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HISTOLOGI DALAM BIOLOGI TERAPAN
Ruang Lingkup Biologi
Biologi adalah ilmu yang mempelajari segala aspek kehidupan
organisme baik uniselular maupun multiselular yang fungsional,
dalam literatur lain disebutkan bahwa Biologi adalah ilmu
pengetahuan tentang hidup dan organisme hidup, meliputi struktur,
fungsi, pertumbuhan, asal (origin), evolusi, dan distribusinya,
termasuk botani dan zoologi serta seluruh subdivisinya. Cabang dari
Biologi jumlahnya ratusan dan berkembang sangat cepat sejak abad
ke-20. Biologi dikelompokkan menjadi: 1. Ilmu-ilmu berdasarkan
kelompok organisme. 2. Ilmu-ilmu berdasarkan hierarki organisasi. 3.
Ilmu-ilmu berdasarkan aspek kehidupan. 4. Ilmu-ilmu campuran dan
terapan 5. Ilmu-ilmu yang dipelajari dalam bidang kedokteran/
pengobatan/kesehatan. Berdasarkan hierarki organisasi Histologi
adalah cabang dari Anatomi. Beberapa ilmu yang termasuk dalam
hierarki organisme adalah sebagai berikut 1. Biologi sel, termasuk
Biologi sel dan molekular 2. Anatomi dengan cabang-cabang:
Anatomi Perbandingan, Sitologi, Histologi, Organologi dan Morfologi
3. Fisiologi dengan cabang-cabangnya: Patologi, Onkologi,
Enzimologi dan Imunologi 4. Ekologi dengan cabang-cabang
Ekofisiologi, Ekologi Molekular, Limnologi, Biologi Udara,
Oseanografi, Epidemiologi, Toksikologi dan Biologi kelautan.
Klasifikasi kerajaan (Regnum) organisme hidup menurut Woese
(1969 dalam Raven dan Johnson,1999 ) dibagi menjadi 1. Regnum
Eubacteria: Prokariotik, Bakteri Gram Positif, Bakteri Fotosintetik
Hijau (anaerob), Bakteri Fotosintetik Lembayung, Cyanobakteri
(Ganggang Hijau-Biru), Bakteri Gram Negatif Tidak Fotosintetik,
Spyrocheta. 2. Regnum Archaebacteria: Prokariotik, Bakteri Aerobik
yang hidup dalam kondisi asam (Bakteri Belerang), Bakteri yang
hidup dalam kondisi asin, Bakteri Anaerobik yang mereduksi CO2
menjadi metan (Metanogen). 3. Regnum Protista: Eukariotik, Bersel
tunggal yang hidup bebas (Ciliata, Euglena, Amoeba, Dinoflagelata).
4. Regnum Fungi, kapang/jamur/cendawan. 5. Regnum Plantae:
Tumbuhan dan 6. Regnum Animalia: Hewan. Menurut Whittaker
(1969, dalam Raven dan Johnson, 1999), sekarang ilmuwan membagi
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makhluk hidup menjadi 5 dunia, yaitu: 1. Monera adalah organisme
bersel tunggal dan bersifat prokariotik, contoh bakteri dan algae biru.
2. Protista adalah organisne bersel tunggal yang bersifat eukariotik,
contohnya Protozoa, algae, jamur bersel tunggal. 3. Jamur, adalah
organisme yang tubuhnya terbentuk dari benang-benang hifa,
contohnya Mycota dan Eumycota 4. Plantae (tumbuhan) merupakan
organisme multiselular, bersifat eukariotik, dinding sel terbuat dari
selulosa, dan mempunyai kloroplas. 5. Animalia atau dunia hewan.
Virus tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut, karena virus
merupakan jasad nonselular atau partikel yang mengandung asam
nukleat (DNA atau RNA) yang dapat menginfeksi semua organisme
seluruh tingkatan taksonomi tersebut di atas (Raven dan Johnson,
1999). Dengan adanya kemajuan teknologi, pembagian dunia
kehidupan dapat menjadi lebih dari yang telah disebut di atas. Dalam
mempelajari biologi tidak akan lepas dari pemahaman mengenai
hirarki organisasi biologi yang disusun mulai dari tingkatan atom molekul - makromolekul - organel - sel - jaringan - organ - sistem populasi - komunitas - ekosistem - biosfer (Solomon et al., 2006).
Atom berikatan membentuk molekul, selanjutnya terbentuk
biomolekul/makromolekul adalah senyawa kimia dengan berat
molekul besar (Campbell dan Reece, 2002) seperti halnya protein,
karbohidrat, lemak dan asam nukleat. Atom dan molekul membentuk
organela: seperti nukleus, mitokondria, retikulum endoplasma, badan
Golgi, ribosoma dan lisosoma. Masing-masing organela tersebut
melakukan fungsi yang berbeda di dalam sel. Jaringan misalnya empat
macam jaringan dasar: jaringan epitelium, jaringan pengikat/
penyokong, jaringan otot dan jaringan saraf. Organ misalnya ginjal,
hati. Sistem misalnya sistem pernapasan, sistem peredaran, sistem
ekskresi, sistem pencernaan, sistem reproduksi, dan sistem imun.
