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Bukuini mernpakan edisi revisi Manual of basic techniquesfor a health laboratory (WHO, 1980). Revisi utama dilakukan 

oleh Dr K. Engbaek, Dr C.C. Heuek, dan Mr AH. Moody. Revisi ini dianggap perlu seiring perkembangan berbagai prosedur 

dan teknologi barn sejak edisi terdahulu, yang sudah terbukti bennanfaat bagi laboratorium berskala keeil di negara 

berkembang. Berbagai prosedur pemeriksaan tereakup dalam bagian-bagian yang relevan di · dalam pedoman ini dan 

beberapa prosedur yang dianggap usang sudah dig anti dengan teknik yang lebih mutakhir. 

Tujmin awal pedoman ini tidak berubah. Pedoman ini terutama dimaksudkan untuk digunakan oleh personellaboratorium 

di negara berkembang selama pelatihan dan, selanjutnya, dalam melakukan pekerjaan. Dalam pemilihan teknik, aspek 
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WHO menyampaikan terinia kasih kepada semua pihak yang telah membantu revisi pedoman ini. 
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1. Pendahuluan 
•••••••• 

1.1 Tujuan Pedoman 
Pedoman ini terutama dimaksudkan untuk digunakan di laboratorium kesehatan di negara-negara berkembang. Pedoman 
ini dirancang khusus untuk digunakan di laboratorium perifer (yi., laboratorium berskala kecil atau menengah yang 
berdekatan dengan rumah sakit regional), klinik, dan pusat-pusat pelayanan kesehatan di pedalaman tempat ahli 
laboratorium sering kali harus bekerja sendirian. Bahasa yang digunakan dalam pedoman ini dibuat sesederhana mungkin; 
namun, istilah teknis umum digunakan pula ketika diperlukan. 

Pedoman ini menguraikan prosedur pemeriksaan yang dapat dilakukan dengan mikroskop atau peralatan sederhana . 
lainnya. Prosedur-prosedur tersebut meliputi: 

pemeriksaan feses untuk telur cacing (helminthes); 
pemeriksaan darah untuk parasit malaria; 
pemeriksaan sputum untuk basil tuberkulosis; 
pemeriksan urine untuk pigmenempedu; 
pemeriksaan darah untuk menentukan hitung jenis leukosit; 
pemeriksaan darah untuk menentukan konsentrasi glukosa. 

Tujuan pedoman ini yaitu memberikan petunjuk mengenai sejumlah teknik pemeriksaan laboratorium dasaryang berguna 
bagi laboratorium perifer dan dapat dikerjaka.n dengan peralatan yang sederhana. 

Sebagian prosedur di atas mungkin tidak da~at dilakukan di beberapa laboratorium. Sebagai contoh, pemeriksaan kimia 
darah dan serologis mungkin tidak dapat dikerjakan di laboratorium pada pusat pelayanan kesehatan di pedalaman. 

1.2 Reagen dan Peralatan 
1 .2.1 Reagen 
Tiap reagen diberi nomor. Reagen yang dibutuhkan beserta nomornya dicantumkan dalam penjelasan masing-masing 
teknik pemeriksaan. Daftar alfabetis semua reagen yang digunakan, beserta nomor, komposisi, cara pembuatan, dan 
syarat-syarat penyimpanannya tercantum dalam Lampiran di bagian akhir pedoman ini. Sebagai contoh, salah satu reagen 
yang diperlukan dalam pewarnaan Gram yaitu kristal violet,modifikasi Hucker (reagen no. 18). Komposisi kristal violet 
dan metode pembuatannya dicantumkan dalam daftar alfabetis reagen (lihat Lampiran). 

1.2.2 Peralatan 
Peralatan yang diperlukan untuk tiap teknik pemeriksaan tercantum di awal bagian bersangkutan. Daftar peralatan yang 
dibutuhkan suatu laboratorium untuk seluruh jenis pemeriksaan dapat ditemukan dalam bagian 2.5. 

Ketika peralatan tertentu tidakada, ahli laboratorium sebaiknya dapat menemukan alternatifnya sesuai kebutuhan; 
sebagai contoh, b?tol kosong yang tadinya b~risi antibiotik injeksi ("botol penisilin") dan wadah bekas obat-obatan lain 
dapat disimpan; rak tempat tabung reaksi dim slide dapat dibuat sendiri; kaleng-kaleng kosong dapat digunakan untuk 
membuat penangas air. 
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1.3 Tonggung Jowob Pekerjo Loborotorium 
Pekerja laboratorium melakukan pemeriksaan untuk menyediakan informasi bagi dokter sehin.gga dapat digunakan dalam 
penanganan pasien. Karena itu, pekerja laboratorium berperan penting dalam proses penyembuhan penyakit pasien. Pada 

saat bersamaan, sejalan dengan pekerjaannya, mereka memperoleh cukup banyak informasi mengenai pasien dan 
penyakitnya. Pekerja laboratorium, seperti halnya dokter, wajib merahasiakan informasi mengenai hasil pemeriksaannya; 
hanya dokter yang meminta pemeriksaan tersebut yang berhak menerima laporannya. Ketika pasien meminta keterangan 

mengenai hasil pemeriksaan tersebut, pasien diberi tahu agar menanyakannya kepada dokter. 

Di kebanyakan negara, terdapat standar perilaku moral dan profesional yang tinggi bagi para dokter serta personel 
laboratorium yang kompeten. Setiap pekerja laboratorium yang bekerja dengan bahan-bahan klinis harus menjaga standar 
tersebut. 

1.4 Sotuon Pengukuron 
Di laboratorium, Anda akan melakukan pekerjaan yang hampir selalu berhubungan dengan besaran (kuantitas) dan 
satuan pengukuran, dan perbedaan kedua istilah tersebut harus dipahami. 

Setiap sifat fisis yang dapat diukur disebut besaran (kuantitas). Perlu dicatat bahwa istilah "kuantitas" memiliki dua arti; 
arti secara ihniah seperti yang baru saja ditegaskan, sementara dalam kehidupan sehari-hari, kuantitas berarti ''jumlah''. 
Dalam aplikasi ilmiah, tinggi, panjang, kecepatan, suhu, dan arus listrik merupakan besaran, sementara standar 
pengukurannya disebut satuan. 

1.4.1 Besaran dan satuan dalam laboratorlum kllnis 
Hampir semua pekerjaan di laboratorium melibatkan pengukuran besaran dan penggunaan satuan untuk melaporkan 
hasil pengukuran tersebut. Karena kesehatan - bahkan kehidupaR - seorang pasien juga bergantung pada ketelitian Anda 
dalam melakukan pengukuran dan cara melaporkan hasilnya, Anda harus sepenuhnya memahami: 

besaran yang diukur; 
nama besaran; 
satuan yang dipakai. 

1 .4.2 Satuan SI dan nama besaran 
Satuan-satuan pengukuran standar yang praktis telah menjadi cita-cita ilmuwan selama hampir dua abad. Sistem metrik 
diperkenalkan pada tahun 1901. Sejak saat itu, sistem ini secara bertahap telah dikembangkan, dan pada tahun 1960, 
diberi nama "Systeme international d'Unites" (Satuan Dasar Sistem Internasional) dan singkatan internasionalnya "SI". 

Satuan pengukuran yang terdapat dalam sistem ini disehut "Satuan SI". Satuan ini telah digunakan secara luas dalam ilmu 
pengetahuan, terutama kimia dan fisika, sejak tahun 1901 Uauh sebelum satuan ini disebut satuan SI), tetapi kebanyakan 
dari satuan ini dikenal dalam bidang kedokteran baru setelah tahun 1960. 

Seiring diperkenalkannya satuan SI, ilmuwan di bidang ' medis membuat suatu daftar sistematik untuk nama besaran. 

Beberapa di antaranya sama seperti yang terdapat dalam sistem konvensional; namun, nama konvensional ini dianggap 
tidak akurat, membingungkan, atau taksa (ambigu). Karena itu, beberapa nama baru dibuat sebagai pengganti nama 
konvensional. 

Pedoman 'ini menggunakan satuan SI dan nama besaran terkini yang sudah diakui. NaqlUn, karena, satuan clan nama 
kuantitas konvensional masihdigunakan di beberapa laboratorium, satuan dan nama kuantitas tersebutjuga dimasukkan 
dan diberikan penjelasan mengenai hubungan antara keduanya: 

Pada bagian berikut, diterangkan secara singkat mengenai satuan SI dan nama kuantitas yang digunakan'dalam pedoman 
ini. 

Satuan SI yang digunakan 
Semua satuan SI mengacu kepada tujuh satuan dasar SI. Hanya empat dari tujuh satuan tersebut yang digunakan dalam 

pedoman ini; satuan-satuan tersebut, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Tabel1.1. 

Tiga besaran dan satuan pertama dalam tabel di atas cukup familiar untuk Anda; meskipun begitu, besaran "massa" dan 

"jumlah zat" serta satuan "mol" mungkin memerlukan penjelasan lebih lanjut. 
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Massa merupakan istilah yang lebih tepat bctgi istilah awam "berat", (Pengertian teknis untuk istilah "berat", yaitu ukuran 

gaya,yaitu gravitasi bumi, yang menarik sejumlahmassa, Massa, di lain pihak, tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, 
Kedua istilah di atas tercampur-baur dalam penggunaan'sehari-hari; dalam bagian selanjutnya, pengukuranmassa disebut 

sebagai "penimbangan"). "Jumlah zat" dan ~atuannya, mol, merupakan istilah yang penting dalam dunia kedokter~n dan 
lebih banyak memengaruhi pekerjaan Anda di laboratorium dibandingkan besaran atau satuan SI lainnya. Ketika dua atau 
lebih zat kimia bereaksi bersamaan, tidak dEjmikian halnya yang terjadi pada massa zat-zat itu. Sebagai contoh: 

natrium bikarbonat + as am hidroklori~a ~ natrium hidroklorida + karbon dioksida + air 

Dalam reaksi ini, 1 kg (1 k.ilogram) natrium blkarbonat tidak bereaksi dengan 1 kg asam hidroklorida; dalam kenyataannya, 
1 mol natrium bikarbonat bereaksi dengan 1, mol as am bidroklorida. Setiap saat zat-zat kimia berin!eraksi, demikian pula 
halnya dengan "massa molekul relatif' (istilah baru yang dulu dikenal sebagai "berat molekul") zat-zat tersebut. Karena itu, 
penggunaan mol, yang berdasarkan massa molekul relatif, menghasilkan ukuran jumlah yang ekuivalen antara dua atau 
lebih zat berbeda (penggunaan satuan massa tidak demikian) . 

Sebagian besar satuan SI disebut satuan turunan SI. Satuan turunan diperoleh dengan menggabungl<an beberapa satuan 
dasar SI (dengan perkalian atau pembagian) yang sesuai. Beberapa satuan turunan SI disajikan dalam Tabel1.2. 

Satuan luas adalah meter x meter = meter kuadrat atau meter persegi; satuan volume adalah meter x meter x meter = 

meter pangkat tiga atau meter kubik; dan satuan kecepatan adalah meter dibagi detik = meter per detik. Semua satuan 
turunan SI diperoleh dengan cara sederha\la ini. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, diperlukan proses perkalian dan 

pembagian beberapa kali, dan satuan akhir )tang diperoleh menjadi kurang praktis dalam penggunaannya; sebagai contoh, 
satuan tekanan adalah kilogram" dibagi (mi!ter x detik x detik). Untuk menghindari ketidakpraktisan tersebut, satuan
satuan semacam ini diberi nama khusus. Seba.gai contoh, satuan tekanan dinamakan Pascal. 

Bila hanya satuan dasar dan satuan turunan SI yang tersedia, pengukuran akan menjadi sulit karena satuan-satuan ini 
terlalu besar atau terlahi kecil untuk berbagai tujuan. Sebagai contoh, ukuranmeter terlalu besar dan tidak sesuai untuk' 

pengukuran diameter sel darllh merah (eritrosit). Untuk mengatasinya, SI memasukkan serangkaian prefiks, dinamakan 
prefiks SI, yang bila ditambahkan pada nama sebmih satuan, akan mengalikari atau membagi satuan tersebut dengan 

faktor tertentu, menghasilkan kelipatan atau subkelipatan desimal dari satuan tersebut. Prefiks SI yang digunakan dalam 

pedoman ini dicantumkan dalam Tabel1.3. 

label 1.3 Prefiks SI 
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Sebagai contoh, 1 kilometer (1 km) = 1000 meter(lOoo m); lsentimeter (1 cm) = 0,01 meter (0,01 m atau 10-2 m); 1milimeter 
(1 mm)= 0,001 meter (0,001 m atau 10'3 m) dan 1 mikrometer (1 1-1 m) = 0,000001 meter (0,000001 m atau 10,6 m) . Prefiks
prefiks ini memiliki arti yang sama bila diaplikasikan pada satuan lainnya. 

Nama besaran yang digunakan 
Nama-nama besaran tertentu telah · diperkenalkan seiring perkembangan satuan SI. Sebagian besar nama tersebut 
digunakan untuk menunjukkan konsentrasi dan be.saran-besaran terkait. 

Satuan pengukuran konsentrasi 
Kesulitan dalam pengukuran konsentrasi, yaitu bahwa Jonsentrasi dapat dinyatakan dalam berbagai cara. Secara 
konvensional, kesemuanya disebut sebagai "konsentrasi" saja, yang ternyata ambigu. Sekarang, setiap cara yang berbeda 
dalam menyatakan konsentrasi memiliki nama khusus masing-masing. Sebelum nama-nama tersebut diuraikan lebih 
lanjut, diperlukan terlebih dahulu penjelasan mengenai satuan volume yang dinamakan "liter" (1). Anda mungkil11 familiar 
dengan satuan volume ini, dan mungkin heran karena satuan tersebut belum disebutkan di atas. Hal ini karena Mer tidak 
termasuk satuan SI. 

Satuan turunan SI untuk volume adalah meter kubik, tetapi satuan ini terlalu besar dan tidak sesuai untuk pengukuran 
cairan tubuh. Karena itu, digunakan subkelipatan meter kubik; desimeter kubik. Prefiks "desi" tidak dicantumkan dalam 
daftar di atas karena tidak digunakan dalam manual ini, tetapi ai1:inya dibagi 10 (atau dikali 0,1 atau 10'1). Jadi, satu 
desimeter sama dengan 0,1 m, dan satu desimeter kubik sama dengan 0,1 x 0,1 x 0,1 m3 = 0,001 m3 (atau 10'3 m3 = 

1/1000 meter kubik) . Nama satuan "liter", meskipun tidak termasuk satuan SI, telah disepakati sebagai nama khusus 
untuk desimeter kubik. Liter dan subkelipatannya, sepertimililiter (ml), digunakan terutama untuk mengukur volume zat 
cair dan gas yang relatif kecil; volume zat padat dan volume zat cair dan gas yang besar umumnya diukur dalam satuan 
meter kubik atau salah satu kelipatannya atau subkelipatannya. Liter merupakan satuan yang digunakan dalam 
laboratorium klinis untuk melaporkan hasil pengukuran konsentrasi dan besaran-besaran terkait. Namun, Anda mungkin 
menjumpai (sebagai contoh, pada gelas ukur) volumeyang dinyatakan dalam satuan subkelipatan meter kubik. Ekuivalensi 
subkelipatan meter kubik dan liter tercantum pad a Tabel1.4. 

label 1.4 Satuan turunan SI untuk volume 

a Jarang digunakan dalam laboratorium 

Setelah penjelasan mengenai liter ini, sekarang kita kembali kepada nama-nama yang digunakan untuk me:lyatakan 
konsentrasi. Pertama-tama, anggap kit a memiliki sebuah larutan garam. Massa garam t"erlarut dibagi volume larutan 
disebut sebagai konsentrasi massa. Definisi yang lebih umum bagi konsentrasi massa yaitu "massa komponen yang 
dilarutkan (yi., zat terlarut) dibagi dengan volume larutan". Satuan konsentrasi massa hasil pengukuran adalah gram (atau 
miligram, mikrogram, dan seterusnya) per liter. Dalam SI, konsentrasi massa jarang digunakan; penggunaannva hanya 
untuk substansi, seperti protein, yang massa molekul relatifnya tidak tentu. 

Sekarang, anggap kita memiliki larutan garam yang lain, tetapi kali ini jumlah garam terlarut dinyatakan sebagai :'jumlah 
zat" . Jumlah zat (yi .,jumlah mol garam) yang terdapat da1ilm larutan dibagi dengan volume larutan disebut sebagaijumlah 
konsentrasi zat, atau singkatnya, konsentrasi zat. Satuan konsentrasi zat yaitu mol (atau milimol, mikromol, dU.) per liter. 
Ketika satuan SI digunakan, semua konsentrasi sedapat mungkin dinyatakan sebagai konsentrasi zat. 

Penggunaan konsentrasi zat ini sebagai pengganti konsentrasi mas~a merupakan perbedaan terpenting imtara penggunaan 
satuan SI dan satuan konvensional. 
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Dalam sistemkonvensional, satuan konsentrasi massa hampir selalu digunakan secara eksklusif. Namun, dalam 
sistem tersebut,konsentrasi massa tidak selalu dinyatakari dalam satuan "per liter" . Kadang~kadang digunakan 
satuan "per liter", kadang-kadang "per 100 ml" (0,1 liter), dan kadang-kadang "per mililiter". Di negara yang 
berbeda (dan bahkan di laboratorium yang berbeda dalam negara yang sama), penggunaannya berbeda pula, 
sehingga menimbulkan kebingungan. 

Untuk partikel atau molekul tidak larut, harus digunakan besaran YVlg berbeda. Sebagai contoh, darah mengandung 
berbagai macam jenis sel. Sel-sel ini tersuspensi dalam darah, dan kita harus memiliki suatu cara untuk menyatakan 
jumlah sel-sel tersebut dalam tiap liter darah. Dalam hal ini, nama besarannya yaitu konsentrasijumlah, yang didefinisikan 
sebagai "jumlah partikel atau molekul spesifik dalam sebuah campuran dibagi dengan volumecampuran tersebut" . Satuan 
konsentrasi jumlah yaitu jumlah per liter. 

Dalam sistem konvensional, konsentrasijumlah dinyatakan sebagai "hitungjumlah" dan dinyatakan dalam satuan 
"jumlah per milimeter kubik". 

Kadang-kadang, besaran yang menjadi ma~alah bukanlah jumlah aktual sel per lit er (konsentrasi jumlah), melainkan 
proporsi sel terhadap tipenya masing-masing, yaitu fraksi dari jumlah total, yang diperhitungkan dari jumlah sel tipe 
tersebut. Kuantitas ini disebut sebagai fraksi jumlah, dan dinyatakan dalam bentuk fraksi dari 1,0 (kesatuan). Pada 
awalnya, hal ini tampaknya sedikit membingungkan, tetapi sebenarnya sangat sederhana. Kesatuan atau fraksi 1,0 mewakili 
keseluruhan"jumlah, 0,5 mewakili setengah, 0,2 seperlima, 0,25 seperempat, 0,1 sepersepuluh, dan seterusnya. Sebagai 
contoh, terdapat lima tipe leukosit dalam darah. Fraksi jumiah dan tiap tipe mungkin 0A5, 0,35, 0,10, 0,08, dan 0,02. 
(Bila Anda inenjumlahkan fraksi-fraksi ini, Anda akan mendapatkan bahwa totalnya sama dengan 1,0 - keseluruhan 
jumlah). 

Dalam sistem konvensional, besaran ini tidak memiliki nama dan hasil pengukurannya dilaporkan dalam bentuk 
persentase, bukan fraksi. Sebagai contoh, fraksi jumlah 0,5 ditulis 50%, dan fraksi jumlah 0,08 ditulis 8%. 
Berdasarkan hal ini, Anda akan melihat bahwa persentase dibagi 100 menghasilkan fraksi jumlah. 

Besaran lain yang dinyatakan dalam bentuk fraksi 1,0 adalah fraksi volume. Definisifraksi volume yaitu volume komponen 
spesifik sebuah campuran dibagi dengan 'volume campuran total. Sebagai contoh, bila volume eritrosit total dalam 1 liter 
(1000 ml) darah adalah 450 ml, fraksi volume eritrosit yaitu 450/1000 = oA5.Fraksi volume eritrosit penting untuk 
diagnosis berbagai penyakit dan Anda akan sering mengukurnya dalam laboratorium. 

Dalam sistem konvensional, fraksi volume tidak memiliki nama khusus: malahan, tillP fraksi volume yang berbeda 
memiliki nama yang berbeda pula. Fraksi volume eritrosit, sebagai contoh, disebut sebagai "volume packed cell" 
(hal ini membi~gungkan karena tidak menyebutkan secara spesifik jenis sel apa yang diukur dan karena hasilnya 
dilaporkan dalam persentase, bukannya volume). 

Dari penjela'san di atas, Anda dapat melihat bahwa fraksi jumlah adalah "jumlah per jumlah" dan fraksi volume adalah 
"volume per volume" - Jadi, keduanya merupakan rasio. 

Tabel1.5 memperlihatkan daftar sistem metrik, nama besaran konvensional dan satuannya, d'an faktor konversinya. 

label 1.5 Slstem metrlk, nama besaran konvenslonal, dan satuannya 
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Slstem metrlk, nama besaran konvenslonal, dan satuannya 

CSF: c erebrospinol fluid : coiron serebrospinol 
o Dolom conloh-conloh yong dibenkon. bans pertomo menunjukkon konversi niloi numeris okluol sol~on konvensionol ke soluon SI. bans berikulnyo menunjukkon 

konversi soluon SI ke soluon konvensionol. Foklor konversi ini digonsbowohi. 
b Dolom kosus ini. Iroksi jumloh dilopor1<on bukon dolom benluk troksi don I . meloinkon dOlo m benluk troksi don 1000. unluk menghindon niloi numenk kecil yong lidok 
se suo i.. . It · · 

, Konsenlrosi mosso odoloh besoron yong diukur. lelopi isliloh "konsenltosi mosso" lidok lozim digunokon. 
dKonsentrosi hemoglobin korpuskulor rolo-rolo lebih sering dinyolokan dolom benluk Iroksi desimol kelimbong benluk persenlose, mis" 0.35 sebagoi penggonli 35%. 

Dolom hol ini, seliop loklor konversi yong lerconlum horus dikolikon otau dibogi 100. seperti contoh betiku l ini: 
0,35 K..62.l = 21.7 mmol/I 
22 mmol/llI..lW.J.m = 0,354 
0,35 tilQQ = 350 g/l 
298 g/llI..ll.QQl = 0.298 

• DOlom sistem konvensionol. urea kodong-kodong dilopo(wn sebagoi "urea" soja. 1e10pi kodong-kodong dilopMon sebogoi "nitrogen urea" Iyi" kondungon 
nilrogen dolom ureal. 



Bagian I 
••••••• 

7 



2.Merancang Laboratorium Kesehatan Perifer 
•••••••• 

2.1 Perencanaan 
2.1.1 Laboratorium satu ruang 

Gambar 2.1 memperlihatkan tata letak yang mungkin dari sebuah laboratorium medis perifer sebagai bagian dari pusat 
pelayanan kesehatan. Gambar ini menunjukkan sebuah laboratorium yang sesuai untuk melakukan beberapa atau seluruh 
tekvik pemeriksaan yang dijelaskan dalam pedoman ini. Perencanaan ini terbatas untuk satu ruangan saja karena hanya 
ruangan tersebut yang tersedia untuk laboratorium. Ruangan sebaiknya berukuran sekurang-kurangnya 5 m x 6 m. 
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Gbr. 2.1 Perencanaan laboratorium satu ruang 
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Gambar 2.2 memperlihatkan kemungkinan lain tata letak bagi sebuah laboratorium perifer. Susunan ini jelas dapat 

dimodifikasi sesuai kondisi. 
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Gbr. 2.2 Perencanaan alternatif laboratorium satu ruang 

• 

1: meja pasien raw at jalan; 2:· centrifuge manual; 3: mikroskop; 4: area pemeriksaan hematologi; 5: colorimeter; 6: penangas 
air; 7: centrifuge elektrik; 8: area pemeriksaan serologi sifilisdan biokimia; 9: kulkas reagen; 10: rak reagen; 11 : rak gelas ukur; 
12: timbangan; 13: kotak reagen pewarnaan; 14: area pemeriksaan spesimen sputum; 15: pemanas Bunsen; 16: bak c.uci; 
17: bak pembuangan; 18: tempat tidur pasien; 19: tempat penyimpanan status; 20: area pemeriksaan spesimen feses; 21: area 
pemeriksaan spesimen urine; 22 : tempat penerimaan spesimen; 23: tabung gas. 

2.1 .2 Loborotorium duo ruong 

Bila tersedia dua buah ruangan, disarankan agar ruangan yang kedua digunakan untuk pencucian dan sterilisasi. Bahan 

yang kotor dan/atau tercemar sebaiknya dipindahkan dari area kerja laboratorium sesegera mungkin, baik untuk keamanan 

pekerja maupun mencegah kesalahan pemeriksaan dan kontaminasi silang. 
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2. 2 Kelistrikan 
Suplai energi listrik harus cukup untuk menjamin kontinuitas kerja sebuah laboratorium. Energi listrik tersebut dapat 
bersumber dari : 

suplai listrik utama 
- generator 

- sistem suplai energi surya. 

Laboratorium di daerah terpencil sering mengalami kesulitan dalam suplai energi listrik secara kontinu dan, karena itu, 

memerlukan generator pembangkit listrik lokal atau sistem suplai energi surya. 

2.2.1 Sumber energi listrik 
Generator 

Energi listrik dapat dihasilkan oleh sebuah generator bahan bakar (fuel generator J. Generator semacam ini dapat dibuat 
dengan meinanfaatkan energi hasil pembakaran dari mesin kendaraan bermotor atau generator yang sudah dirancang 

khusus. Generator pembangkit listrik dapat menghasilkan arus bolak-balik sebesar 110 volt CV) atau 220 V dan umumnya 
dapat menghasilkan energi lebih besar dibandingkan mesin mobil. Mesin mobil menghasilkan arus searah sebesar 12 V 

atau 24 V, yang dapat disalurkan ke dalam baterai yang dapat diisi ulang (lihat penjelasan di bawah). 

Jenis arus listrik yang tersedia akan memengaruhi pemilihan peralatan laboratorium; sebagai contoh, suatu alat yang 
memerlukan arus searah bisa mendapat suplai energi dari: 

baterai 
- jaringan arus searah, menggunakan transformator 

- jaringan arus bolak-balik,menggunakan converter. 

Instalasi jaringan arus searah mudah dan aman dalam mengoperasikannya. Namun, untuk alat yang memerlukan arus 
searah bertegangan rendah (6 V, 12 V, atau 24 V), tegangan tinggi yang dihasilkan olehjaringan arus searah perlu diubah 

dengan menggunakan transformator. Sementara, untuk alat yang memerlukan arus bolak-balik (110 V, 220 V atau 240 V), 

arus searah harus diubah menjadi arus bolak-balik dengan menggunakan inverter. Inverter berat dan mahal serta potensial 
untuk terjadi kehilangan energi secara signifikan dalam proses konversinya .. Karena itu, lebih baik memilih peralatan yang 

menggunakan arus searah saja atau arus bolak-balik saja, sesuai dengan sumber energi yang tersedia, sehingga per:ggunaan 
converter dapat dihindari. 

Bila tidak ada generator atau bila suplai energi utama dapat diakses, tetapi arus ]istriknya berfluktuasi atau cenderung 
sering terganggu, sistem suplai energi surya mungkin menjadi pilihan yang lebih baik. 

Sistem Suplai Energi Surya (sistem photovoltaic) 

Sebuah laboratorium dengan beberapa peralatan yang kebutuhan energinya rendah dapat dijalankan dengan suplai energi 

yang kecil. Untuk laboratorium di daerah terpencil, sistem suplai energi surya mungkin lebih sesuai dibandingkan generator 
karena sistem tersebut tidak bergantung pada suplai bahan bakar dan mudah dalam perawatannya. 

Sistem suplai energi surya terdiri atas tiga komponen: 

panel surya 
sebuah regulator pengisian elektronik 
baterai. 

Panel surya 

Ada dua tipe panel surya yang tersedia di pasaran: 

- panel sel silikon kristal 
- panel sel silikon amorf. 

Panel sel silikon amorf lebih murah, tetapi menghasilkan energi kurang efisien dibandingkan panel sel silikon kristal. 

Panel surya harus dipasang sedemikian rupa sehingga terpapar cahaya matahari secara langsung, karena terhalangnya 

cahaya dapat mengurangi efisiensi produksi energi. Panel surya harus diletakkan dengan sudut inklinasi sebesar 15°. 
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Sisi bawah panel harus memiliki ventilasi yang bebas. Jarak minimal antara si si bawah panel dan permukaan konstruksi 
penyangga harus I.ebih dari 5 cm imtuk mencegah pemanasan panel, yang dapat mengurangi efisiensi produksi energi. 

Regulator pengisian elektronik 

Alat ini mengendalikan proses pengisian dan pengosongan baterai secara automatis. Sewaktu tegangan baterai menurun 
di bawahnilai ambang batas selama proses pengosongan, peralci.tan laboratorium akan terputus dari baterai. Sebaliknya, 
sewaktu tegangan meningkat di atas nilaiambang batas (mis, sewaktu baterai diisi ulang), panel surya yang akan terputus 

. dari baterai . Regulator pengisian yang baik dapat menyesuaikan tegangan maksimal baterai terhadap perubahan suhu 
lingkungan sekitar. Hal ini mencegah terjadinya kehilangan air dalam baterai akibat evaporasi. Sebuah regulator cadangan 
harus disimpan sebagai persiapan bila terjadi kerusakan. Regulator yang dipilih harus stabil pada kondisi tropis (panas). 
Dianjurkan untuk memilih regulator yang memiliki tampilan digital terintegrasi sehingga pengisian baterai dapat dipantau 

. dengan mudah. 

Baterai 

Baterai timbal 

Sistem energi surya memerlukan baterai yang dapat diisiulang, baik dari timbal maupun nikel-kadmium(Ni-Cd). Baterai 

timba1lebih banyak digunakan dan tersedia dalam berbagai jenis di pasaran (lihat Tabel 2 .1) . Baterai berefisiensi-tinggi 
lebih praktis, meskipun harganya lebih mahal dibandingkan baterai biasa. 

Ketika membeli baterai, pilih baterai 12 V dengan kapasitas tertinggi (1000 ampere-jam [ampere-hours, AhD. 
Beberapajenis baterai timbal bebas-perawatan tersedia di pasaran, tetapi harganya mahal dan kurang efisien dibandingkan 
baterai yang memer1ukan perawatan. Pengembangan baterai jenis ini masih dalam proses; baterai ini belum sepenuhnya 
teruji pada iklim tropis. Karena itu, baterai timbal bebas-perawatan tidak direkomendasikan. 

Pengongkuton boterai timbo/ 

Baterai timbal harus dikosongkan terlebih dahulu sebelum diangkut. Perlu diingat bahwa bila baterai timbal yang diangkut 
melalui udara, larutan elektrolitnya harus kosong, yang harus diisi kembali saat tiba di tujuan. 

Perowoton botera; timbo/ 

Penggunaan harian baterai timbal tidak boleh melebihi 20% kapasitas baterai; kalau tidak, lama pakai (lifetime) baterai 
(biasanya sekitar 1100 siklus pengisian) akan memendek. Bila baterai digunakan berulang sampai 40% kapasitasnya, 
baterai tersebut hanya akan bertahan sampai sekitar 600 siklus. (Adabeberapa jenis b'aterai timbal khusus yang dapat 
digunakan sampai 40% kapasitasnya, namun dapat bertahan sampai sekitar 3000 siklus). Untuk perawatannya, permukaan 
larutan elektrolit harus diperiksa secara berkala dan kalau perlu, diisi ulang dengan air suling yang biasanya digunakan 
untuk baterai mobil. 

murah 

IIdale 
direlcomendaslkan 
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Baterai berefisiensi-tinggi tidak dapat diganti dengan baterai mobil biasa seandainya rusak. Kalau hanya baterai mobil 
yang tersedia ,untuk menggantikan baterai berefisiensi-tinggi yang rusak, semua baterai dalam sistem pel1yimpanan energi 
harus diganti dengan baterai mobil pula. 

Baterai nikel-kadmium (Ni-Cd) 

Baterai Ni-Cd dapat diisi ulang dengan sebuah panel surya, Beb~rapa di antaranya berukuran sama, tetapi kapasitasnya 

berbeda. Baterai Ni-Cd berukuran AA tersedia dengan kapasitas mulai dad 0,5 Ah sampai 0;7 Ah. Pilih baterai dengan 
kapasitas tertinggi. Baterai Ni-Cd berukuran kecil, tipe AAA sampai D, untuk peralatan laboratorium, harus diisi ulang 
terlebih dahulu untuk menjamin kontinuitas kerja di laboratorium. Lama pakai baterai Ni-Cd dapat mei1capai 1000 siklus 
pengisian, tergantung pada kualitasnya. 

Perawaton baterai Ni-Cd 

Baterai Ni-Cd tampaknya tidak bekerja optimal di negara beriklim tropis. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kfcepatan 
pengosongan, selain pengisian ulang baterai yang tidak efisien pada suhu lingkungan sekitar yang tinggi (lihat pelljelasan 

di bawah). Masalah di at as sebagian dapat diatasi dengan cara-cara sebagai berikut. 
• Baterai Ni-Cd harus diisi ulang pad a suhu lingkungan sekitar yang rendah (mis . di dalam refrigerator atau kotak isi 

ulang yang dirancang khusus) sesaat sebelum d,igunakan. (Sebagai contoh, hanya 62% energi yang dihasilkan dari 

baterai Ni-Cd yang diisi pad a suhu 40°C.) 
' . Baterai Ni-Cd yang telah diisi ulang harus disimpan dalam kondisi dingin dan kering untuk meminimalkan kecepatan 

pengosongan-diri baterai . (Sebagai contoh, baterai Ni-Cd yang disimpan selama dua minggu pada suhu 40"C akan 
memiliki kapasitas residu hanya sebesar 32%.) Kelembaban tinggi juga akan meningkatkan kecepatan pengosongan
diri baterai. 

2.2.2 Merancang peralatan listrik sederhana 
Bila laboratorium memiliki suplai kelistrikan, peralatan berikut dapat digunakan : 

lampu untuk mikroskop (iluminasi yang stabil akan memudahkan pengaturan); 
centrijuge elektrik Oebih cepat dibanding centrifuge manual); 
centrijuge mikrohematokrit (untuk deteksi anemia); 
spektrofotometer atau colorimeter (untuk estimasi hemoglobin secara akurat); 
penangas air, refrigerator, dan sebagainya. 

Anda mm'lgkin perlu membuat sambungan sederhana atau melakukan perbaikan terhadap peralatan tersebut di 
laboratorium. Penjelasan berikut dimaksudkan untuk membantu teknisi laboratorium melakukan hal tersebut dan berupa 
langkah-langkah panduan untuk masing-masing kasus. Personel laboratorium yang belum berpengalaman harus 
memulainyadengan melakukan langkah-langkah tersebut bersama seorang'instruktur. 

Meteran listrik (Gbr, 2.3) 

Meteran listrik mengukur dan mencatatjumlah parameter kelistrikan yang digunakan. Alat ini menunjukkan : 
tegangan, diukur dalam volt (no v, 110 V, dsb.) 

- kekuatan arus, diukur dalam ampere (A) 
- frekuensi arus bolak-balik, misalnya 50 hertz (Hz) (siklusper detik). 

Beberapa jenis meteran listrik memiliki beberapa sakelar atau tombol : 
sakelar putar, yang dapat diputar ke satu arah untuk memutuskan aliran liStlik seluruh gedung (sekring Iltama) 
dan arah sebaliknya untuk merryambungkannya kembali. 
tombol bertuliskan "OFF", yang dapat ditekan untuk memutuskan aliran listrik. 
tombol bertuliskan "ON", yang dapat ditekan untuk menyambungkan aliran listrik. 

Sakelar putaratau tombol tekan "OFF" juga berfungsi sebagai pemutus rangkaian listrik (circuit-breaker), yang secara 
, automatis akan memutuskan aliran listrik 'ketika rangkaian kelebihan arus. Ketika hal ini terjadi, pertama-tama cari dan 

atasi penyebab putusnya aliran listrik, kemudian tekan tombol "ON" atau putar sakelar untuk menyambungkannya 
kembali. 
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Gbr. 2.3 Meteran listrik 

Merancang peralatan listrik baru 
Tegangan 

Periksa apakah tegangan yang tertera pada alat sama dengan tegangan sumber listrik. Alatlistrik memiliki label yang 
menyatakan besar tegangan yang harus digunakan untuk menjalankannya. Besarnya tegangan sumber listrik tertera pada 
meteran listrik. 

Pera/atan bertegangan-ganda 

Peralatan bertegangan-ganda dapat digunakan dengan dua tegangan sumber yang berbeda. 

Terdapat suatu komponen pada peralatan listrik yang memungkinkan Anda untuk memilih tegangan yang $esuai, yi., 

tegangan yang tertera pada meteran listrik. Bergantung pada peralatannya, komponen ini dapat berupa: 
tuas atau sakelar yang dapat diatur pada tegangan 110 V atau 220 V (Gambar 2-4 (a)); 
stekeryang dapat dihubungkan ke tegangan 110 V dan 220 V (Gambar 2-4 Cb)); 

sekrup yang dapat diputar ke posisi tegangan 110 Vatau 220 V (Gambar 2-4 (c )). 

Daya listrik a/at 

Daya listrik diukur dalam satuan watt (W) dan besarnya daya ini tertera pad a lempeng yang menyatakan besar daya yang 
sesuai untuk alat tersebut. Setiap komponen alat listrik dalam laboratorium menggunakan sejumlah daya tertentu. Daya 
total yang digunakan per satuan waktu tidak boleh melampaui daya sumber listrik. Anda dapat menghitung besar daya 
yang tersedia berdasarkan label yang tertera d! meteran: kalikan tegangan (dalam .V) dengan kuat arus (dalam A). 

(c) 

(b) 

110 • 120. 220' 240.. 

~~ 
0> 

~ 
Q 

-_-.:...~~~...:....~i 
Gbr. 2.4 Peralatan bertegangan-ganda 
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Sebagai contoh, bila besar tegangan 220 V dan kuat arusnya 30 A, day a listrik yang tersedia sebesar 220 x 30 = 6600 W 
atau 6,6 kW. 

Penggunaan fransformator 

Bila sebuah alat dimaksudkan untuk digunakan dengan tegangan yang berbeda dengan tegangan sumber llistrik di 

laboratorium, alat teisebut dapat digunakan dengan sebuah transformator (trafo). Sebagai contoh, bila centrifuge yang 
tersedia hanya dapat dijalankan pada tegangan 110 V clan tegangan sumber listrik sebesar 220 V, pakailah trafo 110-220 V, 
yang menunjukkan besarnya daya centrifuge tersebut. Hubungkan centrifuge ke sambungan 110 V pad a trafo, lalu 

hubungkan kabel 220 V dari trafo ke sumber listrik laboratorium (stopkontak dinding). 

Mematikan peralatan listrik 

Setelah sebuah alat listrik dimatikan, kabel penghubung harus dilepaskan dari stopkontak dinding. Bila dibiarkan 
terpasang, berisiko terjadi kebakaran. 

2.2.3 Apa yang harus dilakukan bila peralatan listrik tidak berfungsi 
Bila sebuah alat tidak berfungsi , periksa hal-hal berikut. 

sekring 

steker pada ujung kabel 
kabel 
stopkontak dinding 
tegangan alat dan tegangan sumber Iistrik. 

Sebelum melakukan apa pun, putu!,kan aliran sumber listrik: 

baik dengan menekan tombol atau memutar sakelar ke tanda "OFf" pada meteran 

- atau dengan mencabut sekring utama (Gbr. 2.5). 

Alat-alat (Gbr. 2.6) 
• Obeng 
• Pemotong kawat 

• Tang 
• Kawat sekring 

Berbagai onderdil: steker, sakelar, dsb. 

Penggantian sekring 

Penutup kotak sekring dibuka. 

Bila berupa sekring jenis sekrup, kawat sekring teregang di antara dua buah sekrup. Bila kawat putus atau meleleh, arus 
listrik tidak mengalir: sekring sudah putus. Kedua sekrup tersebut dilepaskan (Gbr. 2.7) . Kawat sekring lama dibuang, 

diganti dengan kawat baru yang sama tebal, atau bila tidak tersedia, dapat diganti dengan yang lebih tipis. Kawat dibentuk 
menyerupai huruf "S", dengan sebuah simpul pada masing-masing ujungnya. Kawat harus diletakkan di bawah ring kecil 

di bagian bawah sekrup. 

Gbr. 2.5 Mencabut sekring utama 
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Gbr. 2.7 Melepaskan kawat sekring yang putus' Gbr. 2.8 Mengganti sekring dua terminal-kontak 

Bila berupa sekring dengan dua terminal~kontl!k (pin), kawat dipasang di dasar terminal-kontak, kemudian terminal
kontak dikencangkan dengan tang (Gbr. 2.8). 

Ketika sekring telah selesai diperbaiki, keseluruhan rangkaian listrik diperiksa sebelum sumber listrik dinyalakan 
kembali. 

Pemeriksaan steker 

Bila kesalahan diduga terletak pada steker, maka steker tersebut harus diperbaiki atau diganti. Terdapat berbagai jenis 
steker; beberapa di antaranya memiliki sebuah sekrup pada sisi luarnya yimg dapat dibuka, sehingga penutupnya dapat 
dilepaskan. 

Steker dua terminal-kontak (Gbr. 2:9) 

Pada bagian dalam steker, terdapat dua kawat kabel yang terfiksasi pada sekrup (T) terminal kontak (P). Ujung sekrup 
diperiksa dan dikencangkan bila perlu. Kadang-kadang, hanya hal seperti ini yang perlu dilakukan dalam memperbaiki . 
steker. 

Memasang Steker Baru 

Untuk memasang stekerbaru, buang bahan isolator sepanjang 1,0-1,5 cm dari kedua ujung kabel. Hal ini dapat dilakukan 
dengan mengelupas bagian kabel terse but menggunakan pisau tetapi harus hati-hati jangansampai merusak kawat 

Gbr. 2.9 Steker dua terminal-kontak 

Gbr. 2.10 Memuntir kedua ujung kawaf Gbr. 2.11 Mengencangkan sekrup setelah memasukkan . 
kawat ke dalam terminal steker 
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Gbr. 2.12 Steker tiga terminal-kontak 

di bagian dalam kabel. Puntir kedua ujung kawat yang terbuka itu agar dapat dimasukkan ke dalam terminal steker )rang 
sekrupnya sudah dikendurkan (Gbr. 2.10). 

Masukkan kedua ujung kawat yang terbuka itu kedalam masing-masing terminal steker. Kencangkan sekrup <lan ganti 
terminal steker (Gbr. 2.11). Sekrup tersebut harus menjepit kawat dengan kuat; periksa dengan menarik kawat tersebut 
pelan-pelan. 

Steker tiga terminal-kontak (Gbr. 2.12) 

Dua terminal steker dihubungkan ke sumber listrik; yang satu "hidup" dan satunya lagi neutral. Terminal yang ketiga 
(biasanya yang di tengah) dihubungkan ke "tanah (ground)" atau "bumi (earth}". Hubungkan ketiga kawat pad a kabel 
tersebut masing-masing ke terminal yang sesuai, dan biasanya tercantuminstruksi pada steker yang harus diikuti dengan 
seksama. Kalau ragu-ragu, konsultasikan dengan seorang ahli listrik. 

Kawat "tanah" atau "bumi" dilapisi oleh bahanisolator berwarna hijau atau hijau dan kuning. Kawat ini berfungsi sebagai 
jalan keluar arus listrik pada keadaan insulasi yang buruk sehingga mencegah aliran listrik melalui tubuh manusia. 

Memeriksa kabel atau sakelar 

Periksalah kabei untuk melihat apakah rusak atau terbakar. Bila ternyatarusak atau terbakar, kabel tersebut harus 
diganti. 

WHO 01.150 

Gbr. 2.13 Sakelar 

Gbr. 2 .14 Kabel penyambung 
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Jenis sakelar bervariasi. Sakelar harus dilepaskan sekrupnya dan dibuka bila Anda hendak memeriksa apakah sakelar 
berfungsi dengan baik atau tidak. Pastikan bahwa kedua kawat input dan kedua kawat output benar-benar terfiksasi kuat 
pada masing-masing terminalnya (Gbr. 2.13). 

Kabel samQungan 

Kabel sambungan adalah kabel dengan sebuah steker "male" (M) di salah satu ujung dan steker 'Jemale" (F) di ujung 
lajrmya (Gbr. 2.14). Steker 'Jemale" terfiksasi ke kabel dengan kedua terminal di dalamnya sebagaim'ana steker "male" 
umumnya. 

Memerlksa stopkontak dlnding 

Untuk memeriksa stopkontak dinding. pasang sebuah lampu yang diketahui masih berfungsi dengan baik pada stopkontak 
tersebut. Beberapa jenis stopkontak dilengkapi dengan sebuah sekring kecil yang dapat diganti. Bila kerusakan bukan 
terletak pada sekring tersebut. lebih baik memanggil seorang ahli listrik unttik memperbaikinya. 

Hal-hal yang harus diperhatikan 
• Jangan sekali-kali mencabut alat listrik tanpa memutuskan aliran sumber terlebih dahulu. 
• Jangan sekali-kali menyentuh peralatan elektrik dengan tangan basah (air merupakan konduktor listrikyang baik). 
• Jangan menghubungkan peralatan baru ke sumber listrik tanpa terlebih dulu memeriksa tegangan yang tertera d{ 

dalamnya untuk mengetahui apakah tegangan alat sesuai dengan tegangan sumber listrik laboratorium (uo V, 220 V, 
dsb.). 
Jangan sekali-kali mencabut steker dari stopkontak .dengan menarik kabelnya. 

• Jangan sekali-kali mengganti kawat sekring dengan kawat yang lebihtebal. 

2.3 . Instalasi Saluran Air: Prosedur Sederhana 
Kesalahan dalam instalasi saluran air (plumbing) dalam suatu laboratorium (air yang menetes, bak tampung yang 
terpampat, dsb.) dapat menimbulkan hambatan bermakna terhadapkelancaran peke1aan laboratorium. Beberapa 
prosedur sederhana untuk memperbaiki saluran air diuraikan di bawah ini, seandainya seorang teknisi instalasi saluran 
air (plumber) belum ada. 

2.3.1 Alat dan bahan (Gbr. 2.15) 
• Kunci inggris 
• Kunci pipa 
• Satu set obeng 
• Sikat botol 
• Cincin penutup untuk keran 

Sumbat karet, seperti yang digunakan untuk botol penisilin 

, " • 
,A 
.~ 

Gbr. 2.15 Alat dan bahan untuk perbaikan saluran air Gbr. 2.16 Komponen keran 
B: badan keran; H: kepala keran; J: pengunci 

keran (joint); W: cincin penutup (washer) . 
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(a) (b) 

B B 
WHOPU • • 

Gbr. 2.17 Melepaskan kepala keran Gbr. 2.18 Melepaskan cincin penutup keran 
B: dasar (base) kepala keran . 

• Alat penyedot untuk pipa yang mampat 
• Benang ulir dan bahan perekat sebagai pengunci keran, bila tersedia. 

Perhatian: Sebelum melakukan perbaikan saluran air, matikan sumber air utama. 

2.3.2 Keran 
Keran terdiri dua bagian CGambar 2.16) : 

- badan keran CB), tempat air mengalir 
- kepala keran CH), yang mengatur besarnya aliran air melalui cincin penutup CW). 

Di antara kepala dan bad an keran, terdapat pengunci keran (joint [J]) dari karet atau benang ulir. 

Apa yang harus dilakukan bila air tetap mengalir padahal keran sudah dltutup 

Bila air tetap mengalir padahaI keran sudah ditutup, cincin penutup perlu diganti. 
1. Buka kepala keran dengan kunci inggris Cdiputar berlawanan arah jarum jam) CGambar 2.17). 

2 . Lepaskan einein yang rusak dari bagian dasar kepala keran (base [B]). Bila einein dilekatkan CGambar 2.18 [a]), Iepaskan 
dengan eara menariknya. Bila terpasang sekrup, lepaskan sekrup tersebut. 

(a) (b) 

Gbr. 2.19 Memperbaiki "dudukan" cincin penutup 
S: "dudukan" (seating) . 



2. Merancang LaboratoriumKesehatan Perifer 

Gbr. 2.20 Membuang benang ulir dari pengunci keran Gbr. 2.21 Melilitkan benang ulir baru 

Gbr.2.22 Mengoleskan bahan perekat pada benang ulir 

Gbr. 2.23 Mengganti keran 
5: bagian berulir .. 

19 
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3. Ganti dengan cincin baru berjenis sama. 
4. Bila air tetap bocor setelah cincin penutup diganti, kerusakan kemungkinan besar terletak pada "dudukan" (seating [8]) 

cincin(Gbr. 2.19 [a]). Letakkan sumbat karet pada lubang kebocoran (GbI'. 2.19 [b]). 

Tindakan di atas bersifat sementara sebelum teknisi datang. 

Apa yang harus dllakukan bila kebocoran terJadl di kepala keran 

Bila kebocoran terjadi di kepala keran, penguncikeran (joint) harus diganti. 
1. Lepaskan kepala keran dengan kunci inggris. 
2. Ganti pengunci lama dengan pengunci baru berjenis sama. 

Bila pengunci terbuat dari benang ulir (tow): 
1. Lepaskan pengunci lama, kikis bagian berulir menggunakan ujung pisau (Gbr. 2.20). 

2. Pasang benang ulir baru pada bagian tadi, mulai dari ujung atas dan diputar searah jarum jam (Gbr. 2.21). 

3. Oleskan bahan perekat (jointing compound) pad a benang ulir tersebut (Gbr. 2.22). 

4. Pasang kepala keran pada badan keran lalu putar ke bawah sedalam-dalamnya. 

Mengganti keran 

Lepaskan sekrup keran yang rusak dengan kunci pipa (diputar berlawanan arah jarum jain). Pasang keran baru; bagian 
akhir badan keran berupa suatu bagian berulir. Lilitkan benang ulir dan oleskan bahan perekat seperti yang diterangkan 
di atas. . . 

2.3.3 Bak tampung 
Komponen bak tampung (Gbr. 2.24) 

Bak tampung terdiri atas. 
- badan bak, terfiksasi ke temp at aliran keluar bak tampung oleh sebuab sambungan (J1); 

- leher angsa berbentuk U, terfiksasi ke badan bak oleh sebuah sambungan (J2). 

Keseluruhan bak tampung terhubung ke pipa pembuangan dengan sebuah sambungan (J3). 

Air pembuangan mengalir ke dalam reservoir yang selalu terisi air (seaO. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah udara 
kotor dari pipa dan saluran pembuangan menuju bak tampung. Bak tampung dapat terpampat sehingga air limbah tidak 
dapat mengalir keluar. 

J2 

Gbr. 2.24 Komponen bak tampung 
J1, J2, J3: sambungan 

~ 
~ 

Gbr. 2.25 Mengatasi pemampat dengan pengisap 
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Gbr. 2.26 Mengatasi pemampat dengan mengosongkan 
bak tampung 

. Gbr. 2.27 Mengganti reservoir air di dasar bak tampung 

Mengatasl pemampat dengan penglsap 

Letakkan pengisap di atas saluran pembuangan. Biarkan sedikit air tergenang di sekitar pengisap untuk membantu 
melekatkan pengisap. Pegangannya ditekan ke bawah untuk meratakan penglsap (Gbr. 2.25) . 

Tarik pengisap ke atas, lalu tekan ke bawah lagi kuat-kuat. Ulangi beberapa kali secepat yang Anda dapat lakukan. Isapan 
tersebut kemungkinan dapat menarik apa pun pemampat bak tampung. 

Mengatasl pemampat dengan bahan klmla 

Gunakan produk yang tersedia di pasaran yang dimaksudkan untuk tujuan tersebut. Dapatjuga digunakan serbuk sodium 
(natrium) hidroksida 250 gram. Taburkan serbuk di dasar bak tampung di atas pipa pembuangan. Tuangkan dua liter air 
mendidih di atas serbuk tersebut (hindari percikan air). Biarkan selama lima menit, kemudian bilas seluruh bak tampung 
dengan air dingin dari keran. 

Peringatan': Larutan natrium hidroksida sangat korosif dan harus digunakan dengan sangat hati-hati. Bila larutan ini 
terkena kulit atau mata, bagiantubuh yang terkena dibilas dengan air sebanyak-banyaknya. 

Mengatasl pemampa! dengan mengosongkan bak tampung 

Letakkan sebuah ember di bawah bak tampung. Lepaskan sekrup pada sambungan J2 dengan kunci yang sesuai 
(Gbr 2.26). 

Bersihkan bak tampung dengan sikat botol atau sepotong kawat. Bersihkan semua bahan sisa pembuangan. Bila terdapat 
endapan putih (limescale) cli dalam bak tampung, harus diangkat sampai bersih. Panaskan bak tampung di dalam latutan 
asam asetat (20 ml asamper liter air). 

Bak tampung dipasang kembali. 

Gbr. 2.28 Menyaring air menggunakan tabung porselen berpori atau gelas penyaring "sintered" 
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Apa yang harus dilakukan bila bak tampung bocor 

Bila tercium bau tak sedap dari pipa eembuangan bak tampung, reservoir air permanen (seal) di dasar bak tampung pasti 
mengalami kebocoran karena kerusakan sambungan J2. Kencangkan sekrup padasambungan tersebut atau gimti dengan 
sambungan baru (Gbr. 2.27). 

Perhatian: Jangan menuangkan larutan asam kuat ke dalam bak tampung karena dapat menyebabkan korosi. 

2.4 Air untuk Laboratorium 
Demi kelancaran pekerjaan di suatu laboratorium medis, diperlukan sumber air yang adekuat . Untuk itu, diperiu 'an: 

air bersih 
air suling 

air bebas-mineral (bila memungkinkan) 
.air dapar (bila memungkinkan) . 

2.4.1 Air bersih 
Untuk memeriksa apakah sumber air bersih atau tidak, isi sebuah botol dengan air, lalll diamkan selama tigajam. Periksa 
dasar boto!. Bila terdapat endapan, air tersebut perlu disaring. 

Penyaringan 

Menggunakantabung porse/en berpor; atau ge/as penyar;ng "s;ntered" 

Jenis penyaring ini dapat dihubungkan' ke sebuah keran . Atau, dapat direndam di dalam wadah berisi air yang akan 

disaring (Gbr. 2.28). 

Perhatian : Penyaring jenis ini harus dibongkar sebulan sekali dan dicuci di dalam air mendidih yang telah disaring. 

Menggunakan penyar;ng pas;r 

Penyaring pasir dapat dibuat di laboratorium. Untuk membuatnya, diperllll<an Oihat Gbr. 2.29) : 

reservoir penyaring (wadah besar, seperti drum logam, pot tembikar besar, atau ember yang dilubangi) 
pasir (S) 
kerikil (G) . 

WHO ..... 

Gbr. 2.29 Menyaring air menggunakan penyaring pasir 
G: kerikil ; 5: pas ir. 

Gbr. 2.30 Sistem penyalur air 
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Catatan: Air yang telah disaring dengan penyaring pasir hampir pasti terbebas dari partikel-partikel. Namun, air ini dapat 
mengandung senyawa kimia larut air dan bakteri . . 
Penyimpanan air 

Bila persediaan air terbatas atau bersumber dad tangki atau sumur, air sebaiknya disimpan sebanyak-banyaknya sebagai 
eadangan, dianjurkan dalam wadah kaca atau plastik. 

Air yang disimpan harus dituang terlebih dahulu sebelum disaring. 

Sumber Air 

Bila tidak tersedia air mengalir di laboratorium, dapat dibuat sistem penyalur air sebagai berikut (lihat Gbr. 2.30). 

'1. Letakkan wadah air di atas rak tinggi. 

2. Hubungkan sebuah selang karet ke dalam wadah sehingga air dap(!t mengalir ke bawah. 

3. Selang dijepit dengan klem Mohr atau penjepit-sekrup keeil. 

2.4.2 Air Suling 

Air suling tidak mengandung senyawa nonvolatil Cmisalnya, berbagai mineral), tetapi dapat mengandung senyawa organik 
volatil. 

Pembuatan 

Air suling dibuat menggunakan suatu penyuling, yaitu air biasa dipanaskan sampai mendidih, kemudian uap yang 
dihasilkan didinginkan dalam pipa pendingin sehingga terkondensasi menghasilkan air suling. 

T 

-R 

WHO 99066 

Gbr. 2.31 Komponen penyuling tembaga atau logam tahan-karat (stainless steel) . 
B: pemanas Bunsen; C: tabung pendingin; R: reservoir; T: pipa air-dingin. 
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Gbr. 2.32 Komponen penyuling kaca 
c: kondensor; D: hasil penyulingan; E: pe man as listrik. 

Saluran masuk 

air 
Balang kondensor 

Alal penampung 

Gbr. 2.33 Kon1Ponen penyuling tenaga surya 

Jenis-jenis penyuling air yang tersedia: 
penyuling tEimbaga atau logam tahan-karat (alembics) 

- penyuling kaca 
- penyuling tenaga surya. 

• 

Penyuling dipanaskan dengan gas, minyak tanah, listrik, atau tenaga surya, bergantung pada jenisnya. 
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Penyuling tembaga atau logam tahan·karat (Gbr. 2.31) 
1. Reservoir (R) diisi dengan air yang akan disuling. 
2. Hubung'kan pip a air dingin (T) dengan sebuah keran. 
3. Panaskan reservoir dengan pemanas Bunsen (B) atau pemanas minyak tanah. 

Penyuling ini dapat menghasilkan air suling sebanyak 1-2liter per jam, bergantung pada efisiensi sistem pemanas. 

Penyullng kaca (Gbr. 2.32) 
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Penyuling kaca mudah peeah, namun hampir selalu menghasilkan air yang lebih murni dibandingkan penyulinglogam. 
Metode penyulingan sama seperti penyuling logam. Air mengalir harus dipastikan bersirkulasi seeara bebas di dalam 
kondensor (C). Air dapat dipanaskan di dalam labu takar denganpemanas elektrik (E). 

Penyuling tenaga surya (Gbr. 2.33) 

Untuk laboratorium di daerah terpeneil dengan sarana dan prasaraIi.a yang terbatas, penyuling air tenaga surya sederhana 
dapat dibuat dengan mudah, menggunakan wadah plastik yang bersih, yang terdiri dari dua kompartemen (besar dan 
kedl) denganpenampang yarig luas, di bagian atasnyadilapisi kaea dalam posisi miring. 

Air dituangkan ke dalam kompartemen besar yang akan ter-evaporasioleh sinar matahari. Uap ini kemudian mengalami 
kondensasi di dalam kaea dan akhirnya menuju ke kompartemen keeil. Kompartemen keeil memiliki saluran keluar (outlet) 
di bagian dasarnya, yang melalui saluran ini, air suling dapat mengalir ke dalam botol kaea di bawah wadah. 

Pada iklim tropis, sebuah pemanas tenaga surya dapat memproduksi 2-7liter air suling per m2 per hari . . 

Perhatian: 

• Air suling disimpan di dalam wadah kaea atau plastik. 
• Jangan menyuling seperempat volume terakhir dari air yang telah dipanaskan karena bagian tersebut mengandung 

residu. 

Pengendalian mutu 

pH air suling normal berkisar antara 5,0 dan 5,5 (asam). 

Gunakan larutan perak nit rat 1,7% (AgNO) (reagen no. '49) untuk mendeteksi ada-tidaknya garam klorida (misalnya, 
kalsium klorida). 

! 

1 
Saluran-masuk 

air 

Gbr. 2.34 Demineralisator 

Saluran-keluar 
air bebas-ion 

l ei:J 
Pengukur 

~~:-f0nduktivitas 
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MWcm 

'. _ --_.:.] 

0.1 

MWcm 

Gbr. 2 .35 Pengukuran resistivitas air bebas-mineral 

Masukkan ke dalam gelas ukur: 
10 ml air suling; 

- 2 tetes asam nitrat; 
- 1 mllarutan peral<. nitrat . . 

Air harus tetap jernih. 

(a) 

(b) 

WHO 01 .203 

Bila air tampak agak keruh berwarnakeputih-putihan, proses penyulingan (distilasi) harus diulang. 

Kegunaan 

Air suling digunakan dalam pembuatan reagen dan untuk membilas berbagai peralatan gel as sebelum dikeringkan. 

Perhatian: 

• Jangan gunakan air suling yang tersedia di pasaran (jenis air suling yang dijual untuk mengisi baterai mobil) dalam 
pembuatan reagen laboratorium. 

• Sebaiknya gunakan air suling yang segar; bila tidak tersedia, gunakan air suling yang disimpan dalam wadah gelas atau 
plastik, yang harus dibersihkan secara rutin. 

• Gunakan selalu air suling yang dibuat dalam seminggu terakhir. 

2.4.3 Air bebas-mineral 
Air bebas-mineral (demineralized water) adalah air yang tidak mengandung ion, tetapi mungkin saja masihmengandung 
senyawa organik. 

Pembuatan 
Air bebas-mineral dibuat dengan mengalirkan air biasa melalui tabung berisi resin pertukaran-ion (ion-exchange resin). 

Peralatannya terdiri atas magasin (cartridge) panjang, ' yang berisi butiran-butiran resin pertukaran-ion. 
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Air disaring di dalam tabung berisi butiran resin tersebut, sehingga semua ion mineral tertahan (yi., semua garam minerru 

terhirut). Beberapa demineralisator memiliki dua magasin yang memungkinkan air mengalir dengan la near (Gbr. 2.34). 

1. Periksa apakah magasin telah terisi penuh. 

2. Hubungkan tabung inlet ke sumber air (sebuah k,eran atau tangki keeil yang diletakkan di atas alat) . Pada beberapa 

jenis alat, air merigalir masuk dari bagian atas tabung. Pada jenis alat lainnya, air mengalirmasuk dari bagian bawah 

tabung. 

3. Biarkan air men?alir masuk perlahan-lahan. 

4. Tampung air yang telah di-demineralisasi di dalam wadah tertutup. 

Pengendalian mutu 

Demineralisator dengan alat pengendali 

Alat pengendali mengukur resistivitas air yang timbul akibat adanya ion-ion . 

. Makin sempurna proses demineralisasi, resistivitas elektrik air makin besar. 

1. Periksa apakah sistem kendali sudah sesuai dengan baterai yang masih berfungsi baik. 

2. Untuk memeriksa apakah baterai sudah terisi, tekan tombol bertuliskan "zero test"; jarum pad a alat harus menunjuk 

tepat ke angka nol (Gbr. 2.3s(a)). 

3. Biarkan air mengalir ke dalam magasin. 

4. Bila air bebas-mineral mulai mengalir keluar pada si si magasin yang lain, tekan tombol bertuliskan "water test". Jarum 

seharusnya menunjukkan besar resistivitas lebih dari 2 megaohm/em (2 MD/cm) (Gbr. 2·35 (b)). 

5. Bilajarum menunjuk angka di bawah 2 MD/ cm atau tetap pada arigka noI,'artinya magasin sudah terlalu lama digunakan 

dan harus diganti atau di-reaktivasi . 

Alat ini dapat menunjukkan nilai besaran resistivitas (dalam MD/cm) ataunilai besaran resiprokalnya, yaitu konduktivitas 

(dalam cm/MD atau Siemens, S). 

Demineralisator tanpa alat pengendali 

Dalam hal ini, digunakan kertas indikator untuk menentukan: 

. - pH air yang mengalir ke dalam alat, dan 

- pH air bebas-mineral yang mengalir ke luar pad a sisi alat yang lain. 

Bila pH air tetap sama (biasanya di bawah 6,5), berarti resin sudah tidak aktif. Air bebas-mineral seharusnya memiliki pH 

antara 6,6 dan 7,0. 

Pemeriksaan tamba:han dapat dilakukan menggunakan larutan perak nitrat 1,7% (reagen n0049). Masukkan larutan 

natrium klorida(garam dapur) eneer ke dalam resin, kemudian lakukan uji seperti diuraikan pada bagian 204.2 untuk 

pengendalian mutu air sUling. Bila air tampak agak keruh berwarna keputih-putihan, resin harus diganti. 

Perubahan warna resin 

Bila resin berubah warna (misalnya, menjadi hitam), lihat petunjuk pemakaiannya. 

Alat tersebut mungkin perlu di-reaktivasi atau diganti, seperti yang dijelaskan berikut . 

. Penggantian atau reaktivasi resin 

Penggantian atau reaktivasi .resin dapat dilakukan dengan salah satu dari berbagai eara berikut, bergantung pada 

jenisnya: 

Magasin diganti denganjenis alat lain yangjuga berisi butiran resin pertukaran-ion. 

Tabung demineralisator diisi ulang derigan resin pertukaran-ion atau campuran duajenis resin. ' 

Resin pertukaran-ion yang sudah tidak berfungsi di-reaktivasi dengan eara memasukkan larutan amonia ke dalam 

alat. Ikuti petunjuk pemakaiannya. 

Kegunaan 

Air bebas-mineral dapat digunakan untuk: 

membilas peralatan gelas sebelum dikeringkan 

menyiapkan hampir seluruh reagen laboratorium medis, termasuk reagen pewarnaan. 
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Gbr, 2,36 Memindahkan larutan dinatrium hidrogen fosfat 
ke dalam labu takar 

Gbr, 2,38 Mengoreksi pH air dapar yang bersifat asam 

2.4.4 Air Oapar 

Pedoman Teknik Oosar untuk Laborotorium Kesehatan 

Gbr, 2,37 Mengukur pH menggunakan kertas indikator 
universal 

Gbr, 2,39 Mengoreksi pH air dapar yang bersifat basa 

Air suling biasanya bersifat asam dan air bebas-mineral juga akan menjadi asain bila terpapar udara, Untuk beberapa 

' prosedur laboratorium (persiapan pewarnaan, dll,), pH air harus berkisar 7,0 (pH neutral) dan harus tetap dipertahankan 

neutral. Untuk menghasilkan pH neutral tersebut, larutan garam pendapar (penyangga)dilarutkan dalam air (dinamakan 
air dapar), 

Alet den behen 
Gdas ukur, 10 ml dan 1000 ml 

Labu takar 1000 ml 
Kertas indikator universal (untuk kisaran pH dari 1 sampai dengan 10)' 

Kertas indikator untuk kisaran pH terbatas: pH 5,0-7,0 dan 6,0-8,0 
Air suling atau air bebas-mineral 

Larutan asam asetat 5%, (reagen no, 1), diencerkan dengan air suling dalam perbandingan 1:10 

Kristal.(hidrat) dinatrium hidrogen fosfat (Na,HP0
4
,2H,O) 

Larutan merah fenol1% (reagen no, 42) 
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Garam (anhidrat) kalium dihidrogen fosfat (KH
2
P0

4
) 

Larutan natrium karbonat 0,2% (reagen no. 51) .• 

Metode pembuatan 
1. Timbang dengan teliti 3,76 g kristal dinatrium hidrogen fosfat. 
2. Pindahkan kristal tersebut ke dalamlabu takar 1000 ml menggunakan corong (Gbr. 2.36). 
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3. Tambahkan air secukupnya ke dalam wadahuntuk melarutkan kristal yang telah ditimbang tersebut. Masukkan larutan 
ke dalam labu takar menggunakan corong. 

4. Timbang dengan teliti 2,1 g garam kalium dihidrogen fosfat dan lakukan langkah 2 dan 3. 
5. Tambahkan air sedikit lagi dan kocok larutan hingga homogen. 
6. Tambahkan lagi air ke dalam labu takar sampai 1000 ml. 
7. Tutup labu takar dan kocok larutan hingga merata. 
8. Masukkan larutan ke dalam botol reagen kaca yang transparan dan simpan di dalam kulkas. 
9. Celupkan kertas indikator universal ke dalam larutan penyangga dan bandingkan warna yang terjadi dengan warna 

standar (Gbr. 2.37). Nyatakan pH larutan sesuai dengan warna standar yang paling mendekati. 
1O.Berdasarkan pH yang diperoleh di atas, pilih kertas indikator dengan kisaran pH yang sesuai. Sebagai contoh, bila 

pH 6, gunakan kertas indikator dengan kisaran pH 5,0-7,0. BilapH 7,5, gunakan kertas indikator dengan kisaran pH 
6,0-8,0. 

11. Ulangi pengukuran pH larutan seperti di atas, menggunakan kertas indikator dengan kisaran pH yang sesuai. Baca pH 
larutan penyangga sesuai warn a standar. 

12.Bila pH antara 7,0 dan 7,2, air dapar yang dihasilkan cukup memuaskan. Bila pH di bawah 7,0, air tersebut bersifat 
asam. Bila air bersifat asam, buat larutan baru menggunakari air suling yang telah dididihkan selama 10 menit di dalam 

·labu takar yang terbuka (untuk menghilangkan karbon dioksida). 
13.Bila setelah dididihkan, air masih tetap bersifat asam: 

tambahkan larutan merah fenollima tetes per liter larutan; 
- neutralkan larutan dengan menambahkan larutan natrium karbonat, tetes demi tetes, sampai larutan berubah 

warna menjadi merah muda (Gbr. 2.38) 
14.Bila air yang dihasilkan bersifat basa (pH di atas 7,2): 

tambahkan larutan merah fenollima tetes per liter larutan; 
neutralkan larutan dengan menambahkan larutan asam asetat, tetes demi tetes, sampai larutan berubah warn a 

menjadijingga atau oranye (Gbr. 2.39). 

Bila larutan din atrium hidrogen fosfat maupun kalium dihidrogen fosfat tidak tersedia, neutralkan air suling atau air 
bebas-mineral secara langsung, seperti diuraikan pada langkah 12-14 di atas. 

Catatan: pH larutan dapat juga dikoreksi dengan menambahkan sedikit larutan garam penyangga: 
• Dinatrium hidrogen fosfat, digunakan untuk meningkatkan pH bila air bersifat asam (pH di bawah 7,0). 
• Kalium dihidrogen fOsfat, digunakan untuk me)1urunkan pH bila air bersifat basa (pH di at as 7,2). 

2.5Peralatan 
Berikut ini disajikan daftar peralatan laboratorium yang diperlukan untuk menjalankan semua prosedur pemeriksaan 
yang diuraikan dalam pedoman ini. Laboratorium semacam ini umumnya terdapat pada rumah sakit di daerah terpencil 
yang mungkin hanya memiliki 60 sampai 100 tempat tidur. 

2.5.1 Peralatan Laboratorium utama 
Mikroskopl 

Suatu laboratorium seharusnya dilengkapi dengan dua buah mikroskop. 
• Sebuah mikroskop digunakan untuk pemeriksaaIi hematologi. Mikroskop tersebut harus memiliki tabung lensa 

binokuler dengan kemiringan tertentu,meja objek, tiga buah lensa objektif (xlO, X40, xlOO), dua buah lensa okuler 
(x5, x 10), kondensator, dan lampu listrik yang dapat dihubungkan ke sumber listrik utama atau baterai. 

, Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat bagian 3.1. 
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• Mikroskop kedua digunakan untuk pro'sedur pemeriksaan laboratorium lainnya (parasitologi, analisis urine, bakteriologi, 
dU.) dan mikroskop tersebut harus memiliki tabung lensa binokuler dengan kemiringan tertentu beserta kelengkapan

kelengkapannya, seperti tercantum di atas. 

Di pusat pelayanan kesehatan, sebuah mikroskop binokuler saja sebenarnya sudah cukup memadai. 

Centrlfuge 1 

Suatu laboratorium sebaiknya dilengkapi dengan dua buah centrifuge: 

- centrifuge elektrik yang dilengkapi dengan sambungan kepala mikrohematokrit dan alat bacanya; 

- centrifuge manual atau elektrikdengan empat wadah tabung (tube holders, buckets). 

Neraca2 

Sebuah neraca (timbangan) analitis yang dilengkapi dengan satu set anak-timbangan diperlukan dalam pembuatan reagen 

di laboratorium. 

Bila berbagaijenis reagen perlu dibuat di se~uah laboratorium, neraca dua-piringan dengan satu set anak·timbanganyang 
sesuai (lihat bagian 3.2.2) akan sangat membantu. 

Refrigerator (Iemari pendingin, kulkas) 

Berbagai reagen (seperti reagen untuk tes kehamilan, dU.) dan material (seperti media transpor tertentu, spesimen, dU.) 

harus disimpan di dalam kulkas. 

Penangas air 

Bila sampel atau bahan harus disimpan pada suhu tertentu dan ketika suatu pengukuran juga harus dilakukan pada suhu 
tertentu, diperlukan sebuah penangas air yang dilengkapi dengan termostat sebagai pengatur suhu. 

Alat hitung-jenis (differential counter) 

Walaupun penghitungan manual dapat dilakukan, tetapi penggunaan alat hitung-jenis dapat menghemat waktu. 

Fotometer atau colorimeter 

Fotometer atau colorimeter diperlukan untuk pemeriksaan kimia darah dan pengukuran kadar hemoglobin secara akurat. 

Jenis alat ini, yang menggunakan baterai, tersedia di pasaran. 

2.5.2 Peralatan tambahan 
Autoklaf 

Bila laboratorium berada di dalam rumah sakit, sterilisasi alat dapat dilaktikan menggunakan fasilitas rumah sakit teFsebut. 
Namun, bila laboratorium berada di suatu pusat pelayanan kesehatan (di luar rumah sakit), diperlukan salah satu dari 

peralatan berikut (lihat bagian 3.5.5). 
autoklafmini (elektrik atau yang dipanaskan dengan tungku minyak atau gas butana) 

- panci bertekanan (pressure cooker) 

Oven udara-panas 

Bila laboratorium berukuran cukup besar, oven udara-panas mini dapat digunakan untuk mengeringkan peralatan gelas 

dan sterilisasi, seperti halnya autoklaf Oihatbagian 3.5.5). 

Deionizer atau penyuling air 

Deionizer adalah alat untuk membuat air demineralisasi menggunakan magasin yang berisi resin pertukaran-lon Oihat 

bagian 2-4.3). 

Bila tidak ada deionizer, dapat digunakan penyuling air Oihat halaman 23). 

, Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat bagian3.3. 
, Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat bagian 3.2.3. 
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(a) 

Gelas Beaker 

Gelas klmia kerucut 

Tabung reaksi 

Cawan Petri 

Labu Erlenmeyer 

Corong penyaring 

Tabung presipitat 
atau Kahn 

Rak tabung reaksi 

Gbr. 2.40 Peralatan gelas dan perlengkapan laboratorium 

Gelas ukur 

Cawan penguap 

Tabung centrifuge 
alas bulat 

Desiccator 

Labu volumetrik 
(Iabu takar) 

Gelas arlojl 

Tabung centrifuge kerucut 

Kotak reagen- pewarnaan 
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(b) 

Pemanas Bunsen 

Karet pengisap 
(rubber safety bulb) 

Pengatur waktu 
(IImer) 

Lampu spiritus 

Penjepit tabung reaksi 

Botol tetes 

Pedomon Teknik Dosor untuk Loborotorium Kesehoton 

Pemanas Meker 

Pinset 

Botol semprot 

Kasa asbes dan 
penyanglla 

kakl tiga (tnpod) 

Starriper dan mortar 

6-

I , 

I ~ ·l I 
~ 

Termometer 

Gbr. 2.40 Peralatan gel as dan perlengkapan laboratorium (Ianjutan) 
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• 
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Tabel 2.2 Persedlaan peralatan untuk laboratorlum perlfer (Ianjutan) 

I 

I 

I 
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label 2.2 Persedlaan peralatan untuk laboratorium 
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Tabel 2.2 Persediaan peralatan untuk laboratorlum perifer (ianj 

2.5.3 Persediaan peralatan 
Daftar persediaan peralatari untuk suatu laboratorium perifer disajikan dalam Tabel 2.2. 
Jumlah yang direkomendasikan dianggap cukup bagi suatu laboratorium, dengan satu atau dua orang ahli laboratorium, . 
untuk melakukan 20-50 pemeriksaan setiap harinya selama enam bulan. 
Peralatan gelas dan berbagai jenis perlengkapan tambahan lainnya untuk keperluan laboratorium diperlihatkan dalam 
Gbr. 2.40. 

2.5.4 Pembuatan peralatan gel'as 
Gelas diproduksi dengan cara melebur pasir dan kalium (atau natrium) pada suhu yang sangat tinggi. Campuran ini 
membentuk silikat (gel as lemon-soda biasa). Ke dalam campuran, kadang-kadang ditambahkan asam borat untuk 
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o ) ..... . -
Gbr. 2.41 Penandaan panjang tabung gelas yang diperlukan dengan kikir 

Gbr. 2.42 Pemotongan tabung gelas dengan tangan 

Gbr. 2.44 Pemanasan tabung gelas sebelum 
penarikan pipet 

Gbr. 2.46 Penghalusan ujung pipet dengan nyala api 

Gbr. 2.43Penghalusan ujung tabung gelas 
dengan nyala api 

Gbr. 2.45 Penarikan pipet 

Gbr. 2.47 Pembulatan ujung batang pengaduk 
dengan nyala api 
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membuat gelas borosilikat yang lebih taban panas dan tidak serapuh gelas biasa. Beberapa peralatan gelas terteI).tu dapat 
dibuat di laboratorium kesehatan dengan cara memimaskan gelas biasa. 

Alal dan bahon 
• Tabung gelas beralas konkaf dengan diameter luar 4-8 mm dan ketebalan 0,9-1,0 mm 
• Batang pengaduk gelas berdiameter 4-8 mm 
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Gbr. 2.48 Penggepengan ujung !Jatang gelas yang telah 
dipanaskan menggunakan sebuah beban 

Gbr. 2.50 Pemanasan batang gelassebelum dibengkokkan 

a 

Pedoman Teknik Oasar untuk Laboratorium Kesehatan 

WHO 99510 

Gbr. 2.49 Penekanan ujung batang gelas lain yang telah 
dipanaskan pad a permukaan ubin keramik 

Gbr. 2.51 Pembengkokan batang gelas membentuk 
sudut siku-siku 

b 

Gbr. 2.52 Permasalahan yang umum terjadi pada pembengkokan batang gelas 

• Kikir, pemotong gelas, atau pensil intan 

• Kain lap 

• Pemanas Bunsen (atau komp6r gas mini atau api pijar dari minyak tanah). 

Pembuatan plpet Pasteur 
1. Ambil sebuah tabung gelas berdiameter 4-6 mm. Dengan menggunakan kikir, tabung ditandai sesuai panjang yang 

diperJukan : 
. - 14-15 cm untuk pipet kecil; 

- 18-25 cm untuk pipet besar. 

Gores pada tanda tersebut meJingkari tabung (Gbr. 2-41). 
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2. Bungkus bagian yang akan dipatahkan dengan kain. Pegang tabung dengan kedua tangan, dengan kedua ibu jari pada 

kedua sisi goresan. (Gbr. 2-42). Patahkantabung gelas dengan menekannya menggunakan kedua ibujari. 

3. Haluskan ujung masing-masing tabung seperti gbr. 2.43: 

panaskan bagian ujungnya, tabung dipegang vertikal di atas nyala api pemanas; 

- putar tabung perlahan-lahan; 

- hentikan pemanasan ketika gelas menjadi merah. 

4. Tegakkan tabung di dalam gelas kimia atau kaleng, dengan bagian yang dipanaskan di atas dan dibiarkan sampai 

dingin. 

Cuci semua bagian tabung yang telah disiapkan (sesuai instruksi pada bagian 3.5.1). Bilas dan keringkan. 

5. Tarik pipet dengan cara berikut. - ' 

- panaskan bagian tengah tabung di atas nyala api (Gbr. 2-44); 

- putar tabung sampai menjadi merah. 

6. Angkat tabung dari nyala api, putaran diteruskan,dan tarik kedua ujungnya perlahan-lahan, pertahankan posisi kedua 

tang an (Gbr. 2-45). Tarik gelas sampai panjang yang dikehendaki (10-20 cm). 

7. Biarkan sampai dingin. Potong bagian yang ditarik tepat di batas panjang tabung yang dikehendaki. Bulatkan (haluskan) 

ujung pipet yang masih tajam dengan memanaskannya selama beberapa detik di atas nyala api (Gbr. 2.46). 

Atau, pisahkan sekaligus haluskan kedua pipet dengan memanaskan bagian yang ditarik di atas nyala api. 

Pembuatan batang pehgaduk 
1. Gunakan batang gelas berdiameter sekitar 5 mm. Potong batang tersebut sepanjang 15, 20, atau 25 cm sesuai kebutuhan 

meriggunakan kikir (lihat Gbr. 2-41). 

2. Bulatkan kedua ujung batang gelas tersebut dengan memutarnya di atas nyala api, sampai kira-kira 1 cm dari ujung 

batang menjadi merah (Gbr. 2-47). 

3. Gepengkan bagian yang dipanaskan di atas permukaan ubin keramik yang kering dengan memberikan beban bermassa 

500 g <!tau 1 kg (Gbr. 2-47) . . 

4. Panaskan ujung yang lain dan tekan dengan lembut pada permukaan ubin keramik (Gbr. 2-49). 

Batang pengaduk da~at digunakan untuk menuang cairan perlahan-lahan (lihat Gbr. 3.52). 

Gbr. 2.53 Komponen botol semprot Gbr. 2.54 Wadah spesimen feses 
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Gbr. 2.55 Pembagian larutan fOTA ke dalam botol-botol wadah spesimen darah 

Pembengkokan batang gelas 
1. Panaskan batang gel as pada bagian yang akan dibengkokkan, putar batang di atas nyala api sampai batang gelas menjadi . 

merah pucat CGbr. 2.50) dan lentur. 

2. Bengkokkan batang gelas yang telah dipanaskan perlahan-lahan membentuk sudut siku-siku Cikuti sudut sebuah ubin 

keramik; Gbr. 2.51). 

Hasil pembengkokan yang kurang baik (Gbr. 2.52) 

Hasil pembengkokan yang kurarig baik dapat terjadi bila: 

gelas terlalu panas Ca) 

gelas tidak cukuppanas (b) . 

Pembuatan botol semprot 
Bahan 
• Labu Erlenmeyer, 1000 ml 
• Dua buah batang gelas 

• Sumbat gabus atau karet. 

Metode pembuatan 

Lubangi sumbat dengan alat pengebor gabus. Basahkan ujung batang gelas dengan beberapa tetes air Cuntuk sumbat 
gabus) atau gliserol Cuntuk sumbat karet) sebelum memasukkan batang tersebut ke da~am lubang CGbr. 2.53). Gunakan 
kain untuk melindungi tangan Anda. 

2 .. 5.5 Wadah spesimen 

Di sebuah laboratorium, berbagai jenis wadah digunakan untuk berbagai spesimen, seperti feses, darah, urine, dan 
sputum. 
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Wadah Spesimen Feses 

Jenis-jenis wadah berikut cocok untuk spesimen feses (Gbr. 2.S4): 
kotak karton berlapis lilin 
kaleng kosong dengan penutup 
kotak plasti~ ringan 
stoples kaca (glassjar) bermulut lebar, yang dirancang khusus sebagai wadahspesimen feses, dengan sendok 

yang menempel di sumbat penutupnya. 

Sotol dan tabung reaksi untuk wadah spesimen darah 
Tanpa antikoagulan 

41. 

Jenis tabung reaksi yang paling cocok digunakan untuk spesimen darah adalah tabung yang dapat di sentifugasi hal ini 
dapat menghindari penanganan spesimen yang berlebihan; 

• Gunakan tabung reaksi kering berkapasitas S-20 ml, sesuai kebutuhan. 

Dengan antikoagulan untuk pemeriksaan hematologis 
Goram dikalium EDT A I 

Masukkan O,s ml garam dikalium EDTA, larutan 10% (reagen no. 22) ke dalam masing-masing botolsml (GbI'. 2.SS) 
(atau masukkan 0,2 ml ke dalam tiap botol2 ml). Letakkan botol-botol tersebut dalam keadaan terbuka di dalam inkubator 
pada suhu 37°C atau bila tidak ada inkubator, biarkan mengering pada suhu kamar. 

Gunakan botol-botol ini untuk: 
penghitungan sel darah 

- estimasi hemoglobin 

T abung berheporin 

Heparin adalah antikoagulan yang mahal dan tidak terlalu stabll pad a musim panas. Tabung berheparin biasanya dapat 
dibeli di pasaran atau dibuat oleh laboratoriurri pusat dan telah diberi tanda yang menunjukkan seberapa banyak darah 
yang harus ditambahkan. 

Trinatrium (trisodium) sitrat 

Trinatrium sitrat, larutan 3,2% (reagen no.60) digunakan untuk menentukan laju endap darah (erythrocyte sedimentation 
rate). 

Gunakan larutan trinatrium sitrat 1 ml per 4 ml darah (a tau 0,4 ml per 1,6 ml darah). 

Perhatian: Jangan menggunakan darah sitrat untuk penghitungan sel darah. 

Denganantikoagu/an untuk pemeriksaan biokimiawi 

Natrium fluorida (NaF) adalah antikoagulan yang lazim digunakan untuk pemeriksaan biokimiawi. Gunakan 10 mg serbuk 
natrium fluorida per 10 ml darah, atau 2 mg per 2 ml darah. 

Gunakan untuk: 

- estimasi kadar glukosa darah 
- estimasi kadar urea darah (teknik tertentu). 

Peringatan: Natriumfluorida merupakan racun. 

Kewaspadaan dalam penggunaan antikoagulan 
• Campurkan segera darah yang telah diambil dengan membolak-balikkan botol beberapa kali secara perlahan dan 

merata. Jangan dikoco~. 
• Gunakan botol yang bersih. Keringkan sebelum menambahkan antikoagulan. 

Perhatian: Sisa detergen akan melarutkan eritrosit. Pastikan bahwa botol telah dibilas dengan seksama sebelum 
dikeringkan. ' 

• Simpan botol berisi antikoagulan di tempat kering. Larutan garam dikalium EDTA dan natrium fluorida stabil pada 
suhu kamar, tetapi larutan trinatrium sitrat dan heparin harus disimpan di dalam kulkas. 

• Gunakan proporsi yang tepat. Gunakan botol dan tabung berskala, atau tempelkan label yang batas atasnya sesuai 
dengarijumlahdarah yang dibutuhkan (2 rnI, S ml, dU.). 

1 Asam etilen diamina tetraasetat; juga dikenal sebagai asam edetat 



,42 

Gbr. 2.56 Melipat kertas karton untuk membuat kotak 
untuk wadah spesimen sputum. 

Gbr. 2.58 Menekuk kedua sudut ke belakang berlawanan 
dengan sebuah sisi kotak 

Botol dan tabung untuk wadah spesimen lain 

Pedoman Teknik Oasar untuk Laboratorium Kesehatan 

Gbr. 2.57 Menekuk sudut-sudut karton ke dalam 

Gbr. 2.59 Menjepret sudut karton 
yang sudah ditekuk 

• Urine - gunakan labu Erlenmeyer bermulut lebar yang bersih dan kering dengan kapasitas 250 ml atau botol bermulut 
lebar yang bersih. 

• Cairan serebrospinal (CSF)- gunakan tabung reaksi berukuran 150 mm x 16 mm. Lihat bagian 8.2. 

Kotok don to bung untuk wodoh spesimen sputum 
Stoples kaca bertutup ulir atau stoples plastik sekali pakai dengan penutup dapat digunakan sebagai wadah spesimen 

sputum, atau kotak karton kecil dapat dibuat di laboratorium menggunakan kertas karton dan stapler. Kotak karton ini 

bersifat sekali pakai sebagai wadah spesimen sputum di laboratorium. 

1. Potong selembar kertas karton tipis berukuran 18 cm' dan lipat seperti pada Gbr. 2.56: 

- pertama lip at dari ujung ke ujung 
- kemudian lipat menjadi 9 persegi kongruen. 

2. Tekuk lipatan diagonal pad a setiap sudut persegi ke dalam (Gbr. 2.57). 

3. Tekuk dua sudut karton ke belakang berlawanan dengan sebuah sisi, dan dua sudut yang lain ditekuk berlawanan 

dengan sisi kotak lainnya (Gbr. 2.58). 

4. Kedua sudut karton yang sudah ditekuk tersebut dijepret (di-staple) pad a masing-masing sisi kotak (Gbr. 2.59), dan 

sekarang kotak tersebut sudah siap sebagai wadah spesimen. 

5. Bakar kotak karton dan stoples plastik setelah digunakan, seperti diuraikan pada bagian 3.6.2. 

2.5.6 Penyimponon, inventorisosi, don pemesonon stok loborotorium 
Penyimpanan 
Pera/atan ge/as 

Simpan peralatan gelas di dalamrak suatu lemari yang bebas debu. Labu Erlenmeyer harus ditutup dengan kapas yang 

tidak menyerap cairan atau kertas pembungkus (atau kalau ada, lebih baik dengan lembaran parafin atau plastik berpt!rekat) 

dan disusun berdasarkan jenis dan ukuran. Pipet ukur harus disimpan di dalam laci bersekat. 
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Bahan kimia don reagen 

Susun bahan kimia dan reagen dalam urutan alfabetis yang benar. Asam dan bahan-bahan kimia yang berbahaya dan . 

mudah terbakar (ditandai dengan label berwarna yang sesuai) harus disimpan terpisah di tempat khusus. Persediaan 

laboratorium yang masih belum dibuka dapat disimpan di dalam peti kayu berisi serbuk gergaji. 

Bahan beracun Uuga ditandai dengan label berwarna) harus disimpan terpisah di dalam lemari terkunci. 

Peralatan lain 

Beberapa alat lain, misalnya spektrofotometer, harus disimpan di dalam ruangan ber-AC bila kondisi udara panas dan 

lembab. Untuk penyimpanan mikroskop', Iihat bagian 3.1.6. 

Inventarisasi 
Karlu stok 

Kartu stok harus disediakan untuk setiap bahan kimia, larutan pewarna, alat gel as, dU. 

Contoh: sebuah kartu stok dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Sewaktu kita memesan sebuah barang, tuliskan: 

- pad a kolom berjudul "Dipesan dari": tempat Anda memesan barang tersebut 

- pada kolom berjudul "Dipesan": tanggal danjumlah barang yang dipesan. 

Sewaktu kita menerima sebuah baran&, tuliskan: 

- pada kolom berjudul "Diterima": tanggal penerimaan danjumlah yang diterima 

- dalam kolom "Stok": jumlah stok barang di laboratorium setelah barang tersebut diterima. 

Sewaktu sebuah barang sudah terpakai (atau rusak), tuliskan: 

pada kolom berjudul "Dikeluarkan": tanggal pengeluaran dan jumlah barang yang dikeluarkan 

- pada kolom berjudul "Stok": jumlah stok barang setelah barang tersebut dikeluarkan. 

Tabel 2.3 Contoh kartu stok 

Ba rang : reagen pewarnaan Glemso (botol 250 ml) .~ Barang no.: 29 

Dlpesan dari Dlpesan Diterimo Dikeluorkon stok 

Tonggal Jumloh Tonggol Jumloh Tonggol Jumloh 

2 botol 

Perusahaan A 1.8.01 . 2 botol 20.8.01 2botol 4 botol 

10.10.01 1 bolol 3.bolol 

3.12.01 1 botol 2 bOtol 

I Perusahaon A 15.11.01 2 botol 10.12.01 2 botol 4 botol 

1 
1 

• 
~ 
I 
I 
I 

Klasifikasikan kartu stok dalam urutan alfabetis yang benar dan simpan di dalam kotak atau laci penyimpan arsip. Masing

masing barang dapat diberi nom or, yang kemudian ditulis pada kartu stok setelah "Barang no:". 

Inventaris 

Inventarisasikan semua perlengkapan laboratorium setiap enam bulan. Hitung jumlah setiap barang dalam stok dan 

periksa apakah sesuai dengan yang tertera pada kolom "Stok" di kartu stok barang. 

Pemesanan stok laboratorium 

Suatu laboratorium yang terorganisasi sebaiknya melakukan pemesanan ke pusat persediaan barang setiap 3 bulan . 
. Sebelum melakukan pemesanan, periksa kartu stok barang satu per satu. 

Estimasi jumlah barang yang diperl ukan akan menjadi lebih mudah bila tabel rekapitulasi stok barang yang sudah terpakai 

setiap bulannya (lihat Tabel 2-4) ditambahkan pada bagian bawah masing-masing kartu stok. 

Untuk bahan kimia, larutan pewarna, dan reagen, pesan sesuai jumlah yang terpakai dalam periode 3 bulanan dengim 

memperhitungkan peningkatan atau penurunan jumlah barang yahg digunakan akhir-akhir ini. Sebagai contoh: 

• 8 botollarutan Giemsa telah terpakai dalam setahun. 

• Hal ini berarti rata-rata 2 botol yang terpakai setiap 3 bulan . 

• Jadi, pesan 2 botol setiap 3 bulan (atau 4 botol setiap 6 bulan jika pemesanan dilakukan 2 kali dalam setahun). 
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Tabel 2.4 Estimasi jumlah stok barang yang dibutuhkan 

Tanggal kedaluwarsa 

Berbagai reagen (misal., antisera golongan darah, antigen, dU.) hams digunakan sebelum batas waktu tertentu . Tanggal 
kedaluwarsa hams ditulis pada wadah barang oleh pemasok. Catat tanggal kedaluwarsa dalam kartu stok barang pad a 
kolom berjudul "Stok". 

2.6 Registrasi Spesimen dan Pembuatan Laporan Bulanan 
2.6.1 Registrasi spesimen 

Semua spesimen hams dicatat dan dinomori sewaktu spesimen tersebut tiba di laboratorium dan semua hasil pemeriksaan 

hams dicatat. Hal ini akan: 
mencegah tercampurnya spesimen; 
memudahkan pencarian informasi mengenai hasil pemeriksaan; 

menjadikan hasil pemeriksaan tersebut berguna untukpromosi kesehatan masyarakat. 

Sebuah laboratorium hams memiliki: 

formulir permintaan pemeriksaan spesimen; 
seorang pencatat untuk mencatat semua detail tentang spesimen dan hasil pemeriksaan; 

formulir laporan bulanan. 

Penomoran spesimen (Gbr. 2.60) 

Berilah nomoI" untuk setiap spesimen segera setelah spesimen tersebut diterima. 

Tulis nomor ini segera: 
pad a formulir permintaan 
pada wadah spesimen (gunakan pensil gelas) 
pada setiap tabung reaksi yang digunakan untuk spesimen 

pada setiap kaca objek mikroskop yang digunakan untuk spesimen. 

Hal di at as dimaksudkan untuk menghindari kesalahan. 

Gbr. 2.60 Penomoran spesimen 
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Daftar register laboratorium 

Setiap spesimen yang telah dinomori harus dicatat di dalam sebuah daftar register untuk jenis spesimen tersebut. 

Daftar register yang disarankan: 
hematologi 
kimia darah 
analisis urine 
analisis cairan serebrospinal 
tes kehamilan 
bakteriologi 
parasitologi 
mikologi 
serologi (hila sampel sedikit, gabungkan dalam daftar register bakteriologi; bila sampel banyak, buat daftar 
register terpisah) 
histopatologi 
analisis air. 

Tabel 2.5-2 .. 11 menyajikan beberapa contoh daftar register ini, yang dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. 
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Pencatatan menjadi lebih mudah dan efisien bila menggunakan sebuah stempel khusus untuk pemeriksaan yang lazim 
dilakukan beserta hasilnya. 

Sebagai contoh: 
• Untuk parasitologi : jumlah telur atau parasit yang ditemukan. 
• Untuk bakteriologi: jumlah leukosit 

jumlah eritrosit 
jumlah sel epitel 

jumlah dan jenis organisme. 

2.6.2 Pembuatan laporan bulanan 
Setiap akhir bulan, pihak laboratorium'harus menyerahkan laporan kepada direktur pelayanan laboratorium tingkat pusat 
atau, bila tidak ada, kepada departemen kesehatan tingkat propinsi dan pusat. Laporan ini bermanfaat karena dua alasan 
utama. 

Pertama, hal ini membantu pemeriksaan kegiatan laboratorium dan bermanfaat untuk memastikan ketersedi.aan jumhih 
staf yang adekuat, pemesanan perlengkapan ke pusat persediaan barang, dan pembuatan anggaran nasional pelayanan 
laboratorium. Laporan paling sesuai dibuat berdasarkanjumlah pemeriksaan yang telah dilakukan. 

Kedua, laporan bulanan merupakan alat bantudalam surveilans kesehatan masyarakat di area yang tercakup dalam 
pelayanan laboratorium tersebut karena melaporkan sejumlah hasil positif untuk berbagai kasus penyakit menular. Contoh 
suatu laporan bulanan disajikan dalam TabeI2.12. 



label 2.5 Daftar register hematologi' 

Tanggal No. Pasien Dikirim Konsentrasib Eritrosit 
spesimen oleh Hb(gfl) 

Fraksi LED Konsentrasi Morfologl 
volume (mm! jumlah 

jam) 

2.1.01 Tn. R Or. M 11 7 23 ANS++ 
POIK+ 
PMN ++ 

2.1.01 2 Ny.L Or.H 58 0,21 52 ANS++ 
POIK ++ 
HC ++ 
PMN + 

lumlah KHER' Leukosit 
fraksi (gm 

lenis & frahi jumlah retikulosit< Konsentrasi 
jumlah 

N L M 

124 x 10" 4,2 x 10 ' 0,48 0,35 0,13 

0,071 x la ' 276 5)x l0 ' 0,32 0,56 0,04 

E 0 

0,04 

0,08 

Malaria 

Oitemukan 
banyak 
tropozoit 
P. faldparum 

Ditemukan 
tropozoil 
P.fakiparum 
dalam 
jumlah sedang 

Pemeriksaan 
lain 

Pengiriman 
hasil 
(tanggal) 

2.1.01 

2.1.01 

Hb: hemoglobin: LED: loju endap darah: ANS: onisosilosis : POIK: oikilosilosis: PMN: erilros il polimorfonukleor: He: erilrosi l hipokromik: KH ER: komenlro,i hemoglobin erilrO$11 rata·rolo: N: neulrofit; L: limlosil : M: monosil: E: eosinolil: 
0 : loin·loirt 
"Unluk penjelason mengenoi judul kolom: hhol bogion lerkoil dolom leks. 
"Hemoglobin dopol juga diloporkon dalom saluon konsenlransi zol : korena ilu, judul kolom juga dopol dilulis "Hb IFe l. konsenlrosl zol Immoll1l " Dolom hol ini. niloi yong lerconlum dolom keduo conloh di alas benurul· lurul menjodi 

7.3 don 3.6 mmol/I. 
'Konsenlrosi relikulosil lu9o dopal dilaporkan dalom so luon konsenlrosi jumlah. yoilu jumlah per liler. Kareno ilu. iudul kolam juga dopol dilulis "konsen trosi iumloh re likulosil" yong niloinyo ber gonlung kepodo konsenlrosi Jumloh 

erilros it llidok diloporkon dolom con loh Ini) . 
dKH[ R juga dopal diloporkon' dolom sa luon konsenl rosi za l; koreno ilu. judul kolom jU90 dopo l dituli~ "konsenlrasi helT)oglabin (Fe) erilrosil lolo-falo (rlmolfl)". Dolarn hal ini. nilai yang lerconlum dolom conlah di alas Ino . 2) menjadi 

17. I . 

label 2.6 Daftar register kimia darah 

Tangga( No. spesimen Pasien Dikirim oleh Urea, konsentrasi zat 
(mmolnj 

2.1.01 Ny.W Ruang rawat 1 12,8 

2.1.01 2 Tn. G Or,W 

label 2.7 Daftar register analisis urine 

Tanggal 

2.1.01 

2.1 .01 

No. 
spesimen 

Pasien 

Tn. C 

Ny.E 

Oikirim 
oIeh 

Or. R 

Or. A 

pH 

7,0 

6,8 

Pemeriksaan mikroskopik langsung 

leukosit (20-30 per lapangan pandang 
besar), beberapa silinder hialin 

leukosil (5-10 per lapangan pandang 
besar), beberapa sel epitel 

TD; lidok dilokukan: - : negotil: +: postil lemoh: +or; pasil if sedong; +++: posilil kuo l . 

Konsentrasi glukosa 
(mmolll) 

5,3 

Pemeriksaan 
glukosa 

Negatif 

+++ 

Pemeriksaan 
pro1ein 

Negatif 

Negatif 

Pemeriksaan lain 
(perind) 

Pemeriksaan 
pigmen empedu 

TO 

TO 

Penglriman hasil (tanggal) 

2.1.01 

2. 1.01 

Pemeriksaan 
urobilinogen 

TO 

TO 

Pemeriksaan 
keton 

TO 

+ 

Pemeriksaan 
kimia dllrah 

TO 

TO 

Pemeriksaan 
lain . 

(perind) 

TO 

Tes kehamilan: 
positif 

Pengiriman 
hasil 
(tanggal) 

2.1.01 

2.1.01 

J>, 
0-

"U 
(j) 
Q. 
o 
3 
o 
::J 
-; 
(j) 
A 
::J 
7<' 
o 
o 
Q 
c 
::J 

C 
A 

r-
0 ·' 
0-

II 
7' 
et; 

CD 
:::J 
o 
0-
::J 
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Tabel 2.8 Pemeriksaan CSF (dalam daftar register analisis urine atau terpisah) 

Tanggal No. Pdslen Dlklrlm Gambaran Pemerlksaan . Konsentrasl Konsentrasl 
speslmen oleh makroskoplk mlkroskoplk langsung Jumlah glukosa 

leukosH (mmol/I) 

2. 1.01 ' 1 Nn.W Dr. G Keruh Pewamaan Gram 30 1,5 
~ menunjukkan banyak 

leukosit dan beberapa 
dipJokokus negatif-Gram , intraseluler 

17.1.01 2 Tn.L Dr. C Jemih TO 4 3.3 

Tcbel 2.9 Daftar register bakteriologi 

TOnggal No. Pasien Dikirim oleh Speslmen Pemeriksaan yang dimlnta 
speslmen 

------

2.1.01 Tn. J Dr. R Sputum Pemeriksaan mikroskopik unll.Jk pewamaan 
basil tuberkulosis 

2.1.01 2 Ny.A Ruang rawal 2 Pus dari luka Pemeriksaon mikroskopik untuk pewamaan 
Gram 

13.1.0 1 3 Tn.L Dr. M Pus uretra Pemeriksaan' mikroskopik untuk pewarnaan 
Gram 

13.1.01 4 Ny. R Ruang rowat 1 CSF Pemeriksaan mikroskopik unluk pewarnaan 
Gram 

Konsentrasl Ujl Pandy Pemerlksaan lain 
protein total untuk (perlndj 
(g/I) g lobulin 

0.45 + Jenis leukosit & 
fraksi jumlah: 
neutrofiI0.94, 
limfosit 0,06 

0,25 Negatif TO 

Hasil 

TIdak ditemukqn basil tahan-asam 

Ditemukan banyak leul<osit. beberapa 
eritrosit dan sel epitel. basil negatif-Grom 
dalam Jumlah sedang 

Ditemukan diplokokus negatif-Gram 
in~raseluler dalam jumloh seddng. terrnasuk 
kokus gonokokol 

Ditemukan beberopa leukosif don sel epitel. 
tidak ditemukan eritrosil a tau organisme. 

Penglriman 
hasH 
(tanggal) 

2.1.01 

17.1.01 

Penglriman 
hasll 
(tanggal) 

2.1.01 

2.1.01 

3.1.01 

3.1.01 

N 

~ 
m o 
:::J 
() 

o 
:::J 

(Q 

r-
o 
0-
o 
(3 
§ 
c· 
:3 
7'< 
(1) 

(£ 
:::y, 
o 
o 
:::J 
'U 

~. 
~ 

-"" 
'-I 
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Tab-et 2.11 Daftar register serotogi 

Tanggal No. Paslen Dlklrlm 
speslmen oteh 

3.1.01 Ny.P 

3.1.01 

ELlSA: enzyme-linked immunosorbent assay: HIV: human immunodeficiency virus. 



2. Merancang Laboratorium Kesehatan Perifer 

label 2.12 Contoh laporan bulanan laboratorium medis 

o Doftar penyokil yong diloporkon bervoriosi onlomegoro. Doftor ini dilelopkon dengon oulorilas pusol· keseholon mosyorokol alas dosor: 
peroturon inlemosionol tenlong peloporon penyokit menulor 

- prevolensi penyokit di suo lu area 
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3. Prosedur Laboratorium Umum 
•••••••• 

3.1 Penggunaan Mikroskop 
Mikroskop merupakan alat . esensial untuk diagnosis suatu penyakit. Mikroskop merupakan alat ber-presisi dan 
membutuhkan perawatan secara hati-hati untuk mencegah kerusakan komponen mekanis dan okuler serta menghentikan 
pertumbuhan jamur yang dapat memburamkan lensa. 

3.1 .1 Komponen mikroskop 
Berbagai komponen mikroskop dapat dikfasifikasikan menjadi 4 sistem. 

sistem penyangga (support system) 
sistem pembesaran (magnification system) 
sistem iluminasi (illumination system) 
sistem pengaturan (adjustment system). 

. Sistem penyangga (Gbr. 3.1) 
Sistem penyangga mikroskop ini terdiri atas. 

kaki mikroskop (1) 

lengan mikroskop (2) 

pengubah objektif (revolving nosepiece) (3) 
meja objek (4) 
meja mekanis (5), yang memungkinkan pergerakan terkendali kaca objek secara perlahan. 

Sistem pembesaran (Gbr. 3.2) 
Komponenini terdiri atas sist em lensa. Lensa mikroskop tersusun dari dua bagian, masing-masing terletak di kedua ujung 

tabung (bad an) mikroskop. 
• Bagian lensa yang pertama terletak di ujung bawah tabung, tepat di atas preparat yang sedang diperiksa (objek), dan 

disebut objektif . 
• . Bagian lensa yang kedua terletak di ujung atas tabung dan disebut okuler. 

Objektif 

Pembesaran 
Kekuatan pembesaran masing-masing objektif tertera di selubung lensa (Gbr. 3.3). 

xlO memperbesar objek 10 kali; 
- x40 memperbesar objek 40 kali; 
- X100 memperbesar objek 100 kali. 

(Pembesaran objektif X100 biasanya ditandai dengan lingkaran merah untuk menunjukkan bahwa pemakaiannya harus 

dengan minyak imersi .) 

Beberapa mikroskop dilengkapi dengan objektif X3 atau xs sebagai pengganti objektif x lO. 
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3. Prosedur Laboratorium Umum 

Gbr. 3.1 Komponen sistemllenyangga mikroskop 
1: kaki; 2: lengan; 3: pengubah objektif; 
4: meja objek; 5: meja mekanis. 

Gbr. 3.3 Berbagai objektif 

Apertura numeris 

Gbr. 3.2 Komponen sistem pembesaran mikroskop 

Apertura numeris juga tertera di selubung h~nsa, di samping pembesaran (Gbr. 3-4), misalnya. 
0,30 pada objektif XlO 

- 0,65 pad a objektif X40 

- 1,30 pada objektif XlOO. 

Makin besar apertura numeris, makin besar daya urai (resolving power) alat optis Oihat penjelasan di bawah). 
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Sebagai tambahan, makin besar apertura numeris; makin kecil diameter kelengkungan permukaan depan lensa yang 
dipakai di bagian dasar objektif. Permukaan depan lensa objektif X100 berukuran sebesar kepala jarum pentul sehingga 
harus dijaga dengan hati-hati. 
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Gbr. 3.4 Apertura numeris 

Parameter lain yangmungkin tertera di seluburig lensa 
Pada selubung lensa, mungkinjuga dicantumkan. 

panjang tabung (antara objektif dan okuler) yang direkomendasikan,dalam milimeter - umumnya 160 mm; 
- ketebalan kaca penutup objek yang direkomendasikan, dalam milimeter .:.. mis., 0,16 mm. 

Bagian berulir semua objektif berukuran standar (sama) sehingga berbagai objektif pada pengubah objektif dapat 
dipertukarkan . 

.Jarak kerja 
Jarak kerja (working distance) objektif adalah jarak antara permukaan depan lensa objektif dan kaca objek ketika bayangan 
terfokus. Makin kuat pembesaran objektif, makin keciljarak kerjanya (Gbr. 3.5). 

objektif x 10: jarak kerjanya 5-6 mm 

objektif x40: jarak kerjanya 0,5-1,5 mm 
objektif X100: jarak kerjanya 0 ,15-0,20 mm. 

Daya urai 
Daya urai (resolving powerJobjektif adalah kemampuan objektif untuk memperlihatkan dua detail objek berdekatan 

. secarajelas sehingga tampak sebagai dua detail yang terpisah dan berbeda. Makin besar daya urai objektif, bayangan yang 
terbentuk makinjelas. 

Suatu mikroskop laboratorium medis yang baik memiliki daya urai maksimum sekitar 0,25 ~m (daya urai mata manusia 
normal sekitar 0,25 mm). 

Minyak imersi meningkatkan daya urai dengan menahan banyak sinar bias yang akan hilang akibat refraksi bib objektif 
digunakan tanpa minyak imersi . 

i 

Gbr. 3.5 Jarak kerja objektif 

i 
l-~ 
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3. Prosedur Laboratorium Umum 

Okuler 
Pembesaran 
Kekuatan pembesaran okulertertera di selubung lensa tersebut (Gbr. 3.6). 

, - ><5 memperbesar bayangan yang dihasilkan objektif lima kali; 
- x 10 memperbesar bayangan yang dihasilkan objektiflO kali. 

,Bila objek diperbesar 40 kali oleh objektif x 40, kemudian lima kali oleh okuler, pembesaran totalnya: 
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5 x 40 = 200. Untuk menghitung pembesaran total objek yang diamati, kalikan pembesaran objektif dengan pembesaran 
okuler. Mikroskop yang digunakan di laboratorium medis memiliki pembesaran antara x59 dan x 1000. 

Okuler tertentu memiliki garis~garis berskala (graticule) yang dikalibrasi. Okuler semacam ini digunakan untuk 
menentukan ukuran suatu objek yang dilihat di bawah mikroskop (mis., kista protozoa). 

Mikroskop binokuler 
Mikroskop binokuler (dua okuler yang digunakan bersama satu objektif sewaktu pemeriksaan objek) merupakan jenis 
mikroskop yang umumnya direkomendasikan. Mikroskop jenis ini tidak begitu membuat mata lelah dibandingkan 
mikroskop monokuler sewaktu kita harus mengamati objek cukup lama. Namun, iluminasi elektrik penting ketika memakai 
objektif X100. ' 

Sistem iluminosi 
Sumber cohoyo 
Sumber cahaya elektrik lebih tepat digunakan karena mudah diatur. Cahaya dapat bersumber dari lampu mikroskop, di 
bawah meja mekanis, atau dari lampu eksternal yang ditempatkan di depan mikroskop. 

Cermin mikroskop 
Cetmin memantulkan berkas sinar dari sumber cahaya ke objek. Satu sisi cermin permukaannya datar dan sisi yang lain 
cekung (Gbr. 3.7). Sisi yang cekung membentuk kondensator berkekuatan-rendah dan tidak perlu dipakai bila mikroskop 

, telah dilengkapi dengan kondensator. 

Kondensofor 
Kondensator (Gbr. 3.8) meneruskan berkas cahaya menuju fokus umum objek yang diamati. Kondensator ini terletak di 
antara cermin mikroskop dan meja objek. 

Kondensator dapat dinaikkan (iluminasi maksimum) dan diturunkan (iluminasi minimum). Kondensator ini harus 
dipusatkan dan diatur dengan tepat. 

WHO 0091 

Gbr. 3,6 Sebuah okuler Gbr. 3.7 Cermin mikroskop 
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WHO 0092 

Gbr. 3.8 . Kondensator Gbr. 3.9 Diafragma 

Diafragma 
Diafragma (Gbi-. 3.9), yang terletak di dalam kondensator, di~unakan untuk memperkecil atau memperbesar sudut bukaan 

cahaya dan karena itu, juga mengatur banyaknya cahaya yang memasuki kondensator. Makin lebar diagfragma, makin 

besar apertura numeris dan makin kecil detail bayangan objek yang terlihat. Namun, kontras bayangan objek menjadi 

berkurang. 

Filter 
Beberapa mikroskop dilengkapi dengan filter warna (umumnya filter biru) di bawah kondensator. Filter ini dapat dipasang 

atau dilepaskan tergantung pada jenis preparat yang sedang diperiksa. 

Sistem pengaturan (Gbr 3.10 don 3.11) 
Sistem pengaturan mikroskop terdiri atas: 

pengatur fokus kasar 

pengatur fokus halus 

pengatur kondensator 

pemtisat kondensator 

pengatur diagfragma 

pengatur meja mekanis. 

Gbr .. 3.10 Sistem pengaturan mikroskop 
1: pengatur fokus kasar, 2 : pengatur fokus halus, 3 : pengatur kondensator, 4: pemusat kondensator, 5 : pengatur diagfragma 

• 
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• 

Gbr. 3.11 Pengatur meja mekanis 

Pengatur fokus kasar 
Pengatur fokus kasar merupakan tombol pengatur terbesar pada mikroskop. Pengatur ini digunakan untuk mendapatkan 
fokus bayangan objek seeara kasar. 

Pengatur fokus ha/us 
Pengatur ini menggerakkan objektif seeara lebih perlahan. Pengatur ini digunakan untuk mendapatkan fokus bayangan 
objek yang tepat. 

Pengatur kondensator 
Pengatur ini digupakan untuk menaikkan kondensator untuk menambah iluminasi atau menurunkan kondensator untuk 
mengurangi iluminasi . 

Pemusat kondensator 
Mungkin terdapat tiga tombol di sekeliling kondensator: satu di depan, satu di kiri, dan satu di kanan. Tombol-tombol ini 
digunakan untuk memusatkan kondensator seeara tepat, relatifterhadap objektif. 

Pengatur diafragma 
Pengatur ini berupa tombol keeil yang terfiksasi pada kondensator. Pengatur ini dapat digeser untuk membuka atau 
menutup diafragma sehingga memperkeeil atau memperbesar sudut bukaanmaupun intensitas eahaya. 

Pengatur meja mekanis 
Pengatur ini digunakan untuk menggerakkan kaea objek di atas meja objek: satu tombol menggeser kaca objek ke depan
belakang dan tombol yang lain menggeser kaea objek ke kiri-kanan (Gbr. 3.11). 

3.1.2 Memasang mikroskop 
Sewaktu kita menerima mikroskop baru di laboratorium, kita harus mengetahui eara pemasangannya yang benar. 

Penempatan mikroskop 
Tempatkan mikroskop di atas meja datar yang stabil (periksa dengan spirit level) berukuran memadai, tetapi tidak terlalu . 
tinggi. Mikroskop harus ditutup kain at<iu tirai dan ditempatkanjauh darijendela. Alasi mikroskop dengan kain segiempat. 
Kalau tidak ada kain alas khusus, gunakan kain tebal. 

Merancang lampu mikroskop . 

Bila mikroskop dilengkapi dengan eemin, Anda dapat membuat sebuah lampu untuk iluminasi. Sebuahbola lampu 
porselen dipasang pada alas kayu dan dimasukkan ke dalam kotak kayu atau kaleng dehgan lubang eahaya (Gbr. 3~12). 

