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DAFTAR ISTILAH 

 

Aerob Organisme yang melakukaan metabolisme dengan 

bantuan oksigen yang dalam prosesnya dikenal sebagai 

respirasi sel, menggunakan oksigen untuk mengoksidasi 

substrat (sebgai contoh gula dan lemak) untuk 

memperoleh energi. 

Aglutinasi Penyatuan partikel atau sel yang terdapat dalam cairan 

(seperti aglutinasi sel darah merah apabila darah 

berbagai golongan dicampur atau aglutinasi dalam 

kondisi tertentu). 

Aklimatisasi Penyesuaian fisiologis terhadap perubahan salahsatu 

faktor lingkungan. 

Anaerob fakultatif Organisme yang membuat ATP dengan cara respirasi 

aerobik jika oksigen tersedia namun akan mengubahnya 

menjadi fermentasi jika keadaannya menjadi anaerobik. 

Anaerob obligat Organisme yang tidak dapat menggunakan oksigen dan 

akan teracuni oleh adanya oksigen. 

Antibodi Glikoprotein dengan struktur tertentu yang disekresi dari 

limfosit-B yang telah teraktivasi menjadi plasma sebagai 

respon dari antigen tertentu dan reaktif terhadap antigen 

tersebut.  

Antigen Suatu zat yang mampu meransang respon imun, 

terutama dalam menghasilkan antibodi. 

Antigen-penyajian (APC) 

 

 

Sel yang menampilkan antigen asing kompleks dengan 

kompleks histokompatibilitas utama (MHC ini) pada 

permukaan mereka. T-sel dapat mengenali kompleks ini 

menggunakan reseptor T-sel mereka (TCRs). Sel-sel 

proses antigen dan membawa mereka ke T-sel. 
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Bakteri  Suatu mikroorganisme prokariotik dalam domain 

bacteria. 

 

Carp erytrodermatitis Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Aeromonas 

salmonicida yang menyerang ikan mas. 

 

Ceruloplasmin Protein tembaga pembawa utama dalam darah, dan di 

samping berperan dalam metabolisme besi. Ini 

pertama kali dijelaskan pada tahun 1948. protein lain, 

hephaestin, terkenal karena homologi untuk 

ceruloplasmin, dan juga berpartisipasi dalam besi dan 

mungkin metabolisme tembaga. 

 

Eglutinin Antibodi yang bekerja dengan cara menggumpalkan 

antigen (aglutinasi). 

 

Eritrosit Sel darah merah, mengandung hemoglobin yang 

berfungsi mengangkut oksigen didalam sistem 

sirkulasi (pendarahan) 

 

Fagosit Sel drah 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. 

 

Furunculosis Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Aeromonas 

salmonicida yang awalnya menyerang ikan salmon 

dan menyebar ke ikan air tawar seperti ikan mas. 

 

Hematokrit Perbandingan persentase antara sel darah merah, sel 

darah putih dan trombosit 

 

Hemoglobin Protein mengandung besi dalam sel darah merah yang 

berikatan secara reversible dengan oksigen. 

 

Hemositometer Perangkat yang digunakan untuk menghitung sel 

 

Imunoglobulin (IgM)  Salahsatu kelas protein yang membentuk antibodi. 

Injeksi IP Suntikan zat ke dalam peritoneum (rongga tubuh) ikan. 
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Karsinogenik Zat, radionuklida, atau radiasi yang merupakan agen 

langsung terlibat dalam menyebabkan kanker. 

Katalase Jenis enzim yang mampu memecah ikatan karbon dan 

ikatan karbon nitrogen. 

Laktoferin Protein yang dapat mengikat dan mentransfer ion Fe
3+

 

dan terdapat dalam jumlah tinggi dalam susu dan 

kolostrum.  

Laktosa Bentuk disakarida dari karbohidrat yang dapat dipecah 

menjadi bentuk lebih sederhana yaitu galaktosa dan 

glukosa. 

Limfosit Sejenis sel darah putih pada sistem kekebalan 

vertebrata, limfosit  memiliki peranan penting dalam 

sistem pertahanan tubuh. 

Lipopolisakarida (LPS) 

 

Sebuah molekul besar berupa kompleks antara 

senyawa lipid dan polisakarida dengan ikatan kovalen. 

Senyawa LPS banyak ditemukan pada lapisan 

membran sel sebelah luar bakteria gram-negatif dan 

bersifat endotoksin, yang memicu aktivasi sistem 

kekebalan 

Lysin Antibodi yang bekerja dengan cara menghancurkan 

antigen (lisis) 

Lisozim 

 

Enzim dalam keringat, air mata, dan saliva (air ludah) 

yang menyerang dinding sel bakteri. 

Makrofag Sel darah putih dalam jaringan, yan g dihasilkan oleh 

pembagian monosit. 

Major Histocompatibility 

Complex atau MHC 

 

Sekumpulan gen yang ditemuakan pada semua jenis 

vertebrata. Protein MHC yang disandikan berperan 

dalam mengikat dan mempersentasikan antigen 

peptide ke sel T. 