Populasi merupakan kumpulan organisme spesies tertentu, dan
mempunyai sifat genetik tertentu. Populasi dari berbagai spesies yang
berbeda bersama-sama menempati suatu daerah tertentu dalam waktu
tertentu membentuk komunitas. Komunitas bersama-sama dengan
faktor abiotik membentuk ekosistem. Dengan demikian ekosistem
merupakan satu kesatuan lingkungan yang melibatkan faktor biotik
(makhluk hidup) dan faktor abiotik (tidak hidup) misalnya: mineral,
udara, air, tanah yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Air
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mengalami pergerakan di permukaan bumi yang dikenal dengan siklus
air. Unsur Nitrogen, Fosfor, Karbon dan Oksigen juga mengalami
siklus. Ini semuanya dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa untuk
kehidupan umat-Nya. Amanah ini hendaknya dikelola dan dipelihara
sebaik-baiknya untuk kesejahteraan seluruh penghuni bumi, apabila
amanah ini tidak dijaga, dan manusia membuat kerusakan di bumi,
malapetakalah yang akan timbul. Sebagai contoh adanya banjir dan
tanah longsor serta kekeringan yang terjadi hampir di seluruh bagian
bumi yang kita tempati.
Bagian bumi di mana organisme dapat hidup disebut dengan
biosfer. Kita mempelajari Biologi karena ilmu ini menyangkut
kehidupan sehari-hari (misalnya kebutuhan dasar: air, udara, makanan,
energi, kesehatan tubuh, penyakit), homeostasis (osmoregulasi dan
termoregulasi), manusia sebagai salah satu anggota ekosistem yang
menempati lingkungan tertentu (misalnya lingkungan tercemar:
pencemaran darat, laut, udara, sumber daya alam, manusia yang
bersumber daya), perkembangan ilmu, teknologi (misal bioteknologi,
informasi teknologi) dan seni.
Histologi dan Metode Belajarnya
Histologi (Gr. histo, web atau tissue, jaringan + logos, study,
ilmu) adalah ilmu yang mempelajari sel dan matriks ekstraselular dari
jaringan. Dapat juga dikatakan bahwa histologi adalah bidang biologi
yang mempelajari struktur jaringan secara detail menggunakan
mikroskop cahaya dari sediaan yang dipotong tipis (sekitar 6 μm).
Dengan demikian, untuk mempelajari histologi perlu membiasakan
diri dengan alat dan metode dari setiap cabang ilmu, satuan
pengukuran, persiapan jaringan untuk pengamatan, penggunaan
berbagai macam mikroskop, permasalahan interpretasi sayatan
jaringan, radioautografi, pengamatan sel dan jaringan hidup, isolasi
dan studi in vitro strain sel murni dan fraksinasi sel, sitokimia dan
histokimia. Untuk metode terakhir ini diperlukan pemahaman tentang
asam nukleat, protein, polisakarida dan oligosakarida, lipid, dan
enzim. Analisis secara imunositokimia perlu pemahaman tentang
interaksi di antara makromolekul penyusun tubuh, misalnya dengan
teknik histokimia lektin, imunohistokimia, dan hibridisasi in situ
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(Junqueira et al., 1998). Histologi dapat juga disebut ilmu anatomi
mikroskopik (mikroanatomi). Dengan demikian histologi adalah
sebagai salah satu cabang ilmu Anatomi. Anatomi sendiri merupakan
ilmu urai tubuh yang mempelajari morfologi, bentuk, letak, dan
susunan organ-organ yang dilakukan melalui pembedahan dengan
tinjauan makroskopik, mikroskopik maupun elektron mikroskopik. Sel
adalah unit terkecil suatu kehidupan secara struktural dan fungsional
dari semua organisme. Ada 2 tipe sel, yakni sel-sel yang tidak
mempunyai selubung inti (prokaryotic cells) contohnya bakteri dan
sel-sel yang mempunyai selubung inti (eukaryotic cells) contohnya sel
tumbuhan dan sel hewan. Sel merupakan gel berair, tersusun oleh
protein, karbohidrat, lemak, asam nukleat (DNA dalam inti sel;
berbagai macam RNA dalam sitoplasma), dan materi anorganik.
Protein atau konjugasinya dengan lemak membentuk lipoprotein, atau
dengan karbohidrat membentuk glikoprotein, mukoprotein/proteoglikan, merupakan elemen struktural sel dan substansi ekstraseluler.
Enzim, adalah protein dengan berat molekul besar, sebagai katalisator
reaksi-reaksi metabolisme, produk atau sekresi sel juga merupakan
protein. Karbohidrat adalah sumber energi terbesar dalam sel-sel
Mammalia, di antaranya adalah glukosa (bentuk monomerik yang
dapat digunakan), dan glikogen (bentuk polimerik yang disimpan
dalam sel-sel otot, sel-sel epitelium, sel-sel hati/hepatosit).
Karbohidrat berkonjugasi dengan protein berperan dalam ikatan selsel, dan merupakan komponen di luar sel (ekstraselular), elemen
struktur dalam sel, reseptor pada permukaan sel/membran
sel/membran biologi. Lemak juga sebagai sumber energi sel, disimpan
dalam bentuk asam-asam lemak. Fosfolipid dan sphingolipid
merupakan struktur penting membran biologi yang bersifat permeabel
terhadap lemak, di samping sebagai kontrol/pengatur orientasi dan
mobilitas protein dalam membran. Materi anorganik dalam sel
berhubungan dengan enzim dan protein atau lemak lainnya atau
memang terdapat secara bebas. Bahan anorganik ini berperan dalam
perlekatan dan fisik sel. Misalnya ion kalsium (Ca2+) menyebabkan
tulang menjadi kaku, sebagai perekat unsur utama partikel subselular
misalnya melekatnya ribosom pada mRNA membentuk polisom yang
berperan dalam sintesis protein, kalsium berperan dalam relaksasi
otot. Berbagai senyawa tersebut dapat dipelajari dengan dianalisis
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secara histokimia atau sitokimia. Reaksi Periodic Acid Schiff (PAS)
untuk mengetahui lokasi makromolekul yang kaya dengan
karbohidrat, misalnya glikogen, glikoprotein, proteoglikan, mukus,
selubung sel (cell coat), membran basal, proteoglikan dalam matriks
ekstraselular berbagai macam jaringan pengikat. Dengan reaksi
Feulgen, DNA akan berwarna magenta (warna ungu terung).