Buat eelah di bagiart atas kotak agar bola lampu tidak terlalu panas. 

Seba'gai alternatif, dapat dipasangjlap (pintu eelah) di atas lubang cahaya yang berfungsi sebagai shutter (katup pengatur . 
cahaya) (Gbr. 3.13). Gunakan bola lampu opak 100 W jenis daylight (biru~putih). 
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Gbr. 3.12 Merancang lampu mikroskop 

Gbr. 3.13 Alternatif sumber cahaya untuk mikroskop 

Memasang perlengkapan mikroskop 
Pasang objektif pada tempatnya (revolving ilOsepiece), dalam urutan berikut searah jarum jam. 

objektif X3, xs, atau XlO; 

objektif X40; 

objektif xlOO (harus dipakai dengan minyak imersi). 

Bagian berulir objektif berukuran standar (sama). Setelah memasang objektif: 
• Pasang okuler pad a tempatnya. 
• Pasang kondensator di bawah meja objek. 
• Pasang cermin pad a kaki mikroskop. 

Penempatan lampu mikroskop 

• 

Bila digunakan iluminasi elektrik, tempatkan lampu 20 cm di depan mikroskop menghadap cermin. Atur posisi lampu 
sedemikian rupa sehingga tepat menyinari bagian tengah cennin (Gbr. 3.14). 

Bila lampu dilengkapi dengan sebuah lensa, filamen bola ampu diproyeksikan pad a selembar kertas yang menutupi 
cermin. Hal ini memungkinkan pemusatan sinar secara lebih tepat. Pada beberapajenis lampu lainnya, bola lamplI diputar 
hingga diperoleh bayangan filamen yang jelas. 

Pengaturan awal cermin mikroskop 
Gunakan sisi cermin yang datar. Lepaskan semua filter warna. Buka diagfragma hingga maksimum. Naikkan kondensator. 

Letakkan selembar kertas putih tipis di depan lensa di bagian atas kondensator (Gbr. 3.15). 
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Gbr. 3.14 Penempatan sumber cahaya 

Gbr. 3.15 Pengaturan cermin 
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Gbr. 3.16 Bayangan sumber cahaya yang tampak 
pada kondensator 

Kertas tersebut harus memperlihatkan . bayangan bola lampu elektrik, yang dikelilingi suatu lingkaran cahaya. 
Atur cemin sedemikian rupa hingga diperoleh bayangan bola lampu tepat di tengah lingkaran cahaya itu (Gbr. 3.16). Bila 

digunakan cahaya matahari, atur cermin sedemikian rupa sehingga dapat memaksimalkan jumlah cahaya yang melewati 
kondensator. 

Pemusatan kondensator (bila diperlukan) 
. Kondensator harus dipusatkan dengan benar. Hal ini sering diabaikan. 
1. Letakkan preparat tanpa kaca penutup di atas meja mekanis. Turunkan kondensator. Buka diafragma. Periksapreparat 

dengan objektif pembesaran lemah (x3, X5, atau xlO). Lihat preparat melalui okuler dan fokuskan. 
2 . Tutup diafragma. Lingkaran cahaya buram dikelilingi lingkaran gelap akan tampak dalam lapangan pandang 

(Gbr·3·17). 
3. Naikkan kondensator perlahan-Iahan sampai tepi lingkaran cahaya terfokus denganjelas (Gbr. 3.18). 
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Gbr. 3.17 Untuk memusatkan kondensator, . 
tutup diafragma terlebih dulu 

Gbr. 3.19 Pengaturan posisi cermin 
untuk memusatkan sumber cahaya 

Pedomon Teknik Dosar unluk Loborolorium Keseholon 

Gbr. 3.18 Naikkan kondensator sampai tepi 
lingkaran cahaya terfokus 

Gbr. 3.20 Pemusatan sumber cahaya menggunakan 
tombol pemusat kondensator 

Gbr. 3.21 Pengaturan diagfragma 

4. Atur posisi cermin (bila perlu) sedemikian rupa sehingga lingkaran cahaya tepat terpusat pada, atau beltumpang-tindih 

dengan, area terang yang dikelilingi zona gelap (Gbr. 3.19). . 

5. Atur tombol pemusat kondensator sampai lingkaran · cahaya tepat terpusat pada lapangan pandang (Gbr. 3.20). 

Kemudian, periksa menggunakan objektifyang lain. 

Pengaturan diagfragma 
,Buka diagfragma maksimal. Lepaskan okuler dan lihat ke dalam tabung: permukaan lensa objektif sebelah atas akan 

tampak dipenuhi suatu lingkaran cahaya. Tutup diagfragma perlahan-lahan bingga lingkaran cahaya menutupi hanya 

$epertiga permukaan lensa (Gbr. 3.21). Lakukan hal ini untuk setiap objektifyang akan digunakan. 
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Pengaturan okuler 
Pemilihan okuler 

59 

Okulerx5 dan XlO cukup baik digunakan dalam laboratorium medis. Okuler pembesaran kuat meningkatkan magnifikasi 
objek, tetapi mungkin tidak meningkatkan detailobjek secara bermakna. Okuler yangdigunakan merupakan pilihan 
individual. 

Pengaturan binokuler 
Bila digunakan mikroskop binokuler, jarak antarpupil mata dapat diatur agar sesuai dengan operator. 

Pemfokusan okuler 
Salah satu tabung okuler (biasanya yang kiri) memiliki sebmlh pengatur fokus (Gbr. 3.22). Bila pengatur fokus berada di 
tabung okuler kiri, tutup mata kiri Anda, gunakan objektif X40, fokuskan bayangan objek yang dilihat dengan mata kanan 
menggunakan okuler kanan. 

Kemudtan tutup mata kanan Anda dan lihat melalui okuler kiri. Bila bayangan objek sudah jelas, pengaturan tidak 
diperlukanlagi. Bilabayangan objek tidak jelas, putar pengatur fokus sampai bayangan objek terfokus . Dengan begitu, 
mikroskop telah diatur untuk menyesuaikan penglihatan binokuler Anda. 

3.1.3 Pemfokusan Objektif 
Objektif pembesaran lemah (xlO) 
Turunkan kondensator sampai ke dasar. Turunkan objektif sampai tepat di atas kaca objek. Naikkan objektif, gunakan 
pengatur fokus kasar, putar sampai bayangan objek terlihat jelas melalui okuler. 

Kadang-kadang, tidak diperoleh bayangan objek yang jelas meskiptin objektif sudah diturunkan serendah mungkin. Hal 
ihi karena tombol pengatur fokus halus sudah terputar maksimal ke kanan. Putar ke arah sebaliknya, kemudian atur fokus 
sambil menaikkan objektif. Naikkan sedikit kondeFlsator bila iluminasi kurang adekuat. 

Objektif pembesaran kuat (x40) 

Turunkan kondensator sampai setengah jar:ak dari dasar. Turunkan objektif sampai tepat di atas kaca objek Uarak kerja 
sangat kecil, hanya sekitar 0,5 mm). Dengan tombol pengatur fokus kasar, naikkan objektifperlahan-lahan sampai tampak 
bayangan objek yang buram dalam lapangan pandang. Fokuskan bayangan tersebut menggunakan pengatur fokus halus. 
Naikkan kondensator untuk mendapatkan iluminasi yang adekuat. Bila mikroskop tidak dilengkapi dengan konde.nsator, 
gunakan sisi cermin mikroskop yang cekung. 

Objektif dengan minyak imersi (xlOO) 
Preparat yang akan diperiksa harus sudah diwarnai dan benar-benar kering. Teteskan minyak imersi pada bagian preparat 
yang akan diperiksa (lebih baik gunakan minyak sintetik, yang tidak cepat mengering, daripada minyak cedarwood, yang 
cepat mengering) . N aikkan kondensator dan buka diafragma sampai maksimal. Turunkan objektif x 100 sampai menyentuh 

Gbr. 3~22 Pemfokusan okuler 

I 
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. minyak imersi tersebut. Turunkan lagi objektif sampai sedekat mungkin dengan preparat, tetapi jangan sampai menekan 

kaca objek (objektif mikroskop modern dilengkapi dengan damper [komponen peredam tekanan]) . Lihat melalui okuler 

dan putar tombol pengatur fokus halus ke atas perlahan-Iahan sampai tampak bayangan objek yangjelas. Bila iluminasi 

tidak adekuat, gunakan sisi cermin yang cekung seperti yang dianjurkan untuk objektif X40. 

Perhatian: Pada kebanyakan mikroskop modern, meja objek yang digerakkan naik-turun oleh pengatur fokus kasar dan 

halus untuk memfokuskan bayangan objek, bukan tabung okuler. 

luas lapangan pandang mikroskop 
Bayangan objek terlihat secara keseluruhan ketika digunakan objektif pembesaran lemah. Ketika digunakan objektif 

pembesaran kuat (x40, X100), lapangan pandang Ipenjadi kecil dan harus digunakan pengatur fokushalus untuk 
mengamati setiap detail objek dalam lapangan pandang itu. (mis., nukleus-nukleus yang berbeda pada kista ameba 

sferis). 

8ayangan objek y.ang terlihat di mikroskop 
Perlu diingat bahwa Iingkaran cahaya yang tampak di okuler dinamakan "Iapangan pandang mikroskop". 

Bagaimana menyatakan posisi bayangan objek yang terlihat 
Bayangan yang terlihat dalam lapangan pandang mikroskop dapat dinyatakan posisinya dalam kedudukan jamm jam. 

Sebagai contoh, sebuah telur skistosoma pada gambar 3.23 terletak di posisi "jam 2". 

Inversi bayangan objek 
Bayangan yang tampak merupakan hasil inversi lensa. 

• Objek yang terlihat di bawah lapangan pandang mikroskop sebenarnya berada di atas. 

• Objek yang terlihat di kiri lapangan pandang mikroskop sebenarnya berada di kanan. 

Menggerakkan objek 
Bila Anda menggerakkan kaca objek ke suatu arah, objek yang diamati bergerak ke arah berlawanan (Gbr. '3.24). 

Penggantian objektif 
Mikroskop modern dibuat sedemikian rupa sehingga fokus objek kurang-Iebih tetap sama sewaktu kita mengubah objektif 

pembesaran lemah dengan objektif yang pembesarannya lebih kuat. Bila mikroskop Anda bukan yang semacam itu, 

angkatlah pengubah objektif (nosepiece) sebelum mengganti objektif dengan pembesaran yang lebih kuat dan at'.!r ulang 

fokus . Sebelum mengganti objektif, pastikan objek yang sedang diperiksa berada di tengah lapangan pandang Eehingga 
tidak hilang setelah objektif diganti .. 

3.1.4 Penggunaan MikrQmeter Okuler 
Ukuran mikroorganisme atau substruktur organisme dapat ditentukan menggunakan mikroskop dengan sebuah okuler 

yang dilengkapi dengan cakram mikrometer te,rkalibrasi. Cakram mikrometer memiliki skala dalam O.l-mm dan O.Ol-mm 

(Gbr. 3.25) . 

Digunakan mikrometer sekrup (stage micrometer) untuk mengalibrasi mikrometer okuler. 

12 

9 3 

6 
Gbr. 3.23 Menyatakan posisi bayangan objek yang terlihat 

di mikroskop 
Gbr. 3.24 Menggerakkan objek 
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Alat dan bahan 
• Mikroskop binokuler 
• Okuler dengan pembesaran xlO 
• Cakram mikrometer okuler 
• Mikrometer sekrup 

Kertas lensa 

• Minyak imersi. 

Metode penggunaan 
1. Lepaskan lensa okuler. 
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2. Pasang mikrometer pada selubung okuler dengan bagian berskala menghadap ke bawah. Gunakan kertas lensa untuk . 
memegang cakram. 

3. Pasang kembali lensa dengan hati-hati. 
4. Pasang selubung okuler beserta mikrometer pada tabung okuler mikroskop. 
5. Letakkan mikrometer sekrup yang telah dikalibrasi pad<\ meja objels dan perhatikan baik-baik skalanya. Anda harus 

mampu membedakan secarajelas skala O,l-mm dengan skala o,ol-mm. 
6. Atur mikrometer sekrup sehingga garis skala o-mm berimpit dengan garis skala o-mm mikrometer okuler. 
7. Cari garis skala mikrometer sekrup berikutnya yang berimpit dE!ngan garis skala mikrometer okuler. Set garis tersebut 

harus berada sejauh mungkin dari garis o-mm (Gbr. 3.26). Jarak antara kedua pasang garis yang berimpitan bervarisasi, 
tergantung pada pembesaran lensa objektif mikroskop. 

8. Hitung banyaknya garis skala O,l-mm mikrometer sekrup yang terletak di antara garis o-mm dan pasangan garis 
beril<utnya yang berimpitan. 

9. Hitung banyaknya garis skala mikrometer okuler yang terletak di antara garis o-mm dan pasangan garis berikutnya 
yang berimpitan. 

1O.Konversikan hasil pengukuran (dalam milimeter) ke dalam satuan ukuran okuler menggunakan rumus berikut. 

bacaan skala mikrometer sekrup (mm) x 1000 ~m . 
------------------ =ukuranokuler (~m) 

bacaan skala mikrometer okuler x 1 mm 

Contoh: 
Untuk mikroskop dengan pembesaran kuat (x40), perhitungannya sebagai berikut. 

o,lmmx 1000~m 

50unit x lmm 
=2~m. 

Perhatian: Objektifyang sudah dikalibrasi tidak dapat ditukar dengan objektiflain yang sama. Jadi, setiap objektifharus 
dikalibrasi tersendiri. Okuler yang dilengkapi dengan cakram mikrometer digunakan hanya bila dibutuhkan. Setiap 
mikroskop yang akan digunakan untuk menentukan ukuran organisme harus dikalibrasi tersendiri. 

3.1.5 Mikroskopi lapangan gelap 
· Untuk menghasilkan lapangan pandang yang gelap, digunakan sebuah kondensator khusus yang bagian tengahnya gelap. 
Bila tidak~da, lapangan pandang gelap pada mikroskop dengan objektif XlO dan X40 dapat dihasilkan dengan cara 
meletakkan sebuah cakram atau penghalang cahaya pada filter di bawah kondensator. 

Penghalang cahaya dibuat dari bahan yang tidak tembus cahaya dan ukurannya harus sesuai dengan ukuran objektif yang 
digunakan. Bila penghalang terlalu kecil, cahaya yang masuk ke dalam objektif terlalu banyak sehingga lapangan pandang 
gelap tidak akan dapat dihasilkan. 

Bila penghalang terlalu besar, cahaya tidak akan cukup untuk iluminasi spesimen. 

3.1 .6 Perawatan rutin 
Mikroskop harus diletakkan di tempat yang bersih dan jauh dari bahan kimia. Tempat kerja harus memiliki ventilasi yang 
baik atau pendingin ruangan yang permanen (penggunaan pendingin ruangan secara intermiten menghasilkan air 
terkondensasi). Mikroskop perlu diawat setiap hari agar tetap berfungsi dengan baik dan dengan begitu,dapat memberikan 
hasil pemeriksaan yang reliabel. Alat optis tidak boleh disimpan terlalu lama di tempat tertutup karena dapat mempermudah 
pertumbuhan jamur yang dapat merusak permukaan optis. Perawatan khusus diperlukan pada kondisi udara yang panas 
danlembab. 
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Gbr. 3.25 Cakram mikrometer okuler 

Pembersihan mikroskop 

Pedomon Teknik Dosar untuk Loborotorium Kesehoton 
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Gbr. 3.26 Kalibrasi mikrometer okuler 
dengan mikrometer sekrup 

Mikroskop digunakan untuk memeriksa cairan dan jaringan biologis. Karena itu, mikroskop harus di-dekontaminasi 
seeara berkala. 

A/at dan bahan 
• Potongan kain bekas yang bersih dan sebuah saputangan linen halus 
• Tisu pembersih lensa atau kalau tidak ad a, kertas putih yang menyerap eairan atau kapas medis 
• Selembar bahan kulit berbulu halus (chamois leather), kalau ada (kalau tidak ada, dapat digunakan kain lap yang tidak 

berbulu) 

• Sebotol keeil eairan pembersih Oihat penjelasan di bawah) 
• Sebuah kantong plastik 
• Sebuah karet penyemprot-udara keeil dan, kalau ada, sebuah sikat berbulu halus (atau kuas halus atau blower pembersih 

lensa) 

• Sebuah desiccator berdiameter 15-20 cm berisi sekurang-kurangnya 250 g .gel silika-biru kering (yang berubah warna 
menjadi pink bila udara lembab). 

Metode 
Membersihkan permukaan optis 
Permukaan optis (kondensator; objektif, okuler) harus dijaga bebas-debu dengan eara membersihkannya menggunakan 

kuas halus, sikat berbulu halus (Gbr. 3,27) atau blower. Kalau bagian dalam okuler berdebu, lepaskan lensa dan bersihkan 
bagian dalamnya. 

Residu minyak pada lensa harus dibersihkan dengan tisu pembersih lensa, kertas yang menyerap eairan, atau kapas medis. 
Permukaan optis, terakhir dapat dibersihkan dengan cairan pembersih khusus yang mengandung: 

80% petroleum eter (titik didih 60-80°C) 
20% 2-propanol. 

Catatan: Jangan menggunakan etanol 95%, xilen, atau toluen untuk membersihkan lensa karena zat-zat mi dapat 
melarutkan semen. Namun, zat-zat ini dapat digunakan untuk membersihkan eermin mikroskop. 

Membersihkan periengkapan mikroskop 
Kotoran tebal yang melekat dapat dibersihkan dengan larutan.bersabun. Gemuk dan minyak dapat dibersihkan dengan 
cairan pembersih khusus seperti diuraikan di atas. Selanjutnya, perlengkapan sebaiknya dibersihkan dengan eampuran air 

suling dan etanol95% dalam perbandingan 50:50. Campuran ini tidak tepat digunakan untuk membersihkan permukaan 
optis. 

Komponen mekanis (pengatur fokus kasar, pengatur fokus halus , pemusat kondensator, dan meja mekanis) harus 
dibersihkan seeara berkala dan dilumasi dengan oE mesin supaya dapat digerakkan dengan lanear. 
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Gbr. 3.27 Membersihkan lensa.objektif menggunakan sikat berbulu halus 

Merawat mikroskop 
Sewaktu Anda melakukan perawatan dan perbaikan mikroskop, hati-hati jangan sampai keliru antara tombol pemusat 
kondensator dengan tombol pengunci kondensator. Untuk merawat mikroskop, lakukan langkah-Iangkah berikut. 
• Periksa meja mekanis .. 

• Periksa fungsi pemfokusan. 
Bersihkan jamur yang tumbuh di mikroskop. 

• Periksa diafragma. 
• Bersihkan semua komponen mekanis. 
• Lumasi mikroskop sesuai petunjuk penggunaan alat. 
• Periksa beban pegas (tegangan) pada penjep'it kaca objek. Bila terlalu tegang, dapat menyebabkan kaca objek pecah dan 

penjepit rusak. 
• Periksa kesegarisan optis (optical alignment). Keburaman spesimen yang terlihat lebih se ring disebabkan oleh 

ketaksegarisan (misalignment) komponen-komponen optis, bukan karena ketakadekuatan cahaya. 

Hal-hal yang harus diperhatikan 
• . Jangan sekali-kali mencelupkan objektif ke dalam xilen atau etanol karena dapat menyebabkan lensa terkelupas 

(detached). 
. • Jangan sekali-kali menggunakan kertas biasa untuk membersihkan lensa. 
• Jangan sekali-kali menyentuh lensa dengan jari Anda. 
• Jangan sekali-kali membersihkan komponen penyangga atau meja objek dengan xilen atau aseton . . 
• Jangan sekali-kali membersihkan bagian dalam lensa okuler dan objektif dengan kain lap atau kertas (hal ini dapat 

melepaskan lapisan antireflektif); lebih baik gunakan sikat berbulu halus, kuas halus, atau blower. 
• Jangan sekali~kali membiarkan mikroskop tanpa okuler, kecuali tabung okuler diberi sumbat. 
• Jangan sekali~kalimenyimpan mikroskop dalam kotak kayu tertutup pada kondisi udara panas dan lembab. 
• Jangan sekali-kali menekan kaca objek dengan objektifkareria baik kaca objek maupun objektif dapatpecah. Hati-hati 

ketika memfokuskan mikroskop. 
• Rawat meja mekanissupaya tetap betsih. 
• Jangan membongkarkomponen optis karena dapat menyebabkan ketaksegarisan (misalignment). Permukaan optis 

harus dibersihkan menggunakan tisu pembersih lens a atau tisu halus. 
• Jangan sekali-kali membiarkan mikroskop,dengan minyak imersi yang melekat pada lensa objektif. Bersihkan minyak 

imersi yang melekat setiap hari. Larutan bersabun umumnya dapat digunakart sebagai pembersih. 
• Gunakan pelarut organik sesuai petunjuk pemakaiannya. 
• Jangan sekali-kali membawa mikroskop dengan satu tangan pada bagian lengannya; gunakan kedua tangan, satu 

mernegang kaki mikroskop, satu lagi memegang lengan mikroskop. 
• Ketika mengganti lampu, jangan menyentuh bola lampu dengan jari Anda karena sidik jari yangtertinggal mengurangi 

intensitas iluminasi. 
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• Agar lampu tahan lama, sesuaikan tegangannya menggunakan tombol pengatur intensitas cahaya untuk menghasilkan 
intensitas cahaya terendah sesuai kebutuhan. 

• Bila tegangan utama sering berubah-ubah, gunakan sebuah stabilisator tegangan (voltage stabilizer J. 

Hal-hal tambahan yang harus diperhatikan pada iklim tropis 
Musim panas 
Pada musim panas, masalah utama yaitu debu. Partikel-partikel debu dapat masuk ke dalam bagian berulir dan ke bawah 
lensa. Hal ini dapat dihindari dengan cara-cara berikut. 
• Simpan selalu mikroskop dalam plastik kedap-udara sewaktu tidak digunakan. 

• Sehabis digunakan, bersihkan seluruh bagian mikroskop dengan menyemprotkan udara menggunakan karet penyemprot 
udara. 

• Terakhir, bersihkan lensa menggunakan sikat "bulu-unta" halus, kuas halus, atau blower. Bila partikel debu masih 

tersisa di permukaan lensa objektif, bersihkan dengan tisu pembersih lensa. 

Kondisi lembab 
Pada musim panas dengan kelembaban tinggi dan selama musim hujan pada iklim tropis,jamur dapat tumbuh di mikroskop 
terutama pada permukaan lensa, bagian berulir, dan lapis an cat badan mikroskop. Hal ini menyebabkan mikroskop akan 
cepat rusak. Pencegahannya seperti yang diuraikan di bawah ini. 

Simpan selalu mikroskop dalam plastik kedap-udara sewaktu tidak digunakan di dalam sebuah desiccator, yang berisi gel 
silika-biru, untuk mengeringkan udara di dalam plastik tersebut. (Silika tersebut akan berubah menjadi mer,).h ketika 

kapasitas absorbsi uap udara lembab terlampaui. Jika demikian, silika tersebut dapat diperbaharui dengan memanaskannya 

dalam oven udara-panas atau di atas api). Mikroskop har:us dibersihkan setiap hari agar bebas-debu. 

Prosedur-prosedur ini harus dilakukan secara rutin dan merupakan hal penting selain prosedur reparasi dan perawatan 
mikroskop. 

3.2 Penimbangan: Penggunaan Neraca Laboratorium 
Jenis neraca dapat berupa neraca elektrik ataupun manual. Semua jenis neraca harus diletakkan di atas permukaan datar 

yangjauh dari sumber getaran, angin, dan paparan cahaya matahari secara lahgsung. 

Neraca digunakan untuk menimbang bahan-bahan kimia dalam pembuatan reagen; faktor kebersihan penting hila ingin 
memperoleh hasil yang akurat. 

• Bersihkan debu dengan meniupnya atau menggunakan sikat halus. 
• Bersihkan zat warn a atau bahan kimia menggunakan sikat halus. 
• Gunakan alas plastik atau kertas saring di atas piringan neraca untuk menimbang bahan-bahan kimia; jangan sekali-

kali meletakkan bahan kimia langsung di atas piringan neraca. 

Perhatian: Setelah membilas neraca, pastikan neraca benar-benar sudah kering sebelum menimbang. Atur selalu neraca, 
ke angka nol (kalibrasi) sebelum menimbang. Periksa akurasi neraca secara rutin sesuai petunjuk pemakaiannya. Gunakan 
pinset untuk mengambil anak-timbangan yang kecil. 

3.2.1 Sensitivitas neraca 
Sensitivitas neraca menunjukkan massa terkecil yang membuat janam penunjuk bergerak lebih dari satu satuan skala. 
Sebagai contoh, bila sensitivitas neraca 1 mg, artinya diperlukan massa sekurang-kurangnya 1 mg untul< menggerakkan 

jarum penunjuk. 

Untuk penggunaan rutin laboratorium, sensitivitas neraca dapat dianggap sebagai massa terkecil yang dapat diul<ur secara 
akurat. 

3.2.2 Neraca dua-piringan terbuka (Gbr. 3.28) 
Neraca dua-piringan memiliki dua buah piringan yang ditahan oleh batang penyangga. Neraca ini dirancang untuk 

digunakan dengan anak-timbangan terpisah, seperti gambar 3.29, atau dilengkapidel1gan lengan berskala dengan anak
timbangan geser. Neraca ini digunakan untuk menimbang bahan bermassa besar (sampai dengan beberapa kilogram) 

sehingga tidak diperlukan tingkat ~kurasi yang tinggi, mis., 22,5 g, 38 g, 8,5 g, 380 g. 

Sensitivitas: 0,5 g. 

Bila piringan terbuat dari bahan yang mudah tergores atau berkarat, alasi dengan plastik keras atau bekas film rontgen 

yang dipotong bulat; kedua alas itu beratnya harus sama. 
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Petunjuk 
1. Letakkan botol berisi bahan yang akan ditimbang di sebelah kiri neraca. 
2. Letakkan wadah yang dilipat atau cawan) tempat bahan yang akan ditimbang di ataspiringan kiri. 
3. Letakkan yang beratnya sama berat wadah ditambah berat bahan yang diinginkan. 
4· Untuk menakar miringkan botol yang tang an kiri Anda (label ke atas) dan ketuk 

leher botol perlahan-lahan sehingga bubuk atau kristal yang hendak ditimbang keluar sedikit demi sedikit ke dalam 
wadah (Gbr. sebuah spatula bersih untuk menakar bahan yang akan dalam jumlah 
sedikit). 

Setelah selesai 

Jadi,letakkan: 

pindahkan botol ke sebelah kanan neraca (Gbr. 

- bahan yang telah UH"'UJ""'F. di sebelah kanan 
- bahan yang belum di sebelah kiri. 

Hal ini dimaksudkan agar bahan-bahan tersebut tidak tertukar. 

sebelum botol dari rak; 
sewaktu menakar bahan (label menghadap ke atas); 
setelah sewaktu Anda memindahkan botol ke sebelah kanan neraca . .. 

3.2.3 Neraca analitls 
Neracajenis ini memiliki dua buah yang tergantung sebuah lenga:n-alvurr di dalam suatu kotak kaca. 

Neraca ini dipakai: 
- untuk menimbang bahan bermassa keeil (sampai dengan 20 atau 200 g; tergantungjenis neraca); . 

sewaktu diperlukan akurasi yang tinggi, mis., g, 0,220 g, 6,740 g. 

Sensitivitas: 0,1-0,5 mg, 

Komponen (Gbr. 3.32) 
Lengan-ayun (cross-beam) 

neraca. 

Komponen ini merupakan tel1np~itl1nerlgganl:u piringan. 
• Baji penumpu (knife edges) KE3). Baji penumpu ini m~my.anl~ga lengan-ayun pada titik tumpunya selama 

proses penimbangan dan menentukan sensitivitas neraca. 
piringan yang tergantung. 

penumpu pada lengan-ayun menyangga kedua 

• Jarum nprmnl11V 

(pans) (P). 

• Sekrup pengatur lengan-ayun (beam release screw) (B). Kuncilah piringan sehingga penambahan 
beban atau bahan kimia secara tiba-tiba tidak akan merusak baji logam yang sensitif. 

penyeimbang (adjusting AS2). Dipakai hanya untuk kalibrasi neraea sebelum digunakan. 

Gambar 3.33 memperlihatkan satu set <"1<l"-lll1wvu"bUU untuk suatu neraca analitis. 

Petunluk pemakaian 
• Pastikan selalu lengan-ayun dalam keadaan terkalibrasi atau jarum mi:munjuk ke 

ayun sudah dikencangkan) sebelum meletakkan anak-timbangan dan bahan yang akan 
• Periksa piringan sudah kotak 

ayun. 
• Letakkan selalu bahan yang akan UH,Ill11';(U,'!) di atas sehelai kertas yang dilipat-empat atau pada gelas arloji atau cawan 

• Gunakan sekrup penyeimbang dan untuk mengalibrasi neraea terhadap berat wadah 
bahan yang ak'an ditimbang. 

• Gunakan selalu pinset untuk mengambil anak-timbangan. 
• Kalibrasikan kembali lengan-ayun kali sebelum memindahkan anak-timbangan dan bahan yang telah un.",,,,;,,,,,!) 

dari 
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Gbr. 3.28 Neraca dua-piringan terbuka 

! . 

~ / -:\:; ... ~ . . . ~ 

Gbr. 3.30 Menakar bahan yang akan ditimbang 

p 

Gbr. 3.32 Komponen neraca analitis. 
A51, A52: sekrup penyeimbang; B: sekrup 
pengatur lengan-ayun; CB: lengan-ayun; KE1, 
KE2, KE3: baji penumpu; P: piringan; 
Pt: jarum penunjuk; 51,52 : besi peng
gantung. 

3.2.4 Neraca apotek (Gbr. 3.34) 

Pedoman Teknik Oasar unluk Laboralorium Kesehalan 

500 · 

Gbr. 3.29 Set anak timbangan (dalam gram) 
untuk neraca dua-piringan terbuka 

Gbr. 3 .31 Pisahkan bahan yang telah ditimbang 
dan yang belum ditimbang agar tidak 
tertukar 

Gbr. 3.33 Set anak-timbangan untuk suatu rencana 
analiiis 
Anak timbangan utama : 1 g, 2 g, 5 g. 10 g, 
20 g, 50 g, 100 g, 200 g, dan 500 g. Anak 
ti mbangan tambahan : 2 mg, 5 mg, 10 mg, 
20 mg, 200 mg, dan 500 mg. 

Neraca ini juga memiliki dua buah piringan yang tergantung, tetapi tanpa kotak kaca dan penyangga. 

Sensitivitas: 5-10 mg. 

Neraca apotek lebih akurat dibandingkan neraca dua-piringan terbuka, tetapi hanya dapat menimbang sampai 50 g. 

Setelah digunakan, simpan neraca di dalam lemari tertutup. 
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3.3 Sentrifugasi 
3.3.1 Prinsip , 
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Ketika suatu benda bergerak melingkar dengan eepat, akan dihasilkan gaya yang menjauhkan benda tersebut dari pusat 
lintasan geraknya (Gbr. 3.35). Untuk menghitung gaya sentrifugal relatif (relative centrifugalforce, ref) sebuah centrifuge, 
tentukan radius (r) lengan rotor (dalam cm) dan jumlah putaran per menit (revolutions per minute, rpm) kemudian 
gunakan rumus di bawah ini. 

Rcf = 1,118 x 10-6 x r x (rpmY 

Sebagai contoh, bila radius 25 cm dan rpm 1300 putaran/menit, rcf-nya selUtar 50 g. 

Komponen centrifuge (GbL 3.36) 
Komponen sebuah centrifuge terdiri atas: 

kumparan sentral (A) yang berputar dengan kecepatan tinggi; 
- kepala centrifuge (E), terliksasi ke kumparan sentral, dengan wadah tabung; 
- tabung (T) berisi suspensi yang akan disentrifugasi. 

Ketika kumparan berputar, gaya sentrifugal bekerja pada tabung. Tabung bera~n ke posisi horizontal dan partikel-partikel 
. dalamsuspensi terdorong ke dasartabung. Partikel-partikel terkonsentrasi di dasartabung. Partikel-partikel ini membentuk 
"konsentrat" yang dapat dipisahkan dari "supernatan" dan kemudian diperiksa. Konsentrat dapat mengandung: 

sel-sel darah; 
telur parasit (dalam feses yang diencerkan); 
sel-sel saluran kemih (dalam urine). 

3.3.2 Jenis-Jenis Centrifuge 
Centrifuge manual (Gbr. 3.37) 
Centrifuge ini digerakkan seeara manual dengan memutar sebuah engkol. Alat ini dapat memuat dua atau empat buah 
tabung. Centrifuge manual dapat digunakan: 

untuk memeriksa konsentrat urine; 
- untuk mengonsentrasikan parasit tertentu d!llam feses . 

Kecepatan centrifuge ini tidak adekuat untuk memisahkan eritrosit dari plasma (dalam darah) secara sempurna. 

Perhatian: 
• Kunci centrifuge dengan kuat di at as permukaan yang stabil (tepi sebuah meja). 
• Seimbangkan kedua tabung yang terletak berseberangan seperti dijelaskan dalam petunjuk pemakaian, bagian 3.3.3· 
• Jaga jarak Anda sewaktu menjalankan centrifuge. 
• Untuk menghentikan mesin, jangan mengurangi kecepatan putaran engkol. Tarik engkol dengan mantap menjauhi 

mesin. 

Gbr. 3.34 Neraca apotek Gbr. 3.35 Prinsip sentrifugasi 
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• Angkat tabung perlahan-lahan dan hati-):J.ati (agar tidak merusak endapan). 
• Engkol dilumasi seeara berkala. 

Peringatan: Centrifuge manual dapat menyebabkan keeelakaan berat. Jadi, ikuti petunjuk-petunjuk di'atas dengan hati
hati . 

Centrifuge elektrik 
Centrifuge elektrik lebih akurat dibandingkan centrifuge manual dan dianjurkan penggunaannya bila memungkinkan. 

Terdapat dua jenis kepala centrifuge elektrik, kepala "ayun" ("swing-out" head) dan kepala "sudut" ("angle" head). 

Kepa/a "ayun" (Gbr. 3.38) 
Kepala jenis ini diraneang untuk mengayun tabung ke posisi horisontal selama sentrifugasi. Jenis ini paling sering 
digunakan. 

Kepa/a "sudut" (Gbr. 3.39) 
Kepala jenis ini menahan tabungpada sudut sekitar 45° selama sentrifugasi . Jenis ini berguna untuk teknik pemeriksaan 

tertentu, mis., uji aglutinasi dalam penentuan golongan darah metode tabung reaksi. 

Wadah tabung 
Terdapat beberapa jenis wadah tabung centrifuge elektrik (Gbr. 3-40). Pemilihan wadah tabung tergantung pad a model 

centrifuge: 

wadah yang diraneang hanya untuk memuat satu tabung; 
wadah yang memuat dua tabung; 

wadah yang memuat sembilan tabung keeil (tabung presipitan), dll. 

Beberapa jenis centrifuge juga dilengkapi dengan pengatur waktu (timer) : 

pengatur waktu yang menghentikan alat seeara otomatis sesuai waktu yang telah diatur (mis., 5 atau 10 menit); 

bilik pendingin yang meneegah pemanasan spesimen selama sentrifugasi; 

Penghitung rpm, yaitu eakram dengan jarum yang menunjukkan keeepatan mesin selama sentrifugasi 

(komponen ini berguha untuk beberapa metode pengonsentrasian parasit). 

Centrifuge dengan baterai 
Centrifuge mini yang dijalankan dengan baterai kadang-kadang dipakai untuk menentukan volume packed cell dalam 

pemeriksaan hematologi. 

3.3.3 Petunjuk Pemakaian 
Anda harus selalu mengikuti petunjuk pemakaian sewaktu menggunakan centrifuge. 

Gbr. 3.36 Komp6nen centrifuge 
A: kumparan sentral; B: kepala centrifuge; 

. C:tabung centrifuge . 

Gbr. 3.37 Centrifuge manual . 



3. Prosedur Laboratorium Umum 

{i]I----·-+-+---rD· 
9~ 

! 
Gbr. 3.38 Centrifuge dengan kepala "ayun" 

Gbr. 3.39 Centrifuge dengan kepala "sudut" • Gbr. 3.40 Berbagai jenis wadah tabung 

Memasang centrifuge 
Centrifuge harus diletakkan dengan alas karet atau karpet di atas permukaan yang datar. 

Menyeimbangkan tabung 
Bilatabung dinomori, tempatkan tabung-tabung terse but seperti gambar 3-41: 

- tabung 1 berseberangan dengan tabung 2; 

- tabung 3 berseberangan dengan tabung 4. 
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Seimbangkan tabung-tabung yang berseberangan dengan menimbang tabung-tabung tersebut berikut wadahnya 
menggunakan neraca dua-piringan. 

Untuk menyeimbangkan: tambahkan suspensi yang akan di-sentrifugasi ke dalam tabung yang lebih ringan (Gbr. 3.42); 
atau tambahkan air ke dalam wadah temp at tabung yang lebih ring an (gunakan botol semprot; Gbr. 3-43). 

Bila hanya satu tabung (berisi suspensi) yang akan di-sentrifugasi, seimbangkan dengan tabung sejenis yang diisi air. 

Mencegah pecahriya tabung 
Alasi selalu bagian dasar wadah tabung dengan ban tal an karet khusus untuk jenili . centrifuge tersebut. Hal ini akan 
melindungi bagian dasar tabung centrifuge. 

Tambahkan sedikit air di antara tabung dan wadahnya. 

Pencegahan bahaya 
• Periksa apakah ukuran tabung tepat bagi centrifuge. Tabung yang terlalu panjang atau pendek dapat pecah. 
• Isi tabung tidak melebihi tiga perempat volume maksimal untuk mencegah tumpahan ke dalam wadah. . 
• Seimbangkan selalu wadah tabung sebelum memulai sentrifugasi. Bila hal ini tidak dilakukan, dapat memboroskan 

pemakaian alat dan centrifuge dapat bergerak sewaktu sentrifugasi. 
• Pastikan bahwa centrifuge tertutup sebelum memulai sentrifugasi. 
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Gbr. 3.4 1 Menyeimbangkan tabung-tabung centrifuge 

/ 
Gbr 3.42 Menyeimbangkan tabung centrifuge dengan 

menambahkan suspensi ke dalam tabung 
yang lebih ringan 

Gbr. J.43 Menyeimbangkan tabung centrifuge dengan 
menambahkan air ke dalam wadah tempat 
tabung centrifuge yang lebih ringan 

• Ketika mulai menjalankan centrifuge, tingkatkan keeepatan seeara bertahap dengan memutar tombol perlahan-lahan 
sampaj batas keeepatan yang dikehendaki. 

• Hentikan centrifuge seeara bertahap (beberapa model centrifuge dilengkapi dengan rem untuk tujuan ini). Jangan 
sekalickali meneoba memperlambat centrifuge dengan tangan Anda. 

• Jangan sekali-kali membuka centrifuge sebelum alat benar-benar sudah berhenti. 
• Angkat tabung perlahan-lahan dan hati-hati. 

Cara membersihkan don perawatan 
Untuk keterangan rinei mengenai eara membersihkan dan merawat centrifuge, lihat bagian 3.5.3. 

3.4 Pengukuran dan Penyaluran Cairan 
Banyak cairan yang ditangani di laboratorium bersifat infeksius, korosif, atau beraeun. Prosedur peilgut:uran dan 
penyaluran eairan harus benar-benar dipahami dan diikuti dengan penuh kehati-hatian untuk meneegah teIjadinya 
keeelakaan. 

Banyak prosedur baru untuk analisis memerlukan volume eairan yang sangat keeil dan berbagai jenis alat penetes (pipet) 
dan penyalur (dispenser) sudah tersedia. J adi, volume yang kecil terse but dapat diukur dengan presisitinggi. 

Volume yang besar dapat diukur menggunakan gelas ukur atau labu volumetrik (labu takar). 

Gelas ukur dipakai untuk mengukur berbagai volume ea iran, tetapi tidak begitu akurat. Labu takar dipakai untuk mengukur 
volume tunggal eairan, mis., 1 liter, secara akurat. 

Volume eairan yang kecil (0,1-10 m!) dapat disalurkan seeara eepat dan akurat menggunakan salah satu alat buikut. 
• Dispenser volume konstan atau variabel yang terhubung ke reservoir gelas atau polipropilen. Berbagai vO!1.Qme eairan 

mulai dari 0,1 sampai 1,0 ml dan dari 2,0 sampai 10,0 ml dapat disalurkan. 

• Pipet terkalibrasi, dengan karet pengisapnya. 
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3.4.1 Pipet 
Jenis Pipet 
Pipet Berskala 
Pada pipet berskala, tertera keterangan di ujung atasnya CGbr. 3-44) mengenai: 

- volume total yang dapat diukur; 
- . unit skala pipet (besar volume di antara dua garis skala berurutan). 

Terdapat dua macam pipet berskala CGbr. 3-45): 
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• Pipet dengan gans skala sampai ujung bawah CA). Volume total yang dapat diukur yaitu di antara garis skala ° dan 
ujung bawah pipet. 

• Pipet dengan gans skala tidak sampai ujung bawah CB). Volume total yang dapat diukur yaitu di antara garis skala 0 

dan garis skala terakhir sebelum ujung bawah pipet Uenis ini direkomendasikan untuk uji kimia kuantitatif). 

Berbagai volume dapat diukur menggunakan pipet berskala. Sebagai contoh: 
pipet 10 ml dapat digunakan untuk mengukur 8,5 ml; 
pipet 5 ml dapat digunakan untuk mengukur 3,2 ml; 
pipet 1 ml dapat digunakan untuk mengukur 0,6 ml. 

Pipet volumetrik 
Pipet volumetrik dimaksudkan untuk mengukur sejumlah volume dengan tingkat akurasi tinggi. 

Terdapat dua macam pipet volumetrik CGbr. 3-46): 
• Pipet dengan satu gans batas CA), dimaksudkan untuk diisi sampai batas tersebut. Setelah menyalurkan isinya, pipet 

dibiarkan mengerlng selama 15-45 detik, sesuai ukurannya Ctertera di badan pipet), kemudian tetesan terakhir disalurkan 
melalui dinding wadah resipien. Jangan disemprotkan. 

Gbr. 3.44 Pipetberskala 

A B 

Gbr. 3.45 Macam-macam pipet berskala; 
A: pipet dengan· garis skala sampai ke ujung bawah pipet; B: pipet dengan garis skala tidak sampai ke ujung bawah pipet 
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• Pipet dengan dua garis batas (B) mungkin lebih akurat di tangan yang terampil. Pengukuran dengan pipet ini hasilnya 
kurang reliabel bila digunakan oleh personel tak-berpengalaman, karena cenderung akan melampaui batas bawah 
sewaktu mengosongkan isi pipet. 

Pegang pipet secara vertikal untuk memeriksa apakah cairan sudah mencapai garis batas yang dikehendaki (G da1lam 

Gbr. 3.47). Gads batas tersebut harus tepat di dasar meniskus yang dibentuk oleh cairan. Ujung bawah pipet harus 
ditempelkan ke dinding wadah sewaktu menyalurkan cairan. 

Pipet bola plastik (Uplastic bulb pipettes") 
. Pipet bola plastik harganya murah dan sangat berguna untuk memindahkan volume cairan seperti serum atau disinfektan. 

Pipet ini dapat diperoleh di pasaran dalam berbagai bentuk tip (ujung bawah pipet) dengan kalibrasi yang tertera di 
tangkainya. Pipet ini dapat digunakan kembali setelah di-disinfeksi dan dicuci, tetapi tidak dapat di-autoklaf. 

Mikropipet 
Mikropipet dengan tip sekali pakai sering digunakan untuk mengukur volume yang kecil. Pipet jenis ini tersed a dalam . 
berbagai kapasitas volume, mulai dari 5!1l sampai 1000 Ill. Tipyangtelah digunakan langsung dibuang ke dalam disinfektan 
melalui mekanisme ejektor (ejector mechanism). Mikropipet memiliki pengisap berfungsi-ganda yang dioperasikan 

melalui ibujari (Gbr. 3-48). Fungsi pertama untuk mengambil sampel dan fungsi kedua untuk mengeluarkan sampel dari 
tip ke dalam tabung atau "sumur" (well, pit). 

Mikropipet harus dikalibrasi dan dirawat sesuai petunjuk pemakaiannya. 

Pipet tetes terkalibrasi 
Pipet tetes terkalibrasi yangstandar umumnya menyalurkan'20 tetes per ml air suling. Jadi, 1 tetes = 0,05 mL Pegang pipet 
tetes secara vertikal untuk mengeluarkan tetesan (Gbr. 3-49). 

Mengalibrasi pipet tetes (Gbr. 3.50) 
Masukkan 1 ml air ke dalam sebuah tabung kecil menggunakan pipet volumetrik (lihat halaman 71). Tarik air seluruhnya. 
menggunakan pipet tetes yang akan dikalibrasi. Hitungjumlah tetesan air (1 ml) yang dikeluarkan pipet. U1angi prosedul' 
tersebut tiga kali untuk memeriksa keakuratannya. 

5rnl 5rnl 

Gbr. 3.46 Macam-macam pipet volumetrik 
A: pipet dengan satu garis batas; B: pipet dengan dua 
garis batas . 

Gbr 3.47 Cara memegang pipet 
G: garis batas; 5: karet pengisap. 
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T 

Gbr 3.48 Mikropipet dengan tip sekali pakai 
T: Tip sekali pakai 

Hal-hal yang harus diperhatikan 

Gbr. 3.49 Menggunakan pipet tetes 

Meinipet dengan mulut berbahaya sehinggatidak boleh dilakukan. Hal tersebut dapat menyebabkan: 
infeksi; 
luka bakar; 
keracunan; 
luka gores/sobek. 

Gunakan selalu karet pengisap (lihat Gbr. 3.50) sewaktu memipet . . 

3.4.2 labu volumetrik 
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Labu volumetrik memiliki skala dan digunakan untuk mengukur sejumlah volume tertentu sewaktu cairan diisikan ke 
dalamnya sampai garis skala tertentu. 

Kapasitasnya bermacam-macam: 
?OOO ml 

'- 1000 ml 
500 ml 
250ml 
200 ml ' 
100 ml 
50ml 
25 ml. 

Labu volumetrik lebih akurat dibandingkan gelas ukur. Labu ini sebaiknya digunakan untuk membuat reagen. 

Sebagai contoh: 1 lit er larutan natrium klorida 0,85% Creagen no. 53) dibuat dengan melarutkan 8,5 g natrium klorida 
dalam 1000 ml air suling di dalam gel as piala (gelas beaker), lalu dimasukkan ke dalam labu volumetrik 1000 ml 
menggunakan corong dan diencerkan sampai garis skala 1000 ml CGbr. 3.51). Larutan harus dikocok dahulu sebelum 
digunakan. 
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Gbr. 3.50 Mengalibrasi pipet tetes 
S: karet pengisap. 

Gbr. 3.52 Metode alternatif pembuatan reagen 
menggunakan labu volumetrik 

Pedoman Teknik Oasar unluk Laboralorium Kesehalan 

Gbr: 3 .51 Pembuatan larutan natrium klorida 
dalam labu volumetrik 

WHO 00122 

Gbr. 3.53 Perhatikan suhu reagen yang diukur 
dalam labu volumetrik 

Alternatifnya, substansi dilarutkan dalam sebuah wadal1 kecillalu larutan tersebut dituangkan kedalam labu volumetrik 
melalui batang pengaduk (Gbr. 3.52). Isi labu sampai garis batas skala yang dikehendaki. (Metode ini direkomendasikan 
untuk pembuatan reageI). kimia secara titrasi}. 

Suhu cairan 
Suhu cairan yang akan diukur tertera di labu volumetrik (ditulis setelah kapasitas labu; Gbr. 3.53). 

Cairan memuai dengan pemanasan dan menyusut dengan pendinginan. Jangan sekali-kali mengukur cairan panas, atau 
cairan dingin, yang baru saja dikeluarkan dari kulkas. 

Sum bat penutup 
Labu volumetrik harus memiliki sumbat-penutup plastik; kalau tidak ada, gunakan sumbat-penutup gelas . Hati-hati 
jangan sampai hHang. 
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Harga 
Labu volumetrik harganya sangat mahal. Karena itu, gunakan dengan hati-hati. 

3.4.3 Buret 
Buret merupakan tabung gelas berskala dengan keran gelas di ujung bawahnya. Buret diisi dengan cairan yang akan diukur 
dari ujung atasnya (Gbr. 3.54). Kapasitas buret bermacam-macam: 10 ml, 20 ml, 25 ml, dan 50 ml. · 

Perawatan buret 
Keran buret harus selalu dirawat dan dilumasi . Untuk melumasi keran buret yang bersih secara tepat, oleskan tipis jelly 
silikon atau minyak menggunakan ujung jari menyusuri kedua sisi keran di sekitar lubang kapiler. Selanjutnya, pasang 
keran pada buret dan putar sampai seluruh keran terlumasi dengan halus dan merata. Ujung at as buret harus selalu 
disumbat atau ditutup (Gbr. 3 .55). 

3.4.4 Gelas kerucut berskala (Gbr. 3.56) 
Gelas ini tidak akurat. Hindari pemakaiannya untuk pemeriksaan laboratorium. 

3.5 Cara Membersihkan, Disinfeksi, dan Sterilisasi 
3.5.1 Membersihkan peralatan gel as, spuit, dan jarum suntik yang dapat dipakal Lllang 
Peralatan yang harus dibersihkan: 

wadah gelas (labu Erlenmeyer, gelas piala, tabung reaksi); 
- pipet; 

Gbr 3.54 Mengisi buret 

WHOP8612 

Gbr. 3.55 . Ujung atas buret harus selalu 
disumbat atau ditutup 
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Gbr. 3.56 Gelas kimia kerucut berskala Gbr. 3.57 Membersihkan peralatan gelas kotor 

kaca objek; 

penutup kaca objek (covers lips); 

spuit (syringe) dan jarum suntik (bevel) yang dapat dipakai ulang. 

Wadah gelas 
Peralatan ge/as baru 
Peralatan gelas yang belum pernah digunakan mungkin bersifat agak basa. 

Untuk menetralkannya. 

• Siapkan mangkuk berisi 3 liter air dan 60 ml asam klorida pekat (yi., larutan asam klorida 2%) 

• Rendam peralatan gelas tersebut dalam larutan ini dan biarkan selama 24 jam 
• Bilas dua kali dengan air bias a dansekali lagi dengan air bebas-mineral. 

• Keringkan. 

Peralatan ge/as kotor 

Pembilason owol 
Bilas peralatan dua kali dengan air dingin atau air hangat Uangan sekali-kali membilas tabung dengan bercak/noda darah 
dengan air panas) . 

Bila .peralatan gel as habis dipakai untuk cairan yang mengandung protein, peralatan tersebut harus dibilas segera, 

kemudian dicuci Uangan biarkan mengering sebelum dibilas). 

Merendom dolom loruton detergen 
Siapkan mangkuk berisi larutan detergen. Taruh peralatan gelas yang sudah dibilas dalam mangkuk dan sil:at bagian 

dalam wadah dengan sikat tabung reaksi (Gbr. 3.57). Biarkan terendam selama 2-3 jam. 

Membilas , 
Bilas peralatan satu per satu. Bilas masing-masing alat dengan seksama di bawah keran, kemudian rendam semua peralatan 
dalam mangkuk berisi air biasa selama 2-3 jam. 

Bilas setiap alat dengan air bersih yang mengalir. (Jangan hipa bahwa sisa deterjen pada peralatan gelas dapat memberikan 
hasil pemeriksaan positif-palsu). 

Mengeringkon 
Tempatkan berbagai wadah gelas. (gel as piala, labu, gel as ukur) di rak pengering. Taruh tabung reaksi dalam posrsi terbalik 
di suatu keranjang kawat. 

Memonaskon/menjemur 
Taruh peralatan gel as di keranjang kawat dan panaskan dengan oven udara-panas pada suhu 60°C. Alternatifnya, peral<itan 
gelas (ditutup kain tipis) berikut keranjang kawatnya dijemur. 

Menutup 
Peralatan gelas yang sudah bersih dan kering harus disimpan di dalam lemari agar bebas-debu.Dianjur;"an untuk 
menyumbat wadah gelas dengan kapas yang tidak menyerap cairari atau mulut gelas ditutup dengan gumpalan kertas 
koran (Gbr. 3.58), atau lebih baik lagi, dengan lembaran parafin tipis atau plastik perekat (kalau ada). 
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Pipet 
Pembilasan segera 
Sehabis dipakai, bilas pipet segera dengan air dingin yang mengalir untuk meinbersihkan darah, urine, serum, reagen, 
dU. 

Meredam dalam air 
Setelah dibilas, masukkan pipet ke dalam gelas ukur plastik yang besar yang diisi penuh dengan air. Bila pipet habis 
dipakai untuk mengukur bahan infeksius, rendam pipet tersebut dalam tabung yang diisi penuh dengan larutan disinfektan . 
(mis., senyawa amonium kuarterner atau larutan pemutih 1%; lihat halaman 84 dan 85) selama 4 jam. 

Merendam dan membilas dengan detergen 
Ikuti petunjuk seperti yang diuraikan di atas (merendam dan membilas peralatan gelas). 

Pip et yang mampat 
1. Masukkan pipet yang mampat ke dalam tabung berisi larutan pembersih dikromat (reagen no. 20). Celupkan pipet 

dengan hati-hati ke dalam larutan tersebut dan biarkan selama 24jam. 
2. Keesokanharinya, tuangkan larutan dikromat tersebut ke dalam tabung lain (dapat digunakan sampa( empat kali). 
3. Pegang tabung berisi pipet di bawah keran dan bilas secara menyeluruh. 
4. ' Semprotkan pipet sekali saja ~ntuk memeriksa apakah pemampat sudah terata si atau belum: Bilas lagi pipet tersebut. 
5. Rendam pipet dalam air biasa selama 30 menit, kemudian ganti airnya dan rendam lagi selama 30 menit. 

Peringatan:Larutan pembersih dikromat sangat korosif dan harus digunakan dengan sangat hati-hati. Bila larutan 
tepercik ke kulit, baju, atau mata, bilas dengan air sebanyak-banyaknya. 

Mengeringkan 
Keringkan pipet gelas tahan-panas dengan oven pada suhu 60° C, sedangkan pipet biasa dikeringkan dengan inkubator 
pada suhu 31' C. Alternatifnya, biarkan pipet mengering sendiri. 

Penggunaan pompa vakum 
Pompa vakum adalah suatu alat kecil dari logam, plastik, atau gelas yang dihubungkan ke keran air. 
1. Buka keran air sebesar mungkin untuk menghasilkan dorongan air yang kuat ke pompa. Hal ini menyebabkan udara 

akan terisap ke lengan samping pompa dan tabung karet yang tersambung ke bagian tersebut. 
2. Pasang tabungkaret pad a tip pip et. -
3. Celupkan ujung pip et lainnya ke dalam cairan pembilas (air atau larutan detergen) yang akan terisap melaluipipet dan 

dikeluarkan oleh pompa ke dalam bak cuci (Gbr. 3.59). 

Gbr. 3.58 Menyumbat atau menutup peralatan gelas 
agar bebas-debu 

Gbr. 3.59 Penggunaan pompa vakum 
untuk membilas pipet 
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Kaca objek 
Kaca objek baru 
Merendam dalam laruton detergen 

Pedoman Teknik Dosar unluk Laboralorium Kesehalan 

Siapkan mangkuk be.isi larutan detergen. Gunakan dalam jumlah yang sesuai petunjuk pemakaiannya. Taruh kaca objek 
dalam mangkuk satu per sa tu dan rendam semalaman. 

Membilas dengan air 
Bilas masing-masing kaca objek dengan air keran kemudian rendain dalam air bersih selama 15 menit. 

Menyeka don mengeringkan 
Seka kaca objek, sekali saja, menggunakan kain halus yang tidak berbulu. Letakkan kaca objek pada selembar kertas saring 

satu per satu. Biarkan mengering. Periksa setiap kaca objek. Buang kaca objek yang bernoda, tergores, kuning atau pudar, 
atau coba bersihkan lagi kaca objek tersebut. 

Membungkus 
Kumpulkan tiap 10 atau 20 kaca objek dalam suatu tumpukan dan bungkus tiap tumpukan tersebut dengan secarik kertas 
kecil. 

Menomori 
.Di beberapa laboratorium, tiap lima paket tumpukan kaca objek dinomori berurutan menggunakan pensil intan. (Sebagai 
contoh, untuk kelima paket yang masing-masing berisi 20 kaca objek, setiap kaca objek diberi nomor 1-20, 21-40, 41-60, 

61-80, dan 81-100). 

Kaca objek kotor 
Kaca objek dengan sisa minyak imersi 
Ambil kaca objek yang berminyak satu per satu dan seka dengan kertas koran untuk menghilangkan minyak sebanyak 

mungkin. 

Koca o!Jjek denganpenutup 
Gunakan ujung jarum atau pinset untuk melepaskan penutup kaca objek, lalu celupkan kaca objek ke dalam gd as piala 
berisi air (Gbr. 3.60) (untuk cara membersihkan penutup kaca objek, lihat halaman berikutnya). 

Merendam dolo m larutan detergen 
Siapkan mangkuk berisi larutan detergen dalam air dingin atau air hangat. Gunakan dalam jumlah yang sesuai petunjuk 
pemakaiannya. 

Rendam kaca objek selama 24 jam. 

Catatan: Detergen yang mengandung enzim sangat baik untuk menghilangkan endapan darah. 

Kaca objek yang habis dipakai untuk spesimen infeksius (mis., urine, feses) harus dicelupkan ke dalam larutan disinfektan 

terlebih dahulu sebelum dibersihkan. 

Membersihkon 
Setelah kaca objek direndam selama 24 jam, siapkan mangkuk lain berisi larutan detergen lemah (15 ml detergen biasa per 

liter air). 

Angkat kaca objek satu per satu dari larutan detergen pekat. 

Gbr. 3.60 Melepaskan penutup untuk membersihkan kaca objek 
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Seka setiap kaea objek dengan kapas yang sebelumnya dieelupkan dalam larutan detergenkuat, kemudian rendam dalam 
larutan detergen lemah selama 1-2 jam. 

Membilas 
Cara terbaik 
Angkat kaea objek satu per satu dari larutan detergen lemah menggunakan pinset. Bila Anda harus menggunakan tangan 
untuk mengambil kaea objek, pegang bagian tepi sudut kaca objek tersebut. Bilas kaca objek satu per satu di bawah keran, 
kemudian rend am dalam mangkuk berisi airselama 30 menit. 

Cara cepat 
Buang larutan detergen lemah dari mangkuk kemudian isi mangkuk dengan air bersih. Ganti air sebanyak tiga kali, koeok 
mangkuk tiap kali air diganti. 

Menyeka, mengeringkan, don membungkus 
Ikuti petunjuk yang telah diuraikan (untuk kaea objek baru) di atas. 

Penutup kaca objek 
Penutl,lp kaea objek yang sudah terpakai dapat dibersihkan dan dipakai lagi. 
1. Buat larutan berikut di dalam gelas piala besar: 

200 ml air 

.- 3 ml detergen 
- 15 mllarutan pemutih atau 5 mllarutan disinfektan amonium kuaterner Oihat halaman 81). 

2. Masukkan penutup kaca objek satu per satu ke dalam gelas piala. 
3. Rendam penutup kaea objek tersebut dalam gelas piala selama 2-3 jam, koeok perlahan tiap beberapa saat. 
4. Bilas gelas piala beserta penutup kacaobjek di dalamnya dengan air keran sebanyak empat kali, koeok perlahan. 
5. Lakukan bilasan terakhi~ dengan air demineralisasi. 
6. Keringkan penutup kaca objek tersebut dengan menggosokkannya seeara hati-hati di atas kasa. 
7. Keringkan dalam oven udara-panas-pada suhu 60°C, kalau memungkinkan. 

Simpan penutup kaca objek yang sudah bersih dan kering dalam cawan Petri keeil. Bila memungkinkan, gunakan pinset 
khusus Hhtuk mengambil penutup kaea objek dari dalam eawan. 

Spuit dan jarum suntik (bevel) yang dapat dipakai ulang 
Lepaskan plunger dari spuit yang sudah terpakai sesegera mungkin setelah pengambilan sampellalu bilas plunger dan 
tabung spuit. Isi tabung spuit dengan air, pasang plunger dan dorong air keluar melalui bevel. Terakhir, lepaskan bevel 

dan bilas lubang tempat bevel pada ujung spuit. 

Spuit yang dopot dipakoi u/ang dengon "plunger" terpampat 
Untuk melanearkan plunger, gunakan salah satu cara berikut. 
• Rendam dalam air pan as selama 2 jam (sekitar 70°C). 
• Tegakkan spuit pada ujungnya, plunger berada di bawah. Masukkan larutan asam asetat 50% (reagen nO.3) ke dalam 

lubang bevel pada spuit, meqggunakan pipet Pasteur (Gbr. 3.61). Diamkan 10 menit. 

Setelah melancarkanplunger, rend am spuit dalam mangkuk bedsi 1 mmoljl hidrogen peroksida selama beberapajam. 

Membilos don merendom "bevel" 
Bilas bevel sesegera mungkin sehabis dipakai dalarri keadaan masih terpasang di spuit. Selanjutnya, lepaskan bevel dan 
rendam dalam air panas. 

"Bevel" yang terpompot 
Untuk mengatasi pemampat, .gunakan benang nilon yang telah dieelupkan ke dalam larutan as am asetat (reagen nO.3); 
alternatifnya, Anda dapat menggunakan stilet. 

3.5.2 Membersihkan wadah spesimen yang tidak sekdli pakai 
Wadah spesimen yang tidak sekali pakai, seperti berbagai tabung (jar) dan botol, yang berisi feses, sputum, pus, CSS, 
darah, atau urine, kesemuanya dapat mengandung organisme-organisme yang kemungkinan besar infeksius. 
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Gbr. 3.61 Membersihkan spuit (yang dapat dipakai ulang) 
yang terpampat dengan asam asetat 

Wadah spesimen feses 

Pedomon Teknik Dosor untuk Loborotorium Kesehoton 

Gbr. 3.62 Membersihkan pot sputum dengan cara . 
dididihkan dalam detergen 

Bila kloset tidak terhubung dengan septic tank, isilah tabung berisi spesimen feses dengan larutan kresol5% Oihat halaman 
81) atau disinfektan ~ejenis. Biarkan selama 6 jam. Buang larutan tersebut ke dalam septic tank. 

Bila kloset terhubung dengan septic tank, kresol dan disinfektan lainnya tidak boleh ditambahkan ke dalam spesimen feses 

sebelum pembuangan." Bersihkan tabung dengan detergen dan air seperti telah diuraikan di halaman 77. 

Pot sputum dan tabung berisi pus atau s,pesimen CSS 
Terdapat beberapa cara membersihkannya. 

Menggunakan Autoklafl 
Membersihkan dengan autoklaf merupakan cara terbaik. 
1. Masukkan wadilh ke dalam autoklaf dan sterilkan selama 30 menit pada suhu 120°C. 
2. Setelah wadah dingin, buang isinya ke dalam bak cuci atau kloset . 

3. Bersihkan dengan detergen dan air seperti diuraika~ di h'alaman 77. 

Dididihkan dalam detergen 
Siapkan panci besar yang memang dimaksudkan untuk tujuan ini. Didihkan pot sputum dalam larutan detergen (60 g per 

Jiter air) selama 30 menit (Gbr. 3.62). 

Menggunakan larutan formaldehid atau krespl 
Tuangkan salah satu ·larutan berikut ke dalam masing-masing pot sputum: 

- 10 mllarutan formaldehid 10% yang tidak diencerkan (reagen no. 28), atau 

- 5 mllarutan kresol 5% Oihat halaman 81). 

Biarkan selama 12jam. 

Botol Urine 
Buang isi botol ke dalam kloset. 

Selanjutnya, isi botol tersebut dengan salah satu larutan berikut. 
- larutan pemutih 10% Oihat halaman 82), atau 
-larutan kresol 5% (lihat halaman 81). 

Biarkan selama 4 jam. 

I Untuk keterangan lebih lanjut, lihat bagi~n 3.5.5. 
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Tabung reaksi tempat spesimen darah 
Tabung reaksi tempat darah segar yang diambil dalam hari yang sama harus: 

dibilas dengan air dingin; 
- direndamdalam larutan detergen Oihat halaman 77). 
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Tabung reaksi tempat darah "lama" yang disimpan beberapa hari pada suhu kamar dapat mengandung banyak 
mikroorganisme. Jadi, tabung-tabung tersebut harus: 

diisi dengan larutan pemutih 10% Oihat halaman 82), 
biarkan selama 12 jam, lalu 
bilas dan bersihkan. 

3.5.3 Cara membersihkan dan perawatan peralatan laboratorlum lain 
Centrifuge1 

Bersihkan wadah centrifuge setiap hari atau setiap ada: tumpahan cairan. Gunakan etanol 70% untuk wadah logam dan 
larutan pemutih 1% Oihat halaman 82) untuk wadah plastik. (Jangan gunakan pemutih untuk wadah logam karena dapat 
menyebabkan korosi.) 

Bilas wadah setelah dipakai dan bersilikan setiap sisa darah, dU. 

Periksa kawat kabel secara berkala untuk memeriksa apakah bagian terminalnya rusak dan sambungan terputus. Bila 
keluar percikan api dari centrifuge atau putaran mesin ireguler, sikat karbonnya mungkin perlu diganti. 

Pelumasan centrifuge harus dilaktikan oleh ahlinya, sesuai dengan petunjuK pemakaian. 

Penangas air 

Bila memungkinkan, isi penangasdeng.an air suling atau air tanah untuk mencegah terbentuknya endapan di bagian dalam 
penangas. Kristal timol dapat mencegah pertumbuhan ganggang. 

Ganti air dan bersihkan penangas sedikitnya sebulan sekali atau kapanpun bila tampak kotor. Gunakan termometer untuk 
memeriksa suhu air tiap kali mengganti air karena adanya kerak (scale) pad a elemen pemanas dapat menyebabkan 
gangguan fungsi termostat. 

Inkubator ' 
Inkubator digunakan untuk kultur bakteri di laboratorium mikrobiologi. Suhu inkubator harus dipertahankan konstan 
sekitar 3SoC (rentang: 33-37"C). Suhu aktual harus sesuai dengan suhutermostat pad a saat alat digunakan. 

Pada inkubator karbon dioksida yang digunakan untuk kultur mikroba, konsentrasi karbon dioksida (S-lO%) dan 
kelembaban udara (SO-100%) harus dipertahankan. 

Suhu inkubator harus dicatat setiap hari. Seperti peralatan laboratorium lain, inkubator harus dibersihkan secara berkala 
(sedikitnya tiap dua minggu sekali) dan juga setiap ada tumpahan spesimeri., baik infeksius maupun non-infeksius. 

Tabung westergren 
Bilas dengan air kemudian rendam dalam air bersih selama 12 jam. Keringkan secara menyeluruh (hila memungkinkan, 
dalam inkubator bersuhu 37°C). Jangan gunakan detergen, asam, atau etanol. 

3.5.4 Disinfektan 
Terdapat banyak disinfektan dengan mekanisme kerja kimiawi yang berbeda-beda terhadap agen-agen infektif. Tabel3.1 
menyajikan daftar disinfektan yang lazim digunakan di laboratorium kesehatan. 

Kresol 
Kresol 'dapat berbentuk padatan atau cairan; kresol kurang larut dalam air dibandingkan fenol, tetapi larutan kresol S% 
dapat disimpan sebagai stok. Kresol teremulsi dengan baik dalam larutan sabun. 

Llsol 
Lisol merupakan emulsi kresolso% dalam larutan sabun. Kresol dapat digantikan oleh fenol, tetapi karena daya disinfeksi 
kurang kuat dibandingkan kresol, waktu pajanan peralatan terhadapfenol harus lebih lama dari kresol. Fenol dan kresol 
dapat menyebabkan iritasi kulit dan mata. 

, Untuk keterangan lebih lanjut, lihat bagian 3.3.3 . . 



82 Pedomon Teknik Dosar lmtuk Loboro,torium Kesehoton 

Natrium dan kalsium hipoklorit 
Larutan natrium dan kalsium'hipoklorit (pemutih) merupakan disinfektan yang sangat kuat. Larutan tersebut digunakan 
di sejumlah laboratorium, rumah tangga, dan industri. Hipoklorit cepat di-inaktivasi oleh partikel debu dan bahan-bahan 

organik. Karena itu, harus langsung dibuat setiap hari dari larutan stok. Hipoklorit dapat menyebabkan iritasi kulit, mata , 
dan paru-paru. 

Larutan hipoklorit kuat, tidak diencerkan setidaknya mengandung klorin 10%. 

Untuk membuat larutan, dianjurkan cara pengenceran b·erikut. 

• Untuk tabung dan wadah tempat bekas pipet, kaca objek, atau peralatan gelas lainnya dan untuk meja swab: 10 ml 
larutan hipoklorit pekat dalam 990 ml air (klorin 0,1%). Taruh peralatiln gelas bekas dalam tabung berisi larutan 
hipoklorit dan biarkan selama 12jam. Jangan mengisi wadah berlebihan.Ganti wadah setiap hari. 

• Untuk dekontaminasi tumpahan darah dan spesimen lain dengan kandungan protein tinggi: 40 mllarutan hipoklorit 
pekat dalam 360 ml air (klorin 1%). 

Larutan hipoklorit kuat bersifat korosif dan dapat menyebabkan luka bakar. Gunakan larutan ini dengan hati-hati: gunakan 
sarung tangan karet untuk melindungi tangan, dan pelindung mata untuk mencegah percikan ke mata. 

Kalsium hipoklorit tersedia dalam bentuk padatan (serbuk atau granul). Kalsium hipoklorit terurai lebih lambat 
dibandingkan natrium hipoklorit. Larutan klorin 1% diperoleh dengan melarutkan 14 g kalisum hipoklorit dala:n 1 !iter 
air. 

Kloramin 
Kloramin (natrium tosilkloramid) merupakan suatu serbuk kristal yang melepaskan klorin, sebagai zat aktif disinfektan, 
seperti hipokjorit, tetapi lebih lambat. Kloraminjuga digunakan untuk disinfeksi air: airterklorinasi mengandung kloramin 
0,05%. Perlu dicatat bahwa air terklorinasi dapat memengaruhi hasil uji laboratorium. Karena itu, lebih baik menggunakan 
air suling. 

Kalsium hidroksida 
Larutan kalsium hidroksida dibuat dari serbuk atau granul kapur soda (kalsium oksida) yang dilarutkan dalam air 
(1:3 b/v [berat/volumeJ). Larutan kalsium hidroksida tidak sesuai digunakan untuk disinfeksi feses pasien tuberkulosis. 

Senyawa amonium kuaterner 
Senyawa amonium kuaterner (QUATS) efektif terhadap baltteri vegetatif dan beberapa jamur. Sehyawa ini tidak efektif 
terhadap spora, virus, dan mikobakteri; senyawa ini tidak toksik dan tidak mengiritasi kulit . 

Alkohol 
Alkohol (mis., etanol, isopropanol, n-propanol) bekerja cepat, tetapi relatif mahal dan biasanya digunal<an sebagai 
disinfektan ku!it. Alkohol membunuh bakteri dan beberapa virus, tetapi tidak membunuh jamur. 

Iodin 
Iodin merupakan disinfektan yang sangat poten dan bekerja cepat dengan aktivitas berspektrum luas. Iodin dapat 
membunuh bakteri, ber:bagai spora, virus, dan jamur. Pada suhu rendah, iodin lebih aktif dibandingkan disinfektan lain, 
Beberapa individu hipersensitif terhadap iodin dan bila kulit,nya terpapar iodin, akan timbul ruarn (rash) di area kulit 
tersebut. Penggunaan iodofor (larutan polimer yang mengikat iodin), seperti polividon iodin, m'enurunkan sensitivitas 

' iodin 

3.5.5 Sterilisasi 
Sterilisasi didefinisikan sebagai pemusnahan semua mikroorganisme dari suatu objek. Di laboratorium medis, sterilisasi 
dilakukan menggunakan uap panas (dengan autoklaf, pendidihan) ataupun dengan pemanasan kering (oven udara-panas, 

pembakaran). Peralatan dalam laboratorium medis di-sterilisasi untuk tiga tujuan: 
sebagai persiapan pengambilan spesimen (bevel, spujt, tabung, dU. hams steril); 
untuk men-disinfeksi peralatan terkontaminasi; 

untuk menyiapkan peralatan yang akan d!igunakan untuk kultur bakteriologis (cawari Petri, pipet Pasteur, tabung, 
dU.). 
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o Disinfeksi kimiawi untuk alat pematang-kulit don peralatan invasif sebaiknya menjadi pilihan terakhir. bila sterisasi maupundisinfeksi tingkat tinggi tidak 
memungkinkan. don hanya bila tersedia bahan kimia dengan konsentrasi yang tepat serta peralatan telah dibersihkan dengan seksama untuk menghilangkan 
kontaminasi yang nyata. sebelum dimasukkan ke dalam disinfektan kimiawi. 

Sterilisasi dengan uap 
Penggunaan autok/af 
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Berbagai sampel klinis dan bekas peralatan lain yang terkontaminasi dimasukkan ke dalam kantung khusus-autoklaf atau 
wadah logam/plastik untuk pengautoklafan. Gunakan indikator sterilisasi autoklaf untuk mengontrol siklus sterilisasi. 

Prinsip 
Air dipanaskan dalam wadah tertutup. Pemanasan ini menghasilkan uap jenuh bertekanan, dengan temperatur di atas 
100oC. Sebagian besar mikroorganisme, termasuk semua jenis bakteri (tetapi tidak semua jenis virus), terbunuh di dalam 
autoklafpada pemanasan selama 20 menit, suhu 120°C, dan tekanan tertentu. 

Komponen autoklaf (Gbr. 3.63) 

1. Ketel ("boiler") 
Berupa silinder besar temp at untuk wadah peralatan yang akan disterilkan. 

2. Keranjang 
Berupa keranjang kawat besar sebagai wadah peralatan yang akan disterilkan. 
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3. Penyangga keranjang 
Berupa penyangga (di dasar autoklaf) yang menahan keranjang di atas permukaan air. 

4. Keran penyalir 
Berupa keran yang terpasang di dasar ketel untuk menyalirkan kelebihan air. 

5. Penutup 

Penutup ini menutup dan menyekat ketel serta dilengkapi dengan sebuah 'cincin karet. 

6. Sekrup-pengunci penutup 
Sekrup-pengunci ini, bersama-sama dengan cincin karet, menyekat penutup dan mencegah keluarnya uap. 

7. Katup pengeluaran udara 
Berupa katup, di bagian atas ketel atau di atas penutup, yang digunakan sebagai tempat keluarnya udara sewaktu air 
pertama kali dipanaskan. 

8. Katup pengaman 
Berupa katup, di bagian atas ketel atau di atas penutup, untukmengeluarkan kelebihan uap bila tekanan terla]u tinggi 
sehingga dapat mencegah terjadinya ledakan. 

9. Pengukur suhu dan tekanan 
Alatpengukur ini menunjukkan besarnya suhu dalam derajat Celsius (QC); beberapa alatjuga memiliki perangkat parameter 

kedua yang menunjukkan besamya tekanan. 

Sistem pemanasan 
oSistem pemanasan dalam autoklaf dapat berupa: 

elemen-pemanas elektrik; 
pemanas gas; 
tungku minyak parafin. 

Instalasi 
Autoklaf harus diletakkan jauh dari area kerja karena menimbulkan kebisingan. Bila sistem pemanasan menggunakan 
pemanas gas atau tungku minyak parafin, autoklafharus ditempatkanjauh dari bahan-bahan mudah terbakar dan bahan
bahan kimia. 

Menyiapkan peralatan yan9 akan di-autoklaf 
Spuit yang dapat dipakai ulang 
Spuit yang dapat dipakai ulang ditaruh dalam tabung reaksi besar yang disumbat dengan kapas yang tidak menyerap 
cairan (plunger dan tabung spuit ditaruh dalam tabung terpisah; gbr. 3.64), atau dibungkus kasa dan ditaruh dalam wadah 
logam. 

"Bevel" yang dapat dipakai ulang 
Bevel yang dapat dipakai ulang harus ditaruh terpisah satu sama lain dalam tabung reaksi kecil yang disumbat 
(lihat Gbr. 3.64). Letakkan bantalan kapas yang tidak menyerap air di alas tabung untuk melindungi ujung (tip) bevel. 

Kalau tidak, susun bevel-bevel tersebut dalam suatu wadah logam dengan tip ditusukkan ke dalam bantalan kasa 
(Gbr. 3.65). 

Wadah dimasukkan ke dalam autoklaftanpa penutup. 

Peralatan gelas 

Tabung spesimen, cawan Petri, dB. harus dibungkus dalam kantung polietilen khusus-autoklaf dan diikat dengau. tali. 

Pjpet Pasteur (Gbr. 3.66) 
Pipet Pasteur harus ditaruh dalam tabung besar yang disumbat. Altematifnya, pipet ditaruh dala~ kantung polietilen 
khusus-autoklaf. 

Prosedur sterilisasi 
1. Isi bagian dasar autoklaf dengan air (sebatas penyangga keranjang). Pastikan bahwa air tidak menyentuh keranjang. 

Bila perlu,.salirkan kelebihan air dengan membuka keran penyalir. 
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Gbr. 3.63 Komponen autoklaf 
1: ketel; 7: keranjang; 3: penyangga keran
jang; 4: keran penyalir; 5: penutup; 
6: sekrup-pengunci penutup; 7: katup 
pengel uaran udara; 8: katup pengaman; 
9: pengukur suhu dan tekanan. 

85 

WHO 98614 

Gbr. 3.64 Pengautoklafan spuit dan bevel 

2. Letakkan keranjang berisi peralatan yang akan disterilkan dalam autoklaf bersama-sama dengan kertas indikator 
sterilisasi. Kertas indikator berubah menjadi hitam bila temperatur yang tepat sudah tercapai. 

3. Tutup autoklaf, pastikan bahwa cincin karet sudah pada tempatnya. Putar sekrup-pengunci ke bawah, rata dan kuat, 
tetapi jangan terlalu kencang. 

4. Buka katup pengeluaran udara. 
5. Mulai plmaskan autoklaf. 
6. Perhatikan katup pengeluaran udara sampai timbul kepulan uap. Tunggu 3 atau 4 menit sampai kepiIlan uap tersebut 

homogen dan kontinu. Hal ini menunjukkan bahwa semua udara sudah keluar dari autoklaf. 
7. Tutup katup pengeluaran udara. Kencangkan sekrup-pengunci dan panas dikurangi sedikit. 
8. Perhatikan pengukur suhu. Ketika suhu yang dikehendaki sudah tercapai (yi., 120°C), panas harus diatur untuk 

mempertahankan suhu tersebut. Kurangi panas sampai jarum penunjuk konstan pada suhu yang telah ditentukan. 
Kalau sudah, mulai penghitungan waktu sterilisasi. 

Waktu sterilisasi 
• Peralatan untuk pengambilan spesimen (spuit dan bevel yangdapat dipakai ulang, tabung): 20 menit pada suhu 

120°C. 

• Wadah spesimen infeksius (pot sputum, tabung pus): 30 menit pada suhu 120°C. 

• Media kultur bakteriologis: ikuti instruksi ahli bakteriologi atau kepala teknisi laboratorium. 
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Gbr. 3.65 Metode alternatif untuk mengautoklaf bevel Gbr. 3.66 Pengautoklafan pipet Pa~teur 

Mematikan pemanas 
1. Matikan pemanas segera setelah waktu yang dibutuhkan selesai .. 

2. Ketika suhu turun dibawah 100°C, buka katup pengeluaran udara untuk menyeimbangkan tekanan di dalam dan di luar 
autoklaf. 

3. Ketika bunyi desis (uap) berhenti, buka sekmp-pengunei dan penutup autokIaf. Biarkan autoklaf sampal dingin, 
kemudian angkat keranjang tempat peralatan steril dengan hati-hati. Bila terdapat tetesan-tetesan air, keringkan 

peralatan steril tersebut dalam inkubator pada suhu 37°C, bila memungkinkan. 

Membersihkan autoklaf 

Bersihkan bagian dalam autoklaf setiap hari atau setiap ada tumpahan. 

Hal-hal yang harus diperhatikan 
• Jangan sekali-kali menyentuh keran penyalir, katup pengeluaran udara, atau katup pengaman selama pemanasan 

autoklaf dengan tekanan tertentu. 
• Jangan sekali-kali memanaskan autoklaf terlalu eepat untuk memperbesar tekanan ketika katup pengeluaran udara 

sudah ditutup. 

• . Jangan sekali-kali meninggalkan autoklaf (tidak terawasi) sewaktu tekanan sedang meninggi. 
• Jangan sekali-kali membuka penutup sebelum tekanan kembali normal, karena kulit Anda akan melepuh terkena uap 

panas. 

• Selama proses sterilisasi, pastikan bahwapenutup autoklaf tertutup rap at dan tidak ada uap yang keluar supaya tekanan 
maupun suhu dapat diatur dengan tepat untuk pengautoklafan. 

• Jangan membiarkan autoklaf dalam keadaan dingin tertalu lama karena bila dibiarkan selama beberapa jam tanpa 
membuka katup pengeluaran udara, akan terbentuk ruang hampa uda~a (vakum). 

Menggunakan panci berlekanan 
Panei bertekanan (pressure cooker) adalah panei besar bergagang yang diraneang untuk memasak makanan dengal1 sangat 
eepat menggunakan uap bertekanan. Panei ini digunakan di laboratorium berskala keeil untuk mensterilkan peralatan 
pengambilan spesimen. 

Panci Bertekanan dengan katup putar 
1. Isi dasar panei dengan air. Taruh peralatan atau objek yang akan disterilkan di dalam keranjang (yang ditahan di atas 

permukaan air oleh suatu penyangga) . Bungkusan peralatan harus ditaruh dalam panei dengan posisi tegak Uangan 

diletakkan mendatar; Gbr. 3,67). 
2 . Pasang penutup panei . Putar ke bawah dan kencangkan penutup menggunakan tombol di atasnya. Letakkan katup 

putar CV) di kumparannya pada penutup panei (Gbr. 3.68). 

3. Mulai panaskan panei dj atas tungku. Katup akan segera berputar, menimbulkan kepulan uap. 
4. Tunggu sampai kepulan uap menjadi kontinu. Kalau sudah, kurangi panas sehingga katup berputar perlahan-lahan. 

Berikan pan as sedang pada panei selama 20 menit. 

. , 
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5. Matikan pemanas. Biarkan panei sampai dingin (atau dinginkan dengan air dingin). 
6. Tarikkatup putar sehingga udara dapat masuk ke dalam panei. Buka penutup panei. Keluarkan peralatan atau bahan 

yang telah disterilkan dan biarkan panci mengering. 

Peringatan: Jangan sekali-kali menyentuh katup pengaman (V, dalam Gbr.3.68) yang terfiksasi pada penutup panei. 

Ponci Bertekonon dengon kotup terfiksosi 
1. Masukkan air dan bahan atau objek yang akan disterilkan dalam panei bertekanan seperti diuraikan di atas . 
.2. Buka katup pada penutup panei. Mulai panaskan panei. 
3. Tutup katup segera setelah kepulan uap keluar dari katup seeara kontinu. 

4. Tunggu sampai katup mulai berbunyi. Kurangi panas. Berikan panas sedang pada panei selama 20 menit. 
5. Matikan pemanas. Biarkan panei sampai dingin (atau dinginkan dengan air dingin). 
6. Buka katup sehingga udara dapat masuk ke dalam panei. Buka penutup panei. Keluarkan bahan atau objek yangsudah 

disterilkan dan biarkan panci mengering. 

Peringatan: Jangan sekali-kali menyentuh katup pengaman. 

Sterilisasi dengan pendidihan 
Cara ini merupakan pilihan terakhir ketika tidak ada eara lain yang dapat dilakukan. Gunakan panei pendidih khusus atau 
kalau tidak ada, gunakan panei bergagang (saucepan). Isi panci dengan air Oebih baik air demineralisasi) dan panaskan di 
atas tungku. Peralatan gelas (spuit yang dapat dipakai ulang) harus dimasukkan ke dalam panei sewaktu air masih dingin. 
Peralatan logam (bevel yang dapat dipakai ulang, pinset) harus dimasukkan sewaktu air mendidih. Rendam peralatan 

tersebut selama 30 menit. 

Sterilisasi dengan pemanasan kering 
Menggunakan oven udara-panas 
Metode ini sebaiknya hanya digunakan untuk peralatan gelas atau logam (spuit dan bevel yang dapat dipakai ulang, pipet, 
dU.) ketika tidak tersedia autoklaf. Metode ini tidak boleh dipakai untuk media kultur yang digunakan dalam mikrobiologi. 

Media kultur tersebut seharusnya di-autoklaf Oihat halaman 83). 
1. Siapkan objek yang akan disterilkan dengan eara yang sama seperti pada autoklaf. Sumbat kapas tidak perlu terlalu 

tebal. Kalau tidak, udara panas tidak dapat menembusnya. Angkat sedikit penutup wadah-logam dan atur sedemikian 
rupa sehingga wadah tersebut menghadap bagian belakang oven. 

2.Atur termostat pada suhu 175°C dan hidupkan oven. Bila oven dilengkapi dengan kip as, periksa apakah kipas tersebut 

berfungsi atau tidak. 

Gbr. 3.67 Alat sterilisasi menggunakan panci 
bertekanan 

Gbr. 3.68 Komponen-komponen sebuah panci 
bertekanan 

I 
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3. Perhatikan termometer. Ketika ~uhu mencapai 17SoC, lanjutkan pemanasan pada suhu tersebut selama 60 menit. Bila 
objek yang disterilkan berat atau cukup besar atau mengandung serbuk, minyak, atau jelly petroleum, panaskan pada 
suhu 17SoC selama 2 jam. 

4. Matikan pemanas. Tunggu sampai suhu turun menjadi 40°C. Buka oven. Tutup wadah logam. Angkat objek yang telah 
disterilkan. 

Dengan pembakaran 
Metode ini sebaiknya hanya digunakan untuk peralatan logal11 seperti pinset dan skalpel. Metode ini tidak sesllai untuk 
penggunaan umum. 

1. Taruh peralatan dalam wadah logam. 
2. Tambahkan kira-kira 10 tetes etanol, lalu bakar. 
3. Selama pembakaran, miringkan posisi wadah pada tiap sisinya secara bergantian (Gbr. 3.69). 

Untuk mensterilkan sengkelit (untuk pemeriksaan bakteriologis), panaskan sengkelit di atas pemanas gas atau lampu 
spiritus sampai merah-membara. 

3.6 Pembuangan Limbah Laboratorium 
3.6.1 Pembuangan spesimen dan peralatan terkontaminasi 
Setiap bahan klinis yang dikirim ke laboratorium dan setiap alat yang dipakai dalam penanganan bahan tersebut harus 
dianggap infeksius. Untuk menghindari kecelakaan di laboratorium, Anda harus benar-benar memahami cara penanganan 

.spesimen dan pembuangan sampah terkontaminasi (lihat bagian 3.8). 

3.6.2 Insinerasi peralatan sekali pakai 
Pembuatan insinerator (Gbr. 3.70) 
Drum-logam bekas dapat dijadikan sebuah insinerator. 
1. Pasang ayakan besi yang kuat (B) setinggi kira-kira sepertiga ketinggian dari dasar drum. 
2. Buat lubang lebar atau jendela di bawah ayakan tadi. 
3. Buat penutup drum yang dapat diangkat. 

Penggunaan Insinerator 
• Sehabis shlftl<erja pagi dan sore setiap harinya, kumpulkan semua wadah bekas spesimen feses dan sputum lalu taruh 

di atas ayakan insinerator (Gbr. 3.71) 

• Upayakan agar drum logam selalu tertutup rapat (baik penutup maupun jendelanya), kecuali selama insinerasi. 
Lakukan insinerasi sekali seminggu, atau lebih sering bila perlu. Isi dasar drum dengan kertas, ranting pohon, tatal 
(serutan) kayu, dll. 

• Buka penutup drum. Nyalakan api dan bakar semua limbah infeksius sampai menjadi abu. 
• Abuyang dihasilkan tidak berbahaya dan dapat dibuang di at as timbunan sampah. 

3.6.3 Mengubur peralatan sekali pakai 
Gali sebuah iubang sedalam 4-S meter dan selebar 1-2 meter dilokasi yang tidak dapat dimasuki air tanah ataupun air 
permukaan dan tidak memungkinkan rembesan limbah cair ke dalam air tanah (Gbr. 3.72). Jangan sekali-kali membuat 
lubang dekat dengan sumber air. 

Gbr. 3.69 Sterilisasi dengan pembakaran 
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Buat penutup yang pas menutup rap at lubang. Pinggiran atas lubang sebaiknya diperkuat dengan memasang tumpukan 
bata atau batu di sekelilin~nya. 
• Lubang harus dibuat sedemikianrupa agar terhindar dari gangguanhewan, burung, dan manusia. 
• Buang wadah sputum atau feses dan limbah infeksius lainnya ke dalam lubang dua kali sehari. Tutup kembali lubang 

segera sesudahnya. 

• Sekali seminggu, tutup limbah tersebut dengan dedaunan kering setebal kira-kira 10 cm. 
• Bila memungkinkan, taburkan kapur soda (kalsium oksida)-lebih baik daripada menggunakan dedaunan kering-di 

atas limbah tersebut sekali seminggu. 

3.7 Penglrlman Speslmen ke Laboratorium Rujukan 
Laboratorium perifer mengirim spesimen ke laboratorium rujukan atau laboratorium yang lebih spesialistik untuk 
pemeriksaan-pemeriksaan yang tidak dapat dilakukan di laboratorium setempat. Sebagai contoh, pemeriksaan serologis 
untuk infeksi treponemal atau tifoid; kultur feses untuk deteksi Vibrio cholerae; dan pemeriksaan histologis bahan 
biopsi. 
Tabel3.2 menyajikanjenis spesimen dan pemeriksaannya masing-masing: 

jenis wadah dan pengawet(bila perlu) spesimen yang dipakai; 
jumlah spesimen yang dikirim; 
lama penyimpanan spesimen. 

3.7.1 Pengemasan speslmen untuk diklrim 
Anda harus memperhatikan kebijakan-terkait hal ini-yang berlaku di negara Anda. 

Spesimen dibungkus dobel. Letakkan spesimen dalam botol atau tabung dan segel dengan rap at (fiksasi tutup wadah 
dengan selotip; lihat Gbr. 3.73)~ 

Pastikan bahwa botol sudah diberi label berisi nama pasien beserta tanggal pengambilan spesimen. Selanjutnya, taruh 
botol yang sudah disegel dalam suatu tabung aluminium dengan tutup berulir. Masukkan botol spesimen ke dalam tabung 

dengandilapisi kapas yang dapat menyerap cairan. 

Tempelkan formulir permintaan di sekeliling permukaan tabung logam tersebut (Gbr. 3.74)· 

Formulir permintaan harus berisi: 
nama pasien (ditulis dengan hurufkapital) beserta tanggJlllahir; 

. - asal spesimen; 

Gbr. 3.70 Komponen insinerator 
G: ayakan besi; L: penutup; V: jendela. 

Gbr. 3.71 Penggunaan insinerator 
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1.0 

1 
• 

Gbr. 3.72 Pembuangan limbah laboratorium dengan mengubur 

Gbr. 3.73 Pengemasan spesimen untuk dikirim 

tanggal pengambilan spesimen; 

alamat fasilitas kesehatan tempat pengambilan spesimen; 
pemeriksaan yang diminta (dengan diagnosis dokter, sesuai indikasi pemeriksaan). 

Formulir juga harus ditandatangani oleh dokter bersangkutan. 

Untuk pengiriman, taruh tabung logam dalam sebuah kardus atau peti kayu yang kuat. Masukkan tabung tersebut dengan 
dilapisi kapas yang tidak menyerap cairan. Permukaan luar kardus atau peti kayu dilabeli: MENDESAK, MUDAH PECAH, 
dan, bila sesuai dengan sifat spesimennya, BAHAN INFEKSIUS (Gbr. 3.75). 

3.7.2 Fiksasi dan pengiriman spesimen biopsi untuk pemeriksaan histopatologis 
. Spesimen Biopsi 

Untuk mendiagnosis penyakit organ tertentu, seorangdokter mengeluarkan sepotongjaringan dengan pinset atau skalpel 
khusus. Potonganjaringan ini disebut spesimen biopsi. Spesimen ini diperiksa dengan mikroskop setelah dibuat Jlotongan 
tipisjaringan dan dilakukan pewarnaan khusus. 

Histopatologi 
Sel-sel spesimen biopsijaringan dan organ dapat diperiksa dengan mikroskop. Jenis pemeriksaan ini disebut histopatologi 
dan dapat merupakan pemeriksaan terpenting, terutama untuk men diagnosis kanker. 
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Tabel 3.2 P.engiriman spesimen ke laboratorium rujukan 
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Tobel 3.2 Pengirimon spesimen ke loborotorlum rujukon 

Teknisi laboratorium harus mampu menyiapkan spesimen biopsi dan memastikan bahwa spesimen dikirim dengan tepat 
dan sampai di laboratorium patologi dalam kondisi baik. 

Fiksasi spesimen biopsi 
Potongan jaringan dicelupkan dalam suatu cairan fiksatif. Prosedur fiksasi ini hams dapat mempertahankan jaringan 
dalam keadaan semirip mungkin dengan keadaan jaringan hidup, dengan melindungi potongan jaringan itu terhadap 
aktivitas bakteri, autolisis, pengerutan, dl!. 

Jenis botol yang paling sesuai untuk spesimen biopsi adalah Dotol bertutup-plastik dengan mulut lebar (botol rill . Botol 
s.eperti ini tersedia dalam berbagai kapasitas: 60 ml, 45 ml, 30 ml, dan 15 m!. 
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Gbr. 3.74 Penempelan formulir permintaan di sekeliling tabung logam berisi spesimen 

Gbr. 3.75 .Pemberian labeldipeti kayu atau kardus berisi spesimen 
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Fiksatif 
Fiksatif yang pembuatannya mudah: 

larutan saline formaldehid (reagen no. 27); 
larutan fiksatifZenker (reagen no. 66) . Sesaat sebelum digunakan, tambahkan 5 ml asam as et at glasial per 100 ml 

• larutan Zenker. 

Teknik fiksasi 
Volume Fiksotif 
Volume larutan fiksatif yang dibutuhkan kira-kira 50 kali volume jaringan biopsi. Ketebalan jaringan biopsi normalnya 

3-5 mm (kalau terlalu tebal, .fiksasi sulit atau tidak mungkin dilakukan). 

Namun, luas spesimen dapat bervariasi dan hal ini yang menentukan volume fiksatif yang diperlukan (lihat Tabel 3.3). 

Metode 
Setelah menerima suatu spesimen biopsi , spesimen itu harus difiksasi secepatnya. Jangan membiarkan spesimen terlalu 
lama. Pertama, tuang larutan fiksatif ke dalam botol.· Selanjutnya, taruh spesimen biopsi di atas selembar I<ertas karton 
(jangan memakai pinset untuk mengambilnya I<arena alat ini dapat merusakjaringan). 

Masukkan spesimen tersebut ke dalam botol berisi larutan fiksatif tadi. 

Pemberion label 
Potong kertas karton berbentuk segiempat kecil (kira-kira 3 cm x 1 cm). Gunakan pensil lead (timbal), tuli. di kertas 
tersebut: nama pasien, asal spesimen, dan tanggal pengambilan . Tempelkan label tersebut di botol berisi larutan fiksatif. 

Woktu fiksosi 
Waktu fiksasi ini bervariasi tergantung pada larutan fiksatifyang dipakai . Spesimen biopsi dapat disimpandalam larutan 
fiksatif sekurang-kurangnya seminggu, sebelum dipotong dan diwarnai, bila menggunakan kedua fiksatif di atas. Spesimen 
yang sudah difiksasi hatus segera dikirim ke laboratorium patologi . Nam~n, waktu transit yang lama tidak akan 
menyebabkan kerusakan spesimen. 

Pengiriman spesimen biopsi 
Fiksasi sumbat atau tutup botol dengan selotip. l."lasukkan botol dalam tabung aluminium bertutup ulir, bersama-sama 
formulir permintaan (lihat bagian 3.7.1). Selanjutnya; masukkan tabung dan formulir permintaan tadi dalam peti kayu 
atau kardus kecil, lalu kirim segera. 

3.8 Keselamctan Kerjc dalam Laboratorium . 
• Setiap laboratorium harus memiliki buku pedoman keselamatan kerja dan pedoman itu harus diikuti setiap saat dalam 

pekerjaan laboratorium. 

• Laboratoriumharus memiliki kotak P3K (pertolongan pertama pada l<ecelakaan Dihat bagian 3.8.2]) dan setidaknya 
seorang anggota staf yang terlatih dalam melakukan pertolongan pertama. 

• Laboratorium seharusnya merupakan tempat bekerja; jumlah pengimjung hams dibatasi. 
• Tidak boleh makan dan minum di dalam laboratorium. 

• Gunakan pakaian pelindung dan tanggalkan pakaian tersebut sebelum meninggalkan laboratorium. 
• Anggaplah selalu bahwa semua spesimen laboratorium berpotensi menjadi infeksius sehingga tanganilah dengan hati

hati ; gunakan sarung tangan. 

• Letakkan semua spesimen dengan aman, di meja atau rak, untuk mencegah tumpahnya atau pecahn.ya spesimen. 

Tabel 3.3 Penghitungan volume fiksatif untuk fiksasi spesimen biopsi 

Ukuran speslmen (cm) Volume flksatlf (ml) 

0,5 x 0,5 6-1 0 

0,5 x 1 10- 15 

1 x l 20-25 

j2 X I 

L2x 2 

30-40 

90 
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• Hati-hati ketika mengambil dan memproses sampel darah karena sampel darah tersebut dapat merigandung agen 
infektif (mis., virus hepatitis B, parasit, dU.). 

• Jangan sampai Anda terkontaminasi dengan spesimen apa pun. 
• Jangan memipet darah atau cairan tubuh lain atau reagen apa pun menggunakan mulut. 
• Bungkus semua potongan spesimen/jaringan dengan pembungkus kedap air (plester). 
• Buangjarum dan lanset sehabis dipakai ke dalam wadah sampah "tajam". (Wadah sampah "tajam" ini dapat dibuat dari 

boto1 plastik dengan tutup berulir yang dilubangi). Setelah terisi penuh, wadah sampah tersebut harus di-autoklaf atau 
direndam dalam disinfektan sebelum dibakar atau dikubur di 1ubang yang dalam (lihat bagian 3.6.2 dan 3.6.3). 

• Tutup setiap tumpahan spesimen atau tabung kultur yangpecah dengan kainyang dibasahi disinfektan (lihat bagian 
3.5-4) dan biarkan selama 30 menit. Selanjutnya, gunakan sikat atau 1embaran kardus untuk membuangnya ke dalam 
wadah pera1atan sekali pakai. 

• Setelah semua pekerjaan se1esai, bersihkan meja dengan kain yang dibasahi disinfektan (lihat bagian 3.5-4). 

• Cuci tangan Anda dengan benar setelah menangani bahan-bahan infektif dan sebelum meninggalkan laboratorium. 

Spesimen dapat dibuang: 

dalam kardus atau pot plastik yang dapat dihancurkan (feses, sputum); 
- da1am tabung dan boto1 gelas yang dapat dibersihkan, disterilkan, dan dipakai ulang (lihat bagian 3.5.1, 3.5.2, dan 

3.5.5). 

Wadah sekali pakai tidak boleh digunakan kembali. 

3.8.1 Kewaspadaan untuk mencegah kecelakaan 
Penanganan larutan asam dan basa 
Mengencerkan larutan asam sulfat dengan air 
Setiap menambahkan asam sulfat ke da1am air, masukkan setetes demi setetes, aduk campuran setiap penambahan setetes 
asam sulfat. Bila memungkinkan, lakukan ha1 ini da1am bak cud. Jangan sekali-kali menuangkan air ke dalam asam 
sulfat karena bahaya percikan akibat evaporasi air yang hebat (eksplosif) sewaktu pencampuran. 

Botollarutan as am dan basa 
Simpan botollarutan asam dan basa ?i dalam rak lemari bagian bawah. Sewaktu Anda mengambi1 boto1, pastikan tangan 
Anda kering dan pegang botol da1am posisi tegak secara mantap. Jangan menyimpan larutan asam dan basa da1am botol 
dengan sumbat kaca (larutan dapat me1engket di sumbat tersebut). 

Memipet 
Gunakan gelas ukur keci1 untuk menakar larutan asam dan basa. Bila diperlukan pengukuran yang lebih akurat, gunakan 
pipet dengan karet pengisap. Lakukan pemipetan dengan perlahan-Iahan, perhatikan batas (meniskus) cairan. 

Pemanasan Peralatan Gelas dan Cairan 
Tabung reaksi 
Jangan sekali-kali memanaskan bagian bawah tabung reaksi; cairan di dalam tabung akan memercik. Panaskan bagian 
tengah tabung, goyangkan tabung perlahan-lahan.Posisi mulut tabung harusjauh dari Anda dan personel1ain, dekatkan 

ke area kerja yang kosong atau bak cuci. 

Ge/as tahan panas 
Hanya pera1atan ge1as tahan pan as dan wadah porse1en yang dapat dipanaskan dengan pemanas Bunsen; ge1asbiasa akan 
pecah. 

Cairan yang mudah terbakar 
Hanya beberapa cairan yangmudah terbakar,seperti eter, etanol, aseton, benzen, dan toluen, yang sebaiknya disimpan di 
1aboratorium; 

Peringatan: et er akan terbakar dalam jarak beberapa meter dari nyala api. Jangan sekali-ka1i meletakkan botol berisi et er 
di meja kerja bila terdapat nya1a api di atasnya. 
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Pemanas gas propana don butana 
Sewaktu menyalakan pemanas gas, selalu nyalakan korek api terlebih dahulu dan dekatkan ke pemanas sebelum membuka 
keran gas. Tutup katup utama semua botol gas butana setiap sore. Ganti pipa-penghubung karet setahun sekali. 

3.8.2 Pertolongan pertama pada. kecelakaan (P3K) laboratorium 
Kecelakaan di laboratorium medis dapat bermacam-macam penyebabnya. 

• Larutan asam atau basa: terpercik ke kulit atau mata, tertelan. 

• Substansi toksik. 
• Panas: nyala apilangsung, cairan panas; cainin mudah terbakar, ledakan. 
• Trauma akibat bahan/peralatan infeksius, sengatan listrik, dll. 

Perlengkapan P3K 
• Kotak P3K (lihat bawah) 

• Larutan natrium karbonat 5% (reagen no. 52) 
• Larutan natrium bikarbonat 2% (reagen no. 50) (botol tetes mata) 
• Larutan asam borat jenuh (reagen no. 12) (botol tetes mata) 

• Larutan asam asetat 5% (reagen no. 1) 
• Kapas dan kasa 
•. "Obat merah" (merkurokrom) dan tingtur iodin. 

Berbagai perlengkapan di atas harus selalu tersedia d} laboratorium. Perlengkapan ini jangan disimpan dalam lemari 
terkunci. Berbagai larutan harus disimpan dalam botol plastik. 

Kotak P3K 
Kotak P3K harus berisi. 

• Buku petunjuk umum 
• Kasa steril (satuan) dalam berbagai ukuran 
• Perban penutup-mata steril 
• Perban segitiga (penyangga lengan) 

• Kasa steril untukluka besar 
• Kasa steril bias a (tidak mengandung obat) untuk luka kecil 

• Safety-pins 

• Botol berisi tetes mata 
Buku pedoman P3K. 

Stok perlengkapan dalam kotak P3K harus segera dilengkapi kembali sehabis digimakan dan periksa secara berkala untuk 
memastikan bahwa perlengkapan tersebut masih dalam kondisi baik. 

Trauma korosif akibat asam 
Berbagai asam seperti asam nitrat, asam sulfat, asam kromat, asam Idorida, asam asetat, dan asam triklorbasetat dapat 
menyebabkan trauma korosif. Karena itu, penanganan segera harus dilakukan saat terjadi kecelakaan akibat asam. 

Pada semua kasus: Bilas segera bagian tubuh yang terkena larutan asam dengan air sebanyak-banyaknya. 

Percikan larutan asam ke jwlit 
• Bilas bagian kulit yang terpercik larutan asam dengan seksama dan berulang kaii dengan air sebanyak-banyaknya. 
• Basuh daerah kulit tersebut dengan kapas yang dibasahi larutan natrium karbonat5%. 

Percikan larutan asam ke mata 
• Bilas mata segera dengan air sebanyak-banyaknya yang disemprotkan dari botol polietilen (atau karet penyemprot-air) 

selama 15 menit (Gambar 3.76); semprotkan air ke sudut mata dekat hidung. Alternatifnya, bilas mata clengan air 

mengalir dari keran (Gambar 3.77) . Minta pasien untuk menutup mata yang lain. 
• Setelah dibilas, teteskan 4 tetes larutan natrium bikarbonat 2% ke dalam mata. 
• Panggil dokter. Teruskan penetesan larutan natrium bikarbonat ke dalam mata sampai dokter datang. 

Terte/an larutan asam 
Bila larutan asam tertelan: 

• Panggil dokter. 
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t\ 
Gbr. 3.76 Pembilasan mata menggunakan bOlol polietilen Gbr. 3.77 Pembilasan mata dengan air keran 

• Pasien segera diberi minum susu (alternatifnya, berikan dua putih telur dieampur dengan 500 ml air). Kalau tidak ada 
keduanya, pasien harus diberi minum air putih. 

• Minta pasien minum SU8U sambil berkumur-kumur. 
• Pasien diberi minum air putih sebanyak tiga atau empat gelas. 
• Bila bibir dan lidah terbakar larutan asam: 

- bilas seksama dengan air, kemudian 
- basuh dengan larutan natrium bikarbonat 2%. 

Catatan: Gunakan selalu karet pengisap sewaktu memipet larutan a8am, jangan pernah memipet dengan mulut. 

Trauma korosif akibat basa 
Larutan basa seperti natrium hidroksida, kalium hidroksida, dan amonium hidroksida juga dapat menyebabkan trauma 
korosif. Trauma basa dapat lebih berat dibandingkan trauma asam. 

Pada semua kasus: Bilas segera bagian tubuh yang terkena larutan basa dengan air sebanyak-banyaknya. 

Ciptratan zat alkali di kulit 
• Cuci area yang terkena seluruhnya dengan air dan ulangi. 
• Basuh kulit yang terkena dengan kapas yang sudah direndam dengan larutan asam asetat 5% (atau cuka yang tidak 

diencerkan atau air jeruk lemon). 

Cipratan zot alkali di mata 
• Cuci mata segera dengan sejumlah besar air yang desemprotkan dari suatu botol polientilen (atau botol plastik); sembur 

air di dekat hidung What Gbr. 3.76). Cara lain, cuei mata dengan air yang mengalir dari sebuah keran What Gbr.3.77). 
• Setelah mencuci dengan air, basuhlah dengan larutan asam boratjenuh. 
• Pergi ke dokter. Teruskan pemberian la rut an asam berat ke mata sampai pasien tiba di dokter. 

Menelan zat alkali 
• Kirim pasien pergi ke dokter. 
• Pasien segera meminum larutan asam asetat 5% (atau air jeruk atau cuka yang diencerkan-l bagian cuka dengan 3 

bagian air). 
• Pasien berkumur dengan la rut an asam yang sama. 
• Berikan pasien tiga atau empat gelas air p~tih. 
• Bila bibir dan lidah terbakar oleh zat alkali: 

- bilas seluruhnya dengan air, lalu 
- basuh den!;;an la rut an asam asetat 5%. 

Keracunan 
Keracunan dapat teijadi akibat: 

inhalasi uap atau gas toksik (mis., kloroform) 
- tertelan larutan beracun. 
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Pada semua kasus: 

• Panggil dokter atau perawat terlatih, laporkan substansi toksik penyebabnya. 

• Letakkan korban di tempat terbuka sambil menunggu dokter atau perawat. 

Luka bakar akibat panas 
Luka bakar ini dibagi dalam dua kategori: 

• Luka bakar berat (mis., luka bakar sewaktu membakar eter atau akibat tersiram air panas). 
• Luka bakar ringan (mis., luka bakar yang disebabkan oleh peralatan gelas panas atau pemanas Bunsen). 

Luka Bakar berat 

• Bila api masih menyala di tubuh korban (mis., tepercik sewaktu membakar eter atau pelarut lain yang mudah terbakar), 
bungkus tubuh korban dengan selimut untuk memadamkan api. 

• Beri tahu segera dokter yang sedang bertugas sa at itu di departemen medis terkait, laporkan bahwa korban dengan luka 
bakar berat harus segera dipindahkan. 

• Baringkankorban di tanah. Jangan melepaskan pakaian korban. Selimuti tllbuh korban bila kedinginan. 

• Jangan melakukan penanganan medis apa pun terhadap luka bakar: hal ini harus dilakukan oleh dokter. 

Luka bakar ringan 

• Rendam bagian tubuh yang terkena di dalam air dingin atC),u campuran es dan air untuk meredakan nyeri . 
. Bubuhkan merkurokrom atau tingtur iodin ke bagian tubuh dengan luka bai<ar. 

• Bungkus dengan perban kasa kering. 
• Bila luka bakar terinfeksi atau tidak sembuh, bawa pasien ke dokter. 

Catatan: Jangan sekali-kali memecahkan gelembung (vesikel) yang terbEmtui< di atas luka. 

Luka akibat pecahan gel as 
Ge/as bersih 
• Lakukan disinfeksi standar di daerah kulit yang terluka (sebagai contoh, dengan membubuhkan merkurokrom atau 

tingtur iodin). 

• Bila lukanya kecil, tutup dengan perban steril berperekat (perban siap-pakai). 
• Bila perdarahan banyak, hentikan perdarahan dengan menekan sumber perdarahan menggunakan kasasteri!. Bawa 

pasien ke departemen medis terkait. . 
• Bila perdarahan sangat banyak dan kadang-kadang disertai darah yang menyemprot, coba hentikan perdarahan dengan 

menekan sumber perdarahan menggunakan kasa steril dan panggil dokter atau perawat terlatih . 

• Teruskan penekanan sumber perdarahan tersebut sambil menul!ggu dokter atau perawat. (Dokter atau perawat akan 
memutuskan apakah perlu dipasang tourniquet atau tidak). 

Ge/as berisi bahan infektif 
Peralatan gelas yang berisi feses, pus, kultur bak1:eri, dl!. 

• Periksa apakah terdapat perdarahan; bila tidak ada, peras bagian sekitar luka untuk mengeluarkan darah selama 
beberapa menit. 

• Basuh seluruh daerah luka (tepi dan bagian dalam luka) dengan tingtur iodin atau larutan antiseptik (lihat Tabel 3, 

halaman 83). 

• Bilas seluruh daerah luka dengan seksama menggunakan air dan sabun. 
Basuh kembali daerah tersebut dengan tingtur iodin. 

• Bawa pasien ke dokter bila bahan terkait merupakan bahan infektif (mis., kultur bakteri, pus). 

Sengc:itan listrik 
Arus listrik bolak-balik (120 V atau 220V) umumnya digunakan dalam laborlltorium. Sengatan listrik dapat terjadi sewaktu 

memegang peralatan . yang rusak, terutama dengan tangan yang basah. Gejalanya yaitu sinkop, asfiksia, dan henti 

jantung. 

• Sebelum melakukan apapun, putuskan aliran listrik dari sekring utama. 
·Panggil dokter. 

Bila terjadi henti jantung, lakukan kompresi jantung luar (kompresi dada) bila perlu dan mular berikan pernapasan 

(ventilasi) buatan. 
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3.9 Jaminari Mutu Laboratorium 
Jaminan mutu laboratorium meliputi semua aspek kerja analitis, mulai dari identifikasi secara tepat dan persia pan pasien 
sampai memastikan bahwa hasillaboratorium telah disampaikan ke doktet pengirimnya. 

Tujuan utamajaminan mutu ini adalah memberijaminan bahwa laboratorium memberikanhasilpemeriksaan yang benar 
dan relevan terhadap kondisi klinis pasien. 

Tahap-tahap penerapanjaminan mutu laboratorium meliputi: 
persiapan pasien 
pengambilan spesimen 

penanganan dan pengiriman spesimen Oihat bagian 2.6 .1 dan 3.7) 
pengontrollim metode dan reagen Oihat masing-masing metode) 
kalibrasi peralatan Oihat bagian 2.5) 

pelaporan hasil Oihat bagian 2.6.2) . 

3.9.1 Pengambllan spesimen 
Pengambilan spesimen dengan benar sangat penting, mengingat hasil pemeriksaan laboratorium akan terkait dengan . 
kondisi klinis pasien. Sewaktu pengambilan spesimen, untuk pemantauan dan evaluasi pengobatan pasien, faktor-faktor 
berikut harus dipertimbangkan: 

keadaan fisiologis pasien (mis., kisaran rujukan untuk indikator tertentu bervariasi sesuai umur dan jenis 
kelamin); 

persiapan pasien dengan benar sebelum pengambilan spesimen (mis; untuk pemeriksaan konsentrasi glukosa 
dan lipid, darah harus diambil pada pagi hari dari pasien yang telah berpuasa selama 12 jam, karena konsentrasi 
zat-zat ini meningkat setelah makan); 
peralatan yang sesuai untuk pengumpulan spesimen (mis., untuk penghitunganjumlah sel, darah harus ditampung 
dalam tabung berisi garam dikalium EDTA untuk mencegah koagulasi plasma dan agregasi trombosit); 
lokasi yang tepat untuk pengambilan spesimen (mis., konsentrasi glukosa dalam darah arteri berbeda dengan 
darah vena). 

Aspek spesifik pengambilan spesimen, termasuk deteksi organisme infektif (bakteri dan parasit), dijelaskan di bagian
bagian terkait dalam pedoman ini. 

Untuk menjamin bahwa spesimen yang diperoleh benar-benar bermanfaat, spesimen tersebut harus diambil pada waktu 
yang tepat; pengambilan spesimen secara acak hanya dilakukan pada situasi-situasi darurat. Sebagai contoh, spesimen 
sputum untuk deteksi basil tuberkulosis harus dikumpulkan pad a pagi hari sehabis bangun tidur, sementara spesimen 
urine untuk diagnosis skistosomiasis dan tujuan lain har'us dikumpulkan sebagai spesimen urine "terminal" Oihat bagian 

7.2 .8). 
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4. Parasitologi 
•••••••• 

4.1 Pendahuluan 
Paras it adalah organisme yang hidup di dalam atau pada organisme lain dari spesies berbeda. Organisme temp at paras it 
mengambil makanannya dinamakan inang (host). Parasit, seperti sengkenit (tick), yang hidup pada inangnya dinamakan' 
ektoparasit. Parasit yang hidup di dalam inangnya, seperti cacing tambang atau anieba, disebut endoparasit. 

Banyak penyakit disebabkan oleh infeksi parasit. Parasit merupak<\n penyebab penting diare (lihat Tabel 4.1); diare 
merupakan masalah kesehatan utama di negara-negara berkembang. 

