
 

 

 

  

 

 

DAFTAR ISTILAH 

 

 

 

Aglutinasi : penyatuan partikel atau sel yang terdapat dalam cairan (seperti 

aglutinasi sel darah merah apabila darah berbagai golongan 

dicampur atau aglutinasi bakteri dalam kondisi tertentu) 

 

Antigen : sebuah zat yang merangsang respon imun, terutama dalam 

menghasilkan antibodi. Antigen biasanya berupa 

protein atau polisakarida, tetapi dapat juga berupa molekul 

lainnya, termasuk molekul kecil (hapten) yang bergabung 

dengan protein-pembawa atau carrier. 

 

Antibodi : Glikoprotein dengan struktur tertentu yang disekresi 

dari limfosit-B yang telah teraktivasi menjadi sel plasma 

sebagai respon dari antigen tertentu dan reaktif terhadap 

antigen tersebut. 

 

Cryopreservation : proses pembekuan jaringan. 

 

Cryoprotectant : suatu bahan yang bisa digunakan untuk menghambat 

pembentukan kristal es pada proses cryopreservasi sperma 

ikan. 

 

Dropsy : gejala dari suatu penyakit tapi bukan merupakan penyakit itu 

sendiri. Gejalanya yaitu pembengkakan pada rongga tubuh 

ikan. 

 

Fagosit  : Sel darah putih yang melindungi tubuh dengan menelan 

partikel asing berbahaya, bakteri, dan sel-sel mati atau sekarat 

 

Fagositosis : Pencaplokan partikel seperti bakteri atau mikroorganisme lain, 

sel darah merah yang menua, benda asing, dll oleh fagosit, 

yaitu jenis-jenis leukosit seperti neutrofil dan monosit. 
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Furunculosis : Penyakit yang disebabkan oleh A. salmonicida yang awalnya 

menyerang ikan salmon dan menyebar ke ikan air tawar seperti 

ikan mas. 

 

Imun : Kekebalan tubuh 

 

Imunogen : Zat yang dapat menimbulkan respon imun spesifik dalam 

tubuh berupa pembentukan antibodi. 

 

Imunogenesitas : Tingkat imunogen untuk merespon imun tubuh 

 

Indol : suatu senyawa organik yang berupa aromatik heterosiklik. 

 

Injeksi IP   : Suntikan zat ke dalam peritoneum (rongga tubuh) ikan. 

 

Laktosa : bentuk disakarida dari karbohidrat yang dapat dipecah menjadi 

bentuk lebih sederhana yaitu galaktosa dan glukosa. 

 

Levigation : pengendapan larutan untuk memisahkan partikel dasar yang 

ada dalam larutan tersebut. 

 

Limfosit  : Sejenis sel darah putih pada sistem kekebalan vertebrata, 

limfosit memiliki peranan penting dalam sistem pertahanan 

tubuh 

 

Makrofag : Sel darah putih dalam jaringan, yang dihasilkan oleh 

pembagian monosit 

 

MHC :  (Major Hitocompatibility Sitokini Complex) Sekumpulan gen 

yang ditemukan pada semua jenis vertebrata. Protein MHC 

yang disandikan berperan dalam mengikat dan 

mempresentasikan antigen peptida ke sel T. 

 

Memori imunologis  :  bagian dari sistem kekebalan tiruan yang memberikan 

perlindungan kepada inangnya dengan melakukan respon yang 

lebih cepat dan lebih efektif
 
 terhadap infeksi yang ditimbulkan 

oleh antigen dari jenis yang sebelumnya pernah melakukan 

infeksi akut. 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Disakarida&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbohidrat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Galaktosa&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Glukosa
http://id.wikipedia.org/wiki/Sel_darah_putih
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_kekebalan
http://id.wikipedia.org/wiki/Vertebrata
http://id.wikipedia.org/wiki/Gen
http://id.wikipedia.org/wiki/Vertebrata
http://id.wikipedia.org/wiki/Antigen
http://id.wikipedia.org/wiki/Peptida
http://id.wikipedia.org/wiki/Sel_T
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_kekebalan_tiruan
http://id.wikipedia.org/wiki/Infeksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Antigen


Monosit : Sebuah leukosit berinti sel tunggal (mononuklear) yang relatif 

besar yang biasanya berkisar pada 3-7% dari leukosit dalam 

sirkulasi darah dan umumnya ditemukan pada kelenjar getah 

bening/limfa, sumsum tulang, dan jaringan ikat. 

 

Mutasi  : Perubahan yang terjadi pada bahan genetik (DNA maupun 

RNA), baik pada taraf urutan gen (disebut mutasi titik) 

maupun pada taraf kromosom.  

 

Neutrofil  : Satu jenis sel darah putih, khususnya yang berbentuk 

granulosit, yang berisi pewarnaan butiran netral, kantung-

kantung kecil enzim yang membantu sel untuk membunuh dan 

mencerna mikroorganisme setelah ditelan oleh fagositosis. 

 

Patogen :  Agen biologis yang menyebabkan penyakit pada inangnya 

 

Residu  : Sisa bahan yang tidak terpakai (ampas). 

 

Resistensi : Resultan dari mekanisme tubuh yang dapat menghalang-

halangi atau mencegah invasi, multipliksi dari bibit penyakit 

kedalam tubuh atau mencegah terjadinya kerusakan jaringan 

yang diakibatkan oleh racun yang dikelurkan oleh bibit 

penyakit. 

 

Sel dendrite : Sel-sel kekebalan yang berfungsi dalam presentasi antigen dan 

aktivasi limfosit T 

 

Sel Plasma : Benda bersifat hidup yang terdapat di dalam sel, berbentuk 

cairan yang agak kental. 

 

Sel B  : Limfosit yang memainkan peran penting pada respon imun 

humoral yang berbalik pada imunitas selular yang diperintah 

oleh sel T. 

 

Sel memori  : sekelompok sel yang membantu tubuh mempertahankan diri 

terhadap penyakit dengan mengingat paparan sebelumnya dari 

organisme tertentu (misalnya virus atau bakteri). 

 

Sel T  : Sel di dalam salah satu grup sel darah putih yang diketahui 

sebagai limfosit dan memainkan peran utama pada kekebalan 

selular. 
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Psikofil : bakteri yang hidup pada daerah suhu antara 0°– 30 °C, dengan 

suhu optimum 15 °C. 

 

Thawing : merupakan proses kelanjutan dari proses freezing. Thawing 

akan mengembalikan bahan baku ataupun produk dari yang 

semula berbentuk fase padat menjadi fase cair. 

 

Titer Antibodi : Metode untuk mengetahui ada atau tidaknya reaksi vaksin ke 

dalam tubuh atau ada tidaknya reaksi antigen dan antibodi. 

 

 

 

 