Pewarnaan Sudan black dapat menunjukkan lokasi lipoprotein,
misalnya pada mitokondria dan selubung myelin akson sel saraf.
Lipida yang mengalami polimerisasi, misalnya granula lipofuchsin
juga terwarnai dengan Sudan black. Biasanya lipida selular berupa
trigliserida yang terlihat berupa tetes-tetes dalam sitoplasma. Untuk
mengetahui aktivitas enzim diperlukan substrat dan antibodi yang
sesuai dengan spesies hewan coba. Pengamatan produk dengan
mikroskop cahaya dari hasil reaksi akan berwarna atau berpendar,
pengamatan secara imunositokimia ini berdasarkan pada penggunaan
antibodi spesifik sebagai reagen untuk melokalisasi molekul selular
dan ekstraselular (Padykula, 1988).
Tubuh tersusun dari sel-sel, meskipun majemuk sesungguhnya
tubuh manusia/hewan terdiri atas 4 macam jaringan dasar. Jaringan
adalah kumpulan sel-sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang
serupa. Keempat macam jaringan tersebut adalah: (1) Jaringan
epitelium, dengan sifat dan tanda pengenal (a) Jaringan yang
membatasi permukaan dalam organ yang berbentuk saluran, dan
menutupi permukaan luar tubuh. (b) Tersusun dari satu lapis sel atau
beberapa lapis sel. (c) Ikatan antarsel yang satu dengan yang lain
sangat rapat/erat. (d) Tidak vaskular. (e) Sel penyusun merupakan sel
yang polar. (f) Bertumpu pada lamina basalis atau membrana basalis.
(2) Jaringan pengikat berfungsi untuk memberi dan mempertahankan
bentuk tubuh. Unsur utama yang berperan mekanik adalah matriks
ekstraselular yang tersusun dari serat-serat protein, substansi dasar
amorf, dan cairan jaringan yang terikat dalam larutan. Sel-sel jaringan
terpendam dalam matriks ekstraselular.
Secara struktural, komponen jaringan pengikat/penyambung
digolongkan dalam sel, serat dan substansi dasar. Di dalam tubuh
manusia/hewan ada berbagai macam jaringan pengikat yang
bertanggung jawab atas keanekaragaman struktural, fungsional dan
patologis. Beberapa tipe sel-sel jaringan pengikat dan aktivitas
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utamanya/produksinya: (a) Fibroblas, kondroblas, osteoblas,
odontoblas yang berperan dalam pembuatan serat dan substansi dasar
(fungsi struktural). Fibroblas merupakan sel utama dalam jaringan
pengikat. Kondroblas, adalah sel-sel dalam jaringan tulang rawan.
Osteoblas, adalah sel-sel tulang, sedang odontoblas adalah sel-sel
pembentuk dentin pada gigi. (b) Sel plasma, memproduksi antibodi
(fungsi imunologi). (c). Limfosit, memproduksi sel imunokompeten.
(d) Leukosit eosinofil, memfagositosis kompleks antigen-antibodi
(fungsi imunologi). (e) Makrofag, leukosit neutrofil, memfagositosis
substansi asing, bakteri (fungsi pertahanan). (f) Sel mast, leukosit
basofil, melepaskan senyawa yang secara farmakologi aktif, misalnya
histamin (fungsi pertahanan). (g) Sel lemak, di dalam sel ini terjadi
penimbunan lemak netral, memproduksi panas (berfungsi sebagai
cadangan energi). Tiga jenis serat jaringan pengikat yakni kolagen,
elastin dan retikulin adalah polimer protein, berbentuk panjang,
langsing dan jumlahnya bervariasi pada jaringan pengikat yang
berbeda. Substansi dasar interselular amorf, merupakan senyawa
campuran kompleks dari glikoprotein dan proteoglikan yang berfungsi
dalam perlekatan sel dengan serat-serat jaringan pengikat, transparan,
tidak berwarna dan homogen. Senyawa ini mengisi ruang-ruang di
antara sel-sel dan serat-serat jaringan pengikat. Sifat senyawa ini
kental, sebagai pelumas dan berperan sebagai sawar terhadap
masuknya partikel asing ke dalam jaringan pengikat. Dua komponen
substansi ini adalah glikosaminaglikan dan glikoprotein struktural. (3)
Jaringan otot, berfungsi dalam kontraksi dan relaksasi. Sel-sel otot
peka terhadap rangsangan. Berdasarkan perbedaan secara struktural
dan fungsional dalam tubuh ada 3 jenis otot yakni otot polos, misalnya
terdapat dalam dinding usus yang apabila kontraksi maka akan
mendorong isi usus. Apabila kontraksi terus menerus, kita merasakan
sakit perut/melilit. Otot seran lintang/otot lurik/otot rangka, misalnya
pada lidah, atau bagian otot yang sering ditunjukkan oleh binaragawan
Ade Rae. Otot jantung, berkas-berkas selnya teranyam erat, sifat
kerjanya beraturan, apabila berhenti kontraksi, tamatlah riwayat kita.