Diare akut yang disebabkan oleh infeksi parasitik dapat ditegakkan diagnosisnya meIalui pemeriksaan spesimen feses; 

Pemahaman mengenai transmisi infeksi parasit usus ke manusia sang at berguna bagi ahli laboratorium. Oihat Tabe14.2). 
Dengan begitu, mereka dapat memberikan nasihat mengenai higiene kepada anggota masyarakat dan menghindari infeksi 
terhadap diri sendiri, terutama di dalam laboratorium. 

label 4~1 Berbagai penyebab umumdiare 
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label 4.1 

label 4.2 Jalur transmisi parasit usus 



4. Parositologi 

Tabel 4.2 Jalur transmisi parasit usus (Ianjutan) 

4.2 Pemeriksaan Spesimen Feses untuk Parasit 
4.2.1 Pengambilan spesimen 

103 

Ambil kira-kira 100 g feses dalam wadah yang bersih dan kering tanpa pengawet. Wadah yang paling coeok, yaitu wadah 
bertutup ulir Oihat bagian 2.5.5) . Pastikan bahwa setiap eacing dewasa atau segmen-segmennya ikut terambil. 

Untuk pengambilan spesimen feses untuk pemeriksaan bakteriologis (m is., untuk kultur Vibrio eholerae dan bakteri lain 
penyebab disentri), lihat bagian 5.9-4. 

Hal-hal yang harus diperhatikan 
• Jangan sekali-kali membiarkan spesimen feses terpapar udara dalam wadah tanpa penutup. 
• Jangan sekali-kali menerima spesimen feses yang tereampur urine (mis., dalam pispot). 
• Jangan sekali-kali memeriksa spesimen feses tanpa mengenakan sarung tangan. 
• Periksa selalu spesimen tinja dalam 1-4 jam setelah pengambilan. Bila beberapa spesimen diterima dalam waktu 

bersamaan, periksa spesimen feses yang eair dan mengandung lendir atau darah terlebih dahulu karena spesimen~ 
spesimen tersebut dapat mengandung ameba motil (yang mati dalam waktu singkat). 

4.2.2 Pemeriksaan visual 
Pelaporan hasil pemeriksaan sampel feses yang ideal meliputi warna, konsistensi, dan ada-tidaknya eksudat atau darah 
makroskopik. 

Warna 
Warna dapat dilaporkan sebagai: 

hitam (darah samar, occult blood) 
eokelat, kuning pucat (lemak) 

putih (ikterus obstruktif, obstructive jaundice). 

Konsistensi (Gbr. 4.1) 
Konsistensi dapat dilaporkan sebagai: 

konsisten?i padat (konsistensi feses yang normal) 
konsistensi lunak 
konsistensi eair (eneer). 

Darah ataulendir pada feses biasanya terlihat sebagai bereak (atau noda) merah atau putih. Darah pada feses dapat 
dijumpai pada kondisi medis tertentu (mis., kolitis ulseratif, skistosomiasis). 
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F (pad a!) 

S (Iunak) 

W (encer) 

Gbr. 4.1 Penilaian konsistensi spesimen feses 

4.2.3 Pemeriksaan mikroskopik 

. Pedoman TeknikDosar untuk Laboratorium Kesehatan 

Gbr. 4.2 Berbagai alat dan bahan untuk pendeteksian 
parasit dengan mikroskopi langsung 

Pemeriksaan mikroskopik feses dalam larutan saline atau iodin secal'a langsung bermanfaat ul1tuk: 
mendeteksi trofozoit motil; 

- mendeteksi telur dan kista (yang terdapat dalam jumlah sedang); 

- mendeteksi eritrosit, debris seluler, atau kelebihan lemak. 

Pilih feses berkonsistensi cair atau encer sewaktu melakukan mikroskopi secara langsung untuk pendeteksian trofozoit. 
Feses berkonsistensi padat jarang mengandung trofozoit motiL Lakukan juga pemeriksaan langsung untuk mendeteksi 
darah atau lendir eksternaL 

Alat dan bahan (Gbr. 4.2) 
• Mikroskop 
• Kaca objek 
• Penutup kaca objek 
• Aplikator kayu atau sengkelit (0,45 mm, kawat campuran nikel-kromium) 
• Pensil minyak (grease pencil) 

• Larutan natrium klorida 0,85% (reagen no. 53) 
• Larutan lugol iodin 0,5% (reagen no. 37) 
• Larutan asam asetat 50% (reagen no. 3), diencerkan 1:1 dengan air suling 
• Larutan biru metilen (reagen no. 39) 
• Larutan eosin 2% dalam saline (reagen no. 24). 

Metode 
1. Buat campuran dari larutan lugol iodin dan larutan asam asetat 1:1 (encerkan seperti di atas). Encerkan campuran 

tersebut dengan air suling sebanyak empat kali volumenya dan aduk hingga merata . 
2. Siapkan sebuah kaca objek kering dan labeli dengan l1ama atau nomor pasien . 
3. Teteskan: 

- setetes larutan natrium klorida yang dipanaskan sampai 31'C di tengah bagian setengah kiri kaca objek: dan 
- setetes larutan iodin-asamasetat di tengah bagian setengah kanan kaca objek (Gbr. 4.3). 

4. Dengan aplikator atau sengkelit, ambil sedikit (lira-kira diameter 2-3 mm) feses tersebut. 
(a) bila feses berkonsistensi padat, ambil sediaan dari bagian tengah sampel (Gbr. 4-4) dan dari permukaan 
sampel untuk mendeteksi telur parasit. 
(b) bila feses berkonsistensi tair atau mengandung lendir, ambil sediaan dari lendir di permukaan feses atau dari 

permukaal1 cairan untuk pendeteksian ameba. 
5. Campurkan sediaan tersebut dengan tetesan natrium klorida di atas kaca objek tadi. 
6. Dengan aplikator atau sengkelit, ambit sediaan kedua dari sampel feses, seperti di atas, dan campurkan dengan tetesan 

larutan iodin-asam asetat. Buang aplikator (atau panaskan sengkelit) sehabis digunakan. 
7. Taruh penutup kaca objek di atas tiap tetesan tersebut (lakukan seperti ditunjukkan di Gambar 4.5 untuk menghindari 

terbentuknya gel em bung udara) . 
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8. Periksa preparat dengan mikroskop. Untuk preparat saline, gunakan objektif xlOdan X40 serta okuler X5. Karena 
telur dan kista tidak berwarna, kurangi jumlah cahaya-dengan mengatur bukaan kondensator atau menurunkan 
kondensator-untuk mempertajam kontras. 
Periksa preparat pertama dengan objektif XlO, mulai dari bagian sudut kiri atas seperti ditunjukkan di Gambar 4.6. 
Fokuskan pengamatan pada bagian tepi penutup kaca objek dengan objektif XlO dan amati keseluruhan preparat di 
kedua sisi kaca objek untuk mendeteksitelur dan larva Strongyloides stercoralis. Selanjutnya, ganti dengan objektif 
X40 lalu amatikembali keseluruhan bagian preparat saline (untuk mendeteksi trofozoit motil) dan preparat iodin 
(untuk mendeteksi kista). 

9. Larutan lugol iodin-asam asetat menyebabkan trofozoit menjadi non~motii. Nukleus terwamai dengan jelas, tetapi 
mungkin sukar untuk membedakan antara (bentuk) trofozoit dan kista. 

10. Dengan pipet Pasteur, tambahkan setetes larutan biru metilen sedemikian sehingga merembes di bawah penutup kaca 
objek pada preparat saline (Gbr. 4.7). Hal ini akan mewarnai nukleus setiap sel yang terdapat dalam preparat dan 
membedakan antara nukleus-berlobus polimorfik dan nukleus-soliter besar pada sel mukosa. 

11. Bila ditambahkan setetes larutan eosin, seluruh bagianpreparat akan terwarnai, kecuali protozoa (terutama ameba); 
protozoa tetap tidak berwarna sehingga mudah dikenali. 

4.2.4 Pengiriman spesimen feses untuk pendeteksian parasit 
Spesimen feses mungkin dikirim ke laboratorium spesialistik untuk pengidentifikasian parasit yangjarang ditemukan dan 
sulit dikenali. Dalam hal ini, suatu bahan pengawet harus ditambahkan ke spesimen sebelum spesimen tersebutdikirim 
untuk pemeriksaan. Berbagai bahan pengawet betikut dapat digunakan: 

larutan formaldehid 10% (reagen no. 28), untuk spesimen basah; 
larutan lugol iodin 0,5% (reagen no. 37); 
larutan fiksatif polVinil alkohol (PVA) (reagen no. 44); 
latutan fiksatiftiomersal-iodin-formaldehid (TIF) (reagen no. 58), untuk spesimen basah. 

Penggunaan larutan formaldehid 10% 
1. Buat campuran feses dalam larutan formaldehid dengan perbandingan 1:3 (Gbr. 4.8). 
2. Ratakan campuran hingga homogenmenggunakan batang pengaduk (Gbr. 4.9). 

Gbr. 4.3 Meneteskan larutan saline dan iodin ke 
kaca objek 

Cbr. 4.5 Teknik memasang penutup kaca objek untuk 
menghindari terbentuknya gelembung, udara 

Gbr. 4.4 Mengambil sampel feses untuk mendeteksi 
telur parasit 

.. I 

Gbr. 4.6 Arah pemeriksaan preparat untuk 
pendeteksian parasit 
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Gbr. 4.7 Pewarnaan preparat saline 
dengan biru metilen 

Gbr. 4.9 Meratakan campuran spesimen feses 
dengan batang pengaduk 
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Gbr. 4.8 Mengawetkan spesimen feses 
dalam larutan formaldehid 

Gbr. 4.10 Membuat apusan feses di atas Ika.ca objek 

Larutan formaldehid dapat mengawetkan telur dan kista parasit untuk jangka waktu tak-terbatas bila wadah spesimen 
tertutup rap at. Larutan ini tidak dapat mengawetkan bentuk vegetatif protozoa karena bentuk ini akan musnah setelah 
beberapa hari. 

Penggunaan larutan fiksatif polivinil alkohol 
Dalam botol 

1. Tuangkan kira-kira 30 mllarutan fiksatif PVA ke dalam botol 40 ml. 
2. Tambahkan feses segar secukupnya hingga mengisi seperempat bagian bawah botol. 
3. Ratakan campuran hingga homogen menggunakan batang pengaduk. 

FiksatifPVA mengawetkan semua bentuk parasit untukjangka waktu tak-terbatas. 

Di ataskaca objek 
1. Untuk memeriksa ameba dan flagellata , letakkan sedikit feses di salah satu ujung kaca objek. 
2. Tambahkan tiga tetes larutan fiksatif PVA ke atas feses. 
3. Dengan batang pengaduk, buat apusan feses (dengan hati-hati) hingga memenuhi kira-kira separuh kaca objek (Gbr. 

4.10). Biarkan mengering selama 12 jam (lebih baik pada suhu 31'C). 

Spesimen yang diawetkan dengan cara ini dapat disimpan hingga kira-kira 3 bulan. Spesimen ini dapat diwarnai 
sesampainya di laboratorium spesialistik. 
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Penggunaan larutan fiksatif 11 F (tiomersall-iodin-formaldehid) 
1. Sesaat sebelum dikirim, campurkan 4,7 mllarutan fiksatifTIF dan 0,3 mllarutan lugol iodin dalam sebuah tabung atau 

botol kecil. 

2. Tambahkan kira-kira.2 ml (2 cm3) feses dan ratakan eampuran hingga homogen menggunakan batang pengaduk. 

Campuran di atas dapat mengawetkan semua bentuk parasit untuk jangka waktu tak-terbatas, termasuk bentuk vegetatif 
ameba (flagellata sedikit rusak dengan cara ini). 

4.3 Protozoa Usus 
Protozoa adalah mikroorganisme bersel-tunggal (uniseluler). Protozoa usus dapat ditemukan di feses, baik dalam bentuk 

motil (trofozoit) ataupun bentuk kista. Beberapa protozoa usus bersifat patogenik (lihat Tabel4.3); protozoa lainnya tidak 
merugikan. Semua protozoa ini ditemukan di seluruh dunia. 

4.3.1 Identifikasi bentuk motil (trofozoit) 
Trofozoit adalah bentuk motil protozoa (Gbr. 4.11): 

baik karena pergerakan sel yang lambat (ameba); 
ataupun karena protozoa ini memiliki flagel (benang-benang panjang seperti cambuk) atau silia (rambut-rambut 
pendek berjumlah banyak). 

label 4.3 Patogenisitas protozoa usus 

Spesles 

Ameba 

Entamoeba hi~to/ytJca 

Entamoeba coil 

. Trich9monas hominis 

Chilomastix mesnill 

Ciliata 

Patogen/sHas 

Honyo omeba 1nl yong umumnyo po1ogenik terhaddp 
(J'Ionuslq; Dopat menyebobkon dlsentri otau obses 

T1do~potogenlkr tetopl songot serlng ditemukon 

Balantidium coli Pafogenlk 

Gbr. 4.11 Bentuk motil protozoa 
A: ameba; F: flagellata; C: ciliata. 

1 Disebut juga timerosal atau merkurotiolat. 
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Trofozoit terutama ditemukan di dalam: 
feses encer 
feses berlendir 
feses lunak. 

Pedomon Teknik Dosor untuk Loborotorium Kesehoton 

Berbagai karakteristik berikut berguna untuk pengidentifikasian bentuk motil protozoa usus (Gbr. 4.12): 

ukuran 
sitoplasma 
pseudopodia 
inti (nuldeus) 
ektoplasma 

endoplasma 
vakuola 

badan inklusi berisi eritrosit, bakteri, sel ragi, debris, dU. 
membran inti (kromatin) 
kariosom inti 

flagel 
membran bergelombang (undulating membrane). 

Identifikasi bentuk motil ameba 
Entamoeba histo/ytica (Gbr. 4.13 don 4.14) 
(ameba disenterik) 

Ukuran: 12-35 ~m (biasanya seukuran 3-4 eritrosit). 

Bentuk: sewaktu bergerak, memanjang dan berubah bentuk; sewaktu tidak bergerak, berbentuk bulat. 

Motilitas: bergerak dalam satu arah; sebuah pseudopodium mendorong ke depan dan endoplasma mengalir denj;an cukup 
cepat ke dalamnya. 

Sitoplasma : ektoplasma bersifat transparan (bening), berbeda dengan endoplasma yang bertekstur granuler hab.ls (keabu
abuan dengan lapisan hijau-kekuningan), yang dapat berisi vakuola. 

Nukleus: Tidak tampak pad a bentuk motil; namun, sewaktu diwarnai dengan larutan iodin, terIihat jelas bahwa nukleus 
memiIiki sebuah membran reguler dan sebuah kariosom kecil, sentral, dan padat (bintik hitam, black dot). 

Dua bentuk motil E. histolystica dapat ditemukan dalam feses encer atau feses pasien diare: bentuk invasif dan non
invasif. 

Bentuk invasif (lihot Gbr. 4.13) 
Bentuk invasifberukuran 20-35 ~m . Bentuk ini memiliki vakuola berisi sedikit-banyak eritrosit tercerna (1-20 buah dalam 
berbagai ukuran), rrienunjukkan aktivitas hematofagus (memakan-darah) dan kemampuan patogenik. 

Bentuk non-invasif (Iihot Gbr. 4.14) 
Bentuk non-invasif berukuran 12-20 ~m . Bentuk ini tumbuh dengan baik di dalam rongga usus, tempat ia memakan 
bakteri atau bahan lain (yang dapat terlihat dalam vakuolanya). Bentuk ini bersifat non-patogen. 

Entamoeba coli (Gbr. 4.15) 
Ukuran: 20-40 ~m (biasanya lebih besar dari E. histolytica). 

Bentuk: oval atau memanjang, agak ireguler, cenderung non-motil atau bergerak sangat lambat, memiliki penjuluran 

pseudopodia tumpul ke segala arah . 

Sitoplasma: baik sitoplasma maupun endoplasm a bergranula dan sukar dibedakan. 

Badan inklusi: banyak dan bervariasi (bakteri, sel ragi, debris sel), tetapi tidak pernah mengandung eritrosit. 

Nukleus : terlihat dalam keadaan segar, tanpa pewarnaan. Membrannya ireguler dan granuler (seperti kalung manik

manik), kariosomnya besar dan eksentrik. 
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S~oplasma -----------j'--

InU (nuldeus) 

Ektoplasma ___________ ""?'.-:;:::: 

Endoplasma -----------1.. 

Vakuola-----------.....-.: 

Badan Inldusl: 
(a) bensl eritrosll --------~,.._----, 

(b) berisl bakteri, sel ragl, 
danlatau debris sel 

Membran Inti (kromatin) 

Kariosom 
inti . 

Flagel-------------1 

Membren bergetombang ___________ ....... ~ 

(undulating mambrane) 

Pseudopodium 

Gbr. 4.12 Berbagai karakteristik untuk pengidentifikasian bentuk moW protozoa 
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Gbr. 4.13 Bentuk invasif trofozoit Entamoeba histolytica 

Gbr. 4.15 Trofozoit Entamoeba coli 

Pedoman Teknik Oasar untuk Laboratorium 'Kesehatan 

. Gbr. 4.14 Bentuk non-invasif trofozoif 
Entamoeba histolytica 

Gbr. 4.16 Trofozoit Entamoeba hartmanii 

Tabel 4:4 8erbagai karakteristik untuk diagnosis banding Entamoeba histolytica don E. coli 

Karakferlstlk . E. hlsfolytlcQ Ei ~o, 

Nuldel,l$ (keOdoan smlor)' 

Membran Intt (setelah 
dlWamai larutan Iodin) 

Kariosom 

Tabel4-4 merangkum berbagai kara.\<teristik yang dipakai .untuk diagnosis banding Entamoeba histolytica dan E. coli . Bila 
trofozoit bergerakcepat dalam satu arah dan mengarahkan pseudopodia secara cepat, organisme ini mungkin E Itamoeba 
histolytica. Spesies ameba lain biasanya tidak bergerak seperti ini. Bila tropozoit bergerak sepelti yang disebutkan di atas 
dan eritrosit terdapat dalam sitoplasmanya, organisme tersebut dapat diasumsikan sebagai Entamoeba histolytica. Kalau 
perlu, untuk konfirmasi, dapat dilakukan pewarnaan inti menggunakan larutan dapar biru metilen. 

Entamoeba harlmanii [Gbr. 4.16) 
Ukuran: kurang dari 10 Ilm (kira-kira seukuran eritrosit). 
Semua karakteristiknya mirip E. histolytica, tetapi tidak pernah mengandung eritrosit . Hal ini mungkin karena vakuolanya 

berbeda. 



4 .. Parasitologi 

Endolimax nanus (Gbr, 4.17) 

Ukuran: 6-10 Ilm. 

Motilitas: memiliki banyak pseudopodia bulat, bergerak perlahan-lahan ke segala arah. 

Sitoplasma: sangat granular dengan vakuola-vakuola kecil. 

Badan inklusi: bervariasi (kebanyakan bakteri). 

Ntikleus: karios6mnya mirip noda tinta, tampak setelah diwarnai larutan iodin. 

Iodamoeba butschlii (Gbr. 4.18) 

Ukuran : 1O-15Ilm. 

Bentuk: kompak, seperti daun. 

Motilitas: bergerak sangat lambat; pseudopodianyajernih, berbentukjari atau bulat. 

Badan inklusi: bakteri, vakuola-vakuolanya besar. 
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Nukleus : memiliki kariosom besar dan oval, bersebelahan dengan sekelompok granula, tampak setelah diwarnai larutan 
iodin. 

Ameba I. butschlii jarang ditemukan dalam feses . . 

Dientamoeba fragilis (Gbr. 4.19) 

Ukuran: 6-15 Ilm. 

Bentuk: bulat. 

Motilitas: non-motil (paling sering) atau sangat motil (dalam feses encer yang sangat segar), dengan pseudopodia mirip 
bilah kipas angin elektrik; cepat menjadi non-motil sewaktu ditekan oleh penutup kaca objek. 

Sitoplasma: ektoplasma jernih. 

Badan inklusi: bakteri. 

Nukleus : satu atau dua buah, tampak setelah di,,-:arnai larutan iodin; kariosom terpisah menjadi 4-6 granula (membran 
inti sukar terlihat). 

Identifikasi bentuk motil flagellata 
Semua spesies flagellata ini, dengan kekecualian Trichomonas hominis, dapat berada dalam bentuk vegetatif (aktif) atau 
bentuk kista (inaktif) . 

• 

Gbr. 4.1 7 Trofozoit Endolimax nanus 

Gbr. 4.18 Trofozoit Iodamoeba butschlii Gbr. 4.19 Trofozoit Dientamoeba fragilis 
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Gbr. 4.20 Trofozoit Giardia intestinalis 

Giardia intestinalis( Gbr. 4.20) 
Ukuran: 10-18 Ilm (seukuran dua eritrosit). 

Bentuk: agak memanjang. 

tampak depan: seperti buah pir 

tampak samping: seperti sendok. 

Pedoman Teknik Dasar untuk Laboratorium Kesehatan 

Gbr. 4.21 Trofozoit Trichomonas hominis 

Motilitas: bergerak ke depan dengan sentakan-sentakan keeil secara eepat ke arah tertentu, kadang-kadang berputar 

dalam lintasan melingkar (di feses eneer), atau sukar bergerak. 

Nukleus: dua inti oval yang besar, terlihat samar-samar. 

Catatan: 
• Pergerakan khas spesies ini hanya tampak dalam feses eneer yang segar. 

Serpihan lendir dalam feses eneer sering mengandung suatu kelompokan yang terdiri dari banyak C. intestinalis. 

• Bentuk vegetatif dan kista C. intestinalis sering ditemukan bersamaan di dalam feses lunak. 

Trichomonas hominis (Gbr. 4.21 ) 

Ukuran: 10-15 Ilm (lebih keeil sedikit dari G. intestinalis). 

Berituk: oval, dengan kedua ujung meruneing. 

Motilitas: berputar ke segala arah, tampak seperti bergetar. 

Membran bergelombang: terdapat di satu sisi saja; sangat motH (gerakan bergelombang yang eepat) 

. Nukleus: tunggal, sukar terlihat. 

Flagel: biasanya empat buah. 

T. hominis adalah flagellata yang paling resisten. Spesies ini tetap motil, bahkan di dalam feses yang sudah lama. 
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Chilomastix mesnili (Gbr. 4.22) 

Ukuran: 10-15 ~m. 

Bentuk: segitiga dan salah satu ujungnya meruncing, tampak sepertiterpilin. 

Motilitas: bergerak ke satu arah tertentu, dalam lintasan spiral. 

Sitoplasma: hijau keabu-abuan dengan: 
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dekat ujung yang meruneing: jejak spiral yangjelas tempat flagellata berputar di sekelilingnya Ointasan berbentuk 
angka delapan) 
dekat ujung yang membulat: seperti bibir sumbing (sitostoma tampak samar-samar). 

Nukleus: tunggal, mudah terlihat dalam preparat yang tidak diwarnai. 

Identifikasi bentuk motil ciliata 
Balantidium coli Oarang) [Gbr. 4.23) 

Ukuran: kira-kira 50 ~m. 

Bentuk: oval, dengan satu kutub lebih membulat dibandingkan kutub lainnya. 

Silia: badan dilapisi banyak silia keeil; spesies ini bergerak dengan langkah yang eepat. 

Motilitas: bergerak sangat eepat di dalam feses, melintas ke arah tertentu; kadang-kadangbergerak melingkar. 

Sitoplasma: bening. 

Nukleus: berupa sebuah nukleus besar berbentuk-ginjal, bersebelahan dengan sebuah nukleus keeil berbentuk bulat. 

"Mulut": sitostoma; sejenis mulut yang dapat berkontraksi dan melebar, menarik masuk debris sel ke dalamnya. 

Catatan: Bila feses dibiarkan terpapar ke udara, tanpa penutup, organisme tipe infusoria di udara dapat jatuh ke feses 
tersebut. Organisme ini dapat dikira Balantidium coli. 

Gbr. 4.22 Trofozoit Chilomastix mesniJi Gbr. 4.23 Trotozoit Balantidium coli 
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Pewarnaan cepat Field untuk trofozoit feses 
Alat dan bahan 
• Mikroskop 

• Kaca objek 
• Rak kaca objek 
• Larutan pewarna Field (reagen no. 25): 

- Field A (tidak diencerkan) 

- Field B (diencerkan 1:4 dengan air suling) 

• Larutan natrium klorida 0,85% (reagen no. 53) 

• Metanol. 

Metode 

Pedoman Teknik Oasar unluk Laboralorium Kesehalan 

1. Buat preparat-fekal tipis dengan larutan natrium klorida di kaca objek yang bersih. 
2. Begitu preparat kering, fiksasi dengan metanol (menutupi seluruh preparat) selama tiga menit. 
3. Bilas metanol tersebut. 
4. Teteskan 1 mllarutan pewarna Field B encer ke kaca objek menggunakan pipet; selanjutnya, teteskan lagi 1 mllarutan 

pewarna Field A yang tidak diencerkan ke kaca objek tersebut. 
5. Campur kedua larutan di atas sampai merata dengan memiring-miringkan kaca objek, dan biarkan preparat terwarnai 

selama 1 men it. 

6. Setelah itu, bilas kaca objek dengan air dan biarkan meng'ering. 
7. Setelah kering, periksa pulasan di bawah mikroskop dengan objektif X100 (memakai minyak imersi). Amati pulasan 

dengan seksama, terutama di sekitar tepi-tepinya. 

Sitoplasmadan flagel trofozoit Giardia intestinalis terwarnai biru, sedangkan nukleusnya terwarnai merah. Kista G. 

in tes tin a lis juga terwarnai biru dan nukleusnya terwarnai merah. 

Catatan: 
• Larutan pewarna yang baru dibuat dibiarkan dahulu selama 3 hari sebelum digunakan. 
• Gunakan air hujan untuk membuat larutan pewarna bila air dari sumber air lokal terlalu asin. 

Tutup tabung berisi larutan pewarna untuk mencegah evaporasi dan absorpsi debu. 
Jangan memindahkan suatu larutan pewarna ke larutan pewarnC\ lain. 

Pewarnaan eosin untuk trofozoit dankista feses 
Alat dan bahan 

Mikroskop 

• Kaca objek 

• Rak kaca objek 
• Penutup kaca objek 

. • Larutan eosin 1% (reagen no. 23). 

Metode 
1. Emulsikan sedikit spesimen feses dalam larutan eosin 1% di atas kaca objek. Buat pulasan di atas kaca ohjek seltias kira

kira 2 cm x 1 cm. 
2. Pulasan ditutup dengan penutup kaca objek lalu letakkan di bawah mikroskop. 
3. Gunakan objektif x 10 dan amati pulasan secara sistematis untuk tropozoit dan kista yang tak-terwarnai. Amati lebih 

rinci dengan objektif x40 . 

Pewarna eosin memberikan latar belakang pink sehingga tropozoit dan kista yang tak-terwarnai dapat terlihat jelas. 

Catatan: Bila tidak ada larutan eosin 1%, gunakan satu tetes larutan pewarna Field B (lihat di atas) . 

4.3.2 Identifikasi kista 
Kista merupakan bentuk resisten ameba, flagellata, dan ciliata usus tertentu . Kista ini berukuran kecil, berbentuk bulat, 

non-motil, dan 'dapat memiliki satu atau beberapa inti. 

Pengukuran kista berguna untuk pengidentifikasian spesies secara tepat. 
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Peran kista 
Peran klinis kista bervariasi antarnegara. Kista merupakan bentuk infektif organisme. Individu yang sehat dapat menjadi 
pembawa (carrier) kista asimptomatik dan, karena itu, merupakan suatu bahaya bagi kesehatan masyarakat. 

Permasalahan terpenting di laboratorium adalah pengidentifikasian kista Entamoeba histolytica, Giardia intestinalis, 

dan Balantidium coli seeara tepat. Beberapa karakteristik yang digunakan dalam pengidentifikasian kista-kista tersebut 

dan kista protozoa usus lainnya diperlihatkan dalam Gambar 4.24. 

Identifikasi kista ameba 
Entamoeba histolytica (Gbr. 4.25) 
Ukuran: 12-15 ~m (1-2 eritrosit) . 

Bentuk: bulat. 

Nukleus: 1-4 buah: 

membran - tipis, reguler, sirkule 

kariosom - keeil, kompak, sentral (seperti bintik hitam) 

Sitoplasma: abu-abu kekuningan (setelah diwarnai dengan larutan iodin), granuler; tampilannya "kotor". 

Badan kromatoid: lonjong, membulat pad a kedua ujungnya (bentuk sosis); tidak ditemukan pada semua kista. 

Vakuola: kadang-kadang berupa sebuah vakuola glikogen besar (terwarnai eokelat-kemerahan dengan larutan iodin) di 
dalam kista muda berinti satu atau dua. 

E. histolytiea dapat menyebabkan disentri. Identifikasi i>ista ameba lain, yang tidak menyebabkan penyakit, mungkin sulit. 
Yang penting, Anda dapat membedakan kista-kista tersebut dengan kista E. histolytiea. 

Entamoeba coli (Gbr. 4.26) 
Ukuran: 12-20 ~m (1-2 eritrosit; lebih besar sedikit dari kista E. histolystica). 

Bentuk: bulat atau agak oval, kadang-kadang ireguler. 

Nukleus: 1-8 buah: 

membran - ireguler, sebagian tebal, tidak berbentuk lingkaran utuh 

kariosom - besar, difus, seringnya eksentrik. 

Sitoplasma: kuning pueat setelah diwarnai dengan larutan iodin, terang (dibandingkan E. histolytica). 

Badan kromatoid: tajam atau bergerigi ujungnya (berbentuk golok atau jarum); tidak ditemukan pada semua kista. 

Vakuola : kadang-kadang sebuah vakuola yang sangat besar (terwarnai eokelat-kemerahan dengan larutan iodin) menekan 

dua buah inti, sebuah inti di masing-masing kutubnya. 

Entamoeba harlmanni (Gbr. 4.27) 
Ukuran: 4-8 ~m(berdiameter sama seperti eritrosit). 

Nukleus: 1-4 buah, identik dengan nukleus E. histolytica (lihat di atas). 

Endolimax nanus (Gbr. 4.28) 
Ukuran: 8-10 ~m . 

Bentuk: kurang-lebih oval. 

Nukleus: 1-4 inti: 

membran - tak-terlihat 

kariosom - besar, batas ireguler. 

Sitoplasma: jernih, tanpa granula, terwarnaikuning dengan larutan iodin. 

Iodamoeba butschlii (Gbr. 4.29) 
Ukuran: 8-10 ~m. 

Bentuk: bervariasi (bulat, oval, atau ireguler). 

I 
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Sitoplasma 

Nukleus 

Membran inti 
(kromatin) 

Kariosom 

Badan kromatoid 
(refraktif) 

Fibril (sisa flagel) 

Pedoman Teknik Dasar untuk Laboratorium Kesehatan 

Kromatin reguler, 
tipis 

Kariosom-sentral 
kecil 

Badan kromatid 
bulat 

Kromatin ireguler, 
kasar 

Kariosom-eksentrik 
besar 

Badan kromatid 
seperti gergaji 

Gbr. 4.24 Berbagai karakteristik untuk pengidentifikasian kista protozoa usus 
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Gbr. 4.25 Kista Entamoeba histolystica 

Gbr. 4.27 Kista Entamoeba hartmanni 

Nukleus: hampir selalu tunggal: 

membran - tak-terlihat 

Gbr. 4.26 Kista Entamoeba coli 

Gbr. 4.29 Kista Iodamoeba butschlii 

kanosom - sangat besar, oval, terdesak oleh kelompokan granula. 

117 

Vakuola : sebuah vakuola glikogen yang sangat besar (terwarnai cokelat-kemerahan dengan larutan iodin; karena itu, 

dinamakan Iodamoeba), sering menempati separuh bagian kista. 
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Dientamoeba fragilis 
Tidak ditemukan dalam bentuk kista. 

Identifikasi kista flagellata 
Giardia intestinalis (Gbr. 4.30] 
Ukuran: 8-12 ~m. 

Bentuk: oval, salah satu kutubnya lebih membulat dibandingkan kutub lainnya. 

Cangkang: sering tampak menebal dengan dinding ganda; dinding kedua merupakan membran sitoplasma. 

Nukleus: 2-4 buah, oval (tidak begitu jelas terlihat): 

membran - sangat halus 

kariosom - kecil, sentral, sedikit terwarnai. 

Sitoplasma:jernih, mengilap ketika tak-terwarnai; hijau-kekuningan pucat atau kebiruan setelah diwarnai dengan larutan 

iodin. 

Fibril : mengilap, berbentuk garis seperti rambut, terlipat dua atau bentuk-S, terletak memanjang di tengah kista (fokuskan 

mikroskop untuk melihatnya). 

Chilomastix mesnili (Gbr. 4.31) 
Ukuran : 6-8 ~m. 

Bentuk: bulat, salah satu kutubnya meruncing (mirip buah pir) . 

Nukleus: tunggal, besar: 

membran - terlihatjelas, sebagian menebal 

kariosom - kecil dan sentral. 

Fibril: terpilin, seperti ram but keriting. 

Identifikasi kista ciliata 
Balantidium coli (Gbr. 4.32) 
Ukuran: 50-70 ~m (seukuran telur Ascaris lumbricoides) . 

Bentuk: bulat. 

Cangkang: tipis, berdinding ganda. 

Nukleus: sebuah nukleus besar berbentuk-ginjal bersebelahan dengan sebuah nukleus-bulat kecil. 

Sitoplasma : granuler, kehijauan, terisi berbagai badan inklusi. 

Bentuk trofozoit (lihat halaman 116) sering terlihat samar-samar di dalamnya. 

Gbr. 4 .30 Kista Giardia intestinalis Gbr. 4.31 Kista Chilomastix mesnili 
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Gbr. 4.32 Kista Balantidium coli Gbr. 4.33 Berbagai jenis coccidia 
a: Mengandung empat sporozoit dan kadang-kadang beberapa granula 
besar berkelompok di salah satu kutubnyai b: mengandung sebuah sel 
besar bergranula-bulati c: mengandung granula refraktif, yang mengisi 
keseluruhan struktur dalam. 

Coccidia (Gbr. 4.33) 
Coccidia merupakan protozoa yang dapat menjadi parasit manusia Ctanpa menyebabkan efek patogenik secara signifikan) 

atau dapat ditemukan, dalam transit-nya, di feses individu yang mengonsumsi makanan terinfeksi (ikan, kelinci, dU.). 

Coccidia ini terdapat di feses dalam bentuk menyerupai kista (karena itu, dinamakan ookista atau sporokista). 

Ukuran: 15-20 Ilm, bergantung pada spesiesnya. 

Bentuk: oval memanjang, kadang-kadang meruncing pad a salah satu kutubnya. 

Warna: tidak berwarna dan bening (atau kadang-kadang kuning pucat). 

Cangkang: berupa garis ganda yang agak mengilap, dapat dibedakan dengan cukup jelas; kadang-kadang terdapat 

operkulum di salah satu kutubnya. 

Terdapat tigajenis coccidia Oihat Gbr. 4.33): 

Ca) mengandung empat sporozoit (batang kecil berbentuk-pisang), masing-masing dengan nukleus-bulat kecil; kadang

kadang beberapa granula besar berkelompok di salah satu kutubnya; 

(b) mengandung sebuah sel besar bergranula-bulat; 

Cc) mengandung granula mengilap, yang mengisi keseluruhan struktur dalam. 

Pemeriksaan mikroskopik terhadap kista 
Preparat-basah saline 
Kista dapat terlihat berupa tetesan-tetesan bening dan mengilap, yang tampak jelas dengan latar belakang abu-abu. Kista 

ini memiliki cangkang berbatas tegas. 

Menggunakan objektif X40, cari objek-bulat mengilap dengan diameter kurang-lebih, setara dengan 1-3 eritrosit. 

Badan kromatoid 
Cari juga badan kromatoid Cstruktur berbentuk batang). Badan kromatoid lebih jelas terlihat dalam preparat saline 

dibandingkan dalam preparat iodin. Badan kromatoid ini memperlihatkan gambaran karakteristik dan terdapat di dalam 
kista Entamoeba histolytica dan E. coli. Badan kromatoid E. histolytica berujung bulat dan tumpul, sedangkan badan 

kromatoid E. coli berujung runcing. Badan kromatoid lebih jarang terlihat di dalam hlsta E. coli dibandingkan E. histolytica. 

Nukleus 
Nukleus tidak mudah terlihat dalam preparat saline, tetapi terlihatjelas dalam preparat iodin. Gambaran nukleus penting 

dalam pembedaan antar-spesies ameba. Karena itu, bila kista Catau bad an yang menyerupai kista) terlihat dalam preparat 

saline, periksa pula preparat iodin-nya. 

I 
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Pengukuran 
Pengukuran kista secara akurat penting untuk pengidentifikasian kista secara tepat. Ukur setiap kista yang Anda temukan; 
kalau memungkinkan, gunakan okuler yang dilengkapi dengan skala terkalibrasi (lihat bagian 3.1.1, halaman 50). 

Preparat-basah iodin 
Preparat iodin digunakan untuk mendeteksi kista ameba dan flagellata. Kista dapat dideteksi dengan objektif x 10. Gunakan 
objektif x40 untuk melihat berbagai karakteristik kista dan ukur kista-kista tersebut untuk menjamin identifikasi yang 
tepat. 

Sitoplasma kista terwarnai kuning atau cokelat muda dengan iodin; inti terwarnai cokelat tua. Ketika kista Entamoeba 
spp. diwarnai dengan iodin, susunan kromatin perifer dan posisi kariosom dapat terlihat (Bila kromatin perifer tidak ada, 
kista tersebut bukan spesies Entamoeba). Badan kromatin perifer ini berwarna kuning muda dan mungkin tidak begitu 
jelas. Kadang-kadang, kista muda mengandung glikogen; glikogen terwarnai cokelat tua dengan iodin. Pewarnaan kista 

flagellata dengan iodin memungkinkan fibril (fila men) terlihat. 

Kista beberapa spesies yang berbeda dapat ditemukan dalam spesimen feses yang sama. 

Konsentrasi 
Kalau perlu, untuk identifikasi secara lebih pasti, gunakan teknik sedimentasi formaldehid-eter (lihat bagian 4.5.2) untuk 
memeriksa kista dalamjumlah besar. 

Pewarnaan eosin untuk trofozoit dan kista fekal 
Lihat bagian 4 .3.1, halaman 107. 

Teknik Ziehl-Nee/sen yang dimodifikasi untuk pewarnaan ookista Cryptosporidium spp. 
Infeksi Cryptosporodium spp. menyebabkan demam, kram perut, diare, dan penurunan berat badan, dengan eosinofilia

ikutan (associated eosinophilia). Pada kasus berat, dapat terjadi sindrom malabsorpsi. 

Kriptosporodiosis menyebabkan diare swasirna (self-limiting) pada anak-anak. Infeksi ini diketahui sebagai penyebab 
diare kronik pada pasien luluh-imun (immunocompromised), mis., pasien AIDS (acquired immunodeficiency syndrome). 
Kriptosporodiosis harus dicurigai pada pasien dengan diare kronik dan penurunan berat badan, bila penyebab lain tidak 
ditemukan. 

Alat dan bahan 
• Mikroskop 
• Kaca objek 
• Rak kaca objek 
• Cawan Petri 

• Kapas 
• Larutan natrium klorida 0,85% (reagen no. 53) 
• Larutan formaldehid 37% (formalin) 
• Fuksin karbol untuk pewarnaan Ziehl-Neelsen (reagen no. 16) 

• Etanol-asam untuk pewarnaan Ziehl-Neelsen (reagen no. 5) 
• Larutan hijau malakhit (malachite green) 1% (lihat reagen no. 31) 

• Metanol. 

Metode 
1. Emulsikan sedikit feses dalam larutan saline di atas kaca objek yang bersih. Buat pulasan seluas kira-kira 

2 cm x 1 cm. 

2 . Biarkan pulasan mengering sebelum difiksasi dalam metanol absolut selama 5 menit. Bila pasien diketahui, atau 
dicurigai, positif-HIV (human immunodeficiency virus), fiksasi pulasan dalam uap formalin selama 15 menit, yaitu 
dengan meletakkan kaca objek di dalam cawan Petri yang dialasi kapas yang dibasahi formalin . 

3. Celupkan kaca objek ke dalam fuksin karbol selama 5 menit. Bilas zat warna dengan air. 
4. Celupkan kaca objek ke dalam larutan etanol-asam untuk melunturkan warna sampai menjadi agak pink. Bilas kaca 

objek dengan air. 
5. Warnai kembali kaca objek tersebut dengan larutan hijau malakit selama 2 menit. Bilas dengan air dan letakkan di 

dalam rak hingga kering. 
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Arnati kaca objek tersebut di bawah mikroskop menggunakan objektif x40. 

Ookista Cryptosporidium spp. yang diwarnai dengan cara ini dapat memperlihatkan keanekaragaman reaksi wama, mulai 
dari pink pucat hingga merah tua. Ookista berukuran 4-6 Ilm. Sporozoit, yang terdapat di dalam ookista, berbentuk 
lingkaran berwama gelap dengan pusat yang pucat (Gbr. 4.34). Gambaran ini membedakan ookista dari beberapa jenis 
ragi, yangjuga dapat terwarnai merah, tetapi memiliki gambaran yang homogen. 

Catatan: Cryptosporidium spp. tennasuk ke dalam kelompok parasit yang dinamakan coccidia (lihat halaman 119). Parasit 
lain dalam kelompok ini: 

Isospora belli 
Toxoplasma gondii 
Plasmodium spp. 

Ookista Cryptosporidium spp. sangat resisten terhadap agen disinfektan. 

8eberapa bentuk lain yang harus dibedakan dengan kista 
Fungi (Gbr. 4.35) 
Ukuran: 5-8 Ilm. 

Bentuk: oval, sering dengan tunas. 

Warna : cokelat kemerahan setelah diwarnai dengan larutan iodin. 

Isi: seringnya berupa kelompokan 3-6 granula kecil, eksentrik. 

Beberapa bentuk fungi (artrospora) berbentuk persegi, dengan sitoplasma-oval yang sangatjemih di dalamnya. 

Blastocystis hominis (ragi) (Gbr. 4.36) 
Ukuran: 5-20 Ilm (rata-rata 10 Ilm). 

Bentuk: bulat atau oval, kadang-kadang dengan tepi anguler dan ireguler. 

Warna: sangat mengilap ketika tidak diwarnai; vakuola tidak terwamai oleh larutan iodin, tetapi tepinya terwamai kuning 
pucat. 

Isi: berupa sebuah vakuola besar yang menempati hampir keseluruhan sel; sitoplasma yang terdesak membentuk cincin 
granuler di sekelilingnya. 

Beberapa dokter meminta agar keberadaan B. hominis dilaporkan, terutama di dalam feses anak-anak. 

Leukosit (sel darah putih) (Gbr. 4.37) 
Ukuran : 10-20 Ilm. 

Bentuk: bulat atau agak memanjang, dengan batas ireguler. 

Inti: tidak dapat dibedakan denganjelas, kadang-kadang dengan "kariosom palsu" berbentuk bintang. 

Isi: sitoplasma yang mengilap, jernih, dan granuler, dengan vakuola-vakuola kecil. 

Gbr. 4.34 Ookista Cryptosporodium spp. Gbr. 4.35 Fungi 
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Gbr. 4.36 Blastocystis hominis Gbr. 4.37 leukosit ' 

Gbr. 4.38 Pus 

Pus (Gbr. 4.38) 
Pus terlihat dengan mata telanjang berupa garis-garis opak, keabu-abuan (tidak bening seperti lendir/mukus). Di bawah 
mikroskop, pus tampak seperti massa leukosit yang berdegenerasi . 

Keberadaan pus harus dilaporkan karena merupakan tanda infeksi. 

4.4 Helminthes Usus 
Infeksi helminthes menyebabkan berbagai gejala klinis, meliputi kram perut, demam, penurunan berat badan, muntah, 
apendisitis, kehilangan darah, anemia, dan eosinofilia. Terdapat tiga kelompok helminthes yang penting secara medis: 

nematoda (cacing gilik) 
- cestoda (cacing pita) 

- trematoda (cacing daun). 

Infeksi helminthes biasanya didiagnosis dengan cara mendeteksi telur dan larva. Diagnosis dengan cara mendeteksi cacing 

dewasa (mis., Ascaris lumbricoides dan Enterobius vermicularis) atau proglotid (segmen) cacing dewasa (mis., Taenia 
saginata dan T. solium). Namun, pengidentifikasian sebagian besar infeksi helminthes menggunakan telur. 

4.4.1 Identifikasi telur 
Berbagai karakteristik yang digunakan untuk mendeteksi telur spesies helminthes sebagai berikut. 

Ukuran 
Panjang dan lebar telur diukur dan umumnya dinyatakan dalam kisaran ukuran yang spesifik. 

EJentuk 
Masing-masing spesies memiliki bentuk telur tersendiri. 

Stadium perkembangan spesies sewaktu terdapat dalam feses 
Telur dari beberapa spesies helminthes terdiri at as sel tunggal, sebagian telur memiliki beberapa sel, dan sebagian telur 

lainnya biasanya terembrionasi, yi ., telur tersebut mengandung larva. 
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~ Ditemukan terutama dalam sputum. 
Ditemukan terutama dalam urine. 

C Ditemukan terutama dalam bentuk larva di dalam feses . 

[si: bervariasi berdasarkan tingkat maturitasnya. 
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Wama: abu-abu pucat; terwarnai cokelat tua dengan larutan iodin. 

ripe A (do/am feses segar) (Gbr. 4.42) 
Empat, delapan, atau 16 sel granuler abu-abu, jernih, tetapi tidak mengilap (blastomer). 

ripe B (do/am feses yang disimpan beberapa jam) (Gbr. 4.43) 
Massa seragam yang tersusun dari banyak sel granuler abu-abu. 

ripe C (do/am feses yang disimpan 12-48 jam) (Gbr. 4.44) 
Keseluruhan telur diisi olehlarva kecil (bakal cacing), terbungkus mengelilingi bagian dalam telur. Telur tersebut dikatakan 
"berembrio~. 

Ascaris /umbricoides 
Terdapat empatjenis telur Ascaris: 
• A: telur yang telah dibuahi dengan cangkang ganda. 
• B: telur yang tidak dibuahi dengan cangkang ganda. 
• C: telur semi-decorticated yang telah dibuahi Uarang). 
• D: telur semi-decorticated yang tidak dibuahi (sangat jarang). 
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Kadang-kadang, bila spesimen feses disimpan 1-2 hari, telur mungkin telah berkembang ke stadium lebih lanjut. 

Telur Ascaris lumbricoides (cacing gilik) biasanya hanya memiliki sebuah sel sewaktu terdapat dalam feses; namun, sel 
tunggal tersebut dapat membelah dan, dalam spesimen yang disimpan lebih dari 12 jam, mungkin terlihat telur dengan 
dua atau empat se!. 

Telur Ancylostoma duodenale atau Necator americanus (cacing tambang) dalam spesimen yang disimpan beberapa jam 
dapat mengandung 16 sel, 32 sel, atau lebih. Setelah 12-24 jam, telur berembrio; setelah hu, telur menetaskan larva. 

Sewaktu mengamati stadium perkembangan telur helminthes, pastikan bahwa spesimen feses tersebut terdapat dalam 
kondisi segar. Bila spesimen feses tersebut disimpan beberapajam atau sehari, Anda mungkin melihat perubahan stadium 
perkembangan dari beberapa spesies. Idealnya, hanya sampel segar yang seharusnya diperiksa untuk diagnosis. 

Ketebalan cangkang telur 
Telur beberapa spesies, seperti Ascaris lumbricoides, memiliki cangkang yang tebal, sedangkan spesies lainnya, seperti 
Ancylostoma duodenale atau Necator americanus, memiliki cangkang yang tipis. 

Warn a 
Telur beberapa spesies, seperti Ancylostoma duodenale, Necator americanus, dan Enterobius vermicularis tidak 
berwarna, sedangkan spesies lainnya, seperti Ascaris lumbricoides dan Trichuris trichiura berwama kuning atau 
cokelat. 

Karakteristik lain 
Karakteristik lain, seperti operkulum (struktur penutup), spina, sumbat (plug), kait, atau selubung luar dengan mammila, 
dapat menjadi alat bantu dalam pengidentifikasian telur. 

Bila ditemukan telur atau objek yang menyerupai telur, karakteristik-karakteristik tersebut di atas harus diamati se car a 
seksama untuk menghasilkan suatu identifikasi spesifik. Kadang-kadang, ditemukan telur atipikal atau terdistorsi. Dalam 

kasus seperti ini, bentuk yang lebih tipikal harus dicari untuk membuat diagnosis yang.reliabel. Perlu diingat bahwa pada 
seorang pasien, mungkin ditemukan lebih dari satu spesies helminthes. 

Pengukuran telur 
o 1 mikrometer (1 Ilm) = 0,001 mm. 

Ukuran dalam Ilm yang terdapat dalam pedoman ini menyatakan diameter panjang telur. 

Ukuran tersebut dapat diestimasi melalui perbandingan dengan ukuran eritrosit, yang diameternya 7,5 - 8 Ilm . 
o Ukuran dapat dinilai relatifterhadap luas lapangan pandang mikroskop: 

- bila dipakai objektif XlO, telur menempati kira-kira sepersepuluh luas lapangan pandang 
- bila dipakai objektif X40, telur menempati kira-kira sepertiga luas lapangan pandang. 

o Telur dapat diukur dengan memasang kaca skala mikrometer pad a okuler mikroskop. Sahl. unit skala (dengan objektif 
XlO dan okuler xlO) = 11lm. 

o Metode pengukuran telur yang lain yaitu dengan membandingkan telur tersebut dengan telur spesies lain yang banyak 

ditemukan di daerah itu, yang ukurannya secara mikroskopik sudah diketahui (mis., Ascaris lumbricoides). 

Bagaimana mengidentifikasi telur 
Metode yang direkomendasikan sebagai berikut. 
o Tetapkan kemungkinan identitas telur tersebut berdasarkan gambaran umumnya. 
o Perhatikan semua karakteristik telur secara sistematik untuk mengonfirmasi identitasnya. Untuk memperoleh 

pengalaman dalam hal ini (bila memu·ngkinkan, dibimbing seorang instruktur): 
- pelajari berbagai telur yang ditemukan di daerah tempat Anda bekerja; 
- identifikasi, satu per satu, semua karakteristik masing-masing telur, seperti diuraikan dalam pedoman ini. 

Tabel4.5 menyajikan daftar spesies helminthes yang telurnya ditemukan dalam feses. 

Istilah yang dipakai untuk pengidentifikasian telur helminthes dan algoritme untuk mengidentifikasinya masing-masing 

disajikan dalam Gambar 4.39 dan 4-40. Gambar 4-41 memperlihatkan ukuran relatiftelur-telur helminthes. 

Ancylostoma duodenale 
Ukuran: 50-80 Ilm. 

Bentuk: oval dengan kutub bulat agak datar (salah satu kutub sering lebih datar dibandingkan kutup lainnya). 

Cangkang : sangat tipis; tampak seperti garis hitam. 
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Gbr. 4.39 Istilah-istilah yang dipakai untuk pengidentifikasian telur helminthes 
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Telur 

I 
T1dak------------
berkapsul 

Berkapsul? ------------------ Berkapsul Dipylidium caninum 
(30-40!lm x 25-50 !lm) 

I 
Dengan -- Tanpa sumbat 
atau tanpa I 
sumbat? 

Dengan atau tanpa --- Tanpa 
operkulum? operkulum 

Denganatautanpa-----------------------------------------------------I 
spina? 

Dengan operkulum 

Panjang telur? 

Panjang -- Dengan atau tanpa-Tanpa Memanjang------
(25-35 (lm x <35 !lm penonjolan? penonjolan 

L 18-12 !lm) 

Seltipis 
(25-30!lm x 
15-20 (lm) 

Dengan --------- Penonjolan nyata 
penonjolan (25-45!lm x 10-22 !lm) 

LI ______ Penonjolan tidak begitu -----
jelas, operculum lebar 
(25-30!lm x 15-17 !lm) 

Panjang --- Ovoid, cangkang tebal , kuning-----------------------
35-120!lm emas, tidak berembrio 

Opisthorchis felineus 
(ujung posterior dengan 
kenop terminal meruncing) 

Metagonimus 
yokogawai 

Clonorchis sinensis 
(ujung posterior lebar 
dan bulat) 

Heterophyes heterophyes 
(kenop kecil pada ujung posterior) 

Diphyllobothrium latum 

I (55-80 !lm x 40-50 !lm) 

L-_____ Ovoid, cangkang tebal, cokelat---- Operkulum --
emas, tidak berembrio datar? 

Ya -- Paragonimus westermani 
(65-120!lm x 40-50 !lm) 

Panjang >120!lm 
Ovoid, cangkang tebal, 
cokelat-kekuningan 

Dengan sum bat -------- Tonjolan sumbat jelas 

L-----Tidak-- EChinostoma sp, 
(80-120!lm x 55-90 !lm) 

Fasciola hepatica 
(130-145!lm x 70-90 !lm) 

Fasciolopsis buski 
(125-140!lm x 70-90 !lm) 

Trichuris trichiura 
I (50-65 !lm x 20-30 !lm) 

'--------- Tonjolan sumbat tidak begitu --- Agak menyempit di --- tidak - Capillaria hepatica 
jelas, bentuk-Iemon bagian tengah? 

(35-45 !lm x 20-30 !lm) LI _______ __ 

Ya -- Capillaria philippinensis 

Gbr. 4.40 Algoritme pengidentifikasian telur helminthes 
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Panjang < 11 0 ~m Spina lateral keel I 
(sering tak-terlihat) 
(70-100 ~m x 45-80 ~m) 

----- Schistosoma japonicum 

Spina lateral nyata, cangkang bening 
(110-180 ~m x 45-75 ~m) 

Pooloo, > 110 ,m l 
Spina terminal 

Ujung anterior membulat, 

1 
biasanya dalam urine atau 
biopsi kandung kemih 
(110-150 ~m x 40-70 ~m) 

Ujung anterior meruncing, 
spina-runcing panjang dengan 
uJung bengkok 

Schistosoma mansoni 

Schistosoma haematobium 
Uarangterdapat dalam feses) 

Cangkang tipis atau tebal? 
(140-180 ~m x 50-85 ~m) 

--- Schistosoma intercalatum 
(spina lebih panjang dari S. 
haematobium; hanya 
ditemukan dalam feses) 

,-------------- Tanpa blastomer, larva telah --- strongyloides stercoralis 
berkembang parsial 

Cangkang-halus tipis 

I 
Cangkang 
tebal, kasar 
atau halus? 

- Dengan atau tanpa 
blastomer? 

Dengan blastomer, 
ovoid atau ellips 
memanjang? 

(50-80 ~m x 35-50 ~m) 

Ovoid with 2-8 blastomers 
~ (SO-80,m , 3>40,ml C 

Elllps memanjang (slmetris), 
cangkang bermembran tunggal 
(75-115 ~m x 40-50 ~m) 

Necator americanus 
atau 
Ancylostoma duodenale 

Trichostrongylus spp. 

Cangkang-tebal kasar, telur berisi sel tak-bersegmen 
dengan granula kasar (45-70~m x 35-45~m) ------------ Ascaris lumbricoides 

Cangkang-tebal halus, 
telur simetns atau 
asimetris? 

,
AsimetriS 
(satu sisi cembung, satu 
sisi datar) 

Simetris 

Wama telur? 1 
Denganatautanpa----,---_________ _ 
embrlofor? 

Telur berwarna cokelat tua 
(35-50 ~m x 22-30 ~m) 

Dicrocoelium lanceolatum 
(berisl mirasidium) 

Telur tidak berwama, cangkang terdin- Enterobius vermicularis 
atas empat lapisan (berisllarva) 
(50-60 ~m x 20-32 ~m) 

Dengan celah embrio, kuning 
pucat sampai cokelat (diameter 
30-80 ~m) [ Taenia solium 

atau 
Taenia saginata 
(Dibedakan melalul 
pemeriksaan proglotid) 

Tanpa embriofor --Dengan atau tanpa 
filamen polar? 

[ 

Dengan fila men polar 
(40-60 ~m x 30-50 ~m) 

Tanpa filamen polar 
(70-90 ~m x 60-80 ~m) 

Hymenolepis nana 

Hymenolepis dim in uta 

I 
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Gbr. 4.41 Ukuran relatif berbagai telur helminthes· 
a Schistosoma intercalatum dan S.mekongi diabaikan. 
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Gbr. 4.42 Telur Ancylostoma duodena le 
dalam spesimen feses segar 

Gbr. 4.43 Telur Ancylostoma duodena/e dalam spesimen 
feses yang disimpan beberapa jam 

Gbr. 4.44 Telur Ancylostoma duodena/e 
dalam spesimen feses yang disimpan 12-48 jam 

Gbr. 4.45 Telur Ascaris lumbricoides yang telah 
dibuahi dengan cangkang ganda 

ripe A. re/ur yang te/ah dibuahi dengan cangkang ganda (Gbr. 4.45) 
Ukuran: 45-70 Ilm. 

Bentuk: oval atau kadang-kadang bulat. 

Cangkang: dua cangkang berbatas tegas: 
- cangkang luar: kasar, cokelat, dan dilapisi tonjolan-tonjolan kecil (mamilla) 
- cangkang dalam: halus, tebal, dan tidak berwarna. 

Isi: sebuah mass a bulat, granuler, sentral. 

Warna: cangkang luar-cokelat; isi-tidak berwarna atau kuning pucat. 

ripe 8. re/ur yang tidak dibuahi dengan cangkang ganda (Gbr. 4.46) 
Ukuran: 45-90 Ilm (lebih besar dari tipe A). 

Bentuk: lebih memanjang dibandingkan tipe A (ellips atau ireguler). 

Cangkang: dua cangkang berbatas tak-tegas: 
- cangkang luar berwarna cokelat dan menggembung, dengan gumpalan agak bergerigi 
- cangkang dalam tipis (satu atau dua garis mungkin terlihat). 

Isi: telur dipenuhi granula-granula besar, bulat, dan sangat mengilap. 

ripe c. re/ur "semi-decorticated" yang te/ah dibuahi (Gbr. 4.47) 
Mirip tipe A, tetapi tanpa cangkang luar. 

Isi: massa-sentral tunggal, granuler, bulat, tidak berwarna. 

ripe D. re/ur "semi-decorticated" yang tidak dibuahi (Gbr. 4.48) 
Cangkang: tunggal, halus, tipis, dan tidak berwarna (garis ganda). 

Isi: besar, agak bulat, tidak berwarna, granula mengilap. 

Perhatian: Jangan keliru antara telur tipe D dengan telur Ancylostoma duodenale, Fasciola spp., atau Fasciolopsis 
buski. 
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Gbr. 4.46 Telur Ascaris lumbricoides yang tidak dibuahi 
dengan cangkang ganda 

Gbr. 4.48 Telur Ascaris lumbricoides semi-decorticated 
yang tidak dibuahi 

Clonorchis sinensis (Gbr. 4.49) 
Ukuran : 25-45 Ilm. 

Bentuk: dapat dibedakan. 

Cangkang: halus dan li cin, tetapi cukup tebal (garis ganda). 

Gbr. 4.47 Telur Ascaris lumbricoides semi
decorticated yang telah dibuahi 

B 

Gbr. 4.49 Telur Clonorchis sinensis 
B: tonjolan 

Operkulum: mudah terlihat pada ujung telur yang sempit, melekat pada tepi cangkang yang menebal. 

Tonjolan : kenop kecil pad a ujung telur yang melebar. 

Isi : embrio bersilia yang sangat terstruktur. 

WQ1'na: cangkang-cokelat-kekuningan, isi-kuning pucat 

Dicrocoelium spp. 

Ukuran: 35-50 Ilm. 

Bentuk: oval, agak asimetris . 

Cangka ng: tebal, halus, berwarna kuning, oranye, atau cokelat muda. 

Operkulum: mudah terlihat. 

Tipe A. Telur dalam pasase 1 (bentuk yang pal ing sering ditemukan; Gbr. 4.50) 
Ca ngkang: berwarna kuning, oranye, atau cokelat muda. 

Isi : massa oval, berwarna kuning tua, berbatas tak"tegas, sering dengan 1-4 kenop mengilap. 

J Diperiksa da l'i pasien yang makan hati sap i ata u do mba ya ng tel'in feksi caci ng daun ( tl'ematoda). Telul' tl'ema toda tidak dicern a dan mesk ipun tel'dapat 
dalam feses. pasien tidak tel'i nfeksi. Ula ngi pemel'iksaa n 8 hari kemudian. Pasien d ibeli tahu supaya jangan makan hati a tau produk hati selama pel'iode 
ini. 
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Tipe B. Telur dari paslen yang terlnfeksl (sangat jarang; Gbr. 4.51) 
. Cangkang: berwarna eokelat tua, seragam. 

Isi: embrio bersilia. 

Diphyllobothrium latum (Gbr. 4.52) 
Ukuran:S5-80'llm . 

Bentuk: oval. 

Cangkang: halus dan tebal. 

Operkulum: jarang terlihat kalau tidak dinaikkan. 

Tonjolan: sangat keeil, terletak berhadapan dengan operkulum. 

Isi: sebuah massa yang terdiri atas sel-sel keeil di sekeliling sebuah sel-sentral besar. 

Dipylidium caninum (Gbr. 4.53) 
Telur Dipylidium caninum ditemukan dalam bentuk kelompokan 6-20 telur, yang terbungkus dalam membran halus. 

Ukuran: 30-40 Ilm (kelompokan telur berukuran lSo-300Ilm). 

Bentuk: bulat. 

Cangkang: tebal dan agak granuler, tanpa pola beralur. 

Isi: sebuah massa-granuler seragam dengan tiga pasang kait yang mengilap, tersusun meIiyerupai kipas. 

Warna: kuning atau abu-abu pueat. 

Enterobius vermicularis (Gbr. 4.54) 
Ukuran: so-60 Ilm. 

Bentuk: oval, tetapi jelas asimetris (datar pada satu sisi, bulat pada sisi lain); 

Cangkang: halus dan tipis, tetapi masih terlihat sebagai garis ganda .. 
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Isi: dapat berupa (a) sebuah massa keeil, gramiler, berbentuk oval-ireguler, atau (b) embrio eacing, suatu larva keeil 
berbentuk spiral. 

Warna: tidak berwarna. 

Telur E. vermicularis biasanya lebih mudah ditemukan di lipatan-lipatan kulit sekitar anus dibandingkan di dalam feses 
(lihat bawah). 

Teknik pengambilan dan pemeriksaan telur 
Prinsip 
Telur Enterobius vermicularis (eaeing kremi) biasanya diambil (terutama pada anak-anak) dari lipatan-lipatan kulit 
sekitar anus. Telur jarang terdapat dalam feses. 

o 

Gbr. 4.50 Telur Dicrocoelium sp. dalam pasase 
0: operkulum. 

Gbr. 4.51 Telur Dicrocoelium sp. 
dari pasien yang terinfeksi 
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t 
B 

Gbr. 4.52 TeluJ Diphyllobotrium latum 
B: tonjolan; 0: operkulum. 

Gbr. 4.54 Telur Enterobius vermicularis 

Alat dan bahan 
• Mikroskop 
• Kaca objek 
• Tabung reaksi 
• Pipet Pasteur 
• Plester selofan 

Pedoman Teknik Dasar untuk Laboratorium Kesehatan 

Gbr. 4.53 Telur Dipylidium caninum 

Gbr. 4.55 Mempersiapkan kaca objek i.mtuk pengambilan 
telur caCing kremi 

• Sendok yang panjangnya 10 cm atau, lebih baik lagi, spatula lidah yang terbuat dari kayu 

• Kapas 
• Larutan natrium klorida 0,85% (reagen no. 53). 

Metode' 
L Letakkan satu strip plester selofan, dengan sisi yang berperekat menghadap ke bawah, pada kaca objek, seperti 

diperlihatkan pada gambar 4.55. 
2. TempeIkan gagang sendok berhadapan dengan sisi bawah kaca objek (gbr. 4.56). 
3. Buka pI ester perlahan-Iahan dari kaea objek dan putar plester hingga meIingkari ujung gagang sendok, seperti 

diperlihatkan pada gambar 4.57. 

1 Dikutip dari Melvin D, Brooke M. Laboratory procedures for the diagnosis of intestinal parasites. Atlanta, GA, United States Department of Health, 
Education and Welfare, Centers for Disease Control,1969:138. 
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Gbr. 4.56 Meletakkim gagang send ok di bawah kaca objek 

Gbr. 4.57 Melingkarkan plester pada ujung gagang send ok 

4. Pe gang swab plester yang sudah jadi ini dengan tangan kanan Anda, sambil menekan kaea objek pada sendok dengan 
mantap. 

5. Buka lipatan kulit antar-bokong pasien dengan tangankiri Anda. Tekankan ujung sendok yang terbungkus plester tadi 
pada beberapa te'mpat di kulit sekitar anus (Gbr. 4:58). 

6. Angkat kaea objek dan lipat kembali plester seperti semula, sisi berperekat menghadap ke bawah(Gbr. 4.59). 

7. Pastikan bahwa plester benar-benar telah merekat rata pada kaea objek dengan eara menekannya dengan segumpal 
kapas (Gbr. 4.60). 

8. Periksa di bawah mikroskop, dengan apertura (bukaan) kondensator dikeeilkan, menggunakan pembesaran objektif 

xlO. Carilah telur-telur E. vermicularis (lihat Gbr. 4.54). 

Metode olternotif 
1. Kalau tidak ada plester selofan, gunakan swab. kapas untuk menyeka sekeliling (tetapi tidak ke dalam) anus (Gbr. 

4.61). 

2. Celupkan swab tersebut ke dalam suatu tabung reaksi yang berisi sekitar 0,5 ml (10 tetes) larutan natrium klorida. Bilas 
swab sampai bersih dalam larutan tersebut (Gbr. 4.62). 

3. Ambillarutan dengan pipet Pasteur. Pindahkan ke kaea objek (Gbr. 4.63), tutup dengan penutup kaea objek, dan amati 

di bawah mikroskop seperti dijelaskan pada langkah 8 di atas. 

Fasciola hepatica (Gbr. 4.64) 
Ukuran: 130-145 Ilm. 

Bentuk: oval, dengan kedua kutub membulat. 

Cangkang: halus danlicin, dengan garis ganda. 

Isi: massa yang terdiri atas sel-sel besar berinti granuler, jemih, berbatas tak-tegas (atur fokus· mikroskop untuk 
melihatnya). 

Warna: bervariasi, mulai dari kuning sampai eokelat tua. 

Karakteristik lain: operkulum yang hC\lus dan nyata pada salah satu kutub; dinding sel mungkin tampak seperti tertarik. 

Tampak penebalan sebagian keeil dinding sel pada kutub yang lain. 

Hanya sedikit telur yang dapat ditemukan dalam feses (penearian telm dapat dilakukan dengan aspirasi duodenum pada. 
kasus-kasus yang meragukan). 
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Gbr. 4.58 Cara pengambilan telur cacing kremi pada bayi 

Gbr. 4.59 Memindahkan sampel ke kaca objek Gbr. 4.60 Cara memastikan bahwa plester benar-benar 
telah merekat pada kaca objek . 

Fasciolopsis busk; (Gbr. 4.65) 
Sangat mirip dengan telur Fasciola hepatica Oihat Gbr. 4.64), tetapi biasanya lebih banyak terdapat dalam feses . 

Ukuran: 125-140 !lm. 

Bentuk: oval. 

Cangkang: lebih tipis dibandingkan eangkang F. hepatica, garis tunggal, dengan penebalan dinding sel yang nyata pada 
kutub yang berlawanan dengan operkulum. 

Operkulum: sedikit lebih keeil dibandingkan operkulum F. hepatica. 

[si: sel-sel (bisa mengilap, bisa juga tidak), dengan sebuah sel jernih di bagian tengah telur. 
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~. ' 

Gbr. 4.61 Teknik alternatif pengambilan telur cacing kremi pada bayi. 

who 01256 

Gbr. 4.62 . Memindahkan sampel ke tabung reaksi Gbr. 4.63 Memindahkan sampel ke kaca objek 

Gbr. 4.64 Telur Fasciola hepatica 
T: penebalan dinding sel; 0 : operkulum. 
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Gbr. 4.65 Telur Fasciolopsis buski Gbr. 4.66 Telur Heterophyes heterophyes 
T: penebalan dinding sel ; 0 : operkulum. 

Gbr, 4.67 Telur Hymenolepis diminuta 

Heterophyes heterophyes(Gbr. 4.66) 
Mirip dengan telur Clonorchis sinensis (Iihat Gbr. 4-49), 

Ukuran : 25-30 J.lrn. 

Bentuk: lebih oval dibandingkan telur C. sinensis; operkulurn tidak turnpang-tindih. 

Cangkang: sedikit lebih tebal dibandingkan cangkang C. sinensis . 

T011)'olan: kecil dan berbentuk seperti kutil, pada ujung telur yang rnelebar; tidak selalu terlihat. 

[si: rnassa yang terdiri atas sel-sel , kadang-kadang dengan granula besar yang rnengilap (tidak dibuahi), atau ernbrio 

bersilia. 

Warna: kuning sarnpai cokelattua . 

. Hymenolepis diminuto (Gbr. 4.67) 
Spesies yangjarang (diternukan dalam feses anak-anak). 

Ukuran : 70-90 J.lTn Uauh lebih besar dari H. nana). 

Bentuk: bulat. 

Cangkang : cangkang luar tipis dengan garis rnelintang; cangkang dalarn sangat tebal tanpa filarnen. 

[si: ernbrio bulat mengandung 6 kait yang tersusunmenyerupai kipas. 

Warna: bening atau kuning pucat. 

Hymenolepis none (Gbr. 4.68) 
UkuT'an: 40-60 i-tm. 
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Gbr. 4.68 Telur Hymenolepis nana Gbr. 4.69 Telur Metagonimus yokogawa; 

I (t .. . . 
.'. 

' " . f 
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Gbr. 4.70 Telur Necator americanus Gbr. 4.71 Telur Opisthorchis felineus 

Bentuk: oval, hampir bulat. 

Cangkang: ganda; membran eksternal tipis dan membran internal sering lebih tebal pada bagian kutub, dengan fila men 
menjauhi kedua kutub tersebutCkurangi intensitas sumber eahaya mikroskop untuk melihat filamen-filametl. ini), 
bereampur dengan granula-granula yang menempati ruang antar-membran. 

Isi: massa bulat (embrio) dengan 6 kait mengilap tersusun menyerupai kip as dan se ring mengandung beberapa granula 
berbata's-tegas di bagian tengahnya. 

Warna: abu-abu sangat pueat. 

Catatan: Laporkan jumlah telur yang ditemukan, baik banyak maupun sedikit . 

Metagonimus yokogawai (Gbr. 4.69) 
Mirip dengan telur Clonorchis sinensis dan Heterophyes heterophyes (lihat Gbr. 4-49dan 4.66). 

Ukuran : 25-30 ~m. 

Bentuk: oval, tanpa penonjolan nyata. 

Cangkang: lebih tebal dibandingkan eangkang C. sinensis dan H. heterophyes; 

Operkulum: lebih membulat dibandingkan operkulum H. heterophyes; ketumpangtindihan kurang nyata dibandingkan 
C.sinensis. 

Tonjolcm: sangat keeil atau tak-tampak, pada ujung telur yang lebih sempit.' 

Isi: embrio bersilia. 

Necator americanus (Gbr. 4.70) 
Hampir identik dengan telur Ancylostoma duodenale (lihat Gbr. 4.42) . 

Ukuran: 60-80 ~m (sedikit lebih panjang dariA. duodenale). 

Bentuk: oval , dengan kutub mendatar dan membulat (lebih mendatardibandingkan kutubA. duodenale) . 

Isi: selalu berisi sedikitnya 8 sel (tidak pernah berisi 4 sel, seperti A. duodenale, dalam spesimen feses segar). 

Opisthorchis feline us (Gbr. 4.71) 
Mirip dengan telur Clonorchis sinensis (lihat Gbr. 4-49). 

Ukuran: 25-35 ~m (identik dengan C. sinensis). 
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Gbr.4.72 Telur Paragonimus westermani Gbr. 4.73 Telur Schistosoma bovis 

Bentuk: sedikit lebih sempit pad a bagian bawah dan dengan penonjolan kurang nyata dibandingkan dengan C. sinensis; 
beberapa telur berbentuk asimetris. 

Operkulum: ketumpangtindihan kurang nyata dibandingkan dengan C. sinensis. 

Tonjolan: jarang terlihat. 

Isi: sebuah embrio bersilia. 

Telur O.felineus, C. sinensis, Heterophyes heterophyes dan Metagonimus yokogawai sangat sulit dibedakan. 

• O.felineus: sempit, sering asimetris, tonjolan jarang terlihat. 
• C. sinensis: berbentuk pendek dan gemuk, operkulum dengan ketumpangtindihan yang nyata. 
• H. heterophyes: berbentuk pendek dan gemuk, warna lebih gelap. 

• M. yokogawai: cangkang lebih tebal. 

Paragonimus westermani (Gbr. 4.72) 
Telur terutama ditemuka:n dalam sputum (bila tertelan, telur melewati saluran cerna sampai ke feses). 

Ukuran: 65-120 ~m (lebih kecil dari Fasciolopsis busk!). 

Bentuk: oval, sering agak mendatar pada salah satu sisi. 

Operkulum: cukup nyata, dengan tepi yangjelas. 

Cangkang: penebalan nyata pada ujung yang berhadapan dengan operkulum. 

Isi: bagian sentral jernih, dikelilingi sel-sel berbentuk segiempat. 

Warna: cokelat keemasan. 

Schistosoma bovis (Gbr. 4.73) 
Telur ditemukan dalam feses pasien yang makan daging sapi terinfeksi. 

Ukuran: sekitar 200 ~m. 

Bentuk: berbentuk gelendong, dengan kaki-kaki menyempit yang menjulur ke luar dari embrio. 

Spina: spina terminal yang panjang. 

Isi: embrio bulat dan kecil, terletak di tengah telur, tetapi tidak memenuhinya. 

S. bovis tidak menimbulkan penyakit pada manusia. 

Schistosoma haematobium (Gbr. 4.74) 
Telur ditemukan dalam urine (untuk pendeteksiannya, lihat bagian 7.2.8) dan, kadang-kadang, dalam feses. 

Ukuran: 110-150 ~m. 

Bentuk: oval, dengan salah satu kutub membulat. 

Spina: spina terminal, terletak pada ujung kutub yang lain. 

Cangkang: halus, sangat tipis. 
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Gbr. 4.74 Telur Schistosoma haematobium 
5: spina 

Gbr. 4.76 Telur Schistosoma japonicum 
G: granula; 5: spina. 

0 ..... 

Gbr.4 .75 Telur Schistosoma intercalatum 
D: depresi; 5: spina. 

Gbr. 4.77 Telur Schistosoma mansoni 
5: spina. 

Isi: sebuah embrio lebar bersilia yang sangat terstruktur, diliputi oleh suatu membran (eangkang dalam). 

Warna: abu-abu atau kuning pueat. 

Schistosoma intercalatum (Gbr. 4.75) 
Gambarannya mirip dengan S. haematobium Oihat gbr. 4.74), tetapi ditemukan dalam feses. 
Ukuran: 140-180 !lm (sedikit lebih besar dari S. haematobium). 
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Bentuk: berbentuk gelendong; kurang lebar dibandingkan dengan S. haematobium (kedua sisi mendatar, terutama pada 

bagian yang lebih dekat ke kutub yang membulat). 
Spina: spina terminal; lebih panjang dan lebih runcing dibandingkan dengan spina S. haematobium. 
Isi: sebuah embrio bersilia dikelilingi suatu membran, dengan dua depresi atau indentasi, satu pada masing-masing sisi 

membran dekat pertengahan telur. 

Schistosoma japonicum (Gbr. 4.76) 
Ukuran: 70-100 !lm. 

Bentuk: oval, hampir bulat. 

Spina: sulit dilihat, berupa spina lateral yang sangat kecil; mungkin tertutupi granula-granula keeil yang sering ditemukan 

pada permukaan telur. 

Isi: sebuah embrio lebar bersilia. 

Warna: bening atau kuning pueat. 

Schistosoma mansoni (Gbr. 4.77) 
Ukuran: 110-180 !l1Jl . 

Bentuk: oval, dengan sebuah kutub membulat dan kutub lainnya berbentuk kerueut. 
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Spina: spina lateral, dekat kutub yang membulat; lebar dan berbentuk segitiga (bila tertutupi di bawah granula, atur fokus 
mikroskop untlik melihatnya). 

Cangkang : halus, sangat tipis. 

Isi: sebuah embrio lebar bersilia, diliputi suatu membran (eangkang dalam) sebagaimana semua spesies 
Schistosoma spp . 

Warna: kuning pucat. 

Teknik apusan-feses teba/ dengan se/ofan untuk diagnosis infeksi Schistosoma mansoni 
(Teknik Kato-Katz) 
Teknik Kato-Katz telah terbukti sebagai teknik yang efisien untuk mendiagnosis infeksi S. mansoni dan helminthes usus ' 
tertentu lainnya. Preparat dapat dibuat di lapangan, disimpan dalam kotak kaca objek, dan dikirim ke tempat yaugjauh, 

untuk pemeriksaan di laboratorium sentral hila diperlukari . Telmik ini tidak coeok untuk mendiagnosis strongiloidiasis 

atau infeksi Enterobius uer'!licularis atau protozoa. 

Alot don bohon 
• Stik aplikator gepeng, terbuat dari kayu 

• Penyaring, terbuat dari logam tahan-kal"at, nilon, atau plastik, dengan 60-1051ubang 
• Cetakan, terbuat dari logam tahan-karat, plastik, atau kardus 

• Mikroskop 

• Kaea objek 
• Selofan, teba140-50 !lm, dengan strip berukuran 25 mm x 30 mm atau 25 mm x 35 mm 
• Stoples beralas datar 

• Pinset 
• Kertas toilet atau tisu penyerap eairan 

Seearik kertas (mis., kertas koran) 

• Larutan gliserol-hijau malakhit (reagen no, 31) atau larutan biru metilen (reagen no. 39). 

Metode 
, Catatan: Hati-hab sewaktu mengambil spesimen feses, untuk menghindari kontaminasi. Selalu gunakan sarung t,mgan. 

1. Celupkan strip selofan ke dalam larutan gliserol-hijau malakhit (atau biru metilen) sedikitnya 24 jam sebelum 
digunakan. 

2. Pindahkan sedikit (sekitar 0 ,5 g) feses ke seearik kertas (yang ideal, kertas koran). 

3. Letakkan penyaring di at as sampel feses dan tekan. 

4. Dengan stik aplikator, kerok menembus permukaan atas penyaring untuk menyaring sampel feses (Gbr. 4.7B). 

5. Letakkan eetakan di atas kaca objek yang bersih. Pindahkan sampel feses yang telah disaring ke dalam lubang eetakan 

dan ratakan dengan stik aplikator (Gbr. 4.79). 
6. Angkat eetakan dengan hati-hati supaya semlla sampel feses terpindahkan ke kaea objek dan tidak ada sisa yang 

menempel di eetakan. 

7· Tutup sampel feses pada kaea objek dengan strip selofan yang dibasahi gliserol (Gbr. 4.Bo). 

B. Kalau terdapat tumpahan gliserol di permukaan atas se-Iofan, seka dengan tiSll penyerap eairan. 

9· Balik kaea objek dan tekan sampel feses yang menempel pada selofan di atas pennukaan liein (yang ideal, ubin keramik 

atau batu datar) untuk meratakan sampel. 
10. Jangan mengangkat kaea objek tegak lurus karena apusan-feses dapat terlepas dari selofan. Miringkan kaca objek 

perlahan-Iahan sambil menahan selofan. 

Pembuatan preparat kini telah selesai . Seka sisa tumpahan gliserol dengan tisu penyerap eairan untuk menjamin agar 

selofan tetap terfiksasi. Lewat pengalaman, Anda dapat membuat preparat ini dengan baik. 

Strongiloides stercoralis (Gbr. 4.81) 
Telur S. stercoralis jarang ditemukan dalam feses padat karena telur menetas menjadi larva sebelum dikeluarkan bersama 
feses. Namun, telur spesies ini dapatditemukan dalam feses eneer (dan kadang-kadang, dalal11 feses padatyang mengandung 

galur lain). 

Telur S. stercoralis sangat mirip dengan telur Ancylostoma duodenale (lihat Gbr. 4-42). 

Ukuran : 50-Bo !l111. 
Bentuk: oval, deng'an kutub-klltub agak mendatar. 
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Gbr. 4.78 Dengan stik aplikator, kerok menembus per
mukaan atas penyaring untuk menyaring 
sampel feses 

Gbr. 4.79 Mengisi cetakan dengan saringan sampel feses 

Gbr. 4.80 Menutup sampel feses dengan strip selofan 
yang dibasahi gliserol 

Cangkang: sangat tipis; tampak sebagai sebuah garis hitam. 

Gbr. 4.81 Telur Strongyloides stercoralis 

[si: larva tebal terpilin sekali atau lebih, kadang-kadang moti!. 

Warna: abu-abu pucat; cokelat tua setelah diwarnai larutan iodin. 

Taenia saginata dan T. solium (Gbr. 4:82 la]l 
"Telur-telur'" kedua cacing pita ini hampir identik satu sama lain. Kedua telur ini dapat ditemukan dalam feses dan telur 

T. saginatajuga dapat diambil dari kulit sekitar anus (lihat halaman 136). 

Ukuran: 30-80 Ilm. 

Bentuk: bulat. 

Cangkang: sangat tebal, halus, dengan garis-garis melintang (kurangi iluminasi mikroskop untuk melihatnya). 

[si: massa granuler, bulat, diliputi membran halus, dengan tiga pasang kait berbentuk lanset mengilap Catur fokus 

mikroskop untuk melihatnya). 

Warna: cangkang-cokelat tua kekuningan, isi-abu-abu muda kekuningan. 

Karakteristik lain: kadang-kadang, telur terbungkus dalam suatu kantung-bening terapung CGbr. 4·82 [b]). 

1 Istilah yang lebih tepat untuk "telur" ini adalah "embriofor", telur berembrio yang kehiIangan kantung luarnya. 
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b 

Gbr. ' 4.82 Telur Ta~nia spp. 
a . Telur normal; b . Telur terbungkus dalam suatu kantong 
bening terapung. 

Gbr. 4.83 Telur Trichostrongylus spp. 

Gbr. 4.84 Telur Trichuris trichiura 

Trichostrongylus spp. (Gbr. 4.83) 
Cukup mirip dengan telur Ancylostoma duodenale Oihat Gbr. 4-42). 

Ukuran: 75-115 )lm (sedikit lebih besar dari telur Ancylostoma duodenale). 

Bentuk: oval, asimetris, dengan salah satu kutub membulat dan kutub lainnya lebih sempit. 

Cangkang: sangat tipis dan halus (mirip dengan cangkangA. duodenale). 

Isi: massa yang terdiri atas sedikitnya 20 sel granuler-bulat kecil (dalam feses segar). Telur ini berkembang dengan cepat 
menjadi embrio. 

Warna: cokelat kekuningan. 

Trichuris trichiura (Gbr. 4.84) · 
Ukuran: 50-65 )lm. 

Bentuk: seperti teinpayan. 

Cangkang: agak tebal dan halus, dengan dua lapisan. 

Isi: massa granuler yang seragam (kadang-kadang membelah dalam spesimen feses lama). 

Warna: cangkang-jingga (oranye); isi-kuning. 

Karakteristik lain: sumbat bening dan membulat pada masing-masing kutub. 

Catatan: Laporkan setiap telur yang ditemukan, baik banyak maupun sedikit. 
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Gbr. 4.85 Granula pati tumbuhan 

Gbi'. 4 .87 Sabun 

Benda-benda yang harus dibedakan dengan telur 
Granu/a pati tumbuhan (Gbr .. 4.85) 
Ukuran: 50-100 Ilm. 

Bentuk: bulat atau oval dan memanjang. 

Gbr. 4.86 Serat daging yang tecerna 

Cangkang: tebal di beberapa tempat, sangat ireguler, dengan retakan-retakan. 

Isi: massa-massa pati yang tersusun berdekatan. 

Warna: keputih-putihan atau kuning keabu-abuan; ungusetelah diwarnai larutan iodin. 

Granula ini merupakan residu makanan yang mengandung pati, seperti kentang, buncis, ubi rambat, dan singkong. 

Serat daging yang tecerna (Gbr. 4.86) 
Ukuran: 100-200 Ilm. 

Bentuk: ovalatau segiempat dengan sudut-sudut membulat. 

Isi: bening, tanpa granulasi atau garis (atau, tampak garis-garis residu pada daging tidak tecerna sempurna) . 

. Warna: kuning. 

Sabun (Gbr.4.87) 
Ukuran: 20-100 Ilm. 

Bentuk: bulat, oval, atau ireguler (menyerupai irisan batang pohon). 

Isi: garis-garis berarah radial dan tampak di sekeliling bagian tepi; tidak terdapat apa-apa di bagian tengahnya. 

Warna: kuning kecokelatan atau tidak berwarna. 
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Ge/embung udara dan tetesan m;nyak (Gbr. 4.88 don 4.89) 
Ukuran: bervariasi (dapat berapa pun). 

Bentuk: bulat sempurna. 

Cangkang semu: cincin sirkuler, sangat mengilap (pada tetesan minyak, terdapat beberapa lapisan) . 

[si: tidak ada. 

Rambut tumbuhan (Gbr. 4.90) 
Ukuran: sangat bervariasi (50-300 /lm) 

Bentuk: agak kaku, se ring melengkung; lebar dan salah satu ujungnya terpotong rata, ujung lainnya meruncing. 

[si: saluran kosong dim sempit di bagian tengah, terletak di antara dua lapisan bening dan mengilap. 

Warna: kuning pucat. . 

Serbuk sari dan spora jamur (Gbr. 4.91) 
Ukuran: sangat bervariasi, bergantung pada area geografis dan diet setempat. 

~099117 

WHO 99118 

Cbr, 4,88 Gelembung udara Cbr. 4.89 Tetesan minyak 

Cbr, 4.90 Rambut tumbuhan 
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Gbr. 4.91 Serbuk sari dan spora jamur 

Bentuk: bentuk geometris yang muk. 

Karakteristik lqin: bentuknya unik, mirip gergaji atau berupa tonjolan-tonjolan bulat, dll. 

4.4.2 Identifikasi helminthes dewasa 
Helminthes dewasa yang dikirim ke laboratorium untuk diidentifikasi dapat diperoleh dari feses, pakaian atau seprei, atau 
saat operasi. 

Yang harus diperiksa: 

panjangnya 

bentuknya, apakah pipih, bersegmen, atau silindris (bulat) 
struktur internalnya. 

Helminthes yang iazim 
Ascaris lumbricoides (cacing ge/ang) (Gbr. 4.92) 
Panjang: jantim-sekitar 15 cm, dengan ekorberbentuk spiral; betina-20-25 cm, dengan ekor lurus. 

Warna: merah muda. 

Enterobius vermicu/aris (cacing kremi) (Gbr. 4.93) 
Panjang: jantan-0,5 cm; betina-l cm, dengan ekor yang sangat runcing (ekor ini kurang lazim pada cacingjantan). 

Warna: putih. 

Cacing kremi atau cacing benang ditemukan dalam jumlah banyak, terutama dalam feses anak-anak, dan cacing ini motil. 

Cacing ini juga ditemukan di lipatan-lipatan kulit sekitar anus, tempat cacing dapat diainbil dengan strip plester selofan 

(lihat bagian 4-4.1, halaman 130). 

Taenia saginata (cacing-pita sapi) dan T. solium (cacing-pita babi) 
Panjang: panjang cacing keseluruhan 3-10 m, tetapi biasanya hanya sebuah segmen matur (sepanjang 1-3 cm) atau 

fragmen rantai (panjangnya bervariasi) yang dikirim untuk pemeriksaan. 

Warna: putih gading (T. saginata) atau biru pucat (T. solium) . 

. Catatan: Kalau peineriksaan ditunda, fragmen-fragmen yang terpisah akan mengering dan bergulung, menjadikan cacing 

ini tampak seperti cacing gelang. Basahi fragmen-fragmen tersebut dengan air untuk mengembalikannya ke bentuk 

semula. 

Pemeriksaan 
Alot don bohon 
• Mikroskop atau ~aca pembesar 

Kaca objek 
• Cawan Petri 

Pinset . 
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Gbr. 4.92 Ascaris lumbricoides (cacing gelang) dewasa Gbr. 4.93 Enterobius vermicularis (cacing kremi) dewasa 

p 

Gbr. 4.94 Segmen-segmen Taenia spp. dewasa 

Metode 
• Periksa sebuah rantai segmen untuk mengamati susunan pori lateral (Gbr. 4.94). 

' . Periksa sebuah segmen yang diratakan dengan menekan ringan segmen tersebut di antara dua kaca objek (Gbr. 4.95). 

Pegang kaca objek menghadap cahaya untuk mengamati cabang-cabang uterus dengan mata telanjang dan menghitung 
jumlahnya. 

Untuk memeriksa kepala (skoleks): 
1. Taruh keseluruhan segmen cacing dalam cawan Petri (atau cawan biasa) yang diisi air. 
2. Dengan pinset, pin~ahkan cacing tersebut sedikit demi sedikit ke cawan yang lain (Gbr. 4.96); uraikan cacing segmen 

demi segmen, mulai dari ujung yang lebih tebal. 
3. Kalau Anda menemukan penonjolan sebesar kepala jarum pentul kecil, periksa di bawah mikroskop dengan objektif 

. XIO atau dengan kaca pembesar. (Kepalajarang ditemukan) . 
Gambar 4.97 menunjukkan bagaimana cara membedakan T. saginata dengan T. solium selta Hymenolepis rtana dengan 

Dipylidium caninum, dua cacing pita yang kurang lazim. 
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Gbr. 4.95 Meratakan sebuah segmen dengan menekannya di antara dua kaca objek o 

Gbr. 4.96 Menggunakan pinset untuk memindahkan cacing pita 

8eberapa helminthes lain yang ditemukan dalam feses 
Beberapa helminthes yang diuraikan berikut ini jarang ditemukan dalam feses . N amun, eaeing-eaeing ini kadang-kadang 
ditemukan di dalam suatu organ saat operasi. Caeing daun (trematoda) ditemukan di dalam hati dan usus; kista hidatid 
ditemukan di dalam hati dan paru. · 

Ancylostoma duodena/e don Necator americanus (cacing tambang) (Gbr. 4.98) 
Caeing gelang (menyerupai sehelai benang) mirip dengan E. vermicularis (lihat Gbr. 4.93). 

Panjang: 1,0-1,5 cm. 

Warna: putih, atau merah (kalau mengandung darah). 

Amati kepala (skoleks) di bawah mikroskop dengan objektif xlO. 

Trichuris trichiura (cacing cambuk) (Gbr. 4.99) 
Trichuris trichiura merupakan eaeing berukuran keeil, tipis, hidi.lp di dinding sekum atau, kadang-kadang, di dinding 
rektum. 

Parijang: 3-5 cm. 

Warna: putih. 

Trematoda (cacing daun) (Gbr. 4.100) 
Trematoda merupakan salah satu kelas platyhelminthes (cacing pipih) yang memiliki dila batil isap; bentuknya menyerupai 

daun. 
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Paling lazlm 

Taenia saginata 

Panjang total 3-10 m, tetapi 
sebuah segmen berbentuk 
segiempat keluar melalui 
anus, terpisah dari feses; 
ditemukan pada celana 
dalam dan di .tas tempat 
tidur 

Pori tersusun berselang
seling tak-beraturan 

Segmen berwarna putih 
gading sepanjang 1-2 cm 

Cabang uterus 
berjumlah sekitar 20 
buah 

Empat buah batil isap 
(diameter 2 mm) 
Leher langsing 

Taenia solium 

Panjang total 3-10 m, 
tetapi sebuah rantai 
kecil, yang terdiri atas 
3-4 segmen, keluar 
bersama feses 

Pori biasanya 
tersusun berselang
seling beraturan 

Segmen berwarna 
biru pucat sepanjang 
0,5-1,5 cm 

Ca bang uterus 
be~umlah sekitar 10 
buah 

Dua rostelum dengan 
kait-kait, masing-masing 
dengan em pat batil isap 
(diameter 1 mm) 

Pedoman Teknik Dasar.untuk Laboratorium Kesehatan 

Kurang lazim 

Hymenolepis nana 

Panjang total 2-4 cm 

WJIII WgiQJienrfliII&WD 

Pori semuanya terletak di 
sisi yang sama 

Segmen berwarna putih 
gading sepanjang 0,1 cm 

Cabang uterus sulit 
terlihat 

Sebuah rostelum 
terinvaginasi, dengan kait
kait dan em pat buah batil 
isap (diameter 0,5 mm) 

Dipylidium caninum 

Panjang total 5-30 cm 

Dua porus terletak 
berseberangan pada 
masing-masing segmen 

Segmen berwarna 
kemerahan sepanjang 
0,3-0,5 cm 

~ 
~ 

Dua berkas cabang 
uterus 

Empat buah rostelum 
dengan kait-'kait, masing
masing dengan empat batil 
isap (diameter 0,5 m"n) 

Gbr. 4 .97 Karakteristik yang digunakan untuk pengidentifikasian cacing pita 
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Gbr. 4.98 Ancylostoma duodenale dan Necator americanus Gbr. 4.99 Trichuris trichiura (cacing cambuk) dewasa 

Trematoda 
besar 

(cacing tambang) dewasa 

Gbr. 4.100 Trematoda (cacing daun) 

Trematoda beSar 
Panjang: 2-3 cm. 

Lebar: eukup lebar. 

Warna: .cokelat-kemerahan atau putih dempuL 

kecil 
0,5-1,0 cm. 

Lebar: 

Warna: bening, merah keabu-abuan. 

Gbr. 4.101 Skistosoma 

Schistosoma spp. (trematoda darah) (Gbr. 101) 
keeil dan 

0,5-1,5 cm . 

. Warna:putih. 

ffadan terlipat meng!!lilingi yairg berbentuk uHr dan sedikit lebih panjang. 
skistosoma memiliki dua batil di dekat "''''!J<ll<l11'yCl.. 
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Gbr. 4.102 Kista hidatid 

Echinococcus granulosus (kista hidatid) 
Cacing Echinococcus granulosus ditemukan pada anjing. ~acing ini panjangnya 3-6 mm. Infeksi pada manusia dan hewan 
ternak dapat terjadi melalui telur yang tertelan, yang kemudian berkembang menjadi kista hidatid di dalam hati atau paru 

(Gbr. 4 .102). 

Ukuran: sekitar 150 ~m . 

Bentuk: bulat, ireguler atau.oval, dengan salah satu kutub sedikit mendatar 

Isi: granula-granula halus dan sebuah cincin berbatas tegas, tersusun dari 1O~30 buah kait. 

Penyakit yang ditimbulkan oleh kista hidatid (hidatidosis) terutama ditemukan d} daerah peternakan domba, sep.erti 

Afrika Utara dan Timur, Amerika Selatan, Semenanjung Arab, Australia; dan Selandia Baru . 

Diphyllobothrium latum (cacing-pita atau cestoda ikan) 
Diphyllobothrium latum terutamaditemukan di daerah bermusim dingin. Infeksi terjadi dengan cara memakan ikan 

mentah atau yang dimasak kurang matang; infeksi spesies ini dapat menyebabkan obstruksi usus, anemia, nyeri, dan 

penurunan berat badan. 

Panjang : dapat mencapai 20 m. 

4.5 Teknik Konsentrasi Parasit 
Teknik konsentrasi digunakan ketika telur atau larva cacing, atau kista atau tropozoit protozoa, jumlahnya sangat sedikit. 

Dalam buku ini, akan diuraikan empat macam teknik konsentrasi: 

teknik flotasi menggunakan larutan natrium klorida (Willis); 
teknik sedimentasi formadehid-eter (AlIen & Ridley); 
teknik sedimentasi formaldehid-detergen; 

teknik sedimentasi untuk larva Strongyloides stel'coralis (Harada-Mori) . 

Catatan: Spesimen feses harus selalu di periksa di bawah mikroskop sebelum membuatpreparat konsentrasi. (Bentuk 

motil protozoa tidakakan ditemukan pada preparat terkonsentrasi) . 

4.5. 1 Teknik flotasi menggunakan larutan natrium klorida (Willis) 
Metode ini direkomendasikan untuk pendeteksian telur Ancylostoma duodenale dan Necator americanus (metode 

terbaik), Ascaris lumbricoides, Hymenolepis nana, Taenia spp., dan Trichuris trichiura . 
Metode ini tidak sesuai digunakan untuk pendeteksiari trematoda dan Schistosoma spp., larva Strongyloides stercoralis, 

atau kista atau trofozoit protozoa. 
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Gbr. 4.103 Prinsip teknik flo.tasi Gbr. 4.104 Pembuatan penutup kaca objek bebas-Iemak 

Prinsip 
Sampel feses dicampur dengan larutan jenuh natrium klorida (hal ini akan meningkatkan berat jenis larutan). Berat telur 
dalam larutan tersebut akan menjadi lebih ring an, sehingga telur mengapung ke pEmnukaan larutan dan dapat dikumpulkan 
(Gbr. 4.103). 

Alat dan bahan 
Mikroskop 

• Kaca objek 
• Penutup kaca objek 
• Botol bermulut lebar, 10 ml 
• Aplikator yang terbuat dari kayu 

• Kasa 
• Cawan Petri 
• Etanol95% 

• . Eter 
• Larutan Willis (reagen no. 64) 
• Jeli petroleum 

• Lilin. 

Metode 
Pembuatan penutup kaca objek bebas-Iemak 
1. Campurkan 10 ml etanol 95% dan 10 ml eter dalam suatu tabung. 
2. Tuang campuran tersebut ke dalam cawan Petri. Selanjutnya, masukkan 30 penutup kaca objek, satu per satu; goyang-

goyangkan cawan dan diamkan selama 10 menit. 
3. Angkat penutup kaca objek tersebut satu per satu, lalu keringkan dengarikasa . 

. 4. Simpan dalam sebuah cawan Petri yang kering. 

Langkah-Iangkah di atas terangkum dalam Gambar 4.104. 

Konsentras; parasit 
1. Masukkan kira-kira 0,5 g spesimen feses ke dalam botol bermulut lebar. Tuangkan larutan Willis ke dalam botol sampai 

tanda batas 2,5 ml. 
2. Dengan aplikator, lunakkan spesimen feses tersebut, lalu campurkan dalam larutan hingga merata. Selanjutnya, isi 

botol sarilpai penuh dengan larutan Willis; suspensi harus benar-benar homogen. 
3. Letakkan penutup kaca objek dengan hati-hati di atas mulut botol. 
4. Pastikan bahwa penutup kaca objek bersentuhan dengan cairan, tanpa gelembung udara. Diamkan selama 10 menit. 
5. Angkat penutup kaca objek dengan hati-hati; setetes cairan harus tersisa pada penutup kaca objek tersebut. Letakkan 

penutup kaca objek di atas sebuah kaca objek dan amati di bawah mikroskop (menggunakan objektif X 10) sesegera 
mungkin karena preparat sangat cepat mengering. Kalau tidak akan segera diperiksa, penutup kaca objek dilapisi 
dengan jeli petroleum dan lilin. 

Gunakanpengatur fokus-halus mikroskopuntuk mengamati setiap objek dalam lapangan pandang (telur-telur cenderung 
melekat pa"da penutup kaca objek dan tidak segera terlihat pada mikroskop). 



T52 Pedomon Teknik Dosor unluk loborolorlum Keseholon 

4.5.2 Teknik sedimentasi formaldehid-eter (Alien & Rldley) 
Prinsip 
Spesimen feses ditaruh dalam larutan formaldehid, yang mengawetkan setiap parasit yang ada dalam spesimen. Residu 
berupa gumpalan kasar dipisahkan secara filtrasi. Elemen lemak dalam suspensi feses dipisahkan secara ekstraksi 

. menggunakan eter (atau etil asetat), diikuti dengan sentrifugasi, yang mengendapkan setiap parasit yang ada dalam 
spesimen. 

Alat dan bahan 
• Mikroskop 
• Kaca objek 
• Penutup kaca objek 
• Centrifuge 
• Tabung reaksi 
• Rak tabung reaksi 
• Tabung centrifuge 
• Aplikator yang terbuat dari kayu 
• Penyaring-kawat, terbuat dari kuningan, dengan 40 lubang (425 Ilm), diameter 7,2 cm (supaya tidak terlalu m,ahal, 

dapat juga digunakan saringan-kopi yang terbuat dari nilon) 
• Cawan atau gelas piala kecil, terbuat dari porselen atau logam tahan-karat 
• Pipet Pasteur 
• Larutan formalin 10% (100 mllarutan formaldehid 37% dalam 900 ml air suling). 
• Eter (atau etil asetat). 

Metode 
1. Dengan aplikator, ambil sedikit (kira-kira 0,5 g) feses pada permukaan dan bagian dalam spesimen feses. 
2. Masukkan sampel ke dalam tabung centrifuge yang berisi 7 ml formalin 10%. 

3. Emulsikan feses dalam formalin, saring dan pindahkan ke dalam cawan. 
4. Bersihkan penyaring (dengan air bersabun) dan buang residu yang menggumpal. 
5. Pindahkan filtrat ke dalam tabung reaksi besar. Tambahkan 3 mi eter (atau etil asetat). 
6. Sumbat tabung dan kocok hingga isinya tercampur merata. 
7. Pindahkan kembali hasil suspensi ke tabung centrifuge dan lakukan sentrifugasi pada 2000 g selama 1 menit. 
8. Bersihkan gumpalan lemak menggunakan aplikator dan buang supematan dengan c'\,ra membalik tabung secara cepat 

(Gbr. 4.105). 

9. Biarkan cairan yang tersisa di dinding tabung mengalir memiju endapan. Selanjutnya, kocok hingga merata. Dengan 
pipet, pindahkan setetes cairan tersebut ke atas kaca objek dan tutup dengari penutup kaca objek. 

10. Gunakan objektif x 10 dan x40 untuk mengamati telur dan kista dalam keseluruhan lapangan pandang preparat pada 
penutup kaca objek tersebut. 

Saat ini, langkah-Iangkah tersebut di atas dapat dilakukan dalam suatu biological safety cabinet, yang sudah menjadi 
prosedur yang umum dikerjakan. Bila sistem ekstraksi cabinet tersebut tidak tahan api, langkah-Iangkah metode di atas, 
yang melibatkan eter, harus dilakukan di luar cabinet. Etil asetat, yang tidak terlalu mudah terbakar, dapat digunakan 
sebagai pengganti eter. 

Gbr. ·4.105 . Setelah menyentrifugasi suspensi, bersihkan gumpalan lemak dan buang supernatan 
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4.5.3 Teknlk sedimentasi formaldehid-detergen 
Prinsip 

153 

Teknik sedimentasi formaldehid-detergen merupakan teknik yang tidak mahal, aman, dan sebagai metode sedimentasi 

kuantitatif yang sederhana, yaitu dengan cara meneampurkansejumlah feses ke dalam larutan formaldehid-detergen yang 
beratjenisnya kecil. Suspensi disaring dan kemudian, didiamkan sampai telur-telur mengendap dengan sendirinya sesuai 
beratnya. Detergen "membersihkan" debris feses dalam waktu singkat. Setelahproses sedimentasi dan pembersihan 

selesai, sejumlah keeil endapan. halus yang terbentuk diamati di bawah mikroskop untuk meneari telur-telur, yang 
kemudian dihitung sehingga dapat diperoleh hasil pemeriksaan kuantitatif. 

Alat dan bahan 
• Mikroskop 
• Kaea objek 
• Set peralatan yangtersedia di pasaran, terdiri atas wadah beralas kerueut, penyaring plastik, pipet Pasteur, gelas piala, 

dan detergen yang biasa dijual di pasaran, dieneerkan 1:50 dengan air sulirig. 
• Larutan formalin 2% (dibuat dengan mengeneerkan larutan formaldehid 37% dengan air suling, 1:50). 

Metode 
Rineian metode, menggunakan set peralatan di atas, adalah sebagai berikut. 
1. Tuangkan detergen 2% (dalam formalin 2%) ke dalam wadah beralas kerueut hingga tanda batas 10 ml. 
2. Dengan sendok yang melekat pada tutup wadah, pindahkan '350 mg feses dengan hati-hati ke dalam wadah dan 

eampurkan dalamlarutan formaldehid-detergen sampai merata. 
,3. Dengan penyaring plastik, saring suspensi ke dalam gelas piala yang tersedia pada set peralatan di atas (Gbr. 4.106). 

Bilas wadah, lalu tambahkan filtrat ke dalamnya. 
4. Taruh wadah tegak lurus di dalam rak yang tersedia dan diamkan selama i. jam (jangan di-sentrifugasi). Pada kondisi 

lapangan, feses yang sudah diemulsikan dapat dikirim kembali ke laboratorium untuk diperiksa. Telur skistosoma ini 

terfiksasi dan tidak akan mengalami kerusakan. 
5. Pisahkan dan buang eairan supernatan seeara hati-hati,jangari sampai merusak endapan yangterbentuk di dasarwadah 

(Gbr. 4.107). 

6. Tambahkan 10 mllarutan formaldehid-detergen, eampur dan diamkan selama 1 jam lagi, sampai endapan terbentuk 
dengan sendirinya. Selanjutnya, bersihkan debris yang terdapat pad a spesimen feses. 

7. Pisahkan dan buang eairan supernatan yang terbentuk, menyisakan kira-kira 0/5 ml endapan halus. 

Gbr. 4.106 Penyaringan suspensi Gbr, 4.107 Pemisahan supernatan' 
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Gbr. 4.108 Pemindahan endapan ke kaca objek 

8. Dengan pipet Pasteur, pindahkan seluruhendapan ke kaca objek dan tutup dengan penutup I<aca objek berukuran 
22 mm x 40 mm (tersedia dalam set peralatan) (Gbr. 4.108). 

9. Periksa keseluruhan preparat di bawah mikroskop, menggunakan objektif x 10 dengan diafragma kondensator ditutup 

secukupnya hingga dihasilkan bayangan yang cukup jelas. 

Hitung semua telur yang ditemukan dan kalikan 3;'hasilnya merupakan prakiraan jumlah telur per gram feses. 

Catatan : Bila cairan sup-ematan tidak dibuang setelah 1 jam, melainkan.ditambah dengan 10 ml reagen dan suspensi 
dicampur kembali serta dibiarkan mengendap semalaman, telur, kista, dan larva parasit-parasit lain akan ikut terendapkan. 
Teknik ini bermanfaat bagi laboratorium yang tidak memiliki fasilitas untuk melakukan teknik sedimentasi fom aldehid· 
eter. Formalin mengawetkan parasit tanpa merusak morfologinya. 

4.5.4 Teknik sedimentasi larva Strongyloides Stercoralis (Harada-Mori) 
Prinsip 
Strip kertas saring dicelupkan sebagian ke dalam tabung reaksi berisi air. Setiap larva Strongyloides stercoralis yang 
terdapat dalam spesimen akan bermigrasi menjauhi arus air, yang tel'jadi akibat adanya gaya kapiler, dan terakumulasi 
pada bagian dasar tabung. 

Alat dan bahan 
• Mikroskop 

Plester selofan 

• Tabllng reaksi 
• Rak tabung reaksi 
• Strip kertas saring (30 mm x 150 mm) 

• Spatul.a 
Larutan lugol iodin 0,5% (reagen no. 37) 

Metode 
1. Gunakan spatula untuk menorehkan sedikit spesimen feses pada kertas sal'ing (sebelumnya, kertas saring dilipat 

memanjang supaya tetap lurus), tetapi sisakan 4 atau 5 cm untuk dicelupkan ke dalam air. 
2. Celupkan stripkertas saring, ujung yang bersih dulu, ke dalam tabung reaksi berisi air tersaring atau air mendidih 

sedalam 2,5-3,0 cm; lipat bagian ata.s kertas saring sedemikian rupa sehingga bagian bawahnya tidak menyentuh dasar 
tabung. 

3· Catat nomor urut atau nama pasien pada tabung dengan tinta permanen. 
4. Sumbat tabung dengan kapas atau , lebih baik lagi, segel dengan plester selofari dan simpan selama 7-8 hari pada suhu 

kamar. 
5. Cari larva pada dasar tabung. Wamai dengan larutan iodin selama 1 menit dan selanjutnya, periksa di bawah mikroskop 

menggunakan objektif x 10. 
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Tabel 4.6 Karakteristlk-karakteristlk larva Strongyloides stercoralis dan larva Ancylostoma duodena/e atau 
Necator americanus 

M 

Gbr. 4.109 Karakteristik-karakteristik yang digunakan untuk pengidentifikasian larva S. stercoralis dan larva Ancylostoma 
duodena/e atau Necator americanus . 
M: mulut; 0: esofagus; GR: genitalia rudimenter; AP: lubang anus. 

Larva yang biasanya ditemukan dalam spesimen feses segar adalah larva rhabditiform (stadium pertama) S. stercoralis. 
Namun, bila spesimen feses sudah lebih dari 12 jam, larva mungkin sudah berubah bentuk menjadi larva filariform 
(stadium infektif). Bentuk ini harus dibedakan dengan larva Ancylostoma duodenale dan Necator americanus (cacing 
tambang), yangjuga ditetaskan dalam feses 12-24jam setelah pasase (pengehiaran feses). Ditemukannya larva filariform 
S. stercoralis dalam feses mungkin mengindikasikan hiperinfeksi sistemik. 

Primordium genital akan lebih kelihatan pada preparat yang diwarnai dengan iodin. Iodin membunuh larva dan menjadikan 
berbagai karakteristik larva lebih mudah diamati. Anda mungkin perlu menggunakan objektif X40 untuk melihat struktur
struktur ini. 
• Bila Anda menemukan larva dengan mulut pendek danprimordium genital nyata (terlihatjelas), spesies tersebut adalah 

S. stercoralis. 

• Bila Anda menemukan larva denganmulut panjang dan primordium genital tak-terlihat, spesies tersebut adalah A. 

duodenale atau N. americanus. 

Karakteristik-karakteristik utama yang membedakan larva S. stercoralis dan larva A. duodenale atau N. americanus 
dirangkum dalam Tabel4.6 dan diperlihatkan dalam Gambar 4.109. 
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4.6 Uji Kimiawi Darah Samar {Occult Blood) dalam Feses 
Uji ini digunakan untuk skrining infeksi parasit, misalnya skistosomia.sis intestinal, atau untuk deteksi perdatahan usus 
yang disebabkan oleh polip, tumor, atau inflamasi. Uji ini awalnya dikembangkan menggunakan benzidin. Namun, 
penggunaan benzidin tidak direkomendasikan lagi karena terbukti karsinogenik. 

Catatan: Sehari sebelum pemeriksaan, pasien tidak boleh: 
makan daging; 

mengonsumsi obat-obatan yang mengandung senyawa besi; 
menyikat gigi kuat-kuat. 

4.6.1 Prinsip 
Oksigen dihasilkan sewaktu herrioglobin dalam darah berikatan dengan hidrogen peroksida. Oksigen yang dibebaskan 
bereaksi dengan aminopirin (aminofenazon) sehingga menghasilkan warn a biru. 

4.6.2 Alat dan bahan 
• Centrifuge 
• Tabung centrifuge kerucut 

• Aplikator 
• Gelas ukur, 20 ml 
• Tabung reaksi 

• Rak tabung reaksi 
• Tabung kontrol-positif (berisi larutan darah 1% dalam air) 
• Tabung kontrol-negatif (berisi air suling) 
• Larutan asam asetat 10% (reagen no. 2) 
• Hidrogen peroksida (larutan 10%, segar) 

• Etanol95% 
• Kristal aminopirin. 

Catatan: Peralatan gel as yang dipakai untuk uji harus bersih, tanpa bekas darah (lihat bagian 3.5.1). 

4.6.3 Metode 
1. Sesaat sebelum melakukan uji, buat larutan aminopirin: 

- taruh kira-kira 0,25 g aminopirin di dasar tabung reaksi 

- tambahkan 5 ml etanol 95%· 
2. Masukkan sebagian feses (kira-kira 4 ml) ke dalam tabung reaksi . Tambahkan 7 ml air suling dan aduk hingga merata 

(Gbr. 4.110). 

3. Lakukan sentrifugasi dengan kecepatan rendah (1000g) selama kira-kira 5 men it, atau sampai padatan tert:'i1dapkan 

(dapat dilakukan dengan centrifuge manual). 
4. Tuang cairan supernatan ke dalam tabung reaksi lain dan simpan. 
5. Tambahkan, tanpa diaduk, ke dalam tabung reaksi berisi cairansupernatan tadi : 

10 tetes larutan as am asetat 10% 
- 5 mllarutan aminopirin . 

Gbr. 4.110 Pencampuran spesimen feses derigan air suling 

a 

Gbr. 4.111 Uji kimiawi darah samar dalam feses 
A: reaksi positif; b: reaksi negatif. 
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Untuk mencegah larutan-larutan tersebut teraduk, tempelkan tip pipet yang berisilarutan aminopirin ke dinding 

tabung reaksi agar larutan mengalir melalui dinding tabung. 
6. Tambahkan 10 tetes larutan hidrogen peroksida 10%. Jangan diaduk. Diamkan selama 1 menit. 

Pembacaan hasil uji harus dilakukan dalam waktu 5 men it setelah penambahan larutan hidrogen peroksida. 

4.6.4 HasH 
Bila reaksi positif, warna merah akan tampak di antara dua lapisan cairan (Gbr. 4.111). 

Laporkan hasil uji sebagai berikut. 
merah muda = reaksi positif ( + ) 

merah = reaksi positifkuat (++) 

merah tua = reaksi positif sangat kuat (+++) 

tidak ada perubahan warna = reaksi negatif (-). 

4.7 Parasit Darah dan Kulit 

Parasit yang terdapat dalam darah atau jaringan pad a sebagian atau seluruh siklus hidupnya dinamakan hemoparasit. 
Parasit-parasit ini meliputi: 

Spesies yang termasuk dalamgenus Brugia, Dirofilaria, Loa, Mansonella, Meningonema, Onchocerca, dan 
Wuchereria - menyebabkan filariasis; 
Trypanosoma spp. - menyebabkan tripanosomiasis; 

Plasmodium spp. - menyebabkan malaria. 

Infeksi parasit-parasit ini dan Borrelia spp. dapat didiagnosis melalui pemeriksaan mikroskopik pulasan spesimen 
darah. 

4.7.1 Filaria 
Terdapat banyak spesies filaria, tetapi sebagian besar merupakan parasit hewan danjarang sebagai parasit manusia. Hanya 

delapan spesies filaria yang mampu beradaptasi dalam tubuh manusia, dan dapat terjadi penularan antar-manusia. Di 
antara spesies-spesies ini ; yang terpenting adalah Brugia malayi subperiodik. 