Membran plasma Membran pada perbatasan setiap sel yang bertindak 

sebagai penghalang selektif, sehingga mengatur 

komposisi kimia sel. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Protein
http://id.wikipedia.org/wiki/Ion
http://id.wikipedia.org/wiki/Susu
http://id.wikipedia.org/wiki/Kolostrum
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Molekul_besar&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_organik
http://id.wikipedia.org/wiki/Lipid
http://id.wikipedia.org/wiki/Polisakarida
http://id.wikipedia.org/wiki/Ikatan_kovalen
http://id.wikipedia.org/wiki/Membran_sel
http://id.wikipedia.org/wiki/Bakteria
http://id.wikipedia.org/wiki/Gram-negatif
http://id.wikipedia.org/wiki/Endotoksin
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_kekebalan
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_kekebalan
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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. 

Metallothionein (MT) Keluarga kaya sistein, berat molekul rendah (MW 

berkisar 500-14.000 Da) protein. Mereka terlokalisasi 

pada membran aparatus Golgi. MTs memiliki 

kapasitas untuk mengikat kedua fisiologis (seperti 

seng, tembaga, selenium) dan xenobiotik (seperti 

kadmium, merkuri, perak, arsenik) logam berat melalui 

kelompok tiol residu sistein, yang mewakili hampir 

30% dari amino residu asam. 

Monosit Sebuah leukosit berinti sel tunggal (mononuklear) 

yang relative 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. 

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. 

Opsonin Antibodi yang bekerja dengan merangsang leukosit 

untuk menyerang antigen atau kuman. 

Patogen  Agen biologis yang menyebabkan penyakit pada 

inang. 

Peptidoglikan Komponen utama dinding sel bakteri yang bersifat 

kaku dan bertanggungjawab untuk menjaga integritas 

sel serta menentukan bentuknya 

Polisakarida 

 

Polimer yang tersusun dari ratusan hingga ribuan 

satuan monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan 

glikosidik. 

Precipitin 

 

Antibodi yang bekerja dengan cara mengendapkan 

antigen (presipitasi) 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Dinding_sel
http://id.wikipedia.org/wiki/Bakteri
http://id.wikipedia.org/wiki/Sel
http://id.wikipedia.org/wiki/Polimer
http://id.wikipedia.org/wiki/Monosakarida
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Glikosidik&action=edit&redlink=1
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Protein C-reaktif (C-

reactive protein/CRP) 

Protein plasma penanda inflamasi yang meningkat 

dalam darah bila ada peradangan oleh kondisi tertentu, 

termasuk penyakit jantung, penyakit jaringan ikat, 

infeksi, dan kondisi inflamasi lainnya. 

Resistensi  Resultan dari mekanisme tubuh yang dapat 

menghalang-halangi atau mencegah invasi, multipliksi 

dari bibit penyakit ke dalam tubuh atau mencegah 

terjadinya kerusakan jaringan yang diakibatkan oleh 

racun yang dikeluarkan oleh bibit penyakit.  

Sel dendrit 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 seluler. 

Septicemia 

 

Kondisi di mana dalam darah terdapat bakteri dan 

sering dikaitkan dengan penyakit berat. Salah satu 

penyakit serius, infeksi bakteri dapat mengancam jiwa 

dan bereaksi sangat cepat. Hal ini dapat timbul dari 

infeksi di seluruh tubuh, termasuk infeksi di paru-paru, 

perut, dan saluran kemih. 

Serum Cairan bening yang dipisahkan dari sel-sel darah 

menggunakan sentrifus 

Sterilisasi Pemusnahan atau eliminasi semua mikroorganisme, 

termasuk spora bakteri, yang sangat resisten 

Transferin Glikoprotein yang termasuk golongan serum globulin-

ß1
[1]

 yang berfungsi sebagai pengusung ion zat besi di 

dalam sirkulasi tubuh menuju hati, limpa dan sumsum 

tulang.
[2]

 Gen transferin terletak pada kromosom 3q21. 

http://kamuskesehatan.com/arti/plasma/
http://kamuskesehatan.com/arti/inflamasi/
http://kamuskesehatan.com/arti/penyakit-jantung/
http://kamuskesehatan.com/arti/jaringan-ikat/
http://id.wikipedia.org/wiki/Mikroorganisme
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Spora_bakteri&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Glikoprotein
http://id.wikipedia.org/wiki/Serum_darah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Globulin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Transferin#cite_note-1
http://id.wikipedia.org/wiki/Ion
http://id.wikipedia.org/wiki/Zat_besi
http://id.wikipedia.org/wiki/Hati
http://id.wikipedia.org/wiki/Limpa
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumsum_tulang
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumsum_tulang
http://id.wikipedia.org/wiki/Transferin#cite_note-2
http://id.wikipedia.org/wiki/Gen
http://id.wikipedia.org/wiki/Kromosom
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Titer antibodi Pengukuran berapa banyak antibodi organisme telah 

menghasilkan yang mengakui epitop tertentu , 

dinyatakan sebagai dilusi terbesar yang masih 

memberikan hasil yang positif. 

Vaksin  Suatu antigen yang biasanya berasal dari jasad patogen 

yang telah dilemahkan atau dimatikan yang berfungsi 

untuk meningkatkan kekebalan aktif terhadap suatu 

penyakit tertentu. 

Vaksinasi  Pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang atau 

memberikan kekebalan terhadap penyakit tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