(4) Jaringan saraf. Unit struktural dan fungsionalnya disebut dengan
neuron. Sel-sel ini responsif terhadap perubahan lingkungan (impuls)
dengan cara mengubah perbedaan potensial membran. Sel-selnya
dapat dirangsang (excitable) dan diganggu (irritable), misalnya
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stabilitas lingkungan interna (tekanan darah, kandungan O2, CO2, pH,
kadar glukosa darah, kadar hormon), pola perilaku misalnya makan
dan reproduksi. Sel-sel saraf menerima, memproses dan menghantar
rangsang, pencetus aktivitas sel, melepas neurotransmiter dan sebagai
molekul penyampai informasi. Dengan demikian dapat dibayangkan
seandainya sel-sel saraf terganggu.
Organ, bagian tubuh yang independen mampu menjalankan
satu/beberapa fungsi. Misalnya, organ limfatik yang menjalankan
fungsi imunitas, penghasil sel-sel darah putih, tempat pematangan
limfosit maupun sebagai filter darah yang mengangkut sel debris. Di
dalam tubuh terdapat berbagai organ yang fungsinya menghasilkan
hormon misalnya organ/kelenjar endokrin antara lain hipofisis, testis,
ovarium, tiroid, suprarenalis, insula Langerhans pankreas. Beberapa
organ di dalam tubuh membentuk sistem organ misalnya sistem
pernapasan yang terdiri dari paru dan pipa pernapasan; sistem kemih
yang terdiri dari ginjal beserta saluran ureter, kandung kemih, dan
uretra; sistem pencernaan yang terdiri dari saluran pencernaan dan
kelenjar pencernaan; sistem reproduksi jantan terdiri dari testes,
saluran-salurannya dan kelenjarnya; sistem reproduksi betina yang
terdiri dari ovarium, tuba uterina, uterus, serviks, vagina beserta
kelenjarnya. Sistem reproduksi kecuali menghasilkan sel kelamin,
juga menghasilkan hormonnya; materi histologi yang terakhir adalah
kulit dan payudara. Proses pembelajaran pada kuliah Histologi adalah
berdasarkan metode Research based learning, sehingga pengajar
matakuliah ini harus selalu melaksanakan penelitian dan menerapkan
metode-metode yang lebih maju sampai dengan aras molekular,
meskipun dengan biaya sendiri. Beberapa penelitian dalam bidang
Histologi hampir semuanya adalah penelitian pengujian senyawa
bioaktif, jarang sekali melaksanakan penelitian deskriptif. Diakui
bahwa penelitian dalam bidang ini agak sulit untuk mendapatkan
dana, karena tidak termasuk prioritas riset yang berpihak pada
kepentingan pemberi dana.
Perkembangan histologi tergantung pada penggunaan dan
perkembangan mikroskop. Berkembangnya ilmu kimia, fisiologi,
imunologi dan patologi serta interaksi antara disiplin ilmu tersebut,
memberi kontribusi pengetahuan lebih baik mengenai biologi
jaringan. Adanya integrasi pengetahuan-pengetahuan tersebut,
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timbullah ilmu-ilmu histokimia, histofisiologi, imunohistokimia, dan
histopatologi, dengan demikian akan mempermudah untuk mempelajari biologi jaringan. Histokimia, cabang histologi yang
mempelajari lokasi komponen kimia tertentu di dalam sel atau
jaringan, histokimia dipakai untuk mendeteksi enzim, reaksi kimia di
dalam sel atau jaringan. Enzim mudah rusak karena panas,
aktivitasnya tergantung pada kondisi pH, sehingga harus dikerjakan di
dalam medium yang khusus.
Anatomi dan Biologi Sel merupakan pengetahuan awal
seseorang apabila hendak mempelajari Histologi di samping dapat
mengoperasikan mikroskop dengan benar. Sayatan jaringan yang akan
diamati dengan mikroskop harus memenuhi ketentuan yakni sayatan
tipis, rata dan tembus pandang agar mudah dianalisis di bawah
mikroskop cahaya. Untuk maksud tersebut, maka jaringan hewan
diproses dengan metode tertentu. Jaringan perlu a. direndam dalam
larutan fiksatif dengan tujuan mengawetkan morfologi jaringan dan
komposisi molekul b. dehidrasi dengan etil alkohol secara bertingkat
(70% sampai 100%) untuk mengganti air sel/cairan jaringan dengan
pelarut organik c. penjernihan dalam benzene, xilol atau toluen, untuk
menyusupi jaringan dengan pelarut parafin d. direndam dalam parafin
yang dicairkan pada suhu 56–58оC , agar supaya parafin menyusup di
seluruh ruang intersel dan ke dalam sel, sehingga jaringan lebih tahan
terhadap pemotongan dengan mikrotom. Dalam setiap langkah
tersebut waktu yang diperlukan tergantung pada ukuran organ. Pada
umumnya sediaan histologis perlu diwarnai, agar secara struktural
dapat dibedakan masing-masing komponen jaringan yang
menyusunnya. Misalnya 1. Pewarna Hematoksilin & Eosin (H&E):
inti sel berwarna biru, sitoplasma berwarna merah muda, kolagen
berwarna merah muda, serabut elastik tak teratur. 2. Pewarnaan
Trikrom Masson: inti sel hitam, sitoplasma merah, kolagen hijau,
serabut retikuler hijau. 3. Pewarnaan Elastik Weigert: inti sel abu-abu,
sitoplasma kuning, kolagen merah, serabut elastik hitam 4. Impregnasi
perak: kolagen coklat tua, serabut retikuler hitam. Dengan demikian
seorang histologist hendaknya tidak buta warna. Selanjutnya sayatan
jaringan diamati dengan mikroskop cahaya (cahaya alam/cahaya
listrik), direkam difoto, kalau dengan metode konvensional hendaknya
dicantumkan perbesaran mikroskop (lensa okuler x obyektif) atau
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perbesaran gambar yang berupa skala dalam μm dicantumkan pada
kertas foto yang mengkilap. Untuk tujuan tertentu sayatan jaringan
dapat diamati dengan mikroskop fase kontras, polarisasi, konfokal,
fluoresens, semuanya itu berdasarkan pada interaksi foton dengan
komponen jaringan (Junqueira et al., 1998). Masing-masing
mikroskop tersebut digunakan sesuai dengan tujuan pembuatan
sayatan jaringan. Pengamatan dan analisis sayatan jaringan yang
berupa saluran diperlukan sayatan seri, sehingga interpretasinya tidak
keliru.