Cacing filaria hidup dalam sistem limfatik. Larva cacing dewasa-mikrofilaria-menginvasi darah, dan mikrofilaria ini 
dapat diidentifikasi pada pulasan spesimen darah. Mikrofilaria Onchocerca volvulus normalnya hanya terdapat pada l<ulit 
(lihat bawah), tetapi kadang-kadang bermigrasi ke mata (yang dapat menyebabkan kebutaan); mikrofilaria ini juga dapat 

ditemukan dalam darah" Gejala klinis utama filariasis limfatik adalah limfadenopati dan limfangitis. Gejala limfadenopati 
berlangsung selamabeberapa hari dengan interval yang teratur, disertai sakit kepala, mual, edema salah satu tungkai, 
hidrokel, dan abses steril. Pada kasus lanjut, dapat terjadi elefantiasis ekstremitas bawah akibat obstruksi sirkulasi limfe. 

Elefantiasis skrotum, seperti yang terjadi pada pasien filariasis bankrofti (filariasis yang disebabkan oleh Wuchereria 
bancrojti),jarangterjadi pada pasien filariasis brugia (filariasisyang disebabkan olehBrugia malayO . Infeksi asimptomatik 
dapat terjadi pada populasi di daerah endemik filariasis bankrofti dan brugia. 

Mikrofilaria spesies-spesies berikut ditemukan dalam darah manusia: B~ugia malayi, Brugia timor(Loa loa, Mansonella 
perstans, 'Mansonella ozzardi, dan Wuchereria bancrojti. TabeI4.7. menyajikan distribusi geografis spesies-spesies ini. 

label 4.7 

'.Dulu dikenal sebagai Dipetalonema pertans 
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Infeksi Loa loa pada populasi di daerah endemik sering kali bersifat asimtomatik. Pendatang baru di daerah endemik 
rentan terhadap infeksi (simptomatik). Infeksi awalnya ditandai dengan edema subkutan terlokalisir, sebenta:·, dikenal 

sebagai "edema Calabar". Caeing dewasa dapat bermigrasi ke konjungtiva mata, menyebabkan inflamasi, tetapi infeksi ini 
tidak menyebabkan kebutaan. Infeksi kronik dapat menimbulkan komplikasi, seperti gangguan ginjal, enselopati, dan 

kardiomiopati. 

InfeksiMansonella perstans umumnya bersifat asimptomatik, tetapi dapat disertai dengan gejala pruritus, nyeri abdomen, 
urtikaria, dan edema yang menyerupai edema Calabar (lihat atas) . Infeksi Mansonella ozzardi umumnya juga bersifat 

asimptomatik, tetapi dapat disertai dengan gejala limfadenopati~ pruritus;demam, serta nyeri lutut dan pergelangan 
kaki. 

Filariasis ditularkan oleh nyamuk, lalat besar dan keeil, yang mengisap darah manusia. Mikrofilaria berkembang menjadi 
larva infektif, yang kemudian menginvasi bagian mulut serangga tersebut. 

Pemerlksaan kulit untuk pendeteksian mikrofilaria Onchocerca volvulus 
Kerok sedikit kulit pasien untuk membuat spesimen kerokan kulit. Untuk mengamati mikrofilaria yang sangat motil, buat . 

preparat basah di antara kaea objek d~n penutupnya, kemudian lihat di bawah mikroskop. 

Alat dan bahan 
• Mikroskop 
• Kaea objek 

Penutup kaea objek 

• Pipet Pasteur 
• Bevel (untuk injeksi intramuskuler atau subkutan), ukuran 22-gauge 

• Skalpel atau silet 
• Larutan natrium klorida 0,85% (reagen no . 53) 

• Etanol 70%. 

Metode 
Pengambilan sampel 
Carilah nodul (lihat Gbr. 4.112): 

di dada (kulit di atas iga) (1); 
di pinggul (2); 
di tungkai (tibia) (3); 
dipunggung (skapula) (4) . 

Nodul-nodul ini berbentuk bulat, konsistensinya keras, berdiameter 1-5 cm; sewaktu ditekan dengan ujung jari, nodul 

bergerak di bawah kulit. Kerok kulit di bagian tengah nodul. 

Kalau tidak ditemukan nodul di kulit pasien, kerok kulit di atas bokong (bagian atas-luar dari temp at injeksi intramuskuler-
1 pada gbr. 4.113). Kalau pemeriksaan kerokan kulit di daerah ini hasilnya negatif, ambil spesiinen dari: 

- betis (bagian atas-luar-2 pada Gbr. 4.113); 
- punggung (pertengahan skapula-3 pada Gbr. 4.113). 

Bila tidak ditemukan mikrofilaria pada enam spesimen (dua dari bokong, dua dari betis, dan dua dari punggung), hasil 

pemeriksaan dilaporkan negatif. 
1. Panaskan skalpel (atau silet) dan bevel dengan etanol. 
2. Pipetkan setetes larutan natrium klorida ke kaea objek. 
3. Disinfeksi kulit tubuh yang akan dikerok dengan kasa yang dibasahi etanol. 
4. Dengan tangan kiri Anda, tusukkan ujung jarum ke kulit sedalam 2-3 mm. 
5. Tarik kulit menjauhi otot di bawahnya dengan ujungjarum (Gbr. 4.114). 
6. Letakkan bilah skalpel atau silet pada kulit yang teregang, di atas ujung jarum (dengan tangan kanan Anda; lihat · 

Gbr.4.115)· 
7. Kerok kulit dengan eepat, sedekat mungkin terhadap jarum (Gbr. 4.116). 
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Gbr. 4.112 lokasi pengambilan spesimen kerokan kulit dari 
pasien dengan nodul 
1. dada (kulit di atas iga); 2. pinggul; 3. tungkai 
(tibia); 4. punggung (skapula). 

Gbr. 4.114 Menarik kulit dengan bevel (jarum suntik) 

159 

Gbr. 4.113 lokasi pengambilan spesimen kerokan kulit 
dari pasien tanpa 'nodul 
1. bagian atas bokong; 2. betis (bagian atas
luar); 3. punggung (pertengahan s~apula) . 

G br. 4.115 . Meletakkan bilah silet (atau skalpel) di atas 
ujung jarum 

Gbr. 4.116 Pengambilan spesimen kerokan kulit 

Spesimen yang diambil kira-kira seukuran ini: • (diameter 2-3 mm). Spesimen harus menempel pada ujung jarum 
dan tidak boleh m~ngandung darab; biopsi harns bebas-darah. 

8. Taruh kerokan kulittersebut pada tetesan larutan natrium klorida di kaca objek tadi (kalau perlu, gunakan skalpel 
atau silet). Jangan menekan kerokan kulit; kalau hanya terdapat satu mikrofilaria dalam kerokan tersebut, mikrofilaria 
tersebut akan rusak. 

9. Tutup dengan penutup kaca objek. Kalauterdapat bagian spesimen yang tidak terkena cairan, tambahkan larutan, 
pipetkan ke bawab penutup kaca objek dengan pipet Pasteur, sampai semua bagian spesimen di bawap penutup kaca 
objek menjadi basah. 

10. Diamkan 2-3 menit. Sementara itu, bersihkan daerah kulit tempat spesimen diambil dengan etanollalu tutup dengan 
plester. 
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Gbr. 4.117 Mikrofilaria Onchocerca volvulus dalam 
preparat basah 

Pengambilan spesimen di lapangan 
Kalau tidak ada mikroskop, atau sewaktu survei epidemiologi massal: 

Gbr. 4.118 MikrofHaria Onchocerca volvulus 
pad a pulasan Giemsa 

1. Masukkan spesimen kerokan Kulit ke dalam botol kecil berisi 2 mllarutan natrium klorida . 
2 . Diamkan 15 menit; mikrofilaria meninggalkan kulit dalam rentang waktu ini. 
3. Fiksasi spesimen dengan menambahkan 2 ml larutan formaldehid 10% (reagenno. 28) . Kocok perlahan hingga 

campuran homogen dan tutup kembali botol tersebut. 

4. Sesampainya di laboratorium, kocok lagi botol tersebut agar campuran tetap horriogen. 
Sentrifugasi cairan (setelah memisahkan spesimen kerokan kulit) dengan kecepatan sedang (2000 g) selama 5 menit. 

5. Pindahkan endapan dari tabung centrifuge ke kaca objek dan tutup dengan penutup kaca objek. 

Pemeriksaan mikroskopik 
Amati preparat basah di atas dengan objektif x 10. fvlikrofilaria sangat moti!. Bila memang terdapat dalam prepan:.t tersebut, 
mikrofilaria akan tampak bergerak dalam larutan natrium klorida (Gbr. 4 .117). 

Mikrofilaria Onchocerca volvulus memiliki karakteristik sebagai berikut. 

Panjang: 200-315 ~m. 

Lebar: 5-9 ~m (seukuran eritrosit) . 

KU7'vatur-a (lekukan) badan : anguler. 

Ujung depan: sedikit lebih lebar dari eritrosit. 

Ekor: berlekuk dan runciflg. 

Kalau mikrofilaria tidak segera terlihat, tunggu 10 menit lalu amati bagian tengah preparat; Anda mungkin mendapatkan 
satu atau dua mikrofilaria yang bergerak. Kalau Anda ragu, ambil spesimen darah segar dari jari tangan pasien dan buat . 
apusan darah pada kaca objek. Tutup apusan dengan penutup kaca objek dan periksa di bawah mikroskop. Kalau Anda 
menemukan mikrofilaria, buat pulasan kulit (lihat bawah) dan pulasan-darah tebal (lihat halaman 166) untuk 

mengidentifikasi spesies. 

Kalau memang terdapat mikrofilaria, maka mikrofilaria tersebut akan tampak denganjelas. Mikrofilaria dapat diidentifikasi 
dengan melihatkurvatura-anguler badannya yang khas sehingga tidak perlu pewarnaan. 

Prosedur pemeriksaan pulasan spesimen 
Periksa endapan dengan objektif x 10. Buat apusan kerokan kulit di atas kaca objek tersebut. Selanjutnya, apusan difiksasi 

dengan metanol dan diwarnai dengan larutan Giemsa (lihat halaman 166). 
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Mikrofilaria Onchocerca volvulus yang telah diwarnai memperlihatkan karakteristik sebagai berikut (Gbr. 4.118). 

tak-bersarung; 
ujung depannya lebar; 
kurvatura badannya kaku; 
ekornya makin ke ujung makin runcing dan ujungnya berlekuk tajam; 
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inti-intinya besar, oval, dan terwarnai biru-hham; inti-inti ini diskret dan tidak ada yang terletak di ujung ekor. 

Mikrofilaria lain yang ditemukan pada biopsi kulit 
. Mansonella streptocerca menyebabkan dermatitis, yang menimbulkan keluhan gat aI, pada daerah kulit yang terinfeksi. 
Mikrofilaria spesies ini ditemukan di kulit dan dibandingkan dengan mikrofilaria Ochocerca volvulus: 

sedikit lebih pendek (180-240 Ilm); 
i:idak selebar o. volvulus (5-6 Ilm-setengah lebar eritrosit); 
ujung depannya tidak melebar; 
ujung ekornya bulat dan berlekuk; 
inti-intinyalebih kecil dan terdapat sampaJ ke ujung ekor. 

Prosedur yang direkomendasikan untuk deteksi dan identifikosimikro'flaria darah 
Mikrofolaria beberapa spesies (mis., Loa loa) dan galur Brugia malayi yang paling lazim terdapat dalam darah dengan 
periodisitas nokturnal atau diurnal yang nyata(Table 4.8). Periodisitas spesies lain dan galur Brugia malayilainnya tidak 
terlalu nyata; mikrofilaria berbagai spesies dan galur ini bersifat subperiodik nokturnal atau subperiodik diurnal (mis., 
Wuchereria bancrofti). Beberapa spesies lainnya tidak memperlihatkan periodisitas (mis., Mansonella ozzardO. 

Waktu pengambilan spe~imen darah harus disesuaikan dengan gejala klinis dan riwayat p~rjalanan pasien. Tabel 4.9 

menyajikan waktu pengambilan spesimen darah yang direkomendasikan, untuk pemeriksaan mikrofilaria (spesies periodik 
dan subperiodik) . . 

Catatan : Meskipun mikrofilaria tidak menyebabkan infeksi secara langsung terhadap manusia, semua spesimen patologis 
harus diperlaklJkan sebagai bahan infeksius. 

Pemeriksaan mikrofilaria darah mutlak dilakukan, sedikitnya, terhadap satll spesimen "darah siang" (diambil sekitar jam 
13.00) dan satu spesimen "darah malam" (diambil sekitar jam 24.(0). Spesimen-spesimen tersebut umumnya ·cukup 
untuk mendeteksiinfeksi campur dan infeksi galur subperiodik. 

Sampel darah untuk pemeriksaan mikrofilaria idealnya harus diperiksa segera. Kalau sampel "darah malam" tidak akan 
diperiksa hingga pagi berikutnya, simpan sampel tersebut pad a suhu bmar .. 

Masukkan 5-10 ml sampel darah ke dalam larutan trinatrium sitrat 2% dalam saline (reagen no. 590) atau antikoagulan 
heparin, untuk pembuatan masing-masing spesimen:. Di daerah endemik filariasis, sampeldarah kapiler saja sudah 
memenuhi syarat untuk pemeriksaan mikrofilaria. 

Pemeriksaan mikroskopik darah kapi/er 
Alat don bahan 

Mikroskop 

• Kaca objek 
Penutup kaca objek 
Lanset 

• Swab kapas 
• Larutan natrium klorida 0 ,85% (reagen no. 53) 

• Etanol 70%. 

Metode 
1. Sterilkan jari tangan ketiga dengan etanol dan keringkan. Tusukkan lanset ke jari tersebut. 
2. Tampung langsung tetesan pertama darah yang keluar (tetesan ini paling banyak mengandung mikrofilaria) pada 

pertengahan kaca objek. (Gbr. 4.120) . 

3, Tambahkan setetes larutan natrium klorida, yang sama banyaknya dengan tetesan darah tadi, pada kaca objek. 



o Subperiodik nokturnal di Indonesia. Malaysia. sebagian Filipino don Thailand. 
b Subperiadik diurnal di New Kaledonio don Polinesia; subperiodik nokturnal di pedalaman Thailand. 
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Gbr. 4.1 19 Mikrofilaria Mansonella streptocerca 
pada preparat hasah 

Gbr. 4.121 Mikrofilaria patogenik 
Panjang: 250-300 pm; Ketebalan: 6-8 pm 
(sama'dengan diameter eritrosit). mis., 
Wuchereria bancrofti, Loa loa, Brugia malayi. 
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direkomendaslkan untuk pemeriksaan mikrofllarla 

Gbr. 4. 120 Pengambilan sampel darah kapiler 

Gbr 4.122 Mikrofilaria yang patogenisitasnya diragukan 
Panjang: sekitar 150 pm; Ketebalan: sekitar 4 pm 
(setengah diameter eritrosit). mis., Mansonella 
ozzardi, M. perstans. 

4. Campurkan darah dan larutan natrium klorida menggunakan bagian sudut sebuah kaca objek. Tutup apusan tersebut 
dengan penutup kaca objek. 

5. Periksa apusan secara sistematis dengan objektif xlO dan bukaan kondensator dik~cilkan. Kalau memang terdapat 

mikrofilaria, pertama-tama akan tampak pergerakan cepat di antara eritrosit. 

6. Untuk mengidentifikasi spesies mikrofilaria, buat dua apusan pada sebuah kaca objek lainnya dan warnai apusan 

tersebut seperti dijelaskan pada halaman 167. 

Pewarnaan biasanya diperlukan untuk mengidentifikasi mikrofilaria dalam apusan darah. Namun, beberapa gambaran 

pada apusan darah segar mungkin dapat memberikan petunjuk mengenai prakiraan spesies dan patogenisitasnya 

(Gbr. 4.121 dan Gbr. 4.122). 
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Pemeriksaan mikroskopik darah venapeka"t hasil senhifugasi 
Alot don bohon 
• Mikroskop 
• Kaca objek 
• Spuit (5 ml atau 10 ml) 
• Bevel untuk pungsi vena 
• Centrifuge atau centrifuge mikrohematokrit 
• Tabung centrifuge kerucut atau tabung kapiler mikrohematokrit 
• Plastik lempung (plastic modelling clay) 

• Selotip 
• Antikoagulan: larutantrinatrium sitrat 2% dalam saline (reagen no. 59) 
• Larutan formalin 2% (dibuat dengan mengencerkan larutan formaldehid 37% dengan air suling, 1:50) atau larutan 

saponin 1% (reagen no. 48) 

• Eter 
• EtanoI70%. 

Metode 
1. Ambil 4 ml darah vena. Masukkan ke dalam botol berisi 1 ml larutan trinatrium sitrat. Kocok perlahan hingga 

homogen. 

2. Masukkan 10 ml larutan formaldehid 2% ke dalam tabung centrifuge kerucut. Tambahkan 1 ml darah sitrat. Kocok 
perlahan hingga homogen. Tunggti 5 menit untuk membiarkan eritrosit melisis. 

3. Sentrifugasi selama 5 menit pad a 1O.000g. Buang cairan supernatan. Ketuk tabung supaya elldapan tercampur. 
4. Pipetkan setetes endapan tersebut pada kaca objek. Buat apusan tipis dari tetesan tersebut dan biarkan mengering. 
5, Fiksasi apusan dengan campuran etanol dan eter, 1:1. Biarkan mengering selama 2 menit; selanjutnya, warnai segera, 

seperti dijelaskan pada halaman 167, untu.k mengidentifikasi spesies mikrofilaria. 

Metode olternotif menggunokon centrifuge mikrohemotokrit 
1. Ambil 4 ml darah vena. Masukkan ke dalam botol berisi larutan trinatrium sitrat. Kocok supayahomogen. 
2. Isi tiga perempat bagian tabung kapiler mikrohe~tokrit dengan darah sitrat. Tutup salah satu ujung tabung dengan 

plastik lempung atau dengan pemanasan. 

3. Sentrifugasi dalam centrifuge mikrohematokrit pada 10 ooog selama 2 menit. 
4. Letakkan tabung kapiler pada kaca objek dan fiksasi kedua ujungnya dengan selotip. 
5. Amati garis batas antara sel-sel darah dan plasma di bawah mikroskop (GbI'. 4.123) dengan objektif xlO don bukaan 

kondensator dikecilkan. 

Gbr. 4.123 Memeriksa tabung kapiler mikrohematokrit 
di bawah mikroskop 

Gbr. 4 .124 Mikrofilaria motil 
E: eritrosit; L: leukosit; P: plasma. 
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Mikrofilaria motil akan tampak di dasar kolom plasma, tepat di at as lapisan leukosit dan eritrosit (Gbr. 4.124). 

Tabung dapat dipatahkan pada batas dasar kolom plasma (Lihat Gbr. 4.124). Gunakan tetesan pertama dari masing
masing patahan tabung tersebut untuk membuat apusan teba!. Warnai apusan tersebut, seperti dijelaskan pada halaman 
167, untuk mengideritififasi spesies. 

Darah kapiler juga dapat digunakan untuk pemerik§aan dengan metode ini. Ambil dua tetes darcih kapiler dari jari tangan 
dan teteskan ke atas kaca objek; selanjutnya, tambahkan setetes larutan trinatrium sitrat 2%. 

Metode alternatif menggunakan larutan-pelisis saponin 
1. Masukkan 10 ml darah sitrat Oihat di atas) ke dalam 10 mllarutan-pelisis saponin. 
2. Kocok perlahan dan diamkan selama 15 menit untuk membiarkan eritrosit melisis. 
3. Sentrifugasi pada 2000g selama 15 menit~ 

4. Ambil supernatan dengan pipet dan buang ke dalam cawan berisi disinfektan. 
5. Pindahkan endapan ke kaca objekdan tutup dengan penutup kaca objek. 
6. Cari mikrofilaria motil di seluruh bagian endapan dengan objektif XI0. (Mikrofilaria masih tetap motil dalam sampel 

"darah malam" yang diperiksa keesokan paginya). 
7. Tentukan prakiraan jumlah mikrofilaria per ml darah dengan menghitung banyaknya mikrofilaria yang terdapat dalam 

preparat, lalu dibagi 10. 

Diperlukanbanyak pengalaman untuk dapat men~identifikasi mikrofilaria dalam preparat y~ng tidak diwarnai. Jadi, 
dianjurkan untuk menggunakan preparat yang diwarnai untuk identifikcisi. Oihat halaman 167). 

Pemeriksaan mik!oskopik darah vena pekat hasil filtrasi 
Alat dan bahan 
• Mikroskop 
• Kaca objek 
• Penutup kaca objek 

• Spuit 15 ml 
• Gagang penyaring tipe Swinnex 
• Penyaring membran polikarbonat (diameter 25 mm, lubang 5 ~m)' 

• Kertas saring (diameter 25 mm) 
• Cawan dangkal, 15 ml, dengan tutup 
• Pinset tumpul 
• Larutan natrium klorida 0,85% (reagen no. 53) 
• Metanol absolut 
• Air suling. 

Metode 
1. Tarik 10 ml air suling ke dalam spuit. 
2. Tarik lagi 1 ml darah segar atau darah sitrat ke dalam spuit tersebut (Gbr. 4.125). Putar spuit perlahan untuk mencampur 

isinya. Tunggu 2-3 menit untuk membiarkan eritrosit melisis. 
3. Basahi kertas saring dengan beberapa tetes air suling dan tutup dengan penyaring membran. Pasang penyaring ke 

gagangnya. 
4. Sambungkan spuit ke gagang penyaring. Dorong darah perlcihan-Iahan melalui penyaring ke dalam cawan berisi larutan 

disinfektan (Gbr. 4.126). 

5. Lepaskan spuit dari gagang penyaring Olati-hatijangan sampai merusak penyaring) dan isi dengan la ml air suling. 
6. Pasang kembali spuit ke gagang penyaring dan dorong air perlapan-Iahan melalui penyaring ke dalam cawan berisi 

larutan disinfektan, untuk membersihkan debris dari penyaring (Gbr. 4.127). 

7. Lepaskan spuit dari gagang penyaring dan isi dengan udara kira-kira 5 m!. 
8. Pasang kembali spuit ke gagang penyaring dan dorong udara melalui penyaring ke dalam cawan berisi disinfektan, 

. ~ 

untuk menghilangkan ekses air dari penyaring. Buang larutan disinfektan ke dalam bak tampung. 

1 Pada daerah endemik Mansonella pertans, sebaikanya digunakan penyaring membran.yang porinya berdiameter 3 Ilm. 
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Gb r. 4.125 Menarik darah sitrat ke dalam spuit 
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Gbr. 4 .126 Menyaring sampel darah 
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Gbr. 4.127 Membilas penyaring 
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9. Lepaskan spuit dari gagang penyaring. Buka gagang penyaring dan angkat penyaring membran dengan pinset. 

10. Taruh penyaring membran, si si atas menghadap ke atas, pada kaca objek. 

167 

l1.Cari mikrofilaria motil di seluruh bagian membran dengan objektif xlO. (Mikrofilaria masih tetap motil dalam 
. spesimen "darah malam" yang diperiksa keesokan paginya). 

12. Tentukan prakiraan jumlah mikrofilaria l2er ml darah dengan menghitung jumlah mikrofilaria yang terdapat dalam 
preparat dibagi 10. 

Diperlukan banyak pengalaman untuk dapat mengidentifikasi mikrofilaria dalam preparat yang tidak diwarnai. Jadi, 

dianjurkan untuk menggunakan preparat yang diwamai untuk identifikasi (lihat bawah). Untuk membuat pulasan, ikuti 
metode yang diuraikan di atas dengan modifikasi no 8-12 sebagai berikut. 
8. Sambungkan kembali spuit ke gagang penyaring dan dorong udara melalui penyaring ke dalam cawan berisi disinfektan, 

untuk menghilangkan ekses air dari penyaring. 
9· Lepaskan spuit dari gagang penyaring dan isi dengan kira-kira 7 ml udara dan 3 ml meta~ol. 

. 1O.Sambungk~n kembali spuit ke gagang penyaring, dorong metanol dan udara melalui penyaring ke dalam cawan berisi 
disinfektan, masing-masing untuk memfiksasi mikrofilaria dan menghilangkiin ekses metan6l dari penyaring. 

11. Lepaskan spuit dari gagang penyaring. Buka gagang penyaring dan angkat penyaring membran dengan pinset. 
12.Taruh filter membran, sisi at as menghadap ke atas, pada kaca objek. Biarkan·mengering . 

. 13.Lakukan pewarnaan Giemsa seperti pada pembuatan pulasan tebal (lihat halaman 172) dan amati seluruh bagian 
penyaring membran dengan objektif xlO. 

Teknik pewarnaan mikrofilaria 
Alot don bohon 
• Mikroskop 
• Kaca objek 
• Larutan pewarna Giemsa (reagen no. 29) 
• Larutan pewarna hematoksilin Delafield (reagen no. 19) 

• Metanol 
• Air dapar (reagen no. 15). 

Metode 
1. Buat apusan-darah tebal dari endapaJ}. seperti dijelaskan pada halaman 170. Biarkan mengering. 
2. Fiksasi dengan inetanol selama 1 menit. 
3. Warnai dengan larutan pewarna Giemsa (diencerkan 1:20 dengan air dapar ber-pH 6,8) selama 30 menit. 
4. Ainati pulasan di bawah mikroskop dengan objektif xlO. Kalau masih sulit untuk membedakan inti-inti mikrofilaria, 

warnai ulang dengan Giemsa selama 5-10 detik lagi. 
5. Warnailagi pulasan tersebut dengan larutan pewarna hematoksiIin Delafield (diencerkan 1:10 dengan air dapar ber-pH 

6,8) selama 5 menit. Bilas dengan air dapar ber-pH 6,8. (Pewarnaan kedua ini diperlukan karena pewarnaan Giemsa 
saja tidak dapat mewarnai sarung Loa loa dengan sempurna). 

6. Amati pulasan di bawah mikroskop. Pertama-tama, cari mikrofilaria dengan objektif xio. Selanjutnya, identifikasi 

spesies filaria dengan objektif X40 dan X100. 

Hasil 
Dengan mikroskop cahaya, mikrofilaria tampak (setelah pewarnaan yang tepat)menyerup~i organisme primitif, berbentuk 

serpentin (berlekuk seperti ular), sering kali bersarung, dan terisi oleh banyak sel berinti (Gbr. 4.128). 

Tidak semua spesies memiliki sarung. Pada spesies-spesies yang bersarung, sarung tersebut sedikit ataujauh lebih panjang 
dari badannya. Pada beberapa spesies, bergantungpada pewarnaan yang dipakai, sarung terwarnai khas; warn a khas 
sarung ini membantu identifikasi·spesies. 

Inti-inti sel yang mengisi badan biasanya terwarnai gelap, mungkin berkelompok atau lersebar (lihat Gbr. 4.128). Ujung 
anterior ditandaidengantidak adanya inti, dan dinamakan ruang sefalik atau ruang kepala; bagian ini mungkin pendek, 
mungkin juga panjang. 

Kalau Anda mengamati mulai dari ujung anterior sampai ke ujung posterior badan, Anda akan menemukan ruang dan sel 
tambahan, yang berfungsi sebagai patokan anatomis. Ruang dan sel tambahan ini meliputi cincin sanif, lubang ekskretorik, 
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Gbr. 4 .128 Mikrofilaria yang terdapat pada manusia 
Rl, R2, R3, R4 : sel-sel rektal. 
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sel ekskretorik, dan lubang anus. Pada beberapa spesies, dapat terlihat suatu massa amorl, dinamakan badan dalam, dan 
empat sel kecil (dinamakan sel rektal). B.eberapa di antara strulctur-struktur irii, beserta letaI<nya, bermanfaat untuk 
pengidentifikasian spesies. Karakteristik lain, yang berguna untuk pengidentifikasian spesies, meliputi bentuk ekor dan 
ada-tidaknya inti pada ekor tersebut. 

Tabel4 .8 merangkum berbagai karakteristik parasit filaria yang lazim pada manusia, yang digunakan untuk identifikasi 
spesies. 

Catatan: 
• Kadang-kadang, mikrofilaria'Brugia malayi galur periodik terlepas dari sarungnya. 
• Identifikasi spesies merupakan suatu hal yang cukup sulit dan kesalahan--kesalahan kerap kali terjadi. Petunjuk 

pengidentifikasian mikrofilaria yang disajikan di atas dan dalam buku-buku teks membuat identifikasi tampaknya 
mudahuntuk dilakukan. Kadang-kadang, sarung sulit terlihat. Pada kasus lain, inti tidak menempati posisi k!1asnya di 
ujung ekor. Pemeriksaan beberapa mikrofilaria dengan teliti sebaiknya dilakukan sebelum menentukan spesies 
mikrofilaria tersebut. Kalau pemeriksaan sistematik sudah dilakukan untuk mengamati semua karakteristik yang 
diuraikan di atas, spesies dapat diidentifikasi secara lebih tepat. Identifikasi tidak boleh berpatokan pada satu 
karakteristik saja, tetapi harus memperhatikan semua karakteristik sekaligus. 

Kemungkinan p~nyebab kesalahan idenfifikasi 
Ekor yang terpotong atau terlipat. Kalau ekor Wucheren'a bancrofti terpotong atau terlipat (Gbr. 4.129), inti-inti 
tampak melampaui ujung ekor, seperti ekor Loa loa . 
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Gbr. 4.1 29 Kemungkinan penyebab kesalanan identifikasi Wuchereria bancrofti: ekor yang terpotong atau terlipat. 

Sarung yang sobek atau tidak berwarna. Sarung kadang-kadang sobek atau hampir tidak berwarna. Pada Loa loa, 
misalnya, sarung tampak sebagai ruang tidak berwarna di antara ekor dan sel-sel darah. 

Mikrofilaria yang besar atau keeil seeara tak-Iazim. Beberapa Mansonella perstans ukurannya sangat panjang 
(mis., 200 ~m), dan beberapa Wuchereria bancrofti dan Loa loa ukurannya pendek (mis., 250 ~m) . 

Apusan (atau pulasan) yang kualitasnya buI'uk. Kalau apusan (atau pulasan) rusak sewaktu dibuat, Wuchereria 

bancrofti mungkin tampak terlipat dan beberapa lekukan mungkin tampak pada badan Loa loa . 

Negara asal pasien. Negara asal pasien atau riwayat bepergiah ke luar negeri baru-batuini har:us selalu ditanyakan. 

Kalau pasien berasal dari: 

Kamerun, Nigeria bagian timur atau daerah lembah sungai di Republik Demokrasi Kongo, parasit tersebut 
mungkin Loa loa; 

Ghana, India, Senegal, atau Hindia Barat, parasit tersebut mungkin Wuchereria bancrofti; 
Thailand, parasit tersebut mungkin Brugia malayi; 
Guyana, parasit tersebut mungkin Mansonella ozzardi. 

Pemeriksaan memakai pulasan tipis. Identifikasi mikrofilaria pad a pulasan tipis tidakdirekomendasikan; mikrofilaria 
akan menyusut, rusak, sehingga sukar dikenali. 

4.7.2 Plasmodium spp. 
Malaria, yang disebabkan oleh infeksi protozoa genus Plasmodium, merupakan penyakit parasitik terpenting di negara 
tropis. Malaria ditularkan antar-manusia melalui inokulasi sporozoit Plasmodium oleh nyamuk Anopheles betina atau 
melalui transfusi darah. Sporozoit memasuki aliran darah menuju hati, terripat sporozoit ini berubah menjadi skizon 
jaringan yang besar dan mengandung banyak merozoit (skizogonijaringan) ~ Skizon ini pecah setelah 5-20. hari, 
tergantung spesiesnya, dan merozoit yang keltiar menginvasi eritrosit dalam sirkulasi. SikJus replikasi ini berulang dengan 
interval yang teratur. 

label 4.10 

A frika Timur 

Afrlka Utara 

A frika Barat 

Amerika Tengah 

Amen1<a Selatan 
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Gejala klinis 
Gejala klinis awal (sindrqm prodromal) infeksi ini meliputi demam ringan, sakit kepala, nyeri otot, dan maiaise. Gejala
gejala ini sering dikira gejala infeksi virus influenza. Gejala yang menyerupai influenza (influenza-like symptoms) ini 
diikuti dengan serangan · demam tinggi dan menggigil, yang terjadi berulang dan periodik. Demam tinggi yang disertai 
dengan gangguan mental, ditandai dengan halusinasi dan eksitasi serebral, dapat mengindikasikan malaria serebral, yang . 
sering kali fatal. 

Di daerah endemik malaria dan pada populasi yang memiliki imunitas parsial terhadap infeksi ini, gejala klin'is mungkin 
lebih ringan. 0 

Spes/es Plasmodium yang infektif terhadap manusia 
Terdapat empatjenis spesies Plasmodium yang infektifterhadap manu si a, yaitu P. palcijarum" P. malariae, P. oval, dan 
P. vivax. 

Distribusi geografis spesies-spesies tersebut terangkum dalam TabeI4.1O. 

Idenfifikasi Plasmodium spp. dalam apusan darah 
Parasit malaria biasanya dideteksi dalam apusan darah yang diwarnai dengan larutan Field atau Giemsa. Parasit ini juga 
dapat dideteksi melalui prosedur imunologis, yang dikenal dengan uji carik-celup (lihat bagian 11.9). 
Identifikasi spesies di laboratorium penting dilakukan untuk menentukan terapi dan prognosis. Seandainya Anda tidak 
dapat mengidentifikasi spesiesnya, laporkan saja bahwa terdapat parasit malaria, setiap kali Anda menemllkannya. 

Trombosit yang bertindihan dengan eritrosit jangart dikira parasit malaria. 

Pembuatan apusan darah tebal dan tipis pada sebuah kaca objek 
Untuk pemeriksaan mikroskopik rutin terhadap parasit malaria, apusan darah tebal dan tipis dibuat sekaligus pada sebuah 
kaca objek. Apusan darah tebal digunakan untuk pendeteksian parasit, sementara apusan darah tipis digunakan untuk 
pengidentifikasian spesies parasit tersebut. 

Alat dan bahan 
• Mikroskop· 
• Kaca objek yang bersih (lihat bagian 3.5.1) 

• Lanset steril 
• Kapas· 

Pensil gelas 

• Metanol 
• Etanol 70%. 

Metode 

Pengambilan darah untuk pemeriksaan parasit malaria biasanya dilakukan di pusat pelayanan kesehatan Waktu 
pengambilan spesimen yang paling ideal yaitu pada puncak episode demam, ketika parasit terbanyak dalam darah. 
Pengambilan spesimen darah harus selalu dilakukan sebelum pengobatan dengan antimalaria. 
1. Posisikan telapak tangan kiri pasien menghadap ke atas, pegang jari ketiga atau keempat. (Gunakan ibu jari kaki pada 

pasien bayi. Jangan sekali-kali menggunakan ibujari tangan pada pasien dewasa atau anak-anak) . Gunakan kapas yang 
dibasahi sedikit dengan etanol untuk membersihkan jari tersebut-seka ujung jari tersebut dalam sekali gerak: n untuk 
menghilangkan kotoran dan lemak (Gbr. 4.130). Keringkanjari tersebut dengan kapas kering dan bersih. 

2. Tusuk ujungjari bagian ventral menggunakan lanset, dengan satu sentakan cepat (Gbr. 4.131). Keluarkan tetes:1l1 darah 
pertama dengan menekan ringan ujung jari tersebut, kemudian seka dengan kapas kering. Pastikan bahwa tidak ada 

serat kapas yang tertinggal di jari pasien. 
3. Segera ambil kaca objek;dengan memegang pinggirnya saja, lalu ambil spesimen darah dengan cara sebagai berikut. 

• Tekan ringan pada ujung jari tadi dan keluarkan satutetesan kecil darah, kira-kira seukuran ini " ke peltengahan 
kaca objek. Sampel ini untuk membuat apusan darah tipis . 

• Tekan lagi jari tadi dan keluarkan tambahan dua atau tiga tetesan darah yang lebih besar, kira~kira seukuran ini ., 
ke kaca 'objek yang sama, pada jarak sekitar 1 cm dari tetesan darah sebelumnya (lihat GbI'. 4.132). 
Seka sisa darah di jari tersebut dengan kapas. 
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Gbr. 4.130 

Gbr. 4.132 Mengambil sampel darah 

Gbr. 4.131 Menggunakan lanset untuk "''''IIU:'U", 

jari bagian ventral 

Gbr. 4.133 Membuat apusan darah tipis 

Gbr. 4.134 Membuat apusan darah tebal 
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Gbr. 4.135 Melabeli preparat 
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Gbr. 4.136 Menempatkan kaca objek di dalam rak 
pewarnaan 

4. Apusan darah tipis. Kaca objek tempat tetesan darah tadi diletakkan di atas permukaan keras dan rata; sentuhkan 
pihggiran sebuah kaca objek lain, sebagai "pengapus", ke tetesan darah yang kecil dan biarkan darah mengalir di 
sepanjang pinggiran tersebut. Dorong pengapus dengan satu gerakan mantap di sepanjang kaca objek, arahnya menjauhi 
tetesan darah yang besar; pengapus membentuk sudut 45° terhadap permukaan kaca objek (Gbr. 4 .133). Usahakan agar 
pengapus tetap bersentuhan dengan permukaan kaca objek sewaktu mendorong tetesan dara~ di sepanjang kaca 
objek. 

5. Apusan darah tebal. Pegang kaca objek pada kedua tepi atau sudutnya sewaktu membuat apusan darah tebal sebagai 

berikut. 
Sentuhkan salah satu sudut pengapus ke tetesan darah yang besar dan ratakan tetesan tersebut untuk mernbuat apusan 

darah yang tebal dan rata (Gbr. 4.134). 

6. Biarkan apusan darah tebal mengering; apusan diletal<kan mendatar, terhindar dari lalat, debu, dan panas yang 
berlebihan. Labeli apusan yang sudah kering menggunakan pensil gelas di bagian yang lebih tebal pada apusan darah 

tipis, bertuliskan nama pasien atau nomor dan tanggal (seperti diperlihatkan pada Gbr. 4.135) . 

Pemulasan apusandarah dengan (;iemsa 
Prinsip 
Sewaktu pemulasan apusan darah, hemoglobin dalam eritrosit melarut (dehemoglobinisasi) dan tertarik oleh air dalam 
larutan pewarna. Komponen yang tertinggal adalah parasit dan leukosit, dapat diamati di bawah mikroskop. 

A/at don bahan 
• Mikroskop 
• Gelas ukur, 10, 50, dan 100 rol 
• Gelas .piala, 50 dan 250 ml 

Rak pewarnaan 

. Batang pengaduk 
• Botol semprot 
• Pinset kaca objek 
• Rak kaca objek 

• Timer 
• Larutan pewarna Giemsa (reagen no. 29) 

• Botol tetes berisi metanol 
• Air dapar ber-pH 7,2 (reagen no. 15) atau air suling. 
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Gbr. 4.137 Menuangkan air bersih ke dalam rak 
pewarnaan untuk membilas endapan 

Gbr. 4.138 Membuang sisa larutan pewarna . 

Metode rutin pemulasan apusan darah tebal dan tipis 
Untuk memperoleh pulasan yang optimum, apusan darah tebal dan tip is idealnya harus dibuat pada kaca objek terpisah. 
Hal ini sering kali tidak mungkin dilakukan; apusan darah tebal dan tipis umumnya dibuat sekaligus pada sebuah kaca 
objek.Jadi, kualitas pulasan darah tebal harus sebaik mungkin. Pulasan berkualitas baik dapat dihasilkan kalau apusan 
darah sudah dikeringkan semiuaman. 
Metode ini sesuai untuk pemulasan 20 buah preparat atau lebih. 
1. Fiksasi apusan darah tipis dengan menambahkan tiga tetes metanol, atau dengan mencelupkannya ke dalam wadah 

berisi metanol selama beberapa detik. Kalau fiksasi diperlama, titik Schiiffner dan Maurer mungkin sulit terdeteksi. 
Agar terjadi dehemoglobinisasi, apus;m darah tebal tidak boleh difiksasi; jadi, usahakan agar apusan darah tebal tidak 
terpajan metanol atau uap metanol. 

2. Dengan pinset, taruh kaca objekke dalam rak pewarnaan, dengan posisi saling membelakangi (Gbr. 4.136). 
3. Buat larutan Giemsa 3% dalam air dapar atau air suling ber-pH 7,2, secukupnya, untuk mengisi rak pewarnaan sejumlah 

yang diperlukan. Campurkan larutan pewarna tersebut hingga homo gen. 
4. Tuangkan larutan pewarna, perlahan-Iahan, ke dalam rak pewarnaan sampai semua kaca objek terendam sempurna. 

Diamkandalam ruangan yang tak-terpajan cahaya matahari selama 30-45 menit. 
5. Tuangkan air bersih, perlahan-Iahan, ke dalam rak pewarnaan untuk membilas endapan di atas permukaan la rut an 

pewarna (Gbr. 4.137). 
6. Buang sisalarutan pewarna (Gbr. 4-138), dan bilas kembali dengan air bersih untuk beberapa detik. Buang air . 

tersebut. 
Di beberapa laboratorium dengan jumlah stok reagen terbatas, larutan pewarna Giemsa dapat dipakai ulang; dalam hal 
ini, larutan Giemsa tersebut harus digunakan pada hari yang sama. 

7. Dengan pinset, angkat kaca objek satu per satu. Letakkan kaca objek tersebut dalam rak kaca objek dan biarkan 
mengering, dengan sisi temp at apusan darah menghadap ke bawah; usahakan agar apusan darah tidak bersentuhan 
dengan rak kaca objek. 

.Metodepemulasan apusan darah tebal dan tipis secara cepat 
Metode ini dapat dipakai untuk memulas apusan darah tebal secara cepat sewaktu hasil pemeriksaan dibutuhkan segera. 
Metode ini menggunakan lebih banyak larutan pewarna dibandingkan metode biasa. 
1. Diamkan apusan darah tebal sampai benar-benarkering; kalau hasil pemeriksaan dibutuhkan segera, pengeringan ini 

dapat dipercepat dengan cara mengangin-anginkan atau menghangatkan sebentar preparat tersebut di atas lampu 
mikroskop. Hati-hati jangan . sampai terjadi pemanasan berlebihan karena apusan darah tebal akan terfiksasi oleh 
panas. 

2. Fiksasi apusan darah tebal dengan menambahkantiga tetes metanol, atau dengan mencelupkannya ke dalam wadah 
berisi metanol selama beberapa detik. Supaya terjadi dehemoglobinisasi, apusan darah tebal tidak boleh difiksasi; 
karena itu, apusan darah tebal jangan difiksasi dengan metanol atau uap metanol. 

3. Buat larutan Giemsa 10% dalam air dapar atau air suling ber-pH 7,2; kalau hanya sedikit larutan pewarna yang 
dibutuhkan, tiga tetes larutan pewarna per ml air dapar cukup untuk menghasilkan larutan Giemsa dengan konsentrasi 
tersebut. Sebuah prepa~at memerlukan sekitar 3 mllarutan pewarna. Dengan batang pengaduk, aduk larutim pewarna 
tersebut hingga merata. 
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4. Tuangkan larutan pewarna ke kaca objek perlahan-lahan atau pakailah pipet. Warnai preparat selama 5-10 menit. 
5. Bilas larutan pewarna tadi dengan menuangkan beberapa tetes air bersih ke kaca objek. Jangan menyentuh preparat 

sewaktu membilas larutan pewarna karena dapat membentuk endapan berbuih di atas apusan. 
6. Taruh kaca objek tersebut ke dalam rak kaca objek, bagian tempat apusan darah menghadap ke bawah, dan biarkan 

mengering; usahakan agar apusan darah tidak bersentuhan dengan rak kaca objek. 

Pemulasan opus an darahdengan larutan pewarna Field 
Pemulasan dengan larutan pewarna Field memungkinkan pendeteksian parasit malaria secara cepat (tetapi pemulasan ini 
tidak selalu dapat mewarnai titik Schiiffner). 

Alat dan bahan 
• Mikroskop 
• Stoples kaca 
• Rak kaca objek 

• Metanol 
• Larutan pewarna Field (reagen no. 25) 
• Air dapar ber-pH 7,2 (reagen no. 15) . 

Metode pemulasan apusan darah tebal. 
1. Celupkan apusan yang belum difiksasi ke dalam stoples berisi larutan pewarna Field A selama 3 detik. 
2. Bilas perlahan dengan mencelupkannya (sekali saja) ke dalam stoples berisi air bersih selama 5 detik. 

3. Celupkan kaca objek tersebut ke dalam stoples berisi larutan pewama Field B selama 3 detik. 
4. Bilas lagi kaca objek seperti pada langkah 2 di atas . 
5. Taruh kaca objek, dengan posisi tegak, ke dalam raknya dan biarkan mengering. 

Metode pemulasan apusan darah tipis 
1. Fik_ asi apusan dengan metanol sefama 1 menit. 
2. Bilas metanol tersebut dengan air dapar. 
3. Dengan pipet, tambahkan larutan pewama Field B yang diencerkan (dengan air dapar, 1:4) ke apusan tersebut. 
4. Tambahkan segera larutan pewarna Field A, yang sama banyaknya, kemudian ratakan dengan cara memiring-miringkan 

kaca objek. . 

5. Diamkan selama 1 menit agar apusan terwarnai sempurna. 
6. Bilas larutan pewarna dengan air bersih. 
7. Taruh kaca objek, dengan posisi tegak, ke dalam raknya dan biarkan mengering. 

Pemeriksaan mikroskopik 
Periksa preparat di bawah mikroskop dengim objektif x 100. Parasit malaria yang terdapat dalam darah mungkin ditemukan 
dalam berbagai stadium perkembangan (Gbr. 4.139). Beberapa parasit malaria memiliki sitoplasma yang berisi granula
granula pigmen (Gbr. 4.140) . 

. Apusan darah tipis 
Dalam apusan darah tipis, eritrosit yang terinfeksi mungkin saja tidak mengalami perubahan atau mungkin juga mengalami 
perubahan warna atau bentuk, atau tampak titik-titik pink ("Schiiffner") atau merah ("James") pada eritrosit tersebut 

(lihat TabeI4.n). Apusan darah tipis dapat digunakan untuk mengidentifikasi spesies parasit malaria (lihat Tabd 4.12). 
Catatan: Pada pasien dengan malaria kronis, monosit dapat terlihat dalam apusan darah tipis; sitoplasma sering kali 
mengandung badanberwarna cokelat atau hitam-kehijauan (siderofil). Dalam sampel darah pasien yang baru saja disuntik 

obat anti-malaria, parasit tidak terwamai dengan baik, gambarannya rusak, dan detailnya tidakjelas . 

Apusan darah tebal 
Pada pemeriksaan apusan darah tebal, latar belakang preparat harus bersih dan bebas debris (eritrosit-terinfeksi yang 
melisis). Parasit malaria seharusnya memiliki kromatin berwarna merah tua dan sitoplasma berwarna biru atau biru
keunguan pucat. Dalam apusan darah tebal yang dipulas dengan Giemsa, inti-inti leukosit harus terwarnai ungu tua. Titik-

. titik Schiiffner mungkin tampak di sekeliling parasit malaria. 

Apusan darah tebal digunakan untuk mengestimasi densitas parasit, seperti diuraikan di bawah. 
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STADIUM PERKEMBANGAN 

Trofozoit 

Skizon 

Gametosit 

Stadium paling awal, 
memiliki sebuah inti, 
hidup dl dalam eritroslt 

Trofozoit matur, 
dengan 8-24 buah Inti, 
mengisi sebaglan 
besar erltroslt 

Bentuk seksual, dengan 
sebuah inti besar yang 
kompak dan bulat atau 
memanjang 

(5=
lnti . 

~. . Be. ntuk muda '.. Cincin-
sitoplasma . 

. . tip~ . 

~ (j):>@.,,....:ii 
Bentuk dewasa .. ):{ . . J.\/: 

~. ~ -

Sitoplasma lebih 
kompak 

atau Sitoplasma 
amebold 

.)-n-----Intl-intl sering kali 
tersusun membentuk 
suatu lingkaran, seperti 
roset (bunga) 

Maslng-masing Inti dikelilingl beberapa sitoplasma, 
membentuk merozoit" 

Gametosit 
. Jantan 

Gametoslt 
betina 

Gbr. 4.139 Berbagai stadium perkembangan parasit malaria 

Pigmen Beberapa paras it malaria memlliki 
sitoplasma yang bensl granula
granula piQmen; parasit malaria 
yang lain tldak memllikinya 

Gbr. 4.140 Parasit malaria yang memiliki pigmen 

Densitas parasit 

Dengan 
pigmen 

Tanpa 
pigmen 
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Densitas parasit adalah jumlah paras it yang ditemukan dalam setiap lapangan pandang mikroskop. Jumlah ini biasanya 
bervariasi, tergantung spesiesnya. 

Penghitungan parasit malaria dalam apusan darah tebal dapat memakai dua metode: penentuan jumlah parasit per 
mikroliter (Ill) darah, dan sistem plus. 
1. Jumlah parasitllll darah ditentukan dengan menghitungjumlah parasit per jumlah standar leukosit/1l1 (8000). Awalnya, 

apusan darah diperiksa untuk mendeteksi spesies beserta stadium perkembangannya. Dengan memakai dua buah alat 
hitung-Tally manual, satu untuk menghitung leukosit dan satu lagi untuk menghitung parasit, lakukan penghitungan 
menurut salah satu dari kedua prosedur berikut: 
(i) kalau ditemukan 10 atau lebih dari 10 parasit setelah penghitungan 200 leukosit, laporkan hasilnya, sebagai jumlah 

parasit/200 leukosit, di formulir pelaporan; 
(ii) kalau ditemukan 9 atau kurang dari 9 parasit seteIah penghitungan 200 leukosit, lanjutkan penghitungan hingga. 

500 Ieukosit, kemudian laporkan sebagai jumlah parasit/500 Ieukosit. 

SeteIah melakukan prosedur (i) atau (ii), j.umlah parasit/1l1 darah ditentukan melalui penghitungan matematis 
sederhana, yaitujumIah parasit dikali 8000, kemudian hasiInya dibagi denganjumlah leukosit (200 atau 500). Hal ini 
merupakan prosedur yang lazim daIam penghitungan semua spesies yang ditemukan serta daIampenghitungan serta 
peIaporan gametosit dan bentuk aseksual P. falcifar-um secara terpisah. Prosedur ini terutama penting sewaktu 
pemantauan respons terhadap obat anti-malaria yang bekerja aktif terhadap stadium skizon, bukan ditujukan tintuk 
rriemengaruhi gametosit. 
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label 4.11 Perbandinganberbagai erltrosit terlnfeksl dalam apusan darah tipis 

Ukuran trofozoit 
muda, relatif 
terhadap 
diameter 
eritrosit (pada 
stadium 
perkembangan 
yang sama) 

Gambaran 
eritrosit 
terinfeksi 

Titik-titik dalam 
eritrosit 
terinfeksi 

Stadium yang dapat 
ditemukan (Iihat 
Gambar 4.139) 

P. falclparum 

G 
Seperlima sampai 
sepertiga diameter 

• Tidak mengalami 
perubahan 

o 
Sering kali tidak 
ditemukan8 

Trofozoit dan/atau 
gametosit; banyak 
trofozoit dapat 
ditemukan daram 
sebuah sel 

P. malariae 

Seperempat sampai 
dua pertiga diameter 

P. vivax 

Seperempat sampai 
dua pertiga diameter 

Tidak mengalami Membesar dan sering 
perubahan atau menjadi kali berwarna pueat 
lebih keeil dan kadang-
kadang berwarna lebih 
gelap 

Tidak ditemukan 

-
Semua stadium dapat 
ditemukan sekaligus 
dalam sebuah apusan 

... 

. . .' 
Trtik-titik keeil berwarna 
pink (titik SehOuffner) 

Semua stadium dapat 
ditemukan sekaligus 
dalam sebuah apusan 

P. ovale 

(9)·· 0············· . ' . ~ 

. . ' 

Seperempat sampai 
dua pertiga diameter 

Membesar, oval, 
dengan tepi tersobek 
dan bergerigi 

Titik-titik besar berwarna 
merah (titik James), selalu 
ditemuk 
Semua stadium dapat 
ditemukan sekaligus 
dalam sebuah apusan 

aOalam beberapa eritrosit yang terinfeksi trofozoit dewasa P. fa/cifBrum, dapat ditemukan beberapa granula besar berwarna pink ("titik Maurer"). 

Jumlah parasit yang terhitung/jumlah leukosit = jumlah parasit/Ill darah 
Contoh: 
Pad a penghituhgan 200 leukosit: 
(50 parasit x 8000/200 leukosit) = 2000 parasit/1l1 darah 
Pad a penghitungan hingga 500 leukosit: 

(5 parasit x 8000/500 leukosit) = 80 parasit/lll darah 
2 . Metode yang lebih sederhana untuk menghitung parasit pad a apusan darah tebal adalah dengan sistem pI s. Namun, 

sistem ini kurangmemuaskan dan dipakai hanya ketika metode penghitungan parasit (per III darah) lain, yang lebih 

memuaskan, tidak mungkin dilakukan. Dalam sistem ini, dipakai kode berupa tanda plus, mulai dari satu plus sampai 
dengan empat plus: 
+ = 1-10 parasit per 100 lapangan pandang 
++ = 11-100 parasit per 100 lapangan pandang 
+++ = 1"10 parasit per lapangan pandang 
++++ = lebih dari 10 parasit per lapangan pandang 

Ingat: Gunakan kaca objek yang bersih dan apusan darah tebal yang dibuat dan dipulas dengan baik. 

Catatan: Pasien dengan de~sitas parasit tinggi (lebih dari 10 parasit per lapangan pandang) memerlukan pengobatan 
segera. Jadi, kalau Anda mendapatkan densitas parasit yang tinggi, laporkan hasilnya secara jelas dan kirimkan segera ke 
dokter yang meminta pemeriksaan tersebut. 
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Pelaporan hasil 
darah positif, 

stadium pel,Ke~ml)arlga:n 
densitas 

" .... U"'UH darah yang P. ovale dan P. vivax jumlah sedikit 
mikroskopiknya lebih lama. kedua tersebut perIu dibedakan karena keduanya muncul kembali 
dalam darah tanpa re-infeksi. Pasien yang terinfeksi P. ovale atau P. vivax memerlukan pengobatan tambahan 
untuk membasmibentuk fase hepatik 1nL 

Di dalam darah seorang terdapat lebih dan satu malaria waktu bersamaan (mis., 
P.falcifarum dan P. malariae atau P.falcifarum dan P. 

Kalau hasil pemeriksaan negatif,tulis "tidak ditemukan parasit" dalam WI-""UH. 

4.7.3 Trypanosoma spp. 
disebabkan oleh infeksi protozoa genus Trypanosoma. Penyakit ini ditemukan di Afrika Selatan dan 

yang dikenal penyakit tidur (sleeping Afrika. Di Amerika dan Selatan, 
penyakit ini dikenal sebagai penyakit 

Tripanosomlasls Afrika 
nmiOlTlias,is Afrika berlangsung dalam tiga fase: 

fase akut 

fase P'U ,,-', ",,"'u 
fase neurologis. 

,Dua atau tiga hari setelah tusukan lalat tsetse infektif, timbul syanker (chancre) di temp at inokulasi; syanker ini menghilang 
2-3 tripanosoina memasuki aliran darah, menimbulkan demam yang intermiten. 

fase akut yang paling umum adalah sakit sulit pada dan limfe 
po!;ter'lOr daerah pembengkakan sendi dan mata, penurunan berat badan, dan hebat, terutama 
di daerah sternum. Invasi parasit ke susunan saraf pusat menyebabkan iritasi, parestesia, sulit tidur, yang pada akhirnya 
dapat menimbulkan sakit berat, serangan fenomena selalu m€~ngan1tu 
(drowsiness),letargi dan koma. 

ini dapat menyebabkan kematian 
yang disebabkan oleh T.b. rhodesiense, dan pasien meninggal sebelum memasuki fase neurologis. 

Sumber infeksi cara penularan 

SD!~SH~S-,sm~sH~shewan lainnya dapatjuga ""'''f,o.uuU''5 

.... ~ •• J~~~, bersifat sekunder (sebagai hospes reservoar). 

definitifnya. 

Penularanterjadi sewaktu lalat tsetse u.~,uo,'UU'l' darah manusia atau hewan yang 
atau hewan lainnya. 

kemudian menusuk manusia 

Asp;ras; kelenjar limfe untuk pemerfksaan T.b: gambfense dan 

pascal-lrltel~l. Parasit ini baru 
dapat menginfeksi susunan saraf pusat. 

llVO,UllW ditemukan dalam stadium awal, 
limfe setelah 2-6 bulan. Pad a stadium lanjut, 

Metode diagnosis tripanosomiasis Afrika yang standar, pada stadium awal, yaitu pendeteksian tripanosoma dalam 
"~'~"I'~' limfe servikal yang membesar. 

ini 
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label 4.12 Identlfikasi Plasmodium spp, yang Infektif terhadap manusia dalam apusan darah 
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P. falc/farum 

(Stadium yang sering ditemukan) 

Siloplasma: kecil, halus, cincin biN pucat 

Kromatin : sa tu atau dua titik kecil 

berwarna merah 

(Stadium yang sering ditemukan) 

Siloplasma: agak tipis, cincin biru atau 

berbentuk seperti land a koma atau tanda 

seru 

Kromalin : satu atau dua titik berukuran 

sedang, berwarna merah 

(Sangat jarang) 

Sangat sulit ditemukan dalam 

apusan darah (kecuali pada 

kasus yang sangat berat) 

Merozoit 18-32 

Pigmen: hitam-kecokelatan 

(Stadium yang cukup sering ditemukan) 

Benluk: seperti pisang atau sabit 

Wama: biru pucat Oantan) atau biru pekat 

(betina) 

Inti: pink-kemerahan 

Pigmen: Beberapa granula pig men hitam

biru di pertengahan atau tersebar dalam 

sitopJasma 

Ukuran normal 

Dapat tampak kre~osit (eritrosit yang 

mengalami krenasi) berisi trofozoit matur; 

se ring kali tampak beberapa titik merah 

dengan ukuran dan bentuk ireguler 

Densitas sering kali sang at tinggi 

o 
c'? 

o 
(; 

®
~ ... . \ .. . ... . . 
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.. . ' ..... . , ... . 
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" ldcntitas P. ova le hams dikonfinnasi dengan pemeliksaa n apusan darah tip is. 

P. malariae 

(Stadium yang .sering ditemukan) 

Siloplasma: tebal, pekat, cincin biru 
dengan beberapa granula pigmen hitam 

Kfomatin: sebuah titik besar berwarna 
merah 

(Stadium yang sering ditemukan) 

Sitoplasma: dapat (a) bulat, kompak, biN 
tua, dengan banyak partikel pigmen hitam, 
atau (b) berbentuk pita (hanya tampak 
dalam apusan darah tipis) 

Kromatin: sebuah titik 'bulat atau pita 
berwarna merah 

(Stadium yang cukup sering ditemukan) 

Merozoit 8-10 granula-granula besar 
berwarna merah, dikelilingi si to plasma 
berwarna pucat, dan tersusun ireguler 
(bentuk muda) atau seperti roset 

Pigmen: selalu tampak 

(Stadium yang cukup sering ditemukan) 
Benluk: besar, oval, atau bulat 

Wama: biN pucat (jantan) atau biN pekat 
(betina) 

Inlt. sebuah bintik kromatin .berwarna 
merah, bulat, terdapat di salah satu sisi 

Pigmen: granulaiilranula besar berwama 
hitam, terdapat dl dalam sitoplasma 

Bentuk dan ukuran normal 

Tidak tampak titik-titik berwarna 
merah 

Densitas rendah 

o 
b Densitas paras it di daerah mana pun terutama bergantung pada epidemiologi penyakit malaria. apakah musiman atau endcmik . lndividu dewasa yang 
tinggal d i dael'ah endemik sel'ing ka li memiliki kekebalan terhadap penya kit sehingga densitas parasitnya l'endah. 
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label 4.12 Identiflkasl Plasmodium spp. yang Infektif terhadap manusia dalam apus darah (Ianjutan) 
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P. vivax 

(Stadium yang sering ditemukan) 

Sitoplasma: biru, Ireguler, cincin 
cukup tebal . 

Kromatin: sebuah titik' besar 
berwarna merah 

(Stadium yang tldak serlng ditemukan) 

Sitoplasma: besar, biru, ireguler 
(kadang-kadang terbagi 2-4); partikel
partikel pigmen kecil, jingga
kecokelatan 

Kromatin: sebuah titik merah 

(Stadium yang cukup serlng ditemukan) 

Merozoit 12-18 granula-granula 
besar yang kompak dan berwama 
merah, dikelillngl sitoplasma biru 
pucat 

(Stadium yang sering ditemukan) 

Betina: oval atau bulat, berwama 
biru pe kat 
Inti berbentuk segitiga dan 
berwama merah pekat, sering 
terdapat di salah satu ujung; . 
terdapat banyak partikel pig men 
jingga di dalam sitoplasma 

Jantan: bulat, berwama blru pucat 
IntJ sentral berwama merah pucat; 
terdapat beberapa partikel plgmen 
jingga di dalam sitoplasma 

Membesar, serlng kali terdapat titik-titik 
'1ii SchOffner berwama pucat, terutama di 
e sekeliling trofozoit dewasa 
'E w 

Densltas sedang 

'Lihat Tabe14.11 

O· 
'.' # •• 

.. 

P. ovale" 

Sitoplasma: reguler, cincin 
berwarna biru pekat 

Kromatin: sebuah titik 
merah berukuran sedang 

Sitoplasma: bulat, kompak, 
berwama biru tegas dengan 
beberapa partikel pigmen 
cokelat 

Kromatin: sebuah titik besar 
berwarna merah 

Merozolt 8-14 granula-granula 
besar berwarna merah, tersusun 
sepertl roset, mengelilingi massa 
sentral yang terbentuk darl ' 
partikel-partikel pig men cokelat 

Bentuk: besar, oval, atau bulat, 
berwama biru pekat 

Inti: sebuah tltik bulat berwarna 
marah 

Pigmen: beberapa partikel ' 
cokelat di dalam sitoplasma 

Bedakan dengan: 
- P. vivax, yang memiliki pig men

pig men cokelat 
- P. malariae, yang memiliki titlk 

SchOffner 

Dapat tampak oval dengan 
ujung bergerigi 

Titlk James yang besar, 
berwarna rrierah, mudah 
terlihat 

'Delnsitas sedang 

o 
t:l ...... . 
CV 

0':, 
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Prinsip 
Setetes cairan limfe diambil dari kelenjar limfe dengan sebuahjarum, dibuat menjadi preparat basah, dan diperiksa segera. 
Tripanosoma, yang merupakan tlagellata motil, mudah terlihat di bawah mikroskop. 

Alot don bohon 
• Mikroskop 
• Kaca objek 
• Penutup kaca objek 
• Bevel (untuk injeksi subkutan), 25-gauge 

• Spuit, 5 atau loml (spuit dan bevel harus benar-benar kering) 
• Tingtur iodin 
• Etanol7o% 
• Larutan natrium klorida 0,85% (reagen no. 53). 

Metode 
Pencarian kelenjar limfe 
Kelenjar limfe yang terinfeksi dicari di antara kelompok kelenjar limfe servikal. Palpasi kedua sisi leher, menyusuri bagian 
bawah dagu sampai telinga. 

Kelenjar limfe yang terinfeksi terlihat membengkak, berbentuk benjolan dengan diameter 2-4 cm (Gbr. 4.141). Benjolan 
berkonsistensi kenyal dan tidak terfiksasi di bawah kulit sehingga mudah digerakkan. Benjo'ian ini tidak akan mengeras 
(kecuali pada kasus-kasus kronis). 

Pengambilan sompel 
1. Minta pasien untuk duduk. Disinfeksi daerah yang akan diaspirasi dengan etanol. 
2. Dengan tangan kiti Anda, pegang kelenjar limfe, yang akan diaspirasi, dengan ibu jari dan telunjuk, lalu angkat sedikit 

kelenjar tersebut (Gbr. 4.142). Pertahankan pegangan Anda. 
3. Pe gang beveldengan ibu jari dan telunjuk tangan kanan Anda, tusukkan tegak lurus ke bagian tengah kelenjar 

(Gbr. 4.143). Mula-mula, tusukkan melalui kulit; selanjutnya, penetrasikan jarum hingga menembus kulit .i bagian 
tengah kelenjar. Jangan sampai mengenai venajugularis dan arteri. 

4. Dengan tangan kiri Anda, remas kelenjar tersebut perlahan-lahan. 
Dengan tangan kanan Anda, putar jarum searah jarum jam, lalu berlawanan arah jarum jam (Gbr. 4.144). 

5. Cairan limfe akan tertarik ke dalam jarum. Prosedur ini sebaiknya dikerjakan dalam waktu sekitar satu menit. 
6. Sambungkan bevelke spuit lalu tarik pistonnya (Gbr. 4.145). Dorong piston perlahan-lahan sampal separuh tabung 

spuit untuk mengeluarkan cairan limfe pada jarum ke kaca objek. 

Gbr. 4.141 Pencarian kelenjar limfe yang terinfeksi tripanosoma 
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Gbr. 4.142 Mengangkat kelenjar limfe sehingga jelas 
terlihat 

Gbr. 4 .143 Menusukkan jarum ke dalam kelenjar limfe 

Gbr. 4.144 Memutar jarum dalam dua arah Gbr. 4.145 . Mengambil sampel aspirat dari kelenjar limfe 

Pemeriksaan mikroskopik 
Pertama-tama; amati preparat dengan objektif xlO, kemudian ganti dengan objektif x40 untuk mengamati parasit secara 
lebih rinci. Sesuaikan bukaan diafragma kondensator agar dihasilkan bayangan objek yang tajam. 

Tunggu sebentar hingga konveksi arus pada preparat berhenti. Pergerakan tripanosoma tidak mungkin terlihat di antara 
sel-sel yang bergerak. 

Pengamatandimulai dari bagian tepi preparat, dekat tepi-tepi penutup kaca objek, seperti tampak pada Gambar 4.146, 
karena tripanosoma cenderung bergerak ke tepi-tepi tersebut. Selanjutnya, amati bagian lain preparat tersebut. 

Preparat dapat mengandung eritrosit dan leukosit. Panjang tripanosoma kira-kira 20 llm dan sering kali tertutup oleh 
berbagai elemen seluler yang akan berpindah tempat akibat pergerakan flagel sewaktu tripanosoma bergerak 
(Gbr.4.147). 

Pemeriksaan Trypanosoma brucei gambiense dan Trypanosoma brucei rhodesiense pada 
~w~dm~ . 
Prinsip 
Tripanosoma yang termasuk dalam spesies Trypanosoma brucei terdeteksi dalam darah: ' 

pada preparat basah 
pada pulasan darah tipis 
yang dipekatkan dengan sentrifugasi berulang 
pada uji serologis. 
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Gbr. 4.146 Memeriksa sampel aspirat den~an mikroskop 

Pedoman Teknik Dasar unluk Laboralorium Kesehalan 

Gbr. 4.147 Gambaran tripanosoma da'lam preparat 
aspirat limfe 

Catatan: Pada tripanosorniasis Afrika, tripanosoma ditemukan dalam darah selama rentang waktu beberapa hari, terutama 
3 bulan pertama dalam perjalanan penyakit ini dan, khususnya, selama episode demam. 

Pemeriksaan mikroskopik darah kapiler 
A/at don bohon 
• Mikroskop 
• Kaca objek 

Penutup kaca objek 

• Lanset 
• Kertas saring 
• Larutan natrium klorida 0,85% (reagen no. 53) 
• Larutan pewarna Giemsa (reagen no. 29) atau Field (reagen no. 25) 

• Air dapar, pH 7,2 (reagen no. 15) 
• EtanoI70%. 

Metode 
1. Sterilkan bagian ventral jari (tangan) tengah, lalu tusukkan lallset ke jari tersebut. Seka tetesan darah pertama dengan 

kertas saring. Teteskan dua tetes darah (Gbr. 4.148): 
- satu tetes ke sebuah kaca objek 
-satu tetes lagi ke kaca objek lainnya. 

2. Teteskan dua tetes darah ke kertas saring (Gbr. 4.149). Biarkan mengering. 
3. Pipetkan setetes larutan natrium klorida di sebelah tetesan darah pada kaca objek yang pertama. 

Campurkan kedua tetesan tersebut menggunakan pinggiran sebuah kaca objek (Gbr. 4.150). Tutup dengan penutup ' . 

kaca objek. 
4. Pad a kaca objek yang kedua, ratakan tetesan darah untuk membuat apusan darah tebal (lihat halaman 170) . 

. Pulas dengan larutan pewarna Giemsa (lihat halaman 172) atau Field (lihat halaman 174). 

Catatan: Apusan darah harus segera dipulas dan diperiksa setelah pengambilan sampel darah karena tripanosoma akan 

melisis dan hHang setelah beberapa jam. 

Pemeriksoon mikroskopik 
Preparat basah. Amati preparat yang pertama (dalam bentuk preparat basah) di bawah mikroskop, dengan objektif X40 

dan bukaan kondensator dikurangi. 

Periksa bagian tepi pulasan terlebih dulu. Perhatikan gerakan yang tampak di antara eritrosit; eritrosit akan berpindah 

temp at akibat pergerakan flagel sewaktu tripanosoma bergerak maju. 
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Gbr 4.148 Meneteskan darah kapiler ke kedua kaca objek Gbr 4.149 Meneteskan darah kapiler ke kertas saring 

WHO 98511 

Gbr. 4.1 50 Dengan sebuah kaca objek, campurkan . 
sampel darah dan larutan saline 

Pastikan bahwa organisme tersebut benar-benar tripanosoma: . 

Panjang: 15-25 ~m (seukuran 2-3 buah eritrosit). 

Lebar: 3 ~m (seukuran setengah eritrosit). 

Bentuk: seperti ikan yang badannya memanjang. 

Gbr. 4.151 Gambaran tripanosoma dalam preparat 
basah 

Pergerakan: tripanosoma bergerak dengan cepat, bergerak maju dan berkontraksi seperti ular, dan memiliki membran 
bergelombang pada ujung anterior sebagai kelanjutan flagel (Gbr. 4.151). 

Jangan sampai keliru antara tripanosoma dan mikrofilaria, yang ukurannyajauh lebih besar (100-300 ~m atau seukuran 
10-40 buah eritrosit). 

Apusan darah tebal. Apusan darah tebal harus selalu diperiksa, meskipun pemeriksaan preparat basah hasilnya positif, 
untuk memastikan bahwa organisme motil yang terlihat benar-benar tripanosoma. 

T.b. gainbiense dan T.b. rhodesiense memiliki gambaran yang identik pada pulasan darah (Gbr. 4.152): 

Panjang: 15-25 Ilm. 

Sitoplasma: bim pucat. 

Inti: inti berukuran besar, terletak sentral, terwarnai ungu-kemerahan. 

Granula: sebuah badan kompak berwarna merah pada ujung posterior: kinetoplas. 

Membran bergelombang: pink-kemerahan, batasnya mulai dari kinetoplas. 

Flagel: berwarna pink, terjulur sepanjang 5 ~m di atas membran bergelombang. 
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Gbr. 4.152 Gambaran tripanosoma dalam apusan darah tebal 
F: flagel; K: kinetoplas; M : membran bergelombang. 

Kalau pemeriksaan kedua preparat di atas basilnya negatif, ulang pemeriksaan 7 hari lagi . 

Kirimkan sebuah strip kertas saring berisi tetesan darah kering ke laboratorium rujukan imunologis untuk pemeriksaan 

imunoglobulin M (IgM) dan antibodi spesifik. 

Pemeriksaan mikroskopik darah vena pekot hasil sentrifugasi 
A/at don bohon 
• Mikroskop 

• Kaca objek 
• Penutup kaca objek 
• Centrifuge atau centrifuge mikrohematokrit 

Tabung centrifuge kerucut 10 ml atau tabung kapiler mikrohematokrit 

• Pipet Pasteur 
• Larutan trinatrium sitrat 3,2% (reagen no. 60) . 

Metode 
1. Tuangkan 1 mllarutan trinatrium sit rat ke dalam tabung centrifuge kerucut . 

2. Ambil9 ml sampel darah vena dan tambahkan ke dalam larutan trinatrium sit rat tersebut (yi., isi tabung hingga tanda 
batas 10 ml). 

3. Kocok perlahan dan sentrifugasikan segera pada 30009 selama 3 menit. 

4. Tarik semua plasma supernatan dan lapisan leukosit di at as endapan eritrosit. Masukkan cairan supernatan ini ke 

dalam tabung yang lain (tabung 2). Sentrifugasikan pada 30009 selama 5 menit. 
5. Tarik semua cairan supernatan (menyisakan endapan di tabung 2). Masukkan cairan supernatan ini ke dalam tabung 

ketiga (tabung 3). Sentrifugasikan pada 30009 selama 10 menit. 

6. Periksa endapan di tabung 2 dan 3 (setelah ditaruh di atas kaca objek dan diberi penutup) di bawah mikroskop. 
Tripanosoma biasanya akan terlihat pada endapan tabung 3 (dan, kadang-kadang, pada endapan tabung 2) . 

Metode o/ternotif 
Kalau tersedia centrifuge mikrohematokrit, tabung kapiler mikrohematokrit dengan antikoagulan dapat dipakai sebagai 
wadah sampel darah vena (atau darah kapiler). Metode pengambilan dan pemeriksaan sampel sama seperti metode untuk 

mikrofilaria (lihat halaman 161). Kalau memang ada pada sampel, Tripanosoma motil dapat ditemukan pad a plasm a, tepat 

di atas lapisan leukosit. Pertama-tama, gunakan objektif XlO, dengan bukaan kondensator dikurangi, untuk mendeteksi 

adactidaknya pergerakan. Selanjutnya, gunakan objektif x40 untuk mengamati tripanosoma secara lebih jelas. 

Pemeriksaan tripanosomiasis Afrika dengan Card agglutination trypanosomiasis test 
(CAAT) 
Card agglutination trypanosomiasis test (CAAT) adalah uji serologis yang digunakan untuk diagnosis tripanosomiasis 

Afrika. 
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Alot don bohon 
• Stoples (jar) 

• Kertas tisu atau kain lap 
• Batang pengaduk 
• Vial tetes 
• Karet pengisap untuk tabung mikrohematokrit 
• Spuit, 2,5 ml, dengan bevel 

• Lanset 
• Tabungmikrohematokrit berheparin 
• Kartu uji 
• Rak tabung mikrohematokrit, berikut penutupnya 
• Rotator manual atau elektrik (12/220V), berikut penutupnya 
• Antigen ter-liofilisasi 
• Serum kontrol positifter-liofilisasi 
• Serum kontrol negatiftet-liofilisasi 
• Larutan penyangga untuk rekonstitusi reagen. 

Alat dan bahan di atas dijual di pasaran dalam dalam satu set. Jumlah alat dan bahan yang terdapat dalam setiap setnya 
cukup untuk melakukan 250 uji. Sebelum melakukan uji ini, siapkan peralatan terlebih dulu dan rekonstitusikan reagen 
sesuai dengan jumlah yang diperlukan untuk pemeriksaan hari itu. Pelajari dan ikuti petunjuk pemakaian yang terdapat 
dalam set tersebut. 

Metode 
Pengambilan sampel 
1. Tusukkan lanset ke telunjuk,jari tengah, ataujari manis pasien. Sampel darah diambil dengan tabung mikrohematokrit 

berheparin (Gbr. 4.153) hingga mengisi tiga perempat bagian tabung. 
2. Segera putar tabung perlahan-lahan sehingga darah mengalir dari ujung yahg satu ke ujung lainnya (Gbr. 4.154). 

Pemutaran tabung ini diulang dua kali lagi. Pemutaran ini dilakukan guna menjamin tercampumya darah dan heparin 
serta mencegah penggumpalan sampel di dalam tabung. 

3. Taruh tabung mikrohematokrit di dalam rak khusus (terdapat dalam set peralatan; Gbr. 4.155). Usahakan agar rak 
selalu tertutup supaya tidak berdebu dan untuk mencegah mengeringnya sampel darah di dalam tabung. 

Rak penyimpan tabung mikrohematokrit memiliki 10 buah celahyang dinomori. Anda harus menaruh tabung pertama 
di celah pertama, dst. 

Setelah semua celah terisi, kirim rak berisi tabung-tabung mikrohematokrit tersebut ke persortel yang akan 
memeriksanya. 

Melakukan uji 
1. Siapkan dua kartu uji. Teteskan setetes antigen yang telah direkonstitusi ke dalam sumur 1 dan 2 pada kartu uji pertama 

dan ke semua sumur pada kartu uji kedua. Selama penetesan reagen, pegang vial dalam posisi tegak lurus supaya 
jumlah tetesan terukur dan konstan (Gbr. 4.156) .. 

2. Periksa kualitas reagen menggunakan kartu uji pertama. Teteskan setetes kontrol positif yang telah direkonstitusi pada 
sumur 1, dan satu tetes kontrol negatifyang telah direkonstitusi pada sumur 2 (Gbr. 4.157). 

Catatan: Pemeriksaan kualitas reagen ini cukup sekali saja dilakukan sebelum melakukan uji di laboratorium setiap 
harinya. 

3. Periksa sampel darah menggunakan kartuuji kedua. Teteskansetetes darah dalam tabung mikrohematokrit pertama ke 
sumur 1, tabung kedua ke sumur 2, dst. (Gbr. 4.158). Taruh bekas tabung-tabung mikrohematokrit tersebut ke dalam 
stoples berisi detergen. 

4. Dengan batang pengaduk, campurkan reagen di tiap sumur pada kartu uji pertama; campurkanjuga reagen dan sampel 
darah di tiap sumur pada kartu uji kedua. Ratakan campuran tersebut hingga menutupi sumur (Gbr. 4.159). Untuk 
sumuryang berbeda, batang pengaduk yang dipakaijuga harus berbeda, atau bersihkan batang pengaduk dengan kertas 
tisu atau kain lap sebelum dipakai lagi untuk sumur berikutnya; hal inidimaksudkan untuk mencegah sampel 
terkontaminasi. 
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Gbr. 4.153 . Pengambilan sampel darah dengan tabung 
mikrohematokrit 

Gbr. 4.1 55 .Rak penyimpan tabung mikrohematokrit 

Gbr. 4.157 Menyiapkan kontrol positif dan negatif 
untuk CAn 

Pedoman Teknik Oosar unluk Laboralorium Kesehalan 

Gbr. 4.154 Memutar tabung untuk mencampurkan 
sampel 

Gbr. 4 .156 Meneteskan antigen ke kartu uji 

Gbr. 4.158 Meneteskan sampel uji kartu uji 
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Gbr. 4.159 Mencampurkan sampel di tiap sumur pada kartu uji 

Gbr. 4.160 Reaksi positif kuat pada uji CATT Gbr.4.161 Reaksi positif lerriah pada uji CATT 

5. Taruh kedua kartu uji ke dalam rotator, tutup, dan setel timer untuk 5 menit. Kalau rotatornya manual, hitung waktunya 
menggunakan jam tangan Anda. Rotasi harus diatur berkeeepatan re'ndah, sekitar 100g. Kalau rotasi terlalu eepat" akan 
terbentuk gumpalan di pinggiran sumur; kalau terlalu pelan, reaksinya akan lemah., 

6. Setelah 5 men it, amati kartu-kartu uji tersebut dan laporkan reaksi di tiap sumur. Jangan sampai sampel mengering. 
Kalau ada sampel yang mengering, uji harus diulang. 

Hasil 
Reaksi positif kuat (Gbr. 4.160) 
Gumpalan-partikel keeil atau besar tampak menutupi seluruh bagian sumur, atau membentuk lingkaran di sekeliling 
pinggiran sumur. 

Reaksi positif lemah (Gbr. 4.161) 
Gumpruan-partikel sangat keeil tampak tersebar di seluruh bagian sumur, atau membentuk lingkaran di sekeliling 
pinggiran sumur. Kalau reaksinya positiflemah, ulang uji dengan memakai serum atau plasma sebagai sampel. 

Reaksi negatif (Gbr. 4.162) 
Tidak tampak aglutinasi. Reaksi tetap seragam atau, kadang-kadang, agak menebal di tengah. 

Reaksi non-spesifik (Gbr.4.163) 
Tampak lingkaran yang mengering di sekeliling pinggiran sumur, atau tampak titik-titik keeil atau benang-benang halus. 

Jenis reaksi seperti ini biasanya bermakna reaksi negiltif. Kalau Anda ragu-ragu, ulang uji dengan memakai serum atau 
plasma sebagai sampel. 

Catatan: Buang semua r~agen hasil rekonstitusi yang telah dipakai setelah semua uji pada hari itu selesai dilakukan, 
keeuali kalau reagen-reagen itu sudah didinginkan sebelumnya. Reagen-reagen tersebut akan rusak dan memberikan hasil 
yang keliru kalau dipakai lagi pada keesokan harinya. 
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Gbr. 4.162 Reaksi negatif pada uji CA TT Gbr. 4.163 Reaksi non-spesifik pada uji CAll 

Uji diagnostik tripanosomiasis Afrika lainnya 
Selain uji-uji yang telah diuraii<an di'atas, diagnosis tripanosomiasis Afrii<a dapat dilakukan di laboratorium dengan: . 

aspirasi kelenjar limfe untuk pemeriksaan tripanosoma (lihat halaman 180); 

pemeriksaan IgM dan antibodi spesifik dalam sampel darah kering yang diteteskan di kertas saring (lihat 
balaman 184); 

inokulasi pada tikus atau mencit dengan memakai sampel darah berheparin (hanya dapat dikerjakan di 
laboratorium spesialistik); 

pemeriksaan tripanosoma dalam spesimen CSF (lihat bagian 8.3.3, halaman 252). 

Penyakit Chagas 
Penyakit Chagas terutama mengenai anak-anak dan ditandai dengan demam tinggi secara koritinu atau intermiten. Pada 
anak-anak dengan penyakit ini, sekitar 50% di antaranya mengalami pembengkakan kelopak mata unilateral (tanda 
Romafia). Di bagian wajah atau tubuh lainnya, lesi kulit (chagoma) yang menyerupai furunkel dapat timbul di dekat tempat 
inokulasi. Edema anasarka dapatjuga terjadi pada penyakit ini. Pada anak-anak, pembesaran hati sering terjadi, tetapi hal 
ini jarang ditemukan pad a pasien dewasa. Demam dapat disertai dengan miokarditis dan meningitis. Infeksi pada saluran 
cerna menyebabkan muptah dan diare . Infeksi primer dapat terjadi asimptomatik, tetapi infeksi berat dapat berakibat 
fatal. 

Dalam perjalanan penyakit ini, fase akut diikuti dengan periode infeksi laten (fase indeterminate); fase ini ditandai dengan 

parasitemia ringan tanpa gejala klinis . Fase. ini dapat menetap untuk jangka waktu tak-tentu atau bel'kembang menjadi 
fase kronik. Fase indeterminate ditandai dengan terdapatnya antibodi spesifik, yang dapat dideteksi melalui uji serologis, 
bukan melalui gejala klinis. 

Pasien dengan penyakit Chagas kronis memperlihatkan tanda-tanda insufisiensi jantung. Abnormalitas gambaran 

elektrokardiogram sering kali ditemukan meskipun tanpa adanya gejala klinis. Pasien dengan penyakit Chagas kronis ini 
mungkin mengaku tidak memiliki riwayat fase akut; hal ini mungkin karena fase akut penyakit ini berlangsung asimptomatik 
atau karena fase akut tersebut terjadi semasa kanak-kanak sehingga pasien lupa pernah mengalaminya. 

Sumber infeksi don cara penularan 
Pad a penyakit Chagas, parasit (Trypanosoma cruzi) ditularkan oleh kutu genus Triatoma yang terinfeksi akibat mengisap 
darah manusia atau hewan terinfeksi . Parasit ini berkembang biak di dalam usus Triatoma . Manusia terinfeksi 'alau luka 
di tempat tusukan Triatoma tel'kontaminasi feses infektifkutu tersebut. 

Risiko penularan penyakit Chagas melalui tranfusi darah dapat meningkat kalau tindakan tersebut dilakukan kurang hati
h~. . 

Uji diagnostik penyakit .Chagas 
Infeksi Trypanosoma rangeli dan T. cruzi terhadap manusia umumnya terjadi di daerah yang sama. Meskipun T. rangeli 
tidak patogenik, tetapi spesies tripanosoma ini harus diidentifikasi dan dibedakan dengan T. cl'uzi untuk kepentingan 
diagnosis penyakit Chagas. 

Catatan: Tripanosoma motil ditemukan dalam darah selama fase akut penyakit ini, jarang ditemukan pada fase-fase 
selanjutnya. Pad a fase kronis, diagnosis terutama dilakukan melalui metode imunologis. 
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Tripanosoina penyebab penyakit Chagas sukar ditemukan dalam darah. Teknik yang digunakan dalam pengindetifikasian 
spesies ini sama seperti pada tripanosomiasis Afrika: 

pemeriksaan preparat basah Oihat halaman 182; jarang memberikan hasil positif pada fase kronis penyakit); 
pemeriksaan apusan darah tebal Oihat halaman 183), dilakukan beberapa hari berturut-turut; 
pemeriksaan apusan darah hasil sentrifugasi Oihat halaman 184); 

pemeriksaan sampel darah kering untuk deteksi IgM dan antibodi spesifik Oihat halaman 182). 

Identifikasi Trypanosoma cruzi dalam apusan darah tebal (Gbr. 4.164) 
Panjang: yang gemuk sekitar 15 Ilm; yang langsing sekitar 20 Ilm. 

Bentuk: yang gemuk berbentuk seperti huruf C; yang langsing umumnya berbentuk seperti huruf S. 

Sitoplasma: biru pueat. 

Inti: berukuran besar, terletak sentral, dan berwarna merah. 

Kinetoplas: granula bulat dan besar, berwarna merah tua atau ungu, terdapat dekat ujung posterior. 

Membran bergelombang: sempit, berwarna pink-kemerahan. 

Flagel: berwarna pink, terjulur di atas membran bergelombang. 

Identifikasi Trypanosoma range/i dalam apusan darah tebal (Gbr. 4.165) 
Panjang: 25-35 Ilm. 

Bentuk: hanya terdapat bentuk yang langsing, dengan kedua ujung meruneing. 

Inti: berwarna merah, terletak dekatpusat badan gel. 

Kinetoplas: keeil, menyerupai sebuah titik berwarna inerah tua, terletakjauh sekali dari ujung posterior. 

Membran bergelombang: terlihat, sempit. 

Flagel: terjulur di atas membran bergelombang. 

4.7.4 Leishmania· spp. 
Leishmaniasis merupakan suatu kelompokpenyakit yang disebabkan oleh infeksi protozoa genus Leishmania. Penyakit ini 
dapat mengenai kulit Oeishmaniasis kutan), membran mukosa Oeishmaniasis mukokutan), dan sistem retikuloendotel 
Oeishmaniasis viseral atau kala-azar). 

Masa inkubasi umumnya antara 2 sampai 6 bulan, tetapi dapat bervariasi mulai dari 10 hari hlngga beberapa tahun. Pada 
beberapa pasien, lesi primer timbul beberapa bulan sebelum muneulnya gejala-gejala lain. Amastigot Leishmania spp. 
berkembang biak dengan lamb at di dalam makrofag dekat tempat inokulasi. Beberapa inakrofag terinfeksi memasuki 
aliran darah menuju organ-organ visera, temp at amastigot ini berkembang biak dengan eepat. 

Seeara klinis, fase awalleishmaniasis viseral ditandai dengan demam kronis ireguler, batuk, diare, pendarahan membran 
mukosa, dan infeksi sekunder. Pada fase selanjutnya, terjadi pembesaran limp a, hati, dan kadang-kadang kelenjar limfe 
yang progresif, penurunan berat badan, dan-pada beberapa pasien-bercak hipopigmentasi pada kulit. 

Leishmaniasis kutan ditandai dengan terdapatnya ulkus di kulit, dapat soliter ataupun multipel. Pada beberapa bentuk 
leishmaniasis kutan, dapat timbul plak, papul, atau nodulpada berbagai daerah tubuh. 

Gejala klinis leishmaniasis dapat menyerupai gejala klinis skistosomiasis, malaria, dan leukemia kronis. 

Gbr. 4.164 Gambaran Trypanosoma cruz; 
dalam apusan darah tebal 

I 

Gbr. 4.165 Gambaran Trypanosoma rangel; 
dalam apusan darah tebal 
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Sumber infeksi dan cara penularan 
Gambaranepidemiologi penyakit ini unik di masing-masing daerah dan bervariasi antar-berbagai wilayah geografis. 

• Di Amerika,infeksi terhadap manusia terjadi melalui tusukan lalat Phlebotomus spesies Lutzomyia longipalpis. Vektor 
ini menularkan infeksi ke 'anjing, hewan liar, dan, tidak terlalu sering, manusia; vektor ini dapat ditemukan di des a 
maupun kota. Penyakit ini terutama ditemukan di pedesaan atau daerah pedal am an . . 

• Di India, manusia,menlpakan hospes definitif parasit ini. 
• Di lembah Mediterania dan daerah Teluk, anjing merupakan hospes definitif parasit ini, dan berbagai spesies genus 

Phlebotomus sebagai vektornya. 

• Di Sudan, hewan pengerat dan karnivora liar diketahui berperan sebagai hospes reservoar. 

Penularan infeksi dapat terjadi di pemukilTl.fln daerah perkotaan, menimbulkan berbagai mikrofokus infeksi. 

Pemeriksaan kerokan kulit untuk diagnosis leishmaniasis kutan 
Prinsip 
Diagnosis Leishmaniasis kutan dapat ditegakkan bila ditemukan stadium amastigot yang khas pada kerokan kulit dari 
tempat lesi (ulkus). 

Ulkus leishmaniasis yang khas bentuknya seperti kawah, dengan tepi meninggi. Spesimen kerokan kulit diambil dar'i tepi 
ulkus. . 

Alat dan bahan 
• MikI'oskop 
• Kaca objek 
• Skalpel 

• Kasa 
• Rak kaca objek 
• Pensil intan (pensil gel as) 

• Etanol 70% 
• Metanol 
• Larutan pewarna Giemsa (reagen no. 29) 
• Air dapar-fosfat, pH 6,8 (reagen no. 43). 

Untuk pewarnaan kerokan kulit, encerkan larutan pewarna Giemsa dengan air dapar-fosfat (1:19 v/v). 

Metode 
Pengambilan spesimen 
1. Bersihkan tepi ulkus dengan swab kapas yang dibasahi etanol. Tekan tepi ulkus dengan kasa kuat-kuat supaya daerah 

tersebut bebas-darah. 
2. Dengan skalpel, lakukan insisi superfisial di sepanjang tepi ulkus, kira-kira dengan panjang 0,5 cm dan kedalaman 

2-3 mm. Sambil terus menekan daerah insisi dengan kasa, putar skalpel hingga bilah sejajar dengan tepi ulkus; kerok 
dasar tempat insisi dengan ujung bjlah skalpel. Kerok sel-sel jaringan, tetapi upayakan supaya darah tidak ikut 
terambil. 

3. Ratakan kerokan kulit pada ujung bilah skalpel tersebut di ataskaca objek dengan suatu gerakan sirkuler hingga 
membentuk lingkaran berdia,meter 5-7 mm. Biarkan apusan ini mengering dan labeli kaca objek tersebut menggunakan 
pensil gelas. 

Memulas apusan 
1. Fiksasi apusan yang sudah kering dengan menuangkan metanol hingga menutupi keseluruhan kaca objek selama 2 

menit. 
2. Buang metanol dan tuangkan larutan pewarna Giemsa hingga menutupi keseluruhan kaca objek selama 20 menit. 
3. Bilas kaca objek tersebut dengan air dapar-fosfat, lalu taruh di dalam raknya (dengan permukaan atas kaca objek 

menghadap ke bawah) hingga mengering. 

I 
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Gbr. 4 .166 Amastigot Leishmania spp. 

Pemeriksaan mikroskopik 
Amati preparat tersebut di bawah mikroskop dengan objektif xlOO (memakai minyak imersi). 

Amastigot Leishmania spp. dapat ditemukan intraseluler di dalam makrofag atau dapat juga ditemukan interseluler. 
Amastjgot berukuran 2-4 ~m, memiliki inti yang nyata dan kinetoplas berbentuk batang (Gbr. 4.166). Baik inti maupun 
kinetoplas terwarnai merah dan sitoplasma terwarnai biru pucat. 

Laporkan hasil pengamatan dengan menuliskan "ditemukan amastigot Leishmania spp." atau "tidak ditemukan amastigot 
Leishmania spp." . 

Pemeriksaan leishmaniasis viseral dengan uji gel formal 
Uji ini merupakan indikator non-spesifik berdasarkan peningkatan kadar gamma globulin serum, yang terjadi pada 
kebanyakan pasien dengan.leishmaniasis viseral. 

Alat don bahan 
• Tabung reaksi 

Rak tabung reaksi 

• Centrifuge 
• Tabung centrifuge 
• Formalin (formaldehid 37%). 

Metode 
1. Masukkan 2-5 mlsampel darah ke dalam tabung centrifuge dan biarkan menggumpal. 
2. Pisahkan serum dengan cara menyentrifugasi tabung tersebut selama 3 menit pada 50009, atau simpan tabung di 

dalam kulkas atau biarkan di atas meja kerja semalaman. 
3. Pipetkan 1 ml serum jernih (dalam tabung centrifuge di atas) ke tabung reaksi lain. 
4. Tambahkan dua atau tiga tetes formalin ke dalam tabung berisi serum tersebut. Diamkan tabung, ditaruh dalam posisi 

tegak, selama 30 menit. 

Hasil 
Hasil uji dikatakan positif bila terbentuk gel pada serum, yaitu serum mengental dan berubah warna menjadi putih, 

biasanya setelah sekitar 5 menit. 

Hasil uji dikatakan negatifbila tidak tampak gel atau warna putih pada serum. 

Catatan: Peningkatan konsentrasi gamma globulin serum juga dapat terjadi pada infeksi hepatitis B Oihat bagian 11.8) dan 
penyakit keganasan tertentu, seperti mieloma multipel dan makroglobulinemia Waldenstrom. 



5. Bakteriologi 
•••••••• 

5.1 Pendahuluan 
Pemeriksaan mikroskopik pulasan secara langsung umumnya kurang memadai untuk mengidentifikasi spesies bakteri; 
identifikasi spesies bakteri secara tepat hanya dapat dilakukan melalui kultur. Karena itu, pengiriman spesimen ke 
laboratorium rujukan mutlak harus dilakukan. Namun, pemeriksaan mikroskopik pUlasan secara langsung merupakan 
metode yang efisien untuk mendeteksi bakteri dalam cairan biologis, yang normalnya steril, dan dalam spesimen dari 
sumber-sumber lain. Pemeriksaan ini dapat memberikan informasi berharga untuk penegakan diagnosis, pemberian 
terapi, dan pengendalian penyakit sesegera mungkin. Sebagai contoh: 
• Pemeriksaan spesimen dari pasien pria dengan uretritis stadium dini dapat digunakan dalam penegakan diagnosis 

infeksi gonokokus (gonore), dengan ketepatan yang cukup tinggi (pada wanita, penegakan diagnosis gonore jauh lebih 
.sulit). 

• Pemeriksaan mikroskopik pulasan sputum merupakan teknik yang praktis dan efektif untuk pendetek3ian infeksi 
tuberkulosis. 

• Pemeriksaan mikroskopik CSF digunakan dalam pengidentifikasian bakteri atau jamur penyebab meningitis O-ihat 
bagian 8.3.3). 

Diagnosis beberapa penyakit juga dapat ditegakkan melalui pemeriksaan serologis; salah satu contohnya, sifilis Oihat 
bagian 11.10). Teknik serologis juga berperan penting dalam surveilans epidemiologis dan deteksi dini penyakit-penyakit 
yang disebabkan oleh bakteri-bakteri yang sulit dikultur (mis., Mycobacterium tuberculosis). 

5.2 Pembuatan danFiksasi Preparat 
5.2.1 Prinsip 
Preparat yang akan diperiksa (dari spesimen pus, sputum, sentrifugat urine, CSF, dll .) dibuat dan difiksasi dengan cara . 
s-ebagai berikut. 

• Oleskan spesimen pada kaca objek dan buat suatu apusan yang tipis. 
• Diamkan apusan tersebut sampai benar-benar kering. 

Fiksasi dengan metanol7o%, atau dengan pemanasan, sebelum dipulas. 

5.2.2 Alatdan Bahan 
• Sengkelit: kawat logam (biasanya terbuat dari campuran nikel-kromium) dengan suatu pegangan dan salah satu 

ujungnya dilengkungkan membentuk lingkaran. Lengkungkan ujung kawat tersebut dengan pinset, dan usahakan agar 
lingkaran terbentuk sempurna (Gbr. 5.1). Diameter aktuallingkaran sebaiknya 2 mm. 

• Mikroskop 
• Kaca objek 
• Penutup kaca objek 
• Pemanas Bunsen atau lampu spiritus 
• Metanol7o %. 
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Gbr. 5.1 Membuat sengkelit Gbr. 5 .2 Memanaskan sengkelit 

----
Gbr. 5.3 Mengambil sampel dengan sengkelit Gbr. 5.4 Memindahkan sampel ke kaca objek 

Gbr. 5 .5 Membuat apusan 

5.2.3 Pembuatan preparat 
1. Panaskan ujung sengkeIit sampai berwarna merah terang: letakkan sengkelit tepat di atas api, dalam posisi hampir 

vertikal (Gbr. 5.2). Tunggu sebentar hingga dingin (hitung sampai 20). 

2. Ambil sedikit spesimen yang akan diperiksa dengan menaruh sengkelit rata terhadap permukaan cairan (Gbr. 5.3) .. 
3. Nomori kaca objek kemudian tekankan sengkelit ke tengah kaca objek (Gbr. SA). 

4. Dengan tetap memegang sengkelit rata terhadap permukaan kaca objek, putar sengkelit dengan arah menjauhi pusat, 
menghasilkan suatu apusan berbentuk spiral-oval (Gbr. 5.5). 

Sisakan ruangan antaraspesimen dan keempat sudut kaca objek. Diamkan sampai benar-benar kering. 
5. lTIangi langkah 1. 

Kadang-kadang, apusan yang diserahkan ke laboratorium tidak ditandai. UI).tuk meneIltukan si si kaca objek tempat apusan 
tersebut dibuat, posisikan kaca objek menghadap cahaya sedemikian hingga memantulkan cahaya: 
• Sisi tanpa apusan akan berkilau (memantulkan cahaya). 
• Sisi dengan apusan tidak akan memantulkan cahaya. 

5.2.4 Fiksasi apusan 
Kalau apusan benar-benarsudah kering, fiksasi apusan dengan menambahkan beberapa tetes metanol 70% pada apusan 
selama 2 menit atau dengan melewatkan sebentar permukaan belakang kaca objek d! atas api sebanyak tiga kali (Gbr. 5.6) . 
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Gbr. 5.6 Fiksasi apusan di atas nyala api 

(b) _ 
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" Gbr. 5.8 Reaksi pewarnaan Gram: fiksasi dengan iodin 

a: bakteri negatif-Gram; b: bakteri positif-Gram 
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Gbr 5.7 Reaksi pewarnaari Gram: pewarnaan 
d'engan ungu kristal 
a: bakteri negatif-Gram; b: bakteri positif-Gram 
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Gbr 5.9 Reaksi pewarnaan Gram: pemudaran warna 
ol'eh etanol 
a: bakteri negatif-Gram; b: bakteri po~itif-Gram 

Apusan yang sudah difiksasi dapat segera dipulas, dengan cara seperti yang sudah diuraikan pada bagian 5.3. 

Kadang-kadang, Anda perlu menggainbar sebuah lingkaran di sekeliling apusan dengan pensil minyak (grease pencil), 
sehingga apusan ini lebih mudah dilihat. 

5.3 Teknik Pewarnaan 
5.3.1 Pewarnaan gram 
Pewarnaan Gram mempermudah pemeriksaan mikroskopik apusan untuk mendeteksi bakteri, pus, basil Vincent, dan 
Candida albicans. Bakteri komensal, yang selalu ditemukan, tidaklah signifikan. Bakteri komensal ini tidak perlu diperiksa 
lebih lanjut ataupun dilaporkan. 

Prinsip 
• Ungu kristal mewarnai semua bakteri menjadi ungu tua (Gbr -5.7). 
• Larutan iodin menahan zat warna violet secara lebih kuat atau lemah, tergantungjenis bakterinya (Gbr. 5.8). 

• Etanol 95%: 
- memudarkan warna bakteri ketika ungu kristal tidak terikat kuat oleh larutan iodin (Gbr. 5.9 [a]); 
- tidak memudarkan warna bakteri ketika ungu kristal terikat kuat oleh larutan iodin (GbI'. 5.9 [bD. 

• Larutan fuksin karbol, merah netral, atau safranin (berwarna pink): 
mewarnai ulang (pink) bakteri yang warnanya dipudarkan oleh etanol (Gbr. 5.10 [a]); 
tidak berpengaruh terhadap bakteri 'yang tetap berwarna ungu tua (tidak dipudarkan oleh etano]) (Gbr. 5.10 

[bD. 

Alat dan bahan 
• Mikroskop 
• Rak kaca objek 
• Ungu kristal, modifikasi Hucker (reagen no. 18) 

• Larutan iodin lugol 0,1 % (reagen no. 36) 
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Gbr. 5.10 Reaksi pewarnaan Gram: pewarnaan ulang oleh 
larutan fuksin karbol, merah netral, atau safranin 
a: bakteri negatif-Gram; b: bakteri positif-Gram 
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Gbr. 5.12 Organisme negatif-Gram 

• Larutan pemudar-warna aseton-etanol 
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Gbr. 5.11 Organisme positif-Gram 

Gbr. 5.13 Candida albicans 

• Larutan fuksin karbol untuk pewarnaan Ziehl-Neelsen (reagen nO.16) (diencerkan 10 kali dengan etanol 95%), larutan 

merah netral 0,1% (reagen no. 40), atau larutan safranin (reagen no. 47). 

Metode 
1. Fiksasi apusan seperti yang diuraikan pada bagian 5.2-4. 

2. Tambahkan ungu kristal pada keseluruhan kaca objek selama 60 detik. 

3· Bilas dengan air bersih. Biarkan kaca objek mengering sebentar; selanjutnya, tambahkan iodin pada keseluruhan kaca 
objek selama 60 detik. 

4· Bilas dengan air bersih. Pudarkan warna segera dengan aseton-etanol, selama 2-3 detik saja. 

5· Tambahkan fuksin karbol pada keseluruhan kaca objek selama 2 menit. 

6. Bilas dengan air bersih dan taruh kaca objek, dengan posisi tegak, di dalam rak kaca objek dan biarkan mengering. 

Pemeriksaan mikroskopik 
Pertama-tama, amati preparat dengan objektif x40 untuk melihat distribusi pulasan; selanjutnya, pakai objektif X100 
(dengan minyak imersi). 

Organisme positif-Gram 
Organisme positif-Gram terwarnai ungu tua (Gbr. 5.11) (mis., stafilokokus, streptokokus, mikrokokus, pneumokokus, 
enterokokus, basil difteri, basil antraks). 

Organisme negatif-Gram 
Organisme negatif-Gram terwarnai merah (Gbr. 5.12) (mis., gonokokus, meningokokus, basil koliform, shigella, vibrio 
kolera) . 

Identifikasi organisme spesifik ,,: ' .! 

Candida albicans terlihat sebagai spora positif-Gram berukuran besar (diameter 2-4 /lm), berbentuk oval atau bulat (Gbi. 

5·13 [a]), dengan berbagai filamen mirip-miselium yang panjangnya bervariasi dan ujungnya membulat (Gbr. 5.13 Cb]). 
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"Actinomycetes" terlihat sebagai granula besar, kadang-kadang tampak dengan mata telanjang (berwarna putih sampai 
kuning). Bagian tengahnya bersifat negatif-Gram, sementara bagian tepinya bersifat positif-Gram (Gbr. 5.14). Organisme 
ini ditemukan di dalam pus dari lesi kulit, sputum, dll. 

Basil Vincent terlihat sebagai basil fusiformis dan spirokaeta negatif-Gram (Gbr. 5.15). 

Tidak ada lagi bakteri lain yang harus dilaporkan, mengingat banyak bakteri komensal yang sering dikira bakteri 
patogen. 

Sumber kesalahan identifikasi 
Reaksi positif-Gram palsu dapat terjadi karena: 
• Apusan difiksasi sebelum benar-benar kering. 

• Apusan terlalu tebal. 
• Terdapat endapan di botol berisi ungu kristal (sa ring dulu sebelum dipakai). 
• Larutan iodin tidak terbilas sempurna sewaktu pewarnaan. 
• Preparat kurang lama dicelupkan ke dalam aseton-etanol. 
• Larutan fuksin karbol (atau safranin atau merah neutral) yang dipakai terlalu pekat atau terlalu lama dibiarkan pada 

preparat. 

Reaksi negatif-Gram palsu dapat terjadi karena: 
• Preparat kurang lama diwarnai dengan larutan iodin. 
• Preparat terlalu lama dicelupkan ke dalam aseton-etanol atau larutan ini tidak terbilas sempurna sewaktu pewarnaan. 

5.3.2 Pewarnaan Albert (untuk Pendeteksian Corynebacterium diphtheriae) 
Pada kasus dengan kecurigaan difieri, apusan sputum sebaiknya dipulas dengan larutan pewarna Albert. Larutan pewarna 
ini digunakan untuk memperlihatkan granula volutin yang terwarnai gelap pada basil Corynebacterium diphtheriae (Lihat 
Gbr.5 .16). 

Gbr. 5.14 "Actinomycetes" 
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Gbr. 5.15 Basil Vincent 
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Gbr. 5.16 Corynebacterium diphtheriae 
Basil C. diphtheriae mungkin tersusun membentuk barisan (a) atau formasi-V (b) atau menyatu membentuk sudut, memberi
kan gambaran seperti huruf Cina (c) . 
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Alat dan bahan 
• Mikroskop 
• Rak kaca objek 
• Larutan pewarna Albert (reagen no. 7). 

Metode 
1. Fiksasi apusan seperti yang diuraikan pada bagian 5.2-4. 
2. Teteskan larutan pewarna Albert hingga menutupi keseluruhan preparat selama 3-5 menit. 
3. Bilas dengan air bersih dan taruh kaca objek, dengan po si si tegak, di dalam rak kaca objek dan biarkan hingga kering. 

Pemeriksaan mikroskopik 
Pertama-tama, amati preparat dengan objektif x40 untuk melihat distribusi pulasan; selanjutnya, pakai objektif xlOO 
(dengan minyak imersi). 

Corynebacterium diphtheriae terlihat sebagai basil berwarna hijau (Gambar 5.16) berisi granula-granula volutin berwarna 
hijau-hitam. Basil-basil ini tersusun membentuk barisan (a) atau formasi-V (b), atau menyatu membentuk sudut, 
memberikan gambaran seperti huruf Cina (c). Terapi difteri dapat diberikan kalau terdapat bukti yang mendukung 
diagnosis difteri, yi., cukup dengan ditemukannya basillangsing berisi granula-granula volutin. 

Kalau baru sebatas kecurigaan difteri, spesimen sebaiknya dikirim ke laboratorium bakteriologi untuk dikultur (lihat 

bagian 5-4.4). 

5.3.3 Pewarnaan Ziehl-Neelsen (untuk pendeteksian basil tahan asam) 
Larutan pewarna Ziehl-Neelsen dipakai untuk mengidentifikasi mikobakterium dan ookista Cryptosporidium spp. (lihat 
bagian 4.3.2, halaman 120). 

Prinsip 
Mikobakterium dan ookista Cryptosporidium spp., yang diwarnai dengan larutan fuksin karbol yang pekat dan panas, 
resisten terhadap pemudaran warna oleh larutan asam atau asam-etanol sehingga tetap berwarna merah. Jaringan dan 
organisme lainnya memudar warnanya oleh larutan asam-etanol dan terwarnai dengan larutan pewarna lain, mis., 
terwarnai biru dengan biru metilen. 

Mycobacterium Zeprae dan ookista Cryptosporidium spp. hanya resisten terhadap pemudaran warna oleh larutan asam 
atau asam-etanollemah. Spesies-spesies ini diperlihatkan teknik pewarnaan Ziehl-Neelsen yang dimodifikasi (Tabe15.1). 

Mycobacterium spp. dan ookista Cryptosporidium spp. dikenal sebagai basil "tahan asam" karena basil-basil ini resisten 
terhadap pemudaran warna oleh larutan asam. Basil-basil ini tidak terwarnai dengan baik kalau memakai larutan pewarna 
Gram atau larutan pewarna sederhana lainnya, seperti biru metilen. 

label 5.1 Organisme yang terwarnai oleh larutan pewarna Ziehl-Neelsen 

'~ 0qJanIIme 

Sputum M. tubeR:U1OSI:S 
M.boYls 

KuIIt M. leprae 
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Alat dan bahan 
• Mikroskop 
• Lampu spiritus atau pemanas Bunsen 

• Rak kaca objek 

• Pinset 
• Larutan fuksin karbol untuk pewarnaan Ziehl-Neelsen (reagen no. 16) (disaring sebelum dipakai) 

• Asam-etanol untuk pewarnaan Ziehl-Neelsen (reagen no. 5) 
• Larutan hijau malasit 1% (lihat reagen no. 31), diencerkan 1:1 dengan air suling, atau larutan biru metilen (reagen no. 

39). 

Metode 
1. Fiksasi apusan seperti yang diuraikan pada bagian 5.2-4. 

2 . Teteskan larutan pewarna fuksin karbol yang telah disaring hingga menutupi keseluruhan apusan. Angkat kaca objek 

dengan pinset dan panaskan sebentar dengan lampu spiritus atau pemanas Bunsen sampai larutan pewarna tampak 
mulai menguap (pada suhu sekitar 60°C-jangan memanaskan berlebihan). 

3· Diamkan kaca objek selama 5 menit supaya benar-benar terwarnai. 
4. Bilas dengan air bersih dan teteskan asam-etanol hingga menutupi keseluruhan apusan; diamkan selama 5 menit atau 

sampai menjadi pink. 

5. Bilas dengan air bersih dan teteskan hijau malasit atau biru metilen hingga menutupi keseluruhan apusan selama 1-2 

men it. 

6. Bilas lagi dengan air bersih dan taruh kaca objek, dengan posisi tegak, di dalam rak kaca objek, biarkan mengering 

dengan sendirinya. Jangan mengeringkannya dengan tisu atau kertas penyerap cairan. 

Pemeriksaan mikroskopik 
Amati preparat di bawah mikroskop; pertama-tama, pakai objektif x40 untuk melihat distribusi pulasan. Selanjutnya, 

amati pulasan secara sistematik dengan objektif x 100 (pakai minyak imersi) untuk mendeteksi basil tahan as am (basil 

berwarna merah). 

Periksa preparat secara berurutan, mulai dari ujung yang satu ke ujung yang lain, hingga keseluruhan pulasan teramati . 

Hitung jumlah basil tahan asam yang ditemukan per lapangan pandang mikroskop (atau per 100 lapangan pandang 

mikroskop, kalau jumlah basil tahan asam sedikit sekali). 

Sebelum dipakai untuk memeriksa preparat lainnya, bersihkan objektif dengan tisu lensa untuk mencegah pindahnya basil 

tahan as am ke preparat berikutnya. 

Kalau terlihat basil berwarna merah, tuliskan "ditemukan basil tahan asam". Laporkan juga jumlah basil tahan as am yang 

ditemukan, seperti yang disajikan dalam tabel 5.2. 

Kalau tidak ada basil tahan asam yang terlihat, tuIiskan "tidak ditemukan basil tahan asam". 

5.3.4 Pewarnaan Wayson (untuk pendeteksian Yersinia pestis) 
Pewarnaan Wayson dipakai untuk mengidentifikasi Yersinia pestis dalam aspirat bubo (lihat bagian 5.10). 

Alat dan bahan 
• Mikroskop 
• Rak kaca objek 

• Metanol 70% 
• Larutan pewarna Wayson (reagen no. 63). 
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Metode 
1. Fiksasi apusan metanol selama 2 men it. 
2. Teteskan larutan pewarna Wayson menutupi keseluruhan apusan selama 15 detik. 
3. Bilas air bersih dan taruh preparat, dengan posisi tegak, di dalam rak kaca hingga 

Pemeriksaan mikroskopik 
objektif x40 untuk melihat distribusi pakai x100 

Yersinia terlihat organisme terwarnai biru dan ujung-ujungnya terwarnai 

5.3.5 Pewarnaan biru metilen loeffler (untuk pendeteksian Bacillus anthracis) 
Bim metilen Loeffler dipakai untuk mewarnai Bacillus antraks (lihat 5.ll). 

Catatan: Antraks menular. Karena Anda harus memakai sarung tangan dan pakaian 

terinfeksi antraks. 

Prosedur pewarnaan harus dikerjakan di tempat yang aman. 

Alat dan 
• Mikroskop 
• Rak kaca objek 
• Larutan kalium permanganat 4% 
• Riru metilen Loeffler no. 

Metode 
1. Teteskan kalium permanganat keseluruhan preparat selama 10 menit. 
2. Bilas dengan air bersih dan teteskan biru metilen Loeffler menutupi keseluruhan 
3. Bilas air bersih dan taruh kaca objek, tegak, di dalam rak kaca 

Pemeriksaan mikroskopik 
amati objektif x40; selanjutnya, pakai VVI""'." x100 

Bacillus anthracis terlihat sebagai basil berukuran 
basil-basil ini tersusun dalam bentuk rantai (Gbr. 

berwarna biru, dan 

I 
I • 

Gbr. 5.17 Badllus anthrads 

oleh 

selama 1 menit. 
kering. 

berwarna ungu 
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5.4 Pemeriksaan Spesimen Sputum dan Swab Tenggorokan 
Berbagai organisme patogen dapat terdeteksi melalui pemeriksaan mikroskopik spesimen sputum dan swab tenggorokan. 
Organisme-organisme ini meliputi: 

• Bakteri: basil tahan asam negatif-Gram atau positif-Gram. 

• Jamur atau ragi: berupa filamen-filamen miselium, dengan atau tanpa pori. Jamur atau ragi ini mungkin patogen atau 
mungkin juga hanya saprofit yang berkembangbiak di dalam sampel setelah sampel disimpan dalam wadahnya 

(identifikasi secara tepat perlu dilakukan di laboratorium spesialistik). 

• Actinomycetes: berupa granula-granula, lihat halaman 196. 
• Parasit: telur trematoda paru dan, sangat jarang, telur skistosoma dan cacing dewasa spesies Mammomonogamus 

laryngeus. 

Sering kali, perlu dilakukan kultur untuk pengidentifikasian agen-agen infektif. 

5.4.1 Alot don bohon 
• Mikroskop 

• Kaca objek 
• Wadah berleher lebar dan tahan bocor untuk spesimen sputum, seperti stoples atau kardus (lihat bagian 2.5.5) 

• Swab kapas steril 

• Spatula lidah 

• Tabung reaksi 
• Kristal natrium klorida 
• N-setilpirimidinium klorida 

• Air suling. 

Kalau memungkinkan, swab kapas steril dibuat di laboratorium tingkat pusat; kalau tidak memungkinkan, dapat dipakai 

teknik pembuatan swab kapas steril sebagai berikut. 
1. Siapkan beberapa batang kayu tipis (atau kawat aluminium), dengan panjang 18 cm dan diameter 2 mm. Buat strip 

kapas, dengan panjang 6 cm dan lebar 3 cm, setipis mungkin. 

