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 Ketepatan diagnosis 
histopatologi  tergantung 
kepada 2 hal: 

 

 1. Penanganan dan 
pengolahan bahan       
pemeriksaan yang baik 

 

 2. Kompetensi dokter 
spesialis PA 



 Mutu hasil proses jaringan ini melalui 3 tahap 
 Pra analitik, analitik dan para analitik. 

 
 HAKEKAT PENGOLAHAN BAHAN 

PEMERIKSAAN 
 Diagnostik histopatologi pada dasarnya 

adalah penilaian terhadap gambar yang 
terdapat pada preparat histopatologi 

 Tujuan akhir pengolahan bahan pemeriksaan 
adalah agar gambar yang terjadi pada 
preparat benar-benar mencerminkan apa 
yang seharusnya tergambar pada bahan 
pemeriksaan. 



A. Kelengkapan identitas pasien dan keterangan 
klinik 

1. Pengisian formulir mencakup: 

 Identitas pasien: Nama, umur, J/K, alamat dll 

 Keterangan klinik : Lokasi dan ukuran lesi, 
keterangan ttg penyakit atau pemeriksaan 
PA terdahulu, keterangan klinik khusus ex. 
Riwayat obstetri ginekologi. 

 



2. Cara mendapatkan bahan 

    Operasi, insisi, kerokan, apusan, FNAB dll 

3. Lokasi bahan/organ 

    Jenis jaringan tertentu 

    Batas sayatan dan tanda khusus                     
( beri benang atau gambar jaringan dg 
keterangan) 

4. Kondisi lesi 

     Benjolan, ukuran, konsistensi, warna dll 



 1. Persiapkan wadah jaringan yang   
disesuaikan dengan jaringan  

 2. Isi wadah dengan formalin 10% bufer 

 3. Masukkan sesegera mungkin jaringan   
segar kedalam wadah formalin 

 4. Beri label identifikasi pasien dan jenis 
jaringan 



Tahap ini dimulai dari spesimen diterima     
sampai pembuatan blok parafin dan sediaan 
siap dibaca spesialis patologi anatomi. 

a. Tahap penerimaan spesimen  

b. Tahap pemotongan dan pencatatan 
mikroskopik 

c. Prinsipnya pemotongan dilakukan untuk 
mengambil bagian jaringan yang 
representatif, tebal tdk melebihi kaset 



 Banyaknya potongan tergantung 
dari jenis jaringan dan besarnya 
jaringan 

 

 Setelah dimasukkan ke dalam 
kaset dan ditutup segera 
masukkan ke dalam wadah yang 
berisi formalin 10% bufer 

 

 Setelah seluruh kaset terkumpul 
masukkan ke dalam mesin ( STP 
MICROM 120) untuk diproses. 
 

 

 

 



 Ada 3 tahap pada proses ini : 

 1. Tahap DEHIDRASI 

 2. Tahap CLEARING 

 3. Tahap IMPREGNASI 

 

 Metode Prosesing jaringan : 

 Penyempurnaan fiksasi : Formalin 10% 1.5 
Jam 

 



 Ada 3 tahap pada proses ini : 

 1. Tahap DEHIDRASI 

 2. Tahap CLEARING 

 3. Tahap IMPREGNASI 

 

 Metode Prosesing jaringan : 

 Penyempurnaan fiksasi : 
Formalin 10% 1.5 Jam 

 



1. Dehidrasi 

 Alkohol 70 % 1,5 jam 

 Alkohol 80 % 1,5 jam 

 Alkohol 96 %  1,5 jam 

 Alkohol 100 % 1,5 Jam 

 Alkohol 100 % 1,5 Jam 

 Alkohol 100 % 1,5 Jam 

 

2. Clearing  

 Xylol  1,5 jam 

 Xylol   1,5 jam 

 Xylol  1,5 jam 

 

 

 



4. Impregnasi 

 Parafin  1,5 jam 

 Parafin  1,5 jam 

 

C. Tahap Blok Parafin 

   Tahap ini yang diperhatikan adalah cara 
peletakan   jaringan permukaan / mukosa 

   Untuk dinding kista dan kulit agar dapat 
merepresentasikan seluruh lapisan yang ada 
secara utuh 

 

 



 PROSES TRIMMING OF TISSUE 
BLOK 

 

 Ketebalan  3-4 mikron 

 Sebelum proses pemotongan 
blok parafin didinginkan dulu 
pada lempeng pendingin 

 Pemotongan pakai mikrotom 
dengan pisau yang 
tajam/disposible 

 Pita parafin/ hasil potongan 
dimekarkan pada air hangat 
suhu 30-60 derajad 



 Setelah dapat potongan terbaik, 
ambilah dengan cara meletakkan 
pada objek glass 

 Tiriskan pada hot plate untuk 
menghilangkan sisa parafin yang 
melekat pada jaringan  

 Siap dilakukan pengecatan HE 

 

 



 TAHAP PENGECATAN 

 Semua preparat yang sudah siap di masukan pada keranjang 
pengecatan 



 Tahap-tahapnya sebagai berikut ; 

 Direndam Xylol selama 5 menit 

 Direndam Xylol selama 5 menit 

 Direndam Xylol selama 5 menit 

 Ditiriskan pada kertas merang 

 Direndam dalam Alkohol 96 % 5 menit 

 Direndam dalam Alkohol 80 % 5 menit 

 Direndam dalam Alkohol 70 % 5 menit 



 Dicuci sampai bersih  

 Di masukkan pada cat HE selama 3-5 menit 

 Dicuci sampai bersih 

 Di masukkan pada cat eosin selama 2-3 Dipp 

 Ditiriskan dan di keringkan pada hot plate 

 Preparat dilabeling dan siap untuk di baca 

oleh dokter spesialis PA 





 Tahap pemeriksaan dilakukan oleh dokter 
spesialis patologi anatomi 

 

 TAHAP PRA ANALITIK  

 Pada tahap ini adalah pengetikan hasil setelah 

pembacaan yang dilakukan oleh dokter 

spesialis PA,bisa dilakukan oleh tenaga teknis 

 

 