Untuk mempelajari perubahan fungsi sel/jaringan hewan tanpa
pengaruh sistemik, dapat juga dilakukan dengan kultur sel primer
secara in vitro dalam medium yang sesuai. misalnya untuk tujuan uji
sitotoksisitas senyawa kimia alami yang diduga mempunyai efek
antikanker, biasanya digunakan cell line (misalnya sel Hela dan
T47D). Sel primer dapat hidup in vitro dan masih mempunyai sifatsifat yang mirip dengan sel intack, dapat berproliferasi tetapi masih
dalam keadaan tidak terdiferensiasi. Dalam hal ini kultur sel dapat
dipandang sebagai hewan percobaan, sehingga penggunaan hewan uji
tidak terlalu banyak mungkin cukup menggunakan seekor hewan
jantan atau seekor hewan betina atau sebutir telur ayam ras berembrio
umur 10-12 hari inkubasi. Kultur sel primer yang pernah diteliti,
beberapa puluh tahun yang lalu, antara lain fibroblas, mioblas, epitel
luminal saluran reproduksi betina, dan hepatosit dengan bimbingan
Prof. dr. Sri Kadarsih Soejono, M.Sc., Ph.D. (Soejono dkk., 1992;
Soejono dkk., 1993) sehingga penelitian in vitro dapat dikembangkan
lebih lanjut (Istriyati, 1992; Sagi dkk., 1992; Istriyati, 1993).
Organ dalam tubuh hewan vertebrata/manusia ada yang
berbentuk organ mampat dan organ yang berbentuk saluran. Perlu
kecermatan yang tinggi apabila akan menganalisis sayatan tipis organ
yang berbentuk saluran yang panjang berkelok-kelok, mengambil
sampel dari bagian yang lurus, dan representatif. Pengambilan sampel
pada organ yang dibentuk oleh sel-sel yang tersusun mampat, dengan
cara sedemikian rupa sehingga larutan fiksatif dapat meresap ke
seluruh bagian organ tersebut. Tubuh hewan/manusia terdiri atas
empat jenis jaringan dasar, seperti yang telah disebut di depan. Keempat jenis jaringan tersebut menyusun organ dan sistem dalam
tubuh. Bagi mahasiswa yang menempuh matakuliah histologi untuk
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skripsinya atau diambil sebagai matakuliah penunjang penelitian
untuk mempelajari struktur organ karena pengaruh sesuatu zat,
mahasiswa dituntut untuk memahami kimia sel, matriks ekstraselular,
guna mempermudah analisisnya. Untuk mempelajari struktur ultrasel
digunakan mikroskop elektron transmisi, misal mempelajari
bagaimana sel memproduksi suatu senyawa kimia, yang dalam hal ini
menyangkut peran organela dalam sel tersebut atau apabila hendak
mempelajari suatu permukaan (misalnya mempelajari silia pada
saluran reproduksi hewan betina muda) dapat menggunakan
mikroskop elektron skening (Istriyati, 1993 dan 1994). Manfaat
mempelajari sayatan tipis jaringan yang diamati dengan mikroskop
cahaya dan sayatan ultratipisnya dengan mikroskop elektron transmisi,
serta permukaannya dengan mikroskop elektron skening, dapat
digunakan untuk mempelajari pertumbuhan dan perkembangan
jaringan dalam bidang Biologi Perkembangan Hewan. Penelitian
jaringan hewan untuk aspek histologi secara molekuler (molecular
histology), diperlukan dana yang cukup besar. Oleh karena itu
mahasiswa sebagian besar mengerjakan penelitiannya dengan metode
(parafin) dan pewarnaan baku (hematoksilin dan eosin) atau dengan
kultur sel primer untuk mempelajari untuk mengevaluasinya.
Perkembangan Penelitian Histologi
Pada awal saya berkecimpung dalam bidang Histologi tahun
1972, sebagian besar adalah penelitian deskriptif. Struktur dasar dari
jaringan yang berupa saluran dan jaringan yang tersusun oleh sel-sel
yang kompak/mampat adalah sama untuk suatu spesies hewan
tertentu, meskipun strukturnya dapat bervariasi. Misalnya lapisan
yang menyusun saluran (pencernaan, reproduksi, ekskresi,
pernapasan) dari lumen ke arah luar adalah lapisan lendir/lapisan
mukosa, lapisan submukosa, lapisan otot dan lapisan adventisia.
Komposisi penyusun lapisan-lapisan tersebut dapat bervariasi.
Lapisan mukosa tersusun dari epitel luminal dan lamina propria yang
tersusun dari jaringan ikat longgar, kadang-kadang dilengkapi dengan
kelenjar di dalamnya. Misalnya pada saluran telur unggas terdapat
kelenjar yang menghasilkan putih telur. Pada hewan tertentu mungkin
lapisan mukosa tidak dapat dibedakan dengan lapisan submukosa oleh
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karena tidak terdapat lapisan muskularis mukosae di antaranya, karena
komponen jaringan yang menyusun lapisan-lapisan tersebut serupa.
Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
ruang lingkup penelitian histologi lebih bersifat eksperimental dari
analisis jaringan sampai ke tingkat subseluler. Meskipun demikian
struktur histologis organ yang diteliti tidak dapat diabaikan. Pada saat
ini perkembangan penelitian histologi untuk bidang parasitologi,
contohnya struktur histologis ginjal, hati dan otak mencit (Mus
musculus L.) yang dinfeksi Trypanosoma evansi Steel, 1885 atau
penyakit sura setelah perlakuan ekstrak etanolik daun atau akar
meniran (Phyllanthus nirur L.). Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui daya hambat ekstrak meniran tersebut terhadap tingkat
parasitemia (cuplikan berupa darah), respons imun (cuplikan berupa
lien). Manfaatnya sebagai obat alternatif untuk menyembuhkan
penyakit sura, sebab obat-obat yang telah digunakan, misalnya
suramin telah dilaporkan menyebabkan resistensi pada protozoa
penyebab sura. Penelitian histologi untuk bidang mikrobiologi yang
pernah dilakukan untuk mengetahui bakteri pada luka iris kulit mencit
pada proses penyembuhan. Limbah yang dibuang ke aliran sungai
dapat menyebabkan kerusakan struktur histologis organ dalam (usus,
hati dan ginjal) serta insang berbagai jenis ikan yang hidup di daerah
tersebut. Berbagai jenis ikan yang hidup di dalam gua akan
mengalami adaptasi morfologi dan fisiologi lapisan retinanya
(Istriyati, 2009). Inventarisasi jenis-jenis jamur yang hidup pada
integumen ikan dapat dipelajari secara histologis sejauh mana masingmasing hifenya menembus kulit ikan tersebut. Hal ini membantu
menentukan jenis-jenis anggota taksonnya. Penelitian uji aktivitas dan
mekanisme antikanker secara seluler dan molekuler senyawa alkaloid
terhadap sel-sel kanker dilakukan dengan penelitian secara in vitro
menggunakan cell line tertentu. Misalnya sel T47D untuk kanker
payudara, sel Hela untuk kanker serviks, HT29 untuk sel kanker
kolon. Variabel yang akan diukur misalnya proliferasi sel-sel dengan
mempelajari aktivitas Nuclear Organizer Region (NOR) dalam pita
DNA yang menghasilkan protein yang afinitasnya terhadap ion perak
sangat kuat, sehingga protein ini disebut agryphylic protein yang
berperan dalam proliferasi sel.
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Pada saat ini telah banyak diusahakan berbagai cara untuk
mencari bahan dasar alami asli Indonesia atau metabolit sekunder dari
tumbuhan dan biota laut di Indonesia yang mungkin dapat digunakan
untuk kesejahteraan manusia. Metabolit sekunder ini ada yang
mempunyai aktivitas hormonal (solasodin, diosgenin, zearalenon),
spermisida (kulit kayu pohon durian), antiproliferasi dan memacu
apoptosis serta bersifat sitotoksik (sebagai agensia antikanker), obat
untuk menyembuhkan penyakit pada manusia atau hewan
(parasitemia misalnya daun meniran, daun mindi), kurkumin atau
turunannya. Metabolit sekunder yang bersifat hormonal (estrogenik),
diaplikasikan di bidang Biologi Perkembangan: biasanya yang
digunakan sebagai model hewan coba adalah unggas atau mammal,
bersifat sensitif, belum dewasa kelamin, jaringan yang diteliti adalah
sistem reproduksi; adapun efek sampingnya yang diteliti adalah ginjal,
hati, darah; kegunaannya adalah untuk skrining potensi estrogenik
metabolit tersebut. Ini semua dilakukan dengan cara mengamati dan
menganalisis sayatan tipis jaringan yang dipulas dengan pewarna yang
sesuai dengan tujuannya.
Zearalenon (ZEN) adalah mikotoksin yang mempunyai sifat
estrogenik yang dihasilkan oleh beberapa kapang Fusarium. Pakan
yang tercemar kapang Fusarium penghasil zearalenon atau pakan
ternak yang diolah berasal dari biji-bijian yang sebelumnya telah
tercemar kapang ini, mampu menyebabkan gangguan pada sistem
reproduksi babi maupun ternak sapi penghasil susu. Kapang penghasil
zearalenon yang mencemari pakan ternak ini menyebabkan sindroma
estrogenik yang pada babi berupa vulvovaginitis, prolapsus vagina,
uterus membesar, dan menyebabkan keguguran pada babi yang
sedang bunting. Sindroma estrogenik pada babi pertama kali
dilaporkan oleh McNut pada tahun 1928 dan McErlan pada tahun
1952. Dengan demikian ternak yang terdedah metabolit ini lewat
pakan maka akan menimbulkan masalah dalam bidang usaha
peternakan.
Berbekal pengetahuan tersebut, dibuatlah kelompok penelitian
dengan tema: Uji Senyawa Bioaktif Bahan Alami Asli Indonesia
terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Sistem Reproduksi. Pada
hewan betina dengan sasaran struktur ovarium, uterus, testis,
perkembangan embrio/fetus (Istriyati, 2009), transpor embrio dalam
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saluran reproduksi (Istriyati, 1991), efek sampingnya pada masa
kebuntingan. Pada kelompok penelitian ini diukur juga kadar hormon
dalam darahnya. Model hewan yang digunakan untuk skrining adalah
unggas muda/belum dewasa kelamin, responsif; mammal muda/
dewasa yang dibuang ovariumnya atau mammal bunting. Pengujian
senyawa tersebut juga dilakukan pada hewan jantan untuk
mempelajari kualitas spermatozoanya yang diambil dari vas deferens.