2. Gulung kapas mengelilingi salah satu ujung batang kayu (atau kawat). 
3. Swab kapas tersebut dibentuk seperti kerucut. 

4. Taruh di dalam tabung-reaksi kaca. Sumbat tabung dengan kapas yang tidak menyerap cairan. Sterilkan tabung berisi 

swab kapas tersebut (lihat bagian 3.5.5). 

5.4.2 Metode 
Pengumpulon spesimen 
Spesimen sputum 
Spesimen sputum sebaiknya ditampung pagi hari sehabis bangun tidur. 

1. Minta pasien bernapas dalam. Selanjutnya, pasien diminta membatukkan dengan kuat dan menampung air liurnya di 

dalam wadah (Gbr. 5.18). 

Tutup rap at wadah terse but dan tempelkan label bertuliskan nama dan nomor pasien. 

Pastikan bahwa jumlah sputum yang ditampung cukup untuk pemeriksaan. 

2. Kalau spesimen akan dikirim ke laboratorium untuk kultur Mycobacterium tuberculosis (lihat bagian 50404), minta 
pasien untuk menampung langsung di dalam stoples bermulut lebar, bertutup ulir, dan berisi 25 mllarutan berikut. 

N-setilpiridinium klorida 5 g 

Natrium klorida 

Air suling sampai 
109 

1000 ml 

Tutup rapat stoples dan berikan label bertuliskan nama pasien dan tanggal pengambilan spesimen (lihat bagian 3.7.1). 

Penting: Saliva yang encer dan berbusa serta sekret hidung dan faring tidak sesuai dipakai sebagai sampel untuk 

pemeriksaan bakteriologis. Minta pasien mengirimkan sampel yang lain. 

Swab tenggorokan 
1. Tekan lidah ke bawah dengan spatula lidah (Gbr. 5.19). Perhatikan bagian belakang tenggorokan. 
2. Periksa dengan cermat apakah terdapat tanda-tanda peradangan dan eksudat, pus, endapan membr~nosa, atau ulkus. 
3. Usap area yang terinfeksi dengan kapas swab steril. Swab inijangan sampai terkontaminasi oleh saliva. Taruh kembali 

kapas swab tersebut di dalam tabung-reaksi steril. 
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Gbr. 5.18 Menampung sampel sputum Gbr. 5.19 Memeriksa bagian belakang tenggorokan 

Pembuatan preparat 
Buat dua buah apusan dari masing-masing spesimen (lihat bagian 5.2.3). Pulas salah satu apusan dengan larutan pewama 

Albert (lihat bagian 5.3.2); apusan yang lain dipulas dengan larutan pewama Ziehl-Neelsen Oihat bagian 5.3.3). 

5.4.3 Pemeriksaan mikroskopik 
Pemeriksaan sputum dilakukan pertama-tama dengan mata telanjang dan selanjutnya, dengan mikroskop. 
Sputum pasien dengan infeksi bakteri biasanya berisi: 

mukus yang tebal, disertai gelembung-gelembung udara 
benang-benang fibrin 
kumpulan pus 

kadang-kadang, noda-noda darah berwarna kecoklatan. 
Berdasarkan inspeksi visual ini, karakteristik sputum dapat dilaporkan sebagai berikut. 

purulen: berwarna kehijauan, berisi pus; 
mukopurulen: berwarna kehijauan, berisi pus dan mukus; 
mukoid: sebagian besar berisi mukus; 
mukosaliva: berisi mukus dan sedikit saliva. 

Darah juga harus dilaporkan kalau terIihat pada inspeksi visual ini. 
Sampel sputum yang sebagian besar berisi saliva tidak dapat dipakai untuk kultur ataupun pemeriksaan langsung. 
Periksa apusan yang sudah dipulas dengan larutan pewarna Albert seperti yang telah diuraikan pada bagian 5.3.2. Kalau 
terIihat basil-basil berwama hijau dan berisi granula-granula volutin berwarna hijau-kehitaman Oihat Gbr. 5.16), laporkan 
dengan menuliskan "ditemukan Corynebacterium diphtheriae". 
Periksa apusan yang sudah dipulas dengan larutan pewarna Ziehl-Neelsen seperti yang telah diuraikan pada bagian 5.3.3. 
Kalau terlihat basil-basil berwarna merah, laporkan dengan menuliskan "ditemukan basil tahan asam". Laporkan juga 
jumlah basil tahan asam yang ditemukan, seperti yang telah disajikan dalam Tabel 5.2. Kalau tidak ada basil tahan asam 

yang terlihat, laporkan dengan menuliskan "tidak ditemukan basil tahan asam". 

5.4.4 Pengiriman spesimen untuk kultur' 
Spesimen sputum 
Spesimen sputum dikirim ke laboratorium bakteriologis untuk kultur Mycobacterium tuberculosis, uji resistensi obat 
anti-tuberkulosis, dan inokulasi bakteri ini ke hewan pengerat sejenis hamster (guinea-pig). 

1 Lihatjuga bagian 3.7.1. 

I 
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Spesimen harus disimpan di dalam medium transpor, seperti yang telah diuraikan pada bagian 5-4.2, dan segera dikirim 
ke laboratorium. 

Lama penyimpanan maksimum: 10 han. 

Swab tenggorokan 
Untuk pemeriksaan rutin 
Sehabis mengambil spesimen, taruh kembali swab kapas tersebut di dalam tabung-reaksi steril sesegera mungkin (lihat 

bagian 5-4.2) dan kirimkan segera ke laboratonum bakteriologis. 

Untuk konfirmasi infeksi Corynebacterium diphtheriae 
Pada kasus dengan kecurigaan difteri, spesimen yang akan dikirim harus dimasukkan ke dalam tabung steril berisi serum 

beku (tabung ini harus disimpan di dalam kulkas) . 

Torehkan swab pada permukaan serum, dengan tabung dimiringkan, mulai dari bagian dasar ke atas dan jangan ditekan 

(Gbr. 5.20). Kirimkan spesimen hari itu juga. 

Lama penyimpanan maksimum: 24jam. 

Untuk deteksi meningokokus 
Hal ini jarang dikerjakan, kecuali pada survei epidemiologis yang bertujuan untuk mengidentifikasi karier meningokokus. 

Kalau memungkinkan, gunakan medium transpor khusus, seperti medium transpor Stuart, yang dimodifikasi (reagen no . 

56). 

Torehkan swab pada permukaan medium, dari sisi tabung yang satu ke sisi tabung lainnya, mulai dari bagian dasar tabung 

(Gbr. 5.21). Kirimkan spesimen hari itu juga. 

Lama penyimpanan maksimum : 3 han. 

5.5 Pemeriksaan Spesimen Urogenital untuk Diagnosis Gonore 
5.5.1 Alat dan bahan 
• Mikroskop 

• Kaca objek 

• Botol100 ml 

• Pipet Pasteur 

• Kapas 
• Medium transpor Amies (reagen no. 9). 

5.5.2 Metode 
Pengambilan spesimen 
Dari pasien pria 
1. Kalau memungkinkan, ambil spesimen pagi hari sewaktu bangun tidur, sebelum pasien berkemih. 

2. Bersihkan daerah sekeliling meatus uretra dengan larutan saline steril. 

3. Lakukan penekanan ringan pada penis hingga tampak setetes pus keluar dari meatus uretra; kalau tidak tarnpak pus 

yang keluar dari meatus, lakukan pengurutan ringan di sepanjang uretra , mulai dari atas ke bawah. 

Gbr. 5.20 Menorehkan swab tenggorokan 
pada serum beku 

Gbr. 5.21 Menorehkan swab tenggorokan pada medium 
transpor Stuart 



5. Bokteriologi 203 

4. Arnbil sampel pus dengan kapas swab steril bertangkai (Iihat bagian 5A-1). Masukkan kapas swab ke dalam botol kecil 

berisi medium transpor Amies. Potong tangkai kapas swab tersebut supaya botol dapat ditutup rapat (Gbr. 5.22). 

5. Gunakan kapas swab yang lain untuk mengambil sampel pus untuk pewarnaan Gram (lihat bagian 5.3.1). 

Dari pasien wanita 
Spesimen harus diambil dari canalis cervicis uteri oleh dokter atau perawat terlatih. Pada kasus gonore kronis, spesimen 

harus diambil tepat sebelum atau sesudah periode menstruasi. 

Pembuatan preparat 
Buat apusan dari masing-masing spesimen. Biarkan apusan mengering dan selanjutnya, pulas dengan larutan pewarna 

Gram (Iihat bagian 5.3.1). 

5.5.3 Pemeriksaan mikroskopik 
Pemeriksaan mikroskopik sangat berperan dalam diagnosis gonore pada pria; pemeriksaan ini tidak terlalu bermakna 

untuk diagnosis gonore pada wanita. Karena itu, perlu dilakukan kultur untuk mengisolasi dan mengidentifikasi gonokokus 

pada spesimen urogenital yang berasal dan wanita. 

Arnati preparat memakai objektif XlOO (dengan minyak imersi). Pengamatan lebih difokuskan pada bagian tepi pulasan, 

temp at berbagai elemen terdistribusi merata dan pulasan lebih tipis sehingga lebih mudah diamati karena zat warna tidak 

terlalu menumpuk di bagian ini. 

PUS 
Pus memiliki sebuah inti yang terwarnai pink dan sitoplasma yang tidak berwarna. Inti pus dapat tampak berdegenerasi. 

Gonokokus 
Gonokokus terlihat sebagai diplokokus negatif-Gram (berpasangan) (Gbr. 5.23 [a]). Kokus ini berbentuk oval dan seperti 

ginjal. Diplokokus negatif-Gram ekstraseluler (Gbr. 5.23 cb]) yang terlihat juga harus dilaporkan. 

Diagnosis kerja gonore dapat ditegakkan kalau ditemukan diplokokus negatif-Gram intraseluler pada pulasan urogenital 

dari pasien pria. Diplokokus negatif-Gram ekstraseluler mungkin dapat ditemukan kalau pus pecah. 

Dalam melaporkan hasil pengamatan, tuliskan sebagai berikut. 

ditemukan diplokokus negatif-Gram intraseluler; 

ditemukan diplokokus negatif-Gram ekstraseluler; 

tidak ditemukan diplokokus negatif-Gram. 

Cbr. 5.22 Memasukkan spesimen urogenital 
ke medium transpor Amies 

Cbr. 5.23 Gonokokus dan pus 
a: gonokokus intraseluler; b: gonokokus ekstraseluler 
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Bakteri lain penyebab infeksi pada pasien pria 
Bakteri-bakteri berikut kadang-kadang ditemukan pada pulasan pus-metra: 

kokus positif-Gram (mis., stafilokokus); 
- basil positif-Gram (mis., basil difteri); 
- basil negatif-Gram (mis., basil koliform). 

Penjelasan mengenai organisme-organisme ini terdapat di bagian 5.3.1. 

Bakteri lain penyebab infeksi pada pasien wanita 
Semuajenis organisme dapat ditemukan pada pulasan; yang terutama: 

basil positif-Gram; 
kokus negatif-Gram (saprofit) . 

5.5.4 Pengiriman spesimen untuk kultur1 

Dengan medium transpor Stuart 
Pengiriman spesimen dengan medium transpor Stuart yang dimodifikasi (reagen no. 56) merupakan metode terbaik, 

seandainya medium ini dapat diperoleh dari laboratorium spesialistik. 

Kemasan medium ini biasanya berupa botol-30 ml beralas rata, yang berisi 8 ml medium solid (di sepanjang salah satu sisi 
botol) serta campuran udara (90%) dan karbon dioksida (10%). Botol beralas bulat juga dapat dipakai. Botol sebaiknya 
sesingkat mungkin dalam kondisi terbuka untuk mencegah keluarnya gas. 

Metode 
1. Letakkan botol berisi medium dalam posisi tegak. Ambil spesimen dengan swab kapas seperti yang diuraikan pada 

bagian 5.5.2. Buka botol tersebut. 
2. Pegang botol dalam posisi setegak mungkin (untuk mencegah keluarnya gas), torehkan swab kapas yang mengandung 

pus tadi ke seluruh permukaan medium solid, dari satu sisi botol ke sisi botollainnya mulai dari bagian alas botol (Gbr. 

5·22). 
3. Tutup kembali botol. Kirimkan segera botol tersebut (medium dipertahankan pad a suhu ruang normal). 

Lama penyimpanan maksimum: 3 hari, tetapi lebih cepat lebih baik. 

Medium transpor ini juga dapat dipakai untuk meningokokus. 

Dengan pipet Pasteur 
Metode 
1. Ambil spesimen pus dengan swab kapas steril seperti yang diuraikan pada bagian 5.5.2. 
2. Tarik spesimen pus ke dalam pipet Pasteur yang disumbat dengan kapas. 
3. Masukkan pipet tersebut ke dalam tabung-reaksi steril; alasi dan sumbat pipet dengan kapas, seperti yang diperlihatkan 

pada Gambar 5.24. 

Lama penyimpanan maksimum: 6 jam (pada suhu kamar). 

5.6 Pemeriksaan Spesimen Genital untuk Diagnosis Sifilis 
Sifilis merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh Treponema pallidum dan berlangsung dalam tiga 
stadium klinis. 

Stadium primer ditandai dengan ulkus genital soliter, tidak nyeri (chancre sifilis), kadang-kadang disertai limfadenopati 
di beberapa bagian tubuh. Chancre ini akan sembuh spontan, bahkan tanpa pengobatan. 

Pad a beberapa pasien, terjadi progresivitas penyakit sampai stadium kedua. 

I Lihatjuga bagian 3.7.1. 



5. Bakteriologi 205 

Gbr. 5.24 Mengirim spesimen urogenital memakai 
pipet Pasteur 

Gbr. 5.25 Mengambil spesimen chancre 

Stadium kedua ini ditandai dengan: 
ruam kulit 

ulkus oral 
kutil genital 
limfadenopati generalisata. 

Stadium ketiga sangat jarang dijumpai; stadium ini ditandai dengan kelainan susunan saraf pusat dan jantung. 

Sifilis sekunder atau tersier dapat ditularkan ke fetus in utero (sifilis kongenital). 

Patek 
Patek (yaws) disebabkan oleh treponema non-venereal (Treponema pertenue) dan ditemukan di daerah beriklim tropis
lembab. Penyakit ini ditandai dengan papiloma-papiloma granuler pada kulit. 

T. pallidum dan T. pertenue merupakan spirochaeta halus berbentuk, seperti pilinan padat, berukuran 6-12 ~m x 0,2 ~m. 

Kedua spesies treponema ini tidak dapat dibedakan melalui pemeriksaan mikroskopik. 

Pemeriksaan sampel yang diduga terinfeksi spirochaeta dengan mikroskop lapangan gelap diperlukan karena spirochaeta 
ini tidak menghasilkan kontras warna yang mudah dilihat dengan mikroskop cahaya biasa. 

5.6.1 Alat dan bahan 
Mikroskop lapangan gelap 

• Kaca objek 
• Penutup kaca objek 
• Sarung tangan 

• Kasa 
• Lanset steril atau skalpel 
• Larutan natrium klorida 0,85% (reagen no. 53). 

5.6.2 Metode 
Pengambilan spesimen 
Ha/-ha/ yong per/u diperhotikon: 
• Pakai sarung tangan sewaktu melakukan prosedur ini. 
• Segala jenis salep di lokasi chancre dibersihkan dulu sebelum mengambil spesimen. 

1. Ambil spesimen chancre dengan kasa yang dibasahi larutan natrium klorida. 
2. Kalau tidak terdapat cairan serosa yang nyata di kasa tersebut, kerok pinggiran ulkus perlahan-lahan dengan lanset 

steril atau sisi-tumpul skalpel (Gbr. 5.25). Jangan sampai bercampur darah. 
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3. Kompres ulkus perlahan-Iahan dengan kasa. 
4. Pakai penutup kaca objek untuk mengambil setetes eksudat serosa, segera balikkan dan taruh di atas kaca objek. 

5.6.3 Pemeriksaan mikroskopik 
Periksa preparat dengan mikroskop lapangangelap. 

Mikroskopi lapangan gelap, yang dilakukan oleh personel berpengalaman, dapat mendeteksi treponema dan membedakan 

spesies ini dengan treponema saprofit berdasarkan ukuran, karakteristik pergerakan, dan jumlah pilinan yang khas (Gbr. 
5. 2 6). 

5.7 Pemeriksaan Spesimen Semen 
Pemeriksaan spesimen semen dilakukan terhadap pasien untuk menyingkirkan kemungkinan infertilitas. Pemeriksaan ini 

dilakukan melalui penilaian berbagai karakteristik fungsional spermatozoa dalam cairan semen (cairan vesika seminalis). 

5.7.1 Alat dan bahan 
• Mikroskop 

• Kaca objek 
• Penutup kaca objek 

• Pipet Sahli 
• Gelas ukur, 10 ml 
• Kertas indikator pH 
• Bilik hitung Neubauer, yang disempurnakan 

• Natrium bikarbonat 
• Larutan fenol atau formalin (formaldehid 37%) 

• Air suling 
• Vaselin. 

Sebelum mengambil spesimen semen, buat cairan pengencer semen dengan komposisi sebagai berikut. 
Natrium bikarbonat 
Fenol atau formalin 

Air suling 

5g 
lm! 

100 m!. 

Gbr. 5.26 Treponema 
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Pengambilan spesimen semen dilakukan sendiri oleh pasien memasukkan cairan semen yang ke 
dalam suatu botol yang bersih dan kering; selanjutnya, botol berisi semen tersebut dikirimkan ke laboratorium sesegera 

paling baik dalam 30 menit atau kurang setelah Spesimen ini tidak langsung 
diperiksa karena semen harus "mencair" dahulu. Waktu yang diperlukan 
untuk "pencairan" ini sekitar 15-30 menit dan hams setelahnya. 

Pembuatan preparat 
Setelah spesimen "mencair", buat apusan-semen seperti membuat apusan biarkan 

sangat hati-hati, untuk memfiksasi apusan. Bersihkan mukus akan mengganggu 
cara mencuci preparat cairan pengencer semen di bilas 

air suling hasil "'<::lluaual 

Pulas sperma dengan larutan pewarna Leishman atau Giemsa 

5.7.3 Pemeriksaan makroskopik 
Volume 

9.10.3, halaman 

Ukurvolume semen memakai ukur-volume semen bervariasi, mulai dad 
Volume semen yang normal adalah 4-5 ml. Kalau volume semen kurang dari 1,5 

Viskositas 

tetes sampai 10 m!. 

abnormal. 

bam 
akan mengganggu 

"''''Ul''.>",.<tllhams "tercairkan" sempurna dalam waktu 30 menit. Tidak "pencairan" ini 

Warna 
Normalnya, semen berwarna abu-abu legap 
bersanggama yang cukup lama. 

pH 
Meskipun tidak terlalu bermakna, pH semen 
7,6 (rentang 

5.7.4 mikroskopik 

Kepala spermatozoa bemkuran 3-6 /lm x 2-3 /lm. 

Kelainan mc>rt()lo:lu 
bentuk 
ukuran 

ekor yang 

yang abnormal 
yang abnormal 

dua (GbI. 5.30); 

(Gbr. 5.31); 

berwarna sedikit 

diukur. Semen selalu bersifat 

kepala yang besar dan 
kira-kira panjang total 

raksasa atau mini) (Gbr. 

leher yang membesar, bercabang, atau tidak ada leher (GbI. 
ekor mdimenter, atau tidak ada ekor (Cbr. 5.33). 

pascaperiode pantang-

dengan rata-rata sekitar 

leher yang pendek, serta ekor 
(GbI. 5.27). 

Dalam 

Pada 

yang normal, tidak boleh ditemukan lebih dari 20% spermatozoa yang bentuknya abnormal. 

laporkan 
eritrosit 
leukosit polimorfonuklear 
sel 
sel imatur testis, dll. 

sel-sellain yang terlihat, seperti. 

kristal mungkin juga terlihat; luistal-kristal ini juga hams 
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Gbr. 5.27 Spermatozoa yang normal 
Sumber: Image House Medical, Sperm MORP system. Dikutip seizin sumber. 

Gbr. 5.28 Spermatozoa dengan bentuk kepala 
yang abnormal 

Motilitas 

Sumber: Image House Medical, Sperm MORP 
system. Dikutip seizin sumber. 

Gbr. 5.29 Spermatozoa dengan kepala kecil 
yang abnormal 
Sumber: Image House Medical, Sperm MORP 
system. Dikutip seizin sumber. 

Untuk menilai motilitas spermatozoa, pipetkan setetes semen ke kaca objek, tutup tetesan tersebut dengan penutup kaca 
objek, dan oleskan vaselin di sekelilingnya untuk mencegah terjadinya evaporasi. Amati di bawah mikroskop dengan 
objektif x40. 

Estimasikan, kira-kira saja, persentase spermatozoa motil dan spermatozoa non-motil pad a beberapa lapangan pandang 
mikroskop. Normalnya, terdapat sekitar 80% spermatozoa yang bergerak aktif dan 20% spermatozoa yang bergerak lambat 

atau tidak bergerak sama sekali. Periksa preparat pad a 3 jam dan 6 jam berikutnya, dan kalau memungkinkan, periksajuga 
pada 12 jam dan 24 jam berikutnya. Pada pemeriksaan setelah 3 jam pertama, motilitas spermatozoa seharusnya hanya 
sedikit berkurang, atau tidak berkurang sama sekali. Pada pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, motilitas spermatozoa 
biasanya akan berkurang terus dan, pada suhu kamar, spermatozoa menjadi benar-benar non-motil setelah 12 jam. 

Berkurangnya motilitas spermatozoa mungkin merupakan salah satu penyebab infertilitas. 

Penghitungan spermatozoa 
1. Setelah terjadi "pencairan", kocok botol perlahan-lahan agar spesimen semen tercampur rata. 
2 . Ambil semen dengan pipet Sahli hingga tanda batas 0,5 ~; selanjutnya, ambillarutan pengencer semen memakai pipet 

Sahli yang sama hingga tanda batas 11 Ill. Masukkan pipet tersebut ke dalam rotator, untuk menghasilkan campuran 
yang benar-benar homogen. 
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Gbr 5.30 Spermatozoa berkepala ganda 
Sumber: Image House Medical, Sperm MORP system. Dikutip seizin sumber 

Gbr 5.31 Spermatozoa dengan ekor yang terpilin 
Sumber: Image House Medical, Sperm MORP 
system. Dikutip seizin sumber 

Gbr 5.32 Spermatozoa dengan leheryang membesar 
Sumber: Image House Medical, Sperm MORP 
system. Dikutip seizin sumber 

3. Isikan semen ke dalam bilik hitung Neubauer yang disempurnakan Oihat Gbr. 9-40), diamkan hingga semen menempati 
semua bagian bilik hitung. Selanjutnya, hitunglah banyaknya spermatozoa yang terdapat dalam keempat persegi pada 
keempat sudut bilik hitung, sama seperti pada penghitungan leukosit Oihat bagian 9.6.3). Rumus yang digunakan dalam 
penghitungan spermatozoa ini sama seperti pada penghitungan leukosit, kecuali dalam hal faktor perkaliannya; jumlah 
spermatozoa dinyatakan per ml (semen) sementara jumlah leukosit dinyatakan per mm3 (darah), sehingga diperlukan 
tambahan sebuah faktor perkalian (yi., x1000) pada rumus penghitungan spermatozoa. 
Jumlah spermatozoa/ml = n x 10 x 20 x 1000 

4 
dengan n = jumlah total spermatozoa dalam keempat persegi pada bilik hitung 
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Gbr. 5.33 Ekor ganda, rudimenter, atau tidak ada ekor 
Sumber: Image House Medical, Sperm MORP system. Dikutip seizin sumber 

Jumlah spermatozoa yang normal adalah 60-150 juta/ml (menurut beberapa sumber, 100-500 juta/ml). 
Pada pasien-pasien yang jumlah spermatozoanya di bawah 60 juta/ml, hitung spermatozoanya Uumlah spermatozoa 

pada bilik hitung) pash rendah; meskipun begitu, pasien-pasien ini mungkin masih tetap fertil. 

5.8 Pemeriksaan Sekret Vagina 
Pemeriksaan mikroskopi sekret vagina dilakukan untuk membedakan antara infeksi gonokokus, Candida albicans, dan 

Trichomonas vaginalis, yang berturut-turut menyebabkan vaginosis bakterial, kandidiasis vulvovaginal, dan 
trikomoniasis. 

5.8.1 Alat dan bahan 
• Mikroskop 

• Kaca objek 
• Penutup kaca objek 

• Larutan natrium klorida 0,85% (reagen no. 53). 

5.8.2 Metode 
Pengambilan spesimen 
Pengambilan spesimen sebaiknya dilakukan oleh seorang dokter atau perawat terlatih. 

Pembuatan preparat 
1. Buat apusan sekret vaginal pada kaca objek dan diamkan hingga kering. Pulas apusan ini dengan larutan pewarna Gram 

(lihat bagian 5.3.1) . Periksa apakah terdapat Candida albicans pada pulasan ini. 

2. Ambil sedikit sampel sekret vaginal dan taruh pada kaca objek yang lain, tambahkan setetes larutan saline dan tutup 

dengan penutup kaca objek. Periksa apakah terdapat gonokokus dan trofozoit Trichomonas vaginalis pada preparat 

ini. 

5.8.3 Pemeriksaan mikroskopik 
Periksa preparat pulasan-Gram dengan objektif X40 dan objektif X100 (memakai minyak imersi). Candida albicans akan 

terlihat sebagai ragi positif-Gram yang besar, sering kali dengan tunas atau miselium yang pendek (lihat Gbr. 5.13). 

Periksa preparat saline sesegera mungkin, jangan sampai kering, memakai objektif xlO dan x 40, dengan diafragma 

tertutup supaya bayangan objek dapat dilihat dengan jelas. Gonokokus-gonokokus ini merupakan kokus negatif-Gram dan 

bentuknya terlihat seperti titik-titik kecil (lihat Gbr. 5.12). Sementara itu, trofozoit Trichomonas vaginalis merupakan 

flagellata yang sangat motil, berukuran 8-20 jJm, dengan membran bergelombang dan inti yangje\as. 

5.9 Pemeriksaan Spesimen Feses Encer 
Mikroskopi \apangan gelap digunakan untuk mengidentifikasi Vibrio cholerae dan Campylobacter spp. pada spesimen 

feses encer. 
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Alat dan bahan 

• Larutan natrium klorida 0,85% (reagen no. 53). 

U",''VLJ,''''',,,,, 0,2 g feses dalam 5 mllarutan natrium klorida. Diamkan partikel-partikel yang besar mengendap. 

JJ;:;.Ill'.~'li memakai sengkelit (yang disterilkan cara membakar lingkaran ujungnya), buat apusan feses 

yang sangat pada suatu kaca objek. Buang yang besar secara hati-hati. 

3. apusan feses tersebut dengan penutup kaca Letakkan ini path objek. 

4. Buka sampai maksimal dan pasang Ir"TYl'"''''''">''' tempatnya di mikroskop. 

Pemeriksaan mlkroskoplk 
OD]eKtII X10 untuk memfokuskan yang tersuspensi dalam larutan saline akan tampak 

latar belakang berwarna hitam. 

Pakai "hl,pkt'lt X40 untuk mendeteksi bakteri yang khas (Iihat di bawah). 

Vibrio cholerae terlihat sebagai basil yang motil, beIltu]kn)'a TTl11'n,.,.v'in pen(1eM:-p!~ndlek, meiengkung, iurus, atau 

ke dalam 

Campylobacter spp. terlihat sebagai basil np<J,un-1 

sentral. 

5.9.4 Pengiriman Spesimen untuk Kultur1 

spesimen feses ke laboratorium 

untuk pendeteksian fibrio cholerae 

yang berbentuk spiral dan berputar cepat 

untuk kultur kali dilakukan: 

untuk pendeteksia:}akteri-bakteri n"Y1vplh"h disentri ,~,,_~ .. _~ Salmonella, Shigella, dU.). 

Memakai medium transpor Cary-Slair 

suatu aksis 

Medium transpor Cary~Blair no. untuk berbagai jenis bakteri usus (Vibrio cholerae dan Vibrio 
spp. lainnya, Salmonella spp., Shigella spp., dU.); bakteri-bakteri ini dapat disimpan hingga 4 minggu. Medium non
inokulasi dapat disimpan, di dalam botol 
1. Celupkan swab kapas steril ke dalam ~np'~iri1pn 

2. Pad a bayi atau pasien yang tidak spesimen feses dapat 
Basahi swab kapas larutan natrium klorida laIu masukkan ke dalam rektum. Putar 
kali di dalam rektum 

3. Taruh swab di dalam botal berisi medium transpor Carry-Blair (yang memenuhi botol) lalu Idrim 

ke laboratorium Kalau Anda tidak mengirimnya segera, simpan botol berisi swab tersebut suhu 
kamar. 

Ral-hal yang harus 

• Jangan menyimpan swab di dalam inkubator. 
• Jangan menyimpan swab di dalam kulkas. 

1 Lihatjuga bagian 3.7.1. 
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Gbr. 5.34 Vibrio cholerae Gbr. 5.35 Pengambilan spesimen feses encer 

Gbr. 5.36 . PengambHan spesimen feses pad a bayi 

Memakai larutan dapar saline gliserol 
Kalau bakteri usus yang akan dikultur adalah bakteri selain Vibrio cholerae dan tidak ada medium transpor Cary-Blair, 
Anda dapat memakai larutan dapar saline gilserol (reagen no.14). 

Catatan: Kalau larutan saline gliserol sudah berubah warna menjadi kuning (seharusnyaberwarna pink), buang larutan 
tersebut dan boat larutan yang baru. 
1. Pakailah botol bijou (yang dianjurkan) berkapasitas 7,5 ml. Isikan larutan dapar saline gliserol ike dalamnya hingga 

2 cm dari bagian atas botol. 
2. Taruh swab feses atau swab rektal ke dalam botol tersebut dan kirim segera ke laboratorium bakteriologi. 

5.10 Pemeriksaan Aspirat, Eksudat, dan Efusi 
Pengambilan aspirat, eksudat, dan efusi dilakukan dengan menusukkan lluatu jarum steril ke dalam rongga yang sesuai. 
Tindakan ini hanya dapat dilakukan oleh dokter yang berpengaiaman, karena berisiko menimbulkan infeksi kalau tidak 
dilakukan dengan benar. 
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Pengambilan efusi dapat dilakukan di tempat-tempat berikut. 
rongga pleura (torakal) 

rongga peritoneal (abdominal) 
rongga perikardial 
rongga sendi (efusi sinovial) 
bursa. 
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Pemeriksaan terhadap aspirat bubo biasanya dilakukan untuk mendeteksi Yersinia pestis, bakteri penyebab penyakit pes 

atau sampar (bubonic plague). Dari temp at inokulasinya, bakteri ini memasuki aliran Iimfe, menuju ke kelenjar Iimfe pada 
aksila, lipat paha, dan leher; bakteri ini menimbulkan pembengkakan lokal ataububo pada kelenjar limfe tersebut. 

5.10.1 Alat dan bahan 
• Mikroskop 
• Kaca objek 
• Centrifuge 
• Tabung centrifuge 
• Wadah spesimen (lihat bagian 3.7) 
• 'Sengkelit 

• Metano17o% 
• Reagen untuk: 

Pewarnaan Giemsa (lihat bagian 9.10.3) 
Pewarnaan Gram (lihat bagian5.3.1) 

Pewarnaan Wayson (Iihat bagian 5.3-4) 
Pewarnaan Ziehl-Neelsen (lihat bagian 5.3.3). 

5.10.2 Metode 
Pengambilan spesimen 
Aspiret ronggo tubuh 
Setelah diambil dari rongga tubuh tertentu, aspirat dimasukkan ke dalam suatu wadah yang bersih, kering, dan steril. 
Laporkan gambaran makroskopik aspirat tersebut. Aspirat rongga tubuh normalnya berwarna kuning (seperti warna 
jerami); pada keadaan tertentu, aspirat ini terlihat keruh atau bercampur darah. 

PembiJatan preparat 
Aspirat ronggo tubuh 
1. Pindahkan lQ ml aspirat, dengan teknik aseptik (steril), ke dalam sebuah tabung centrifuge, lalu sentrifugasikan pada 

kecepatan sedang (2000g) selama beberapa menit. 

2. Pisahkan bagian supernatan dan suspensikan kembali bagian endapan pada aspirat yang sudah disentrifugasi tersebut. 
Buat tiga buah apusan memakai sengkelit (yang disterilkan dengan cara membakar bagian lingkaran ujungnya); buat 
apusan yang tipis pada masing-masing kaca objek (lihat bagian 5.2.3). 

3. Biarkan mengering dan selanjutnya, fiksasi dengan metanol. 
4. Pulas preparat-preparat ini dengan: 

larutan pewarna Gram (lihat bagian 5.3.1) 
larutan pewarna Ziehl Neelsen (lihat bagian 5.3.3) 
larutan pewarna Giemsa (lihat bagian 9.10.3). 

Aspiret bubo 
1. Buat apusan dari aspirat seperti yang diuraikan pada bagian 5.2.3. 
2. Fiksasi apusan ini dengan metanol selama 2 menit lalu pulas dengan larutan pewarna Wayson {Iihat bagian 5.3-4). 

5.10.3 Pemeriksaan mikroskopik 
Aspiret rongga tubuh 
Periksa masing-masing preparat dengan objektif X40 dan objektif X100. 

P~riksa apakah ada bakteri pad a preparat pulasan Gram. 
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Periksa apakah ada basil tahan asam (mikobakterium) pada preparat pulasan Ziehl Neelsen. 

Sewaktu memeriksa preparat pulasan Giemsa, identifikasikan tipe sel darah yang predominan- leukosit, limfosit, atau sel ' 
mesotelial (sel yang berasal dari selaput rongga tubuh) serta setiap sel atipik yang terlihat (mungkin saja merupakan sel 
kanker). 

Kalau cukup banyak sel yang ditemukan atau kalau aspirat bercampur darah, kirim preparat tersebut ke laboratorium 
bakteriologi untuk kultur. 

Aspirat bubo 
Pertama-tama, periksapreparat dengan objektif X40 untuk mengamati distribusi pulasan. Selanjutnya, pakai objektif 
x 100 untuk m~ndeteksi dan mengidentifikasi Yersinia pestis. 

Gambaran Yersinia pestis berupa organisme bipolar berwarna biru, ujung-ujungnya berwarna pink. 

5.1 1 Pemeriksaan Pus untuk Identifikasi 'Bacillus anthracis 
Bacillus anthracis merupakan organisme yang patogen pada beberapa jenis hewan. Organisme ini merupakan penyebab 
antraks kutis, yang tanda awalnya berupa lepuh pada kulit (sering disebut pustula maligna). 

5.1 1 .1 Alat dan bahan 
• Pakaian pelindung 
• Sarung tangan 
• Mikroskop 
• Kaca objek 
·Sengkelit atau swab kapas steril Oihat bagian 54.1) 

• Larutan biru metilen Loeffler (reagen no 35) 
• Larutan kalium permanganat 4% (reagen no. 46). 

5.11.2 Metode 
Pengambllan spesimen 
Ingat: Antraks merupakan penyakit yang sangat menular. Karena itu, Anda harus selalu memakai sarung tangan dan 
pakaian pelindung sewaktu mengambil spesimen. 

Ambil beberapa tetes pus atau cairan dari pustula maligna memakai sengkelit atau swab kapas steril. Oleskan spesimen 
pada kaca objekdan biarkan mengering. 

Pembuatan preparat 
1. Buat apusan dari spesimen di atas, seperti yang diuraikan pada bagian 5.2.3. 
2. Fiksasi apusan dengan larutimkalium pennanganat selama 10 menit, kemudian pulas dengan larutan pewarna biru 

metilen Loeffler Oihat bagian 5.3.5). 

5.11.3 Pemeriksaan mikroskopik 
Pertama-tama, periksa preparat dengan objektif X40 untuk mengamati distribusi pulasan. Selanjutnya, pakai objektif 
x100 untuk mendeteksi dan mengidentifikasi Bacillus anthracis. 

Gambaran Bacillus anthracis berupa basil besar berwarna biru, di dalam kapsul bervvarna ungu muda; basil-basil ini 
tersusun seperti rantai (lihat Gbr. 5.17). 

5.12 Pemeriksaan Kerokan Kulit dan Hidung untuk Identifikasi Mycobacterium 
/eprae 

Penyakit lepra atau morbus Hansen adalah penyakit infeksi saraf tepi, yang disebabkan oleh b:ikteri Mycobacterium 

Zeprae. Basil dapat ditemukan dalamjumlah banyak pada lesi lepromatosa (lepra multibasiler) dan, biasanya,jarang atau 
tidak ada sama sekali pada lesi tuberkuloid (lepra pausibasiler). 

Diagnosis lepra ditegakkan melalui pemeriksaan kerokan kulit yang diambil dari beberapa i::Jagian tubuh, atau pemeriksaan 
kerokan hidung yang diambil dari septum nasi. Setelah difiksasi, apusan selanjutnya dipulas dengan metode rewarnaan 
Ziehl-Neelsen yang dimodifikasi . 
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Kerokan kulit biasanya diambil dari enam tempat, yaitu pada kulit bagian-bagian tubuh tertentu yang persarafannya dekat 
ke permukaan kulit. Kalau terdapat nodul atau makula di kulit wajah atau badan,bagiart ini juga harus termasuk dalam 
keenam tempat pengambilan spesimen di atas. 

5.12.1 Alat dan bahan 
• Mikroskop 

• Kaca objek 
• Skalpel 
• Forseps berujung bulat tak-bergigi, atau forseps lengkung tak-bergigi, atau forseps jaringan 
• Pensil penanda kaca objek 

Kasa 

• Sarung tangan atau lembaran plastik kecil 
• Kapas Swab steril Oihat bagian 5A.l ) 

• Lampu spiritus atau pembakar Bunsen 
• Reagen untuk pewarnaan Ziehl-Neelsen Oihat bagian 5.3.3.) 

• Etanol95% 
• Larutan natrium klorida 0,85% (reagen no. 53). 

5.12.2 Metode 
Pengambilan spesimen 
Spesimen dori lesi kulit don cuping tellngo 
1. Inspeksi telinga dalam ruangan yang cukup terang, perhatikan apakah terdapat lesi atau pembengkakan kecil dengan 

permukaan yang mengilap (Gbr. 5.37). 

Di antara lesi-lesi pada telinga , pilihlah lesi atau nodul yang paling padat, kerok dari masing-masing telinga; kerokan 

dilakukan pada bagian tepi makula depigmentasi, tepat di sebelah dalamnya. 

Kalau tidak terlihat le si pada telinga; ambil kerokan kulit dari pinggiran cuping telinga. 

2. Lakukan disinfeksi pada daerah yang akan dikerok dengan kasa yang dibasahi etanol. 
Panaskan pinset dan skalpel di atas api. 

3. Hentikan perdarahan dengan melakukan jepitan kuat pada cuping telinga atau bagian kulit telinga lainnya memakai 

forseps (Gbr. 5.38) atau, kalau tidak ada, bisajuga memakai telunjuk dan ibu jari. 
4. Dengan skalpel, buat insisi superfisial memanjang pada pertengahan lesi, kira-kira sepanjang 0,5 cm dan sedalam 

2-3 mm. 

Dalam keadaan telinga masih dijepit dengan forseps, putar skalpel ke arah permukaan bilah yang datar, dan kerok 
perlahan-lahan hingga dasar insisi tersebut memakai ujung skalpel (Gbr. 5.39). Tampung cairan serosa yang keluar dan 

mungkin bercampur dengan sedikit elemen seluler, tetapi usahakan jangan sampai bercampur darah. 

Gbr. 5.37 lesi lepra pada telinga Gbr. 5.38 Menjepit kuping telinga guna menghentikan 
perdarahan 
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Gbr. 05.39 Mengambil spesimen dari sebuah lesi di telinga Gbr. 5.40 Lesi lepra pada llengan 

Gbr. 5.41 Lesi lepra pada wajah 

Spes;men dor; les; kulit wojoh don bodon 
1. Inspeksi kulit badan dan wajah, untuk mJ~ncari: 

lesi yang menyerupai lesi pada telinga, tetapi biasanya lebih besar (Gbr. 5-40); 

- papul, makula, atau plak (Gbr. 5-41); lesi-lesi kulit ini berupa daerah kulit yang pucat atau menebal, berinfiltrat, 
dan gambarannya mirip kulitjeruk. 

Ambil spesimen dari daerah yang paling akut pada lesi berinfiltrat. Daerah ini biasanya terdapat tepat di sebelah dalam 
tepi makula; kulit di tempat ini perubahannya paling nyata. (Pemilihan lokasi pengambilan spesimen ini merupakan hal 
yang penting, agar basil tahan asam dapat dideteksi). 

Spesimen juga dapat diambil dari daerah kulit yang memperlihatkan tanda-tanda awal infiltrasi kuman leprao 

2. Lakukan disinfeksi pada daeiah kulit yang akan dikerok dengan kasa yang dibasahi etano!. Panaskan pinset dan skalpel 
di atas api . 

3. Jepit kuat tempat tersebut memakai forseps dan buat insisi, kira-kira sepanjang 0,5 cm dan sedalam 2-3 mm, memakai 
ujung skalpel (Gbr. 5.42) . 

4. Dalam keadaan kulit masih dijepit dengan forseps, kerok bagian dasar dan tepi insisi tersebut memakai ujung skalpel. 
Tampung ciliran serosa yang kelua.r, munOgkin bercampur dengan sedikit elemen seluler. Lakukan disinfeksi pada temp at 
bekas insisi tersebut dan kalau masih berdarah, tutup dengan plester. 
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. Gbr. 5.42 Mengambil spesimen dari sebuah lesi kulit 

o 
Gbr. 5.43 Mengoleskan spes;men pada kaca objek 

Spesimen dOTi hidung 
Spesimen yang paling ideal adalah spesimen "uap hem bus an hidung" yang diambil pagi hari sewaktu bangun tidur. Minta 
pasien menghembuskan napasnya lewat hidung pada selembar kertas selofan atau plastik keeil yang kering dan bersih. 

Pembuoton preporat 
Spesimen dOTi lesi kulit don cuping telingo 
1. Oleskan eairan serosa pada ujung skalpel pada kaca objek,.dengan suatu gerakan sirkulet, sehinggaterbentuk apusan 

melingkar berdiameter 5-7 mm (Gbr. 5-43). Labeli preparat dengan pensil penanda kaea objek. Pada sebuah kaea objek, 
. dapat dibuat dua sampai empat apusan spesimen dari pasien yang sama. 

2. Biarkan apusan mengering di temp at yang bebas debu. Selanjutnya, fiksasi apusan tersebut dengan melewatkan 
permukaan belakang kaea objek beberapa kali di atas l?mpu spiritus atau pemanas Bunsen. 

3. Pulas apusan tersebut memakai teknik pewarnaan Ziehl-Neelsen yang dimodifikasi (lihat bagian 5.3.3). 

Spesimen dOTi lesi kulit wojoh don bodon 
1. Oleskan spesimen memakai skalpel, dengan suatu gerakan sirkuler, pad a kaea objek yang-telah dilabeli dengan pensil 

penanda kaea objek, sehingga terbentuk apusan melingkar berdiameter 5-7 mm. Pada sebuah kaea objek, dapat dibuat 
tiga sampai enam apusan spesimen yang berasal dari pasien yang sama. 

2. Biarkan apusan mengering dan fiksasi, seperti yanKdikerjakan pada spesimen dari lesi kulit dan euping telinga (lihat di 
atas). 

3. Pulas apusan memakai teknik pewarnaan Ziehl-Neelsen yang dimodifikasi (lihat bagian 5.3.3). 
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Spesimen dorf hidung 
1. Dengan kapas swab keeil yang dibasahi larutan natrium kolrida, pindahkan sebagian mukus hidung yang terdapat pada 

lembaran plastik ke kaca objekyang telah dilabeli. 
2. Oleskan spesimen tersebilt pada kaca objek sampairata dan biarkan mengering. 
3. Kalau sudah kering, fiksasi preparat dengan melEiwatkan sebentar permukaan belakang kaca objek (beberapa kali) di 

atas lampu spiritus atau pemanas Bunsen. 
4. Pulas preparat tersebut dengan teknik pewarnaan Ziehl-Neelsen yang dimodifikasi Oihat bagian 5.3.3). 

5.12.3 Pemeriksaan mikroskoplk 
Periksa preparat dengan objektif x 100. 

Mycobacterium leprae merupakan basil tahan asam; pada pemulasan dengan teknik pewarnaan Ziehl Neelsen yang 
dimodifikasi, basil tersebut akan terwarnai merah dengan latar belakang biru. 

Ukuran: 1-8 /lm. 

Bentuk: Batang yang agak besar, lurus atau sedikit melengkung, dan ujung-ujungnya membulat; basil-basil ini sering kali 
tampak granuler, dengan batang yang terputus menjadi beberapa bagian. 

Susunan: Basil-basil ini dapat ditemukan dalam kelompokan yang terdiri dari 2-5 basil yang tersusun paralel (gbr. 5-44 
[a]) atau dalam kelompokan yang lebih besar (Gbr. 5.44 [b)); kadang-kadang, terlihat sebagai massa-massa sirkuler 
yang disebut "globi" (Gbr. 5-44 [e)). 

Catatan: Apusan bidung kadang-kadang mengandung basil tahan asam non-patogen, yang bukan M. leprae. 

Pelaporan has" 
Basil pemeriksaan mikroskopik dilaporkan sebagai berikut. 

ditemukan basil tahan asam, atau 
- tidak ditemukan basil tahan asam. 

Basil pemeriksaan ini dapat dilaporkan dalam beberapa tingkat, seperti yang disajikan pada TabeI5.3. 

Indeks bakteriologis 
Indeks bakteriologis (Bacteriological Index (BI)) merupakan indeks yang menunjukkan ·estimasi jumlah bakteri dalam 
darah (bacterial load), diperoleh dengan eara menjumlahkan semua spesimen yang positif pada seluruh sarnpel yang 
diambil dari berbagai bagian tubuh, lalu hasilnya dibagi dengan banyaknya tempat pengambilan sampel. Sebagai eontoh: 

telinga kanan 3+ 
telinga kiri 2+ 
lengan kiri 2+ 
punggung 1+ 

......... 
-,." . . .......... 

-r! 
--'- .~,] 

~~- .. 

c 

fi[j ,. r 

Gbr. 5.44 Mycobacterium Jeprae 
Susunan basil M . leprae: (a) dalam kelompokan yang terdiri dari 2-5 basil yang tersusun paralel; (b) dalam kelompokan yang 
lebih besar; dan (c) dalam .massa sirkuler (globus) yang terdiri dari banyak basil. 



5. Bakterioiogi 219 

Jumlah semua spesimen yang positif adalah 8+ dan sampel diambil dari 4 bagian tubuh (telinga.kanan, telinga kiri, lengan 
kiri, dan punggung). J adi, indeks bakteriologisnya adalah 8/4 = 2. 

I ndeks morfologis 

Indeks morfologis merupakan suatu indikator viabilitas basil. Cara menentukan indeks morfologis adalah sebagai berikut. 
Lakukan pemeriksaan dengan objektif XlOO untuk mendeteksi dan mengidentifikasi basil tahan asam. Hitung berapa 
banyaknya basil yang terwarnai merah homogen dan bentuk batangnya tidak terputus di antara 100 basil yang Anda 
temukan; basil-basil ini dianggap sebagai basil yang viabel. Sebagai contoh, kalau ditemukan 8 basil yang viabel, indeks 
morfologisnya adalah 8%. 

Indeks morfologis dipakai untuk diagnosis awal dan tindak lanjut pasien lepra multibasiler. 

Kultur 
Kultur Mycobacterium leprae tidak dapat dilakukan secara in vitro. Namun, organisme ini dapat dikultur secara in vivo 

(diinokulasikan) pada telapak kaki mencit atau pada armadillo. 
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6.1 Pemerikseen Jemur pede Kulit den Rembut 
Kurap (ringworm) atau tinea adala~ infeksi jamur pada kulit. Tinea dapat terjadi pada permukaan bad an, kulit kepala, 
kuku, dan sela-sela jari kaki. Infeksi silang antar-manusia sering terjadi; hewan atau tanah yang terinfeksi juga dapat 
menyebabkan infeksi pada manusia. 

Pada kulit, infeksijamur menimbulkan lesi sirkuler, suatu massa yang tersusun dari hifa-hifa yang bereabang; sporajamur 
juga dapat ditemukan pada rambut dan kuku yang terinfeksi. 

6.1.1 Alal dan bahan 
" Mikroskop 
, Kaea objek (atau kertas berwarna gelap) 

• Penutup kaca objek 
, Skalpel 
, Pinset 
, Cawan -Petri 

• Pemanas Bunsen atau lampu spiritus 
• Kapas swab 

• Kapas 
• Etanol 70% 
• Larutan lactophenol cotton blue mounting (reagen no. 33) 
• Larutan KOB 20% (reagen no. 45). 

6.1 .2 Metode2 

Pengambilan spesimen 
1. Bersihkan daerah yang terinfeksi dengan kapas swab yang dibasahi alkohol. 
2. Dengan skalpel steril, kerok bagian pinggir lesi perlahan-lahan untuk melepaskari skuama; kumpulkan skuama-skuama . 

tersebut pada kaca objek atau pada secarik kertas berwarna gelap (supay.a skuama lebih jelas terlihat). Arnbil juga 
beberapa rambut yang patah atau rusak pada daerah kulit kepala yang terinfeksi memakai pinset yang lebar, kemudian 
letakkan rambut-rambut tersebut pad a kaca objek. 

3. Tambahkan setetes larutan lactophenol blue mounting dan setetes larutan KOB 20% pada skuama dan rambut tersebut 
(Gbr. 6.1). Tutup spesimen dengim penutup kaca objek. Larutan basa kuat akan melarutkan keratin jaringan sehingga. 
hifa dan spora dapat dilihat. 

Catatan: Larutan KOB merupakan larutan yang korosif sehinggajangan sampai mengenai kulit. 
4. Letakkan preparat di dalam cawan Petri yang tertutup; preparat dilapisi dengan k.apas basah supaya spesimen tidak 

mengering. Diamkan spesimen selama 30-50 menit untuk menjernihkannya, tergantung ketebalannya. Altematifnya, 
jernihkan spesimen dengan meletakkan preparat di at as pemanas Bunsen atau lampu spritus selama 1 menit. (Gbr. 
6.2). 

, Penjeiasan mengenai metode pengidentifikasian Candida albicans dalam sekret vagina diuraikan pada bagian 5.B. 
, Pengidentifikasian tinea juga dapat dilakukan dengan memeriksa pasien memakai sinar ultraviolet dalam kamar yang gelap. Dengan eara ini, akan 

tampak pemendaran cahaya (f1uoresensi) pada rambut yang terinfeksi. 
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Gbr. 6.1 Pembuatan preparat untuk pemeriksaan 
mikroskopik jamur pada kulit dan rambut 

a b 

Gbr. 6.3 Ektotriks 

a: spora imatur; b: spora matur. 

Pemeriksaan mlkroskopik 

Gbr. 6.2 Penjernihan spesimen di atas lampu 
spiritus 

a 

Gbr. 6.4 Endotriks 

a: spora imatur; b: spora matur. 
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Periksa spesimen, yang sudah dijernihkan tadi, memakai objektif xlO dan x40. Atur diagfragma hingga dihasilkan 
bayangan objek yang jeias. 

Pada pemeriksaan ini, mungkin akan terlihat hifa-hifa yang bercabang dan artrospora-artrospora yang bulat dan anguler 

(tersusun membentuk rantai). Hifa jamur dapat dibedakan dengan struktur-struktur jaringan lainnya berdasarkan 
adanya percabangan dan sekat (septum). Jamur terwarnai biru dengan lactophenol cotton blue. 

Spora-spora (grailUla-granula bulat yang besar dan beITilembran transparan) mungkin terlihat di tepi luar rambut (gbr. 

6.3). Spora-spora ini disebut ektotriks. 

Spora-spora yang ditemukan di bagian dalam rambut disebut endotriks (Gbr. 6-4). 

Pelaporan hasilnya: 
• 

"ditemukan hifa atau sporajamur", atau 
- "tidak ditemukan hifa atau sporajamur". 

6.2 Pemeriksaan pus untuk diagnosis misetoma 
. Misetoma adalah penyakit granulomatosa kronis pada jaringan subkutis dan jaringan-jaringan yang lebih dalam. Kaki 
merupakan temp at predileksi tersering, yang disebut sebagai "kaki Madura". Tempat-tempat predileksi lainnya: tangan, 
kepala, dan dada. 

Jamur penyebab misetoma menghasilkan granula-granula kecil, yang dikeluarkan ke permukaan melalui sinus (rongga). 
Adanya granula-granula ini merupakan tanda diagnostik misetoma. 
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6.2.1 Alat dan bahan 
• Mikroskop 

• Kaca objek 
• Penutup kaca objek 

• Bevel steril 

• Air suling 
• Metanol 70% 
• Larutan NaCI 0,85% (reagen no. 53) 

• Larutan KOH 20% (reagen n0-45) 
• Reagen untuk pewarnaan Gram (lihat bagian 5.3.1). 

6.2.2 Metode 
Pengambilan spesimen 
1. Dengan bevel steril, angkat permukaan berkrusta yang menutupi suatu sinus. 
2. Tampung sebagian pus yang keluar dan pindahkan ke kaca o!:>jek dengan hati-hati. 
3. Tambahkan setetes larutan saline atau air, ratakan pus perlahan-lahan dan perhatikan apakah terdapat granula pada 

pus tersebut. Warna, ukuran, bentuk, dan konsistensi granula-granula ini bervariasi . 
4. Larutkan beberapa granula dengan air suling kemudian letakkan pad a dua kaca objek. 
5. Biarkan salah satu preparat mengering, fiksasi dengan metanol selama 2-3 menit, dan pulas dengan larutan pewarna 

Gram (lihat bagian 5.3.1) . 
6. Tambahkan beberapa tetes KOH 20% pada preparat yang lain kemudian tutup spesimen dengan.penutup kaca objek. 

Diamkan preparat selama 10 menit untuk menjernihkannya. 
/ 

Pe_meriksaan mikrokopik 
Pe:iksa preparat, yang sudah dijernihkan tadi, memakai objektif XlO dan X40. Atur diafr°agma hingga dihasilkan bayangan 
objek yang jelaso 

Perhatikan apakah terdapat hifa-hifa yang bercabangdan terpilin atau benang-benang yang terputus-putus. Pada pulasan 
Gram, grariula-granula akan tampak berupa benang-benang positif-Gram yang tipis atau terputus-putus. 

Laporkan sebagai berikut. 

• "ditemukan granula-granula (perinci warna dan ukurannya) pada pus yang berasal dari sinus"; 
• "ditemukan hifa positif-Gram yang tipis pada pewarnaan Gram" atau "tidak ditemukan hifa positif-Gram ;oang tipis 

pad a pewarnaan Gram". 

Gbro 6~5 Membasahi makula pada daerah kulit yang 
terinfeksi pitiriasis versikolor dengan larutan eosin 

Gbr. 6.6 Menempelkan pi ester pad a makula 
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Gbr. 6.7 Mengambil spesimen kulit Gbr. 6.8 Memindahkan spesimen kulit ke preparat 

6.3 Pemeriksaan Spesimen Kulit untuk Diagnosis Pitiriasis Versikolor 
Pitiriasis versikolor adalah penyakit kulit yang lazim ditemukan pada musim panas; penyakit ini disebabkan oleh jamur 
Pityrosporumfurfur. Pada wajah dan badan, terdapat makula-makula berwarna: 

pucat dan memudar, pada pasien yang berkulit gelap; 
cokelat-kekuningan, pada pasien yang berkulit putih. 

6.3.1 Alat dan bahan 
• Mikroskop 
• Kaca objek 
• Plester selofan 
• Spatula lidah atau batang pengaduk 

• Pinset 
. • Kasa 

• . Larutan eosin 1% (reagen no. 23), kalau ada (ka]au tidak ada, periksa tanpa pewarnaan). 

6.3.2 Metode 
Pengambilan spesimen 
1. Spesimen sebaiknya diambil dari makula yang meluas'tlengan cepat, pada daerah kulit yang terinfeksi. Lembabkan 

daerah ini dengan kasa yang dibasahi larutan eosin (gbr. 6.5). Tunggu 1 menit untuk membiarkannya· mengering. 

(Jangan mengambil spesimen pada daerah kulit yang dibubuhi bedak. Bersihkandulu bedak tersebut sebelum 
mengambil spesimen). 

2. Siapkan 1 strip plester kira-kira sepanjang 5 cm. Tempelkan pI ester pada makula sedemikian sehingga menutupi salah 
satu tepi makula (Gbr. 6.6). 

3. Rekatkan pI ester tersebut pada kulit dan tekan kuat, dari satu ujungke ujung plester lainnya, dengan spatula lidah atau 

batang pengaduk, dalam beberapa kali gerakan (Gbr. 6.7). 

Angkat plester tersebut memakai pinset. Tempelkan segera pada kaca objek (Gbr. 6.8). 

Pemeriksaan mikroskopik 
Periksa seluruh bagian preparat di bawah mikroskop dengan objektif X40 sampai terlihat kelompokan yang terdiri dari 
banyak granula besar (yi., spora) (Gbr. 6.9). 

Spora ini terlihat berwarna putih dengan latar belakang merah muda, pad a preparat eosin, dan juga terlihat pada preparat 
tanpa pewarnaan. 

Ganti objektif dengan objektifx100 untuk memeriksa detail-detail objek (Gbr. 6.10). 
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Gbr. 6.9 Pityrosporum furfur (x 40) Gbr. 6.10 Pityrosporum furiur (xl00) 

Spora 
Ukuran : diameter. 3-8 Jlm. 

Bentuk: bulat atau agak kotak, dindingnya tebal, tersusun dalam suatu gugus atau kelompokank; kadang-kadang, tampak 

tunas pada spora jamur ini. 

Filamen miselium 
Ukuran : panjang 20-40 Jlm, lebar 5 Jlm .. 

Bentuk: batang bengkok terpilin yang bentuknya mirip jari tangan dan bercabang-cabang. 
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7. Pemeriksaan Urine ....... _. 

Pemeriksaan urine merupakan pemeriksaan dasar pada pasien yang dicurigai mengalami gangguan ginjal atau infeksi 
saluran kemih. Selain itu, banyak pasien yang tidak menunjukkan gejala klinis sama sekali; pada kasus-kasus seperti ini, 

. . 
infeksi saluran kemih, yang sebelumnya tidak terdeteksi, dapat didiagnosis melalui pemeriksaan urine. 

7.1 Pengambilan Spesimen Urine 
Wadah spesimen urine haruslah bersih, kering, dan bermulut lebar. Kalau spesimen urine harus dikirim ke tempat lain, . 
berapa pun lamanya, pengawet yang sesuai harus ditambahkan pada spesimen tersebut, untuk mencegah tumbuhnya 
bakteri atau menetasnya telur viabel. 

7.1 .1 Jenis-jenis spesimen urine 
Spesimen urine pagi 
Sampel urine pagi memiliki konsentrasi yang paling pekat. 

Speslmen urine sewaktu 
Sampel urine sewaktu, yang dapat diambil kapan saja, dapat digunakan untuk pemeriksaan skrining terhadap zat-zat yang 
merupakan indikator infeksi ginjal. 

Spesimen urine 24 jam 
Spesimen urine 24 jam disimpan di dalam botol bening berkapasitas 2 liter dan bertutup sumbat. Pad a hari pertama, 
setelah bangun pagi, pasien biasanya akan berkemih; urine ini (urine pertama) tidak diambil sebagai sampel. Urine yang 
dikeluarkan sewaktu pasien berkemih berikutnya, sepanjang hari tersebut, ditampung dalam botol. Urine pertama pada 
hari berikutnya dijadikan sampel dan ditampung dalam botol. Botol berisi sampel urine ini harus segera dikirim ke 
laboratorium. 

Ukurlah volume sampel urine tersebut memakai gelas ukur dan catatlah hasilnya. 

Spesimen urine porsi-tengah (midstream) 
Pasien menampung kira-kira sebanyak 20 ml urine, ke dalam suatu wadah terbuka, saat sedang berkemih; wadah ini harus 
langsung ditutup sesudahnya. 

Spesimen urine terminal 
Pasien menampung porsi terakhir urine yang dikeluarkannya ke dalam suatu wadah terbuka. 

Spesimen urine yang diambil dengan kateter 
Pengambilan spesimen urine dengan kateter harus dilakukan oleh dokter atau perawat terlatih. Spesimen yang diambil 
dengan prosedur ini biasanya dipakai untuk uji-uji bakteriologis tertentu, terutama pada pasienwanita. Namun, spesimen 
yang diambil dengan prosedur biasa (non-invasif), setelah daerah genital dibersihkan dengan seksama, biasanya dapat 
dipakai juga untuk tujuan tersebut. 

Spesimen urine bayi 
Urine dapat ditampung di dalam sebuah kantong plastik yang berperekat. Kantong plastik ini direkatkan di sekeliling 
daerah genital selama 1-3 jam, tergantung pemeriksaan yang diminta. Kantong kolostomi (colostomy bag) jaga dapat 
dipakai sebagai wadah spesimen urine bayi. 
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7.1.2 Pengawet spesimen urine 
• Sampel urine yang diambil di klinik dan tidak memerlukan 
• Kalau sampel 

beberapa jam 
pellue:le~~SHj,lI telur Schistosoma haematobium, baru akan diperiksa 

urine tersebut harus "diasamkan" (asidifikasi urine) beberapa tetes 

7.2 
7.2.1 

no. 2). 

Pemeriksaan Spesimen Urine 
Pemeriksaan makroskopik 

• Urine dan beIWarna muda. Urine yang lebih pekat terlihat beIWarna kuning tua. 
• Urineyang sel-sel darah atau ekses garam terlihat keruh. 
• Urineyang empedu dapat beIWarna kuning tua atau cokelat. 

Warna dan kekeruhan urine dilaporkan sebagai berikut. 
jernih atau keruh; 
tidak h""MA,,'rn kuning tua,'atau cokelat. 

7.2.2 Pendeteksian rI"'I, ... n dalam urine 
Peningkatan jumlah eritrosit dan kadar hemoglobin dalam urine 

setelah aktivitas fisik yang 
infeksi 
infeksi 

8i8titis atau uretritis 
neoplasma tertentu. 

pada keadaan-keadaan berikut. 

Pada spesimen urine yang sudah disentrifugasi, sel-sel darah akan mudah terlihat sewaktu 0""_0"'U~U U:ll.I<';:LU",,, di bawah 
mikroskop What bagian 

dalam suatu spesimen urine. 
atau protein) atau senyawa yang lebih "'VJlU,",""'L'u> 

Metode 
Masukkan sebuah carik-celup ke dalam urine dan segera 

grafik warna standar yang tertera di wadah penyimpan 
untuk pembacaan carik-celup tertera di wadah tersebut. 

Perubahan warna yang terlihat merupakan 
tertentu yang terdapat dalam urine. HasH pembacaan carik-celup 
konsentrasi senyawa yang diuji nilai pe,ndekatan yang 

'''-''<J;'uu ini harus disimpan sesuai petunjuk pemakaiannya. 

Pengukuran pH 
baru 

yang memiliki bagian untuk mendeteksi darah 

bandingkan warna carik-celup 

senyawa 
+, ++, +++, ++++, atau dalam bentuk 

sekitar 6,0. Urine 

Pada 

Prinsip 

tertentu, meningkat menurun. 

• Kertas indikator dengan warna tertentu dicelupkan ke dalam urine letakkan pada gelas arloji dan tambahkan 
tetes urine ke atasnya). 

• Warna kertas indikator akan berubah sesuai dengan pH spesimen 
kertas indikator ini dengan grafik standar sehingga Ul~)""'V'<::H nilaj yang 

bersesuaian dengan warna pada kertas indikator tersebut. 
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Gbr. 7.1 Alat-alat untuk pengukuran pH urine 

Gbr. 7.3 Menentukan pH dengan kertas indikator 
universal 

Alat-alat (Gbr. 7.1) 
• Gelas arloji 
• Pi pet tetes 

• Pinset 
• Kertas indikator universal (untuk kisaran pH 1-10) 

Pedoman Teknik Dasar unluk Laboralorium Kesehalan 

Gbr. 7.2 Meneteskan spesimen urine pada kertas indikator 
universal 

Gbr. 7.4 Menentu'kan pH dengan kertas indikator 
yang kisaran pH-nya terbatas 

• Kertas indikator untuk kisaran pH yang terbatas: untuk kisaran 5,0-7,0 dan untuk kisaran 6,0-8,0. 

Pengukuran pH ini harus dilakukan paling lama 1jam setelah pengambilan spesimen urine. 

Metode 
1. Letakkan strip kertas indikator universal pada gel as arloji. 

Dengan pipet tetes, tambahkan beberapa tetes urine segar ke at as kertas indikator tersebut (Gbr, 7.2). 

Alternatifnya, celupkan kertas indikatottersebut langsung ke dalam wadah berisi spesimen urine. 

2. Dengan pinset, angkat kertas indikator tadi. 

Bandingkan warn a kertas indikator sekarang dengan warna-warna pada grafik warna standar (Gbr. 7.3). pH urine 
ditentukan berdasarkan nilai' pH yang tertera pada warna standar yang paling bersesuaian dengan warn a . kertas 
indikator. 

3. Berdasarkan bacaan pH di atas, ambillagi strip kertas indikator dengan kisaran pH terbatas. Sebagai contoh, kalau pH
nya 6, pakai kertas indikator dengan kisaran pH 5,0-7,0. Kalau pH-nya 7 atau lebih, pakai kertas indikator dengan 
kisaran pH 6,0-8,0. 

4. Dengan kertas indikator dengan kisaran pH terbatas tersebut, ulangi pengukuran pH di atas pada ge[as arloji yang lain. 
Tentukan pH urine dengan mencocokkan warna pada kertas indikator dengan warna-warna pada grafik wama standar 

(Gbr.7-4.), mis., pH = 6,2 atau pH = 7,5. 

pH urine normalnya sekitar 6,0 (kisaran 5,0-7,0). Urine yang asam (pH 4,5-5,5) dapat terjadi pada diabetes, kelelahan 
otot, dan asidosis. Urine yang basa (pH 7,8-8,0) biasanya terjadi pada pasien yang mengalami infeksi saluran kemihdan 
pada vegetarian. 



7. Pemeriksaan Urine 229 

pH dan endapan kristal 
Pengukuran pH urine berguna dalam pengidentifikasian endapan kristal Oihat bagian 7.2.7, halaman 233-240) . 

. Beberapa kristal hanya mengendap pada urine yang asam; beberapakristallainnya hanya mengendap pada urine yang 
basa. . 

Sebagai contoh; 
- kristal yang mengendap pada urine yang asam: oksalat, asalil urat; 
- kristal yang mengendap pada urine yang basa: fosfat, karbonat, urat. 

Endapan kristal dalam urine tidak memiliki makna diagnostik, kecuaIi pada penyakit-penyakit yang sangat jarang 
ditemukan. 

7.2.4 Pendeteksian glukosa 
. Prlnslp 
Glukosa merupakan senyawa gula yang paling serlng ditemukan dalam urine, terutama pada pa.sien diabetes dan gagal 
ginjaI kronis. Glukosa merupakan senyawa pereduksi. Gukosa mereduksi tembaga (ll) sulfat (berwarna biru) dalam larutan 
Benedict menjadi tembaga (I) oksida (berwarna merah dan tak-Iarut). 

Laktosa juga merupakan senyawa-gula pereduksi dan, kadang-kadang, ditemukan dalam urine wanita hamil. 

Alat dan bahan 
Tabung reaksi 

• Kayu penjepit tabung reaksi 
• Rak tabung reaksi 
• Gelas piala atau wadah kaleng 
• Pemanas Bunsen atau lampu spiritus 

Pipet tetes 

• Pipet ukur, 5 ml 
• Larutan Benedict (reagen no. 10). 

Metode 
1. Pipetkan 5 mllarutan Benedict ke dalam tabung reaksi. 
2. Tambahkan 8 tetes urine ke dalam larutan tersebut dan kocok hingga homogen. 
3. Didihkan larutan dengan memanaskannya di atas pemanas Bunsen atau lampu spiritus selama 2 menit (Gbr. 7.5),atau 

taruh tabung reaksi tersebut di dalam gelas piala atau wadah kaleng berisi air mendidih selama 5 menit. 
4. Letakkan tabung reaksi pada raknya dan biarkan hingga dingin pada suhu kamar. 

Amati perubahan warna larutan dan periksa apakah terdapat presipitat pada larutan tersebut. Pelaporan hasiI pemeriksaan 
ini disajikan pad a Tabel 7.1. 

Pendeteksian glukosa dalam urine juga dapat diIakukan dengan carik-celup urine Clihat bagian 7.2.2). 

Gbr . .7 .5 Metode Benedict untuk mendeteksi senyawa pereduksi dalam urine 
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Tabel 7.1 Pelaporan has" pendetekslan senyawa pereduksl 
dalam urine d n metode Benedlct 

7.2.5 Deteksi dan estimasi protein 
Peningkatan kadar protein urine terjadi pada pasien dengan: 

skistomiasis vesikal 
penyakit ginjal kronis 
pielonefritis 
diabetes mellitus 
gangguan sistemik (lupus eritematosus) 
mieloma multipel. 

Namun, terdapat suatu bentuk proteinuria fungsional yang tidak memiliki makna patologis, yaitu proteinuria ortostatik; 
tanda ini biasanya ditemukan pada pasien dewasa muda, yang terdeteksi pada posisi berdiri, tetapi menghilar.g ketika 
berbaring. 

Prinsipl 
Presipitat akan terbentuk pada urine dengan penambahan asam trikloroasetat kalau terdapat protein pada urine tersebut; 
konsentrasi protein dalam urine ini dapat diukur dengan metode turbidimetri. Reaksi ini terjadi pada hampir seluruh jenis 
protein, termasuk albumin dan globulin. 

Alat dan bahan 
• Spektrofotometer 
• Tabung reaksi 
• Rak tabung reaksi 

Centrifuge 

• Rotator mekanis 
• Albumin serum manusia atau serum bovine 
• Larutan asam trikloroasetat 5% Oihat reagen no. 62), diencerkan 1:4 dengan akuades. 
• Larutan natrium klorida 0,85% (reagen no. 53) 
• Kontrol positif dan kontrol negatif 
• Larutan albumin standar 0,005%, yang dibuat dengan mengencerkan larutan-stok albumin standar (5%) ' dengan 

larutan natrium klorida 0,85% (reagen no. 53), 1:100. 

Larutan albumin standar ini dapat dibagi-bagi menjadi beberapa fraksi dan dapat disimpan selama 6 bulan pada suhu 
-20°C. 

Kalau larutan-stok albumin standar tidak ada, serum standar yang tersedia di pasaran (mengandung albumin dan globulin) 
dapat dipakai untuk membuat larutan albumin standar dengan konsentrasi sesuai kebutuhan. Sama seperti larlltan 
albumin standar, larutan ini juga dapat dibagi-bagi menjadi beberapa fraksi dan dapat disimpan selama 6 bulan pada suhu 
-20°C. 

I Keterangan lebih lanjut mengenai penjelasan di aias terdapat pada rujukan-rujukan berikut: Shahangian S, Brown PI, Ash KO. Turbidimetric measurement 
of total urinary proteins: a revised method. Americanjournal of clinical pathology, 1984,81:651-654; Tietz NW, ed. Textbook of clinical chemistry, 2nd ed. 
Philadelphia, WB Saunders, 1994. 
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Metode 
Pengambilan spesimen 
Spesimen yang dikumpulkan dapat berupa spesimen urine sewaktu atau spesimen urine 24 jam (lihat bagian 7.1.1). 
Spesimen-spesimen ini tidak memerlukan bahan pengawet. Kalau spesimen baru akan diperiksa 24 jam lagi, spesimen ini 
harus disimpan pada suhu 4-8°C, untuk mencegah tumbuhnya bakteri. 

Spesimen yang dikumpulkan harus dijaga pada suhu 4°C samapi' pemeriksaan dilakukan Kalau pemeriksaan ternyata 
ditunda lebih dari 24 jam, spesimen tersebut harus disimpan pada suhu -20°C. 

Teknik 
1. Masukkanspesimen urine ke dalam duatabung reaksi (untuk larutan uji dan blanko), masing-masing sebanyak 1,6 ml; 

masukkan juga spesimen tersebut, sama banyaknya, ke dalam tabung larutan standar dan tabung kontroI. 
2 .. Tambahkan 0,4 mllarutan asam triklorasetat pad a tiap-tiap tabung reaksi di atas, kocok hingga homogen. Diamkan 

selama 10 menit, padasuhu kamar. 
3. Sentrifugasi tabung blanko selama 10 menit dengan kecepatan 2000 rpm. 
4. Dengan spektrofotometer (panjang gelombang 620 nm), ukur rapatan optis/absorbansi larutan uji dan blanko, catat 

hasilnya. Setiap kali sebelum dipakai, spektrofotometer harus dikalibrasi dulu dengan akuades, seperti diuraikan di 
bawah. Kisaran-analitis pengukuran dengan metode ini adalah 100-1000 mg/I. 

Penghitungan 
Hitung konsentrasi protein urine dengan rumus berikut. 

ODT -OPTS x C 

ODR -ODRB 

Keterangan: . 
C = konsentrasilarutan kalibrasi 
ODR = absorbansi larutan standar 
ODRH = absorbansi larutan blanko-standar 
ODT = absorbansi larutan uji 
ODm = absorbansi larutan blanko-uji 

Catatan . 
• Kalau bahan dari serum dipakai sebagai larutan kalibrasi, pilihlah bahan yang independen agar mutunya dapat 

dikontroI. 
• Karena konsentrasi protein urine sangat bervariasi, setiap temuan positifharus selalu dikonfirmasi dengan mengulang 

pemeriksaan terhadap satu atau beberapa sampellainnya. 
• Kalau metode ini dipakai untuk pemeriksaan skrining mikroproteinuria (yang mungkin terkait dengan mikrcialbuminuria 

tanpa adanya kerusakan tubuler, infeksisaluran kemih, dan terapi medikamentosa tertentu) pada kelompok risiko
tinggi, seperti pasien diabetes, langkah ke-2 dan ke-4 pada uraiandi atas harus dimodifikasi sebagai berikut. 
2 . . Setelah dikocok, diamkan semua tabung selama 35 menit, pada suhu kamar. 
4. Ukur absorbansi larutlm uji dan !Jlanko dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 405 nm, cat at hasilnya. 

Kisaran analitis pengukuran dengan metode modifikasi ini adalah 25-700 mg/I. 

Carik-celup urine juga dapat dipakai untuk mepdeteksi protein dalam urine (lihat bagian 7.2.2). 

7.2.6 Pendeteksian benda-benda keton 
Urine yang normal tidak mengandung benda-benda keton. Aseton danberida~benda keton lainl1ya dapat ditemukan dalam 
urine pada keadaan: 

diabetes yang berat atau tidak diobati. 
kondisi tertentu lainnya (dehidrasi, muntah,malnutrisi, kelaparan berkepanjangan, dan sehabis berolahraga 
berat). 
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Prinsip 
Urine yang mengandung benda-benda keton akan menjadi ungu kalau ditambahkan la rut an sodium nitroprusid (natrium 

nitrosil pentasianoferrat [lll]). 

Alet den behen 
• Tabung reaksi 

• Rak tabung reaksi 

• Gelas ukur, 10 ml 

• Pipet tetes 

• Kristal sodium nitroprusid 

• Asam asetat 
Amonia. 

Metode 
1. Ketika akan memulai uji, masukkan kristal sodium nitroprusid ke dalam tabung reaksi, secukupnya hingga menutupi 

dasar tabung (Gbr. 7.6). 

2. Tambahkan 5 ml air suling. Kocok hingga hampir seluruh kristallarut (karena larutan ini bersifatjenuh, tidak seluruh 

kristal akan larut). 

3. Masukkan 10 ml urine ke dalam tabung reaksi yang lain. 

4. Tambahkan 4 tetes asam asetat dan 10 tetes larutan sodium nitroprusid yang baru saja dibuat ke dalam tabung berisi 

urine tersebut. Kocok hingga homogen. 

5. Tambahkan 20 tetes (1 ml) larutan amonia ke permukaan larutan tersebut, pipetkan melalui dinding tabung (Gbr. 7.7). 

Diamkan selama 5 menit, lalu baca hasilnya. Kalau memang hasilnya positif, perubahan warna urine mungkin akan 

tampak sebelum 5 menit. 

Kalau hasilnya positif (gbr. 7.8), akan tampak cincin ungu di permukaan larutan; kalau negatif, tidak terjadi perubahan 

warna. 

Pelaporan hasilnya sebagaimana yang disajikan pada Tabe17.2. 

Benda-benda keton dalam urine juga dapat dideteksi dengan carik-celup urine Oihat bagian 7.2.2). 

Gbr. 7.6 Pembuatan larutan sodium nitroprusid 

a b 

Gbr. 7.7 Penambahan larutan amonia ke permukaan 
larutan sodium nitmprusid 

Gbr. 7.8 Uji keton dalam urine 
a: reaksi positif; b: reaksi negatif. 
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7.2.7 Pendeteksian unsur-unsur abnormal 
Prinsip 
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Urine mengandung berbagai sel dan kristal yang tersuspensi, yang dapat dikonsentrasikan dengan sentrifugasi atau 
menegakkan wadah spesimen supaya partikel-partikel yang tersuspensi tadi mengendap. Endapan urine yang terbentuk 
inidapat diperiksa di bawah mikroskop. 

Pada penyakit saluran kemih tertentu, terbentuk endapan-endapan urine yang sangat berbeda dengan endapan normal. 
Unsur-unsur abnormal yang dapat ditemukan antara lain: 

leukosit 
sejumlah eritrositabnormal 
kristal abnormal (sangat jarang) 
trofozoit parasit (mis., Trichomonas vaginalis) a'tau telur parasit (mis. Schistoma haematobium,' Enterobius 
vermicularis) 
bakteri 
jamur 

silinder abnormal. 

Alat dan bahan 
• Mikroskop 
• Kaca objek 
• Centrifuge 
• Tabung centrifuge, 15 ml 

Pipet Pasteur 

• Penutup kaca objek 

• Formaldehid 
• Akuades. 

Metode 
Pengambilan spesimen 
Untuk pemeriksaan mikroskopik urine, harus dipakai spesimen yang segar, ditampung dalam wadah kering dan bersih. 
Dalam hal ini, spesimen urine porsi tengah (midstream) yang paling baik dipakai (lihat bagian 7.1.1). UrIne yang disimpan 
dalam kulkas dapat mengimdung ekses endapan garam, kurang baik kalau dipakai untuk pemeriksaanmikroskopik. 

Untuk pemeriksaan mikroskopik endapan urine, spesimen dapat diawetkan dengan menambahkan 8-10 tetes larutan 
formaldehid 10% (reagen no. 28) per 300 ml urine. Spesimen urine yang diawetkan dengan cara ini tidak bisa lagi dipakai 
tintuk pemeriksaan lainnya. 

Pembuatan preparat 
1. Kocok spesimen urine perlahan-lahan dan tuangkan kira-kira sebanyak 11 ml ke dalam tabung centrifuge. 
2. Spesimen ini kemudian disentrifugasi pada kecepatan sedang (2000g) selama 5 menit. 
3. Tuangkan supernatan, dengan membalikkan tabung secara cepat (jangan dik?cok), ke_dalam tabung lain. (Supernatan 

ini dapat dipakai untuk uji biokimiawi.) 

, Lihat juga bagian 7.2.8. 
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4. Suspensikan kembali endapan yang tersisa dengan menambahkansedikit akuades, kocok hingga homogen. 
5. Ambil setetes endapan dengan pipet Pasteur dan taruh pada kaca objek, lalu tutup dengan penutup kaca objek. 
6. Labeli kaca objek tersebut, dengan menuliskan nama pasien atau nomor identifikasi. 

. Pemeriksaan mikroskopik 
Pemeriksaan mikroskopik ini dilakukan sesuai indikasi, mis., pendet~ksian telur schistosoma haematobium. Pertama
tama, amati keseluruhan lapangan pandang dengan objektif XlO dan kondensator diturunkan. 

Selanjutnya, amati keseluruhan lapangan pandang secara lebih detail dengan objektif X40 dan kondensor diturunkan 
(atau diafragma dikecilkan). Laporkan jumlah setiap unsur yang ditemukan per lapangan pandang keci!. 

Unsur-unsur berikut ini dapat ditemukan dalam urine: 
eritrosit 
leukosit 
sel epitel 
silinder 
jamur 
kristal 
telur dan larva parasit 
Trichomonas vaginalis 
spermatozoa. 

Eritrosit (Gbr. 7.9) 
Eritrosit dalam urine mungkin saja: 
(a) intak: cakram kecil kekuningan, tepinya lebih gelap (8 'Ilm); 

(b) menyusut (crenated): tepinya berduri, diametemya mengecil (5-6Ilm); 

(c) membengkak: cakram tipis, diameter membesar (9-10 Ilm). 

Bentuk eritrosit sering kali berubah pada spesimen urine yang disimpan, tetapi hal ini tidak memiliki makna diagnostik. 

Normalnya, urine hanya mengandung beberapa eritrosit. 

Catatan: Eritrosit dapat ditemukan dalam urine perempuan kalau spesimen diambil sewaktu menstruasi. 

Leukosit (Gbr. 7.10) 
Leukosit dalam urine mungkin saja: 
(a) intak: cakram jernih dan granuler, diameter 10-15 Ilm (inti mungkin terlihat); 
(b) berdegenerasi: bentuknya berubah, menyusut, granuia lebih sedikit; 
(c) pus: kelompokan sel-sel yang berdegenerasi. 

Ditemukannya banyak leukosit dalam urine, terutama berkelompok, mengindikasikan infeksi saluran kemih. 
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Gbr. 7.9 Eritrosit G br. 7.10 leukosit 
a: intak; b: menyusut; c: membengkak. a: intak; b: berdegenerasi ; c: pus . . 
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Peloporon jumloh eritrosit don leukosit yong ditemukon dolom endopon urine 
Taruh setetes endapan urine pada kaea objek dantutup dengan penutup kaea objek. 

Dengan objektif x40, periksa deposit tersebut dan hitung banyaknya eritrosit dan leukosit per lapangan pandang. 

Laporkan hasilnya seperti yang disajikan pada Tabel 7.3. dan 74. 

Tabel 7.3 Pelaporan j\Jmlah eritroslt dalam urine 
f 1,~;,r.1 J '11 u """'.-.'. • : ,. , 

, 
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Tabel 7.4 Pelaporan jumlah leukoslt dalam urine 

Sel pelvis renolis don ureter (Gbr. 7.11) 
Sel-sel oval berukuran sedang, intinya tampakjelas. 
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Kalau ditemukan banyak sel, bersama-sama dengan leukosit dan filamen, sel-sel tersebut mungkin berasal dari ureter. 
Kalau hanya ditemukan beberapa sel, sel-sel tersebut mungkin berasal dari pelvis renalis. 

Sel ginjol (Gbr. 7.1'2) 
Selginjal lebih keeil dibandingkan sel pelvis renalis (seukuran 1-2 leukosit) dan sll.ngat granuler. Intinya berkilau dan 
tampakjelas. 

Di dalam urine, sel ginjal ini hampir selalu ditemukan bersama-sama dengan protein. 

Silinder 
Silinder urine berbentuk silindris dan panjang, ditemukan hampir pada keseluruhan lapangan pandang (padapengamatan 
dengan objektif x40) . . 

Silinder hialin bening dan agak berkilau; kedua ujungnya membulat atau meruncing (Gbr. 7.13). Silinder ini dapat 
ditemukan pada orang sehat, sehabis melakukan aktivitas fisik yang berilt, dan ticiak memiliki makna diagnostik. 

Silinder gran'uler lebih pendekdibandingkan silinder hialin, berisi granula-granula besar berwarna kuning pucat, dengan 
kedua ujungnya membulat (Gbr. 7.14), Granula-granula ini berasal dari sel epitel tubulus ginjal yang berdegenerasi dan 
tidak memiliki makna diagnostik. 
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Gbr. 7.11 Sel pelvis renalis dan ureter 
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• 
Gbr. 7.12 Sel ginjal 
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Silinder granuler halus (Gbr. 7.15) memiliki granula-granula yang lebih keeil dan tidak mengisi seluruh bagian silinder (a). 
Silinder ini harus dibedakan dengan silinder hialin, yang tertutup sebagian oleh kristal fosfat amorf (b). 

Silinder darah (eritrosit) berisi banyak ataupun beberapa eritrosit yang berdegenerasi, berwarna keeokelatan (Gbr. 7.16). 
Silih.der ini ditemukan pada penyakit ginjal akut. 

Silinder pus (leukosit) (Gbr 7.17) seluruh bagiannya terisi leukosit (a) . Silinder ini harus dibedakan dengan silinder hialin, 
yang bisa saja mengandung beberapa leukosit (b). SiEnder pus ditemukan pad a pasien infeksi ginjal yang berat . . ' 
Silinder epitel berisi sel-sel epitel berwarna kuning pucat (Gbr. 7.18). (Agar sel-sel ini terlihat lebih jelas, tambahkan 
setetes larutan asam asetat 10% (reagen no. 2) pada endapan.) Silinder epitel ini tidak memiliki makna diagnostik. 

Silinder lemak merupakan silinder yang sangat berkilau dan berwarna kekuningan; tepinya berlekuk-lekuk dan kedua 

ujungnya membulat (Gbr. 7.19). Silinder ini la rut dalam eter, tetapi tidaklarut dalam asam asetat. Silinder lemak ditemukan 
pada pasien penyakit ginjal yang berat. 

Silinder "palsu" (Gbr.7.20). Unsur-unsur berikut harus dibedakan dengan silinder: 
kelompokan kristal fosfat, ukurannya pendek dan terpotong rata (a); 
agregat mukus yang bening, ujung-ujungnya meruncing seperti benang (b): 

Gbr. 7.13 Silinder hialin 

Gbr. 7.15 Silinder granulerhalus 

a 

a: Silinder granuler halus; b: sil.inder hialin 
yang tertutup sebagian oleh kristal fosfat amorf. 

b 

Gbr. 7.17 Silinder pus 
a: Silinder pus; b: silinder hi alin. 

Gbr. 7.14 Silinder granuler 

Gbr. 7.16 Silinder darah 

Gbr. 7.18 Silinder epitel 
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-Gbr. 7.19 Silinder lemak Gbr. 7.20 Silinder "palsu" 
a: kelompokan kristal fosfat; b: agregat 
mukus yang bening. 

a 
Gbr. 7.21 Berbagai bend a asing dalam urine Gbr. 7.22 Kristal 

a: tetesan minyak; b: butiran pati ; c: serbuk sari ; 
d: rambut; e: serat kapas; f: gelembung udara. 

Berbagai benda asing dalam urine 

a: Kristal ; b: debris amorf. 

Kalau wadil.h spesimen atau kaca objek kotor, atau spesimen urine terlalu lama dibiarkan di udara, bisa saja ditemukan 
benda-benda berikut (lihat Gbr. 7.21): 

tetesan minyak (berkilau) (a); 

butiran pati (yang akan terwarnai biru-hitam dengan larutan Lugol iodin 0,5% (reagen no. 37)) (b); 
serbuk sari Cc); 
rambut (d); 
serat kapas (e); 

gelembung udara (f) . 

Kristal (Gbr. 7.22) 
Kristal merupakan bentuk geometrik yang beraturan (a), tidak seperti debris amorf, yang tersusun dari kelompokan

kelompokan granula kecil dan berbentuk ireguler. (b) . Kristal urine tidak memiliki makna diagnostik, kecuali pada 
beberapa penyakit yang sangat langka. 

Endapan kristal yang normal 
Ko/sium oks%t (do/am urine osom) [Gbr. 7.23) . 
Ukuran: 10-20 ~m (a) atau sekitar 50 ~m (b). 

Bentuk: seperti amplop (a) atau seperti kacang (b) . 

Warna: tidak berwarna, sangat berkilau . 

Asom urat (do/am urine asom) [Gbr. 7.24] 
Ukuran: 30-150 ).Im. 

Bentuk: bervariasi (persegi, seperti intan, kubus, atau seperti mawar). 

Warna: kuning ataumerah-kecokelatan. 
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a b • Gbr, 7.23 Kristal kalsium oksalat Gbr. 7.24 Kristal asam urat 
a: kristal berbentuk amp lap; b: kristal berbentuk 
kacang. 

~
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Gbr. 7,25 Kristal tripel fosfat 
a: kristal berbentuk segiempat; b: kristal 
berbentuk daun pakis . 

Gbr. 7,27 Kristal kalsium fosfat 

Gbr. 7.26 

Gbr. 7.28 

Tripe/ fosfat (do/am urine neutral atau basal [Gbr. 7.25) 
Ukuran : 30-150 J.lm. 

Bentuk: segiempat (a) ata\} seperti daun pakis/bintang (b) . 

Warna: tidak berwarna, berkilau. 

Urat (do/am urine basal (Gbr. 7.26) 
Ukuran: sekitar 20 J.lm. 

Bentuk: seperti kaktus (a) atau bundelan jarum (b). 

Warna: kuning, berkilau. 

Kristall.irat sering ditemukan bersama-sama dengan kristal fasfat. 

Kalsium fosfat (da/am urine neutral atau basal (Gbr, 7.27) 
Ukuran : 30-40 J.lm. 

Bentuk: seperti bintang. 

Warna : tidak berwarna. 

Ka/sium karbonat (do/am urine neutral atau basal (Gbr. 7.28) 
Ukuran: sangat keeil. 

Bentuk: seperti biji padi atau jagung, berpasangan. 

..,.e: ,== 
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Kristal urat 
a: kristal berbentuk kaktus; b: kristal 
berbentuk jarum. 

Kristal kalsium karbonat 
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Warna: tidak berwarna. 

Penambahan larutan asam asetat 10% (reagen no. 2) akan melarutkan kristal sehingga menimbulkan gelembung gas. 

~als;um sulfaf (dalam urine asamJ (Gbr. 7.29) 
Ukuran : 50-100 !-lm. 

Bentuk: seperti prisma panjang atau bilah pisau, sol iter atau berkelompok. 

Dengan mengukur pH urine, Anda dapat membedakan antarakristal kalsium sulfat dan kristal kalsium tosfat. 

Debris amorf . 

Fosfat omorf (do/am urine baso) (Gbr. 7.30) 
Fosfat amorfterlihat sebagai butiran-butiran keeil, berwarna keputihan, sering kali tersebaL 

Unsur ini larut dalam larutan asam asetat 10% (reagen no. 2) (satu tetes per satu tetes endapan). 

Urot omorf (d%m urine asom) (Gbr. 7.31) 
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Urat amorf terlihat sebagai butiran-butiran yang sangat keeil, berw.arna kekuningan, tersusun dalam kelompokan
kelompokan padat. 

Unsur ini tidak larut dalam larutan as am asetat 10% (reagen no. 2), tetapi dapat larut kalau urine dipanaskan sebentar. 
(Urine yang disimpan di dalam kulkas sering kali mengandimg banyak endapan urat.) 

Endapan kristallainnya . 
Kristal-kristal berikut ini jarang ditemukan dalam urine. N amun, kristal-kristal ini banyak ditemukan pada urine pasien 
penyakit tertentu. 

Sistin (d%m urine asom) (Gbr. 7.32) • 
Ukuran: 30-60 !-lm. 

Bentuk: lempengan heksagonal. 

Warna: tidak berwarna, sangat berkilau. 

Kristal sistin hanya ditemukanpada urine "segar" karena kristal ini larut dalam amoniiL 

Kristal ini ditemukan pada pasien sistinuria, penyakit herediter yang sangat langka. 

Gbr. 7.29 Kristal kalsium sulfat Gbr. 7.30 Fosfat amorf 
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Gbr. 7.31 Urat amod Gbr. 7.3 2 Kristal sistin 
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Ko/esterol (do/am urine asom) (Gbr. 7.3;3) 
Ukuran: 50-100 ~m. 

Bentuk: lempengan persegi, dengan gerigi-gerigi pada salah satu sisinya. 

Warna: tidak berwarna, berkilau. 

Kristal kolesterol ditemukan pada urine pasien sindrom nefrotik. 

Bilirubin (songot longko) (Gbr. 7.34) 
Ukuran: sekitar 5 ~m . 

Bentuk: persegi, seperti manik-manik, atau jarum. 

Warna: cokelat. 

Kalau kristal ini pitemukan dalam urine, uji kimiawi terhadap pigmen empedu memberikan hasil positif. 

Asetilsu/fonomid (do/am urine neutral otou osom) 
Bentuk: bervariasi, tetapi seringnya seperti bundelanjarum . 

. Kristal asetil sulfonamid ditemukan pada urine pasien yang mengosumsi obat sulfonamid. Kristal ini dapat menyebabkan 
kerusakan ginjal sehingga harus dilaporkan setiap kali ditemukan dalam urine. 

Jamur (Gbr. 7.35) 
Ukuran: 5-12 ~m. 

Bentuk: badan-badan oval atau bulat dengan ukuran bervariasi, ditemukan pada satu lapangan pandang. Unsur ini harus 
dibedakan dengan eritrosit. Pertunasan mungkinjuga terlihat. Jamur tidak larut dalam asam asetat dan kadang-kadang 
ditemukan dalam urine yang ~ngandung glukosa. Jamur hanya dapat ditemukan pada spesimen urine "segar'. 

relur dan larva paras;t 
Unsur-unsur parasit berikut dapat ditemukan dalam urine: 

telur Schistosoma haematobium: ditemukan bersama-sama dengan eritrosit (Gbr. 7.36); 
mikrofilaria Wuchereria bancrofti (lihat Gbr. 4.121): urine tampak berwarna putih dan keruh. 

7.2.8 Pendeteksian infeksi Schistosoma haematob;um 
Di daerah endemik skistosomiasis, pemeriksaan spesimen urine dilakukan untuk mendetek~i telur Schistosoma haema
tobium, yang mungkin ditemukan bersama-sama dengan trofozoit Trichomonas vaginalis. Di daerah endemik filariasis, 

Gbr. 7.33 Kristal kolesterol 

o 
c') 
o 

Gbr. 7.35 Jamur 

( 

Gbr. 7.34 Kristal bilirubin 

o 

Gbr. 7.36 Schistosoma haematobium 
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mikrofilaria Wuchereria bancrofti dan Onchocerca volvulus juga dapat ditemukan pad a sedimen urine hasil sentrifugasi . 
. Tanda dini (tidak khas) infeksi Schistosoma haematobium adalahhematuria dan/atau proteinuria, yang dapat dideteksi 

dengan carik-celup urine Oihat bagian 7.2.2). Hematuria masifmengindikasikan infeksi yang berat. 

Pendeteksian telur Schistosoma haematobium menggunakan dua jenis metode, yaitu sedimentasi dan filtrasi. Metode 
sedimentasi kurang sensitif, tetapi lebih murah dan lebih mudah dikerjakan. Metode filtrasi dipakai untuk mengumpulkan 
data kuantitatif pada surveilans epidemiologis. 

Alat dan bahan 
• Mikroskop 
• Kaca objek 
• Penutup kaca objek 
• Centrifuge (pada metode sedimentasi) 

Tabung centrifuge kerucut, 15 ml (metode sedimentasi) 
• Gagang penyaring, diameter 13 atau 25 mm (metode filtrasi) 

• Penyaring membran, ukuran pori 12-20 !lm (nilon atau polikarbonat) ahiu kertas-saring Whatman No. 541 (atau yang 
setara) (metode filtrasi) 

• Labu kerucut untuk wadah spesimen urine 
• Pipet Pasteur (metode sedimentasi) 
• Spuit plastik 10 ml (metode filtrasi) 
• Larutan Lugol iodin 0,5% (reagen no. 37) (metode filtrasi) 

• Larutan formaldehid 37%. 

Metode 
Pengambilan spesimen urine 
Konsentrasi telur dalam urine bervariasi sepanjang hari; telur paling banyak ditemukan dalam urine antara pukullO.OO· 

dan 14.00. Jadi, spesimen sebaiknya diambil satu kali pada jam-jam tersebut dan sebaiknya memakai spesimen urine 
terminal (lihat bagian 7.1.1) sedikitnya 10 ml. Alternatifnya, dapat dipakai spesimen urine 24 jam (lihat bagian 7.1.1). 

Seluruh bagian spesimen harus diperiksa karena sebuah spesimen urine bisa hanya mengandung beberapa telur. Mintalah 
pasien untuk menampung urinenya dalam sebuah botol atau labu yang bersih. Spesimen ini harus langsung diperiksa. 

Kalau urine tidak akan langsung diperiksa, tambahkan 1 ml formalin yang tidak diencerkan (larutan formaldehida 37%) 

per 100 ml urine, untuk mengawetkan telur-telur yang mungkin terdapat dalam urine. 

Catatan: Kalau tidak ada formalin, dapat dipakai pemutih pakaian sebanyak 2 ml per 100 ml urine. 

Peringatan: Formalin dan pemutih bersifat korosif dim jangan sampai tertelan. 

Metode sedimentasi 
1. Kocok spesimen urine hingga homogen lalu tuangkan ke dalam labu kerucut. 

2. Diamkan spesimen hingga terbentuk endapan, kira-kira selama Ijam. Pisahkan supernatan dan piridahkan sedimen ke 
dalam tabung centrifuge. Sentrifugasi dengan gay'l 2000g selama 2 menit. 

3. Periksa endapan ini di bawah mikroskop untuk mendeteksi telur. 

Jangan memperlama sentrifugasi dan meningkatkan gayanya >2000g karena dapat merusaktelur (menetas menjadi 
mirasidium). 

Hal-hal yang harus diperhatikan: 

periksa spesimen sesegera mungkin; 

- kocok wadah spesimen sebelum menuangkannya ke dalam labu kerucut; 
- labeli kaca objek dan tabung, lakukan hati-hati. 

Metode filtrasi 
1. Pasang penyaring pada gagangnya. 

2. Kocok spesimen urine perlahan-lahan dan tarik 10 ml ke dalam spuit (Gbr. 7.37). Selanjutnya, sambungkan spuit pada 
gagang penyaring. 
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Cbr. 7.37 Menarik urine ke dalam spuit Cbr. 7.38 Menyemprotkan urine melalui penyaring 

Cbr. 7.39 Menarik udara ke dalam spuit 

3. Melalui penyaring tadi, semprotkan urine pada spuit ke dalam ember atau bak tampung (Gbr. 7.38). 

4. Lepasi5an spuit dari gagang penyaring. Tarik udara ke dalam spuit (Gbr 7.39), sambungkan kembali spuit tersebut pada 
gagang penyaring, dan semprotkan udara melalui penyaring (Gbr. 7-40). 

5. Lepaskan lagi spuit dari gagang penyaring. Dengan pinset, angkat (hati-hati) penyaring membran atau kertas-saring 
lalu letakkan pada kaca objek. Membran nilon dan kertas-saring harus diletakkan menghadap ke atas, sementara 
membran polikarbonat harus diletakkan menghadap ke bawah. 

6. Tambahkan setetes larutan Lugol iodin supaya telur lebih mudah terlihat. 
7. Periksa seluruh bagian penyaring di bawah mikroskop pada pembesaran XlO atau x40. Tuliskanjumlah telur per lOml 

urine ketika melaporkan hasilnya. 

I 
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Gbr. 7.40 Menyemprotkan udara melalui penyaring Gbr. 7.41 Schistosoma haematobium 
a: Mirasidium; b: sel-sel api (flame cell). 

Pemakaian ulang penyaring 
Sehabis memakai suatu penyaring plastik,.angkat langsung dan rendam dalam larutan hipokIorit 1% (pemutih pakaian). 
Setelah merendam penyaring tersebut, cuci dengan larutan detergen lalu bilas beberapa kali dengan air. Sebelum 
memakainya kembali, periksa di bawah mikroskop untuk memastikan bahwa penyaring benar-benar bebas-parasit. 

Pemerlksaan mlkroskoplk " 
Telur Schistosoma haematobium berukurah besar, dengan panjang sekitar 120-150 J,lm, dan memiliki spina terminal pada 
salah satu ujimgnya (Gbr. 7-41 (a)). Embrio (mirasidium) dapat terlihat di dalam telur. 

Kadang-kadang, telur perlu diperiksa apakah viabel atim tidak. Pemeriksaan viabilitas telur hanya dapat dilakukan pada 
spesimen yang "segar" dan tidak ditambahkan pengawet. · 

Periksa telur dengan seksama, untuk mendeteksi embrio yang bergerak. Adanya embrio yang bergerak menandakan telur 
tersebut viabel. Kalau tidak tampak gerakan, cari sel-sel api (Gbr. 7-41 [bD. Sebuah embrio memiliki empat buah sel api, 
satu di tiap sudutnya. Untuk mengamati gerakan cepat silia(rambut-rambut pendek) pada sel api, pakai objektif X100 

. dengan cahaya dikurangi. 

Pelaporan hasil 
Pada teknik filtrasi, hasil dapat dilaporkan berdasarkan kategori hitung-jumlah telur: 
• . Infeksi ringan: 1-49 telur per 10 ml urine. 
• Infeksi berat:~50 telur 10 ml urine. 

Kategori ketiga, seperti ~500 telur per 10 ml urine ata).! ~1000 telur per 10 ml urine, mungkin saja ada pada daerah yang 
intensitas infeksinya sering kali mencapai level tersebut (yi;, pada lebih dari 10% kasus). 

7.2.9 Pendetekslan bakterl 
Pada orang sehat, urinenya praktis tidak mengandungorganisme apapun. Bakteri dapat ditemukan pada pasien yang 
mengalami infeksi saluran kemih (mis. , uretritis, sistitis, atau nefritis); atau bakteri tersebut bisa saja berasal darifokus 
infeksi di tempat lain, yang ikut terekskresi lewat urine. 

Setelah urine disentrifugasi pada kecepatan tinggi, endapan yang terbentuk diperiksa di bawilh mikroskop (seperti uraian 
padabagian 7.2.7). Proses ini merupakan bagian terpenting dalam analisis urine. Namun, endapan tersebut juga dapat 
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dipakai untuk membuat apusan yang kemudian dipulas dengan larutan pewarna Gram dan Ziehl-Neelsen, dan diperiksa 
di bawah mikroskop. 

Ingat, kultur urine selalu merupakan pemeriksaan baku em as untuk mengidentifikasi organisme yang ditemukan dalam 
urine, besertajumlahnya, secara tepat. 

Alat dan bahan 
Miktoskop 

• Kaca objek 
• Labl:l Erlenmeyer steril, dengan sumbatnya, 250 ml 

. • Centrifuge 

• Tabung centrifuge kerucut, steril, dengan sumbatnya 

• Sengkelit 
• Pemanas Bunsen atau lampu spiritus 

• Etanol70% 
• Reagen untuk pewarnaan Gram (lihat bagian 5.3.1) dan pewarnaan Ziehl-Neelsen (lihat bagian 5.3.3). 

Metode 
Pengambilan spesimen 
Daerah genital harus dibersihkan terlebih dahulu dengan sabun dan air. Ambil spesimen urine porsi-tengah (lihat bagian 
7.1.1) dan tampung dalam labu steril. Periksa spesimeri ini sesegera mungkin. (Alternatifnya, tampung urine dalam tabung 
kerucut yang sudah dibilas dengan air mendidih, lalu periksa segera.) 

Pembuatan apusan 
1. Tuangkan 10 ml urine "segar" ke dalam tabung centrifuge steril. Tutup tabung dengan penutup ulir atau sumbat kapas 

steril, lalu ikat dengan kasa dan taiL 
2. Sentrifugasikan spesimen pada gaya 15009 selama 10 menit. Pada kasus yang dicurigai tuberkulosis, siapkan 10 ml 

spe.simen tambahan dalam tabung terpisah dan sentrifugasi pada 50009 selama 20 menit. 
3. Setelah disentrifugasi, buang supernatan dari kedua tabung tersebut (Gbr. 7-42). Dengan sengkelit ( disteril>an dulu 

dengan cara dibakar ujungnya) (Gbr. 7-43), aduk endapan dengan menambahkan akuades hingga terbentuk suspensi 
. yang homogen. 

4. Buat apusan, memakai sengkelit, dari kedua suspensi tersebut (Gbr. 7.44). Diamkan preparat hingga kering. 
5. Fiksasi kedu'a apusan dengan etanol (menutupi seluruh bagian kaca objek), lalu panaskan. 
6. Pulas apusan pertama dengan pewarna Gram (lihat bagian 5.3.1) dan apusan kedua dengan pewarna Ziehl-Neelsen 

(lihat bagian 5.3.3). 

Pemerlksaan mikroskopik 
Pulasan diperiksa di bawah mikroskop dengan objektif x100. 

Pada pulasan Gram, cari unsur-unsur berikut (lihat bagian 5.3.1): 
• pus (kebanyakan leukosit terwarnai merah oleh pewarna Gram) 
• basil negatif-Gram (Gbr. 7-45 [a)) .. ' 

Gbr. 7.42 Membuang cairan supernatan Gbr. 7.43 Mengaduk endapan urine 
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Gbr. 7.45 Pemeriksaan bakteriologis urine 
a: basil negatif-Gram; b: kokus posit if-Gram; 
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c: basil difteri positif-Gram; d: jamur positif-Gram. 

, . I' 
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Gbr. 7.46 Basil tahan asam 

• kokus positif-Gram (Gbr. 7-45 Cb]) 
• basil difteri positif-Gram (Gbr. 7.45 [cD 
• jamur positif-Gram (Gbr. 7-45 [dJ) . 

. _ Pada pulasan Ziehl-Neelsen, cari basil tahan asam. Basil tahan asam ini tel\'larnai merah gelap dan tersusun berderet-
. deret (Gbr. 7-46). ' 

Pe/aporan hasil 
Laporkan setiap pus atau leukosit yang ditemukan. Laporkan setiap organisme yang ditemukan, deskripsikan secara 
lengkap. 

Contoh 
Ditemukan: 

atau 

banyak leukosit 
beberapa eritrosit 
beberapa sel epitel 
banyak keloinpokan kokus positif-Gnim. 
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Ditemukan: 
beberapa leukosit 
beberapa eritrosit 
beberapa sel epitel 
beberapa basil negatif-Gram. 

". 

Gonokokus 

Pedoman Teknik Dasar untuk.Laboratorium Kesehatan 

Jangan pernah mendiagnosis infeksi gonokokus berdasarkan hasH pemeriksaan endapan urine. Carilah gonokokus pada 
spesimen pus uretra (lihat bagian 5.5). 

Carik-celup urine 
Bakteri daIam urine juga dapat dideteksi dengan carik-celup urine (Iihat bagian 7.2.2). Carik-celup urine yang tersedia di 
pasaran, yang dilengkapi dengan reagen untuk mendeteksi nitrit (yang dihasilkan oleh bakteri patogen tertentu) dan 
leukosit esterase, terbukti memiliki spesifisitas dan sensitivitas tinggi untuk pendeteksian bakteri dalam urine. 

Kultur urine 
Kultur urine diindikasikan sewaktu ditemukan banyak sekali bakteri pada pemeriksaan mikroskopik atau carik-celup . 
urine. Pada kasus-kasus seperti ini, spesimen urine harus segera dikirim (tidak boleh ditunda-tunda) ke laboratorium 
bakteriologi untuk kultur organism·e patogen semi-kuantitatif dan menilai sensitivitasnya terhadap antimikroba. 



8. Pemeriksaan Cairan Serebrospinal (CSFl 
• •••••••• 

Cairan serebrospinal (cerebrospinal fluid, CSF) mengisi rongga selaput otak (pada tengkorak) dan rongga selaput medulla 
spinalis (pada kolumna vertebnilis) (Gbr. 8.1). Cairan ini memberi asupan nutrien bagi berbagai jaringan pada susunan 
sarafpusat dan ikut melindungi otak dan kolumna vertebralis sewaktu cedera. 

Volume cairan serebrospinalis pada orang dewasa sebanyak 100-150 ml. Pada anak-anak, volumenya lebih kecil dan 
bervariasi sesuai panjang badan anak. 

8.1lndikasi Umum Pemeriksaan CSF · 
Indikasi umum pemeriksaan CSF antara lain: 

meningitis 
- perdarahan susunan saraf pusat 
- karsinoma tertentu. 

Meningitis adalah inflamasi meninges, membran yang melapisi otak dan kolumna vertebralis . Penyakit ini sering 
disebabkan oleh infeksi (lihat tabel 8.1). 

Leukemia, tumor otak, dan intoksikasi timbal juga dapat menyebabkan meningitis . 

Catatan: Pada kasus yang dicurigai meningitis, pemeriksaan CSF sesegera mungkin dapat menyelamatkanhidup pasien. 

8.2 Pengambilan Spesimen CSF 
Pengambilan ,spesimen CSF hanya boleh dilakukan oleh dokter atau perawat-khusus yang terlatih. 
1. Tusukkan bevel steril beserta 'stylet-nya (khusus untuk pungsi lumbal) di antara vertebra lumbalis IV dan V, sedalam 

4-5 cm. Selanjutnya, cabut stylet dan biarkan cairan mengaIir ke luar melalui bevel (Gbr. 8.2). 
2. Tampung CSF dalam dua tabung, masing-masing 6-7 ml, nomori 1 clan 2. 

Tabung 1dipakai untuk pemeriksaan makroskopik, mikroskopik, dan anaIisis kimiawi. 

Tabung 2 dipakai untuk kultur bakteri. 

8.3 · Pemeriksaan Spesimen CSF 
8.3.1 Hal-hal yang harus diperha"tikan 
• Jangan menunda-nunda pemeriksaan CSF. Berbagai sel dan tripanosoma cepat lisis pada sampel CSF. Glukosa juga 

cepat rusak, kecuali kalau diawetkan dengan fluorida-oksalat (reagen no. 26; lihat bagian 10.1). 
• Bekerjalah dengan hati-hati dan hemat. Spesimen yang dapat diambil untuk pemeriksaan CSF sering kali hanya sedikit 

karena pengambilannya sulit. Jadi, jangan menyia-nyiakan setiap spesimen yang berhasil dikumpulkan. 
• CSF dapat mengandung organisme virulen. PakaiIah pipet dengan sumbat kapasyang tak-menyerap cairan, atau 

pakailah pengisap karet untuk menarik cairan dalam pipet. Jangan pernah memipet CSF dengan mulut. 
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Gbr. 8.1 Lokasi (SF 

8.3.2 Pemeriksaan makroskop ik 
Laporkan deskripsi makroskopik spesimen CSF. 

CSF ya ng jernih 

Pedoman Teknik Oasar untuk Laboratorium Kesehatan 

Gbr. 8.2 Pengambilan spesimen CSF 

Normalnya, CSF tampakjernih dan tidak benvarna (Gbr. 8.3 [a)). 

CSF ya ng keruh 
CSF yang mengandung pus tampak agak keruh atau belWarna putih-kelabu (Gbr. 8.3 [b)). 
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Gbr. 8.3 Pemeriksaan makroskopik CSF Gbr. 8.4 CSF pasien dengan cedera pembuluh darah 
a: (SF yang jernih (normal); b: (SF yang keruh; 
c: (SF yang bercampur darah. 

Gbr. 8.5 CSF pasien dengan perdarahan subaraknoid 

CSF yang bercampur darah 

Gbr. 8.6 CSF pasien dengan xantokromia 

CSF yang bercampur darah tampak keruh dan berwarna pink/kemerahan (Gbr. 8.3 [cD. Penyebab adanya darah dalam 
CSF: 

cedera pembuluh darah yang disebabkan oleh tindakan pungsi lumbal (pada kasus ini, darah akan lebih banyak 
terkumpul dalam tabung 1 dibandingkan dalam tabung 2); 

perdarahan subaraknoid (pada kasus ini, warna kedua tabung sama). 

Kalau hanya satu tabung CSF yang tersedia, diamkan dulu hingga eritrosit mengendap (atau sentrifugasi dengan gaya 

2000g selama 5 menit), lalu periksa cairan supernatannya. 

Kalau cairan supernatan jernih (Gbr. 8-4), adanya darah disebabkan oleh cedera pembuluh darah. 

Kalau cairan supernatan berwarna kemerahan (Gbr. 8.5), adanya darah disebabkan oleh perdarahan subaraknoid. 

Xantokromia 
CSF yang berwarna kuning (xantokromia; Gbr.8.6) dapat disebabkan oleh: 

perdarahan lama 
ikterus yang berat 
stenosis kolumna vertebralis.' 

Bekuan 
Periksa tabung CSF 10 menit sesudah pengambilan spesimen untuk melihat ada-tidaknya bekuan. Normalnya, tidak ada 

bekuan dalam CSF, tetapibekuan bisa sajaditemukan pada penyakit atau keadaan berikut. 
meningitis tuberkulosa: satu atau banyak bekuan kecil dan halus, tampak kasatmata; 

meningitis purulen: suatu bekuan besar; 
stenosis kolumna vertebralis: CSF membeku seluruhnya. 

Laporkan deskripsi bekuan yang tampak. 
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8.3.3 Pemerlksaan mlkroskoplk 
Pemeriksaan mikroskopik CSF meliputi: 

pemeriksaan preparat basah untuk pendeteksian sel-sel darah; 
pemeriksaan preparat basah untuk pendeteksian tripanosoma, terutama pada daerah endemik tripanosomiasis 
Mrika; 
pemeriksaan pulasan Gram untuk pendeteksian berbagai organisme penyebab meningitis, seperti Neisseria 
meningitidis, Streptococcus pneumoniae, dan Haemophylus infiuenzae Oihat TabeI8.1); 
pemeriksaan pulasan Ziehl-Neelsen pada kasus yang dieurigai sebagai meningitis tuberkulosa; 
pemeriksaan jamur, seperti Cryptococcus neoformans dan Candida albicans, kalau dieurigai penyebabnya 
adalah jamur. 

Pemeriksaan~pemeriksaan di atas memakai preparat yang dibuat dari endapan CSF hasil sentrifugasi. 

Sel-sel darah dalam CSF 
Pad a penyakit-penyakit tertentu, CSF dapat mengandung sel-sel darah yang jumlahnya bervariasi. Dalam hal ini, tujuan 
pemeriksaan CSF adalah: 

untuk mendeteksi eritrosit; 
- untuk menentukan jumlah leukosit total (bitung leukosit); 
- untuk menentukan jumlah tiap-tiap jenis leukosit tersebut (bitung-jenis leukosit). 

Ingat: Pemeriksaan eritrosit harus dilakukan sesegera mungkin sesudah pengambilan spesimen karena eritrosit eepat 
lisis. 

Penentuan hitung leukosit 

Alot don bohon (Gbr. 8.7) 
• Mikroskop 
• Bilik-hitung Fuehs-Rosenthal (kalau tidak ada, bisa dipakai bilik-hitung Neubauer yang disempurnakan) 
• Pipet Pasteur dengan pengisap karet. 
• Penutup kaca objek (sudah satu set dengan bilik-hitung) 

• Botol, 2-5 ml 
• Larutan Tiirk (reagen no. 61). 

Metode 
1. Lapisi bilik-hitung dengan penutup kaea objeknya (Gbr. 8.8). 
2. Koeok tabung CSF perlahan-lahan, lalu teteskan CSF pada bilik-hitung (Gbr. 8.9): 

- kalau CSF tampakjemih, tidak perlu dieneerkan; 
- kalau CSF tampak keruh, eneerkan dulu. 

Buatpengeneeran 1:20 dengan meneampurkan 0,05 ml CSF dan 0,95 ml larutan Tiirk. Dengan pipet, pindahkan 
eampuran tersebut ke dalam botol keeil, lalu koeok hingga homogen. 

3. Diamkan sebentar bilik-hitung di at as meja kerja aga~ sel-sel mengendap, kira-kira 5 menit. Selanjutnya, letakkan bilik
hitung tersebut pada meja mikroskop. 

4. Hitung banyaknya sel per 1 mm3 CSF, memakai objektif xlO. Kalau memakai satuan SI, nyatakan dengan "jum1lah sel 
x lOb/I"; jumlah sel yang dituliskan tidak beruban. 

Contoh: 150 sel per mm3 bisajuga dinyatakan dengan "150 x lObfl". 

Catatan: Kalau memakai CSF yang tidak dieneerkan, pendeteksian sel dilakukan dengan objektif X40 untuk memastikan 
bahwa sel-sel yang ditemukan benar-benar leukosit. Kalau temyata ditemukan eritrosit, penghitungan leukosit dilakukan 
dengan objektif X40. 

Bilik-hitung Fuchs-Rosenthal 
Luas keseluruhan bidang bergaris pada bilik-hitung Fuehs-Rosenthal adalah 9 mm2 (yang sudah dimodifikasi) atau 
16 mm2. Ketebalan bilik tersebut adalah 0,2 mm. 
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Gbr. 8.7 Peralatan untuk penentuan hitung leukosit Gbr. 8.8 Melapisi bilik-hitung dengan penutup kaca objek 
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Gbr. 8.9 Meneteskan CSF pada bilik-hitung Gbr. 8.10 Bilik-hitung Fuchs-Rosenthal 

Hitungjumlah sel per 5 mm'pada persegi 1, 4, 7, 13, dan 16 (Gbr. 8.10). 

Kalau Anda memakai CSF yang tidak diencerkan, jumlah tersebut tidak perlu dikalkulasi lagi; banyaknya sel yang terlihat 
sama denganjumlah per mm3 CSF. 

Kalau Anda memakai CSF yang diencerkan (1:20), jumlah sel per mm3 CSF sama dengan banyaknya sel yang terlihat dikali 
20. 

Bilik-hitung Neubauer yang disempurnakan 
Kalau Anda memakai bilik-hitung Neubauer yang disempurnakan, hitung jumlah sel pad a keseluruhan bidang bergaris, 
yaitu seluas 9 mm'. 

Kalau Anda memakai CSF yang tidak diencerkan, jumlah sel per mm3 CSF sama dengan banyaknya sel yang terlihat dikali 
10 dan dibagi 9. 

Kalau Anda memakai CSF yang diencerkan (1:20), jumlah sel per mm3 CSF sama dengan banyaknya sel yang .terlihat dikali 
20 dan dibagi 9. 

Hasil 
CSF yang normal mengandung leukosit kurang dari 5 x 106 per liternya (kurang dari 5 per mm3). Peningkatan jumlah 
leukosit dalam CSF dapat ditemukan pada: 
• Meningitis bakterial (meningokokus, Haemophylus injluenzae, pneumokokus): predominan neutrofil. 
• Meningitis viral dan meningitis tuberkulosa: predominan limfosit. 
• Tripanosomiasis afrika: predominan limfosit, tetapi bisajuga ditemukan sel Mott ataupun tripanosoma: 

Penenfuan hitung-jenis leukosif 
Alat dan bahan 
• Mikroskop 
• Kaca objek . 

• Centrifuge 
• Tabung centrifuge 
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• Pipet 
Larutan pewarna Romanowsky (lihat bagian 9.10.1) 

• Metanol. 

Metode 
Kalau jumlah sel dalam CSF tidak banyak (kurang dari 200 x 106/1): 

1. Sentrifugasi CSF dengan gaya 30009 selama 10 menit. Cairan supernatan dipisahkan ke tabung lain (bisa dipakai untuk 
uji yang lain) . 

2. Ketuk-ketuk ujung bawah tabung untuk meratakan endapan. Pad a kaca objek yang bersih, buat apusan dari endapan 
tersebut dan biarkan mengering. 

3· Fiksasi apusan dengan metanol dan pulas dengan pewarna Romanowsky (sepertiuraian pada bagian 9.10.3). Amati 
sel-sel tersebut di bawah mikroskop dengan objektif X40. 

Kalau jumlah sel dalam CSF banyak: 
1. Pipetkan setetes CSF yang sudah homogen dan tidak disentrifugasi pada kaca objek. 
2. Buat apusan tipis dan biarkan mengering. 

3· Fiksasi apusan dengan metanol dan pulas dengan pewarna RomanowskY' (seperti uraian pada bagian 9.10.3). 

Pemeriksaan preparat basah untuk pendeteksian tripanosoma 
Metode . 
Pipetkan setetes endapan CSF pad a kaca objek lalu tutup dengan penutup kaca objek. Periksa preparat tersebut di bawah 

. mikroskop dengan objektif X40. 

Pada tripanosomiasis stadium lanjut, yang berarti infeksi sudah mengenai susunan saraf pusat, Tripanosoma motil dapat 

ditemukan dalam CSF (lihat bagian 4.7-3). Dalam hal ini, terjadi peningkatan kadar protein CSF dan uji Pandy menunjukkan 
hasil positif (lihat bagian 8.3.5). Selain itu, juga terjadi peningkatan jumlah leukosit CSF. 

Pad a preparat basah yang dipulas dengan pewarna Romanowsky, jenis leukosit dapat diidentifikasi, yi., limfosit (L), se-ring 
kali ditemukan bersama-sama sel Mott (M) (Gbr. 8.11). Sel Mott merupakan sel besar yarig memiliki banyak vakuola dan 
imunoglobulin M (IgM); pewarna Romanowsky mengandung eosin yang membuat IgM ini terwarnai lebih gclap (lihat 
bagian 9.104). 

Pemeriksaan pulasan Gram untuk diagnosis meningitis 
Metode 
Buat apusan dari endapan CSF dan biarkan mengering. Pulas apusan tersebut dengan pewarna Gram, seperti yang 
diuraikan pada bagian 5.3.1. 

Laporkan setiap organisme yang ditemukan pada pulasan Gram tersebut, dengan menyebutkan : 
• positif-Gram atau negatif-Gram 

Gbr. 8.11 Tripanosoma pad a preparat basah yang dipulas dengan pewarna Romanowsky 
L: I imfosit; M : sel Mott; T: tripanosoma. 
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• Morfologinya: kokus, diplokokus, basil, dU. 
• . Jumlahnya. 
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Identitas spesies seeara tepat tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan hasil pemeriksaan pulasan Gram saja; kultur 
organisme perlu dilakukan untuk tujuan tersebut. 

Berikut ini diberikan deskripsi mengenai organisme-organisme penyebab meningitis (yang lazim). 

Neisseria meningitidis (meningokokus) (Gbr. 8.12) 
Negatif-Gram 

• Diplokokus, sisinya berhadapan 
• Intraseluler, di dalam neutrofil. 

Catatan: Diplokokus kadang-kadang tampak di luar sel, tetapi biasanya hanya beberapa. 

Streptococcuspneumoniae (pneumokokus) (Gbr. 8.13) 
• Positif-Gram ' 
• Diplokokus, ujungnya berhadapah 

• Terbungkus dalam kapsul, yang tidak tampak pad a pulasan Gram. 
• Tidak intraseluler 

• Biasanya banyak. 

Haemophy/us influenzae (terutama pada anak kedl) (Gbr. 8.14) . 
• Negatif-Gram 
• Basil keeil (kokobasil) 

Tidak intraseluler 
Biasanya banyak. 

Semua organisme yang dideskripsikan di atas ditemukan bersama~sama dengan leukosit, yr., berupa neutrofil. 

Basil positif-Gram 
Bakteri genus Listeria yang sangat jarang ditemukan. Pengidentifikasiannya harus melalui kultur. 

Gbr. 8.12 Neisseria meningitidis Gbr. 8 .13 Streptococcus pneumoniae 
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Gbr. 8.14 Haemophylus influenzae 
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Pemerlksaan Ziehl-Neelsen untuk diagnosis meningi'tis tuberkulosa 
Metode 
Pada kasus yang dicurigai sebagai meningitis tuberkulosa, CSF jangan langsung diperiksa. Diamkan sebentar spesimen 
tersebut lalu perhatikan apakah terbentuk endapan; kalau ada endapan, buang dulu endapan tersebut. Selanjutnya, buat 
apusan dari spesimen yang sudah bebas-endapan tersebut dan pulas dengan pewarna Ziehl-Neelsen, seperti uraian pada 
bagian 5.3.3. 

Kalau ditemukan organisme (Gbr. 8.15) pada pulasan ini, laporkan "ditemukan basil tahan-asam". 

Jamur dalam CSF 
Meskipun sangatjarang, jamur (Cryptococcus neoformans dan Candida albicans) dapat ditemukan pada pulasan Gram. 
Cryptococcus neoformans dapat ditemukan bersama-sama dengan limfosit dalam CSF yang keruh. 

Metode 
Pada kaca objek, campurkan: 

- setetes endapan CSF 
- setetes tinta India. 

Periksa preparat di bawah mikroskop. 

Gambaran Cryptococcus neoformans (Gbr. 8.16): 
- spora bulat dengan tunas, mengandung granula-granula kelabu; 
- tiap kelompokan, terdiri dari 1-3 spora, terbungkus dalam kapsul yang tidak berwarna. 

Candida albicans dapat ditemukan pada preparat-basah endapan CSF yang tidak· diwarnai. Gambarannya sebagai berikut 
(Gbr. 8.17): 

spora oval dengan tunas 
fihimen micelium, pendek-pendek. 

8.3.4 Penentuan kadar glukosa 
Normalnya, kadar glukosa dalam CSF adalah sekitar 60% dari kadarnya dalam darah, yi., 2,5-4,2 mmoljl (45-75 mg/ 
100 ml). 

Pada pasien meningitis (terutama meningitis tuberkulosa dan purulen), terjadi penmrunan kadar glukosa dalam ·CSF secara 
signifikan. 0 

\ 
Gbr. 8.15 Basil tahan-asam 
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Gbr. 8.16 Cryptococcus neoformans 
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Gbr. 8.17 Candida albicans 
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Metode 
Penentuan kadar glukosa dalam CSF dapat menggunakan metode apa saja. Ketika menggunakan metode ortotoluidin 
(lihat bagian 10.1) untuk uji glukosa CSF, jumlah spesimen yang diperlukan empat kali lebih banyak dibandingkan jumlah 
spesimen untuk uji glukosa darah. 

Catatan: Karena glukosa dalam CSF cepat rusak, penentuan kadar glukosa harus dilakukan sesegera mungkin setelah 
spesimen diambiL Kalau ternyata pemeriksaan ditunda, CSF harus diawetkan dengan fluorida-oksalat (reagen no. 26). 

8.3.5 Penentuan kadar protein 
Prinsip 
Kadar protein total dalam CSF ditentukan dengan mengencerkan CSF dalam asam sulfosalisilat, lalu membandingkan 
kekeruhannya dengan set standar protein. 

Peningkatan kadar globulin dalam CSF dapat dibuktikan melalui uji Pandy (lihat di bawah), yaitu dengan menambahkan 
CSF ke dalam larutan fenol. 

Alat don bahan (Gbr. 8.l8) 
• CSF: sentrifugasi CSF dengan gaya 2000g selama 5 menit, lalu ambil supernatannya. 
• Pipet ukur 
• Pipet tetes 
• Tabung reaksi 

Rak tabung reaksi 

• Karton berwarna hitam 
Larutan as am sulfosalisilat 3% (reagen no. 57) . 

• Reagen Pandy (reagen no. 41) 

• Set standar protein (lihat bagian 7.2.5). 

Metode penentuan kadar protein total 
1. Dengan pipet, teteskan 3 ml asam sulfosalisilat ke dalam tabung reaksi yang sesuai dengantabung standar . 

. 2 . Tambahkan 1 ml cairan supematan CSF yangjernih dan kocokhingga homogen. Diamkan tabung selama 5 menit. 
3 . Bandi~gkan kekeruhan larutan uji ini dengan set standar protein (Gbr. 8.19) . Laporkan kadar protein CSF dalam satuan 

g/l. 

Normalnya, kadar protein dalam CSF adalah 100-450 mg/I. Peningkatan kadar protein CSF terjadi pada: 
meningitis, perdarahan subaraknoid, atau stenosis kolumna vertebral is. 
tripanosomiasis Afrika. 

Ghr. 8.'8 Alat dan bahan untuk penentuan kadar 
protein CSF 

Gbr. 8. ' 9 Membandingkan larutan uji dengan set standar 
protein 
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Metode pendeteksian globulin (uji Pandy) 
L Masukkan 1 ml reagen Pandy ke dalam tabung reaksi keciL 
2, Letakkan tabung tersebut di depan kartan berwarna hitam, 

3. Dengan pipet tetes, teteskan perlahan-lahan tiga tetes CSF (Gbr. 8.20). 

Amati larutan setiap penambahan sa tu tetes CSF, 

4. Langsung baca hasilnya. 

Kalau larutan menjadi keruh dan berwama putih setelah CSF diteteskan ke dalam reagen, berarti ter,dapat globulin 
(Gbr. 8,21 [a]). 

Kalau larutan tidak keruh , atau sedikit keruh seperti kabut, tetapi cepat menghilang, setelah CSF diteteskan ke dalam 
reagen, berarti tidak terdapat globulin (Gbr. 8,21 [b]), 

Laporkan hasil uji ini dengan menuliskan"uji Pandy positif' atau, "uji Pandy negatif': 

8.3.6 Rangkuman 
Tabel8.2 merangkum temuan-temuan yang khas pada pemeriksaan CSF. 

8.4 Pengiriman Spesimen CSF untuk Kulfur 
Sebelum dikirim, simpanlah CSF di dalam inkubator pada 31'C. Jangari menyimpannya di dalam kulkas. 

8.4.1 Alat dan bahan 
• Botal beralas datar berisi medium transpor yang sesuai, seperti medium tr;nspor Stuart yang dimodifikasi (reagen 

no. 56). 

Gbr. 8.20 Penetesan CSF ke dalam reagen Paridy 

label 8.2 lemuan-temuan yang khas pada pemeriksaan (SF 

l'enyaldt atau keadaan Gambafln lIIIkroskaplk 

Meningitis purulen Keruh. lcekuningan 

Meningitis tliJerkulosa Jemlh atau hampir Jemih 

Menmgitis viral Jemih 1 ()'300 sell(l~ predomIa:Ian 
IImfosit 

Malaria Sedlklt keruh Menlngkat. predomInan 
granuloslt 

l ripanosomlasisAfrlka Jemlh m u sediklt keruh >5 seU(JI. predomlnan 
IImfosit 

Pe!darahan subaraknoid Merah ndak dapat dieslillllSf: 

Stenosis IcOlumna Jemih. kekunlngan Normal atau sediklt 
vertebralis menlngkat 

(a) (b) 

Gbr. 8.21 Uji Pandy untuk pendeteksian globulin 
a: hasil yang positif; b: hasil yang negatif. 

Kadar glukosa lernuan lain 

8erkurang secara Bakterl 
slgnifikan 

8erkurang secara 8akteri. bekuan protein 
slgnifikan 

Normal iIfaU sediklt Normal 
menlngkit 

Menlngkat Ber1curang 

Meningkat 8erkurang Tripanosoma. sel Mott 

lidak dapIt cle511ma$1 TIdak dapit dle5limasi Berwarna merab setelah 
disentrifugasi 

Menlngkat secara Normal 
s/gnlfikan 
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Cbr. 8.22 Pengiriman spesimen CSF untuk kultur memakai medium transpor Stuart 

8.4.2 Metode pengirlman dengan medium transpor Stuart (untuk pengisolasian Neisseria 
meningitidis) . 

Metode ini merupakan metode yang paling ideal. Medium ini tersedia dalam kemasan berupa botol30 ml yang berisi 8 ml 

medium s?lid (di ~epanjang salah satu dinding botol). Botol ini diisi dengan campuran udara (90%) dan karbon dioksida 
(10%). 

. . 

Cara pengiriman spesimen dengan medium ini sama seperti pad a pengiriman spesimen untuk kultur gonokokus (lihat 
bagian 5.5-4). 

Kalau memungkinkan, torehkan endapan CSF hasil sentrifugasi pad a permukaan medium (Gbr. 8.22); kalau tidak, pakai 
saja CSF yang tidak disentrifugasi. 

lama penyimpanan: maksimal4 hari, pada suhu kamar. 



9. Hematologi 
•••••••• 

Hematologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sel-sel darah dan faktor-faktor yang memengaruhi fungsinya. 

Volume darah dalam tubuh manusl'a 
Volume darah pada orang dewasa yang berat badannya 60 kg adalah sekitar 4,5liter. Pengambilan 0,5liter darah untuk 
transfusi sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, pengambilan darah sebanyak dua tabung (masing-masing 10 ml atau lebih) 
tiaak akan berisiko. Hal ini perlu dijelaskan kepada pasien untuk menghilangkan kecemasannya sewaktu akan diambil 
darahnya. • 

9.1 Jenis-Jenis Sel Darah 
Pada pemeriksaan mikroskopik, dapat dilihat tiga jenis sel darah yang utama: sel darah merah (eritrosit), sel darah putih 
Oeukosit), dan trombosit. 

9.1.1 Erltroslt (Gbr. 9.1 ) 
Gambaran: sel bulat atau agak oval, berisi hemoglobin. Pada pulasan Romanowsky Oihat bagian 9.10-4), eritrositterwarnai 

pink de~gan bagian sentral yang pucat. Kalau dilihat dari samping, eritrosit tampak seperti cakram bikonkaf; eritrosit 
tidak berinti. 

Ukuran: 7-8 Ilm. 

Konsentrasi: normalnya sekitar 4-5 x 10" per liter (4-5 x 106 per mm3) darah. 

Eritrosit berisi hemoglobin yang mengikat dan mengangkut oksigen dari paru ke berbagai jaringan. Hemoglobin juga 
mengangkut karbon dioksida dari jaringan ke paru; karbon dioksida merupakan produk-akhir utama yang dihasilkan dari 
metabolisme kebanyakan senyawa organik dalam tubuh. 

9.1.2 Leukosit (Gbr. 9.2) 
Gambaran:'sel-bulat berinti dengan sitoplasma yang granuler. 

Ukuran: 9-20 /lm. 

Konsentrasi: normalnya sekitar 8 x 109 per liter (8000 per mm3) darah. 

Karena leukosit berinti, sangat mudah membedakannya dengan eritrosit pada pemeriksaan mikroskopik. Berdasarkan 
. ukuran inti, bentuk inti, warn a granula dalam sitoplasma, dan faktor-faktor lainnya, dikenallima jenis leukosit (neutrofil, 
eosinofil, basofil, limfosit, dan monosit). Pada pulasan Romanowsky, kelima jenis sel ini dapat diidentifikasi Oihat bagian 

9 .10-4). 

Leukosit berperan penting dalam sistempeItahanan tubuh (sistem imun). 

9.1.3 Trombosit (Gbr. 9.3) 
Trombosit adalah fragmen megakariosityang ditemukan pada darah tepi, dan ikut berperan dalam proses P!!mbekuan 

darah. 

Ukuran: 2-5 Ilm. . 
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Gbr. 9.1 Eritrosit Gbr. 9.2 Leukosit 

.. ~ 
~ .. • • 4 ~ .. WHO 01 .207 

Gbr. 9.3 Trombosit Gbr. 9.4 Bekuan darah 

Sitoplasma: tampak sangat sempit, granuler. 

Pada orang dewasa yang normal, terdapat 150-300 x 109 trombosit per lit er (150.000-300.000 per mm3) darah. 

Pembekuan darah1 
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Kalau tabung didiamkan selama 5-10 mlmit, darah di dalamriya akan memadat dan membentuk bekuan; dengan kata lain, 
darah tersebut membeku. 

Akibat pembekuan tersebut, darah terpisah menjadi dua bagian (Gbr. 9-4): 
- serum, berupa cairan berwarna kuning; 
- bekuan darah, berupa massa solid berwarna merah. 

Kalau antikoagulan ditambahkan ke dalam darah, segera setelah pengambilan sampel, pembekuan tidak akan terjadi dan 
darah tersebut tetap cairo Contoh-contoh antikoagulan: fluorida-oksalat (reagen no. 26), larutan trinatrium sitrat 3,2% 

(reagen no. 60), larutan garam dikalium EDTA 10% (reagen no. 22). 

Darah yang ditambahkan antikoagulan akan terpisah menjadi dua bagian: 
plasma, berupa cairan berwarna kuning; 

- sel-sel darah, yang mengendap setiap saat atau setelahdarah disentrifugasi, membentuk lapisan leukosit yang 
tipis di atas endapan eritrosit; 

Perbedaan antara plasma dan serum 
• Plasma mengandung protein terlarut, yaitu fibrinogen, danberbagai protein lainnya. 
• Serum tidak mengandung fibrinogen, tetapi mengandung semua protein lainnya. Fibrinogen selanjutnya dikonversi 

menjadi fibrin yang. tak-larut dan, bersama-sama eritrosit, membentuk bekuan darah. 

I Lihat bagian 9.9 
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9.2 
9.2.1 

Pengambilan Sampel Darah 
Prinsip 

Darah vena diambil d~ri salah satu vena pada lengan, memakai spuit dan bevel, seperti yang diuraikan berikut ini. 
Darah kapiler dapat diambil dari jari tangan, cuping telinga, atau tumit (pada bayi), seperti uralanpada bagian 9.4.1. 

9.2.2 Alet den bahen 
• Untuk disinfekSi kulit: 

- kapas 
- etanol 70% atau tingtur iodin 

Untuk pungsi vena (Gbr. 9.6): 
sarung tangan 
pengikat-berlumen yang terbuat dari karet halus (diameter lumen 2-3 mm), sebagai torniquet. 

bevel: 30-40 mm, 20 gauge, 19 gauge, 18 gauge, ukuran sedang 
• Untuk pengambilan sampel darah: 

spuit: 2 m!, 5 ml, 10 ml, 20 m) (pastikan bahwa ujimg tiap-tiap spuit sesuai dengan bevel-nya) 

- botol atau tabung reaksi (Gbr. 9.7), kosong ataupun berisi antikoagu}an Oihat bagian <:P.3), dan memr.iki tanda 
batas sesuai dengan banyaknya darah yang akan diambil, mis.; 5 m!. 

Pada anak di bawah 5 tahun, pengambilan sampel darah harus memakai bevel 23 gauge atau 25 gauge. 

Simpan stok bevel di dalam tabung-kaca kedl: ujung bevel harus ditancapkan pada bantalan kapas kedap-tairan dan 
sumbat penutup tabung harus terbuat dari bahan yang sama. 

9.2.3 Metode' 
Persiapan 
1. Bacalah formulir permintaan pemeriksaan laboratorium dengan teliti: 

(a) Tentukan berapa banyak darah yang akan diambil. 
(b) Siapkan botol atau tabung yang sesuai untuk masing-masing pemeriksaan. 

2. Kalau sampel darah akan dipakai untuk pemeriksaan laboratorium tertentu, perhatikan urut-urutan langkah sewaktu 
pengambilan darah. (se?agai contoh, sewaktu mengambil sampel darah untuk uji koagulasi, 1 ml darah yam~ terambil 
pertama kali harus dibuang dulu .) 

WHO 01.208 

Gbr. 9.5 Darah yang ditambahkan antikoagulan Gbr. 9.6 Peralatan untuk pungsi vena 

Gbr .. 9.7 Botol dan tabung reaksi.untuk wadah spesimen darah 
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Gbr. 9.B Pengambilan sampel darah dengan pasien 
dalam posisi duduk (di laboratorium) 

Gbr. 9.9 Pengambilan sampel darah dengan pasien 
dalam posisi berbaring , 

Gbr. 9.10 Tempat-tempat pengambilan 'darah vena 
1: tempat yang paling ideal; 2, 3,4: tempat-tempat alternatif. 

3. Cuci tangan Anda, dengan sabun dan air,sebelum mengambil sampel darah. 

Mintalah pasien untuk duduk di samping meja yang dipakai sewaktu pengambilan darah. 
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Letakkan lengan bawah pasien di atas meja, dengan telapak tangan menghadap ke atas, dan ' alasi sikunya dengan 
sebuah ban tal keeil (Gbr. 9.8). 

Kalau pasien dalam posisi berbaring, luruskan lengannya dengan telapak tangan menghadap ke atas (Gbr. 9·9)· 
, , 

Tempat pengambilan darah vena yang paling ideal adalah vena pada lipat siku karena vena ini paling tebal dan paling 
kelihatan (Gbr. 9.10). Kalau medmngkinkan, pilih vena tepat di at as pereabangan yang beroentuk seperti huruf Y (1) 

Alternatifnya, kalau diperlukan, dapat dipakai vena-vena pada titik 2, 3, atau 4. 

Prosedur 
1. Dengan memegang bagian atasnya, pasang bevel pada spuitnya. Periksa dan pastikan bahwa bevel tidak mampat dan 

spuit dalam kondisi kedap-udara. 

Taruh spuit, dengan ujung bevel menghadap ke bawah, di dalam tabung steril sewaktu belum dipakai. 
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2. Pasang tourniquet dengan tangan kanan Anda, lilitkan pada lengan atas pasien, lalu pegang kedua ujungnya. 
3. Dengan tang an kiri Anda, tarik salah satu ujungnya dansilangkan (Gbr. 9.11). 

4. Buat satu simpul hidup (Gbr. 9.12). Torniquet ini haru~ eukup keneang agar dapat memperlambat perfusi vena tersebut 
sekaligus melebarkannya, tetapi tidak boleh terlalu keneang karena dapat menurunkan perfusi arteri. 

5. Mintalah pasien untuk membuka-tutup telapak tangannya beberapa kali supaya venalebih kelihatan. 
6. Dengan telunjuk tangan kiri Anda, rabalah vena yang akan Anda tusuk (Gbr. 9. 13). 

7. Disinfeksi killit pasien dengan swab kapas yang dibasahi tingtur iodin atau etanol. 
c 

8. Pegang spuit dengan tangan kanan Anda, jari telunjuk menahan bagian atas bevel (Gbr. 9.14). 

9. Posisikan spuit dengan bevel menghadap ke atas . Lakukan pungsi vena dengan menusukkan bevel ke dalam lumen 
vena (Gbr. 9.15), jangan ragu-ragu. 

lngat: Jangan menusuk vena dari samping (Gbr. 9.16). 

Anda akan merasakan bevel menembus vena melalui: 

- lapisan kulit, yangmemberikan tahanan terhadap bevel (lebih kaku); 
- selanjutnya,dinding vena, yang tahanannya lebih keeil Oebih lentur). 

10. Dorong bevel mengikuti alur vena tersebut, sedalam 1,0-1,5 cm. 
11. Dengan tang an kiri Anda, eoba tarik (perlahan-Iahan) darah vena ke dalam spuit Kaiau posisinya sudah benar, 

seharusnya darah akan tertarik (Gbr. 9.17). 

12. Lepaskan simpul tourniquet dengan menarik ujungnya. Selanjutnya, teruskan penarikan darah vena ke dalam spuit 
sampai batas volume yang diperlukan (Gbr. 9.18). 

13. Taruh swab-kapas kering di atas temp at penusukan. Selanjutnya, eabut bevel yang tertutupi kapas tersebut, lakukan 
dengan mantap (Gbr. 9.19). 

14. Mintalah pasien untuk menekan kuat kapas tersebut selama 3 menit, dengan lengan diluruskan (Gbr. 9.20 I[a]). 
Penekukan siku untuk menjepit kapas tidak dianjur~an (Gbr. 9 .20 [b]) karena dapat menyebabkan hematoma. 

15. Lepas bevel dari spuitnya. 

Masukkan darah ke dalam tabu~g atau botol spesimen sampai batas volume yang dikehendaki (Gbr. 9.21). 

Segera sesudahnya, bolak-balikkan tabung atau botol de!1gan antikoagulan tersebut beberapa kali. 

16. Labeli tabung atau botol tersebut, tulis: 
namapasien 
tanggal 
kalau ada, nomor rekam medis pasien (rawatjalan ataupun rawat inap). 

Bilas spuit dan bevel dengan air dingin, sekali saja, lalu rend am dalam larutan disinfektan Oihat bagian 3.5-4). 

Sesudahnya, simpan spuit dan bevel di dalam tabung-kaea keeil yang disumbat dengan kapas kedap-eairan, kemudian 
sterilkan dengan autoklaf atau uap-panas Oihat bagian 3.5.5). Jangan pernah memakai spuit .atau bevel bekas untuk 
pasien lain kalau peralatan tersebut belum disterilkan lagi. Bevel sekali-pakai, sesuai namanya, hanya boleh dipakai sekali 
saja; jadi, bevel jenis ini tidak bisa disterilkan lagi. 

Gbr. 9. 11 Memasang tourniquet Gbr. 9. 12 Menyimpul tourniquet 
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Gbr. 9.13 Meraba vena 

, 
....... 

Gbr. 9.15 Posisi yang benar sewaktu melakukan 
pungsi vena 

Gbr. 9.17 Memeriksa apakah bevel tepat masuk 
ke dalam vena (aspirasi) 

Gbr 9.19 Mencabut bevel 

9.3 Estimasi Kadar Hemoglobin 

Gbr. 9.14 Posisi tangan yang benar sewaktu 
memegang spuit 

Gbr. 9.16 Posisi yang salah sewaktu melakukan 
pungsi vena 

Gbr. 9.18 Menarik darah vena ke dalamspuit 
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Hemoglobin (Hb) adalah pigmen merah yang terdapat di dalam eritrosit. Hemoglobin terdiri dari beberapa rantai protein 
dan molekul yang mengandung besi. 

'Satuan pengukuran 
Satuan SI untuk kadar Hb adalah milimol per liter (mmoljl). Satuan ini sebenarnya dipakai untuk struktur kimia 
spesifik pada hemoglobin. Jadi, sewaktu satuan ini dipakai, lebih tepat menggunakan istilah "Hb(Fe)" dibandingkan "Hb" 
saja. Namun, beberapa laboratorium memakai satuan "gram per liter" (g/l) sebagai satuan sementara, sebelum dikonversi 
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(b) 

Gbr. 9.20 Posisi lengan pasien sewaktu menekan sumber perdarahan, (a) benar dan (b) salah 

Gbr. 9.21 Memasukkan darah ke dalam tabung spesimen 

menjadi mmol/l. Kalau satuan g/ l yang dipakai, istilah "Hb" saja sudah cukup, tidak perlu menggunakan istilah "Hb(Fe)". 

Nilai gram per liter dapat dikonversikan ke niali milimol per liter dengan mengalikah 0,062 

Contoh: 

Hb 150 g/ l x 0 ,062 = Hb(Fe) 9,3 mmol/l 

Kedua satuan di atas dipakai dalam pedoman ini. Ingat, kalau Anda memakai satuan "gram per liter" , nilainya 10 kali lebih 

besar dari satuan "gram per 100ml". Sebagai contoh, 150 g/l = 15,0 g/ lOoml. 

9.3.1 Metode fotometrik hemiglobinsianida 
Prinsip 
Pada darah yang diencerkan dengan larutan pengencer Drabkin , akan terjadi hemolisis eritrosit dan konversi Hb menjadi 

hemiglobinsianida (sianmetHb). Larutanyang terbentukselanjutnya diperiksa dengan spektrofotometer (atau colorimeter), 
yang absorbansinyasebanding dengan kadar Hb dalam darah. 

Metode fotometrik hemiglobinsianida merupakan metode estimasi kadar Hb yang paling akurat. Kalau fasilitas tersedia, 

metode ini yang sebaiknya digunakan. 



. 9. Hematologi 265 

Alat dein bahan 
• Spektrofotometerl(atau colorimeter) 
• Kuvet Spektrofotometer (atau colorimeter) 

• Tabung reaksi 
• Rak tabung reaksi 

Pip et darah (pipet Sahli), 0,2 ml 

• Larutan pengencer Drabkin (reagen no. 21) 

• Larutan pembanding, dapat berupa: 
larutan pembanding hemiglobinsianida "segar", dipakai untuk mengalibrasi alat, 

- larutan pembanding yang sudah dikalibrasi dengan larutan hemiglobinsianida, atau 
- sampel darah yang kadar Hbnya sudah diketahui. 

Kurva kalibrasi harus disiapkan dulu sebelum melakukan pemeriksaan dengan spektrofotometer (atau colorimeter). Kurva 
ini berguna untuk membuat grafik kadar Hb, yang selanjutnya dipindahkim ke tabel. 

Hal-hal yang harus diperhatikan: 

Tiap kali akan melakukan pemeriksaan: 
• Bersihkan kuvet spektofotometer (atau colorimeter) yang akan dipakai. 

Masukkan larutan pengencer Drabkin "segar" ke dalam sebuah tabung yang bersih; larutan ini dipakai untuk 
memosisikanjarum penunjuk spektrofotometer (atau colorimeter) tepat pada angka nol. 

• Baca label pada tabung larutan pembanding (lihat di atas). 

Kalibrasi spektrofotometer (atau colorimeter) dengan larutan pembanding hemiglobinsianida 
. (atau larutan pembanding lain yang sudah dikalibrasi dengan larutan hemiglobinsianida) . 
1. Tentukan kadar Hb (g/l) dalam larutan;J?embanding dengan rumus berikut. 

kadar Hb (mg/lOO ml) x 10 

1000
c 

keterangan: 

a 
b 

x 251 

a = faktor konversi 100 ml ke 1 !iter; 
. b = faktor pengenceran, pad a pengenceran 0,02 ml darah dengan 5 mllarutan pengencer Drabkin; 
c = faktor konversi milligram ke gram. 

Karena 10 x 251/1000 hasilnya mendekati 2,5, rumus di atas dapat disederhanakan sebagai berikut:' 

kadar Hb dalam larutan pembanding (g/l) = kadar Hb (mg/lOO ml) x 2,5 

Contoh: 

kadar larutan pembanding = 60 mg/lOoml 

kadar Hb = 60 x 2,5 = 150 g/l 

2. Siapkan empat tabung reaksi (nomori 1-4) (Gbr. 9.22). Dengan pipet, teteskan larutan pembanding dan larutan 
pengencer Drabkin ke dalam masing-masing tabling sesuai volume yang tercantum pada TabeI 9·1. 

3. Kocok larutan hingga homogen dan diamkan selama 5 menit (Gbr. 9·23)· 
4. Periksa keempat larutan tersebut dengan spektrofotometer (atau colorimeter): 

(a) Atur alat pada panjang geloni.bang 540 nanometer (nm) atau letakkan filter hijau pada spektrofotometer (atau 

colorimeter). 
(b) Masukkan larutan pengencer Drabkin ke daJam kuvet yang sesuai dan letakkan pada spektrofotometer (atau colori

meter). 
(c) Posisikanjarum penunjuk spektrofotometer pada angka no!. 
(d) Masukkan larutan pad a tabung 1-4 ke dalam kuvet, ukur absorbansinya masing-masing. 

1 Beberapaspektrofotometer menggunakan sumber Iistrik utama atau baterai mobi!. Salah satunya tersedia di UNICEF: referensi no. 09.309.98 (baterai 
HOy) atau 09.310.00 (baterai 220 V); alat ini dapat dipesan ke aJamat: UNICEF, UNICEF PI ads, Freeport, DK 2100 Copenhagen, Denmark. 

2 Kalau pengencerannya 1:200 (0., 0,02 ml darah diencerkan dengan 4 ml larutan pengencer Drabkin), faktor pengaJinya adalah 2,0, bukan 2,5· . 
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Gbr. 9.22 Pengenceran seriallarutan pembanding Gbr. 9.23 Setelah mengocok larutan hasil pengenceran, 
diamkan selama 5 menit hemiglobinsianida 
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Cbr. 9.24 Kurva standar untuk menentukan kadar Hb dalam spesimen darah 

Tabel 9.2 Hasil pemeriksaan sampellarutan pembanding 
dengan spektrofotometer . 

tidal( d1encerkan 

1:2 

1:3 

1:4 

150/2 = 75 

15O}3 = 50 

150/4 = 37.5 

Tiap kali sesudah pengukuran absorbansi dengan larutan pengencer Drabkin, pastikan jarum ,Penunjuk kembali ke 
posisi nol. 

5· Pada kurva yang sudah disiapkan, buat sebuah grafik dengan mem-plot nilai absorbansi masing-masing larutan 

pembanding yang diencerkan tersebut ke kadar Hb yimg berse,suaian (Tabel 9.2 clan Gbr. 9.24). 

6. Berdasarkan grafik tersebut, buat tabel kadar Hb (kisaran 20-180 g/!). 
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Kalibrasi spektrofotometer (atau colorimeter) dengan sampe/ darah yang kadar Hb-nya sudah 
dlketahui . , 

1. Siapkan sebuah sampel darah yang kadar Hbnya sudah diketahui (mis., 168 g/l) . 
2. Nyalakan spektrofotometer (atau colorimeter) dan atur pada panjang gelombang 540 nm. 

3. Dengan pipet, teteskan 8 mllarutan pengencer Drabkin ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 0,04 ml darah yang sudah 

homogen ; sebelumnya, jangan lupa seka dulu bagian luar pipet agar jumlah darah yang ditambahkan tidak berlebihan. 

Ratakan campuran tersebut (yi., larutan hemiglobinsianida) dengan membolak-balikkan tabung beberapa kali, lalu 

diamkan selama 10 menit. 

4. Dengan larutan pengencer Drabkin, posisikanjarum penunjuk spektrofotometer pada.angka no!. 

5. Ukur absorbansi larutan hemiglobinsianida di atas, catat hasilnya. 

6. Siapkan empat tabung reaksi (nomori 1-4). Dengan pipet, teteskan latutan hemiglobinsianida dan larutan pengencer 

Drabkin ke dalam masing-masing tabung sesuai volume yang tercantum pad a tabel 9.3. 

7. Ukur absorbansi masing-masing larutan hasil pengenceran serial tersebut, catat hasilnya. . 

8. Buat sebuah grafik dengan me m-plot nilai absorbansi masing-masing larutan ke kadar Hb yang bersesuaian, pada 

kertas grafik biasa. Tarik gads lurus mulai dari titik pangkal, melewati atau sedekat mungkin dengan titik-titik di atas. 

Untuk menentukan nilai absorbansi yang kadar Hb~nya >168 g/l, garis tersebut dapat Anda perpanjang. 

Berdasarkan grafik yang diperoleh pada kedua metode di atas, buat tabel-rujukan kadar Hb sebagai berikut. 

• Tulis nilai-nilai absorbansi pada tabel tersebut, mulai dari 0,00; 0,01; 0,02 ; sampai 1,50. 

• Tulis kadar Hb untuk masing-masing nilai absorbansi di atas, berdasarkan grafik. 

Ha/-hal yang harus diperhatikan 
• Kalium sianida adalah larutan yang sangat beracun. Larutan iniharus disimpan dalam lemari terkunci kalau tidak 

dipakai. Sehabis bekerja dengan larutan ini, segera cuci tangan Anda. 

• Simpan larutan pengencer Drabkin dalam botol reagen berwarna cokelat karena larutan ini rusak kalau terpapar cahaya. 

Kalau tidak ada botol.reagen ben.yarna cokelat, pakailah botol-kaca yang bening dan terbungkus kertas aluminium. 

• Larutan pengencer Drabkin seharusnyajernih dan bel'\"larna kuning pucat. Kalau benibah menjadi keruh, atau warnanya 

memudar, larutan ini harus dibuang. Kejernih'an larutan pengencer ini dapat diketahui berdasarkan absorbansinya, 

yang diukur dengan spektrofotometer pada 540 nm (dan memakai air sebagai blanko). Pada larutan yang benar-benar 

jernih, nilai absorbansinya seharusnya sama dengan no!. 

Estimasi kadar Hb dalam larutan hemiglobinsianida harus dilakukan maksimal 6 jam setelah larutan ini dibuat. 

• Larutan pengencer Drabkin tetap stabil selama beberapa bulan kalau disimpan pad a suhu yang rendah (ruangan yang 

dingin). Kalau suhu ruangan melampaui 30°C, simpan larutan ini di dalam kulkas pada 4-6°C. Jangan membekukannya 

karena senyawa-senyawa dalam larutan akan terurai . Tiap kali sebelum dipakai, hangatkan dulu larutan ini pada suhu 

kamar. 

Metode 
1. Dengan pipet, teteskan 5 mllarutan pengencer Drabkin ke dalam tabung. Dengan pipet darah (pipet Sahli), isap darah 

vena atau kapiler hingga tanda batas 0,02 m!. Pastikan tidak ada gelembung udara di dalam pipet. Sebelum memipet 

darah vena, bolak-balikkan botol berisi darah dengan antikoagulan ini berulang kali selama kurang-lebih 1 menit. 

2.' Seka bagian luar pipet. Periksa apakah darah di dalamnya masih pad a tanda batas 0,02 ml (Gbr. 9 .25). Pencet karet 

pipet untuk menyemprotkan darah ke dalam larutan pengencer Drabkin dan bilas pipet dengan mengisap larutan dan 

menyemprotkannya kembali sebanyak tiga kali . 

. 3. Kocok larutan hingga homogen dan diamkan selama 5 menit Oihat Gbr. 9.23) . 