Pengamatan dengan mikroskop cahaya, mikroskop elektron skening
atau mikroskop elektron transmisi. Pengujian zat yang diduga
antikanker dengan indikator: memacu apoptosis, bersifat
antiproliferasi dan mempunyai efek sitotoksik, dapat dilakukan secara
in vivo maupun in vitro. Untuk pengujian in vitro digunakan beberapa
macam Cell Line (misalnya T47D untuk kanker payudara, Cell Hela
untuk kanker serviks). Analisis sel-sel ini dapat diamati dengan
mikroskop cahaya inversi, kultur sel kanker dianalisis dengan metode
molekular, untuk in vivo sayatan jaringan dapat diwarnai dengan
Hematoksilin dan Eosin, dengan imunohistokimia atau metode
lainnya.
Kurkumin yang diekstrak dari tanaman kunyit Curcuma longa L
dan temu lawak Curcuma xanthorrhizi Robx., merupakan senyawa
kimia yang banyak digunakan sebagai food additive, medical agent,
fabric dye dan kosmetik (Majeed et al., 1995). Senyawa ini menurut
Joe et al. (2004) digunakan sebagai agensia apoptosis dan antimitosis.
Pengalaman penelitian dengan kurkumin pada hewan bunting,
menyebabkan cacat pada anggota gerak depan tikus Rattus norvegicus
L. (Istriyati, 2009). Penelitian kurkumin sebagai bahan antibakteri
terhadap Staphylococcus aureus telah dilakukan oleh Nurnawati pada
tahun 1998. Keterlibatan dalam Bimbingan Penelitian untuk
menyusun tesis mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu
Kedokteran Dasar, dalam penelitian ini turunan kurkumin
(Pentagamavunon-0) dapat mengganggu proses ovulasi (Hastati et al.,
2006). Hasil penelitian ini pada masa mendatang mungkin dapat
diaplikasikan untuk keluarga berencana pada wanita (KB). Metabolit
yang diduga mempunyai efek spermisida dapat diaplikasikan pada
penelitian hewan jantan, untuk mengetahui efeknya pada sperma-
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togenesis dan analisis spermatozoanya (sebagai antifertilitas).
Metabolit yang bersifat antiparasit dapat diaplikasikan pada ternak
yang terserang parasit antara lain Trypanosomiasis/sura.
Penelitian Histologi Berkaitan dengan Bidang-bidang Keilmuan
Bertahun-tahun selama berkecimpung dalam ilmu jaringan
hewan (histologi), dan pada waktu-waktu tertentu menjabat sebagai
kepala laboratorium Histologi dan Embriologi Hewan telah
melaksanakan Tri Dharma Perguruan. Pelayanan kepada masyarakat
berupa pembuatan/menyediakan sediaan histologi dan embriologi
untuk Laboratorium IPA pada tingkat Sekolah Menengah Umum. Hal
ini dilakukan atas permintaan yang bersangkutan dan atas ijin dari
Pimpinan Fakultas. Analisis struktural sediaan insang ikan yang
terdedah polutan dari peneliti, dan tugas akhir mahasiswa Fakultas
Perikanan. Secara umum struktur insang yang terkena polutan akan
mengalami kerusakan yang berupa fusi lamella sekunder, sel-selnya
mengalami hipertrofi, sel-sel basal yang belum terdiferensiasi
(undifferentiated basal cell) mengalami nekrosis, sedang sel-sel epitel,
sel-sel mukus yang berfungsi untuk pertukaran O2 dan CO2, sel
khlorid berfungsi untuk homeostasis ion internal dan sel-sel pilar yang
mengatur diameter lakuna, sukar dianalisis dengan mikroskop cahaya.
Insang dan lapisan retina berbagai jenis ikan yang hidup di dalam gua,
cenderung mereduksi. Hal ini terjadi karena sungai bawah tanah
kawasan karst di mana ikan hidup mengandung batu gamping yang
tersusun dari CaCO3 dan MgCO3 sehingga insang rusak, gua dalam
keadaan gelap total akan menyebabkan lapisan fotoreseptor retina
mereduksi (Istriyati, 2009).
Bidang Kedokteran, biasanya berupa konsultasi jaringan/organ
dan metode pengambilan sampel bagi yang kurang paham anatomi
dan topografi organ-organ hewan coba dan penyayatan jaringan
hewan dengan metode parafin. Dari bagian Urologi, organ prostata
dianalisis adanya hipertrofi dan hiperplasia jaringan otot polos yang
menyusun organ tersebut, sehingga diketahui bahwa pembesaran
kelenjar tersebut dapat mengakibatkan uretra pria terjepit.
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Melaksanakan pelatihan di laboratorium bagi mahasiswa Program
Studi Ilmu Kedokteran Dasar dan Biomedis, Minat Biomedis dan
Reproduksi Manusia Sekolah Pascasarjana yang melakukan penelitian
yang orientasinya pada sayatan jaringan. Dengan bekal pengetahuan
tentang sel, dapat mempelajari sel punca embrional (Embrionic Stem
Cells), yang dapat diambil dari darah talipusat atau membran amnion
(amnionic membrane), sel punca pada jaringan dewasa (adult stem
cells) (Anonim, 2011). Jaringan kornea mata, organ hati dan ginjal
dapat didonorkan pada pasien yang memerlukannya. Dimungkinkan
pada masa mendatang tersedia/didirikan bank sel punca dan bank
jaringan di Indonesia.