label 9.3 Pengenceran seriallarutan hemlglobinslanida 
~~~~~--~--~~ 

• Po do conloh di alos. kadar Hb dalam larula n hemig lobinsianida d ianggap sebesar 168 g / I. 
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Gbr. 9.2 5 Memeriksa apakah darah masih pada tanda batas 

4. Dengan larutan pengencer Drabkin, posisikan jarum penunjuk spektrofotometer pada angka no!. Masukkan larutan 
darah pasien yang sudah diencerkan ini ke dalam tabung reaksi atau kuvet spektrofotometer, ukur absorbansinya. 

Kalau tampak kekeruhan seperti kabut pada larutan, mungkin terdapat protein plasma yang abnormal atau peningkatan 
kadar leukosit. Dalam hal ini, sentrifugasi dulu larutan dengan gaya 2000g selama 5 menit sebelum mengukur 
absorbansinya. 

Tentukan kadar Hb(dalam gjl) berdasarkan tabel yang dibuat dari kurva kalibrasi di atas . 

Kisaran normal 
Tabel9A menyajikan kisaran-normal kadar Hb pada berbagai kelompok usia. 

Boyi baru lahir 

Boyl (1 tohun) 

Anaic-onoic (10-12 tohun) 

Perempuan dewa~o 

l akj-Iakl dewasa 

8.4-12.1 

7.o-a. 
7.4-9.2 

7.4-9,9 

8,1-11.2 

9.3.2 Metode hematin D alkali 
Prinsip 
Sewaktu suatu sampel darab ditambahkan ke dalam larutan alkali yang mengandung detergen non-ionik, terjadi konversi 

Hb menjadi hematin D-575 alkali, suatu senyawa berwarna yang stabil. Selanjutnya, absorbansi hematin D-575 alkali ini 
diukur dengan hemoglobinometer atau colorimeter. Spektrofotometer dan hemoglobinometer mengukur kadar Hb dalam 
sample darah secara langsung, sementara colorimeter mengukur kadar Hb dalam sampel darah berdasarkan nilai 

absorbansi pad a kurva kalibrasi atau tabel nilai Hb. 
Beberapa kelebihan metode hematin D alkali (alkaline haematin D, AHD) dibandingkan metode hemiglobin sianida: 

• sama akuratnya, tetapi lebih inurah. 
• prosedur kalibrasi memakai klorhemin,serl)rawa kristal yang stabil dan tersedia di pasaran. 
• reagen AHD tidak mengandung kalium sianida yang sangat beracun; sebaliknya, kalium sianida ini terdapat dalam 

larutan pengencer Drabkin pada metode hemiglobinsianida. 
• Reagen AHD dapat dibuat dari bahan-bahan kimia yang biasanya tersedia di laboratorium setempat. 
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Alat dan bahan 
in"r,,,t,v,n,,,,,,t'''r hemoglobinometer, atau colorimeter 

• Kuvet 
• PensH 

kasa 
• Larutan AHD standar (tersedia di laboratoium pusat) 

AHD (reagen no. 8) 

Kalibrasi spektrofotometer atau hemoglobinometer 
1. Perhatikan konsentrasi larutan AHD standar yang tercantum label, mis., 160 g/l, pengenceran 1:150. 

2. 20 IJllarutan AHD standar ke dalam berisi 3 ml reagen AHD. 
3. tersebut sumbat atau karet yang bersih dan larutan di '-"""UU"'J'U 

membolak-balikkan tabung. Diamkan tabung selama 2-3 menit. 
4. Masukkan reagen AHD ke dalam kuvet yang bersih. Seka bagian luar kuvet dengan kapas atau kasa 

dan letakkan kuvet tersebut 
nol (larutanblanko). 

sPE~ktl,ot()tometer atau helnOgi obmlorrlet,~r 

5. Ganti reagen AHD (tidak 
SP!~kt:roflotolmE~ter atau U"'''V,F,'VL''U 

larutan AHD standar yang sudah diencerkan. Atur 
hingga menunjuk yang sesuai dengan kadar hemoglobin pada label, 

colorimeter dan atur pada panjang 540 nm. Panaskan dulu alat lama pemanasan 

sesuai petunjuk p';;"""""""'''''')'''. 
2. Susun enam tabung reaksi rak tabung reaksi, labeli 1, 2, 3, 4, B, dan N. 

3. 5 ml reagen AHD ke dalam tabung berlabel B. 
4. 3 m! reagen AHD Il!larutan AHD standar ke dalam tabung berlabel N. 
5. Encerkan larutan AHD standar dalam tabung N, sesuai yang tercantum 9.5. 
6. larutanAHD standar (sudah diencerkan) dan reagen AHD ke dalam 1-4, dengan volume sesuai 

yang tercantum pada Tabel 9-5- Sumbat keempat tabung tersebut dan ratakan larutan di dalamnya dengan membolak
balikkan tabung. 

7. Hb tabung tersebut rumus berikut. 

kadar Hb = kadar larutan AHD standar x faktor pengenceran. 

Contoh: 

N: 160 gHb/1 
1: 160 gHb/l x 

2: 160 gHb/1 x 
3: 160 gHb/! x 

4: 160 x 

B: ° gHb/! 
8. Pindahkan reagen AHD tabung B 

Letakkan kuvet tersebut pada tempatnya, tutup tempat kuvet dan !Jvo"""",u 

no! (larutan blanko). 

!uar kuvet 
penunjuk colorimeter 

9. Ganti reagen AHD dalam kuvet dengan larutan AHD standar pad a tabung 4, lalu ukur absorbansinya. 
pinqahkan kembali larutan ini ke dalam 4, 

prosedur di atas untuk tabung 3, 2, 1, dan 
11. Buat grafik nilai absorbansi kadar Hb Hl<!'''H~-''!1O.''H'~ untuk larutan AHD standar dan 

uji (tabung N dan (Gbr. 
(sebanyak 

atau kasa. 

larutan 
antar-titik' 

Catatan: Siapkan kurva kalibrasi baru tiap kali Anda memakai colorimeter, 
yang berbeda. 

atau metode estimasi kadar Hb 
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label 9.5 Pengenceran serlallarutan AHD standar 
untuk pengallbrasian colorimeter 
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Konsentrasi Hb (g/l) 
Gbr. 9.26 Kurva kalibrasi untuk estimasi kadar Hb 

Metode 
Memakai spektrofotometer atau hemoglobinometer 

150 175 200 

1. Nyalakan spektrofotometer atau hemoglobinometer. Panaskan dulu alat ini, dengan lama pemanasan sesuai petunjuk 
pemakaiannya (biasanya 10 men it). 

2 . Susun tabung-tabung reaksi pada raknya: satu untuk masing-masing sampel uji, satu untuk blanko, dan dua untuk 
sampel kontrol. 

3. Dengan pensil minyak, labeli tabung-tabung reaksi di atas; labeli tiap-tiap tabung sampel uji dengan nomor laboratorium 

yang sesuai, B untuk tabung blanko, serta Cl dan C2 untuk kedua tabung sampel kontrol. 

4. Pipetkan 3 ml reagen AHD ke dalam tiap-tiap tabung tersebut. 
5. Pipetkan 20 III sampel darah pasien (dengan antikoagulan EDTA) ke dalam tabung-tabung bernomor dan tabung B. 

Bilas pipet (hati-hati) dengan reagen AHD, sebanyak lima kali. 
·6. Pipetkan 20 1l11aruan AHD standar ke dalam tabung Cl dan C2. 

7. Tutup semua tabung dengan sumbat gabus atau karet yang bersih, lalu ratakan larutan di dalamnya dengan membolak

balikkan tabung. Diamkan tabung selama 2-3 menit. 
8. Pindahkan larutan pada tabung Bke dalam kuvet yang bersih. Seka bagian luar kuvet dengan kapas atau kasa . Pastikan 

tidak ada gelembung udara di dalam larutan. Letakkan kuvet tersebut pada tempatnya lalu posisikan jarum penunjuk 

spektrofotometer atau hemoglobinometer pada angka nol. 
9. mangi prosedur di atas untuk tabung Cl dan C2. Kalau terdapat perbedaan kadar Hb antara kedua sampel kontrol 

tersebut sebesar <2,5%, ukur kadar Hb dalam semua sampel uji ; cat at hasil-hasi1nya. 

Memakai colorimeter 
Colorimeter juga dapat dipakai pada metode AHD. Prosedur pengukurannya sama seperti pada spektrofotometer atau 

hemoglobinometer. Namun, peningkatan absorbansinya tidak berbanding lurus dengan peningkatan kadar Hb. Jadi , 
diperlukan kurva kalibrasi untuk menentukan kadar Hb yang sesuai untuk nilai absorbansi tertentu, seperti yang telah 

dijelaskan di atas. 
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Hasil 
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ketakadekuatan jumlah darah yang bisa dikeluarkan darah (setelah penusukan jari 

terlalu kuat memeras jari tangan pada tangan); 
terlalu lama memasang tourniquet pada pemekatan sel-sel 
darah; 
terbentuknya endapan pada sampel darah vena karena peneampuran yang sempurna setelah 

sampel; 
terbentuknya beknan keeil pada sampel darah vena (dengan peneampuran yang 
sempurna setelah pengambilan sampel; 
terlalu sedikit atau terlalu banyak menambahkan larutan pengeneer 

" terperangkapnya gelembung-gelembung udara di dalam pipet. 

Kesalahan alat atau karena peralatan yang kotor: 
pipet pecah atau retak;. 
pipet kotor; 
kuvet kotor; 
filter kotor; 
spektrofotometer, hemoglobinometer, atau colorimeter rusak. 

Kesalahan teknis: 
mengencerkan sampel dengan faktor pengenceran yang tidak sesuai untuk fJ'''''F.<'''U 

hemoglobinometer, atau colorimeter yang akan dipakai; 
reagen kurang tercampur rata; 
meletakkan kuvet padatempatnya, tetapi sisi kuvet yang 
terpelranlgk:apllya gelembung-gelembung udara di dalam 

menghadap ke arah 

memakai filter standar dari alat yang lain untuk pengalibrasian suatu sPlektrojfot1ornlet4er atau hemoglobinometer; 
memakai filter yang tidak sesuai untuk pengaIibrasian suatu colorimeter. 

atau colorimeter sering kali perlu dikalibrasi uiang, mis., 2-3 hari 
lantlplm,\!a dan kalibrasikan (untuk pengendalian mutu internal). Kalau masalah di atas masih 

111L111\..,'U, bawa alat tersebut ke tempat reparasinya. 

9.4 Estimasi Fraksi Volume ErHrosit 
Fraksi volume ilritrosit adalah volume eritrosit total dalam darah dibagi volume darah. Sebagai contoh, kalau 
eritrosit dalam 1 lit er darah adalah 450 ml, fraksi volume eritrositnya adalah 450 mljlOoo ml == 0,45 

satuan fraksi adalah mililiter mililiter, satuan "ml" ini dapat dihilangkan, menghasilkan desimal sederhana 
Porsi volume darah sisanya terdiri dari plasma (sebagian besar) dan leukosit (sedikit). Kalau volume leukosit 

diabaikan, fraksi volume plasma pada contoh di atas adalah 550 ml/lOOO ml == 0,55 (perhatikan bahwa 0,45 + 0,55 : 1,0; 

fraksi volume eritrosit 

U<1"''''''I'><''' eritrosit 
atau luka bakar. 

Sebelum fJI01UaJMU<l1 

volume plasma == 1). Jadi, fraksi volume eritrosit set)en:arllya merupakan ukuran 
Parameter ini memiliki makna diagnostik untuk kasus syok, 

fraksi volume eritrosit dulu dinamakan "hematokrit" atau "volume packed celf', dinyatakan 
dalam bentuk pecahan atau desimal). Pada sistem satuan konvensional, "volume 

contoh di atas adalah Perlu dicatat bahwa ketika Anda memakai satuan nilainya tidak berubah, 
dituliskan 0,45 
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9.4.1 Metode skala-mikro 
Prinsip 
Sampel darah (bercampur antikoagulan) dimasukkan ke dalam tabung-kapiler yang panjang dan disentrifugasi dengan 

centrifuge mikrohematokrit. Selanjutnya, panjang kolom eritrosit ditentukan dengan skala-pembaca. Metode ini lebih 
se ring dipakai dibandingkan metode skala-makro karena lebih cepat dan bisa dikerjakan hanya dengan sampeldarah 
kapiler (diambil dari jari tangan). 

Alat dan bahan (Gbr. 9.27)' 
• Centrifuge mikrohematokrit 
• Skala-pembaca (biasanya tersedia satu set dengan centrifuge) 

• Tabung kapiler, panjang 75 mm, diameter 1,5 mm, mengandung heparin "keri_ng" (kalau yang dipakai adalah darah 
kapiler; kalau yang dipakai adalah darah vena bercampur larutan garam dikalium EDTA 10% (reagen no. 22), tidak 
perIu memakaitabung "berheparin") 

Pipet Pasteur yang kecil dan panjang (cukup panjang hingga dapat mencapai dasar tabung), dengan karet 
pengisapnya. 

• Kertas saring 
• Sumbat lempung, dari liIin lunak/plastik (atau pemanas Bunsen/lampu spiritus) 
• Lanset steril 

• EtanoI70%. 

Kalau tidak ada skala-pembaca, Anda dapat memibuatnya sendiri pad a kertas berpetak-l mm yang lebarnya 15-20 cm. 
Pada tepi kiri kertas, mulai dari baris terbawah, buat 10 batas skala dalam interval 4 mm. Pada tepi kanan kertas, juga 
mulai dari baris terbawah, buat lagi 10 batas skala dalam interval 6 mm. Dengan bantuan penggaris, tarik garis yang 
menghubungkan antar-batas skala yang bersesuaian pad a tepi kiri dan kanan kertas. Pada tepi kiri, di ujung garis horizontal 
terbawah, tulis "0". Masih di tepi yang sama, lanjutkan ke atas dan tu lis angka-angka skala di ujung tiap-tiap garis 

penghubung, berturut-turut: 0,1; 0,2; 0,3; sampai paling atas 1,0. Pada tepi kanan, lakukan hat yang sama. Selanju'tnya, 
masih dengan bantuan penggaris, tarik garis-garis yang menghubungkan kedua tepi kertas, tepat di pertengahan dua garis 
skala yang berdekatan, sejajar dengan garis-garis skala; garis ini dibuat lebih tipis dari garis skala. Terakhir, tarik dua garis 

vertikal yang membagi lebar kertas menjadi 3 bagian yang sama. Skala yang Anda buat ini harus tampak seperti skala pad a 
gambar 9.28. Daripada repot-repot membuat skala seudiri, Anda dapat menggunakan skala yang tercetak di buku ini 

imtuk membaca fraksi volume eritrosit. (Lapisi skala ini dengan plastik). 

Gbr. 9.27 Peralatan untuk estimasi fraksi volume 
eritrosit 
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Gbr. 9 .28 Skala mikr.o untuk membaca fraks i volume 
eritrosit 
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Metode 
Pengambilan spesimen 

darah kapiler 
1. Tusukkan lanset pada salah satu dad beberapa tempat berikut. 

jari ketiga atau keempat (Gbr. 9.29) 

telinga 
tumit (pada bayi) 

sterilkan dulu temp at tersebut dengan etanDI. 

Darah harus menetes sendiri atau dengan sedikit di tersebut. Seka tetesan darah yang pertama kali 
keluar kertas saring. 

2. Tempelkan ujung (ada Iingkaran merahnya) tabung 
keluartersehut (Ghr. 9.30). Darah akan ke dalam 

kira-kira tiga perempattahung. 
3. Sumhat ujung tahung yang.lain (yi., yang tidak terkena 

Pastikan hahwa tabung sudah tersumbat kira-kira sedalam 2 mm. 

ujung tersebut 

Diamkan tabung hingga dingin, mendatar. 

Biarkan darah mengisi 

plastik/li~in lunak (Gbr. 

di atas pemanas Bunsen atau 

Penyumbatan/penyegelan ini akan lebih mudah kalau j-",."",rli" penyangga-tabung yang dilengkapi 
dan diberi nomor-nomor; lurus) di penyangga +AT'C";'''+ 

nomor-nomor yang bersesuaian. 

Gbr. 9.29 PengambHan sampel darah kapiler 

Gbr. 9.30 Teknik darah Gbr. 9.31 Penyumbatan tabung kapiler dengan lilln 
ke dalam tabung kapiler 
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Spesimen darah vena 
1. Ambil spesimen darah vena, seperti uraian pada bagian 9.2; masukkan spesimen darah tersebut ke dalam tabung-reaksi 

yang berisi larutan garam dikalium EDTA. 
2. Dengan pipet kapiler, pindahkan spesimen darah .ke dalam tabung kapiler, sampai mengisi kira-kira tiga 

perempatnya. 

3· Sumbat/segel tabung seperti pada langkah 3 di atas. 

Teknik pengukuran 
1. Letakkan tabung kapiler pada celah-celah yang dinomori, pada kepala centrifuge; Pastikan bahwa nomor celah yang 

ditempati sesuai dengan nomor spesimen. Ujung tabung yang tersegel harus di sebelah luar, menja·.lhi pusat· 

(Gbr. 9.33). 
2.· Sentifugasi dengan gaya 30009 (lamanya sesuai petunjuk pemakaiannya, biasanya 10 menit). 

Setelah penyentrifugasian ini, akan tampak tiga lapisan pada tabung (Gbr. 9.34): 
lapisan paling atas, kolom plasma; 

- lapisan tengah, lapisan-leukosit yang sangat tipis; 
- lapisan paling bawah, kolom eritrosit. 

Fraksi volume eritrosit dibaca tepat di atas kolom eritrosit. 

3. Letakkan tabung pada skala sedemikian sehingga dasar kolom eritrosit (bukan dasar tabung) segaris dengan garis nol 
skala (lihat Gbr. 9.35) . 

4. Geser tabung perlahan-lahan di atas skala tersebut sampai puncak kolom plasma segaris dengan garis skala 1,0. Pastikan 
bahwa dasar kolom eritrosit masih tetap segaris dengan garis nol skala; pastikan juga bahwa sisi tegak tabung masih 
tetap sejajar dengan garis-garis vertikal pada skala. 

5. Garis skala yang tepat melewati puncak kolom eritrosit menunjukkan fraksi volume eritrosit (0,4 pad a Gbr. 9.:~5) . Jarak 
antara dua garis-tipis yang berdekatan adalah 0,05; seandainya puncak kolom eritrosit tidak terletak pada garis tebal 
ataupun garis tip is, melainkan terletak di antara kedua garis tersebut, posisinya dapat dinyatakan dengan pembulatan 
0 ,01. 

Catatan : Seandainya laboratorium Anda belum memakai satuan SI, masih memakai satuan konvensional, skala di atas 

tetap dapat digunakan. Cara membacanya sama, hanya saja dilaporkan dalam bentuk persentase (bukan bentuk pecahan/ 
desimal). Sebagai contoh, "fraksi volume eritrosit, 0,4" dilaporkan "volume packed cell, 40%". 

Hasil 
Kisaran normal 
Tabel9.6 menyajikan kisaran-normal fraksi volume eritrosit (dan volume packed cel[) pada berbagai kelompok usia . 

. Nilai yang rendah 
Nilai yang rendah ditemukan pada pasieh anemia. Pada laki-laki, dikatakan anemia kalau fraksi volume eritrositnya <0,4, 
sementara pad a perempuan, dikatakan anemia kalau nilainya <0,37 (volume packedcell-nya masing-masing <40%dan .. 

<37%). 

Nilai yang tiriggi 
Nilai yang tinggi ditemukan pad a kasus hilangnya plasma, luka bakar yang berat, dehidrasi (mis., pada diare), dm (sang at 
jarang) pada polisitemia. 

Gbr. 9.3 2 Penyegelan tabung kapiler dengan pemanasan Gbr. 9.33 Meletakkan tabung kapiler pada centrifuge 



9. Hematologi 

Gbr. 9.34 Sampel darah kapiler yang sudah 
disentrifugasi 
E: eritrosit; L: leukosit; P: plasma. 
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Gbr. 9.35 Pembacaan fraksi volume eritrosit 
pada skala mikro 

label 9.6 Klsaran fraksi volume erltrosit ,dan volume packed cell) yang normal, 
berdasarkan kel usla . 
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Hubungan antara konsentrasi junilah eritrosit dan fraksi volume eritrosit 
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Normalnya, terdapat korelasi linear antara konsentrasi jumlah eritrosit dan fraksi :volume eritrosit. Kalau konsentrasi 

jumlah eritrosit adalah C x 10 12 per liter, kisaran-normal fraksi volume eritrosit adalah (C - 0 ,2)/10 s.d. (C - 0,4)/10. 

Contoh : 

Kalau konsentrasijumlah eritrosit adalah 5 x 10 12 /1, kisaran fraksi volume eritrosit adalah (5 - 0,2)/10 s .d. (5 - 0,4}/1O; yi., 

0,48 s.d . 0,46. 

Kalau memakai satuan konvensional, korelasi antara keduanya tetap sama, tetapi rumus penghitungannya sedikit berbeda: 

misalkan C adalah hitung eritrosit, kisaran-normal volume packed cell (hematokrit), dalam bentuk persentase, adalah 

(C x 10) - 2 s.d. (C x 10) - 4. 

Hubungan antara fraksi volume eritrosit dan kadar hemoglobin 
Normalnya, terdapat korelasi linear antara fraksi volume eritrosit dan kadar Hb. Kalau kadar Hb dinyatakan dalam satuan 

g/l, fraksi volume eritrosit adalah sekitar 0,003 kalin:ya. Kalau kadar Hb dinyatakan dalam satuan mmol/I, yi., kadar Hb 

(Fe), fraksi volume eritrosit adalah sekitar 0~05 kalinya. 

Contoh: 

Killau kadar Hb adalah 130 g/I, fraksi volume eritrosit adalah 130 x 0,003 = 0,39. Kalau dinyatakan dalam kadar Hb (Fe), 

yi., menjadi sekitar 8,0 mmol/I, fraksi volume eritrosit adalah 8 ,0 x 0,05 = 0,4. 

Informasi tambahan yang diperoleh dari pemeriksaan fraksi volume eritrosit 
Perhatikan lapisan leukosit yang terletak tepat di atas kolom eritrosit Oihat Gbr. 9.34). Normalnya, lapisan ini sangat tipis; 

kalau lapiSan tampak menebal, coba ukur konsentrasi jumlah leukosit Oihat bagian 9 .6) : Lapisan yang tampak tebal 
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abnormal biasanya menunjukkan konsentrasi jumlah leukosit >20 x 109/1. Pada kasus leukemia, konsentrasi jumlah 
leukosit bisa mencapai 100-200 x 109/1 dan teballapisan bisa sampai beberapa millimeter. 

Konsentrasi hemoglobin eritrosit rata-rata 
Konsentrasi hemoglobin eritrosit rata-rata adalah ukuran yang menunjukkan jumlah Hb rata-rata yang terdapat pada 
eritrosit. Konsentrasi ini bisa dinyatakan dalam satuan Hb, yi., g/l, atau satuan Hb (Fe), yi., mmol/l '; nilainya sama 
dengan kadar Hb dibagi fraksi volume eritrosit. 

Contoh :' 

• Kalau memakai satuan g/l: 

kadar Hb = 150 g/l 
fraksi volume eritrosit = 0,43 

konsentrasi hemoglobin eritrositrata-rata = 150/0,43 = 349 g/l (atau 34,9%). 

Kalau memakai satuan mmol/l: 
Hb (Fe) = 9,3 mmol/l 
fraksi volume eritrosit = 0,43 

konsentrasi hemoglobin eritrosit rata-rata = 9,3/0,43 = 21,6 mmol/l. 

Catatcw: untuk mengonversi satuan g/l ke satuan mmol/l, kalikan 0,06206. Jadi, pada contoh di atas, 349 g/I = 349 x 
0,06206 = 21,6 mmol/l. 

Kisaran normal 
Normalnya, kisaran konsentrasi hemoglobin eritrosit rata-rata adalah sebagai berikut. 

-batas bawah: Hb 322 g/l atau Hb (Fe) 20 mmol/l; 
- batas atas: Hb 371 g/l atau Hb (Fe) 23 mmolj1. 

Kalau nilainya terletak pada kisaran ini, eritrosit dikatakan "normokrom" (yi., warnanya normal). 

Kalau nilainya lebih kecil dari batas bawah, eritrosit dikatakan "hipokrom" (warnanya lebih pucat dari normal); nilai yang 

rendah ini ditemukan pad a pasien anemia hipokrom .• 

Kalau nilainya lebih besar dad batas atas, pengukuran konsentrasi hemoglobin eritrosit rata-rata harus diulang. Hb 
menyusun sekitar 95% massa eritrosit. Jadi, eritrosit tidak akan pernah "hiperkrom" (warnanya lebih gelap dari normal), 
tetapi volumenya bisa saja meningkat sehingga kandungan Hb-nya lebih tinggi dari normal; pada kasus ini, kansentrasi 
hemoglobin eritrosit rata-rata bisa mencapai 380 g/l (Hb(Fe) 23,6 mmol/l), tetapi tidak pernah melampaui llilai-nilai 
ini. 

Konsentrasi hemoglobin eritrosit rata-rata lazimnya dinamakan "konsentrasi hemoglobin korpuskuler rata-rata" atau 
"mean corpuscular haemoglobin concentration" (MCHC). Konsentrasi ini juga dapat dinyatakan dalam bentuk persentase; 
nilainya sama dengan kadar Hb (g/100 ml) dibagi volume packed cell (%) dan dikali 100. 

Contoh: 

kadar Hb = 15,0 g/lOoml 
volume packed cell = 43% 
MCHC = (15,0/43) x 100 = 35% .. 

Kalau memakai satuan persen, kisaran normalnya adalah 32-37%. MCHC tidak pernah melampaui 38%. Kalau ternyata 

diperoleh nilai >38%, pengukuran harus diulang. 

I Lihat penjelasan ·mengenai satuan kada r Hb pada halaman 263-264. 
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Masukkan darah (dengan antikoagulan) ke dalam tabung berskala dan sentrifugasi untuk mengonsentrasikan eritrosit. 
Selanjutnya, ukur langsung tinggi kolom eritrosit pada tabung berskala tersebut (Gbr. 9.36) . 

. Alat dan bahan (Gbr. 9.37) 
• Centrifuge 
• Tabung-berskala khusus (tabung Wintrobe), panjang 9,5 cm, diameter 0,6 mm, berskala 0-100 

• Pipet Pasteur (pipet kapiler) yang panjang (cukup panjang hingga mencapai dasartabung), dengan karet pengisapllya 
• Antikoagulan-larutan garam dikalium EDTA 10% (reagen 1).0.22) atau larutan Wintrobe (reagen no. 65). 

Metode 
Pengambilan spesimen 
1. Ambil spesimen darah vena, seperti uraian pada bagian 9.2 dan masukkan ke dalam tabung-berskala yang merigandung 

antikoagulan Oihat di atas). 
2. Dengan pipet kapiler, masukkan spesimen ke dalam tabung hingga tanda batas 100; pastikan bahwa tidakada gelembung • 

udara di dalamnya (Gbr. 9.38). 

Teknik pengukuron 
1. Letakkan tabung-berskala didalam centrifuge dan sentrifugasi dengan gaya 23009 selama ;30 menit. Kalau panjang 

lengan rotor centrifuge (diukur dari sumbu putar sampaidasar wadah tabung) 15 cm, diperlukan kecepatan sebesar 
3600 rpm untuk menghasilkan gaya sebesar itu; kalau panjang lengannya 20 cm, diperlukan kecepatan sebesar 3100 

rpm. 

Catatan: besar gaya <23009 akan memberikan hasil yang keliru. 

2. Ukurlah tinggi kolom eritrosit, yi., dari dasar tabung hingga batas bawah lapisan leukosit (Gbr. 9.39). Pastikan bahwa 
Anda sudah membaca skala dengan benar, skala terbawah 0 dan skala teratas 100. Skala yang terbaca merupakan angka 
persen (yi., "volume packed cell"); kalau angka tersebut dibagi 100, diperoleh fraksi volume eritrosit. 

Hasil 
Lihat halaman 274. 

9.5 Estimasi Konsentrasi Jumlah Eri'trosit 
Konsentrasi jumlah eritrosit adalah jumlah eritro'sit dalam 1 liter darah. (Pada sistem konvensional, konsentrasi ini 
dinamakan "hitung eritrosit", yi. ,jumlah eritrosit per mm3 darah.) Metode penghitungan eritrosit secara akurat memerlukan 
alat-hitung elektronik. Namun) alat ini seringnya tidak ada di laboratorium-laboratorium perifer. Terdapat metode yang 
lebih sederhana, meskipun kurang akurat, yi., penghitungan eritrosit di bawah mikroskop (pada bilik-hitung). Sayangnya, 
metode ini ketelitiannya rendah dan sebaiknya tidak dipakai. Biarpun begitu, metode ini lebih dianjurkan daripada harus 
mengukur dulu fraksi volume eritrosit Oihat bagian 94) atau kadar Rb Oihat bagian 9.3), baru kemudian menghitung 
konsentrasi jumlah eritrosit. 

Gbr. 9.36 Prinsip estimasi fraksi volume eritrosit 
dengan metode ska~a-makro 

lOO 

\0 51 

Gbr 9.37 Peralatan untuk estiinasi fraksi volume eritrosit 
dengan met ode skala-makro 
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Gbr. 9.38 Pemakaian pipet kapiler untuk memasukkan 
darah ke dalam tabung-berskala 

Kisaran normol 

Gbr 9.39 Pengukuran volume packed cell 

Tabel9.7 menyajikan kisaran-normal konsentrasi jumlah eritrosit pada berbagai kelompok usia. 

Nilai yang tinggi 
Pada dehidrasi atau polisitemia, dapat ditemukan konsentrasi jumlah eritrosit yang tinggi. 

Nilai yang rendah 
Pada anemia (akibat penurunan produksi eritrosit, peningkatan hemolisis, atau perdarahan), dapat ditemukan konsentrasi 
jumlah eritrosit yang rendah. 

Catatan: Anemia merupakan sindrom klinis yang dapat di-sebabkan oleh berbagai ha!. Gambaran klinisnya bergantung 
pada derajat keparahannya dan lamanya. Gejalanya bervariasi, antara lain pucat, letih, nyeri kepala, pusing, mudah 
tersinggung, perilaku tak-terkendali, bahkan sampai syok dan gagaljantung. 

Anemia dapat disebabkan oleh: 

perdarahan 
- penurunan produksi eritrosit 
- peningkatan hemolisis. 

Pada berbagai negara di dunia, anemia paling sering disebabkan oleh defisiensi besi. Penyebab-penyebab lazim lainnya, 
seperti infeksi, malaria, malnutrisi, dan defisiensi vitamin, biasanya disertai dengan anemia defisiensi besi. Penyebab
penyebab lainnya meliputi: 

trauma 
infeksi parasit 
penyakit sistem endokrin 
penyakit kronis 

kelainan metabolisme bawaan (inborn errors of metabolism) 
intoksikasi. 

9.6· Estimasi Konsentrasi Jumlah Leukosit 
Konsentrasi jumlah leukosit atau hitung leukosit adalah jumlah leukosit yang terdapat dalam 1 liter darah. 
Pada penyakit-penyakit tertentu, terjadi perubahan jumlah leukosit dalam darah. Sebagai contoh, pada mononukleosis 
infeksiosa dan infeksi bakterial, jumlah leukosit meningkat secara bermakna; sebaliknya, pada demam tifoid, j·.lmlahnya 

menurun secara bermakna. 
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9.6.1 Prinsip 
Sewaktudarah diencerkan dengan larutan pengencer leukosit,akan terjadi hemolisis eritrosit, tetapi leukositnya sendiri 
tetap intak. 

Selanjutnya, banyaknya leukosit (pada bilik-hitungnya) dihitung di bawah mikroskop dan dilaporkan sebagai jumlah sel 
per liter darah. 

9.6.2 Alat dan bahan 
• Mikroskop 
• Bilik-hitung, sebaiknya memakai bilik-hitung Neubauer yang disempurnakan (Gbr. 9-40; bilik-hitung Biirker jarang 

dipakai) 

• Pipet darah (pipet Sahli), denganskala 50 ~l (0,05 ml) 
• Pipet berskala, 1 ml 
• .Pipet Pasteur atau tabung kapiler 
• Alat-hitung manual (Tally counter atau bead counter) 

• Larutan pengencer (dibuat dengan menambahkan 2 ml asam asetat glasial ke dalam 1 ml larutan ungu gentian 1%; 
tambahkan air suling sampai 100 ml). 

Ukuran bilik-hitung Neubauer: 
luas = 9 mm2; 
tinggi =-0,1 mm. 

9.6.3 Metode 
1. Dengan pipet 1-ml, teteskan 0,95 mllarutan pengencer ke dalam botolkeciL 
2. Dengan pipet darah (pipet Sahli), isap sampel darah vena atau darah kapiler sampai tanda batas o,o5-ml. Tidak boleh 

terdapat gelembung udara di dalamnya. Kalau memakaidarah vena, sebelum memipet, pastikan bahwa darah sudah 
tercampur rata dengan membolak-balikkan botol (berisi darah dan antikoagulan) berulang kali selama 1 menit. 

3. Seka bagian luar pipet dengan kertas yang menyerap cairan, pastikan bahwa darah masih tetap pada tanda batas 
0,05-ml, dan semprotkan darahke'dalam botol yang berisi larutan pengencer. Bilas pipet dengan mengisap larutan 
pengencer dan meny~mprotkannya kembali sebanyak tiga kali. Dengan begitu, pengenceran darah bisa tepat 1:20. 
Labeli botol dengan menuliskan nama dan/atau nomor pasien. 

4. Tutup dan tekan sampel dengan penutup kaca objek (tersedia satu set bersama bilik-hitungnya); hati-hati ketika 
menekan sampel. 

Kalau penutup kaca objeksudah pada posisi yang tepat, akan tampak pita berwarna di bawahnya, disebut cincin 
Newton. 

5. Kocok darah yang sudah diencerkan tersebut hinggahomogen. Dengan pipet Pasteur atau tabung kapiler, teteskan 
darah tersebut pada bilik-hitung (Gbr. 9-42). Hati-hati meneteskannya, jangan sampai melampaui garis batas. 

Catatan: Kalau darah merembes ke luar, menuju celah antar-bilik, Anda harus mengulang penetesan. Pertama-tama, 
angkatdan bersihkan dulu penutup kaca objek; selanjutnya, bersihkan bilik-hitung dan teteskan lagi sampel darah ke 
atasnya. 

6. Diamkan bilik-hitung tersebut di atas meja periksa hip.gga sel-sel darah mengendap, kira~kira selama 3 menit. 
7. Letakkan bilik-hitung pada meja mikroskop. Pakai objektif x 10 dan okuler x 10 sewaktu memeriksanya. Kurangi cahaya 

yang masuk dengan mengecilkan diafragma. Fokuskan pengamatan Anda pada bidang-bidang bergaris dalam' bilik
hitung tersebut dan carilah leukosit. Partikel-partikel debu jangan disalahtafsirkan sebagai leukosit. 

Gbr. 9.40 Bilik-hitung Neubauer 
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Gbr. 9.41 Pemeriksaan untuk memastikan bahwa darah masih 
pad a tanda batas 
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Gbr. 9.43 Bilik-hitung Neubauer yang disempurnakan 
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Gbr 9.42 Pengisian bilik-h,itung 
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Gbr. 9.44 Penghitungan leukosit pad a bilik-hitung 

Neubauer yang disempurnakan 

8. Hitung leukosit pada bidang seluas 4 mm', yi., jumlah luas bidang nomor 1, 3, 7, dan 9 di keempat sudut bihk-hitung, 

seperti tampak pada Gbr. 9-43. Leukosit yang terdapat pada garis-garis batas bidang tersebutjuga ikut dihitung, seperti 

tampak pada Gbr. 9-44; bidang yang ditunjukkan pada gambar adalah salah satu dari keempat bidang di atas . 

9. Kalau jumlah leukosit total pada' keempat bidang tersebut dikali 0,05, diperoleh jumlah leukosit per liter darah. 

Laporkan dengan "jumlah sel x 109/1". 

Contoh: 

Jumlah leukosit total yang ditemukan = 188 

Jumlah leukosit per liter = (188 x b,05) x 109 

Hasilnya dilaporkan: 9,4 x 109/1 



9. Hematologi 281 

Penjelasan penghitungan 
Keempat bidang pada bilik-hitung leukosit masing-masingnya memiliki luas 1 mm'; jadi, luas seluruh bidang adalah 4mm'. 
Karena kedalaman setiap bilik-hitung leukosit adalah 0,1 mm, volume seluruh bilik-hitung leukosit adalah 4 x O,i = 

0,4mm3. Jadi, kalau jumlah leukosit yang ditemukan dibagi 4 dan dikali 10, diperoleh jumlah leukosit per 1 mm3darah 

(dengan pengenceran). Karena pengencerannya adalah 1:20, jumlah leukosit per 1 mm3 darah (tanpa pengenceran) sama 
dengan hasil di atas dikali 20. Karena 1 lit er sama dengan 1 juta (106) millimeter kubik, jumlah leukosit per liter darah 
(tanpa pengenceran) sama dengan nilai tersebut dikali 106• 

Singkatnya, penghitungan di atas dapat dijelaskan dengan rumus berikut. 

jumlah leukosit yang ditemukan x 10 x 20 ~ 
jumlah leukosit per !iter =. x 10 

4 

= jumlah leukosit yang ditemukan x 50 x 10" 

= jumlah leukosit yimg ditemukan x 0,05 x I O~ 

Contoh: 

Kalau jumlah leukosit total yang ditemukan pad a keempat bidang adalah 188 sel, jumlah leukosit per millimeter kubik 
darah (tanpa pengenceran) adalah: 

188 x 10 x 20 
- ----(= 188 x 50 = 9400) 

4 

danjumlah leukosit per liter darah adalah: 

9400 x 106 = 9,4 X 109 

9.6 .4 Hasil 
Kisaran normal 
Tabe19.8 menyajikan kisaran-normal konsentrasi jumlah leukosit pad a berbagai kelornpok usia . 

Nilai yang tinggi 
Peningkatan jumlah leukosit total dalam darah disebut leukositosis. Hal ini dapat terjadi pada infeksi bakterial tertentu . 

Pada leukemia, konsentrasi jumlah leukosit bisa sangat meningkat, berkisar antara 50 x 109/1 hingga 400 x 109/1, atau 
bahkanlebih. Pada kasus leukemia, darah yang dipakai untuk estimasi konsentrasijumlah leukosit harus lebih encer-mis., 

dengan mencampurkan 0,05 ml darah dan 1,95 ml larutan pengencer, menghasilkan pengenceran 1:40. Dengan 
pengencerannya sebesar ini, jumlah sel (x 109) per liter darah diperoleh dari jumlah sel yang ditemukan dikali 0,1, bukan 
0,05 . (Kalau dipakai satuan konvensional, jumlah sel per milimeter kubik darah diperoleh dari jumlah sel yang ditemukan 

dikali 100, bukan 50.) 

Nilaiyangrendah 
Penurunan jumlah leukosit total dalam darah disebut leukopenia. Hal ini dapat terjadi pada infeksi tertentu, termasuk 
pada demam tifoid dan malaria. Leukopenia juga dapat terjadi akibat terapi rnedikamentosa tertentu . Kalau konsentrasi 
jumlah leukosit sangat rendah, pengenceran darah perlu diperkecil-mis., dengari mencampurkan 0,05 ml darah dan 

o Kisarorr nOfmol ini dopat berbedo pado populosi·pribumi lertentu. 
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0,45mllarutan pengencer, menghasilkan pengenceran 1:10. Dengan pengenceran sebesar ini, jumlah sel (x 109) per !iter 
darah diperoleh dari jumlah sel yang ditemukan dika!i 0 ,25, bukan 0,05. 

Koreksi jumlah leukosit akibat adanya eritrosit berinti 
Eritrosit berinti atau normoblas What Gbr. 9.90) merupakan bentuk-eritrosit dini . Normalnya, sel ini tidak terdapat. dalam 
darah, tetapi bisa saja ditemukan pad a penyakit-penyakit tertentu, seperti anemia sel sabit atau jenis anemia hemolitik 

lainnya. Normoblas tidak lisis dalam larutan pengencer sehingga ikut terhitung sebagai leukosit. Adanya normoblas ini, 
apalagi kalauj\!mlahnya banyak, membuat penghitungan leukosit (terutama yang memakai alat-hitung sel automatik atau 
semi-automatik) harus dikoreksi sebagai berikut. 

Amati apusan-darah tipis yang dipulas dengan pewarna Romanowsky (lihat bagian 9.10) dan hitung banyaknya normoblas 
yang tampak per 100 leukosit. 

Penghitungan: 

Konsentrasi jumlah normobhls (per !iter) adalah: 

Contoh: 

jumlah nomorblas yang ditemukan 
---------------- x konsentrasi jumlah leukosit 
100 + jumlah nomorblas yang ditemukan 

Kalau ditemukan 50 normoblas dan konsentrasijumlah leukosit adalah 16 x 109/ 1, konsentrasijumlah normoblas tersebut 
adalah: 

50 9 
- - --x 16 = 5.3 x 10 /1 
100 + 50 

Jadi, konsentrasi jumlah leukosit terkoreksi adalah: 

(16 - 5,3) x 109/1 = 10,7 x 109/ 1. 

9.7 Pengukuran Laju Endap Darah 
9.7.1 Prinsip 
Darah ditampung di dalam tabung-panjang berskala (dengan antikoagulan), yang diposisikan tegak. Eritrosit akan 

mengendap di dasar tabung, terpisah dengan lapisan plasma di atasnya. 

Tinggi kolom plasma, yang diukur 1 jam sesudahnya, menunjukkan laju pengendapan eritrosit (erythrocyte sedimentation 
rate [ESR] ; laju endap darah [LED]). 

9.7.2 Alet den behen (Gbr. 9.45) 
• Tabung-LED Westergren: diameter dalam 2,5 mm; skaIa dan 0 sampai 200 mm (seringnya diberi tanda 1 sampai 20, 

1 mewakili 10 mm, 2 mewakili 20 mm, dl1.) 
• Penyangga tabung Westergren 

• Tabung reaksi 
• Spuit berskala, 5 mI 
• Pipet berskala; 5 ml 

• Timer 
• Antikoagulan: larutan trinatrium sitrat 3,2% (reagen no. 60) (yang disimpan di kulikas) atau larutan garam dika!ium 

EDTA 10% (reagen no. 22). 

9.7.3 Metode 
1. Dengan pipet, teteskan 0,4 mllarutan trinatrium sitrat ke dalam tabung reaksi atau botol . 

• 2. Lakukan pengambilan spesimen darah vena (lihat bagian 9.2). Pasang tourniquet selonggar mungkin; lalkukan pungsi 

.vena sambil melepas tourniquet tersebut. Tarik 2 ml darah ke dalam spuit. 
3. Lepas bevel dari spuitnya dan masukkan darah pada spuit tersebut,_ sebanyak 1,6 ml, ke dalam tabung-reaksi yang 

mengandung antikoagulan (isi tabung sampai tanda bat as 2,0 ml) (Gbr. 9-46). Goyang-goyanglcan tabung perlahan

lahan. Pengukuran LED harus dilakukan paling lama 2 jam setelah pengambilan spesimen. 
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Gbr. 9.45 Peralatan untuk pengukuran lED Gbr. 9.46 Menambahkan sampel darah 
ke dalam larutan trinatrium sitrat 

Gbr. 9.47. Memipet darah sitrat ke dalam tabung 
Westergren sampai 'tanda batas O-mm 

Gbr. 9.48 Meletakkan tabung Westergren 
pada penyangganya 

4. Pipetkan darah sitrat ke dalam tabung Westergren (memakai karet pengisap) sampai tanda batas o-mm (Gbr. 9-47). 
5. Letakkan tabung Westergren pad a penyangganya dan pastikan bahwa posisi tabung benar-benar tegak. 

Pastikan bahwa tidak ada gelembung udara di dalam tabung. 

Pastikan juga bahwa penyangga tabung dalam posisi stabil di atas permukaan meja yang datar. 

6. Diamkan tabung beserta penyangganya di atas meja yang jauh dari getaran (mis., jangan menaruhnya di meja bersama
sama dengan centrifuge), bebas-angin, tidak berdekatan dengan radiator-pemanas sentral, dan tidak terpajan cahaya 

matahari secara langsung. 
7. Tunggu selama 1 jam (atur timer). Selanjutnya, ukur tinggi kolom plasma (dalam mm); baca skala mulai dari tanda 

batas.o-mm, pada puncak tabung, ke bawah (Gbr. 9-49). 

9.7.4 HasH 
Hasil pengukuran dinyatakan dalam satuan millimeter/jam (mmjjam). 
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Gbr. 9.49 Mengukur tinggi kolom plasma 

Kisaran normal 
Tabel9.9 menyajikan kisaran-normal LED pada orang dewasa. 

Catatan: Pada pasien dengan dehidrasi, pengukuran LED tidak terlalu bermakna. 

Nilai yang tinggi 

mm 

Peningkatan LED terjadi pada penyakit-penyakit yang disertai dengan perubahan komposisi protein plasma, antara lain 

pada infeksi akut dan kronis, il1fark miokardium, serta artritis reumatoid. 

Pada pasien dengan anemia, LED juga dapat meningkat (lihat halaman 276). 

Nilai LED yang sangat tinggi ditemukan pada tuberkulosis, tripanosomiasis, dan keganasan. Peningkatan LED juga terjadi 

pada kehamilan. 

9.8 Pengukuran Masa Perdarahan: Metode Duke 
9.8.1 Prinsip 
Cuping telinga ditusuk dengal1lanset sehingga darah keluar dari tempat tusukan tersebut. Selanjutnya, lamanya perdarahan 

diukur. 

Uji ini dilakukan: 
untuk diagnosis gangguan perdarahan tertentu; 

sebelum pembedahan; 
sebelum pungsi hepar atau limpa. 

9.8.2 Alat dan bahan 
• Lanset steril 
• Kaca objek 
• Kertas-saring (atau kertas blotting) 

Stopwatch atau arloji yang dilengkapi denganjarum penunjuk detik 
Eter. 

Tabel 9.9 Kisaran~normal LED, a berdasarkan kelompok usia 
- - - - ---

Kelompok usla LED (mm/Jam) 

Dewasa « 50 fah un) 

La~-Iakf 

Perempuon 

Dewasa (> 50 tahun) 

Lald·lakf 

Perempuan 

a Pada suhu 25"C (suhu ~amarl. 

<15 

<20 
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9.8.3 Metode 
1. Bersihkan cuping telinga, usap pelan-pelan dengan kapas yang dibasahi eter (Gbr. 9.50); jangan digosok. Biarkan 

hingga kering. 
2. Tusuk cuping telinga dengan lanset (Gbr. 9.51). Normalnya, darah akan segera mengalir spontan, tanpa perlu memijat 

cuping telinga. Hidupkan stopwatch. 
3. Setelah 30 detik, tampung tetesan darah yang keluar dengan kertas-saring (atau kertas. blotting), pada salah satu 

ujungnya (Gbr. 9.52). Kertas inijangan sampai menyentuh kulit. 
4. Tunggu 30 detik lagi. Tampung tetesan-darah kedua dengan cara yang sama, di samping tetesan pertama pada kertas

saring; usahakanjarakriya berdekatan (Gbr. 9.53). 
5. Tampung lagi tetesan-tetesan darah berikutnya setiap 30 detik. Normalnya, ukuran tetesan makin lama makin kecil 

(Gbr. 9.54). 
6. Ketika darah tidak menetes lagi, matikan stopwatch (atau catat waktu yang ditunjukkan arloji). 

Alternatifnya, hitung banyaknya tetesan darah pada kertas saring (atau kertas blotting), lalu kali 30 detik (Gbr. 9.55). 
Sebagai contoh: Kalau terdapat tujuh tetesan darah, masa perdarahan adalah 7 x 30 detik == 3,5 menit. 

9:8.4 Hasil 
L-' 

Laporkan masa perdarahan dalam satuan menit, dengan pembulatan pada setengah menit terdekat. 
Laporkanjuga kisaran-normal masa perdarahan untuk metode bersangkutan. Contoh: masa perdarahan 3,5 menit (kisaran 
normal, metode Duke: 1-5 menit). 

Kalau masa perdarahan memanjang, lakukan pemeriksaan apusan-darah tipis yang dipulas dengan pewarna Romanowsky 
Oihat bagian 9.10), untuk mengetahui apakahjumlah trombosit di bawah normal (harus memakai sampel darah vena). 

Gbr. 9.50 Membersihkan cuping telinga dengan kapas 
yang dibasahi eter 

Gbr. 9.51 Menusuk cuping telinga dengan lanset 
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Gbr. 9.52 Setelah 30 detik, tampung tetesan-darah pertama Gbr. 9.53 Setel.ah 1 menit, tampung tetesan-darah kedua 

Gbr. 9.54 Tampung lagi tetesan-tetesan darah berikutnya 
setiap 30 detik 

Gbr 9.55 Mencatat ataumenghitung masa perdarahan 

9.9 Pemeriksaan Retraksi Bekuan dan Pengukuran Masa Lisis Bekuan 
9.9.1 Prinsip 
Tabung yang berisi bekuan darah diperiksa untuk: 

mengamati terjadinya retraksi bekuim 

- mengukur lamanya pencairan bekuan (masa lisis). 

Pemeriksaan ini dilakukan untuk diagnosis gangguan perdarahan tertentu. 

9.9.2 Peralatan 
• Tabung-reaksi kaca, 75 mm x 10 mm, berkapasitas 1 m\. 

Timer 
• Rak tabung reaksi, terbuat dari logam 

• Penangas air 
• Peralatan untuk pungsi vena (lihat bagian 9.2.2). 

9.9.3 Metode 
Pengambilan spesimen 
Lakukan pengambilan spesimen darah vena penderita, seperti uraian pad a bagian 9.2. Jangan menampung darah dengan 
tabung yang berisi antikoagulan. 
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Pemeriksaan retraksi bekuan 
1. Dengan penangas air, panaskan tabung berisi darah pada 23° C (atau diamkan pada suhu kamar). 
2. Setelah 1, 2, 3, dan 4 jam, amati bekuan yang terbentuk. Normalnya, bekuan ini tetap solid selama 4 jam pertama.' 

Namun, pada 1 jam pertama, bekuan mulai mengalami retraksi. Setelah 4 jam, bekuan akan mengalami retraksi 
sempurna, dan "mass a" eritrosit akan terpisah dengan serum yang berwarna kuning. (Gbr. 9.S6). 

Pengukuran masa IIsls 
1. Dengan penangas air, panaskan tabung berisi darah pada 31' C (atau.diamkan padasuhu kamar). 
2. Setelah 12, 24, 48, dan 72 jam, amati bekuan tersebut; normalnya, bekuan tersebut akan lisis setelah 72 jam, yi., bekuan 

mencair seluruhnya dan semua eritrosit mengumpul di dasar tabung (Gbr. 9.S7). 

9.9.4 Hasil 
Retraksi-bekuan yang normal 
Pada retraksi bekuan yang normal, akan tampak bekuan"merah yang terpisah' sempurna dan sebagian permukaannya 
menempel pada dinding tabung (Gbr. 9.S8). Sedikit endapan eritrosit mungkin tampak didasar tabung; normalnya, 
ketebalannya tidak melebihis mm. . 

Darah yang kekurangan fibrinogen 
Kalau darah kekuran&an fibrinogen, akan tampak bekuan-kecilberwarna merah di dasar tabung; permukaannya mungkin 
menempel pada dinding tabung, mungkin juga tidak. Bekuan ini dikelilingi oleh endapan eritrosit dan ketutupan cairan 
supernatan (Gbr. 9.S9). 

Darah yang kekurangan trombosit 
Kalau darah kekurangan trombosit, akan tampak bekuan-merah yang hampir seluruhnya menempel pada dinding tabung 
dan retraksi yang terjadi, pada keseluruhan bekuan, sedikit sekali (Gbr. 9.60). Serum hampir tidak tampak sama sekali. 
(Periksa apusan-darah tipis yang dipulas dengan pewarna Romanowsky, memakai sampel darah vena; lihat bagian 9.10.) 

Darah yang mengandung protein-plasma abnormal 
Terdapatnya protein-plasma abnormal dalam darah akan menyebabkan koagulasi plasma. Bekuan berwarna kuning akan 
tarhpak dalam darah, yi., bekuan plasma. Di bawahnya, tampak bekuan-merah yang hampir tidak mengalami retraksi 
sama sekali (Gbr. 9.61). 

Hemofilia 
Tidak terbentuknya bekuan sama sekali atau terbentuknya bekuan kuning di atas endapan eritrosit, tetapi prosesnya 
sangat lama (Gbr. 9.62), biasanya disebabkan oleh kekurangan faktor pembekuan secarabermakna, seperti pada 
hemofilia. 

Hemofilia merupakan penyakit perdarahan herediter, yang mengenai laki-laki. 

Laporkanretraksi bekuan: 
"normal" 

- "abnormal", deskripsikan bekuan yang tampak. 

Masa lisis bekuan 
Normalnya, bekuan darah akan mencair seluruhnya setelah 48 jam. Namun, lisis bekuan bisa lebih cepat terjadi pada 
kondisi-kondisi tertentu. Sebagai contoh, pada pasien dengan penyakit fibrinolitik akut, bekuan dapat mencair seluruhnya 
dalam waktu 1-4 jam. 

Laporkan masa lisis bekuan dalam jam. 

9.10 
9.10.1 

Pembuatan dan Pemulasan Apusan-Darah Tipis 
Prinsip 

Suatu apusan-darah tipis dibuat dengan meletakkan setetes (kecil saja) darah pada kaca objek, diratakan sedemikian 
sehingga terbentuk apusan yang tipis (hanya selapis). 

Selanjutnya, apusan-darah tipis tersebut dipulas dengan pewarna Romanowsky, yang terdiri dari dua zat warna utama, yi., 

azure B dan eosin. 
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Gbr. 9.56 Setelah 4 jam, amati bekuan yang terbentuk 

Gbr. 9.58 Retraksi-bekuan yang normal 

Gbr. 9.60 Darah yang kekurangan trombosit 
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Gbr. 9.57 lisis bekuan 

Gbr. 9.59 Darah yang kekurangan fibrinogen 

Gbr. 9.61 Darahyang mengandung protein-plasma 
abnormal 

Gbr. 9.62 Hemofilia 

Pewarna Romanowsky yang paling sering dipakai meliputi: 
• pewarna Leishman, yang dipakii sebagai pewarna tunggal. 
• pewarna May-Gri.inwald, yang dipakai bersama-sama dengan pewarna Giemsa. 
• pewarna Giemsa, yang dipakai sebagai pewarna tunggal atau bersama-sama dengan pewarna May:Gri.inwald atau 

Jenner. 
• pewarna Field A dan B, yang merupakan larutan dalam air, tidak seperti pewarna-pewarna di atas, yang merupakan 

larutan dalam metanol. Pewarna Field ini dipakai untuk memulas apusan-darah tipis maupun tebal. 

Pewarna-pewarna Romanowsky yang merupakan larutan dalam metanol dapat dipakai untuk memfiksasi apusan-darah 
tipis, yang selanjutnya diencerkan dan dipulas pad a kaca objek. Kualitas pulasan yang dihasilkan akan lebih baik 
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kalau apusan tersebut difiksasi dulu dengan metanol, lalu dipulasdengan pewarna yang sudah diencerkan, seperti yang 
diuraikan berikut. 

Pulasan darah-tipis ini dipakai untuk: 
menentukan fraksi jumlah jenis leukosit Oihat bagian 9.13) 
mendeteksi eritrosit yangabnormal Oihat bagian 9 .1004) 

mengidentifikasi parasit tertentu Oihat bagian 4.7) 
mengestimasi jumlah trombosit Oihat bagian 9.14) 

9.10.2 Alat dan Bahan 
• Mikroskop 
• Kaca objek (harus sudah dibilas sampai bersih dan, kalau perlu, dibersihkan lagi dengan kain-lap lembut yang dibasahi 

etanol atau eter [Gbr. 9.63)) 
• Lampu spiritus atau pemanas Bunsen 
• Kaca pengapus Oihlit di bawah) 

• Lanset 
• Dua batang pengaduk, yang ditaruh di bak cuci atau di kotak reagen-pewarnaan 

• Gelas ukur, 50 ml atau 100 ml 
• Gelas piala atau botol yang berisi air bersih (air dari keran) 
• Botol-semjJrot berisi airdapar (reagenno. 15) 

• Timer 
• Rak untuk mengeringkan kaca objek 

Pewarna Field (reagen no. 25) 

• Pewarna Giemsa (reagen no. 29) 

• Pewarna Leishman (reagen no. 34) 
. • Pewarna May-Griinwald (reagen no. 38) 
• Larutan garam dikalium EDTA 10% (reagen no. 22) 

• Metanol 
• Etanol 70% atau eter. 

Untuk membuat kaca-pengapus, pilih kaca objek yang tepi-tepinya benar-benar rata. Dengan kikir, buat goresan diagonal 
di kedua sudut pada salah satu sisi kaca ' objek (sebagai penanda). Patahkan bagian kaca objek yang dita:ndai' tersebut 

(Gbr. 9.64). 

Gbr. 9 .63 Membersihkan kaca objek yang akan dipakai untuk membuat apusan-darah tipis 
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Gbr. 9.64 Membuat kaca-pengapus 

9.10.3 Metode 
Pengambilan spesimen 

Pedoman Teknik Dasar untuk Laboratorium Kesehatan 

Lakukan pengambilan darah kapiler dari ujung jari tangan (jari tengah atau jari manis), seperti pada gambar. 9.29. 

Biarkan darah menetes spontan. Kalau memungkinkan, ambil dua sampel darah, yang pertama untuk estimasi konsentrasi 

jumlah leukosit atau eritrosit (lihat bagian 9.5 dan 9.6) dan yang kedua untuk pemeriksaan apusan-darah tipis. 

Ha/-ha/ yang harus diperhatikan: 

Jangan mengambil sampel darah dari: 
,telunjuk atau ibu jari tangan 

- jari tangan yang terinfeksi (mis.,paronikhia) 
- telinga (monositnya terlalu banyak). 

Kalau apusan tidak mungkin dibuat dalam 1-2 jam setelah pengambilan spesimen, larutan garam dikalium E. TA harus 
ditambahkan pad a spesimen tersebut. Jangan memakai antikoagulan lain, seperti heparin, karena dapat mengubah 

karakteristik leukosit dan trombosit. 

Pembuatan apusan 
1. Pegang ujungjari tangan pasien dan sentuhkan sedikit pad a salah satu ujung kaca objek; darah yang diperlukan cukup 

setetes saja, kira-kira dengan diameter 4 mm (Gbr. 9.65). 
2. Gunakan satu tangan Anda untuk memegang kaca objek, sementara tangan satunya memegang kaca-pengapus yang 

diposisikan tepat di depantetesan darah pada kaca objek (Gbr. 9.66). 
3. Geser mundur kaca-pengapus tersebut hingga menyentuh tetesan darah (Gbr. 9.67). 
4. Biarkan darah menyebar di sepanjang tepi kaca-pengapus (Gbr. 9·68). 
5. Geser kaca-pengapus sampai ujung kaca objek, lakukan dalam satu gerakan mantap (Gbr. 9.69) (tetesan darah harus 

sudah habis sebelum mencapai uju~g kaca objek). Penggeseran ini harus dilakukan lebih cepat sewakt membuat 

apusan-darah pasien dengan anemia. 
6. Apusan-darah yang bagus akan tampak seperti pada gambar. 9.70 (a) . 

• Tidak boleh terdapat garis-garis yang melewati atau berada di bawah apusan. 
Ujung apusan harus halus dan rata, tidak kasar (bergerigi) dan bergaris-garis seperti pad a gambar. 9·70 (b). 

• Apusan tidak boleh terlalu panjang. 
• Apusan tidak boleh terlalu tebal. 
• Apusan tidak bolehtampak berlubang-lubang. (Apusan bisa tampak berlubang-Iubang karena kaca oh,iek yang 

dipakai berminyak.) 
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Gbr. 9.65 Meneteskan sampel darah pada kaca objek 

WI-I098499 

Gbr. 9.67 Menggeser mundur kaca-pengapus hingga 
menyentuh tetesan darah 

Gbr. 9.69 Menggeser kaca-pengapus sampai ujung kaca 
objek, dengan satu gerakan man tap 

Gbr. 9.66 Memosisikan kaca-pengapus di depan 
tetesan darah 

Gbr. 9.68 Membiarkan darah menyebar di sepanjang 
tepi kaca-pengapus 

a 

bl ~~' - " ':~"'I 2!f0 :' .. .. - :~.- . 
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Gbr. 9.70 Apusan darah yang bagus (a) dan yang jelek (b) 

Apusan-darah harus dibuat sebagus mungkin. Kalau memakai apusan-darah yang jelek, hasil pemeriksaan fraksi 

jumlahjenis lekosit akan keliru dan Anda tidak mungkin bisa melaporkan mortologi eritrosit. 

Pengeringan apusan 
Agar kualitasnya baik, pengeringan apusan-darah harus dilakukan dengan benar, terutama pada musim hujan (udara 
lembab). Pada musim panas, apusan dapat dibiarkan mengering sendiri. 

Pada musim hujan (daerah tropis) 
Keringkan apusan dengan cara mengibas-ngibaskannya di at as lampu spiritus atau pemanas Bunsen, jaraknya kira-kira 5 
cm: letakkan kaca objek di samping dan sedikit di at as (tetapijangan pernah menyentuhkannya langsung) api (Gbr. 9.71). 
Kalau perlu, lindungi apusan-darah supaya bebas-lalat. 

Kalau apusan sudah kering, labeli dengan rrienuliskan nomor atau nama pasien; tulis dengan pensil timbal pada bagian 
tebalnya, yang tidak dipakai untuk pemeriksaan. 
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Gbr. 9. 71 Mengeringkan apusan-darah di atas lampu spiritus 

Fiksasi opuson 
Kalau akan dipakai untuk estimasi fraksi jumlah jenis leukosit, apusan harus difiksasi dulu dengan metanol sebelum 
dipulas dengan pewarna May-Griinwald Oihat di bawah). 

Kalau akan dipakai untuk pendeteksian parasit, apusan harus difiksasi dulu dengan metanol sebelum dipulas dengan 
pewarna Giemsa atau Field (lihat di bawah). 

Hat-hat yang haws diperhatikan 
Untuk mencegah terbentuknya endapan, yang tampak seperti bintik-bintik berwarna hitam, Anda harus hati-hati sewaktu 
membilas pulasan. Beberapa haljuga harus diperhatikan supaya pulasan bdak terlalu biru, terlalu pink, atau terlalu gelap; 
hal-hal tersebut antara lain: 
• Pakailah peralatan gelas yang benar-benar bersih; cuci peralatan ini setiap hari. Jangan mencucinya dengan asam. 

Bersihkan endapan zat warna dengan metanol. 
• Pakailah air neutral (kalau ad a, pakai air dapar, kecuali pada pulasan Field) untuk membilas pulasan; teknik 

pembuatannya diuraikan pada bagian 2.4-4. Air yang asam akan menghasilkan pulasan yang terlalu merah; air yang 
basa akan menghasilkan pulasan yang terlalu biru. Karena air neutral akan menjadi asam kalau dibiarkan lama di 
udara, pakailah air neutral yang "baru". 

Pemulasan apusan 
Metode dengan pewarna Leishman 
1. Fiksasi apusan-darah dengan metanol selama 2-3 men it. 
2 . Encerkan pewarna Leishman 1:3 , yi., dengan mencampurkan 1 bagian volume pewarna dan 2 bagian volume air 

dapar. 

Contoh: campurkan 10 ml pewarna dan 20 ml air dapar. 

Buat larutan pewarna secukupnya saja, untuk pemeriksaan hari itu, karena pewarna yang sudah diencerkan akan rusak 
kalau disimpan lama. 

3. Teteskan larutan pewarna hingga menutupi kaca objek selama 7-10 menit. Ingat: lamanya pemulasan mungkin perlu 
disesuaikan, terutama kalau memakai pewarna dari stok baru atau pewarna yang sudah lama. 

4. Bilas larutan pewarna dengan air dapar. Jangan menuang pewarna untuk membuangnya karena akan menyisakan 
endapan zat warna pada apusan . 

5. Teteskan air bersih hingga menutupi kaca objek, diamkan hingga pulasan "dapat dibedakan", kira-kira selama 2-3 

menit. (Lama "pendiferensiasian" ini bergantung pada pewarna dan pH air yang dipakai.) 

pH air yang dipakai sangat memengaruhi "pembedaan" jenis leukosit pada pulasan Leishman. pH air harus berada 

pada kisaran 6 ,8-7,2, yang paling ideal pada kisaran 7,0-7,2. 

6. Buang air terse but dan taruh kaca objek pada raknya, biarkan hingga kering. 

Metode dengan pewarna May-Grunwatd dan Giemsa 
1. Fiksasi apusan-darah dengan metanol selama 2-3 menit. 
2 . Buat larutan pewarna dengan cara sebagai berikut: 

• iEncerkan pewarna May-Griinwald 1:2, yi., dengan mencampurkan pewarna dan air dapar sama banyaknya. 
Contoh: campurkan 10 ml pewarna dan 10 ml air dapar. 

i 
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Encerkan pewarna Giemsa 1:10, yi., dengan mencampurkan 1 bagian volume pewarna dan 9 bagian volume air 
dapar. 

Contoh: campurkan 2 ml pewarna dan 18 ml air dapar. 

Catatan: Buat larutan pewarna secukupnya saja, untuk pemeriksaan hari itu, karena pewarna yang sudah diencerkan 
akan rusak kalau disimpan lama. Hati-hati sewaktu mengencerkan pewarna Giemsa, campurkan larutan pelan
pelan; Kalau larutan dikocok, zat warn a di dalamnya akan mengendap. 

3. Teteskan pewarna May-Griinwald yang sudah diencerkan hingga menutupi kaca objek, diamkan selama 5 menit. 
4. Buang pewarna tersebut dan ganti dengan pewarna Giemsa yang sudah diencerkan, diamkan selama 10 menit. 

Ingat: lamanya pemulasan mungkin perlu disesuaikan, terutama kalau memakai pewarna dari stok baru atau pewarna 
yang sudah lama. 

5. Bilas larutan pewarna dengan air dapar. Jangan menuang pewarna untuk membuangnya karena akan menyisakan 
endapan zat warna pada apusan. 

6. Teteskan air bersih hingga menutupi kaca objek, diamkan hingga pulasan "dapat dibedakan", kira-kira selama 

2-3 menit. Lama "pembedaan" ini bergantung pada pewarna dan pH air yang dipakai. pH air harus berada pada kisaran 
6,8-7,0 

7. Buang air tersebut dan buang kaca objek pada raknya, biarkan hingga kering. 

Metode (cepat) dengan pewarna Field 
1. Fiksasi apusan-darah tipis dengan metanol selama 2-3 menit. 
2. Celupkan kaca objek ke dalam larutan pewarna Field B (Gbr. 9.72), hitung sampai lima. Rendam dan bilas kaca objek 

sampai bersih di dalam wadah (pertama) berisi air dari keran (Gbr. 9.73.) . 
3. Keringkan dan celupkan kaca objek ke dalam larutan pewarna Field A, hitung sampai 10. Rendam dan bilas kaca objek 

sampai bersih di dalam wadah (kedua) berisi air dari keran. 
4. Periksa warna pulasan. Pulasan yang bagus berwarna ungu muda, tidak terlalu biru ataupun terlalu pink. 

Kalau pulasan ternyata kurang memuaskan, celupkan lagi kaca objek ke dalam larutan pewarna Field A atau ke dalam 
larutan pewarna Field B selama beberapa detik, sesuai kebutuhan. 

Kalau pulasan sudah cukup bagus, taruh kaca objek dalam posisi tegak pada raknya dan diamkan hingga kering. 

Gbr. 9.72 Memulas apusan-darah dengan pewarna Field Gbr. 9.73 Membilas kaca objek dengan air 
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Sel sabif (Gbr. 9.79) 
Bentuk: langsing dan panjang, sering kali dengan salah satu atau kedua ujungnya meruneing dan terpilin. 

Sel ini ditemukan pada anemia sel-sabit dan talasemia sel-sabit, sering kali ditemukan bersama-sama dengan eritrosit 
berinti, sel target, dan makrosit. 

Pemeriksaan mikroskopik untuk mendeteksi sel sabit pada preparat basah dijelaskan pada bagian 9.11.4. 

Mikrosif (Gbr. 9.80) 
Ukuran: keeil (kira-kira 5 ).lm). 

Sel ini sering ditemukan pada anemia defisiensi-besi, anemia sideroblastik, dan talasemia. Anda harus dapat 
membedakannya dengan sferosit (lihat di bawah). 

Makrosif (Gbr. 9.81) 
Ukuran: besar (9-10 !lm). 

Sel ini ditemukan pada anemia makrositik yang disebabkan oleh defisiensi asam folat, defisiensi vitamin B 12' dan defisiensi 
besi, serta pada penyakit hepar. Anda harus dapat membedakannya dengan retikulosit Oihat di bawah). 

Skisfosif (Gbr. 9.82) 
Ukuran: normal atau sedikit lebih keeil dibandingkan eritrosit yang normal. 

Sel ini merupakan hasil fragmentasi eritrosit. 

Sel ini ditemukan pada anemia hemolitik, penyakit sel-sabit, dan talasemia. 

Sferosif (Gbr. 9.83) 
Ukuran: keeil (6 !lm) . 

Bentuk: bulat sempurna. 

Sitoplasma: terwarnai lebih gelap dibandingkan eritrosit yang normal. 

Sel ini ditemukan pada anemia hemolitik dan sferositosis herediter. 

Elipfosif (Gbr. 9.84) 
Ukuran: normal (8 ).lm). 

Bentuk: oval. 

Sitoplasma: terwarnai lebih gelap pad a bagian perifernya (terutama pad a kutub-kutubnya). 

Sel ini kadang-kadang saja ditemukan, biasanya pada eliptositosis herediter, anemia defisiensi-besi, anemia pernisiosa, 
penyakit sel-sabit, taJasemia, dan mielofibrosis. 

Gbr. 9.79 Sel sabit Gbr. 9.80 Mikrosit 
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Gbr. 9.81 Makrosit Gbr. 9.82 Skistosit 

Gbr. 9.83 Sferosit Gbr. 9.84 Eliptosit 

Anisosifosis (Gbr. 9.85) 
Gambaran darah tepi yang ditandai dengan ditemukannya eritrosit-eritrosit yang ukurannya bervariasi, mis., ada eritrosit 

yang ukurannya 9 fJm, adajuga yang ukurannya 6 fJm. 

Gambaran ini ditemukan pada berbagai jenis anemia. 

Poikilosif (Gbr. 9.86) 
Eritrosit-eritrosit dalam darah yang bentuknya bervariasi, mis., ada eritrosit yang bentuknya bulat, lonjong, segitiga, 
seperti buah pir, berlekuk, dl\. 

Poikilosit ditemukan pada berbagai jenis anemia dan mielofibrosis yang berat. 

Erifrosif yang mengandung badan Howell-Jolly (Gbr. 9.87) 
Eritrosit yang mengandung satu atau lebih granula-besar berwarna ungu (sisa inti). 

Badan ini jangan disalahtafsirkan sebagai trombosit yang menempel pada eritrosit. 

Eritrosit ini ditemukan pada anemia hemolitik dan anemia megaloblastik, dan pasca-splenektomi. 

Eritrosit yang mengandung badan atau cincin Cabot (Gbr. 9.88) 
Eritrosit yang mengandung badan yang berbentuk seperti cincin tipis atau seperti angka delapan; badan ini terwarnai 
merah dengan pewarna Wright. 

Eritrosit ini ditemukan pada anemia yang berat. 

Badan ini jangan dikira parasit malaria yang menempel pada eritrosit. 

I 
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Gbr. 9.85 Anisositosis 

Gbr. 9.87 Eritrosit yang mengandung 
badan Howell-Jolly 

Pedomon Teknik Oosar untuk Loboratorium Kesehoton 

Gbr. 9.86 Poikilosit 

Gbr. 9.88 Eritrosit yang mengandung badan 
atau cincin Cabot 

Eritrosit yang mengandung titik-titik basofilik (Gbr. 9.89) 
Eritrosit yang sitoplasmanya mengandung titik-titik berwarna biru-hitam. 

Titik-titik ini jangan disalahtafsirkan sebagai endapan zat warna. 

Eritrosit ini ditemukan pad a defisiensi vitamin, talasemia, dan intoksikasi timbal. 

Eritrosit berinti (normoblas) (Gbr. 9.90) 
Ukuran: 8-10 /lm. 

Bentuk: bulat atau ireguler. 

Inti : bulat, seringnya eksentrik, terwarnai ungu dongker, kromatinnya padat. 

Sitoplasma: terwarnai pink atau biru-kelabu. 

Eritrosit ini ditemukan pada keadaan yang ditandai dengan peningkatan laju eritropoiesis, seperti pada anemia yang berat, 
mis., anemia sel-sabit, pada infeksi bakterial yang berat, serta pada leukemia dan kanker. 

Retikulosit (Gambar. 9.91) 
Eritrosit yang mengandung granula-granula (sisa inti) yang terwarnai biru gelap dengan pewama vital, seperti biru kresil 
dan biru Evan. Retikulosit biasanya menghilang setelah 4 jam, yi. , sewaktu eritrosit sudah terbentuk di dalam darah. 
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Leukosit 
Leukosit memiliki sebuah inti yang ukurannya dan bentuknya bervariasi sehingga mudah dibedakan dengan eritrosit. 
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat lima jenis leukosit yang utama-neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, 
dan monosit. 

Proporsi tiap-tiap jenis leukosit ini disebut fraksi jumlah jenis leukosit, yang memiliki makna diagnostik. 

Se/-se/ polimorfonuk/eor (neutrofil, eosinofil, don bosofil) 
Sel-sel polimorfonuklear memiliki: 

- sebuah inti yang terdiri dari beberapa lobus; 
- granula-granula pada sitoplasmanya Gadi, istilah lazimnya adalah granulosit). 

Neutrofii poiimorfonukiear (Gbr. 9.92) 
Ukuran: 12-15 ~m . 

Bentuk: bulat, berbatas tegas. 

Inti: terdiri dari beberapa (2-5) lobus, dihubungkan satu sama lain oleh benang-benang kromatin. Kromatin tampak 
berupa massa-seragam yang terwarnai ungu dongker. 

Sitop[asma: luas, terwarnai pink pueat, mengandung banyak granula yang keeil terwarnai ungu muda. Dengan pewarnaan 
khusus, granula akan terwarnai ungu-eokelat. 

Gbr. 9.89 Eritrosit yang mengandung titik-titik basofilik 

Gbr. 9.90 Normoblas Gbr. 9.91 Retikulosit 

I 
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Gbr. 9.92 Neutrofil polimorfonuklear 

Eosinofil polimorfonuklear (Gbr. 9.93) 
Ukuran: 12-15 /-Im. 

Inti: biasanya terdiri dari dua lobus. 

Pedoman Teknik Dasar untuk Laboratorium Kesehatan 

Gbr. 9.93 Eosinofil polimorfonuklear 

Sitoplasma: sempit, mengandung banyak granula yang besar, bulat, terwarnai merah-jingga, dan tersusun padat-
berkelompok. 

Kadang-kadang, sel tampak rusak dengan granula-granula yang berserakan. 

Bosofil polimorfonuklear (Gbr. 9.94) 
Sel ini merupakan granulosit yang palingjarang ditemukan. 

Ukuran: 11-13 /-Im. 

Bentuk: bulat. 

Inti: sukar terlihat karena ketutupan granula. 

Sitoplasma: sempit, mengandung banyak granula yang sangat besar, bulat, terwarnai ungu dongker, tersusun padat
berkelompok, tetapi tidak sepadat kelompokan granula eosinofil. Kadang-kadang, tampak vakuola-vakuola yang kecil 

dan tidak terwarnai. 

Limfosit don monosit 
Limfosit dan monosit sama-sama memiliki inti yang padat, dengan atau tanpa granula pada sitoplasmanya. 

Limfosit yang kecil (Gbr. 9.95) 
Ukuran: 7-10 /-Im. 

Bentuk: bulat. 

Inti: besar (menempati sebagian besar ruang se!), dengan kromatin yang padat dan terwarnai ungu dongker. 

Sitoplasma: sempit, terwarnai biru, tanpa granula. 

Limfosit yang besar (Gbr. 9.96) 
Ukuran: 10-15 Ilm. 

Bentuk: bulat atau ireguler. 

Inti: oval atau bulat, kadang-kadang eksentrik. 

Sitoplasma: luas, terwarnai biru pucat, mengandung beberapa granula yang besar dan terwarnai merah tua. 



9. Hematologi 301 

Gbr. 9.94 Basofil polimorfonuklear Gbr. 9.95 Limfosit yang kecil 

Gbr. 9.96 Limfosit yang besar 

Monosit (Gbr. 9.97) 
Ukuran: 15-25 ~m (leukosit terbesar). 

Bentuk: ireguler. 

Inti: bentuknya bervariasi, seringnya seperti ginjal, dengan kromatin yang terwarnai ungu pucat dan tersusun seperti 
untaian. 

Sitop[asma: terwarnai biru pucat, mengandung granula-granula yang halus seperti debu dan biasanya terwarnai 

kemerahan. Biasanya, tampak vakuola-vakuola di dalamnya. 

Pada pasien malaria, sitoplasma monositnya sering kali mengandung massa-massa berwarna hitam-kecokelatan. Massa 
ini merupakan pigmen parasit malaria. 

Sel-sel yang abnormal atau jarang ditemukan 

Sel plasma (Gbr. 9.98) 
Sel plasma menghasilkan antibodi. Sel ini dapat ditemukan pada apusan darah pasien campak, tuberkulosis, infeksi viral! 
bakteriallainnya, atau mieloma multipel. 

Ukuran: 12-15 ~m. 

Bentuk: bulat atau oval. 

Inti: bulat, eksentrik, dengan kromatin yang padat dan seringnya tersusun seperti roda pedati. 

Sitop[asma; terwarnai biru dongker, dengan daerah pucat di sekeliling inti, mengandung banyak vakuola yang sangat kecil 
dan sukar terlihat. 
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Gbr. 9.97 Monosit Gbr. 9.98 Sel plasma 

Granulosit yang imatur 
Granulosit polimorfonuklear yang imatur dilepaskan dari sumsum tulang ke dalam sirkulasi pada infeksi bakterial yang 
berat. Karakteristik sel ini adalah sebagai berikut. 

Ukuran: 12-18 Ilm. 

Inti: tidak berlobus, dengan kromatin yang warnanya bervariasi mu]ai dari merah ge]ap hingga ungu. 

Sitoplasma: terwarnai biru pucat atau pink, mengandung banyak granula yang besar dan terwarnai ungu muda atau merah 
gelap. Kadang-kadang, tampak granulasi toksik, yi., granula-granula menjadi sangat besar dan terwarnai lebih gelap. 

Ka]au Anda menemukan neutrofil polimorfonuklear yang imatur ("bentuk pita" atau "sel stab") (Gbr. 9.99), laporkan 
fraksi jumlahnya sebagaimana pelaporan fraksi jumlah jenis leukosit lainnya. 

Granulosit ini bisajuga berupa sel-sel yang imatur tanpa granula dan memiliki beberapa nukleolus atau anak inti (disebut 
limfoblas) (lihat Gbr. 9.lO2). 

Neutrofil polimorfonuklear hipersegmen (Gbr. 9.100) 
Neutrofil ini menyerupai neutrofil yang normal, tetapi intinya terdiri dari 5-lO lobus dan ukurannya sering kali lebih 
besar. 

Neutrofil ini dapat ditemukan pada anemia makrositik yang disebabkan oleh defisiensi asam folat atau vitamin B12. 

Limfosit yang atipikal (Gbr. 9.101 ) 
Limfosit yang atipikal dapat ditemukan pada infeksi viral, khususnya mononukleosis infeksiosa (glandular fever), pertusis, 
dan campak. Sel ini juga ditemukan pada tuberkulosis, malaria yang berat, dan sindrom imunodefisiensi dapatkan 
(acquired immunodeficiency syndrome, AlDS). 

Ukuran: sangat bervariasi, 12-18 Ilm. 

Bentuk: biasanya ireguler. 

Inti: bulat atau ireguler, seringnya eksentrik; beberapa anak inti dapat terlihat. 

Sitoplasma: biasanya terwarnai biru, lebih gelap dibandingkan sitoplasma Jimfosit yang besar, sehingga bagian perifer sel 
tampak gelap, tanpa granula. 

Limfoblas (Gbr. 9.102) 
Sel ini merupakan bentuk leukosit (kelimajenisnya) yang paling dini (paling imatur), dapat ditemukan pada apusan darah 
pasien leukemia. 

Ukuran: besar, 15-25 Ilm. 

Inti: besar, bulat, ungu muda, memiliki 1-5 anak inti. 

Sitoplasma: terwarnai biru gelap, dengan daerah yangjernih dan tidak terwarnai di sekeliling inti, tanpa granula. 
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Gbr. 9.99 Neutrofil polimorfonuklear yang imatur Gbr. 9.100 Neutrofil polimorfonuklear hipersegmen 

Gbr. 9.101 Limfosit yang atipikal Gbr. 9.102 Limfoblas 

Megakariosit (Gbr. 9.103) 
Sel ini merupakan sel induk trombosit (lihat seksi 9.1.3), yang ditemukan pada sumsum tulang. 

Ukuran: sangat besar, 60-100 !im. 

Inti: sangat ireguler, memiliki banyak lobus yang tersusun padat-berkelompok. 

Sitoplasma: mengandung banyak granula halus (kebanyakan terwarnai merah gelap) dan trombosit. Dinding selnya 
berbatas tidak tegas. 

(Sel ini sangatjarang ditemukan dalam darah). 

9.11 Uji Sel-Sabit 
Hemoglobin S (HbS) merupakan hemoglobin yang abnormal dan diwariskan ke generasi berikutnya. Kalau HbS ini didapat 
dari kedua orang tua, anak akan mengalami anemia sel-sabit, suatu penyakit yang berat. Kalau didapat hanya dari ayah 
saja atau ibu saja, anak akan menjadi pembawa (carrier) sel-sabit, yang biasanya tidak menimbulkan gejala penyakit. HbS 
terutama ditemukan di daerah tropis Afrika, tetapi ditemukan juga di kawasan Mediterania Timur, serta pada penduduk 

Amerika keturunan Afrika. Uji sel-sabit tidak dapat membedakan antara anemia sel-sabit dan pembawa sel-sabit. 
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Gbr. 9.103 Megakariosit 

9.11.1 Prinsip 
Setetes darah dicampurkan dengan setetes reagen natrium metabisulfit pada kaca objek. Kalau terdapat HbS, bentuk 
eritrosit akan tampak seperti sabit atau bulan setengah-penuh (lihat Gbr. 9.79) . 

"Penyabitan" ini terjadi karena reagen mengikat oksigen pada eritrosit. 

9.11.2 Alat dan bahan 
• Mikroskop 
• Kaca objek 
• Penutup kaca objek 

Kertas-saring 

• Pipet Pasteur (atau pipet tetes) 
• Dua tangkai-kayu yang kecil 
• Wadah yang dapat mencegah pengeringan preparat, seperti cawan Petri 
• Larutan natrium metabisulfit 2%, "segar" (reagen no. 55). 

9.11.3 Metode 
1. Taruh setetes darah kapiler (kecil saja, diameternya sekitar 4 mm) pad a pertengahan kaca objek (lihat Gbr. 9.65). 
2. Tambahkan setetes larutan natrium metabisulfit, sama besar dengan tetesan darah di atas. 

3. Campurkan kedua tetesan tersebut dengan sudut kaca objek yang lain (Gbr. 9.104). Tutup campuran ini dan pastikan 
bahwa tidak ada gelembung udara di dalamnya. 

4. Taruh preparat di dalam cawan Petri, alasi dengan kertas-saring yang basah. Sangga preparat dengan dua tangkai-kayu 
yang kecil (Gbr. 9.105). Periksa preparat setelah 30 menit. 

Catatan: Kalau Anda memakai reagen pereduksi, seperti natrium metabisulfit, cawan Petri tidak perlu ditutup. 

9.11.4 Pemeriksaan mikroskopik 
Periksa preparat di bawah mikroskop dengan objektif X40. 

Hasil yang negatif 
Bentuk eritrosit tetap bulat (Gbr. 9.106). 

Kalau hasilnya negatif, periksa ulang preparat: 30 menit, 2 jam, dan 24 jam kemudian. 

Hasil yang positif 
Bentuk eritrosit menjadi seperti sabit atau pisang (Gbr. 9.107 raJ), sering kali berduri (Gbr. 9.107 [b]). 

Anda harus melakukan pemeriksaan pada beberapa bagian preparat, jangan hanya pada satu bagian, karena kecepatan 
"penyabitan" tidak sama di berbagai bagian preparat. 

Eritrosit yang tampak-samping atau eritrosit yang menyusut (crenated cell) jangan dikira sel sabit. 

I 
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Gbr. 9.104 Pencampuran darah dan larutan 
natrium metabisulfit 

Gbr. 9.106 Uji sel-sabit: hasil yang negatif 

Catatan: 
Hasil negatif-palsu dapat terjadi pada keadaan: 

pemakaian reagen yang sudah kedaluwarsa; 
- kadar HbS yang rendah; 
- pasien mengalami anemia yang sedang atau berat. 

Gbr. 9.105 Penginkubasian kaca objek 
di dalam cawan Petri 

Gbr. 9.107 Uji sel-sabit: hasil yang positif 
a: eritrosit bentuk-sabit; b: eritrosit 
bentuk-sabit, berduri. 
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Kalau hasilnya positif, Anda harus memeriksanya pada apusan -darah tipis. Sel sabit, eritrosit berinti, sel target, poikilositosis 
yang mencolok, dan makrositosis sering ditemukan pada pasien dengan anemia sel-sabit. Pembawa sel-sabit biasanya 
tidak menunjukkan gejala anemia dan memiliki morfologi eritrosit yang normal. Kalau memungkinkan, lakukan 
elektroforesis Hb untuk mengonfirmasi diagnosis penyakit sel-sabit. Pemeriksaan ini dapat dikerjakan di laboratorium 
rujukan. 

Metode clternctif 
Darah vena yang "segar" (pengambilan sampel dilakukan 1-2 jam sebelum uji) atau darah vena dengan antikoagulan 
Oarutan garam dinatrium EDTA 10% (reagen no. 22)) bisajuga dipakai sebagai sampel untuk uji sel-sabit. 
Kalau tidak ada cawan Petri, Anda bisajuga memakai tabung reaksi pada uji ini. Reagen-reagen yang dipakai pada metode 
ini tersedia di pasaran. 

9.12 Estimasi Fraksi (Konsentrasi) Jumlah Retikulosit 
Retikulosit adalah eritrosit-imaturyang diproduksi di sumsum tulang dan ditemukan dalam darah tepi. Jumlah retikulosit 
dalam darah menunjukkan tingkat keaktifan sumsum tulang untuk memproduksi eritrosit; jumlah retikulosit meningkat 
sewaktu sumsum tulang menjadi sangat aktif (seperti pada anemia). Retikulosit mengandung granula-granula yang halus, 
berwarna ungu dongker, dan tersusun seperti anyaman (retikulum). Retikulosit tidak memiliki inti. 

I 
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9.12.1 Prinsip 
Granula-granula yang halus pada retikulosit dapat diwarnai dengan biru kresil. Apusan darah dipulas dengan pewarna ini 
dan sejumlah eritrosit diamati di bawah mikroskop. Melalui pemeriksaan mikroskopik ini, tentukan: 

jumlah retikulosit per liter darah, atau 
proporsi retikulosit terhadap eritrosit. 

9.12.2 Alat dan bahan 
• Mikroskop 
• Kaca objek (bebas-lemak) 
• Kaca-pengapus 
• Tabung reaksi 
• Rak tabung reaksi 

• Corong 
• Kertas-saring 
• Dua pipet Pasteur, dengan karet pengisapnya 
• Tally counter (manual), kalau ada 
• Larutan biru kresil, jenuh (reagen nO.13). 

9.12.3 Metode 
1. Masukkan sedikit larutan biru kresil ke dalam tabung reaksi melalui corong (disaring). Dengan pipet, ambil sedikit 

larutan biru kresil yang sudah disaring tersebut dan masukkan dua tetes pada dasar tabung reaksi yang lain 
(Gbr. 9.108). 

2. Dengan pipet Pasteur, isap beberapa tetes darah kapiler (Gbr. 9.109), atau bisa juga memakai darah vena, yang diberi 
antikoagulan (yi., larutan garam dinatrium EDTA) dan sudah tercampur rata. 

3. Masukkan dua tetes darah ke dalam tabung yang berisi larutan cresyl blue tadi. 
4. Kocok tabung pelan-pelan untuk meratakan larutan di dalamnya. Pipet setetes larutan tersebut dan pindahkan ke kaca 

objek untuk membuat apusan. 
5. Dengan kaca-pengapus, buat apusan tipis dari tetesan tersebut (lihat bagian 9.10.3). Diamkan apusan hingga kering. 

9.12.4 Pemeriksaan mikroskopik 
Periksa apusan dengan objektif X100, memakai minyak imersi (Gbr. 9.110). Amati bagian ujung apusan temp at eritrosit
eritrosit terpisah satu sama lain; eritrosit akan tampak berwarna biru-pucat. 

Periksa minimal 100 eritrosit. Hitung dengan teliti jumlah eritrosit total dan jumlah retikulosit yang ditemukan di 
antaranya. (Penghitungan akan lebih mudah kalau lapangan pandang diperkecil. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 
menempelkan kertas berwarna hitam yang dipotong berbentuk lingkaran, bagian tengahnya dilubangi dengan diameter 
sekitar 5 mm, pada okuler.) 

Beberapa ahli hematologi menganjurkan agar retikulosit dilaporkan dalam konsentrasijumlahnya (jumlah retikulosit per 
!iter darah), sementara beberapa ahli yang lain menganjurkan agar melaporkannya dalam fraksi jumlahnya (proporsi 
retikulosit terhadap eritrosit). Bergantung pada standar yang dipakai di laboratorium Anda atau permintaan dokter, 
lakukan penghitungan dan pelaporan yang Anda anggap paling sesuai. 1 

Penghitungan 
Untuk menghitung konsentrasi jumlah retikulosit, Anda harus terlebih dulu menentukan konsentrasi jumlah eritrosit 
total. Kalau C adalah konsentrasi jumlah eritrosit total (abaikan "x 10 12/1") dan n adalahjumlah retikulosit yang ditemukan 
di antara 500 eritrosit, konsentrasi jumlah retikulosit adalah C x 2n x 109/1. 

, Pad a sistem satuan konvensional, retikulosit dilaporkan dalam bentuk persentase (yi., proporsi, dalam angka persen, retikulosit terhadap eritrosit). Kalau 
pada pemeriksaan 500 eritrosit, jumlah retikulosit yang ditemukan di antaranya adalah n, persentase retikulosit tersebut adalah n dikali 0.2. 

Contoh: 
Pada pemeriksaan 500 eritrosit, ditemukan 25 retikulosit di antaranya. Persentase retikulosit adalah 25 x 0,2 = 5%. Pada bayi barn lahir, kisaran normalnya 
adalah 2,0-6,0%. Pada anak-anak dan dewasa, kisaran normalnya adalah 0,2 - 2,0%. 
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Gbr 9.108 Pembuatan larutan biru kresil Gbr 9.109 Pengambilan sampel darah kapiler 

Gbr. 9.110 Pemeriksaan apusan darah di bawah mikroskop 
a: retikulosit yang tipikal, mengandung granula-granula yang halus dan berwarna ungu dongker; b: retikulosit 
yang mengandung filamen-filamen; c: retikulosit yang matur (granulanya hanya beberapal. 

Contoh: 
konsentrasi jumlah eritrosit total = 4,5 x 1012/1 . 
jumlah retikulosit yang ditemukan di antara 500 eritrosit = 6 
konsentrasijumlah retikulosit = 4,5 x (2 x 6) x 109/1 

= 4,5 x 12 x 109/1 
= 54 X 109/1 
(basil ini yang dilaporkan). 

Untuk menghitung fraksi jumlah retikulosit, Anda tidak perlu menentukan dulu konsentrasi jumlah eritrosit total. Kalau 
n adalah jumlah retikulosit yang ditemukan di antara 500 eritrosit, fraksi jumlah retikulosit adalah 2n x 10-3 _ 

Contoh: . 

jumlah retikulosit yang ditemukan di antara 500 eritrosit = 6 
fraksijumlah retikulosit = (2 x 6) x 10-3 = 12 X 10-3 

Catatan: Kalau >500 eritrosit yang diperiksa pada apusan darah, penghitungan di atas harus disesuaikan_ 
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Klsaran normal 
TabeI9.11 menyajikan kisaran-normal konsentrasi jumlah retikulosit dan fraksijumlah retikulosit pada berbagai kelompok 
usia. 

Struktur lain yang dapatditemukan pada pulasan biru kresil 
Struktur-struktur berikut bisa juga ditemukan pada pulasan biru kresil, yang dipakai untuk menentukan konsentrasi 
jumlah retikulosit dan fraksi jumlah retikulosit. 

Badan hemoglobin H 
Badan hemoglobin H (HbH) tampak berupa titik-titik yang berwarna biru pucat dan ukurannya bervariasi. Badan ini 
ditemukan pada kebanyakan eritrosit, bedakan dengan retikulum pad a retikulosit. Badan ini ditemukan pada talasemia-a 
atau penyakit HbH. 

Badan Heinz 
Badan Heinz tampak berupa granula yang berwarna biru, ukurannya bervariasi, dan eksentrik (dekat membran se/). Badan 
ini ditemukan pada defisiensi glukosa-6-fosfatase dehidrogenase, yang disebabkan oleh terapi medikamentosa tertentu. 

9.13 Estimasi Fraksi Jumlah Jenis Leukosit 
9.13. l Prinsip 
Pada pemeriksaan 100 leukosit, hitung banyaknya tiap-tiap jenis leukosit yang ditemukan. Proporsi tiap-tiap jenis leukosit 
ini dilaporkan dalam fraksi desimal.' 

Contoh: neutrofil 0,56; limfosit 0,25; eosinofil 0,12; monosit 0,06; dan basofil 0,01. 

Jumlah fraksi-fraksi tersebut harus sama dengan 1. Kalau jumlah leukosit total diketahui, laporkan fraksi jumlah ini dalam 
konsentrasi jumlah (yi ., jumlah sel per !iter), bukan dalam fraksi desimal. 

9.13.2 Peralatan 
• Mikroskop 
• Minyak imersi 
• Apusan-darah tipis yang dipulas dengan pewarna RomanowskY' Oihat bagian 9.10.3) 

• Kertas 
• Pensil. 

9.13.3 Pemeriksaan mikroskopik 
Periksa apakah leukos.it sudah terdistribusi merata pada apusan, dengan objektif x100 (memakai minyak imersi). 

Pada apusan yangjelek, neutrofil biasanya terkonsentrasi pada ujung apusan. 

Ikuti langkah-langkah pelaporan tiap-tiap jenis leukosit berikut ini. 

Buatlah tabel yang terdiri dari: 

5 kolom (N, E, B, L, dan M), dan 
10 baris (lihat Gbr. 9.111). 

label 9.11 Kisaran-normal konsentrasi jumlah retikulosit dan fraksi jumlah retlkulosit, 
berdasarkan kelompok usia 

. 0 Nilo i rolo-rolo . Konsenlro si rel ikulosil bergonlung podo konsenlrosi jumlah efitrosit Ilihol lobel 9.7). 

, Pada sistem satuan konvensional, fraksijumlahjenis leukosit dinamakan "hitungjenis leukosif', dan proporsi tiap-tiapjenis ini dilaporkan dalam persentase 
(mis., pada contoh di atas; neutrofils6%, Iimfosit 2S%, eos inofiI12%, monosit 6%, dan basofill %). . ' 
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Setiap kali Anda menemukan jenis sel tertentu, buat turnsnya pada tiap-tiap baris tabel tersebut; kalau sudah tercapai 10 
turns pada sebuah baris, lanjutkan ke baris berikutnya. Jadi, kalau kesepuluh baris sudah terisi, Anda berarti sudah 
memeriksa 100 leukosit. Selanjutnya, hitung jumlah turns total per kolom. 

Jumlab tersebut menunjukkan persentase tiap-tiap jenis leukosit. Konversikan angka ini menjadi fraksi desimal, dengan 
n:en~eser tanda koma ke kiri dua kali dan tambahkan angka nol di depannya. Dengan demikian, 59 menjadi 0,59, 8 
menjadi 0,08, 1 menjadi 0,01, 28 menjadi 0,28, dU., seperti yang tercantum pada baris terakhir tabel. Fraksi-fraksi desimal 
ini menunjukkan fraksi jumlah tiap-tiap jenis leukosit dan mernpakan nilai yang harns dilaporkan (kalau memakai sist em 
satuan SI). 

Klsaran normal 
Tabe19.12 menyajikan kisaran-normal fraksijumlahjenis leukosit pada berbagai kelompok usia. 

Normalnya, distribusijenis-jenis leukosit menunjukkan dua pola utama: 
• Pola pertama, predominan limfosit (pada bayi dan anak di bawah 10 tahun). 
• Pola kedua, predominan neutrofil (pada bayi barn lahir, anak di atas 10 tahun, dan dewasa). 

Fraksi jumlah tiap-tiap jenis leuk6sit juga dapat dilaporkan dalam konsentrasi jumlahnya (yi., jumlah sel per liter). 
Konsentrasi jumlah inisama dengan fraksi jumlah jenis leukosit tertentu dikali konsentrasi jumlah leukosit total. 
Contoh: 

konsentrasi jumlah leukosit total = 5 x 109/1 
fraksijumlah neutrofil = 0,42 

konsentrasijumlah neutrofil = 0,42 x 5 x 109 = 2,1 x 108/1. 

Temuan-temuan yang abnormal 
• Neutrofilia, yaitu peningkatan fraksijumlah neutrofil (>0,65), lazim ditemukan pada infeksi. 
• Eosinofilia, yaitu peningkatan fraksi jumlah eosinofil (>0,05). Ditemukannya eosinofilia hampir sel<ilu dianggap 

berkaitan dengan infeksi parasit jaringan (mis., skistosomiasis, filariasis, cacing tarilbang, askariasis). Eosinofilia juga 
dapat disebabkan oleh alergi. 

• Limfositosis, yaitupeningkatan fraksijumlah limfosit (>0,35 pada dewasa dan >0,45 pada anak-anak), ditemukan pada 
infeksi viral tertentu (mis., campak), infeksi kronis tertentu (mis., malaria, tuberkulosis), dan beberapa kondisi toksik. 

• Monositosis, yaitu,peningkatan fraksijumlah monosit (>0,06), ditemukan pada infeksi bakterial tertentu (mis., demam 
tifoid, mononukleosis infeksiosa) dan infeksi parasit tertentu (mis., malaria, kala-azar [leishmaniasis viseralD. 
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Gbr. 9.111 label pelaporan hitung jenis leukosit 
N: neutrofil; E: eosinofil; B: basofil; L: limfosit; M; monosit. 
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" Kalau memakai satuan konvensional (yi., "dalam persentase), nilai-niTai di atas dikali 100. Hitung jenis-Ieukosit sama dengan angka pet·sen jen is leukosit 
tertentu (mis., neutron!) dikali konsentrasi jumlah leukosit total dan dibagi 100. 
Contoh: 

konsentrasi jumlah leukosit total = sooo/ mm' 
persentase neutrofil = 42% 
jumlah neutronl "absolut" = (42 x 5000)/ 100 = 2100/ mm". 

• Neutropenia, yaitu penurunan jumlah neutrofil, dapat terjadi pada infeksi tertentu (mis., sepsis) dan beberapa penyakit 
lainnya. 

• Limfopenia, yaitu penurunan jumlah limfosit, dapat terjadi pada AIDS. 

9.14 Estimasi Konsentrasi Jumlah Trombosi·t (Hitung Trombosit) 
9.14.1 Peralatan 
• Mikroskop 
• Minyak imersi 
• Apusan darah yang dipulas dengan pewarna Romanowsky (lihat bagian 9.10.3). 

9.14.2 Pemeriksaan mikroskopik 
Dengan objektif XlOO, hitung banyaknya trombositdalam 20 lapangan pandang dan hitung (secara kasar) banyaknya 
eritrosit per lapangan pandang. 

Tentukan proporsi trombosit terhadap eritrosit. Hitung trombosit dapat diestimasi kalau konsentrasi jumlah eritrosit 
diketahui (lihat bagian 9.5); kalau tidak, hanya bisa dilaporkan "normal", "tinggi", atau "rendah". Hitung trombosit 
dianggap "normal" kalau ditemukan rata-rata satu trombosit per 500-1000 eritrosit. 

Kisaran normal 
Tabe19.13 menyajikan kisaran-normal hitung trorn.bosit pada berbagai kelompok usia. 

label 9.13 



10.Kimia Darah 
•••••••• 

10.1 Estimasi Kadar Glukosa Darah: Metode o-Toluidin1 

Estimasi kadar glukosa (gula) darah diperlukan untuk membantu penegakan diagnosis diabetes mellitus atau kondisi lain 
yang ditandai dengan abnormalitas metabolisme karbobidrat dalam tubuh. Pad a pasien diabetes, glukosa biasanya 
ditemukan di dalam urine (lihat bagian 7.2-4). 

10.1.1 Prinsip 
Pertama-tama, protein dipresipitasikan oleh asam trikloroasetat. Glukosa yang terdapat pada filtrat bereaksi dengan 
reagen o-toluidin dan menjadikan larutan berwarna hijau; absorbansi larutan selanjutnya diukur dengan colorimeter 
fotoelektrik. 

10.1.2 Alat dan bahan 
• Colorimeter 
• Tabung centrifuge dan tabung-reaksi yang besar (berkapasitas 20 ml) 

• Rak tabung reaksi 
• Pipet darah (pipet Sahli), 0,2 ml 

Pipet, 0,5 ml, 5,0 ml 
• Penangas air, pada 100De 

Reagen glukosa (reagen no. 30) 

larutan asam trikloroasetat 3% 
reagen o-tolilidin 
larutan as am benzoat 0,1% 

larutan-stok glukosa standar (100 mmol/l) 

larutan glukosa standar (2,5, 5,0, 10, 20, dan 25 mmol/l) 
• Whole blood (darah_kapiler atau vena), plasma, atau serum "puasa'" 

• Serum kontrol. 
Serum kontrol ini harus dipakai pada setiap uji serial. Hasil uji terhadap serum kontrol ini nlerupakan pembanding bagi 
hasil uji terhadap sampel pasien. 

10.1.3 Metode 
1. Dengan pipet, teteskan larutan asam trikloroasetat ke dalam tiga tabung centrifuge, masing-masing sebanyak 1,8ml. 

Catatan: Asam trikloroasetat bersifat korosif. Hati-hati sewaktu bekerja dengan larutan ini. 

2. Dengan pipet 0,2 ml, teteskan 0,2 ml spesimen darah3 ke dasar tabung centrifuge yang pertama (B pada Gbr. 1O.1)-yi., 
di bawah larutan asam trikloroasetat (A pada Gbr. 10.1). Bagian bawah larutan asam trikloroasetat, yang bercampur 
dengan spesimen darah , akan menjadi keruh. 

1 Metode inijuga dipakai untuk pengestimasian kadar glukosa CSF (lihat bagian 8.3.4). 
2 Kalau memakai sampel darah vena, Anda sebaiknya memakai fluorida-oksalat (reagen no. 26) sebagai antikoagulannya agar glukosa dalam sampel darah 

tersebut tidak rusak. 
3 Untuk uji glukosa CSF, volume sampel yang diperlukan lebih besar (0,8 ml). 
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B 
Gbr. 10.1 Meneteskan sampel darah di bawah larutan asam 

trikloroasetat dengan pipet darah 
A: larutan asam trikloroasetat; B: sampel darah . 

Gbr. 10 .3 Menyemprotkan kembali larutan asam 
trikloroasetat ke dalam tabung centrifuge 
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B 

Gbr. lOA 

. . 

Gbr. i 0.2 Mengisap larutan asam trikloroaseta . 
ke dalam pipet darah 

R p 

Melabeli tabung-tabung reaksi yang akan dipak i 
untuk uji . I 
B: tabung blanko; R: tabung kontrol; P: tabung 
pasien . 

3. Untuk membilas pipet (membersihkan spesimen darah yang masih tersisa di dalamnya), angkat pipet dan isap bagian 
larutan asam triklorasetat, yang masih jernih, ke dalamnya (Gbr. 10.2). 

4. Semprotkan kembali larutan asam trikloroasetat tersebut ke dalam tabung centrifuge (Gbr. 10.3). I 
5. C'ampurkan larutan hingga homogen (seluruhnya menjadi keruh)dan diamkan selama 5menit. 
6. Dengan pipet 0,2 ml yang bersih, teteskan 0,2 ml air suling ke dalamtabung centrifuge yang kedua dan 0,2 mllarutar 

glukosa standar ke dalam tabung sentrifuge yang ketiga. Tabung kedua akan dipakai untuk blanko dan tabung ketiga 
akan dipakai untuk larutan-kontrol glukosa standar. I 

7. Sentrifugasi ketiga tabung pada 30009 selama 5 menit. Presipitat protein pada tabung yang berisi spesimen darah aka'n 
mengendap dan diperoleh cairan supernatan yangjernih. 

8. Siapkan tiga (atau lebih, kalau perlu) tabung-reaksi yang besar dan labeli seperti pad a Gbr. 10-4: 
tabung blanko (B) 

- tabung kontrol (R) 
- tabung pasien (P). 

Catatan : Kalau beberapa sampel akan diuji sekaligus, labeli tiap-tiap tabung P dengan nama ataunomor pasien. 

9. Dengan pipet, teteskan ke dalam tabung: 

• Blanko: 
- 0,5 inllarutan, dari tabung centrifuge yang kedua 
- 3,5 ml reagen o-toluidin. 

• Kontrol: 
- 0,5 ml!arutan, dari tabung centrifuge ketiga 
- 3,5 ml reagen o-toluidin. 

• Pasien: 
- 0,5 m! cairan supernatant, dari tabung centrifuge yang pertama 
- 3,5 ml reagen o-toluidin. 

Catatan: Reagen o-toluidin bersifat korosif. 
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Gbr 10.5 Memanaskan tabung-tabung reaksi pada penangas air. 

10. Kocok larutan pada masing-masing tabung hingga homogen. Panaskan semua tabung dengan penangas air pada 100De, 

selama tepat 12 menit (Gbr. 10.5). • 

11. Angkat tabung-tabung tersebut dan taruh di dalam gelas piala berisi air dingin, diamkan selama 5 menit. 
12. Ukur absorbansi larutan yang dihasilkan dengan colorimeter pad a panjang gelombang 630 nm. 

(a) Letakkan filter merah-jingga pada colorimeter. 
(b) Pindahkan larutan dari tabung berlabel B (blanko) ke dalam kuvet (tabung colorimeter) dan masukkan ke dalam 

colorimeter. 

(c) Setelah kuvet berisi larutan B tersebut berada di tempatnya, posisikan jarum penunjuk colorimeter pad a angka 
no1. 

(d) Buang larutan B tersebut, bilas kuvet dengan la rut an R (kontrol), sedikit saja, dan masukkan larutan R tersebut ke 
dalam kuvet; masukkan kuvet ke dalam colorimeter dan baca absorbansi larutan, AR. 

(e) Buang larutan R tersebut, bilas kuvet dengan larutan P (pasien), sedikit saja, dan masukkan larutan P tersebut ke 
dalam kuvet; masukkan kuvet ke dalam colorimeter dan baca absorbansi larutan, AP. 

KaHbrasi colorimeter 
Sebelum melakukan pengukuran dengan colorimeter, buat grafik kalibrasi untuk berbagai konsentrasi larutan glukosa 
standar, yang terdapat pada langkah 6-9 di atas. Grafik tersebut haruslah segaris (linear), mulai dari titik pangkal sampai 

konsentrasi tertingginya. Buat grafik baru tiap kali Anda memakai reagen o-toluidin yang baru, untuk mengonfirmasi 
kesegarisannya. 

10.1.4 Hasil 
Penghitungan 
Tentukan kadar glukosa dalam spesimen darah tersebut dengan rumus beriktit.' 

kadar glukosa darah (mmolfl) = (Ap/AR) x C 

Keterangan: 
Ap = absorbansi spesimen uji 
AR = absorbansi larutan glukosa standar 
. C = kadar larutan glukosa standar 
Catatan: Kalau Anda juga memakai serum kontrol, penghitungannya sama seperti di atas; tetapi Ap diganti dengan Ac 
(absorbansi larutan kontrol). 

Kisaran normal 
TabellO.1 menyajikan kisaran-normal kadar glukosa darah "puasa". 

Nilai yangtinggi atau rendah 
Kalau hasil uji menunjukkan nilai yang abnormal, tinggi atau rendah, uji harus diulang untuk mengonfirmasi hasil, dengan 
cara seperti yang diuraikanberikut ini. 

1 Rumus di atas dipakai kaJau Anda memak<ii satuan SI. Kalau Anda memakai satuan konvensional, rumus penghitungan kadar glukosa darah adalah sebagai 
berikut. 

kadar glukosa darah (mg/lOoml) = kadar glukosa darah (mmol/l) x 1/0,0555 
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Kadar glukosa darah > 16,5 mmol/I 
Encerkan tabung B (blanko) dan P (pasien) dengan menambahkan larutan asam asetat glasial, sama banyaknya dengan 
volume masing-masing larutan semula. Masukkan larutan B yang sudah diencerkan ke da]am kuvet, posisikan jarum 
penunjuk colorimeter pada angka nol. Selanjutnya, ganti larutan pada kuvet dengan larutan p, ukur absorbam·inya (Ap). 
Tentukan kadar glukosa, berdasarkan nilai Ap dannilai ~ yang diperoleh dari uji sebelumnya. Untuk mendapatkan kadar 
glukosa darah yang sebenarnya, hasil penghitungan dikali dua (karena larutan P diencerkan 1:2). 

Kadar glukosa darah <2,3 mmol/I 
Ulang uji dari awal. Pada langkah 1, teteskan 1,6 ml larutan asam trikloroasetat (bukan 1,8 ml), dan pada langkah 2, 

teteskan 0,4 ml darah, serum, atau plasma (bukan 0,2 m!). Lakukan uji dan penghitungan sama persis dengan uraian di 

atas. Untuk mendapatkan kadar glukosa darah yang sebenarnya, hasil penghitungan dibagi empat. 

10.2 Estimasi Kadar Urea Darah: Metode Diasetil Monoksim/Tiosemikarbazid 
Urea merupakan produk sampingan hasil katabolisme protein di da]am hepar. Dari hepar, urea memasuki peredaran 
darah, difiltrasi di ginjal, dan diekskresikan bersama-sama urine. 

Kalau ginjal tidak mengekskresikan urea, kadarnya dalam darah akan meningkat. Hal ini dapat terjadi kaiau tubulus ginjal 

rusak atau kalau aliran darab ke ginjal berkurang. 

10.2.1 Prinsip 
Pertama-tama, protein dipresipitasikan oleh asam trikloroasetat. Urea dalam filtratbereaksi dengan diasetil monoksim 

dalam suasana asam, mengoksidasi reagen dan tiosemikarbazid, menghasilkan larutan berwarna merah. Selanjutnya, 
absorbansi larutan yang dihasilkan ini diukur dengan colorimeter fotoelektrik. 

10.2.2 Alot don bohon 
• Colorimeter 
• Tabung kerucut dan tabung teaksi (berkap~sitas 20 ml) 
• Pipet, 50 Ill, 0,1 ml, 0,5 ml, 5 ml 
• Gelas ukur, 50 ml 
• Penangas air, pada 100De 
• Reagen urea (reagen no. 62): 

larutan asam trikloroasetat 5% 

Larutan-stok diasetil monoksim 
reagen pewarna 
larutan-stok urea standar (125 mmol/l) 
larutan urea standar (10 mmolfl) 

• reagen asam (reagen no. 6) 
• reagen blanko (reagen no. 11) 

• sampel darah: whole blood (dengan larutan garam dikalium EDTA 10% (reagen no. 22)), serum, atau plasma 

• serum kontrol 

Serum kontrol ini (kadarnya sudah diketahui) harus dipakai pad a setiap uji serial. Hasi! uji terhadap serum kontrol ini 
merupakan pembanding bagi hasil uj i terhadap sampel pasien. 
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10.2.3 Metode 
1. Buat reagen pewarna sesaat sebelum uji, dengan meneampurkan larutan-stok diasetil monoksim dan reagen asam 1:1 . 

Untuk masing-masing uji, buat sedikitnya 15 ml reagen pewarna. 

Masukkan reagen pewarna ini ke dalam tabung-reaksi yang besar atau labu keeil, kocok hingga homogen. 

2. Dengan pipet, teteskan 50 III whole blood (dengan laI1!tan garam dikalium EDTA), serum, atau plasma ke dalam tabung 

centrifuge. 
3. Tambahkan 1 mllarutan asam trikloroasetat, koc,ok campuran hingga homogen. 

Sentrifugasi dengan keeepatan tinggi (30009) selama 5 menit untuk mengendapkan presipitat protein, terpisah dengan 
eairan supernatan di atasnya. 

4. Siapkan tiga (atau lebih, kalau perlu) tabung-reaksi yang besar dan labeli seperti pada Gbr. 10-4: 

tabung blanko (B) 

- tabung kontrol (R) 

- tabung pasien (P) 

Catatan: Kalau beberapa sampel akan diuji sekaligus, labeli tiap-tiap tabung P dengan nama atau nomor pasien. 

5. Dengan pipet, teteskan ke dalam tabung: 

• Blanko: 
- 0,1 ml reagen blanko 

- 3,0 nil reagen pewarna yang baru saja dibuat. 

• . Kontrol : 
- 0,1 mllarutan standar 

- 3,0 ml reagen pewarna yang baru saja dibuat. 

• Pasien: 
0,1 ml cairan supematan 

3,0 ml reagen pewarna yang baru saja dibuat. 
6. Kocok larutan padamasing-masing tabung hingga homcigen. Panaskan semua tabung dengan penangas air pada 100°C 

Oihat Gbr. 10.5) hingga warna larutan menjadi merah, kira-kira selama 15 menit. 

7. Angkat tabung~tabung terse but dan taruh di dalam gelas piala berisi air dingin, diamkan hingga dingin pada suhu 
kamar. 

8. Ukur absorbansi larutan yang dihasilkan dengan colorimeter pada panjang gelombang 520 nm. 
(a) Letakkan filter hijau pada colorimeter. 
(b) Pindahkan larutan dari tabung berlabel B (blanko) ke dalam kuvet (tabung colorimeter) dan masukkan ke dalam 

colorimeter. 

(c) Setelah kuvet berisi larutan B tersebut berada di tempatnya, posisikan jarum penunjuk colorimeter pada angka 
no!. 

(d) Buang larutan B tersebut, bilas kuvet dengan larutan R (kontrol), sedikit saja, dan masukkan larutan R tersebut 
ke dalam kuvet; masukkan kuvet ke dalam colorimeter dan baca absorbansi larutan, A

R
• 

(e) Buang larutan R tersebllt,bilaskuvet dengan larutan P (pasien), sedikit saja, dan masukka~ larutan P tersebut 

ke dalam kuvet; masukkan kuvet ke dalam colorimeter dan baca absorbansi larutan, Ap. 

10.2.4 Hasil 

Penghitungan 
Tentukan kadar urea darah dengan rumus berikut.' 

. kadar urea (mmol/l) = (Ap/AR) x C 
Dengan: 

Ap = absorbansi spesimen uji 

AR =absorbansi larutan urea standar 
C = kadar larutan urea standar (10 mmol/l). 

, Rumus di atas dipakai kalau Anda memakai satuan SI. Kalau Anda memakai satuan konvensional, rumus penghitungan kadar urea darah adalah sebagai 
berikut. 

kadal' urea darah (mg/ 100ml) = kadar urea darah (mmol/l) x 1/0,167 
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Klsaran normal 
Kisaran-normal kadar urea darah adalah sekitar 3-7 mmol/l (18-42 mg/100ml). 

Nllal yang tinggi 
Kalau hasil uji menunjukkan nilai kadar urea >25 mmoljl (>150 mg/100 ml), ulang uji dari awal. Pad a langkah 2, teteskan 
0,1 m~ (bukan 50 Ill) whole blood (dengan larutan garam dikalium EDTA), serum, atau plasma. Lakukan uji dan 
penghitungan sama persis dengan uraian di atas. Untuk mendapatkan kadarurea darahyangsebenarnya, hasil penghitungan 
dibagi dua. 



11.Teknik Imuriologis dan Serologis 
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Sebagian besar teknik-diagnostik imunologis dikembangkan atas dasar fakta yang menunjukkan bahwa su'iitu antigen 
dapat berinteraksi dengan antibodi spesifilmya. Kebanyakan penyakit akibat infeksi didiagnosis dengan cara mengisolasi 
dan mengidentifikasi mikroorganisme penyebabnya di dalam spesimem pasien. Pada beberapa kasus, mikroorganisme 
sukar dikultur dan diisolasi; identifikasi mikroorganisme sering kali memerlukan teknikyang khusus dan mahal sehingga 
bukan merupakan teknik diagnostik yang rutin dikerjakan. Pada kelainan imunologis tertentu, bahkan tidak ditemukan 
mikroorganisme sama sekali. Selain itu, dikenal juga beberapa penyakit imun yang terjadi "alami;', seringnya dinamakan 
penyakit autoimun; penyakit ini bukan disebabkan oleh mikroorganisme, tetapi dapat dideteksi dengan teknik~diagnostik 

imunologis. Beberapa di antara teknik-teknik tersebut berbasis pada pendeteksian produk-produk metabolisme spesifik 
atau antigen/antibodi spesifik. Pada penyakit yang disebiJ.bkan oleh mikroorganisme, uji imupologis tidak mendeteksi 
mikroorganisme secara langsung, tetapi menghasilkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya mikroorganisme tersebut. 
Sejumlah teknik diagnostik yang berbasis pada interaksi antigen-antibodi (melalui reaksi-reaksi biologis) divraikan di sini. 
Topik mengenai sistem imun ini, yang diuraikan cukup detail, sebenarnya di luar cakupan pedoman ini. Tujuannya adalah 
untuk memperkenalkan konsep umum mengenai sistem imun dan beberapa terminologinya; yang diharapkan dapat 
membantu pemahaman beberapa teknik imunologis yang disajikan pada bagian ini . Perlu dicatat bahwa berbagai pilihan 
teknik tersedia untuk tujuan diagnostik tertentu; pilihannya bergantung pada parameter apa yang ingin diketahui dan 
fasilitas yang tersedia. Teknik-telmik diagnostik yang diuraikan di sini merupakan teknik-teknik yang paling sering dipakai 
alat-bantu diagnostik untuk penyakit-penyakit tertentu yang melibatkan reaksi imunologis. 

11.1 Pengantar hl1unologi 
Peran sistem imun adalah sebagai pertahanan tubuh. Sistem imun memiliki mekanisme nonspesifik maupun spesifik 
untuk mengenali dan merespons mikroorganisme yang dianggap asing dan berpotensi menyebabkan penyakit (patogenik). 
Sawar (barrier) fisis atau mekanis, mis., kulit dan membran mukosa, berperan sebagai sistem imun nonspesifik, yi ., 
mencegah masuknya berbagai patogen ke dalam tubuh. Penghalang-penghalang ini biasanya sangat efektif, tetapi beberapa 
patogen dapat menernbusnya dan masuk ke dalam tubuh. Patogen-patogen yang berhasil masuk ini akan segera dihancurkan 
oleh berbagai fagosit di dalam tubuh, seperti makrofag. 

Sewaktu mikroorganisme patogen masuk ke dalam tubuh, mekanisme pertahanan spesifik diaktifkan. Mekanisme spesifik 
ini dibagi menjadi sistem humoral (diperantarai-antibodi) dan sistem seluler (diperantarai-sel). Sistem humoral terkait 
dengan sel-sel yang disebut limfosit-B, yi ., prekursor sel plasma. Sel plasmaini menghasilkan dan menyekresikan molekul 
protein yang disebut antibodi atau imunoglobulin . Sistem seluler terkait dengan limfosit-Tyang dapat berinteraksi dengan 
benda asing dan menghancurkannya. 

11 .1 .1 Antibodi 
Antibodi ditemukan pada serum, air susu, saliva, air rnata, urine, dan cairan tubuh lainnya. Pada bayi baru lahir, antibodi 
sebenarnya belum dihasilkan dan imunitas didapat dari antibodi ibu, terutama lewat air susu ibu dan plasenta. Seiring 

. proses pertumbuhannya, bayi ~erpajan terus dengan berbagai antigen lingkungan, yang memicu produksi antibodi. Pada 
manusia, dikenallima kelas utama antibodi atau imunoglobulin: IgG, IgM, 19A, IgE, dan IgD. 
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Rantai H 

Gbr. 11.1 Struktur imunoglobulin 

Protein-protein tersebut dibedakan atas dasar pergerakannya sewaktu elektroforesis, berat molekulnya, strukur a:!ltigenik

nya, koefisien pengendapannya, bentuknya, dan berbagai karakteristik lainnya. Semua imunoglobulin memiliki kesamaan 

struktur dasar, yi., tersusun dari empat rantai polipeptida, dua rantai yang panjang atau berat (rantai H) dan dua rantai 

yang pendek atau ringan (rantai L) (Gbr. 11.1). 

Di dalam rantai H dan L ini, terdapat daerah-daerah yang dinamakan lengan konstan, ie. daerah dengan sekuens-sekuens 

asam amino yang serupa, danlengan variabel (biasanya pad a ujung rantai), yi. , daerah dengan sekuens-sekuens asam 

amino yang sangat bervariasi. Lengan variaoel menghasilkan berbagai antibodi spesifik. . 

11.1.2 Antigen 
Antigen merupakan molekul (biasanya protein) yang dapat memicu respons imun. Pada molekul antigen, terdapat daerah 

yang dinamak-an lengan antigenik, yi ., daerah yang dapat dikenali oleh antibodi. Suatu antigen dapat memiliki beberapa 

lengan antigenik dengan konfigurasi yang berbeda-beda ataupun sama, tempat terikatnya antibodi-antibodi spesifik. 

Beberapa karakteristik dapat memengaruhi imunogenisitas antigen, yang diuraikan singkat di bawah ini. 

Kemudahan untuk dikenali sebagai benda asing 
Karakteristik terpenting suatu antigen adalah kemudahannya untuk dikenali tubuh sebagai benda asing. Normalnya, 

sistem imun seseorang mampu membedakan antara zat-zat yang memang kepunyaan tubuh dan zat-zat yang bukan 

kepunyaan tubuh (self dan non-self). Pada kondisi tertentu, mekanisme toleransi-diri (self-tolerance) tidak berfungsi 

dengan semestinya dan sistem imun malah menyerang tubuh sendiri. 

Beret molekul 
Berat molekul atau ukuran antigen juga memengaruhi imunogenisitas antigen. Pad a umumnya, molekul yang besar 

. bersifat sangat imunogenik (yi. , efektif untuk memicu respons imun) sehingga mudah dikenali tubuh sebagai benda asing. 

Molekul yang kecil biasanya bersifat kurang imunogenik. 

Kompleksitas 
Semakin kompleks molekulnya, semakin imunogenik antigen tersebut. Protein yang kompleks merupakan antigen yang 

"lebih imunogenik" dibandingkan polimer-berulang lipid, karbohidrat, dan asam nukleat. 

Stabilitas 
Supaya dapat dikertali oleh sistem imyn, suatu antigen haruslah stabil. 

Kemudahan untuk dihancurkan 
Molekul antigen harus dapat dihancurkan. Untuk memicu suatu respons imun, sistem imun harus berinteraksi dulu 

dengan antigen. 

Cara pemberian dan dosis antigen 
Antigen harus diberikan dengan tepat. Beberapa antigen membangkitkan respons imun kalau diberikan secara subkutan; 

kalau diberikan secara intravena, respons imun tidak terjadi. Antigen juga harus diberikan dalam dos is yang tepat; kalau 

dosisnya terlalu besar atau terlalu kecil, respons imun yang dibangkitkannya mungkin tidak seperti yang diharapkan. 

11.1.3 . Interaksi anti~en-an"tibodi 
Ikatan antara antigen dengan antibodi dapat dianalogikan dengan pasangan ari·tara gembok dan kuncinya. Lengan antigen 

("gembok") memiliki konformasi spesifik dan hanya dapat berikatan dengan antibodi yang spesifik pula ("kuncinya"), yi., 
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antibodi dengan lengan variabel yang sesuai (alurnya dan konturnya). Namun, fenomena yang ditemukan tidak selalu 
demikian. Kadang-kadang, suatu antigen dapat berikatan Oemah) dengan antibodi yang sebenarnya bersifat spesifik untuk 
antigen lain; menyebabkan terjadinya reaktivitas-silang. Untuk mecegah terjadinya interaksi yang tidak diharapkan ini, 
sebelum melakukan suatu uji imunologis berbasis reaksi antigen-antibodi, Anda harus terlebih dulu mengetahui dan 
menetapkan sensitivitas dan spesifisitas uji tersebut. 

Sensitivitas-analitis suatu uji imunologis merujuk pada kemampuannya untuk mendeteksi antigen atau antibodi sampai 
jumlah minimum tertentu; sinomimnya adalah batas deteksi. Spesifisitas-analitis suatu uji imunologis merujuk pada 
kemampuannya untuk mengukur zat yang spesifik saja.1 Keduanya harus benar-benar dipertimbangkan, khususnya ketika 
Anda harus memilih uji imunologis yang baru. Pertimbangan-pertimbangan lainnya meliputi: kemudahannya untuk 
dipakai di laboratorium setempat,biayanya, ketersediaan prasarananya, personelnya, lamanya, dan kepraktisannya. 

11.2 Prinsip Teknik Imunokimiawi 
Reaksi antigen-antibodi dapat digolongkan menjadi tiga kelompok: reaksi. pengikatan primer, sekunder, dan tersier. 
Bagian ini hanya menguraikan reaksi pengikatan primer dan sekunder. Reaksi tersier biasanya terjadi in vivo, setelah 
berlangsungnya reaksi sekunder. 

11 .2.1 Uji pengikatan primer 
Uji-uji pad a kelompok ini berbasis pada pengukuran-langsung reaksi pengikatan awal antara antigen dan antibodi. Uji ini 
merupakan uji yang sangat sensitif dan memerlukan suatu label (zat-pelacak) untuk mendeteksi reaksi pengikatan. Uji-uji 
yang termasuk dalam kelompok ini meliputi radioimmunoassay, enzyme immunoassay, dan immunofluorescence 
assay. 

Radioimmunoassay 
Pad a radioimmunoassay, antigen ataupun antibodi diikat oleh zat~pelacak Oabel) radioaktif dan radioaktivitasnya diukur 
dengan scintillation counter (Gbr. 11.2). Metode ini sudah jarang dikerjakan karena relatif susah dan memerlukan zat 
radioaktif .. 

Enzyme immunoassay 
Pada enzyme immunoassay, antigen atau antibodi diikat oleh enzim berlabel, menghasilkan perubahan warna sewaktu 
enzim tersebut bereaksi dengan substratnya. Perubahan warna initerlihat kasatmata atau terdeteksi dengan 
spektrofotometer. Pengikatan ini dapat bersifat kompetitif ataupun non-kompetitif. Pengikatan kompetitif berbasis pada 
kompetisi antara antigen berlabel (kadarnya sudah diketahui) dan antigen tak-berlabel (kadarnya belum diketahui) untuk 
menerripati antibodi yangsama (kalau yang.hendak diukur adalah antigen) atau antara antibodi berlabel (kadarnya sudah 
diketahui) dan antibodi tak-berlabel (kadarnya belum diketahui) untuk mengikat antigen yang sama (kalau yang hendak 
diukur adalah antibodi) (Gbr. 11.3). Karena itu, jumlah antibodi (atau antigen) yang dapat diikat oleh antigen (atau 
antibodi) berlabel terkait dengan jumlah antigen (atau antibodi) tak-berlabel yang terdapat dalam serum. 

Pada pengikatan non-kompetitif (teknik sandwich), antigen atau antibodi dilekatkan (atau difiksasi) pad a suatu fase solid, 
bisa berupa partikel tak-larut (manik-manik), dinding tabung, atau alas lempeng-mikrotiter. Selanjutnya, sampel uji yang 
mengandung antibodi atau antigen yang sesuai dilekatkan di atasnya. Terakhir, antibodi atau antigen berlabel (konjugat) 
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Gbr. 11.2 Prinsip radioimmunoassay 
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1 Sensitivitas dan spesifisitas analitis suatu uji"imunologis jangan disamakan dengan sensitivitas dan spesifisitas diagnostik, yang ditetapkan untuk mem
bedakan antara populasi yang sa kit dan populasi yang tidak sakit. 
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Gbr. 11.3. Prinsip enzyme Immunoassay kompetitif 
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dilekatkan,membentuk lapisan-atas sandwich (Gbr. 114). Sewaktu pengukuran antibodi, konjugat akan mengikat anti
irnunoglobulin yang spesifik; sewaktu pengukuran antigen, konjugat akan mengikat antibodi yang spesifik untuk antigen 
tersebut. Jumlah antigen (atau antibodi) yang dapat diikat oleh konjugat terkait langsung dengan jumlah antibodi (atau 
antigen) dalam sampel uji; antigen-terikat atau antibodi-terikat sajayang diukur pada uji ini. 

Salah satu uji yang memakai teknik ini adalah enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Enzim-enzim yang dipakai 
pada ELISA meliputi horseradish peroksidase, fosfatase alkali, lisozim, dan 13-galaktosidase. 

Enzyme immunoassay kini lebih banyak dipakai karena teknik ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan 
radioimmunoassay, yi., masa-penyimpanan reagennya lebih lama, peralatannya lebih murah dan lebih sederhana, tidak 
ada aturan ketat mengenai pembuangan reagennya, dan reagen-reagennya lebih "aman". 

Imunofluoresens 
Fluoresein, seperti isotiosianat dan tetra-metilrodamin isotiosianat, dapat berkopel dengan antibodi tanpa mengganggu 
spesifisitas antibodi tersebut. Pendaran-cahaya (fluoresens) terjadi ketika molekul, yang sudah tereksit.asi ke tingkat energi 
yang lebih tinggi, kembali ke tingkat energi normal. Ekses em!rgi dibebaskan dalam bentuk cahaya. Pendaran-cahaya ini 
dapat diamati dengan mikroskop fluoresens, yang merupakan hasil pemodifikasian mikroskop cahaya. 

Terdapat dua jenis teknik immunofluorescence yang lazim dipakai, yi., imunofluoresens direk dan indirek. 

Imunofluoresens direk . 
Imunofluoresens direk dipakai untuk mengukur kadar antigen. Pada teknik ini, fluoresein berikatan dengan salah satu 
komponen pada antiserum yang mengandung antibodi terhadap komponen sel atau jaringan yang spesifik. Antiserum ini 
ditambahkan langsung pad a spesimen jaringan. Setelah antigen berinteraksi dengan antibodi, spesimen jaringan tersebut 
"dicuci". 

Spesimen jaringan diperiksa di bawah mikroskop; pendaran-cahaya tampak ketika antibodi berikatan dengan antigen 

(Gbr. 11.5). 

Imunofluoresens indirek 
Imunofluoresens i.ndirek dipakai untuk mendeteksi antibodi dalam serum pasien. Serum ditambahkan langsung pada 
spesimenjaringan yang mengandung antigen-spesifik terhadap antibodi yang dicari. Setelah antigen dan antibodi bereaksi, 
spesimen jaringan tersebut "dicuci". Selanjutnya, anti-imunoglobulin berlabel-fluoresein ditambahkan pada spesimen 
jaringan, lalu diinkubasi dan "dicuci" lagi. 
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Fluoresens 

. Anti-imunoglobulin berlabel akan melekat pada antibodi yang sudah berikatan dengan antigen spesimen jaringan, tampak 
berupa area-area fluoresens di bawah mikroskop (Gbr. 11.6). Metode indirek ini lebih sensitif dibandingkan metode direk; 
pada metode indirek, terjadi "amplifikasi", dalam arti setiap antibodi tak-berlabel dapat berikatan dengan dua antibodi 
berlabe!. 

1 1 .2.2 . Uji pengikctcn sekunder 
Reaksi sekunder terjadi setelah reaksi primer yang sUdah diuraikan di atas, menghasilkan perubahan yang bisa dilihat 
langsung; perubahan ini yang akan dideteksi pada uji pengikatan sekunder. Pada uji ini, pemeriksa dapat melihat langsung 
reaksi pengikatan yang terjadi tanpa bantuan zat-pelacak (label). Teknik-teknik yang dipakai untuk uji ini meliputi metode 
aglutinasi, presipitasi, reaksi bergantung-komplemen, dan neutralisasi. Metode aglutinasi dan presipitasi rutin dikerjakan 
untuk tujuan diagnostik. Kedua metode ini diuraikan singkat di bawah ini. 

Aglutinasi 
Aglutinasi melibatkan reaksi antara antibodi dan antigen yang berupa partikel-partikel (tak-larut), memicu terjadinya 
penggumpalan partikel-partikel tersebut dan dapat dilihat langsung (Gbr. 11.7). Interaksi antara antigen permukaan dan 
antibodi spesifiknya memicu terjadinya pengikatan-silang (cross-linking) dengan partikel-partikel di sekitarnya, mis., 
bakteri, sehingga menghasilkan suatu kisi (pola anyaman geometris) yang tersusun dari gumpalan-gumpalan se!. 

Aglutinosi oktif (direk) 
Aglutinasi aktif melibatkan lengan-antigenik yang mempakan konstituen intrinsik partikel (antigen) tersebut. Contohnya 
adalah reaksi herriaglutinasi yang dipakai untuk penentuan golongan darah. 

Aglutinosi posif (indirek) 
Aglutinasi pasif melibatkan lengan-antigenik yang bukan merupakan konstituen jntrinsik partikel (antigen) tersebut. 
Antigen yang lamt berikatan dengan partikel yang tak-larut, seperti eritrosit. Eritrosit ini biasanya sudah dicampur 
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dengan asam tanat, yang mengubah karakteristik permukaan eritrosit, sehingga antigen dapat terikat kuat pada permukaan 
eritrosit tersebut. Partikel tak-larut lainnya meliputi bakteri, arang, bentGmit (lempung), dan lateks polivinil, yang mudah 
mengikat antigen. 

Untuk menentukan kadar antibodi yang terdapat dalam sampel, dapat dipakai teknik titrasi semi-kuantitatif. Partikel . 
tersuspensi (antigen) dengan volume tertentu ditambahkan ke dalam antiserum, juga dengan volume tertentu, yang 
diencerkan serial. Antibodi yang terdapat dalam serum akan menyebabkan aglutinasi partikel-partikel tersebut (Gbr. 11.8) 

dan reaksi yang terjadi biasanya diberi skor mulai dari 0 sampai 4+. Kadar antibodi dilaporkan sebagai tit er, yi., kebalikan 
dari pengenceran~antiserum yang tertinggi dan masih memperlihatkan aglutinasi. 

Inhibisi aglutinasi 
Reaksi inhibisi aglutinasi dipakai untuk mendeteksi antigen. Teknik ini berbasis pada kompetisi antara antigen yang tak
larut (berupa partikel) dan antigen yang larut untuk berikatan dengan antibodi tertentu. Dalam waktu bersamaar:, antibodi 
juga bereaksi dengan sampel uji. Kalau sampel uji mengandung antigen yang larut, antibodi akan bereaksi dengan antigen 

tersebut dan tidak akan bereaksi dengan sel atau partikel penanda (yi., antigen yang tak-larut). Jadi, kalau tidak terjadi 
aglutinasi pada spesimen sewaktu uji ini dilakukan, berar.ti hasilnya positif. Salah satu contoh uji yang berbasis pada teknik 
ini adalah pendeteksian human chorionic gonadotropin (hCG) yang dipakai pada uji konfirmasi kehamilan dan pada 
kondisi-kondisi patologis lain yang harus dikonf'irmasi berdasarkan kadar hCG (Gbr. 11.9). 

Presipitasi 
Reaksi presipitasi melibatkan interaksi antara antigenyang larut dan antibodi yang larutjuga, tidak seperti reaksi aglutinasi, 
yang antigennya tak-larut (berupa partikel). Kalau antibodi yang larut diinkubasi bersama-sama dengan antigen yang 
larut, keduanya akan membentuk kompleks ikatan-silang (cross-link) dan menghasilkan presipitat. Metode presipitasi 
dapat berupa metode kualitatif ataupun kuantitatif dan interaksi yang terjadi bergantung pada kekuatan ikatan ionik, pH, 
dan konsentrasi. 

Kuat-lemahnya pengikatan-silang (cross-linking) dan banyak-sedikitnya presipitat yang terbentuk dapat ditentukan 
berdasarkan gambaran kurva presipitin kuantitatif. Kurva terbagi atas tiga zona sebagai berikut (Gbr. 11.10). 

• Zona ekuivalen, yi ., zona yang memperlihatkan perbandingan proporsional antara kadar antigen dan antibodi. 
• Zona ekses antibodi, yi., zona yang memperlihatkan ekses antibodi, yang tidak berikatan, karena semua antigEn (lengan 

antigeniknya)sudah terikat pada masing-masing molekul antibodi spesifiknya. 
• Zona ekses antigen, yi., zona yang memperlihatkan ekses antigen, yang tidak berikatan, karena semua antibodi (lengan 

variabelnya) sudah terikat pad a masing-masing molekul antigen spesifiknya. 
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Beberapa teknik imunologis lainnya berbasis pada salah satu dari ketiga bentuk reaksi presipitasi di atas atau bentuk 
reaksi presipitasi yang lain. Teknik-teknik berbasis presipitasi ini meIiputi nefelometri, turbidimetri, imunodifusi radial 
(teknik Mancini), difusi ganda (Ouchteriony), dan beberapa teknik imunoelektroforesis_ 

Nefelomefri don furbidimefri 
Nefelometri dan turbidimetri melibatkan pengukuran panjang gelombang cahaya yang dihamburkan (nefelometri) dan 
panjang gelombang cahaya yang diserap (turbidimetri) oleh kompleks antigen-antibodi_ Kedua teknik ini dipakai untuk 
menentukan kadar protein dari obat dalam serum atau CSF. Teknik ini terbukti cepat dan sensitif.Antigen diinkubasi 

, bersama-sama dengan antibodi Cberlebih) di dalam sebuah kuvet. 

Pada nefelometri, cahaya akan men embus kuvet dan dihamburkan oleh kompleks antigen-antibodlyang sudah terbentuk; 
panjang gelombang cahaya yang dihamburkan ini kemudian diukur. 

Konsentrasi antigen ditentukan berdasarkan kurva-standar yang dibuat dengan mem-plot panjang gelombang cahaya 
yang dihamburkan oleh serangkaian larutan antigen y~ng sudah diketahui konsentrasinya. Pada beberapa uji, ditambahkan 
polimer untuk mempercepat pembentukan komplt~ks antigen-antibodi. 

Pada turbidimetri, cahaya akan menembus kuvet dan diserap oleh kompleks antigen-antibodi yang sudah terbentuk; 
panjang gelombang cahaya yang diserap ini kemudian diukur. Uji ini dapat dikerjakan dengan fotometer konvensional. 
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Imunodifusi radial (teknik Mancini) 
Imunodifusi radial berbasis pada prinsip bahwa terdapat hubungan kuantitatif antara konsentrasi antigen pada sumur
sumur gel agarosa yang mengandung antibodi dan diameter lingkaran presipitat yang terbentuk. Konsentrasi antigen . 
dalam sampel uji ditentukan berdasarkan kurva-standar yang dibuat dengan mem-plot diameter2 lingkaran presipitat 
yang terbentuk pada serangkaian larutan antigen yang sudah diketahui konsentrasinya (Gbr. 11.11). Teknik ini dapat 
dipakai untuk pengukuran komplemen dan immunoglobulin secara kuantitatif. 

11.3 
11.3.1 

Pemeriksaan Faktor Reumatoid dengan Teknik Aglutinasi-Lateks 
Alat dan bahan 

• Lempeng uji (sebaiknya yang berwarna hitam) 
• Batang pengaduk, lidi, atau rotator 

.• Tabung reaksi, 5 ml 
• Rak tabung reaksi 
• Mikropipet 
• Reagen lateks faktor reumatoid (rheumatoid factor, RF) (suspensi partike} lateks dalam air, yang dilapisi dengan IgG . 

manusia) 

• Serum kontrol positif dan kontrol negatif 
• Larutan natrium klorida 0,85% (reagen no. 53). 

Alat dan bahan di atas biasanya sudah tersedia di pasaran dalam satu set. 

. 11 .3.2 Metode 
1. SiaIJkan serum uji, serum kontrol, dan reagen lateks RF. Bahan-bahan ini harus ditaruh dalam ruangan pada suhu 

kamar. 
2. Encerkan serum uji dan serum k<;>ntrol dengan larutan natrium klorida, masing-masingnya 1:5. 

3. Teteskan kedua serum (uji dan kontrol), masing-masingnya setetes, pada lempeng uji yang berbeda. 
4. Kocok vial reagen lateks RF dan tambahkan setetes reagen pada masing-masing lempeng uji. 
5. Dengan batang pengaduk atau lidi (satu untuk tiap sampel), aduk sampel .hingga tercampur rata dan putar-putar 

lempeng (pelan-pelan, kira-kira 10 kali), atau masukkan ke dalam rotator. 
6. Setelah 2 menit, amati reaksi yang terjadi pada tiap-tiap serum uji dan bandingkan dengan serum kontrol (Gbr. 11.12). 

7. Kalau ada satu satu sampel saja yang positif, ulangi langkah 3-6 di atas, dengan pengenceran ciua kalinya. 

Titer ditentukan berdasarkan pengenceran serum yang tertinggi dan masih memperlihatkan aglutinasi. 

Standar 1 Standar 2 Standar 3 Tidak diketahui 

e 8~8 8 
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Konsentrasi antigen (atau antibodi) 

Gbr. 11.1 1 Prinsip imunodifusi radial 
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Gbr. 11.12 Uji aglutinasi lateks 
a: Hasil yang positif; b: hasil yang hegatif. 

11. 4 
11.4.1 

Pemeriksaan Antibodi Anti-Steptolisin 0 
Uji 0rlti-streptolisin 0 

Streptolisin 0 adalah toksin yang dihasilkan oleh Streptococcus haemolyticus. Uji anti-streptolisin 0 (anti-streptolysin 0 
test, ASOT) merupakan uji laboratorium yang paling sering dikerjakan pasca-infeksi streptokokal/sekuelenya (demam 
reumatik dan glomerulonefritis pasca-streptokokal akut). Berbagai teknik kini sudah dikembangkan, tetapi ASOT "standar" 

berbasis pada fakta yang menunjukkan bahwa streptolisin 0 akan melisiskan eritrosit manusia atau domba, kecuali kalau 
sudah dineutralkan oleh antibodi anti-streptolisin 0 yang terdapat dalam serum pasien. 

Satu (satuan) streptolisin 0 adalah kadar minimum streptolisin 0 yang rriasih dapat melisiskan 0,5 ml suspensi eritrosit
domba 5% "segar", dengan penginkubasian selama 1 jam pada 37°C. SatuTodd didefinisikan sebagai kadar antibodi anti
streptolisin 0 yang dapat meneutralkan 0,5 (satuan) streptolisin O. 

Prinsip 
Uji dilakukan dengan rn:enginkubasi streptolisin 0 standar, dengan kadar tertentu, bersama-sama dengan serangkaian . 
larutan hasil pengenceran serum pasien yang sudah diinaktifkan melalui pemanasan (mengandung antibodi anti

str~ptolisin 0), pada 3~C selama 15 men it. Selanjutnya, suspensi eritrosit-domba 5% "segar" ditambahkan ke dalam tiap
tiap tabung dan diinkubasi selama 45 menit lagi. Setelah disentrifugasi pada 50Q9, titer ditentukan berdasarkan 
pengenceran serum pasien yang tertinggi dan supernatannya masih tampak jernih (tidak terjadi hemolisis) ; titer ini 
dilaporkan dalam satuan Todd (kebalikan pengenceran). Karena teknik ini memboroskan waktu, sekarang sering dipakai 
berbagai metode lain yang lebih cepat dan lebih sederhana (lihat bagian 11.4.2) . 

Alat dan bahan 
• Labu volumetrik, 1000 ml 

• Tabung reaksi, 75 mm x 12 mm 
• Rak tabung reaksi 
• Pipet serologis 

• Penangas air 

• Centrifuge 
• Larutan dapar fosfat, pH 6,8 (reagen no. 43) 
• Larutan natrium klorida 0,85% (reagen no. 53) 

Eritrosit domba 5% yang sudah "dicuci" disuspensikan dalam larutan natrium klorida 0,85% (reagen no. 53) 
• Streptolisin 0 tereduksi (cara membuat streptolisin 0 tereduksi ini, dari bentuk tak-tereduksinya, biasanya tercantum 

pada petunjuk yang diberikan). 

Metode 
1. Buat tiga pengenceran serum pasien (sudah diinaktifkan pada 56°C selama 30 menit) sebagai berikut. 

0,5 ml serum + 4,5 ml dapar fosfat = 1:10 
0,5 mlserum 1:10 + 4,5 ml dapar fosfat = 1:100 
1 ml serum 1:100 + 4,5 ml dapar fosfat = 1:500 

2. Dari ketiga larutan di atas, buat pengenceran serial seperti yang tercantum pada tabell1.1. Untuk penapisan (screening), 
Anda cukupmemakai ketujuhtabung yang pertama dan kedua tabung kontrol (13 dan 14). 

3. Tambahkan 0,5 ml (setara dengart 1 Satuan. Internasional (International Unit, IU)) streptolisin 0 tereduksi ke dalam 
tiap-tiap tablmg, kecuali tabung 13. Kocok hingga homogen dan inkubasi di dalam penangas air pada3SoC selama 
15 menit. 
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4. Tambahkan 0,5 ml suspensi eritrosit-domba 5% kedalam tiap-tiap tabung. Kocok hingga homogen dan inkubasi di 
dalam penangas air pada suhu 31'C selama 45 menit; sewaktu penginkubasian sudah berjalan 15 menit, tabung-tabung 
tersebut dikocok lagi agar tetap homogen. 

5. Sentrifugasi tabung pada 5009 selama 3 menit dan amati apakah terjadi hemolisis atau tidak. 

Titer ditentukan berdasarkan pengenceran serum yang tertinggi dan belum memperlihatkan hemolisis. Tabung 13 

(kontrol negati£) seharusnya tidak memperlihatkan hemolisis. Kalau tampak hemolisis pada tabung ini, 10i hams 
diulang. Tabung 14 (kontrol positi£) seharusnya memperlihatkan hemolisis sempurna. 

11.4.2 Aglutinasi lateks 
. Alat dan bahan 

• Lempeng uji 
• Batang pengaduk, lidi, atau rotator 

• Tabung reaksi, 5 ml 
• . Rak tabung reaksi 

• Mikropipet, 50 /Jl 
• Reagen lateks anti-streptolisin 0: suspensi partikellateks yang dilapisi dengan streptolisin 0 

• Serum kontrol negatif 
.' Serum kontrol positif (positifkuat clan positiflemah) 

Larutan natrium klorida 0,85% (reagenno. 53). 

Metode 
1. Siapkan serum uji, serum kontrol,dan reagen, taruh di dalam ruangan pad a suhu kamar. 
2. Teteskan serum (uji dan kontrol), masing-masingnya setetes, pada lempeng uji yang berbeda. 
3. Kocok vial reagen lateks artti-streptolisin 0 hingga homogen; tambahkan setetes reagen pada masing-masing lempeng 

uji. 
4. Dengan batang pengaduk atau lidi (satu untuk tiap sampel), aduk sampel hingga tercampur rata dan putar-putar 

lempeng (pelan-pelan, IGra-kira 10 kali), atau masukkan ke dalam rotator. 
5. Setelah 2 menit, amati reaksiyang terjadi pada tiap-tiap serum uji dan bandingkan dengan serum kontrol. Kalau terjadi 

aglutinasi, berarti hasilnya positif. Kalau tidak terjadi aglutinasi, berarti hasilnya negatif. 
6. Kalau ada satu sampel saja yang positif, ulangi langkah 2-5 di atas, dengan pengenceran dua kalinya. 

Titer ditentukan berdasarkan pengenceran serum yang tertinggi dan masih memperlihatkan aglutinasi. 

Kebanyakan reagen anti-streptolisin 0 memiliki batas deteksi (mis., 200 IU/ml); kadar streptolisin 0 serum (dalam 
IU /m!) sama dengan batas deteksi dikali faktor pengenceran. 

label 11.1 Pengenceran serial untuk uji anti-streptolisin 0 
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11.5 Pemeriksaan B-Human Chorionic Gonadotropin (B-hCG) dalam 'Urine 
dengan Teknik Inhibisi Aglutinasi 

11.5.1 Alet den behen 
• Lempeng uji 
• Batang pengaduk, Iidi, atau rotator 
• Tabung reaksi, 75 mm x 12 mm 
• Rak tabung reaksi 
• Antibodi anti-B-human chorionic gonadotropin CB-hCG) 

• Reagen lateks hCG (suspensi partikellateks yang dilapisi dengan hCG) 
• Kontrol negatif 
• Kontrol positif (positif kuat dan positif lemah). 

Alat dan bahan di at as biasanya sudah tersedia di pasaran dalam satu set. 

1 1 .5.2 Metode 
1. Siapkan beberapa sampel urine dan semua bahan di atas, taruh di dalam ruangan pada suhu kamar. 
2. Teteskan sampel urine dan larutan kontrol, masing-masingnya setetes, pada lempeng uji yang berbeda. 
3. Tambahkan setetes antibodi anti-B-hCG pada masing-masing lempeng uji. 
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4. Kocok reagen lateks hCG hingga terbentuk suspensi yang homogen; dengan batang pengaduk atau lidi Csatu untuk tiap 

sampel), aduk sampel hingga tercampur rata, atau putar-putar lempeng. 

5. Setelah 3 menit, amati reaksi yang teIjadi pada tiap-tiap sampel uji dan bandingkan dengan kontrol. 

Kalau tidak teIjadi aglutinasi, berarti hasilnya positif Chamil atau ditemukan B-hCG). Kalau terjadi aglutinasi, berarti 
hasilnya negatif (tidak hamil atau tidak ditemukan 13-hCG). 

Analisis semi-kuantitatif 
Analisis semi-kuantitatif mungkin perlu dilakukan pada beberapa kondisi patologis yang menghasilkan 13-hCG. Hal ini 
dapat teIjadi pada pasien yang hamil maupun yang tidak hamil. 

Setiap sampel-urine yang positif diencerkan sampai volumenya dua kali semula dan diuji dengan metode yang sama 
dengan metode di atas (langkah 2-5). Titer ditentukan berdasarkan pengenceran yang tertinggi dan belum memperlihatkan 
aglutinasi. 

Hasil analisis semi-kuantitatif ini dilaporkan dalam satuan IU/ml; kadar B-hCG sama dengan faktor pengenceran yang 
tertinggi dan belum memperlihatkan aglutinasi dikali sensitivitas atau batas-deteksi metode bersangkutan, yang tercantum 
pada petunjuk yang diberikan. 

11.6 Pemeriksaan-Kuantitatif IgA, IgG, dan IgM dengan Metode Imunodifusi 
Radial 

11.6.1 Aiet den behen 
• Lempeng-kacasilikon 8 cm x 12 cm, atau cawan Petri (kaca atau plastik) 

Xotak yang dapat ditutup rapat 

• . Pembolong, diameter dalam 2 mm 

• Pipet, 5 III 
• Penangas air 

• Termometer 
• Tabung reaksi 
• Rak tabung reaksi 
• Larutan agar 3% dalam air suling 
• Larutan natrium klorida 0,15 mol/I, mengandung natrium az\?la 0,1% 

• Agarosa atau agar 
Antiserum 19A anti-human 

• Antiserum IgG anti-human 
• Antiserum IgM anti-human 
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• Serum-standarmanusia, mengandung: 
IgA, 2,0 mg/ml (123 Iu/ml) 

IgG, 9,5 mg/ml (llO IU /ml) 
IgM, 0,96 mg/ml (m IU/ml). 

Pedoman Teknik Dosar untuk Laboratorium Kesehatan 

Alat dan bahan di atas biasanya sudah tersedia di pasaran dalam satu set. 

11 .6.2 Metode 
1. Lapisi lempeng kaca (atau cawan Petri) sebanyak yang dibutuhkan (satu per pasien) dengan larutan agar 3%. 
2. Tentukan dengan tepat volume gel agarosa 1% yang dibutuhkan untuk melapisi semua lempeng, masing-masingnya 

setebal1,5 mm . Rumus penghitungannya sebagai berikut. 

ni 
-- x O.15 

4 

dengan d = diameter lempeng (dalam cm). 
3. Buat 40 ml larutan agarosa 1% dalam natrium klorida 0,15 mol/l yang mengandung natrium azida 0,1%. Larutkan 

agarosa dalam larutan tersebut dengan memanaskannya di atas penangas air pada lOO°C. Ketika s!lspensi sudah tampak 
jernih, dinginkan sampai 56°C. 

4. Panaskan antisera sampai 56°C di atas penangas air. 
5. Tambahkan 0,1 ml antiserum IgA anti-human per 10 mllarutan agarosa. Kocok hingga homogen. 
6. Tuangkan campuran agarosa-antiserum tersebut, .dengan volume yang tepat, pada tiap-tiap lempeng kaca (atau cawan 

Petri) di atas dan diamkan pada suhu kamar hingga terbentuk lapisan gel yimg padat. 
7. Buat lagidua gel agarosa dengan cara yang sama: gel yang pertama dibuat dengan menambahkan 0,2 ml antiserum IgG 

anti-human per 10 mllarutan agarosa dan gel yang kedua dibuat dengan menambahkan 0,13 ml antiserum IgM anti
human per 10 mllarutan agarosa . 

8. Dengan pembolong, buat lubang berdiameter 2 mm pada tiap-tiap gel. 
9. Encerkan serum standar dengan larutan natrium klorida 0,15 mol/I, berurutan sampai volumenya dua kali semula pada 

setiap pengenceran, s~bagai berikut. 
untuk memeriksa IgA:1:8, 1:16, 1:32, 1:64, dan 1:128. 

]mtuk memeriksa IgG: 1:20, 1AO, 1:80, 1:160, dan 1:320. 
untuk memeriksa IgM: tidak diencerkan, 1:2, 1:4, 1:8, dan 1:16. 

1O.Encerkan serum pasien dengan 0,15 mol/l natrium klorida, 1:2, 1:16, dan 1:40, berturut-turut untuk memeriksa IgM, 
IgA, dan IgG. 

ll. Dengan pipet, teteskan serum standar dan serum pasien ke dalam lubang gel agarosa yang sesuai, masing-masingnya 
sebanyak 5 Jll (lihat langkah 6 dan 7). 

12. Pada kondisi udara yang lembab, masukkan lempeng ke dalam kotak tertiltup dan inkubasi selama 3 hari pada suhu 
kamar. 

13. Ukur diameter lingkaran presipitat (dalam mm) dengan penggaris. 
14.Buat kurva titrasi untuk serum standar dengan mem-plot diameter'lingkaran presipitat pada sumbu-x dan kadar serum 

standar pada sumbu-y (lihat Gbr. l1.ll). 

15. Tentukan kadar IgA, IgG, dan IgM dalam serum pasien berdasarkan kurva titrasi tersebut. 

1.7 Pemeriksaan Antibodi HIV 
1 1 .7. 1 ELlSA 

Alat don bahan 
Mikropipet 

• Inkubator atau penangas air, pada 37°C 
• Alat-cuci atau pomp a vakum 
• Spektrofotometer (alat-baca) 
• Air suling atau air bebas-ion (deionized water) 
• Set uji ELISA (tersedia di pasaran) 
• Sistem fase-solid, reagen, dan kontrol. 
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Metode' 
Petunjuk pemakaian untuk tiap-tiap set uji harus benar-benar diikuti. Namun, langkah-langkah umumnya adalah sebagai _ 
berikut, 

1. Teteskan sampel (serum) uji pada sistem fase-solid yan'g dilapisi antigen dan inkubasi sistem tersebut (suhu dan 
lamanya sesuai petunjuk yang diberikan) . 

2, Isap cairan pada fase-solid perlahan-lahan dan "cuci" untuk membersihkan ekS,es sampel dan protein-protein lainnya. 
• I 

"Pencucian" ini jangan sampai melepaskan antibodi HIVyang sudah terikat pada fase-solid sewaktu inkubasi . 
3. Tambahkan sejumlah konjugat (IgG anti-human terikat-enzim (biasanya dari kambing) dan inkubasi lagi sistem 

tersebut sesuai petunjuk yang diberikan. 
4. Isap lagi cairannya untuk melepaskan konjugat yang tak-terikat dan "cuci" lagi sistem fase"solid tersebut. 
5. Tambahkan sejumlah substrat dan inkubasi lagi sistem tersebut sesuai petunjuk yang diberikan. Tahap ini merupakan 

tahap pembentukan warna sehingga sistem harus terhindar dari paparan cahaya. 
6. Ketika inkubasi selesai, tambahkan larutan "penghenti" pada sistem. Larutan "penghenti" ini akan mengham~at reaksi 

lanjut antara eri.zimdan substrat. 
7. Baca hasilnya dengan spektrofotometer pada panjang gelombang tertentu (sesuai petunjuk yang diberikan). 

8. Tentukan nilai ambang-batas untuk tiap-tiap uji sesuai petunjuk yang diberikan. 
9· Kalau hasil uji terletak pad a nilai ambang-batastersebut, ulang uji karena mungkin ada kesalahan teknis. Kalau nasilnya 

ternyata masih terletak padanilai ambang-batas, uji sampel terse but dengan metode western blot. Alternatifnya, ulang 
lagi uji tersebut dengan metode ELISA yang lain dan/atau dengan metode uji yang cepat (lihat bagian 11.7.2). 

Uji dianggap tidak sahih kalau nilai kontrol positifterletak di bawah nilai ambang-batas yang sudah ditentukan. Dalam 
hal ini,uji harus diulang. 

Catatan : Indikasi pengujian sampel dengan metode western blot berbeda-beda antar-laboratorium. Beberapa laboratorium 
hanya mengerjakan uji iri,i terhadap sampel-sampel yang menunjukkan reaksi positif pada ELISA. Pada beberapa kasus, 
western blot mungkin saja dikerjakan atas permintaan khusus meskipun ELISA sudah membuktikan bahwa sampel 
tersebut non-reaktif. 

11.7.2 Uji corik-celup 
Prinsip 
Uji carik-celup dari dulu sudah dipakai sebagai metode cepat untuk pendeteksian antigen atau antibodi dalam serum 
manusia. Uji ini biasanya dikerjakanpada situasi-situasi yang memerlukan pengambilan keputusan secara cepat karena ' 

sering kali tidak membutuhkan alat apa pun selain yang tersedia dalam setnya. 

Pada uji carik-celup untuk pendeteksian antibodi HIV, yang setnya tersedia di pasaran, strip polistiren dilapisi dengan 
antigen HIV dan dicelupkan ke dalam serum sehingga terjadi reaksi antara antigen dan antibodi. Selanjutnya, antibodi 
HIV dalam serum akan berik\ltan dengan antigen HIV. Setelah diinkubasi bersama-sama dengan larutan substrat, akan 
tampak noktah berwarna, yang menunjukkan adanya antibodi HIV, pad a strip tersebut (Gbr. 11.13). 

Alot don bohon 
• Timer 
• Handuk yang dapat menyerap cairan atau kertas-saring 
• Set uji (tersedia di pasaran) yang terdiri dari carik-celup, reagen, kontrol positif, dan kontrol negatif 
• Serum kontrol standar (kontrol positif-Iemah). 

Metode 
Ikuti petunjuk pemakaian yang terdapat dalam set uji: 

. Hasil yangpositif ditandai dengan terwarnainya (apapun warnanya) noktah berlapiskan-antibodi pada strip uji. Seharusnya, 
tampak noktah-berwarna yangjelas pada kontrol positif dan tidak tampaknoktah sama sekali pada kontrol negatif. Kontrol 
positif-Iemah(kontrol standar) harus disertakan dalam set uji untuk memudahkan pembacaan hasil. Uji dianggap tidak 
sahih l<alau hasilnya tidak sepertiyang diuraikan di atas, mengacu pad a kontrol-kontol tersebut .. 
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Gbr. 11.13 Uji carik-celup untuk pendeteksian antibodi HIV 

11.8 Uji-Diagnostik Hepatitis Viral 
Uji-diagnostik hepatitis viral yang rutin dikerjakan meliputi uji-uji yang berbasis pada pendeteksian penanda (marker) 
virus hepatitis A, B, dan C. Hepatitis A paling sering terjadi pada anak-anak, terutama di taman kanak-kanak; namun, uji
diagnostik infeksi virus hepatitis A ini tidak rutin dikerjakan, kecuali pada kasus-kasus epidemik. 

Infeksi virus hepatitis B dan C ditularkan melalui produk darah, cairan tubuh, jarum suntik yang terkontaminasi, dan 
bahan-bahan lain yang terkontaminasi. 

Virus hepatitis B memiliki beberapa penanda, meliputi: 
antigen permukaan (HBsAg) 
antibodi terhadap antigen permukaan (anti-HBs) 
antigen selubung (HBeAg) 
antibodi terhadap antigen selubung (anti-HBe) 

antibodi terhadap antigen inti (anti-HBc) 

Konsentrasi penanda-penanda di atas berubah-ubah seiring perjalanan penyakit. Penanda antigen terdeteksi pertama kali 
atau lebih dini pasca-pajanan virus. 

Serokonversi (produksi antibodi) sering kali baru terjadi beberapa minggu atau beberapa bulan pasca-pajanan. 

Metode uji-diagnostik hepatitis viral yang rutin dikerjakan adalah ELISA fase-solid dan radioimmunoassay. Set uji untuk 
pendeteksian penanda virus hepatitis tersedia di pasaran; indikasi spesifik dan petunjuk pemakaian disertakan dalam 
tiap-tiap set uji. Prinsip umum teknik ELISA untuk pendeteksian salah sa tu penanda virus hepatitis B diuraikan di bawah 
ini. 
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11.8.1 ELISA untuk pendeteksian antigen permukaan virus hepatitis B (HBsAg) 
Alat dan bahan . 
• Mikropipet 

Inkubator atau penangas air 
• Spektrofotometer (alat-baca) 

• Set uji (tersedia di pasaran) yang terdiri dari sistem fase-solid, reagen, dan kontrol 
. • Air suling atau air bebas-ion (deionized). 

Metode 
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1. Teteskan sampel (serum) uji dan kontrol pada sistem fase-solid yang dilapisi dengan anti-HBs, inkubasi sist em tersebut 
sesuai petunjuk yang diberikan. 

2. Dengan pomp a vakum atau alat-cuci automatik, isap cairan pada fase-solid peylahan-lahan dan "cuci" sistem tersebut. 
3. Tambahkan sejumlah konjugat (anti-HBs terikat-enzim) dan inkubasi lagi sistem tersebut sesuai petunjuk yang 

diberikan. 

4. Isap lagi cairannya untuk melepaskan konjugat yang tak-terikat dan "cuei" lagi sistem fase-solid tersebut . 
5. Tambahkan sejumlah substrat (biasanya o-fenilendiamin) dan inkubasi lagi sistem tersebut di dalam ruangan yang 

gelap. (Tahap ini merupakan tahap pembentukan warna sehingga sistem harus terhindar dari paparan cahaya.) 
6. Tambahkan sejumlah larutan "penghenti". Larutan "penghenti" ini Cbiasanya larutan asam) akan menghambat reaksi 

lanjut antara enzim dan substrat. 

7. Baca hasilnya dengan spektrofotometer pada panjang gelombang tettentu. 
8. Tentukan nilai ambang-batas untuk uji ini sesuai petunjuk yang diberikan. 

Uji dianggap tidak sahih kalau nilai kontrol positif terletak di bawah nilai ambang-batas yang sudah ditentukan. Dalam hal 
ini, uji harus diulang. 

Hal-hal yang harus diperhatikan 
Metode ELISA cukup mudah dikerjakan, tetapl hal-hal berikut ini harus benar-benar diperhatikan: 
• Pastikan bahwa reagen dan sampel sudah disiapkan di dalam ruangan pada suhu kamar. 
• Encerkan reagen atau spesimen, kalau diperlukan, setepat-tepatnya. 
• Pastikan bahwa lapis an antigen atau antibodi pada fase-solid tidak rusak selama terpajan (tetesan) sampel. 
• Buat larutan kromogen secukupnya saja, untuk sekali uji. Simpan larutan ini di dalam wadah tertutup dan ruangan yang 

gelap. Kalau larutan menjadi berwarna sebelum dipakai, buat larutan yang baru. 
• Cegah kontaminasi-silang antar-sampel. 
• Lakukan penginkubasian sesuai petunjuk yang diberikan, dalam hallamanya, suhunya, dan'prasyarat lainnya. 
• Untuk pengendalian mutu, kontrol standar yang absorbansinya sudah diketahui sebaiknya disertakan dalam 'set uji 

selainkontrol positif dan negatif. 

11.8.2 Uji carik-celup untuk pendeteksian antigen permukaan virus hepatitis B· 
Prinsip 
Uji carik-celup untuk pendeteksian antigen permukaan virus hepatitis B (HBsAg) didasarkan pada presipitasi kompleks 
imun, yang ditandai dengan terlihatnya pita-berwarna pada strip uji. . 

Konjugat anti-HBs monoklonal, yang berkopel dengan koloid partikel-emas, akan terikat di salah satu zona pad a strip 
nitroselulosa (zona A pada Gbr. 11.14). 

Anti-HBs poliklonal membentuk ikatan kimia pada zona yang lain di strip tersebut (zona B pada Gbr~ 11.14). Setetes serum 
manu si a ditambahkan pada zona A (Gbr. 11.15). HBsAg dalam serum berikatan dengan konjugat antibodi, membentuk 
kompleks imun emas-HBsAg, dan bermigrasi di sepanjang strip hingga zona B (tempat terikatnya antibodipoliklonal). 
Antibodi poliklonal akan mempresipitasikan kompleks imun emas-HbsAg tersebut dan pita berwarna merah akan tampak 
pada zona 13 (Gbr. 11.16). Pita berwarna merah ini tidak akan tampak kalau serum tidak mengandung HBsAg. 
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Gbr. 11.14 Carik-celup untuk pendeteksian HbsAg Gbr. 11.15 Penetesan sampel uji pada carik-celup 

Gbr. 11.16 Reaksi yang posit if 

Alot don bohon . 
• Set uji (tersedia di pasaran) yang terdiri dari carik-celup, reagen, dan kontrol. 

Metode 
1. Labeli strip uji dengan nama dan/atau nomor pasien. 
2. Tambahkan setetes serum pada zona A sesuai petunjuk yang diberikan . 

. 3. Biarkan tetesan serum bermigrasi ke zona B pada strip uji . 
4· Setelah 10-20 men it, amati zona B; terlihatnya pita-berwarna pada zona ini menunjukkan reaksi yang positif. 

11. 9 Uji Carik-celup untuk Diagnosis Malaria Falsiparum 
Uji carik-celup juga dapat dipakai untuk pendeteksian parasit penyebab malaria falsiparum (Plasmodiumfalciparum). Uji 
ini didasarkan pada pembentukan ikatan antara antibodi monoklonal dan protein II kaya-histidin (histidin-rich protein 11, 

HRP-II) spesifik-spesies, yang diekspresikan oleh bentuk-aseksual parasit (dalam darah) dan mungkin juga oleh bentuk
gametosit dini. 

11 .9.1 Alat dan bahan 
• Tabung kapiler dan karet pengisapnya 
• Tabung reaksi 
• Rak tabung reaksi 

• Rak uji 
• Set uji (tersedia di pasaran) yang terdiri dari carik-celup, kartu uji, reagen, dan kontrol. 

Carik-celup dilapisi dengan antibodi monoklonal (anti-HRP-II) tikus, membentuk garis horizontal kira-kira 1 cm dari 

ujung bawahnya. Garis horizontal kedua pada carik-celup, kira-kira 2-3 mm di atas garis tadi, merupakan lapisan antigen 
HRP-II (berfurigsi sebagai kontrol reagen) . 
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11.9.2 Metode 
1. Lakukan pengambilan sampel darqh kapiler (dengan menusuk ujungjari tangan pasien). 

2. Tambahkan setetes darah ke dalam tabung-reaksi yang berisi tiga tetes reagen pelisis (Gbr. 11.17). 

3. Tambahkan setetes darah yang sudah lisis ini ke dalam salah satu sumur kartu uji pada rak uji (Gbr. 11.18). 

4. Masukkan carik-celup ke dalam sumur berisi darah yang sudah lisis tersebut hingga semua darah terserap 
(Gbr. 11.19). 

5. Tambahkan setetes reagen pendeteks(pada ujung bawah carik-celup (Gbr. 11.20). Reagen ini merupakan suatu kopel 
yang terdiri dari antibodi HRP-II kelinci dan suspensi misel (vesikel fosfolipid) yang mengandung sulfo-rodamin B 
(sebagai penanda). 

6. Kalau reagen sudah terserap, tambahkan dua tetes reagen "pencuci" untuk membilascarik-celup (Gbr. 11.21). 

Kalau tampak garis-horizontal yang tipis dan berwarna merah, dengan garis putus-putus (kontrol reagen) di atasnya, 
berarti hasil nya positif. 

Kalau hanya tampak garis putus-putus, berarti hasilnya negatif. 

Keseluruhan uji ini hanya memerlukan waktu kurang dari 10 menit. 

Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa uji ini memilikisensitivitas dan spesifisitas sebesar 86-95%, hampir 
setara dengan sensitivitas dan spesifisitas pemeriksaan mikroskopik standar (dengan mikroskop cahaya biasa) yang 
dilakukan oleh teknisi berpengalaman. Uji serupa untuk pendeteksian P. vivax sedang dikembangkan. 

• • • 
Cbr. 11 .17 Menambahkan sampel darah pada reagen pelisis 

Cbr. 11.19 Memasukkan carik-celup ke dalam>sumur 
berisi sampel darah .' 

Cbr. 11.18 Meneteskan sampel darah pada kartu uji 

Cbr. 11.20 Meneteskan reagen pendeteksi 
pada carik-celup 
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Gbr. 11 .21 Membilas carik-celup dengan reagen "pencuci" 

11.10 Uji Sifilis 
Sifilis disebabkan oleh Treponema pallidum. Perjalanan penyakit sifilis berlangsung dalam em pat stadium: primer, 

sekunder, laten, dan tersier; penularan maternal-fetal menyebabkan kondisi khusus, yang disebut sifilis kongenital. 

Respons imun terhadap sifilis digolongkan menjadi dua jenis: non-spesifik (atau reaginik) dan spesifik. 

Reagin non-spesifik berupa suatu antibodi kelas IgM ; reagin ini bereaksi dengan ekstrak-alkoholjantung sapi, yang disebut 
kardiolipin (suatu fosfolipid). Antibodi reaginik ini tidak spesifik karena dapat ditemukan juga pada banyak keadaan/ 

penyakit lain yang tidak terkait dengan infeksi treponema. Sehubungan dengan itu, reaksi positif-palsu bisa saJa terjadi. 

Antibodi spesifik terhadap treponema (T. pallidum maupun treponema non-patogenik) juga dapat dihasilkan oleh bakteri 

yang merupakan flora normal mulut atau saluran genital. Antibodi ini termasuk dalam kelas IgG dan akan tetap terdeteksi 

seumur hidup pasien, meskipun sudah sembuh. Uji sifllis yang rutin dikerjakan meliputi uji rapid plasma reagin (RPR), 
ujifluorescent treponemal antibody-absorbed (FTA-Abs), dan uji T. pallidum haemagglutination (TPHA). 

Prinsip 
Uji RPR 
Untuk penapisan, uji RPR kini telah menggantikan uji Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) karena alasan-alasan 
berikut. 

• Reagennya tidak perlu dibuat setiap hari. 
• Tidak perlu memakai mikroskop. 

• Inaktivasi serum dengan pemanasan tidak perlu dilakukan. 

Uji RPR memakai antigen VDRLyang dimodifikasi dengan kolin klorida, untuk menginaktifkan komplemen, dan partikel

partikel arang, yang memungkinka~ pembacaan hasil uji tanpa mikroskop. Uji RPRjuga dapat digunakan sebagai uji semi
kuantitatif. 

Uji FTA-Abs 
Uji FTA-Abs dipakai untuk mengonfirmasi diagnosis sifilis. Pertama-tama, serum diencerkan dengan filtrat-pekat yang 

mengandung koloni treponema Reiter non-patogenik sehingga antibodi-antibodinya terserap. Selanjutnya, serum 
diteteskan pada kaca objek temp at melekatnya kuman-kuman mati spesies T. pallidum (galur Nichols). Preparat dlinkubasi, 

"dicuci"', dan dilapisi dengan antibodi imunoglobulin anti-human berlabel-fluoresein. Pada hasil yang positif, treponema 

akan memendarkan cahaya. 

Teknik imunofluoresens indirek ini sangat sensitif untuk semua stadium sifilis, terutama stadium yang sangat dini dan 
stadium yang sangat lanjut. Sekali hasilnya positif, uji ini akan tetap menunjukkan hasil yang positif seumur hidt:p pasien. 

Uji ini tidak dipakai untuk penapisan sifilis karena tidak dapat mendeteksi reinfeksi, me.inboroskan waktu, dan mahal 

(memerlukan mikroskop fluoresens yang dilengkapi dengan kondensator lapangan-gelap). 

Hasil uji sifilis harus diinterpretasikan sesuai dengan jenis ujinya dan stadium penyakit saat itu. Perlu diingat bahwa hasil 
yang positif pada uji-penapisan sifilis dapat disebabkan oleh adanya antibodi-heterofil lairi, kesalahan telmis, 
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atau adanya antibodi treponema lain. Sebaliknya, hasil yang negatif dapat disebabkan oleh keadaan-keadaan berikut. 

Infeksi masih terlalu dini sehingga kadar antibodi yang dihasilkan masih terlalu rendah (tidak terdeteksi) . 

. ' Sewaktu uji, pasien sedang dalam pengobatan. 

• Seb~li.Im uji, pasien mengonsumsi alkohol. 

• Penyakitnya laten atau inaktif. 

• Kesalahan teknis . 

Hasil yang positif-Iemah dapat disebabkan oleh keadaan-keadaan berikut. 
infeksinya sangat dini; 

berkurangnya aktivitas penyakit akibat pengobatan; 

timbulnya respons imun non-spesifik; 

kesalahan teknis. 

Uji sifilis non-treponemal (mis., uji RPR) terutama dipakai untuk penapisan pasca-terapi dan pendeteksian reinfeksi. 

Uji TPHA 
Uji TPHA dipakai untuk mengonfirmasi diagnosis sifilis. Pertama-tama, serum diencerkan dengan larutan-pengencer 

yang mengandung koloni treponema Reiter non-patogenik sehingga antibodi-antibodinya terserap. Selanjutnya, serum 
diteteskan pada le!TIpeng mikrotiter dan eritrosit-eritrosit tersensitisasi-kuman mati spesies T. pallidum (galur Nichols). 

Pada hasil yang positif, akan tampak gumpalan-gumpalan eritrosit dengan gambaran seperti permadani. 

1 1: 10.1 Uji RPR 
Alot don bohon 1 

• Lempeng uji 
• Pipet Pasteur sekali-pakai 

• Pipet serologis 

• Tabung reaksi, 75 mm x 12 mm 

• Rak tabung reaksi 

• Rotator 
• Antigen RPR 
• Kontrol positif-kuat, kontrol positif-Iemah, dan kontrol negatif 

• Larutan natrium klorida 0,85% (reagen no. 53). 

A1at dan bahan di atas biasanya sudah tersedia di pasaran dalam satu set. 

Metode 
1. Siapkan serum uji, serum kontrol, antigen RPR, taruh di dalam ruangan pad a suhu kamar. 
2. Teteskan sel1lm uji dan serum kontrol pada lempeng uji, masing-masingnya setetes, dan ratakan pelan-pelan pad a 

sumurnya masing-masing. 

3. Tamb~hkan setetes antigen RPR ke dalam tiap-tiap sumur pada lempeng uji. 
4. Taruh lempeng uji pada rotator dan putar dengan kecepatan 100 rpm selama 8 menit. (Kecepatan yang dianjurkan 

adalah 95-105 rpm dan setiap harinya harus diperiksa, sebagai bagian dari pengendalian mutu.) 

Kalau tidak ada rotator mekanis, miring-miringkan lempeng ke depan-belakang dan putar dengan kecepatan 

80-85 rpm selama 8 menit. 

5. Amati lempeng uji, periksa apakah terdapat flokulasi atau tidak (Gbr. 11.22) dan bandingkan dengan serum kontrol. 

6. Encerkan setiap serum-uji yang positif sampai dua kali volumenya semula dan ulangi langkah 2-5 di atas. Titer 

ditentukan berdasarkan pengenceran serum yang tertinggi dan masih memperlihatkan flokulasi . 

1 Catatan: Bahan-bahan untuk uji RPR harus disimpan di dalam ku1kas pada suhu 2-6°C. 
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Gbr. 11.23 lempeng uji TPHA 

11.10.2 Uji TPHA 
Alet den bahan 
• Tabung reaksi 
• Rak tabung reaksi 

Flokulasi (-) 

6 7 8 9 10 11 12 

I 

• Set uji TPHA (tersedia di pasaran), terdiri dari lempeng mikrotiter, mikropipet (dengan tip sekali-pakai), larutan 
pengencer (diluent), eritrosit yang tersensitisasi-kuman T. pallidum, eritrosit yang belum disensitisasi, serum kontrol 
(positif dan negatif). 

• Air suling. 

Sebelum dipakai, reagen dan kontrol harus diencerkan dulu sesuai petunjuk pemakaiannya. 

Metode 
1. Encerkan serum uji dan kontrol dengan larutan pengencer, 1:20. 
2. Dengan mikropipet, teteskan 25 III serum kontrol-negatifke dalam sumur 1 dan 2 baris pertama pada lempeng mikrotiter 

(A pada Gbr. 11.23). 
3. Teteskan 25 III serum kontrol-positif ke dalam sumur 1 dan 2 baris kedua pad a lempeng mikrotitel (B pada 

Gbr. 11.23). 
4. Teteskan 25 III serum uji ke dalam sumur 1 dan 2 bads ketiga pada lempeng mikrotiter (C pada Gbr. 11 . 23~ . u'lang 

prosedur ini untuk serum-serum uji lainnya. Kalau sampelnya banyak, pakai sumur-su!TIurdi sebelahnya (mis., 3 dan 

4 pada Gbr. 11.23). 
5. Tambahkan 75 111 eritrosit kontrol (yang belum disensitisasi) ke dalam sumur kolom pertama (1) dan kolom-kolom 

bemomor ganjil berikutnya (3, 5, 7, 9, dan 11), sesuai yang ada pada lempeng uji. 
6. Tambahkan 75 III eritrosit yang tersensitisasi ke dalam sumur kolom kedua (2) dan kolom-kolom bernomor genap 

berikutnya (4, 6, 8, 10, dan12) , sesuai yang ada pada lempeng uji. 
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7. Putar lempeng pelan-pelan, tutup, dan diamkan pada suhu kamar (lamanya sesuai dengan petunjuk yang dib;rikan). 
Lempeng harus terhindar dari getaran, panas-radiasi, dan eahaya matahari langsung. 

8. Taruh lempeng (hati-hati) di atas permukaan berwarna putih atau pada lempeng kaca-sintered dengan lampu di 
bawahnya atau pada suatu alat-pemantau dengan eermin di bawahnya (untuk mengamati pola sedimentasi). 

Kalau tampak gumpalan-gumpalan sel dengan gambaran seperti permadani, berarti hasilnya positif. Sel-sel terse but 

mungkin dikelilingi oleh suatu lingkaran berwarna merah atau mungkinjuga menutupi seluruh dasar sumur. Kalau tampak 
sel-sel yang tidak menggumpal, berwarna merah, dan bentuknya seperti kaneing dengan atau tanpa lubang yang sangat 
keeil di tengahnya, berarti hasilnya negatif. 

Kalau tampak sel-sel yang tidak menggumpal dan bentuknya seperti kaneing, tetapi dengan lubang yang lebih besar di 

tengahnya, berarti hasilnya meragukan (borderline). 

Catatan: Interpretasi hasil uji harus disesuaikan dengan kriteria yang tereantum pad a petunjuknya. 



Lampiran Reagen dan Cara Pembuatannya 
•••••••• 

Urutan 
Daftar reagen berikut ini disusun berdasarkan urutan nomornya. Nomor ini dituliskan di belakang nama tiap-tiap reagen. 
Pad a uraian masing-masing teknik dalam pedoman ini, nomor-nomor tersebut juga dicantumkan. 

q.s. = tambahkan secukupnya (hingga b,!tas volume tertentu) 

Contoh: natrium klorida 
air suling 

Artinya: 

8,5 g 
q.s. 1000 ml 

Masukkan 8,5 g natrium klorida ke dalam labu takar. Tambahkan air secukupnya (q.s.) hingga batas volume 1000 m!. 

Rumus kimia 
Pada kebanyakan reagen, rumus kimia senyawa-senyawa yang dipakai untuk membuatnya dicantumkan langsung di 
belakang nama senyawa: 

natrium klorida (NaCl) 
kalium hidroksida (KOH) 

asam sulfat (H,SO 4) 

Penulisan rumus kimia senyawa ini dapat memudahkan Anda sewaktu memeriksa fabel pada botol reagen. 

Asam asetat, larutan 50 g/I (5%) (No. 1) 
Asam asetat (CH

3
COOH) glasial 

Air suling 
lOml 

q.s. 200 ml 

Labeli botol dengan menuliskan "LARUTAN ASAM ASETAT 5%" dan cantumkan tanggal pembuatannya. 

Peringatan: Asam asetat glasial merupakan larutan yang sangatkorosif. 

Asam asetat, larutan 100g/1 (10%) (No. 2) 
Asam asetat (CH

3
COOH) glasial 

Air suling 
20ml 

q.s. 200 ml 

Labeli botol dengan menuliskan "LARUTAN ASAM ASETAT 10%" dan cantumkan tanggal pembuatannya. 

Peringatan: Asam asetat glasial merupakan larutan yang sangat korosif. 

Asam asetat, larutan 500g/1 (50%) (No. 3) 
Asam asetat (CH

3
COOH) glasial 

Air suling 

100ml 

q.s. 200 ml 

Labeli botol dengan menuliskan "LARUTAN ASAM ASETAT 50%" dan cantumkan tanggalpembuatannya. 

Peringatan: Asam asetat glasial merupakan larutan yang sangat korosif. 

Aseton-etanol, pemudar pewarnaan Gram (No. 4) 
Aseton 

Etanol absolut 
Air suling 

200ml 

475 ml 
25 ml 

Campurkan aseton, etanol, dan air suling, masukkan ke dalam botol yang bersih dan bersumbat-kaca. Labeli botol dengan 
menuliskail "ASETON-ETANOL, PEMUDAR WARNA" dan cantumkan tanggal pembuatannya. 
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Etanol-asam, reagen pewarnaan Zlehl-Neelsen (No. 5) 
Asam klorida (HCI), pekat 3 ml 
Etanol (CH

3
COOH), 9S% 97 ml 

Labeli botol dengan menuliskan "ETANOL-ASAM, REAGEN PEWARNAAN ZIEHL-NEELSEN" dan cantumkan tanggal 
pembuatannya. 

Peringatan: Asam klorida merupakan larutan yang sangat korosif. 

Asam, reagen(No. 6) 
Asam sulfat (H,S04)' pekat 
Asamfosfat (Hl0

4
), 8s% 

Kadmium sulfat 
Tiosemikarbazid 
Air suling 

44ml 
66ml 

1,6 g 

somg 
q.s. SOO ml 

Masukkan air suling ke dalam labu soo-ml hingga separuhnya, tambahkan asam sulfat perlahan-Iahan, kocok hingga 
homogen, dan tambahkan asam fosfat. Kocok lagi hingga homogen, tambahkan, berturut-turut, tiosemikarbazid dan 
kadmium sulfat. Tambahkan air suling hingga batas volume SOO m!. Tuangkan reagen tersebut ke dalam botol berwarna 
cokelat. Labeli botol dengan menuliskan "ASAM, REAGEN" dan cantumkan tanggal pembuatannya. Simpan botol pada 
suhu 2-8°C. 

Reagen ini dapat disimpan sampai 6 bulan pada suhu 2-8°C. 

Peringatan: Asam sulfat merupakan larutan yang sangat korosif. 

Albert, pewarna (No. 7) 
Biru toluidin 
Hijau malasit 
Asam asetat (CH

3
COOH) glasial 

Etanol (CH
3
CH,OH), 96% 

Air suling 

O,lS g 
0,20g 

1 ml 

2 ml 
q.s. 100 ml 

Larutkan asam asetat glasial di dalam botol-100 ml yang bersih dan berisi 30 ml air suling. Tambahkan biru toluidin dan 
hijau malasit; kocok hingga homogen. Tambahkan etanol lalu tambahkan air suling hingga batas volume 100 m!. Labeli 
botol dengan menuliskan "ALBERT, PEWARNA" dan cantumkan tanggal pembuatannya. Simpan botol pada suhu kamar. 

Peringatan: Asam asetat glasial merupakan larutan yang sangat korosif. 

Hematin 0 alkali, reagen (No. 8) 
Natrium hidroksida (NaOH) 

Triton X-lOO (atau yang setara) 
Air suling 

Larutkan natrium hidroksida di dalam labu kerucut yang bersih dan berisi air suling. Aduk-aduk dengan batang pengaduk 
hingga kristal-kristalnya benar"benar larut. Tambahkan Triton X-lOO (atau yang setara) dan kocok hingga homogen. 
Dengan kertas-saring Whatman No. 1 (atau yang setara), saring larutan ke dalam betol reagen yang bersih dan bersumbat
kaca. Labeli botol dengan menuliskan "HEMATIN D ALKALI, REAGEN" dan cantumkan tanggal pembuatannya. Simpan 
botol pada suhu kamar (20-2S0 C). 

Peri~a mutu larutan (lihat di bawah) . 

Reagen Hematin D alkali (alkaline haematin D, AHD) dapat disimpan sampai beberapa bulan pada suhu 20-2SoC. Kalau 
terbentuk endapan selama penyimpanan, reagen ini harus disaring dulu sebelum dipakai. 

Catatan: Kalau tidak ada air suling,pakai saja air tanah yang sudah disaring. 

Pengendalian mutu reagen hematin D alkali 
Larutan hematin D alkali standar (AHD standar), yang disuplai oleh laboratorium pusat, dipakai untuk pengujian mutu 
stok reagen AHD yang baru saja didatangkan ke suatu laboratorium perifer. 
1. Masukkan air suling ke dalam kuvet yang bersih. Letakkan kuvet pada tempatnya dan posisikan jarum penunjuk 

hemoglobinometer atau colorimeter pada angka nol, dengan panjang gelombang S40 nm. 

2. Buang air suling di dalam kuvet, ganti dengan reagen AHD. Pastikan bahwa jarum hemoglobinometer atau colorimeter 
menunjukkan angka no!. 
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3· Dengan pipet, teteskan 20 III larutan AHD standar ke dalam tabung-reaksi yang berisi 3 ml reagen AHD "segar" 
(pengenceran 1:S0). 

4· Ukur kadar Hb dalam larutan AHD standar tersebut (lihat bagian 9.3.2). 
S. Ulang prosedur di atas untuk reagen-reagen AHD stok yang baru, bandingkan hasilnya. 
6. Kalau perbedaan kadar Hb >Sg/l, buang reagen tersebut dan buat reagen yang baru; dalam pembuatan reagen ini, 

pastikan bahwa penakaran konstituen sudah dilakukan seakurat mungkin dan peralatan gelas yang dipakai benar
benar bersih. 

Larutan-stok AHD standar ini dapat disimpan sampai 8 bulan pada suhu 4-8°C. 

Amies, medium transpor (No. 9) 
Arang, standar farmasi 
Natrium klorida (NaCl) 
Dinatrium hidrogen fosfat (Na

2
HP0

4
.2H

2
0) 

Kalium dihidrogen fosfat (KH
2
P0

4
) 

N atri um tioglikolat 

Kalsium klorida (CaCl), anhidrat 
Magnesium klorida (MgCI

2
) 

Agar 
Air suling 

10,0 g 

3,0 g 
1,lS g 

0,20 g 
0,10 g 
0,10 g 
0,10 g 

4,00g 
1000 ml 

Campurkan garam-garam di atas dan buat suspensinya dengan menambahkan air suling. Tambahkan agar ke dalamnya 
dan panaskan sampai agar tersebut benar-benar larut. Tambahkan arang. Tuangkan ke dalam tabung-tabung atau botol
botol kecil, sama banyaknya, sambil mengocoknya untuk melarutkan arang dalam suspensi tersebut. 

Sterilkan dengan autoklaf pada suhu 120°C selama is menit. Sesudahnya, langsung dinginkan semua tabung atau botol 
terse but di dalam air dingin supaya arang tetap larut dalam suspensinya. Labeli tiap-tiap tabung atau botol dengan 
menuliskan "AMIES, MEDIUM TRANSPOR" dan cantumkan tanggal pembuatannya. 

Medium transpor Amies juga tersedia di pasaran. 

Benedict, larutan (No. 10) 
Tembaga (ll) sulfat (CuS0

4
.SH

2
0) 

Trinatrium sitrat (Na3C6Hp7.2H20) 
Natrium karbonat (Na

2
CO), anhidrat 

Air suling 

17,3 g 

173 g 
100 g 

q.s. 1000 ml 

Larutkan trinatrium sitrat dan natrium karbonat di dalam labu yang berisi kira-kira 800 ml air suling.1'ambahkanlarutan 
tembaga (ll) sulfat, perlahan-lahan, ke dalam larutan tadi sambil mengocoknya supaya homogen. Tambahkan air suling 
hingga batas volume 1000 m!. Tuangkan larutan ke dalam botol bersumbat-kaca. Labeli botol dengan menuliskart 
"BENEDICT, LARUTAN" dan tuliskan tanggal pembuatannya. 

Blanko, reagen (No. 11) 
Asam trikloroasetat (CCI3COOH), larutan SO g/l (S%) 
(S gdalam 100 ml air suling; lihat No. 62) 
Air suling 

SO ml 
q.s. 100 ml 

Campurkan keduanya. Tuangkan larutan ke dalam botol bersumbat-kaca. Labeli botol dengan menuliskan "BLANKO, 
REAGEN" dan cantumkan tanggal pembuatannya. Simpan botol pada suhu kamar (20-2S0C). 

Reagen ini dapat disimpan sampai beberapa bulan pada 20-2SoC. 

Peringatan: Asam trikloroasetat merupakan larutan yang sangat korosif. 

Asam borat, larutan jenuh (No. 12) 
Asam borat 
Air suling 

4,8 g 
q.s. 1000 ml 

Simpan larutan di dalam botol bersumbat-kaca. Labeli botol dengan menuliskan "ASAM BORAT, LARUTAN JE UH" dan 
cantumkan tanggal pembuatannya. 

Biru kresil (No. 13) -
Biru kresil 

Trinatrium sitrat (Na3C6Hs07.2H20) 
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Natrium klorida (NaCI), larutan 8,5 g/l (0,85%) (No.53) 100ml 

Larutkan biru kresil dan trinatrium sitrat di dalam labu yang berisi larutan natrium klorida . Saring larutan tersebut ke 
dalam botol pewarnaan. Labeli botol dengan menuliskan "BIRU KRESIL" dan cantumkan tanggal pembuatannya. 

Dapar saline gliserol (No. 14) 
Natrium klorida (NaCl) 

Dikl'\lium hidrogen fosfat(K
2
HP0

4
), anhidrat 

. Kalium dihidrogen fosfat (KH
2
P0

4
), anhidrat 

Merah fenol . 

Air suling 
Gliserol (C

3
Ha0 3

) 

pH akhir = 7,2 

4,2 g 

3,1 g 
1,0 g 

0,003 g 

700 ml 

300 ml 

Tuangkan larutan ke dalam botol-botol bijou, sama banyaknya, sampai batas 2-cm dari ujung at as botol. Labelitiap-tiap 
botol dengan menuliskan "DAPAR SALINE GLISEROL" dan cant:umkan tanggal pembuatannya. 

Ajr dapar, pH 7,2 (No. 15) 
Larutan penyangga untuk pewarna May-Griiwald, Giemsa, dan Leishman. 
Dinatrium hidrogen fosfat (Na,HP0

4
.2H

2
0) 3,8 g 

Kalium dihidrogen fosfat (KH
2
P0

4
), anhidrat 2,1 g 

Air suling q.s. 1000 ml 

Larutkan garam-garam di atas di dalam labu yang berisi air suling, kocok hingga homo gen. Ukur pH larutan dengan kertas 

indikator pH kisaran-sempit; pH larutan harus terletak antara 7,0 sampai 7,2. 

Tuangkan larutan ke dalam botol bersumbat-kaca. Labeli botoldengan menuliskan "AIR DAPAR" dan cantumkan tanggal 
pembuatannya. 

Fuksin karbol, larutan pewarnaan Ziehl-Neelsen (No.16) 
Larutan A (larutan fuksin dasar,jenuh): 
Fuksin dasar 

Etanol (CH
3
CH

2
0H), 95% 

Larutan B (feno150 g/l [5%] [aq)): 
Fenol (C6HPH) 
Air suling 

3g 
100ml 

109 
q.s. 200 ml 

Campurkan 10 mllarutan A dan 90 mllarutan B di dalam labu. Tuangkan campuran tersebut ke dalam botol bersumbat
kaca. Labeli botol dengan menuliskan "FUKSIN KARBOL, LARUTAN" dan cantumkan tanggal pembuatannya. 

Peringatan: Fenol merupakan larutan yang sangat korosif dan beracun. 

Cary-Blair, medium transpor (No. 17) 
Natrium tioglikolat 

Dinatrium hidrogen fosfat (Na,HP0
4
), anhidrat 

Natrium klorida (NaCI) 
Agar 
Air suling 

1,5 g 

1,1 g 

5,0 g 

5,0 g 
991,0 ml 

. Masukkan semua garam, agar, dan air suling ke dalam gelas-piala yang bersih dan berkapasitas 1000 ml, kocok hingga 
homogen. Panaskan larutan, sambil terus mengocoknya, hingga tampakjernih. Dinginkan larutan sampai 50°C, tambahkan 

. 9 ml kalsium klorida (CaCI,) 10 g/l (1%) (aq) (aq = larutan dalam air), dan upayakan pH-nya sekitar 8,4. 

Masukkan 7 ml medium transpor ini ke dalam vial yang berkapasitas 9 ml, bertutup-ulir, serta sudah dicuci bersih dan 
disterilkan. Sterilkan vial yang berisi mediurn transpor tersebut dengan autoklaf selama 15 men it, dinginkan, dan 
kencangkan tutupnya. 

Labeli vial dengan menuliskan "CARY-BLAIR, MEDIUM TRANSPOR" dan cantumkan tanggal pembuatannya. 

Ungu kristal, modifikasi Hucker (No. 18) 
Larutan A 
U ngu kristal 

Etanol (CH
3
CH,oH), 95% 

2,0 g 
20 ml 
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Larutan B 
Arnonium oksalat ((NH4)2C04.H20) 
Air suling 

Pedoman Teknik Dasar untvk Laboratorium Kesehatan 

0,8g 
80ml 

Campurkan larutan A dan larutan B. Simpan campuran tersebut selama 24jam sebelum dipakai. Saring larutan pewarnanya 
ke dalam botol pewarnaan . Labeli botol dengan menuliskan "UNGU KRISTAL, MODIFlKASI HUCKER" dan cantumkan 
tanggal pembuatannya. 

Hematoksllin Delafield, pewarna (No. 19) 
Hematoksilin 
Arnonium alum 
Kalium permanganat 
Etanol absolut 
Air suling 

4,og 
8,og 
0,2g 

125 ml 
410ml 

. Masukkan etanol ke dalam gelas piala dan panaskan dengan merendamnya di dalam mangkuk berisi air pan as. Tambahkan 
hematoksilin dan kocok hingga larut seluruhnya. Diamkan larutan hingga dingin, lalu saring. 

Masukkan amonium alum ke dalam 400 ml air suling (yang sudah dipanaskansampai 40°C), kocok hingga larut seJuruhnya. 
Tambahkan larutan ini ke dalam larutan hematoksilin (yang sudah disaring tadi), kocok hingga homogen. 

Larutkan kalium permanganat di dalam labu yang berisi 10 ml air suling dan tambahkan larutan tersebut ke dalam larutan 
pewarna di atas. Kocok hingga homogen. Tuangkan larutan ini ke dalam Ibotol pewarnaan. Labeli botol dengan menuliskan 
"HEMATOKSILIN DELAFIELD, PEWARNA" dan cantumkan tanggal pembuatannya. Simpan botol pada suhu kamar 
(20-25°C). 

Pewarna ini dapat disimpan sampai beberapa bulan pada 20-25°C. 

Dikromat, larutan pemberslh (No. 20) 
Untuk membersihkan peralatan gelas. 
Kalium dikromat (K2Cr20 7

) 

Asam sui fat pekat (H2S04) 
Air suling 

100 g 
100 ml 

1000 ml 

Larutkan kalium dikromat di dalam labu berisi air suling. Tambahkan asam ke dalamya, tetes per tetes, lalu kocok hingga 
homogen. Setiap kali mencampur larutan, asam yang harus dimasukkan ke dalam air, bukan air ke dalam asam. Tuangkan 
larutan ke dalam botol bersumbat-kaca. Labeli botol dengan menuliskan "DIKROMAT, LARUTAN PEMBERSIH" dan 
cantumkan tanggal pembuatannya. 

Peringatan: Kalium dikromat maupun aSam sulfat merupakan larutan yang sangat korosif, apalagi bentuk campurannya. 
Karena itu, pakai larutan-larutan ini hanya kalau benar-benar diperlukan. 

Drabkin, larutan pengencer (No. 21) 
Larutan pengencer Drabkin dapat dibuat dari tablet-reagen yang tersedia di pasaran. Petunjuk pembuatannya juga ikut 
disertakan dalam kemasannya. 

Untuk laboratorium yang dilengkapi dengan timbangan-akurat, larutan pengencer Drabkin dapat dibuat dengan cara 
sebagai berikut. 

Kalium besi (Ill) sianida (Kle(CN)6) 

Kalium sianida (KCN) 
Kalium dihidrogen fosfat (KH2P04) 
Sterox SE (atau yang setara) 
Air suling 

OAog 
0,10g 

0,28g 
1 ml 

q.s. 2000 ml 

Larutkan ketiga senyawa kalium di atas di dalam labu berisi air suling, kocok hingga homogen. Tambahkan de~ergen ke 
dalamnya dan kocok hingga homogen. Reagen yang dihasilkan seharusnya jernih dan berwarna kuning pucat; sewaktu 
diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nm, memakai air sebagai blanko, absorbansinya haruslah 
no!. Tuangkan larutan pengencer ini ke dalam botol berwarna cokelat. Labeli botol dengan menuliskan "DRABKIN, 
LARUTAN PENGENCER" dan cantumkan tanggal pembuatannya. Buang reagen yang tampak keruh. 

Peringatan: Kalium sianida merupakan bahan kimia yang sangat beracun dan seharusnya hanya boleh digunakan oleh 
ahli kimia yang berpengalaman. Sewaktu tidak dipakai, larutan ini harus disimpan di dalam lemari yang terkunci. Setelah 
bekeIja dengan bahan kimia ini, cuci tangan Anda sampai benar-benar bersih. 
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Garam dikalium EDTA, larutan 100 g/I (10%) (No. 22) 
Dikalium etilendiamintetraasetat (kalium edetat) ~20 g 
Air suling q.s. 200 ml 
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Sebelum dipakai, teteskan (dengan pipet) 0,04 ml larutan di atas ke dalam wadah-wadah yang kecil dan berkapasitas 

2,5 m!. Keringkan antikoagulan ini dengan menaruhnya di atas meja yang hangat atau di dalam inkubator pada 37°C, 
diamkan semalaman.· 

Eosin, larutan 109/I (1 %) (No. 23) 
Eosin 
Air suling 

19 
q.s. 100 ml 

Labeli botol dengan menuliskan "EOSIN, LARUTAN 1%" dan cantumkan tanggal pembuatannya. 

Eosin 20 g/I (2%), larutan dalam saline (No. 24) 
Eosin 2 g 
Natrium klorida (NaCl), larutan 8,5 g/l (0,85%) (No. 53) q.s. 100 ml 

Labeli botol dengan menuliskan "EOSIN 2%, LARUTAN DALAM SALINE" dan cantull].kan tanggal pembuatannya. 

Pewarna Field (No. 25) 
Pewarna Field A 
Cara pembuatan dengan memakai bubuk-jadi 
Bubuk pewarna Field A 

Air suling, panaskan hingga 80°C 
5g 

q.s. 600 ml 

Kocok hingga bubuk pewarna larut seluruhnya. Kalau sudah dingin, saring larutan ke dalam botol 1000 m!. Labeli botol 
dengan menuliskan "FIELD A, PEWARNA." dan cantumkan tanggal pembuatannya. 

Cara pembuatan dengan memakai pewarna dan bahan kimia alami 
Biru metilen (medis) 
Azur1 

Dinatrium hidrogen fosfat (Na
2
HPO.;), anhidrat 

Kalium dihidrogen fosfat (KH
2
P0

4
), anhidrat 

Air suling 

1,6 g 

1,0 g 

10,0 g 

12,5g 
q.S.1000 ml 

Larutkan kedua garam di dalam labu berisi air suling. Tuangkan larutan garam ini, kira-kira separuhnya saja, ke dalam 
botol yang berkapasitas 1000 ml dim berisi beberapa partikel gelas. Tampahkan bubuk pewarna ke dalamnya dan kocok 
hingga homogen. Tambahkan sisa larutan garqm tadi, kocok hingga homogen, dan saring ke dalain botollain yang bersih 
dan berkapasitas 1000 m!. Labeli botol dengan menuliskan "FIELD A, PEWARNA" dan cantumkan tanggal pem
buatannya. 

Pewarna Field B 
Cara pembuatan dengan memakai bubuk-jadi 
Bubuk pewarna Field B 

Air sujing, yang dipanaskan sampai 80°C 

. 4,8g 

q.s. 600 ml 

Campurkan keduanya dan kocok hingga bubuk larut seluruhnya. Setelah dingin, saring ke dalam botol 1000 m!. Labeli 
botol dengan menuliskan "FIELD B, PEWARNA" dan cantumkan tanggal pembuatannya. 

Cara pembuatan den,gan memakai pewarna dan bahan kimia alami 
Eosin (berwarna kuning dan larut-air) 
Dinatrium hidrogen fosfat (Na

2
HP0

4
), anhidrat 

Kalium dihidrogen fosfat (KH
2
P0

4
), anhidrat I 

Airsuling 

2,0 g 
10,0 g 

12,5 g 
q.s.lOooml 

Larutkan kedua garam di dalam labu berisi air suling. Tuangkan larutan garam ini ke dalam botol 1000 m!. Tambahkan 
eosin ke dalamnya. Kocok hingga homogen. Saring larutan ke dalam botol lain yang bersih dan berkapasitas 1000 m!. 
Labeli botol dengan menuliskan "FIELD B, PEW ARNA" dan cantumkan tanggal pembuat.annya. 

Selama masih menghasilkan pulasan yang bagus, Anda bisa juga memakai pewarna Field yang tidak diencerkan. Setelah 
diencerkan, larutan ini harus disaring 2-3 han sekali. 
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Fluorida-oksalat, antikoagulan (No. 26) 
Natrium fluorida (NaF) 
Kalium oksalat (KCOOH) 
Air suling 

Pedomon Teknik Oosar untuk Loborotorium Kesehoton 

1,2 g 
6,0 g 

q.s. 100 ml 

Sebelum dipakai, teteskan (dengan pipet) 0,1 ml antikoagulan ke dalam wadah-wadah yang kecil dan berkapasitas 2 ml 

(untuk spesimen darah atau CSF). 

Peringatan: Natrium fluorida maupun kalium oksalat merupakan larutan yang beracuh. 

Saline formaldehid (No. 27) 
Formaldehid (CH

2
0), larutan neutral, tersedia di pasaran 

dengan konsentrasi terendah 37% (formalin) 
Natrium klorida (NaCl), larutan 8,Sg/1 (o,gS%) (No.S3) 

lOml 

90ml 

Larutan formaldehid yang tersedia di pasaran ini dineutralkan dengan menambahkan beberapa tetes larutan natrium 

karbonat SO g/l (S%) (No. S2). Ukur pH-nya dengan kertas indikator pH. 

Labeli botol dengan menuliskan "SALINE FORMALDEHID" dan cantumkan tanggal pembuatannya. 

Peringatan: Formaldehid merupakan larutan yang korosif dan beracun. 

F.ormaldehid, larutan 10% (No. 28) 
Formaldehid (CH

2
0), larutan neutral, tersedia di pasaran 

dengan konsentrasi terendah 37% (formalin) 
Air suling 

100 ml 
300 ml 

Masukkan larutan ke dalam botol bersumbat-kaca. Labeli botol dengan menuliskan "FORMALDEHID, LARUTAN 10%" · . 
dan cantumkan tanggal pembuatannya. 

Peringatan: Formaldehid merupakan larutan yang korosif dan beracun. 

Giemsa, pewarna (No. 29) 
Bubuk pewarna Giemsa 
Metanol (CHPH) 
Gliserol (C

3
Hs0

3
) 

0,7Sg 
6sml 

3S ml 

Masukkan bahan-bahan di atas ke dalam botol berisi partikel gelas, kocok hingga homogen. Kocok botol tiga kali sehari, 
selama 4 hari berturut-turut. Saring larutan ke dalam botol pewarnaan. Labeli botol dengan menuliskan "GIEMSA, 
PEWARNA" dan cantumkan tanggal pembuatannya. 

Glukosa, reagen (No. 30) 
Larutan asam trikloroasetat 30 g/l (3%) 
Asam trikloroasetat (CCI

3
COOH) 

Air suling q.s. SOO ml 

Lakukan penakaran asam dengan cepat, karena asam ini mudah terurai. Masukkan asam tersebut ke dalam gelas piala. 
Tambahkan air suling untuk melarutkannya. Tuangkan larutan ke dalam labu soo-inl dan tambahkan air suling hingga 
batas volume SOO m!. Labeli labu dengan menuliskan "ASAM TRIKLOROASETAT, LARUTAN 3%" dan cantumkan tanggal 

pembuatannya. Simpan botol di dalam kulkas. 

Peringatan: Asam trikloroasetat merupakan larutan yang sangat korosif. 

Reagen 0-Toluidin 
Tiourea 
Asam asetat (CH

3
COOH) glasial 

o-Toluidin 

0,7Sg 

470ml 
30ml 

Larutkan tiourea di dalam lilbu berisi asam asetat glasia!. (Kalau zat tersebut sukar larut, rendam labu di dalam mangkuk 
berisi air panas.) Tambahkan o-Toluidin ke dalamnya dan kocokhingga homogen. Tuangkan reagen ke dalam botol 
berwarna cokelat. Labeli botol dengan menuliskan "0-TOLUIDIN, REAGEN" dan cantumkan tanggal pembuatannya. 

Simpan botol pada suhu kamar, sekurang-kurangnya 24jam, sebelumdipakai. 

Peringatan: Asam asetat glasial merupakan larutan yang sangat korosif. 
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Larutan asam benzoat 1 g/I (1%) 
Asam benzoat 
Air suling 

19 
q.s. 1000 nil 
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Takar 1000 ml air suling dan panaskan sampai tepat akan mendidih. Tambahkan as am benzoat dan kocok hingga homogen. 
Diamkan hingga dingin. Tuangkan larutan ke dalam botol yang bersumbat-kaca dan berkapasitas 1000 m!. Labeli botol 
dengan menuliskan "ASAM BENZOAT, LARUTAN 0,1%" dan cantumkan tanggal pembuatannya. 

Larutan~stok glukosa standar (100 mmol/I) 
Glukosa, murni, anhidrat 
Asam benzoat, larutan 1 g/l (0,1%) 

9g 
q.s. 500 ml 

Labeli botol dengan menuliskan "GLUKOSA STANDAR, LARUTAN STOK 100 MMOL/L" dan cantumkan tanggal , 
pembuatannya. 

Bekukan larutan tersebut, kira-kira sebanyak 100 m!. Setiap kali Anda melakukan uji, pakai larutan-stok glukosa standar 
yang sudah dibekukan dan masih "segar". 

Larutan glukosa standar (2,5, 5, 10, 20, dan 25 mmol/I) 
Keluarkan larutan-stok glukosa standar darifreezer dan diamkan hingga suhunya sama dengan suhu ruang. Siapkan lima 

labu ukur 100 ml; dengan pipet, teteskan pelan-pelan, berturut-tumt, 2,5, 5,10,20, dan 25 mllarutan-stok glukosa standar 
ke dalamnya. Tambahkan lamtan asam benzoat hingga batas volume 100 m!. Labeli tiap-tiap labu dengart menuliskan 
namanya dan konsentrasinya masing-masing, serta cantumkan tanggal pembuatannya. Simpan labu-labu tersebut di 
dalam kulkas. Buat larutan yahg bam setiap bulannya. 

• Gliserol-hijau malakhit, larutan (No. 31.) 
1. Pembuatan larutan-stok hijau malakhit 1%: 

Hijau malakhit 
Air suting 100 ml 

Dengan stamper dan mortar, gems kristal hijau malakhit sampai berbentuk bubuk. Larutkan 1 g bubuk yang bam dibuat 
ini di dalam labu berisi 100 ml air suling. Tuangkan larutan ke dalam botol berwarna gelap. LabeJi botol dengan menuJiskan 
"HIJAU MALAKHIT, LARUTAN 1%" dan cantumkan tanggal pembuatannya. Tutup rapat-rapat botol tersebtit dan simpan 

. dalam ruangan yang gelap. 

2. Pembuatan larutan gliserol-hijau malakhit standar: 
GJiserol 
Larutan-stok hijau malakhit 1% ' 

Air suling 

100 ml 
1 ml 

100 ml 

Masukkan gliserol, larutan-stok hijau malakhit, dan air suling ke dalam botol yang bersumbat-kaca dan berkapasitas 
250 m!. LabeJi botol dengan menuliskan "GLISEROL-HIJAU MALAKHIT, LARUTAN" dan cantumkan tanggal pembuatan

nya. Kocok dulu, pelan-pelan, sebelum dipakai . 

. Asam klorida, larutan 0,01 mol/I (No. 32) 
Larutan asam klorida (HCl) pekat 
Air suling 

8,6 ml 

q.S.lOOO ml 

Masukkan air suling, kira-kira 500 ml, ke dalam botol yang bersumbat-kaca dan berkapasitas 1000 mL Tambahkan larutan 
asam klorida, tetes per tetes, ke dalamnya. Tuangkan sisa air suling tadi hingga volume larutan menjadi 1000 m!. Labeli 
botol dengan menuliskan "ASAM KLORIDA, LARUTAN 0,01 MOL/L" dan cantumkan tanggal pembuatannya. Buat larutan 
yang baru setiap bulannya. 

Peringatan: Asam klorida merupakan larutan yang sangat korosif. 

Saline isotonik 
Lihat Natrium klorida. 

Lactophenol cotton blue, larutan perekat (No. 33) 
Cotton blue (bim anilin) 

Kristal fenol (C
6
HPH) 

Asam laktat (CH
3
CH(OH)COOH) 

Gliserol (C
3
Hs0 3

) 

Air suling 

, 50mg , 

20 mg 
20 ml 

40 ml 
20 ml 
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Masukkan fenol, asam laktat, dan gliserol ke dalam labu berisi air suling. Kocok dan panaskan sebentar larutan tersebut 
untuk melarutkan senyawa-senyawa di atas. Tambahkan cotton blue ke dalamnya, kocok hingga homogen. Tuangkan 
larutan ke dala~ botol bersumbat-kaca. Labeli botol dengan menuliskan "LACTOPHENOL COrrONBLUE, LARUTAN 
PEREKAT" dan cantumkan tanggal pembuatannya. 

Peringatan: Fenol merupakan larutan yangsangat korosif dan beracun. 

Leishman, pewarna (No. 34) 
Bubuk pewarna Leishman 
Metanol (CHPH) 

1,5 g 
q.s. 1000 ml 

Bilas botol-pewarnaanyang bersih dengan metanol. Masukkan beberapa partikel gelas, bubuk pewarna, dan metanol ke 
dalam botol, kocok hingga homogen. Labeli botol dengan menuliskan "LEISHMAN, PEWARNA" dan cantumkan tanggal 
pembuatannya. 

Pewarna ini siap untuk dipakai keesokan harinya. Selama pembuatannya dan penyimpanannya, Anda harus mencegah 
pelembapan pewarna. 

Biru metilen Loeffler (No. 35) 
Biru meti1en 0,5 g 
Etanol absolut (CH

3
CH,oH) 30 ml 

Kalium hidroksida (KO H), larutan 200 g/l (20%) (No-45) 0,1 inl 
Air suling q.s. 100 ml 

Li.rutkan biru metilen di dalam labu berisi 30 ml air suling. Tuangkan larutan ke dalam botol yang bersih dan beIWarna 
cokelat. Tambahkan kalium hidroksida, etanol, dan sisa air suling ke dalamnya, kocok hingga homogen. Labeli botol . • 
dengan menuliskan "BIRU METILEN LOEFFLER" dan cantumkan tang gal pembuatannya. Simpan botol di ruangan yang 
gelap pada suhu kamar (20-2S0C). 

Lugol iodin, larutanl g/I (0,1%) (No. 36) 
Iodin 
Kalium iodida (KI) 

Air suling 

19 
2g 

300 ml 

Dengan stamp er dan mortar, gerus serbuk iodin dan kalium iodida. Sesekali, tambahkan beberapa mililiter air sllling dan 
gerus lagi hingga iodin dan kalium iodida larut seluruhnya. Tuangkan larutan, sambil membilas mortar dengan sisa air 
suling, ke dalam botol-kaca yang beIWarna kekuningan. 

Alternatifnya, masukkan 300 ml air suling ke dalam gelas ukur. Pertama-tama, larutkan kalium iodida di dalam 30 ml air 
suling. Tambahkan iodin ke dalamnya, kocok hingga homogen. Tambahkan sisa ai~ suling, kocok lagi hingga homogen. 
Simpan larut~n di dalam botol beIWarna cokelat. 

Labeli botol dengan menuliskan "LUGOL IODIN, LARUTAN 0,1%" dan cantumkan tanggal pembuatannya. 

Lugol iodin, larutan 5 g/I (0,5%) (No. 37) 
Iodin 
Kalium iodida 
Air suling 

Sg 

~o g 
q.s. 300 ml 

Dengan stamper dan mortar, gerus serbuk iodin dan kalium iodida. Sesekali, tambahkan beberapa mililiter air suling dan 
gerus lagi hingga iodin dan kalium iodida larut seluruhnya. Tuangkan larutan, sambil membilas mortar dengar_ sisa air 
suling, ke dalam botol-kaca yang beIWarna kekuningan. 

Altematifnya, masukkan 300 ml air suling ke dalam gelas ukur. Pertama-tama, larutkan kalium iodida di dalam :)0 ml air 
suling. Tambahkan iodin ke dalamnya, kocok hingga homogen. Tambahkan sisa air suling, kocok lagi hingga homogen. 
Simpan larutan di daIam botol beIWarna cokelat. 

Labeli botol dengan menuliskan "LUGOL IODIN, LARUTAN o,S%" dan cantumkan tanggal pembuatannya. 

Pewarna May-Grunwald (No. 38) 
Bubuk pewarna May-Griinwald Sg 
Metanol q.s. 1000 ml 

Dengan metanol, bilas botol yang sudah dicuci bersih dan berkapasitas 1000 m!. Masukkan beberapa partikel gelas ke 
dalamnya. Tambahkan bubuk pewarna dan metanol, kocok hingga homogen. Labeli botol dengan menuhskan "MAY
GRiiNWALD, PEWARNA" dan cantumkan tanggal pembuatannya. 
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Kualitas pewarna dapat ditingkatkan dengan menyimpannya selama 1-2 minggu, sambil mengocok botol secara berkala. 
Selama pembuatannya dan penyimpanannya, Anda harus mencegah pelembapan pewarna. 

Biru metilen, larutan (No. 39) 
Biru metilen 
Air suling 

0,3 g 
100 ml 

Larutkan biru metilen di dalam air suling. Saring larutan ke dalam botol yang bersih dan berwarna cokelat. Labeli botol 
dengan menuliskan "BIRU METILEN, LARUTAN" dan cantumkan tanggal pembuatannYa. 

Merah neutral, larutan 1 g/I (0,1%) (No.40) 
Merah neutral 
Air suling . 

19 
q.s. 1000 ml 

Larutkan merah neutral di dalam botol yang bersih, berkapasitas 1000 ml, berisi 300 ml air suling. Tambahkan air suling 
hingga batas volume 1000 ml, kocok hingga homogen. Labeli botol dengan menuliskan "MERAH NEUTRAL, LARUTAN 
0,1%" dan cantumkan tanggal pembuatannya. Simpan botol pada suhu kamar. 

Pandy, reagen (No. 41) 
Fenol (C

6
HsOH) 

Air suling 
30 g 

500 ml 

Masukkan fenol ke dalam botol 1000 ml. Tambahkan air suling ke dalamnya, kocok kuat-kuat. Labeli botol dengan 
menuliskan ':PANDY, REAGEN" dan cantumkan tanggal pembuatannya. Diamkan botol seharian. Sesekali, periksa apakah 

masih ada fenol yang belum larut dan saring kalau ada. Kalau sudah larut seluruhnya, tambahkan lagi 10 g fenol dan baru 
disaring keesokan harinya. (Reagen Pandy sebenarnya merupakan larutan fenol yangjenuh.) 

Peringatan: Fenol merupakan larutan yang sangat korosif dan beracun. 

Merah fenol, larutan 109/I (1 %) (No. 42) 
.Kristal merah fenol 
Air suling 

0,1 g 

10 ml 

Masukkan kristal merah fenol ke dalam gelas pial a 20-ml. Tambahkan air suling dan aduk-aduk hingga kristal larut 
seluruhnya. Tuangkan larutan ke dalam botol-tetes plastik. Labeli botol dengan menuliskan "MERAH FENOL, LARUTAN 
1%" dan cantumkan tanggal pembuatannya. Simpan botol pada suhu kamar (20-25°C). 

Larutan dapar-fosfat, 0,01 mol/I, pH 6,8 (No. 43) 
1. Pembuatan larutan stok natriumdihidrogen fosfat anhidrat (dalam jabu ukur 1000-ml): 

Natrium dihidrogen fosfat, anhidrat (NaH,P04) 13,6 g 
Air suling q.s. 1000 ml 

Sterilkan larutan stok ini dengan menyaringnya (memakai penyaring yang porinya berdiameter 0,2 I-lin). Kalau tidak 
ada natrium dihidrogen fosfat anhidrat, larutan ini dapat dibuat dengan melarutkan 17,2 g natrium dihidrogen fosfat 

dihidrat (NaH,P04.2H,O) di dalam 1000 ml air suling. Labeli labu ukur dengan menuliskan "NATRlUM DIHIDROGEN 
FOSFAT ANHIDRAT, LARUTAN STOK" dan cantumkan tanggal pembuatannya. Simpan larutan stok ini di kulkas. 

2. Pembuatan larutan stok dinatrium hidrogen fosfat (dalam labu ukur 1000 ml): 
Dinatrium hidrogen fosfat, dihidrat (Na2HP04.2H,O) 17,8 g 
Air suling q.s. 1000 ml 

Sterilkan larutan stok ini dengan menyaringnya (memakai penyaring yang porinya berdiameter 0,2 I-lm) . Kalau tidak 
ada dinatrium hidrogen fosfat dihidrat, larutan ini dapat dibuat dengan melarutkan 26,8 g dinatrium hidrogen fosfat 
heptahidrat (Na2HP04.7H,o) atau 35,8 g dinatrium hidrogen fosfat dodekahidrat (Na2HP04.12H20) di dalam 
1000 ml air suling. Labeli labu ukur dengan menuliskan "DINATRIUM DIHIDROGEN FOSFAT, LARUTAN STOK" dan 

cantumkan tanggal pembuatannya. Simpan:larutan stok ini di kulkas. 

3. Campurkan kedua larutan stok, banyaknya seperti yang tercantum pada tabel di bawah, untuk mem!:>uat lOO mllarutan 
dapar dengan berbagai pH. Kalau pH-nya teI;Jalu rendah, naikkan pH dengan menambahkan larutan natrium hidroksida 
(NaOH) 0,01 moljl (No. 54); kalau terlalu tinggi, turunkan pH dengan menambahkan larutan asam klorida (HCl) 0,01 

moljl (No.32). 



348. Pedomon Teknik Dosor untuk Loborotorium Kesehoton 

Polivinil alkohol (PVA), fiksatif (No. 44) 
Catatan : Pembuatan reagen ini harus diiakukan di iaboratorium tingkat menengah karena memakai bahan-bahan yang 
berbahaya. 

Fiksatif Schaudinn, yang dimodifikasi 
Kristai raksa (Il) klorida 
Etanol, 95% 
Asam asetat glasial 

1,5 g 
31,0 ml 
5,oml 

Ma~ukkan raksa (Il) klorida dan etanol ke dalam labu (50 atau 125 ml) bersumbat-gelas, aduk pelan-pelan. Tambahkan 
asam asetat ke dalamnya, tutup labu, dan aduk hingga homogen. Labeli labu dengan menuliskan "MODIFlKASI 
SCHAUDINN, FIKSATIF" dan cantumkan tanggal pembuatannya. 

Peringatan: Raksa (ll) klorida merupakan larutan yang sangat beracun. Asam asetat glasial merupakan larutan yang 
sangat korosif. 

Campuran PVA 
Gliserol 
Bubuk PVA (viskositas rendah) 
Air suling 

1,5 ml 
5,0 g 

52,5 ml 

Masukkan bubuk PVA dan gliserol ke dalam gelas-piala yang kecil. Dengan batang pengaduk, aduk-aduk campuran hingga 
seluruh partikel tampak terlapisi gliserol. Tuangkan campuran ke dalam labu 125 ml. Tambahkan air suling, tutup labu, 
dan diamkan pada suhu kamar (20-25°C) selama 3jam atau semalaman. Labeli labu dengan menuliskan "PVA, CAMPURAN" 
dan cantumkan tanggal pembuatannya. Aduk sesekali supaya campuran tetap homogen. 

Berbagai jenis bubuk PVA dan larutan fiksatif PVA tersedia di pasaran. Makin besar tetapan hidrolisisnya dan makin 
rendah viskositasnya, mutu fiksatif PVA yang dihasilkannya makin baik. 

Larutan fiksatif PV A standar 
1. Panaskan penangas air {atau gelas-piala yang besar dan berisi air) sampai 70-75°C. Selama pembuatan fiksatif, suhu 

harus dipertahankan pada kisaran tersebut. 
2. Panaskan labu, yang berisi campuran PVA dan disumbat (tidak usah dikencangkan) ,. di atas penangas air selama sekitar 

10 menit, sambil sering-sering mengaduk carripuran. 
3. Ketika bubuk PVA hampir larut seluruhnya, tuangkan brutan fiksatif modifikasi Schaudinn ke dalam campuran, tutup • 

kembali, dan aduk-aduk sampai homogen. 
4. Aduk larutan tersebut 2-3 menit lagi untuk melarutkan seluruh bubuk PVA, menghilangkan gelembung-gelembung air, 

dan menjernihkan larutan. 
5. Angkat labu dari penangas air dan diamkan hingga dingin. Simpan larutan fiksatif PVA ini di dalam botol yang 

bersumbat-kaca atau bertutup-ulir. Labeli botol dengan menuliskan "PVA, FIKSATIF" dan cantumkan tanggal 
pembuatannya. Fiksatif ini dapat disimpan sampai 6-12 bulan. 
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Kalium hidroksida, larutan 200 g/I (20%) (No. 45) 
Pelet kalium hidroksida (KOH) 
Air suling 

20 g 
q.s. 100 ml 

349 

Labeli labu ukur dengan menuliskan "KALIUM HIDROKSIDA 20%,LARUTAN" dan cantumkan tanggal pembuatannya. 

Peringatan: Kalium hidroksida merupakan larutan yang korosif. 

Kalium permanganat, larutran 40 g/I (4%) (No. 46) 
Kalium permanganat (KMn0

4
) 

Air suling 
40g 

q.s. 1000 ml 

Larutkan kalium permanganat di dalam labu ukur yang berkapasitas 1000 ml dan berisi 300 ml air suling. Tambahkan air 
suling hingga batas volume 1000 m!. Labeli labu u.l<ur dengan menuliskan "KALIUM PERMANGANAT4%, LARUTAN" 
dan cantumkan tanggal pembuatannya. 

Safranin, larutan (No. 47) 
1. Pembuatan larutan stok: 
Safranin 0 

Etanol (CH
3
CH,oH), 95% 

2,5 g . 

q.S.lOO ml 

Kocok labu hingga safranin larut seluruhnya. Tuangkan larutan' ke dalam botol bersumbat-kaca. Labeli botol dengan 
menuliskan "SAFRANIN, LARUrAN STOK" dan cantumkan tanggal pembuatannya. 

2. Pembuatan larutan standar (dalam botol bersumbat-kaca): 
Larutan stok 
Air suling 

10 ml 

90ml 

Labeli botol dengan menul!skan "SAFRANIN, LARUTAN STANDAR" dan cantumkan tanggal pembuatannya. Simpan 
botol di ruangan yang gelap. 

Saponin, larutan 109/I (1 %) (No. 48) 
Saponin . 19 
Natrium klorida (NaCl), larutan 8,5 g/l (8,5%) (No. 53) 100 ml 

Masukkan larutan natrium klorida ke dalam botol kaca. Tambahkan saponin, kocok, dan panaskan hingga saponin larut 
seluruhnya. 

Labeli botol dengan menuliskan "SAPONIN, LARUTAN 1% DALAM SALINE" dan cantumkan tanggal pembuatannya. 

Perak nitrat, larutan 17 g/I (1.7%) (No. 49) 
Perak nitrat (AgNO) 
Air suling 

5,1 g 

q.s. 300 ml 

Kocok hingga perak nit rat larut seluruhnya. Labeli botol dengan meilUliskan "PERAK NlTRAT, .LARUTAN 1,7%" dan 
cantumkan tanggal pembuatannya. 

Peringatan: Perak nitrat merupakan larutan kaustik. 

Natrium bikarbonat, larutan 20 g/I (2%) (No. 50) 
Natrium bikarbonat (NaHCO) 
Air suling 

2g 
q.s. 100 ml 

Labeli labu ukur dengan menuliskan "NATRIUM BIKARBONAT, LARUTAN 2%" dan cantumkan tanggal pembuatannya. 

Natrium karbonat, larutan 2 g/I (0,2%) (No. 51) 
Natrium karbonat (Na

2
CO), anhidrat 

Air suling 
2g 

q.s . 1000 ml 

Labeli labu ukur dengan menuliskan "NATRIqM KARBONAT, LARUTAN 0,2%" dan cantumkan tanggal pemb~atannya. 

Natrium karbonat, larutan 50 g/I (5%) ~NO. 52) 
Natrium karbonat (Na

2
CO) 

Air suling 
Sg 

q.s. 100 ml 

Labeli labu ukur dengan menuliskan "NATRIUM KARBONAT, LARUTAN 5%" dan cantumkan tanggal pembuatannya. 
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Natrium klorida, larutan 8,5 g/l (0,85%) (saline isotonik) (No. 53) 
Natrium klorida (NaCt) 
Air suling 

8,5 g 
q.s. 1000 ml 

Labeli labu ukur dengan menuliskan "NATRIUM KLORIDA, LARUTAN 0,85%" dan cantumkan tanggal pembuatannya. 

Natrium sitrat 
Lihat Trinatrium sitrat. 

Natrium hidrogen karbonat 
Lihat Natrium bikarbonat. 

Natrium hidroksida, larutan 0,01 mol/l (No. 54) 
Pelet natrium hidroksida (NaOH) 
Air suling 

3g 
q.s _ 100ml 

Labeli labu ukur dengan menuliskan "NATRIUM HIDROKSIDA, LARUTAN 0,01 MOL/L" dan cantumkan tanggal 
pembuatannya. 

Peringatan: Natrium hidroksida merupakan larutan yang korosif. 

Natrium metabisulfit, larutan 20 g/l (2%) (No. 55) 
Natrium metabisulfit (Na,S,os) 
Air suling 

Pakai larutan yang baru pada setiap uji . 

0,5g 
q.s _ 25 ml 

Labeli labu ukur denga.~ menuliskan "NATRIUM METABISULFIT, LARUTAN 2%" dan - cantumkan tanggal 
pembuatannya. 

Stuart, yang dimodifikasi, mediumtranspor (No. 56) 
Agar 

Air suling 
4,00g 

1000 ml 

Panaskan hingga agar larut seluruhnya. Sewaktu larutan masih panas, tambahkan : 

Natrium klorida (NaCI) 

Kalium klorida (KCl) 

Dinatrium hidrogen fosfat (Na2HPO 4)' anhidrat 
Natrium dihidrogen fosfat (NaH

2
P0

4
), anhidrat 

Natrium tioglikolat 

Kalsium klorida (CaCI
2 

(aq)), 10 g/l (1%) ("segar") 
Magnesium klorida (MgCl

2 
(aq)), 10 g/l (1%) 

pH akhir: 7,3 

3,00g 
0,20g 

1,15 g 
0,20 g 

1,00 g 

10 ml 

lOml 

1. Kocok hingga homogen dan tambahkan bubuk-arang yang neutral. 
2. Tuangkan medium ke dalam taoung-tabung yang bertutup-ulir dan berukuran 13 mm x 10 mm, masing-masingnya 

sebanyak 5-6 ml (hati-hati, jangan sampai merusak medium). 
3. Sterilkan dengan autoklaf pada 121°C selama 20 menit. Sebelum medium memadat, bolak-balikkan tabung supaya 

bubuk arang di dalamnya tersebar-rata. Labeli tabung dengan menuliskan "MODlFlKASI STUART, MEDIUM 

TRANSPOR" dan cantumkan tanggal pembuatannya. Simpan tabung di dalam kulkas. 

Asam sulfosalisilat, Jarutan 30 g/l (3%) (No. 57) 
Asam sulfosalisilat 
Air suling q.s. 100 ml 

- . 
Labeli labu ukur dengan menuliskan "ASAM SULFOSALISlLAT, LARUTAN" dan cantumkan tanggal pembuatannya. 

TIF (tiomersal-iodin-formaldehid), fiksatif (No. 58) 
1. Pembuatan larutan stok: 

Tingtur tiomersal, 1:1000 
Larutan formaldehid 10% (No. 28) 

Gliserol 
Air suling -

200ml 

25 ml 
5rnl 

q.s. 250 ml 
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Masukkan larutan stok ini ke dalam botol berwarna cokelat. Labeli botol dengan menuliskan "TIOMERSAL
FORMALDEHID, LARUTAN STOK" dan cantumkan tanggal pembuatannya. Larutan stok ini dapat disimpan sampai 
3 bulan. 

Peringatan: Formaldehid merupakan larutan yang korosif dan beracun. 

2. Ketika akan. dipakai untuk uji, buat campuran yang terdiri dari: 
Larutan stok tiomersal 9,4 ml 

Larutan lugol iodin 50 g/I (5%) (No. 37) 0,6 ml 

Trinatrium sitrat, 20 g/I (2%), larutan dalam saline (No. 59) 
Trinatrium sitrat, dihidrat (Na3C6Hs07.2H20) 
Natrium klorida, larutan 8,S gf.l (0,8S%) (No. S3) 

Simpan larutan ini di dalam kulkas. 

2g 
q.s. 100 ml 

Labeli labu ukur dengan menuliskan "TRINATRIUM SITRAT 2%, LARUTAN DALAM SALINE" dan cantumkan tanggal 
pembuatannya. 

Trinatrium sitrat, larutan 32 g/I (3,2%) (No. 60) 
Larutan ini dipakai sebagai antikoagulan. 

Trinatrium sitrat, anhidrat (Na C6H ° ) 3,2 g 
I 3 5 7 

(atau dihidrat/pentahidratnya, dalam jumlah yang setara) 
Air suling q.s. 100 ml 

Simpan larutan di dalam kulkas. Pakai 1 mllarutan ini per 4 ml darah. 

Labeli labu ukur dengan menuliskan "TRINATRIUM SITRAT, LARUTAN 3,2%" dan cantumkantanggal pembuatannya. 

TUrk, larutan (No. 61) 
Asam asetat (CH

3
COOH) glasial 

Larutan biru metilen (No. 39) 
Air suling 

10 tetes 
q.s. 200 ml 

Larutkan asam asetat glasial di dalam 100 ml air suling. Tambahkan larutan biru metilen dan kocok hingga homogen. 
Tuangkan larutan ke dalam labu ukur dan tambahkan air suling hingga batas volume 200 ml. Labeli labu ukur dengan 
menuliskan "TuRK, LARUTAN" dan cantumkan tanggal pembuatannya. 

Peringatan: Asam asetat glasial merupakan larutan yang sangat korosif. 

Urea, reagen (No. 62) 
Asam trikloroasetat, larutan SO g/l (s%) 
Asam trikloroasetat (CCIFOOH) 
Airsuling 

109 
q.s. 200 ml 

Lakukan penakaran asam trikloroasetat dengan cepat karena asam ini mudah terurai. Masukkan asam tersebut ke dalam 
gelas piala. Tambahkan 100 ml air suling dan kocok hingga homogen. Tuangkan larutan ke dalam labu ukur 200 ml dan 
tambahkan air suling hingga batas volume 200 m!. Labeli labu ukur dengan menuliskan "ASAM TRIKLOROASETAT, 

LARUTAN S%" dan cantumkan tanggal pembuatannya. 

Peringatan: Asam trikloroasetat merupakan larutan yang sangat korosif. 

Diasetil monoksim, larutan stok 
Diasetil monoksim (disebutjuga 2,3-monoksim butadiena) 2 g 

Air suling q.s. SOO ml 

Labeli labu ukur dengan menuliskan "DIASETIL MONOKSIM, LARUTAN STOK" dan cantumkan tanggal pembuatannya. 
Larutan ini dapat disimpan sampai 6 bulan pad a suhu 2-8°C. 

Warna, reagen 
Reagen asam (No.6) 
Reagen diasetil monoksim 

soml 
soml 

Masukkan reagen asam dan larutan stok ke dalam labu lOo-ml, kocok hingga homogen dan sumbat labu tersebut. Labeli 
labu dengan menuliskan "REAGEN WARNA" dan cantumkan tanggal pembuatannya. Jumlah di atas cukup untuk 33 kali 

uji. Buat reagen yang baru setiap harinya. 
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Urea, larutan-stok standar 125 mmol/I 
Urea 

Asam bertzoat, larutan 1 g/l (0,1%) Oihat NO.30) 
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750 mg 
q.s. 100 ml 

Larutkan urea di dalam labu ukur yang berkapasitas 100 ml dan berisi 20 ml asam benzoat. Tambahkan lagi asam benzoat 
hil'l.gga batas volume 100 ml. Labeli labu dengan menuliskan "UREA, LARUTAN-STOK STANDAR 125 MMOL/L" dan 
cantumkan tanggal pembuatannya. Simpan larutan ini di dalam kulkas. Larutan ini dapat disimpan sampai beberapa 
bulan pada suhu 2-8°C. 

Urea, larutan standar 10 mmol/I 
Urea, larutan stok-standar 8ml 
Asam benzoat, larutan 1 g/l (0,1%) Oihat NO.30) q.s. 100 ml 

Masukkan keduanya ke dalam labu ukur 100-ml, kocok hingga homogen. Labeli labu ukur dengan menuliskan "UREA, 
LARUTAN STANDAR 10 MMOL/L" dan tulis tanggal pembuatannya. 

Wayson, pewarna (No. 63) 
Larutan AI: 
Fuksin dasar 

Metanol absolut (CHPH) 

Larutan A
2

: 

Biru metilen 
Metanol absolut (CH

3
0H) 

Campurkan larutan AI dan A2; hasilnya dinamakan larutan A. 

Larutan B (fenol, larutan 50 9/1 (5%)): 
Fenol (C6HPH) 
Air suling 

100 ml 

7g 
100 ml 

100 g 
2000 ml 

Tuangkan larutan A ke dalam larutan B. Makin lama disimpan, mutu pewarna Wayson makin baik. Buat pewarna sebanyak
banyaknya dan bagi sedikit-sedikit ke dalam beberapa botol yang berwarna gelap. Simpan botol-botol tersebut untuk stok 
pewarna. Labeli tiap-tiap botol dengan menuliskan "WAYSON, PEWARNA" dan cantumkan tanggal pembuatannya. 

Peringatan: Fenol merupakan larutan yang korosif. 

Willis, larutan (No. 64) 
Larutan ini sebenarnya merupakan larutan natrium klorida yang jenuh. 
Natrium klorida (NaCl) 125 g 
Air suling 50 0 m1 

Larutkan natrium klorida dengan memanaskan campuran di atas sampai mendidih. Diamkan hingga dingin. Periksa 

apakah masih ada garam yang belum larut. Kalau sudah la rut seluruhnya, tambahkan lagi 50 g garam ini. Saring ke dalam 
botol bersumbat-gabus. Labeli botol dengan menuliskan "WILLIS, LARUTAN" dancantumkan tanggal pembuatannya. 

Wintrobe, larutan (No. 65) 
Amonium oksalat (NH4)2C,04.H,O) 
Kalium oksalat (K,C,04.H20) 
Air suling 

1,2 g 

0,8 g 

q.S.lOO ml 

Larutkan kedua garam di dalam labu ukur yang berkapasitas 100 ml dan berisi 50 ml air suling.Tambahkan air suling 

hingga batas volume 100 ml. Labeli labu ukur dengan menuliskan "WINTROBE, LARUTAN" dan cantumkan tanggal 
pembuatannya. 

Masukkan larutan ini ke dalam beberapa boto15 ml, masing-masingnya sebanyak 0,5 ml, yang akan dipakai sebagai wadah 
sainpel darah. Biarkan botol-botol tersebut dalam keadaan terbuka, diamkall hingga kering pada suhu kamar atom, lebih 

baik lagi, keringkan di dalam inkubator pada 37"C. 
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f1ksatif (No. 66) 
Kalium dikromat (K,Cr

2
0

7
) 

Raksa CH) klorida (HgCl,) 
Natrium sulfat (Na,S04) 

suling 

2,Sg 
S,og 
1,Og 

q.S.lOO ml 
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kali akan dipakai untuk uji, tambahkan S ml asam asetat glasial ke dalam larutan fiksatif ini. 

Larutkan ketiga garam di dalam labu ukur 
hingga batas volume 100 m!. Labeli labu ukur 
pembuatannya. 

Peringatan: Asam asetat glasial 
sangat beracun. Pembuatan larutan fiksatif 

100 ml dan berisi 50 ml-air suling. Tambahkan air 
menuliskan "ZENKER, FIKSATIF" dan 'cantumkan 

korosif dan raksa ell) klorida merupakan larutan yang 



Indeks 
•••••• 

Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), 120, 302 
Actinomycetes, 196, 200 
Aedes spp., 162t 

Aglutinasi, 322-323g 
Aglutinasi-Iateks, teknik, 324, 326 
AHD, reagen (lihatjuga Hematin D alkali, reagen), 268, 

. 270t 

Air 
bebas-mineral, 26-27 
dapar, 28-29,341 
penyimpanan, 23 

Alat hitung-jenis,30 
Albert, pewarna 

cara pembuatan, 339 
untuk pendeteksian Corynebacterium diphtheriae, 196, 

197 
Albumin, 230 
Alkohol, disinfektan, 82 

Amastigot, 189, 190 
Ameba, 108-Ul, WIt, 107t 

disenterik, 108 
Amebiasis,49t 
Amies, medium transpor 

cara pembuatan, 339 
pada pemeriksaan gonore, 202 

Aminopirin (aminofenazon), 156 
Amonium hidroksida, 97 
Amonium kuaterner, disinfektan, 77, 79, 82 
Ancylostoma duodenale, 102t, 155t 

dewasa, 147 
distribusi geografis, 124t 
telur, 123-124 

Anemia, 274 
defisiensi besi, 278 
hemolitik,282 

hipokrom, 276 
makrositik 296 
megaloblastik, 297 
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pernisiosa, 296 
sel sabit, 282 
sideroblastik, 296 

Anisositosis, 298g 
Anopheles spp., 162t 
Antibodi,317 

anti-HBc, 330 
anti-HBe, 330 
anti-HBs, 330 
berlabel-fluoresein, 321g 

hCG,323g 
HRP-II,332 
titer, 322 

zona ekses, 322 
Antigen, 318 

berlabel,319 
HBeAg,330 

HBsAg, 330, 331 
hCG,323g 

RPR,335 
tak-berlabel, 319 
zona ekses, 322 

Anti-HBs 

monoklonal, 331 
poliklonal, 331 

Antikoagulan, 41-42, 260g 
dikalium EDTA, 41,270 
heparin, 42 
kewaspadaan dalam penggunaan, 42 
natrium fluorida, 42 
trinatrium sitrat, 42 

Anti-streptolisin 0, uji, 325 · 

Antraks 

basil,195 
penyakit, 199 

Aplikator, 33t . 
Apusan darah, 170-175,291g 

pembuatan, 170 



Indeks 

pemeriksaan mikroskopik, 174-175 
pemulasan 

dengan Giemsa, 172 
dengan pewarna Field, 174 
metode cepat, 173 
metode rutin, 173 

tebal, 170, 172-174, 183 
tipis, 170,172-174, 289g 

fiksasi, 292 
pembuatan, 290 
pemulasan, 174, 292 . 
pengambilan spesimen, 290 

Arbovirus, 248t 
Area 

pemeriksaan hematologi, 9g 
pemeriksaan serologi sifilis dan biokimia, 9g 
pemeriksaan spesimen feses , 9g 
pemeriksaan spesimen urine, 9g 

Arenavirus, 248t 
Artritis reumatoid, 284 
Artrosppra, 121,221 
Asam 

asetat 

cara pembuatari, 338 
glasial, 279 

. pada pembuatan air dapar, 28 
pada pemeriksaan mikroskopik feses, 104 
pad a uji darah samar feses, 156 
perlengkapan P3K, 96 

benzoat 

cara pembuatan, 345 
pada estimasi kadar glukosa darah, 311 

borat 
cara pembuatan, 340 
perlengkapan P3K, 96 

klorida,3 
cara petnbuatan, 345 

sulfat, penanganan, 95 
sulfosalisilat 

cara pembuatan, 350 
pada penentuan kadar protein CSF, 255 

trauma korosif akibat, 97 
trikloroasetat 

pad a deteksi "clan estimasi protein urine, 230 

pad a estimasi kadar glukosa darah , 311 
reagen 

cara pembuatan, 339 
pada estimasi kadar urea darah, 314 

Ascaris lumbricoides, 102t 
dewasa, 145 
distribusi geografis, 124t 
telur, 124-129 

Aseton-etanol 

cara pembuatan, 338 
pada pewarnaan preparat bakteriologik, 195 

Askariasis, 49t 
Aspirasi, 263g 

duodenum, 133 
Aspirat, 212-214 

bubo, 198 
rongga tubuh, 213 

Autoimun, penyakit, 317 
Autoinfeksi, 102t 
Autoklaf, 30, 83-86 
Azure B, 287 

Bacillus anthracis, 199 

Bacterial load, 218 
Badan, 

Cabot, 297, 298g 
Heinz, 308 
hemoglobin H, 308 
Howell-Jolly, 297, 298g 
inklusi, 108, 109g 
krornatoid, 115, 116g, 119 

Bak tampung, 20-22g 

Bakteri,101t 
komensal, 194 
negatif-Gram, 1949 
pendeteksian dalam urine, 243-246 

dengan carik-celup urine, 246 
dengan kultur Urine, 246 
pelaporan hasil, 245 

positif-Gram, 1949 
Bakteriologi 

pembuatan dan fiksasi preparat, 192-193 
pemeriksaan spesimen 

aspirat, eksudat, dan efusi, 212 
feses encer, 210 
genital, 204 . 

kerokan kulit dan hi dung, 214 
pus, 214 
sekret vagina, 210 

semen, 206 
sputum dan swab tenggorokan, 200 
urogenital, 202 

teknik pewamaan, 194-199 
Albert, 196 
biru metilen loeffler, 199 ' 

Gram, 194 
Wayson, 198 
Ziehl-Neelsen, 197 

Balantidium coli, 10lt, 1()2t 

bentuk motil, 113 
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Balantidium coli (lanjutan) 
kista, 118 

patogenisitas, 107t 
Basa 

penangananlarutan,95 
trauma korosif akibat, 97 

Basil 
difteri, 204 

positif-Gram, 245, 245g 
koliform, 204 
negatif-Gram, 245, 245g 
tahan asam, 197, 197t, 198, 198t, 206, 254 
Vincent, 194, 196 

Basofil, 301g,309g 
karakteristik, 294t 

Basofilik 

pewarnaan, 294 
titik-titik, 298, 299g 

Batang 
gelas,38g 

pengaduk,33t,37g,39 
Baterai, spesifikasi, 11t 
Batil isap, 147, 148g 
Bayangan objek, 60 
Bekuan, 288g 

darah,259, 259g 
masa lisis, 287 
retraksi, 287 

Benda yang harus dibedakan dengan telur, 143-144 
Benedict, larutan, 229, 230t, 340 
Bentuk yang harus dibedakan dengan kista, 121-122 
Berat molekul, 3 
Besaran dan satuan, 2-4 
Besi, dalam hemoglobin, 263 · 
Bevel, pada pengambilan sampel darah, 260-262, 263g 
Bilik hitung 

Fuchs-Rosenthal, 34t 
pada pemeriksaan CSF, 250 

Neubauer yang disempurnakan, 34t, 279g, 280g 
pada estimasi konsentrasi jumlah leukosit, 279 
pada pemeriksaan CSF, 250 
pada pemeriksaan semen, 206 

penghitungan leukosit, 280g 
pengisian, 280g 

Biological safety cabinet, 152 
Biru kresil, 307g 

c.ara pembuatan, 340 
pada estimasi fraksi jumlah retikulosit, 306 

Biru metilen 
c.ara pembuatan, 347 
loeffler 

c.ara pembuatan, 346, 347 
pada pemeriksaan Bacillus anthracis, 199, 214 

pada pemeriksaanmikroskopik feses, 104 

pada teknik Kato-Katz, 140 
untuk pewarnaan inti, 110 

Black dot, 108 
Blanko, larutan 

cara pembuatan, 340 

Indeks 

pada kalibrasi spektrofotometer /hemoglobinometer, 

269 
reagen, 314 

Blastocystis hominis (ragi), 121 
Botol 

semprot, 32g, 34t, 39g, 40 
bijou, 212 
tetes, 32g, 34t 
urine, 80 

Brugia 

malayi,157 
timori, 157, 157t, 162t 

Bubo, aspirat, 198 
Bubonic plague, 213 
Bunsen, pemanas, 23g, 32g, 35t 

pada pembuatan preparat bakteriologik, 193 

CAAT, lihat Card agglutination trypanosomiasis test 
Cacing (helminthes), lOH 

cambuk, lihat Trichuris trichiura 
daun, lihat Trematoda 

dewasa, 145-150 
Ancylostoma duodena le dan Necator americanus, 

147 
Ascaris lumbricoides, 145 
Diphyllobothrium latum, 150 
Echinococcus granulosus (kista hidatid), 150 
Enterobius vermicularis; 145 
Taenia saginata dan Taenia solium, 145 
Trematoda, 147-149 
Trichuris trichiura, 147 

gelang, lihat Ascaris lumbricoides. 
kremi, lihat Enterobius vermicularis 
pita babi, lthat Taenia solium 
pita .ikan, lihat Diphyllobothrium latum 
pita sapi, lihat Taenia saginatq 
tambang, lihat Ancylostoma duodenale dan Necator 

americanus 
usus, 122-123 

Cairan serebrospinal (CSF) 
pemeriksaan makroskopik, 248-249. 

bekuan,249 
CSF bercampur darah, 249 
CSF jernih, 248 
CSF keruh, 248 
xantokromia, 249 

pemeriksaan mikroskopik, 250-254 
jamur, 254 
preparat basah, 252 



Indeks 

Gram, 252 
sel-sel darah, 250-252 

254 

Campylobacter Spp.,lOlt 

pada pemeriksaan 210 

Canalis cervicis 
Candida 

pad a pemerikSaan sekret 210 
Card agglutination trypanosomiasis test 

untuk 

pengambilan 

reaksi negatif, 187 
reaksi n()n-,mp~l 

reaksi 
reaksi positiflemah, 187 

cara pembuatan, 341 

332-333 

pengiriman spesimen feses, 211 

" Cawan 
penguap, 31g,34t 

31g, 34t, 120 

pad a uji sel 305, 305g 
Centrifuge, 

elektrik, 9g, 12, 68 

persediaan, 35t 
Cestoda 

fase 
fase indeterminate, 188 
fase 188 

identifikasi 

Trypanosoma cruzi, 189 
Trypanosoma rangeli, 

sumber infeksi dan cara 
uji 188 

Chagoma, 188 

Chancre, 177, 204 
Chilomastix mesnili 

bentuk motil, 113 
patogenisitas, 107t 

spp., 162t 

Ciliata, 113-114, 107t 
Clonorchis ",non<",,, 

distribusi 

telur, 130 

Coccidia, 119 

188 

9g,30 
fotoelektrik, 311,314 

270t 
pada metode fotometrik hemiglobinsianida, 

35t 
Corynebacterium diphtheriae, 196, 202 

Crohn, penyakit, 101t 

neoformans, 248t, 250, 254 
Cryptosporidium spp., WIt, 120, 197,1971: 

Culex spp., 162t 

Culicoides spp.) 162t 

Daftar 
analisis air, 48 

analisis 45t, 47 
bakteriologi, 46t, 47 

CSF, 47 

45t , 47 
histopatologi, 48 

kimia darah, 45t , 47 
mikologi,47 

47,47t 

47,47t 
tes kehamilan, 47 

Dapar saline cara pembuatan, 340 

larutan 

cara pembuata/1, 347 
pada T',,:,,~.,,"i I""" 

Darah 
260 

'"U1"""1<1 abnormal, 288g 

samar,103 

vena, 260 

273 
Defisiensi glukosa-6-fosfatase 

172,173 

Demam tifoid, 278, 281 

25g 

Densitas 175 
Desiccator, 31g, 62 

untuk membersihkan kaca objek, 

229 

Diasetil monoksim, cara pembuatan, 351 
Dicrocoelium spp., telur, '"<l'-l"<I 

Dientamoebafragilis, 111, 

bentuk motH, 111 
kista,118 
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Difteri, basil, 195, 204 
·DikaliumEDTA 

antikoagulan, 259 
cara pembuatan, 342 

Dikromat, larutan pembersih, 77, 342 
Dinatrium hidrogen fosfat, 28, 28g 

Diphyllobothrium latum, 102t, 124t, 131, 150 
Diplokokus . 

negatif-Gram, 203 
Neisseria meningitidis, 253 

Streptococcus pneumoniae, 253 

Dipylidium caninum, 102t, 124t, 131 
Disinfektan, 81-82, 83t 

alkohol,82 
amonium kuaterner, 82 
iodin, 82 
kalsium hidroksida, 82 
kloramin, 82 
kresol,81 
lisol, 81 

natrium dan kalsium hipoklorit, 82 
Drabkin, Iarutan pengencer, 264, 265, 342 
Duodenum, aspirasi, 133 

Echovirus, 248t 
Edema Calabar, 158 
EDTA, antikoagulan, 40g, 270 
Ektoparasit, 101 
Ektoplasma, 108, 109g 
Elefantiasis, 157 
Elektroforesis Hb, 305 
Eliptosit, 297g 
Eliptositosis herediter, 296 
ELISA 

untuk pemeriksaan antibodi HIV, 328 
untuk pendeteksian HBsAg, 331 

Embrio, 125g 
Embriofor,12?g 

Endolimax nanus, 111, 115 
. bentuk motH, 111 

kista,115 
patogenisitas, 107t 

Endoparasit, 101 
Endoplasma, 108, 109g 
Entamoeba coli, 107t, 108, 115 
Entamoeba hartmanii, 107t, 110, 115 
Entamoeba histolytica, 102t, 107t, 108, 110t, 115 . 
Enterobius vermicularis, 102t, 123, 124t, 131, 145 
Enterokokus, 195 
Enteropati gluten, 101t 

Enzyme immunoassay 
kompetitif, 320g 
non-kompetitif, 320g 

Eosin, 287 
cara pembuatan, 343 
pada pemeriksaan mikroskopik feses, 104 
pewarnaan trofozoit dan kista feses, 114 

Eosinofil, 300g, 309g 
karakteristik, 294t 

Eosinofilia, 309 
ikutan, 120 

. Eritropoiesis, 298 

Eritrosit, 259g; 275g, 294-298 
abnormal, 295g 
anisositosis, 297 
bentuk-sabit,305g 

berduri, 305g 
berinti, 298 

pada koreksi jumlah leukosit, 282 
eliptosit, 296 
fraksi volume, 45t, 271-277 

Indeks 

hubungan dengan kadar hemoglobin, 275 
hubungan dengan konsentrasi jumlaheritrosit, 275 
metode skala-makro, 277 
metode skala-mikro, 272-277, 272g, 275g . 
peralatan untuk estimasi, 272g 

hemolisi~, 279 
hiperkrom, 276 
hipokrom, 276 
karakteristik, 294t . 
konsentrasi jumlah, 5t 
makrosit, 296 
mengandung badan/cincin Cabot, 297, 298g 
mengandung badan Howell-Jolly, 297, 298g 
mengandung titik-titik basofilik, 298, 299g 
mikrosit, 296 
nonnal, 294, 295g 
nonnokrom, 276 
pelaporan jumlah, 235t 
pendeteksian dalam urine, 234 
pengukuran diameter, 3 
poikilosit, 297 
retikulosit, 298 
sel sabit, 296 
sel target, 294 
sferosit, 296 
skistosit, 296 

Erythrocyte sedimentation rate, lihat Laju endap darah 
Escherichia coli, 101t, 248t 
ESR, lihat Laju endap darah., 



Indeks 

Etanol, disinfektan, 83t 
Etanol-asam 

cara pembuatan, 338 
pad a pewarnaan Cryptosporidium spp., 120 

Faktor 

pengenceran, 269 
.reumatoid, 324 

Fasciola gigantica, 102t, 124t 

Fasciola hepatica, 102t, 124t, 133 
Fasciolopsis bush, 102t, 124t, 134 
Fasdolopsis spp., WIt 
Feses encer, spesimen, 210-212 
Fibril, ll6g, 118 

Fibrin, 259 
Fibrinogen, 259 
Field, pewarna 

eara pembuatan, 343 
pada pemeriksaan T. b. gambiense dari T. b. 

rhodesiense, 182 

pada pemulasan apusan darah, 174, 288, 293g 
pewarnaan cepat untuk trofozoit feses, 114 

Fiksatif 

penghitungan volume, 94t 
polivinil alkohol (PVA), 348 
Schaudinn, 348 
TIF (tiomersal-iodin-formaldehid), 350 
Zenker 

cara pembuatan, 348 

untuk fiksasi spesimen biopsi, 94 
Filamen miselium, 224 
Filaria, 157-168 

distribusi geografis, 157t 
karakteristik, 162t 

pemeriksaan Onchocerca volvulus, 158-161 

pemeriksaan mikroskopik, 161-165 
teknik pewarnaan, 167-168 

Filariasis, 49t, 157 
Flagel, 108, 109g, 184g 
Flagellata, 111-113, 107t 

Flokulasi, 335, 336g 
Fluorescent treponemal antibody-absorbed (FfA-Abs), 

uji,334 
Fluoresein, 320 
Fluorida-oksalat, antikoagulan, 259 

cara pembuatan, 343 
pada pemeriksaan CSF, 247 

Formaldehid,larutan 

cara pembuatan, 344 
pada pewarnaan Cryptosporidium spp., 120 

pel1gawet spesimen feses, 105 

untuk fiksasi spesimen biopsi, 94 

Formalin, larutan, 152, 153 
Fosfatase alkali, 320 
Fraksi 

jumlah,5 
jenis leukosit, 6t 
retikulosit, 6t 

volume,s 
Fuksin karbol 

cara pembuatan, 341 
pada pewarnaan Cryptosporidium spp., 120 

untuk pewarnaan preparat bakteriologik, 194 
Fungi,121 

Gagal ginjal kronis, 229 
p7 Galaktosidase, 320 

Galur Nichols, 334, 335 
Gametosit, 175g 
Gamma globulin, serum, 191 

Gaya sentrifugal relatif, 67 
Gel silika-biru, 64 
Gelas 

arloji, 31g, 34t 
Beaker, 31g, 33t 
kimia kerucut, 31g 

ukur, 31g, 33-34t 
Genital, spesimen, 204-208 

pembuatan preparat, 207 
pemeriksaan makroskopik, 207 
pemeriksaan mikroskopik, 207-208 
pengambilan, 205, 207 

Giardia intestinalis, 102t, 112, 118 
bentuk motil, 112 
kista,118 

patogenisitas, 107t 
Giardia spp. , WIt 
Giemsa, pewarna 

cara pembuatan, 344 
pada pemeriksaan leishmaniasis kutan, 190 
pada pemeriksaan Tb. gambienseda'n T. b. 

. rhodesiense, 182 

pada pemulasan apusan darah, 172, 288 
pada pemulasan aspirat rongga tubuh, 213 
pada pewarnaan mikrofilaria, 167 

Gliserol-hijau malakhit . 

cara pembuatan, 345 
pada teknik Kato-Katz, 140 . 

Globulin, 230 
Glomerulonefritis akut, 227 
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Glossinia Spp., 177 

Glukosa 
konsentrasi zat, 6t 
pemeriksaan, 45t 
reagen 

cara pembuatan, 344, 345 
pada estimasi kadar glukosa darah, 311 

penentuan kadar dalam CSP, 254 

Gonokokus, 195,203 
kultur, spesimen CSF, 257 
pada pemeriksaan sekret vagina, 210 

Gonore, diagnosis, 49t, '192, 203 
Gram, pulasan 

basil positif-Gram, 253 
Haemophylus injluenzae, 253 
Neisseria meningitidis (meningokokus), 253 
Streptococcus pneumoniae (pneumokokus), 253 
untuk diagnosis meningitis, 252-253 

Granula 

eosinofil, 300 
volutin, 196, 197 

Granulosit, 299 

Haemophilus injluenzae, 248t, 250, 251 
HbH, penyakit, 308 
Hematin D alkali, reagen, 339 
Hematokrit, 271, 275 
Hematoksilin Delafield, pewama 

cara pembuatan, 341 
pada pewamaan miktofilaria, 167 

Hemiglobinsianida, pengenceran serial, 266g 
Hemofilia, 288g 
Hemoglobin 

dalam eritrosit, 258 
H,308 
konsentrasi massa, 6t 
konsentrasi zat, 6t 

S,303 
Hemoparasit, 157 ' 
Hepatitis, virus, 248t 
Herpesvirus, 248t 
Heterophyes heterophyes, 101-102t, 124t, 136 
Hidatidosis, 150 
Hidrogen peroksida, 156 
Hifa, 220, 221 
Hijau malakhit, pada pewarnaim Cryptosporidium spp., 

120 
Hipoklorit, larutan, 243 
Hitung 

eritrosit, 277 
leukosit, CSF, 250 
spermatozoa, 210 

Horseradish peroksidase, 320 

Hospes 
definitif, 190 
reservoar, 190 

Human chorionic gonadotropin (bCG), 322 
Human immunodeficiency virus (HIV), 120 
Hymenolepis diminuta, 102t, 124t, 136 
Hymenolepis nana, 101-102t, 124t, 136 

19A,317 
IgD,317 
IgE,317 
IgG, 317 
IgM,317 

dalam sel Mott, 252 
pada diagnosis tripanosomiasis Afrika, 188 

Ikterus obstruktif, 103 
Imun, sistem 

mekanisme non-spesifik, 317 
mekanisme spesifik 

humoral,317 
seluler, 317 

peran leukosit, 258 
Imunitas, 317 
Imunodifusi radial, prinsip, 324g 
Imunofluoresens 

direk,321g 
indirek, 321g 

Imunogenik, 318 
Imunoglobulin, struktur, 318g 
Imunokimiawi, teknik, 319 
Inang (host), 101 

India, tinta, 254 
Indikator universal, 28, 28g 

pada pengukuran pH urine, 228 
Infark miokardium, 284 
Infeksi 

bakterial, 248t 
fungal, 248t 
ginjal,226 
gonokokus, 192 
jamur, 220 
parasit, 227 
protozoal, 248t 
saluran kemih, 226; 228 
sifilis, 192 
tuberkulosis, 192 
vagina, 227 
viral,248t 

Infertilitas, 206, 208 
Inhibisi aglutinasi, teknik, 327 
Inkubator, untuk menyimpan CSF, 256 

Indeks 

Inokulasi, untuk diagnosis tripanosomiasis Afrika, 188 
Insinerator,88 



Indeks 

. Intoksikasi timbal, 298 

Iodamoeba butschlii, 111, 115 
bentuk motil, 111 
kista,115 
patogenisitas, 107\: 

Iodin 
disinfektan, 82, 83t 
tingtur, 260 

Isospora belli, 101t 

James, titik, 174,"176t 

Jarriinan mutu laboratorium, 98-99 
Jamur, 200 

dalam CSF, 254 
pendeteksian dalam urine, 234 
positif-Gram, 245, 245g 

Jarum suntik, 33t 
Jenis-jenis sel darah 

eritrosit, 258 
leukosit, 258 
trombosit, 258 

Jumlah zat, 2, 4 

Kaca objek, cara menomori, 78 
Kaca-pengapus, 290g 
Kadar 

glukosa (CSF), 254, 255 
temuan khas, 256t 

Hb 

estimasi, 263-271 
kisaran normal, 268t 
kurva kalibrasi, 270g 
kurva standar, 266g 

. satuan pengukuran, 263 

protein (CS F) 

peningkatan, 255 
temuan khas,256t 

Kaki Madura, 221 
- Kala-azar, 189 

Kalium 
dihidrogen fosfat, 29 

hidroksida, 97 
cara pembuatan, 349 
disinfektan, 82, 83t 

permanganat 

cara pembuatan, 349 
pada pemeriksaan Bacillus anthracis, 199,214 

sianida, 268 
Kantong kolostomi (colostomy bag), 227 

Karbohidrat, intolerahsi, lOlt 

Kardiolipin, 334 
Karet pengisap, 32g 

Kariosom, 116g 
palsu, 121 

Kartu stok, 42t 
Katabolisme protein, 314 
Kato-Katz, teknik apusan, 140 

Kelainan metabolisme bawaan, lOlt 
Kelenjar limfe 

aspirasi, 177 
pencarian, 180 

Kelistrikan, 12-17 

alat-alat, 14g 
daya listrik, 13 
meteran listrik, 12, 13g 

peralatan bertegangan-ganda, 13, 13g 
sakelar,16 

sekring,14 
dua terminal-kontak, 15g 

utama,14g 
steker, 15-1U 

dua terminal-ko~tak, 15g 
tiga terminal-kontak, 16g 

stopkontak, 17 
transformator, 14 

Kerari, 17-19g 
Kerokan kulit dan hidung, 214-219 

kultur, 219 
pembuatan preparat, 217-218 
pemeriksaan mikroskopik, 218-219 

indeks bakteriologis, 218 

indeks morlologis, 219 
pengambilan spesimen, 215-217 

dari hidung, 217 
dari lesi kulit dan cuping telinga, 215 
dari lesi kulit wajah dan badan, 216 

untuk identifikasi Mycobacterium leprae, 214 

Kertas 
blotting, 284 

pH,36t 

saring,36t 
pada pemeriksaan darah vena, 165 
Whatman, 241 

Keselamatan kerja dalam laboratorium, 94-98 
kewaspadaan kecelakaan, 95 

pemanasan peralatan gelas dan cairan, 95 
penanganan larutan asam dan basa, 95 

· pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K); 96-98 

keracunan, 97 
luka akibat pecahan gelas, 98 
luka bakarakibat panas, 97 
luka bakar berat, 97 

luka bakar ringan, 97 
sengatan listrik, 98 

361 



362 

Keselamatan kerja- dalam laboratorium, pertolongan 
pertama pada kecelakaan (lanjutan) 

trauma korosif akibat asam, 96 
trauma korosif akibat basa, 97 . 

Keton, pemeriksaan, 45t 
Kimia darah, 311-316 

estimasi kadar glukosa, 311-314 
estimasi kadar urea, 314-316 

Kinetoplas, 183, 184g 
Kisaran normal 

fraksi jumlah jenis leukosit, 310t 
fraksi volume eritrosit, 275t 
hitung trombosit, 310t 
kadar glukosa darah puasa, 314t 
konsentrasi dan fraksi jumlah retikulosit, 308t 

konsentrasi jumlah erttrosit, 278t 
konsentrasi jumlah leukosit, 281t 

LED,284t 
Kista 

identifikasi,115-119 
pemeriksaan mikroskopik, 119-122 

preparat-basah iodin, 120 
preparat-basah saline, 119 

peran,115 
Kloramin, disinfektan, 82, 83t 
Klorhemin, 268 
KOH, larutan 

pad a diagnosis misetoma, 222 
untuk pemeriksaanjamur kulit dan rambut, 220 

Kokobasil,253 
Kokus 

negatif-Gram, 204 

positif-Gram, 204, 245, 245g 
Koliform, basil, 195, 204 
Kolom 

eritrosit, 274,275g 

plasma, 274, 275g, 284g 
Kolumna vertebralis, stenosis, 249, 255 

temuan khas pada CSF, 256t 
Konsentrasi 

hemoglobin (Hb), 270g 

korpuskuler rata-rata, 276 
eritrosit rata-rata, 276 

jumlah eritrosit, 5t 
estimasi, ·277-278 

jumlah leukosit, 5t 
estimasi,281-282 

jumlah retikulosit, 6t 

jUlT1lah trombosit, 6t, 310 
mass a, 4 

hemoglobin, 6t 
protein,6t 

protein urine, 231 

satuan pengukuran, 4 
sel darah, temuan khas pada CSF, 256t 

zat, 4 
glukosa,6t 
hemoglobin, 6t 
urea,6t 

Konsentrat, 67 
Kresol, disinfektan, 80, 81, 83t 
Kriptosporodiosis, 120 
Kristal urine, 237-240 

asam urat, 237 
asetil sulfonamid, 240 
bilirubin, 240 
fosfat amorf, 239 
kalsium fosfat, 238 
kalsium karboriat, 238 
kalsium oksalat, 237 
kalsium sulfat, 239 
kolesterol, 240 

sistin, 239 
tripel fosfat, 238 

urat amorf, 239 
urat, 238 

Kromatin, 116g 
Kultur 

bakteriologis, 91t 
basil difteri, 91t . 

basil tuberkulosis, 911 
gonokokus,91t 

dari spesimen CSF, 257 
meningokokus, 91t 

Kurap, lihat Tinea 
Kurva presipitin kuantitatif, 323g 
Kuvet spektrofotometer, 265 

Laboratorium 

dua ruang, 9 
jaminan mutu, 98 
laporan bulanan, 49t 
satu ruang, 8, 8-9g . 

perencanaaiJ. alternatif, 9g 

sumber air, 22-29 
air bebas-mineral, 26-27 
air bersih, 22-23 
air dapar, 28-29 
air suling, 23-26 

sumber listrik, 1O~12 

generator, 10 
sistem suplai energi surya (photovoltaic), 10 

Labu 
Erlenmeyer, 31g, 34t 

pada pendeteksian bakteri (urine), 244 

volumetrik, 31g, 34t 

Indeks 



Indeks 

Lactophenol cotton blue, larutan perekat 

car a pembuatan, 345 
untuk pemeriksaanjamur klilit dan rambut, 220 

Laju endap darah, 282-284 
Lalat tsetse, 177 

Lampu spiritus, 32g, 292g 
Lanset,33t 
Lapqran bulanan, pembuatan, 48 
Larva 

filariform, 155, 155t 

rhabditiforni, 155, 155t 
LED, lihat Laju endap darah 
Leishman, pewarna, 294t 

car a pembuatan, 346 
pada pemeriksaan semen, 207 
pada pemulasan apusan darah tipis, 288 

Leishmania spp., 189-191 
amastigot, 189', 191 
diagnosis leishmaniasis kutan, 190 
pemeriksaan leishmaniasis viseral, 191 

sumber infeksi dan cara penularan, 190 
Leishmaniasis, 189-191 

kutan, 189 
mukokutan, 189 
vektor penyakit, 190 
viseral, 189, 191 

Lempeng uji TPHA, 336g 
Lengan 

antigenik, 318, 321 

variabel, 318, 319 
Lepra,49t 

makula, 215, 216 

multibasller, 214 
nodul, 2~5 
papul,216 
pausibasiler, 214 
plak,216 . 

Leptospira spp., 248t 
Lesi 

lepromatosa, 214 
tuberkuloid, 214 

Leukemia, 247, 298 
Leukopenia, 281 

Leukosit, 121, 259g, 275g, 299 
esterase, 227, 246 
pelaporan jumlah dalam urine, 235t 
fraksi jumlah jenis, 6t, 308-309 
konsentrasi jumlah, 5t, 45t, 282 
limfosit, 300 
monosit, 301 
pendeteksian dalam urine, 234 
sel-sel abnormal 

granulosit imatur, 302 

limfoblas, 302 
limfosit atipikal, 302 

megakariosit, 303 
neutrofil hipersegmen, 302 
sel plasma, 301 

sel-sel polimorfonuklear, 299-303 
basofil, 300 
eosinofil, 300 

neutrofil, 299 
Limbah laboratorium, pembu;ingan, 88 

Limfoblas, 302, 303g 
Limfopenia, 310 
Limfosit; 309g 
. atipikal, 303g 

B,317 
besar,301g 
karakteristik, 294t 
kedl,3cng 
pada pemeriksaan CSF, 251 

T,317 
Limfositosis, 309 
Lisis bekuan, 288g 
Lisol, disinfektan, 81 

Lisozim, 320 
Listeria monocytogenes, 248t 

Loa loa, 157, 157t, 162t 
Lugol iodin 

cara pembuatan, 346 
pada pemeriksaan mikroskopik feses, 104 
pada pendeteksian Schistosoma haematobium, 241 

pada pewarnaan preparat bakteriologik, 194 

pada teknik Harada-Mori, 154 

pengawetspesimen feses, 105 .. 
Luka bakar, akibat memipet dengan mulut, 73 

Lumbal, pungsi, 249 
Lupus eritematosus, 230 
Lutzomyia longipalpis, 190 

Makroglobulinemia Waldenstrom, 191 

Makrosit, 297g 
Makrositosis, 305 
Makula, pada lepra, 215 
Malabsorpsi, sindrom, 101t 

Malaria, 45t, 49t, 157 
falsiparum, 332 
serebral, i70 
tenman khas pada CSF, 256t 

Mamilla, 129 
Mammomonogamus laryngeus, 200 

Mansonella 
6zzardi, 157, 157t, 162t 
perstans, 157, 157t, 162t 
streptocerca, 161 
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Mansonia spp., 162t 
Masa perdarahan, 284, 286g 
Massa molekul relatif, 3 
May-Griinwald, pewarna 

carapembuatan, 346 
pada pemulasan apusan darah tipis, 288 

Meatus uretra, 202 
Medium transpor 

Amies 

cara pembuatan, 339 
pada pemeriksaan gonore, 202 

Cary-Blair 

cara pembuatan, 341 
, pada pengiriman spesimen feses, 211 

, Stuart ' 

cara pembuatan, 350 
pada pengiriman spesimen kultur, 204 
untuk deteksi meningokokus, 202 
untuk pengiriman spesimen CSF, 256 

MegalqJ,riosit, 258, 304g 
Mekanisme toleransi-diri, 318 
Meker, pemanas, 32g 

, Membran bergelombang (undulating membrane), 108, 

109g, 184g 
Meningitis, 247, 255 

bakterial, 251 
p~nyebab umum, 248t 
purulen, 249, 256t 
tuberkulosa, 249, 250, 251, 256t 
viral, 251, 256t 

Meningokokus, 195,202,251 
Merah fenol 

cara pembuatan, 347 
pada pembuatan air dapar, 28 

Merah neutral 
cara pembuatan, 347 
untuk pewarnaan preparat bakteriologik, 194 

Merkurokrom, 96 
Merozoit, 169, 175g 
Metabolisme karbohidrat, 311 
Metagonimus yokogawai, 102t, 124t, 137 
Metode 

card agglutination trypanosomiasis test (CAAT), 185 
diagnosis infeksi Schistosoma mansoni, 140 

diagnosis misetoma, 222 
diagnosis pitiriasis versikolor,223 
diagnosis sifilis, 205 
diasetil monoksim/tiosemikarbazid, 314 
identifikasi helminthes dewasa, 145 
imunodifusi radial, 327 

, konsentrasi parasit 
teknik Alien & Ridley, 152 
teknik flotasi, 150 
teknik Harada-Mori, 154 
teknik sedimentasi formaldehid-detergen, 153 

o-toluidin, 311 
pembuatan air dapar, 29 
pemeriksaan 

antibodi HIV, 328 
aspir:at, eksudat, dan efusi, 213 
leishmaniasis kutan, 190 
kuantitatif IgA, IgG, dan IgM, 328 
mikrofilaria, 158-168 
sekret vagina, 210 
semen, 207 
sputum dan swab tenggorokan, 200 
T. b. gambiense dan T. b. rhodesiense, 180-184 

pendeteksian HBsAg, 331 
pendeteksian Onchocerca volvulus, 158 

pendeteksian unsur abnormal (urine), 233 
penentuan hitung-jenis leukosit CSF, 252 
penentuan kadar protein CSF, 255 
pengambilan dan pemeriksaan telur Enterobius 

vermicularis, 132-133 

pengambilan sampel darah, 260 
penghitungan parasit, 176 
pengukuran pH urine, 228 
skala-makro, 277 
skala-mikro, 274 
turbidimetri, 230 

Indeks 

Ziehl-Neelsen, untuk pewarnaan Cryptosporidium spp., 
120 

Metrik, sistem, 5-6t 
Mielofibrosis, 296 
Mieloma multipel, 191, 230 
Mikobakterium, 197 
Mikologi, 220-224 

pemeriksaan jamur, 220-221 
pemeriksaan pus, 221-222 
perneriksaan spesimen kulit, 223-224 

Mikroalbuminuria, 231 
Mikrofilaria 

pada biopsi kulit, 161 
periodisitas, 162t 
spesies aperiodik, 163t 
spesies periodik dan subperiodik, 161 
waktu pengambilan spesimen, 163t 

Mikrokokus, 195 
Mikrometer 

okuler, 60-61 
sekrup, 60-62 

Mikropipet, 36t 
Mjkroproteinuria, 231 
Mikrosit, 296g 
Mikroskop, 9g, 29 

bayangan objek, 60 
binokuler,53 
cara memasang, 55 
fluoresens, 320 
komponen, 50-54 
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lapangan gelap, 205 
lapangan pandang, 60 
perawatan rutin, 61-63 

persediaan, 35t 

. sistem iluminasi, 53-54, 53-54g 
sistem pembesaran, 50-53, 51g 
sistem pengaturan, 54, 54-55g 
sistem penyangga, 50, 51g 
sumber cahaya, 53-54 ' 

Mikroskopi lapangan gelap; 61 
Minyak imersi, 36t 

Mirasidium, 243 
Miselium, 200, 254' 
Misetoma, 221 
Mol, 2 
Mononukleosis infeksiosa, 278 

Monosit, 302g, 309g 
karakteristik, 294t 
pada malaria, 301 

Monositosis, 309 
Morbus Hansen, 214 
Mott, sel, 251, 252, 252g 
Mumps, virus, 248t 

Mycobacterium 

bovis, 197t 

leprae, 197, 197t' 214, 219t 
tuberculosis, 192, 197t, 200, 201, 248t 
ulcerans, 197t 

Natrium 
bikarbonat, 3, 206 

cara pembuatan, 349 
pada perlengkapan P3K, 96 

dan kalsium hipoklorit, 82, 83t 
hidrogen karbonat, 350 

hidroksida, 97 
cara pembuatan, 350 

karbonat 

pada pembuatan air dapar, 29 
pada perlengkapan P3K, 96 

klorida,3 
cara pembuatan, 350 
pada pemeriksaan protein urine, 230 
pada pemeriksaan mikroskopik feses, 104 
pada pemeriksaan Enterobius vermicularis, 132 
pada pewarnaan Ciyptosporidium spp. , 120 

metabisulfit, 305g 
cara pembuatan, 350 
pada uji sel sabit, 304 

sitrat, 350 
Necator americanus, 102t, 155t 

dewasa, 147 
distribusi geografiS,)24t 

telur, 137 
Negatif-gram, organisme, 195 

Neisseria meningitidis, 248t, 250, 256 
Nematoda (cacing ;gilik), 122 

Neraca, 64-66 
analitis, 65 
apotek,66 
dua-piringan teDbuka, 64 
sensitivitas, 64 

Neutrofil, 300g, 3D9g 
hipersegmen, 303g 
imatur,303g 
karakteristik, 29.4t 
pad a pemeriksaim CSF, 251 

N eutrofilia, 309 
Neutropenia, 310 

Nichols, galur, 334, 335 
Nitrit, 227, 246 
Nodul, 158, 215 
Normoblas, 282, 299g 

Obat anti-tuberkulosis, 201 

Objektif, 50-52 
apertura numeris, 5'1 
daya urai (resolving power), 52 

jarak kerja (working distance), 52 

pembesaran, 50, 59 
pemfokusan, 59 
selubung lensa, 52 

Okuler,53 
Onchocerca volvulus, 157, 157t, 162t, 241 

Onkosersiasis, 49t 
Ookista,119 

Cryptosporidium spp" 197 
Operkulum, 123, 125g 
Opisthorchisfelineus, 124t, 137 
Organisme 

negatif-Gram 

gonokokus, 195 
koliform, basil, 195 
meningokokus, 195 
Shigella, 195 
Vibrio cholerae, 195 

positif-Gram · 

antraks, basil, 195 
difteri, basil, 195 
enterokokus, 195 
mikrokokus, f95 . I 
pneumokoku$,195 

stafilokokus, 195 
streptokokus, 195 

o-toluidin, reagen., 344 

365 

P3K (lihat juga Ke,selamatan kerj<l dalam laboratorium), 96 

Pandy 

reagen, 255,347 
. uji , 252, 256 
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Pantang-bersanggama (abstinence), 207 

Papiloma, 205 
Papul, pada lepra, 216 
Paragonimus westermani, 102t, 124t, 138 
Parasit 

densitas, 175 
darah dan kulit, 157-191 

filaria, 157-168 
Leishmania spp., 189-191 
Plasmodium spp., 169-177 
Trypanosoma spp., 177-189 

usus, jalur transmisi, 102-103t 
malaria, pada eritrosit, 297 

Paronikhia, 2.90 
Patek (yaws), 205 

Pelaporan hitung jenis leukosit, 309g 
Pemanas 

Bunsen,32g 
Meker,32g 
propana dan butana, 96 

Pembekuan darah, 259 
Pemeriksaan 

antibodi HIV, 328-329 
dengan ELISA, 328 
dengan uji carik-celup, 329 

anti-steptolisin 0, 325-326 

CSF,247-257 
indikasi umum, 247 
pengambilan spesimen, 247 
pengiriman spesimen, 256-257 
temuan khas, 256t 

fi-hCG,327 
jamur 

dalam CSF, 250 
pada kulit dan rambut,"220-221 

19A, IgG, dan IgM, kuantitatif, 327 
parasit (feses), 103-107 

mikroskopik, 104 
visual,103 

pigmen empedu, 45t 
pus 

untuk diagnosis misetoma, 221-222 
untuk identifikasi Bacillus anthracis, 214 

spesimen kulit, untuk diagnosis pitiriasis versikolor, 

223-224 
urine, 226-246 

Pengambilan sampel darah, 260, 261g 
Pengantar imunologi, 317-318 

antibodi, 317 
antigen, 318 
interaksi antigen-antibodi, 318 

Pengenceran serial 
larutan AHD standar, 270t 
larutan hemiglobinsianida, 267t 

larutan pembanding, 266t 
untuk uji anti-streptolisin 0, 326t 

Pengendalian mutu 
air bebas-mineral, 27 
air suling, 25 

Pengikatan primer, uji, 319-320 
enzyme immunoassay, 319 
imunofluoresens 

direk,320 
indirek, 320 

radioimmunoassay, 319 
Pengikatan sekunder, uji, 321-324 

aglutinasi 
aktif (direk), 321 
inhibisi, 322 
pas if (indirek), 321 

presipitasi 
imunodifusi radial (tekDik Mancini), 324 
nefelometri dan turbidimetri, 323 

Pengiriman spesimen, 89 
Pengukuran dan penyaluran cairan, 70-75 

buret, 75 
gelaskerucut berskala, 75 
labu volumetrik, 73 
pipet, 71-72 

Penyabitan, 304 
Penyakit 

autoimun, 317 
Crohn; 10It 
HbH,308 
lepra, 214 
menutar seksual, 204 
Whipple, 101t 

Penyalur air, sistem, 22g 
Penyimpanan status, 9g 
Penyuling,23g,24g 
Perak nitrat, larutan, 349 
Peralatan 

gel as, 31-32g 
batang pengaduk, 39 
botol semprot, 40 
pembuatan, 37 
penyimpanan, 43 
pipet Pasteur, 38 

laboratorium 
alat hitung-jenis (differential counter), 30 
autoklaf,30 
centrifuge, 30 
deionizer/penyuling air, 30 
fotometer/colorimeter, 30 
mikroskop, 29 
neraca,30 
oven udara-panas, 30 
penangasair, 30 

Indeks 
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persediaan, 36, 33-36t 
refrigerator, 30 
tambahan,30 
utama, 29-30 

Perawatan 
inkubator, 81 
penangas air, 81 
tabung Westergren, 81 

Perbedaan plasma dan serum, 259 
Perdarahan 

subaraknoid, 249, 255, 256t 
susunan saraf pusat, 247 

Pes,49t 
Pewarna 

Albert 
cara pembuatan, 339 
untuk pendeteksian Corynebacterium diphtheriae, 

196, 197 
Field 

cara pembuatan, 343 
pada pemulasan apusan darah tip is, 288, 294 

Giemsa 
cara pembuatan, 344 
pada pemulasan apusan darah tipis, 288, 293 
pada pemulasan aspirat rongga tubuh, 213 

Gram 
pada pemeriksaan preparatbasah CSF, 252 
pada pemulasan aspirat rongg~ tubuh, 213 

Hematoksilin Delafield, cara pembuatan, 341 
Leishman 

cara pembuatan, 346 
pada pemeriksaan semen, 207 
pad a pemulasan apusan darah tip is, 288, 292 

May-Griinwald 
cara pembuatan, 346 
pada pemulasan apusan darah tipis, 288, 292 

reagen, 314 
Romanowsky, 252 

pada pengukuran masa perdarahan, 285 
vital,298 
Wayson 

cara pembuatan, 352 
pada pemulasan aspirat bubo, 213 
untuk pendeteksian Yersinia pestis , 198 

Wright, 297 
Ziehl-Neelsen 

pada pemulasan aspirat rongga tubuh, 213 
untuk pendeteksian basil tahan asam, 197 

Pewarnaan, 194-199 
biru metilen loeffler, untuk pendeteksian Bacillus 

anthracis, 199 

Gram, 194-!96 
Ziehl~Neelsen, untuk pendeteksian basil tahan asam, 

197 

pH, cara mengukur, 28g 
Phlebotomus, 190 
Pielonefritis, 230 
Pigmen empedu, pemeriksaan, 45t 
Pinjal (flea), 102t 
Pinset, 32g 
Pipet 

kapiler, 278g 
Pasteur 

pembuatan, 38 
sterilisasi dengan autoklaf, 84 

darah,34t 
Sahli,34t 

pada metode fotometrik hemiglobinsianida, 265 
pada pemeriksaan semen, 206 

tetes, 255 
ukur,255 

Pitiriasis versikolor, 223 
Pityrosporumjurjur, 223 
Plak,padalepra,216 

Plasma, 259, 275g 
Plasmodium, WIt) 169-177, 248t 

distribusi geografis, 169t 

Jalciparum, 169t, 332 
gejalaklinis, 170 
identifikasi, 170, 178-179t 
malariae, 169t 
ovale,l69t 
spesies infektif, 170 
vivax, 169t 

Platyhelminthes (cacing pipih), 147 

Pneumokokus, 195,251 
Poikilosit, 298g 
Poikilositosis, 305 
Poliovirus,248t 
Polisitemia, 274 
Polividon iodin, disinfektan, 83t 
Polivinil alkohol (PVA), fiksatif, 105, 106, 348 
Positif-Gram, organisme, 195 
Preparat basah 

pada pemeriksaan CSF, 250 
pada pemeriksaan mikroskopik tripanosoma, 182 

Proglotid, 122 
Protein 

konsentrasi massa, 6t 
pemeriksaan! 45t 
penentuan kadar dalam CSF, 255-256 

Proteinuria 
fungsional, 230· 
ortostatik, 230 

Protozoa, WIt 
bentuk vegetatif, 106 
usus 

identifikasi bentuk motil (trofozoit), 107-122 
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. Protozoa, usus (lanjittan) 
identifikasi kista, 115-119 
patogenisitas, 107t 

Pseudomonas spp., 248t 
Pseudopodia, 108, III 

Pseudopodium (lihatjuga Pseudopodia), 109g 
Pulasan 

darah tipis, 289 
Giemsa, 214 
Gram,213 

pada pemeriksaan CSF, 250 
pada pendeteksian bakteri (urine), 244 

pus uretra, 204 
Romanowsky, untuk pewarnaan eritrosit, 258 
Ziehl-N eelsen 

pada pemeriksaan CSF, 250 
pada pendeteksian bakteri (urine), 245 

Pungsi 
lumbal, 249 . 

vena, 260, 260g, 263g 
Pus, 122 
Pustula maligna, 214 

Radioimmunoassay; 319g, 330 
Ragi,200 
Rantai 

H,318 
L,318 

Rapid plasma reagin (RPR), uji, 334 
Reagen 

AHD (lihatjuga Hematin D alkali, reagen), 268, 339 

asam, 314, 339 
blanko, 314, 340 
dan cara pembuatannya, 338-353 

air dapar, 341 

Albert, 339 
Amies, 340 
as am asetat, 338 
asam benzoat, 345 
asam borat, 340 
asam klorida, 345 
asam sulfosalisilat, 350 
aseton-etanol, 338 
Benedict, 340 
biru kresil, 340 
biru metilen, 346, 347 
Cary-Blair, 341 
dapar saline gliserol, 341 
dapar-fosfat, 347 
diasetil monoksim, 351 
dikalium EDTA, 343 
Dikromat, 342 
Drabkin, 342 
eosin, 343 

etanol-asam, 339 

Field,343 
fluorida-oksalat, 344 
fonnaldehid, 344 
fuksin karbol, 341 
Giemsa,344 
gliserol-hijau malakhit, 345 
hematoksilin Delafield, 342 
kalium hidroksida, 349 
kalium pennanganat, 349 
lactophenol cotton blue, 345 
Leishman, 346 
lugol iodin, 346 
May-Griinwald, 346 
merah fenol, 347 
merah neutral, 347 
natrium bikarbonat, 349 
natrium hidrogen karbonat, 350 
natrium hidroksida, 350 
natrium klorida, 350 
natrium metabisulfit, 350 
natrium sitrat, 350 
perak nitrat, 349 
polivinil ~lkohol (PVA), 348 
rumus kimia, 338 
safranin, 349 
saline isotonik, 345 
saponin, 349 
Stuart, 350 
TIF (tiomersal-iodin-fonnaldehid), 350 
trinatrium sitrat, 351 
Turk,351 
ungu kristal, 341 
urea, 351, 352 
warna, 351 
Wayson, 352 
Willis, 352 
Wintrobe, 352 

Zenker, 353 
dan peralatan, 1 

glukosa, 311, 344, 345 
kulkas,9g 
lateks 

anti-streptolisin 0, 326 
faktor reumatoid, 324 

hCG,327 
o-toluidin, 311, 344 
Pandy, 255,347 
pelisis, 333, 333g 
pencuci, 333; 334g 
pendeteksi, 333g 
pewarna, 314 
rak,9g 
urea,314 
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Real<si 
hemaglutinasi, 321 
negatif-Gram palsu, 196 
pengikatan 

primer, 319 
sekunder, 319 
tersier, 319 

positif-Gram palsu, 196 
Reaktivitas-silang, 319 

Registrasi spesimen, 44-47 
daftar register laboratorium, 47 
penomoran spesimen, 47 

Relative centrifugalforce (Ref), lihat Gaya sentrifugal 
relatif 

Resin pertukaran-ion, 26 

Respons imun, terhadap sifilis, 334 
Retikulosit, 299g 

fraksi jumlah, 6t 
kisaran normal, 308 
penghitungan, 306 

konsentrasi jumlah, 6t 
matur,30?g 
mengandung filamen, 30?g 
tipikal, 307g 

Retraksi bekuan 

normal, 287 
pada darah yang kekurangan fibrinogen, 287 
pada dilrah yang kekurangan trombosit, 287 
pada darah yang mengandung protein-plasma 

abnormal, 287 
pada hemofiliiJ" 287 

Reumatold, faktor, 324 
Revolutions per minute (rpm), 67 
Ringworm, lihat Tinea 
Romaiia, tanda, 188 

Romanowsky, pewarna, 252 
pada pengukuran masa perdarahan, 285 

Rostelum, 148g 
Rotavirus, 10H 

Safranin, larutan 

eara pembuatan, 349 
untuk pewarnaan preparat bakteriologik, 194 

Saline isotonik, eara pembuatan, 345 
Salmonella spp., 10H 
Saluran air, instalasi (plumbing), 17-22 
Sampel 

bilasan larribung, 197t 
darah kapiler, 273g, 275g,30?g 
feses,197t 
kulit, 197t 
sputum, 197t 
urine,197t 

Sandwich, teknik, 319 

Saponin, larutan pelisis 

eara pembuatan, 349 
pada pemeriksaan mikrofilaria, 164, 165 

Saprofit, 200, 20~ 
Sehaudinn, fiksatif, 348 
Schistosoma bovis, 138 
Schistosoma hae17!-atobium, 102t, 124t, 138, 241 
Schistosoma intercalatum, 102t, i24t, 139 

Schistosomajapo~icum, 102t, 124t, 139 
Schistosoma mansoni, 102t, 124t, 139, 140 " 

\ I 

Schistosoma mekongi, I24t 
Sehuffner, titik, 174, 176t 
Scintillation cou"nter, 319 
Sedimentasi, teknik 

formaldehid-etcir (Allen&Ridley), 152 
formaldehid-detergen, 153 
Harada-Mori, 154 

Sekret vagina, 210 
Sel 

api,243 
darah, dalam CSF, 250-252 
epitel, dalam urine, 234 
Mott, 251, 252, 252g 
plasma, 302g 
rektal,168 
sabit, 296g 

stab,302 

target, 295g 
Selofan, plester 

pada diagnosis pitiriasis versikolor, 223 
pad a teknik Hatada-Mori, 154 
untuk pemeriksaan Enterobius vermicularis, 132 

Sengatan listrik, gejala, 98 
Sengkelit, 35t, 104 

pada pembuatan preparat bakteriologik, 193 

Sengkenit (tick), i01 
Sentrifugasi, 67 

komponen, 67 
pada pemeriksaan CSF, 249 
pada teknik Allen & Ridley, 152 
pada uji darah samar feses, 156 

" prinsip,67 

Serum, 259 
beku,202g 

Sferosit, 29?g 
Sferositosis hereqiter, 296 
Shigella, 101t, 19t 
SianmetHb, 264 
Sifilis, 192, 204 

kongenital, 205 
primer, 204 
sekunder, 205 
tersier, 205 

uji, 334-336 
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sifilis (lanjutan) 

FfA-Abs, 334 
non-treponemal, 335 
RPR,334 
TPHA, 335, 336 

Silia, 125g 
Silinder 

darah (eritrosit), 236 
epitel,236 
granuler, 235, 236 
hialin,235 
lemak,236 
palsu, 236 
pendeteksian dalam urine, 234 
pus (leukosit), 236 

Simulium spp., 162t . 
Sindrom 

malabsorpsi, lOH 
nefrotik, 240 

Sistinuria, 239 
Sistitis akut, 227 
Sitoplasma ameboid, 175g 
Skala makro, 27?g 
Skalpel, 33t 
Skistosit, 29?g 
Skistosomiasis,49t 
Skizon, 169, 175g 
Skoleks, 146, 147 
Skuama,220 
Sleeping sickness, 177 

Sodium nitroprusid, pada uji keton urine, 232 
Spatula, pada teknik Harada-Mori, 154 
Spektrofotometer, 266t 

kuvet,264 
pada metode fotometrik hemiglobinsianida, 264, 265 
pad a pemeriksaan protein urine, 230 

Spermatozoa, 206, 207 
hitung,21O 
motil, 208 
non-motil, 208 
pendeteksian dalam urine, 234 

Spesimen 
biopsi, 90, 92 
CSF,192 
darah, 41, 91t 

malam,161 
siang,161 . 

feses, 41, 210 
pengiriman,105-107 
wadah,80 

genital, untuk diagnosis sifilis, 204 
infeksius, 78, 81 
24jam,226 

dari bayi, 226 

diambil dengan kateter, 226 
pagi,226 
porsi-tengah (midstream) , 226 

sewaktu, 226 
terminal,226 

penerimaan, 9g 
pengiriman, 89, 91-92t 
penomoran, 4-4g, 47 
pus, 192 

uretra, 91t, 246 
rambut, kuku, kulit, 91t 
registrasi,44-47 
semen, 206 
sputum, 42, 91t, 192, 200 
swab tenggorokan, 91t, 200 
urine,91t 
urogenital, 202, 203 
wadah dan pengawet, 91t 

Spirochaeta, 205 
Spora, 220, 221g, 224 
Sporokista, 119 
Sporozoit, 119g, 169 
Spuit, 33t, 263g 
Sputum 

mukoid,201 
mukopurulen, 201 
mukosaliva, 201 
purulen, 201 

Stafilokokus, 195, 204 
Stamper dan mortar, 32g 
Staphylococcus spp., 101t, 248t 
Stenosis kolumna vertebralis, 249, 255, 256t 
Sterilisasi, 82-88 

dengan pemanasan kering, 87-88 
dengan pendidihan, 87 
dengan uap, 83 

Stok laboratorium, 43-44 
inventarisasi, 43 
pemesanan , 44 
penyimpanan, 43 
tanggal kedaluwarsa, 44 

Streptococcus, 195, 248t 
haemolyticus, 325 

pneumoniae, 250 

Streptolisin 0, 325 
Strongiloidiasis, 140 
Strongy~ol'des stercoralis, WIt, 155t 

distribusi geografis, 124t 
pada pemeriksaan mikroskopik feses, 105 
telur,140 

Struktur imunoglobulin, 318g 
Stuart, medium transpor 

eara pembuatan,350 
pada pengiriman spesimen CSF, 256 
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pada pengiriman spesimen kultur, 204 
pada pengiriman spesimen urogenital, 204 
untuk deteksi meningokokus, 202 

Supernatan, 67 
pada pemeriksaan CSF, 249 
pada teknik sedimentasi formaldebid-detergen, 153 

Suplai energisurya (photovoltaic), sistem; 10-12 
baterai, 11-12 
panel surya, 10 . 

regulator pengisian elektronik, 11 
Swab rektal, 211 

Tabung 

centrifuge,31g,34t 
gelas, 3?g 
kapiler, 272, 273g, 274g 
presipitat, 31g 

reaksi, 31g, 34t, 81, 95 
Westergren, 34t, 282, 283g 

. Taenia saginata,102t, 124t, 141,145 
Taenia solium,102t, 124t, 141,145 
Talasemia, 296, 298 
Tally counter, pada estimasi konsentrasi jumlah leukosit, 

. 279 
Tanda Romafia, 188 
Tanggung jawab pekerja laboratorium, 2 
Teknik 

aglutinasi-lateks 
untuk pemeriksaan anti-streptolisin 0, 326 

untuk pemeriksaan faktor reumatoid, 324 
imunokimiawi, 319 

konsentrasi parasit, 150-154 
flotasi, 150 
sedimentasi, 152-154 

sandwich,319 
Tembaga 

oksida, 229 
sulfat, 229 

Tempat-tempat pengambilan darah vena, 261g 
TIF (tiomersal-iodin-formaldehid), fiksatif 

car a pembuatan, 350 
pengawet spesimen feses, 105, 107 

Tinea, 220 
Tingtur iodin, pada pengambilan sampel darah, 260 

Tinta India, 254 
Titik 

James, 174, 176t 
. Schiiffner, 174, 176t 

Todd, satuan, 325 
Tourniquet, 260, 262, 262g 

TPHA (Treponema pallidum haemagglutination), uji, 334 
Trauma korosif akibat asam, 96 . 
Trematoda, 122 

darah (Schistosoma spP.), ·149 

Treponema 

pallidum, 204, 248t, 334 
pertenue, 205 

Reiter, 335 
Triatoma, 188 
TrichOmonas 

hominis 
kista,112 

patogenisitas, 107t 
vaginalis 

pada pemerik:saan sekret vagina, 210 

pendeteksian .dalam urine, 234 

trofozoit,21O 
Trichostrongylusspp., 102t, 124t, 142 

Trichuristrichiura, 101-102t, 123, 124t, 142, 147 
Trinatrium sitrat, 'larutan, 283g 

antikoagulan, 259 

cara pembuatan, 351 
pad a identifikasi mikrofilaria darah, 161. 

Tripanosoma, dalam CSF, 247 
Tripanosomiasis, 157, 177 

Afrika, 177, 184, 188, 251, 256t 
Trofozoit, 104, 175g 
Trombosit, 6t, 259g, 294t 
Tropical sprue, HHt 

Trypanosoma, 177-189 
brucei gambiense, 177-182 
brucei rhodesiense, 177-182 
cruzi, 188, 189 
pada tripanosomiasis Afrika,177-188 

aspirasi kelenjar limfe, 177-18'1 
card agglutination trypanosomiasis test (CAAT), 

184-187 
pemeriksaan apusan darah, 181-182 
pemeriksaan.mikroskopik darah vena, 184 

penyakit Chagas, 188-189 
sumber infeksi dan cara penularan, 177 

rangeli, 188, 189 

Tuberkulosis, 49t, 192 
Tumor otak, 247 
TUrk, larutan, 250, 351 

Uap hembusan hI dung, 217 
Uji 

aglutinasi lateks, 325g 
anti-streptolisin 0, 325 
besl serum, 911: 
bilirubin,91t 
carik-celup I . 

untuk diagn9sis malaria falsiparum, 332-333 
untuk peme~iksaan antibodi HIV, 329, 330g 

untuk pende~eksian HBsAg, 331, 332g 
darah samar feses, 156 

FTA~Abs, 334 
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Uji (lanjutcin) 

fungsi hati, 91t 
glukosa, 9lt 

CSF,255 
darah,255 

hepatitis viral, diagnostik, 330-332 
keton, 233t 
koagulasi, 260 
kolesterol, 91t. 
lipid serum, 91t 
PandY,46t, 252,256 
pengikatan 

primer, 319-320 
sekunder, 321-324 

protein, 91t 
resistensi obat, 201 

RPR, 334, 336g 
sel sabit, 303-305, 305g 
serologis 

HIV,91t 

sifilis, 91t, 334-336 
tripanosomiasis Afrika, 184 

TPHA, 335,336 
Ulkus 

genital, 204 
oral,204 

Ungu gentian, 279 
Ungu kristal 

cara pembuatan, 341 
pada pewamaan preparat bakteriologik, 194 

Urea 
. konsentrasi zat, 6t 
reagen 

cara pembuatan, 351, 352 
pada estimasi kadar urea darah, 314 

Uretritis, 192 
akut,227 

Urine 
asam, 228, 229 

kristal asam urat dalam, 237 
kristal k~ium oksalat dalam, 237 
kristal kalsium sulfat dalam,239 
kristal kolesterol dalam, 240 
kristal sistin dalam, 239 
kristal urat amorf dalam, 239 

asidifikasi, 227 
basa, 228, 229 

kristal fosfat amorf dalam, 239 
kristal urat dalam, 238 

carik-celup, 227, 229 

neutralfbasa 
kristal kalsium fosfat dalam, 238 
kristal kalsium karbonat dalam, 238 
kristal tripel fosfat dalam, 238 

pemeriksaan mikroskopik 
benda asing, 237 
debris amorf, 239 
eritrosit, 234 
jamur, 240 
kristal, 237 
leukosit, 234 
sel ginjal, 235 
sel pelvis renalis dan ureter, 235 
silinder,235 
telur dan larva parasit, 240 

pendeteksian bakteri, 243 
pendeteksian benda-benda keton, 231 
pendeteksian Schistosoma haematobium, 240 

pendeteksian unsur-unsur abnonnal, 233 
silinder 

darah (eritrosit), 236 
epitel,236 
granuler, 235, 236 
hialin, 235 
lemak,236 

·palsu, 236 
pu! (leukosit), 236 

spesimen 
deteksi dan estimasi protein dalam, 230 
jenis-jenis, 226 
pemeriksaan makroskopik, 227 
pendeteksian darah dalam, 227 
pendeteksian glukosa dalam, 229 
pengambilan, 226 
pengawet, 227 
pengukuran pH, 227 

Urobilinogen, pemeriksaan, 45t 
Urogenital, spesimen, 202-204 

pembuatan preparat, 203 
pemeriksaan mikroskopik, 203-204 
pengambilan, 202-203 
pengiriman untuk kultur, 204 

Vakuola glikogen, u6g, U7 
Vena, pungsi, 260 
Vibrio cholerae, lOlt, 195, 210 
Vincent, basil, 194, 196 
Virus 

hepatitis, 248t 
Mumps, 248t 

Indeks. 



Indeks 

Volume 
darah, dalam tubuh manusia, 258 

packed cell, 271, 278g 
satuan turunan SI untuk, 4t 

Volutin, granula, 196 

Wadah spesimen, 40-42 
darah, 40g, 41 
feses , 39g, 41 
sputum, 41g, 42 
urine, 226 

Wama, reagen, 351 
Wayson,pewama 

cara pembuatan, 352 
untuk pemulasan aspirat bubo, 213 
untuk pendeteksian Yersiniapestis, 198 

Westergren, tabung, 282 
Western blot, 329 

Whipple, penyakit, 101t 

Willis, larutan, 150, 352 
Wintrobe, larutan, 277, 352 
Wright, pewarna, 297 
Wuchereria banctojti, 157, 157t, 162t, 240 

Yersinia pestis, 198, 213 

Zenker, fiksatif, 353 
Ziehl-Neelsen, peWama, 197t 

untuk diagnosis 'meningitis tuberkulosa, 254 
untuk pemulasan aspirat rongga tubuh, 213 
untuk pendeteksian basil tahan asam, 197 
untuk pewarnaan Cryptosporidium spp., 120 

Zona 
ekses antibodi, 322 
ekses antigen, 322 
ekuivalen, 322 
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