Penelitian dalam bidang Peternakan (Food Science) menganalisis miofibril otot skelet ayam pedaging yang diperlakukan dengan
pakan tertentu, pembuatan sediaan embrio ayam, melatih laboran
dalam pembuatan sediaan histologis lainnya. Penelitian dalam bidang
Pertanian, Jurusan Perikanan. Melatih mahasiswa dalam pembuatan
sayatan tipis dan cara analisis jaringan insang ikan yang terpajan
polutan. Penelitian dalam bidang Teknologi Pertanian sebagian besar
melatih mahasiswa membuat preparat mikroskopis adonan/bakso/sosis
bagi mahasiswa S1 yang melakukan penelitian untuk menyusun
skripsinya. Lembaga Penelitian antara lain Balai Teknik Kesehatan
Lingkungan (Yogyakarta) dalam pembuatan sediaan histologis dan
analisis jaringan insang ikan yang tercemar polutan. Balai Besar
Penelitian Tanaman Padi (Sukamandi, Jawa Barat) dalam pembuatan
sediaan histologis dan analisisnya dari organ ovarium tikus sawah
Rattus argentiventer Robinson & Kloss. Metode untuk mempelajari
histologi dapat diaplikasikan juga pada bidang Kedokteran untuk
mendiagnosis penyakit misalnya pada bidang neuroscience.
Patogenesis degenerasi neuron (neurodegenerative) misalnya penyakit
Alzheimer’ dan Parkinson’s. Untuk maksud ini digunakan kultur sel
neuroblastoma, DNA laddering, Western blotting seperti yang
dilakukan oleh Zhang et al. (2009)
Di luar yang disebut di atas juga melatih membuat dan
menganalisis sediaan histologis bagi mahasiswa berbagai strata dari
perguruan tinggi lainnya, antara lain Universitas Djenderal
Soedirman, Purwokerto dan Universitas Diponegoro, Semarang,
Universitas Lampung, Sumatra juga melayani penyediaan sediaan
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mikroskopis jaringan hewan untuk Sekolah Menengah Atas guna
melengkapi sediaan di Laboratorium Biologi di Jawa maupun Luar
Jawa.
Di Fakultas Biologi UGM, selama ini histologi diperlukan juga
dalam bidang Anatomi, Taksonomi, Fisiologi, Biologi Perkembangan
Hewan, Genetika, Evolusi, dan Fikologi (antara lain pengujian
aktivitas senyawa kimia dalam Sargasum spp. pada jaringan hewan)
bagi mahasiswa S1 dan S2. Sediaan histologis ini biasanya dikerjakan
untuk analisis secara sitologis, histokimia dan imunohistokimia (IHC).
Bagi mahasiswa S1 biasanya sayatan jaringan diamati dengan
mikroskop cahaya (alami atau listrik) dengan pewarnaan yang umum
untuk sediaan histologis. Prinsip pembuatan sediaan histologis untuk
tujuan sitologis dan histokimia hendaknya memenuhi beberapa hal
antara lain senyawa kimia yang akan dianalisis tidak berdifusi keluar
dari tempat yang seharusnya berada, selama proses hendaknya hasil
reaksi tidak larut dan berwarna, metode harus khusus untuk maksud di
atas, prosedur hendaknya tidak mengubah sifat dan menghambat/
mengganggu gugus reaktif senyawa yang diselidiki. Beberapa contoh
misalnya apabila akan mempelajari ion besi, fosfat, lemak, asam
nukleat (DNA, RNA), polisakarida, enzim misalnya fosfatase asam
(Junqueira et al., 1989). Analisis secara imunohistokimia, selanjutnya
di proses di bagian Patologi Klinik FK-UGM atau ke Fakultas
Kedokteran Hewan UGM atau ke PAU-UGM laboratorium
Bioteknologi. Bagi mahasiswa S3 yang menguasai Biologi Sel dan
Molekular analisis histologis perlu ditingkatkan sampai ke tingkat
selular (ultrastruktur) dengan alat yang lebih canggih. Untuk maksud
ini diperlukan sayatan jaringan ultratipis (ketebalan sekitar 100-150
nanometer) selanjutnya diproses dengan metode yang sesuai untuk
Transmission Electron Microscopy (TEM) atau kalau akan
menganalisis permukaan suatu jaringan/organ rekamannya dengan
Scanning Electron Microscopy (SEM) (Istriyati, 1994). Gambarnya
direkam pada elektronmikrografnya, yang dianalisis adalah bagian
yang ada di dalam sel (berbagai macam bentuk organela, membran
sel, membran inti sel, produk aktivitas sel dll.), tebal sayatan ultra
pada interferensi warna silver-gray, untuk meningkatkan kontras
sayatan ultratipis perlu diwarnai dengan uranil asetat dan lead sitrat
(TEM). Untuk pengamatan dan analisis permukaan jaringan dengan
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SEM agar ke dalam permukaan dan lebih kontras perlu dilapisi
dengan emas di dalam alat ion sputtering device (ISD). Dengan
kemajuan teknologi, sekarang peralatan untuk metode parafin dan
mikroskop elektron sudah canggih, serba digital, dan otomatis, namun
pemahaman metode konvensional/kuno masih diperlukan, sebab
pengalaman memahami suatu proses itu sangat penting.
Penutup
Dari uraian yang telah disebut dapat disimpulkan bahwa
histologi sebagai ilmu dasar banyak digunakan untuk analisis yang
berhubungan dengan sayatan tipis jaringan hewan. Metode untuk
mempelajarinya dan alat yang digunakan disesuaikan dengan
tujuannya agar supaya kesimpulannya tidak keliru. Untuk memahami
histologi diperlukan bekal awal ilmu Biologi Sel dan Molekular. Perlu
juga ketelatenan, ketekunan, dan rajin melakukan penyayatan jaringan
dengan mikrotom, dan menganalisis.
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