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Pulasan Khusus Jaringan Berdasarkan Reaksi Kimia 
 
Deskripsi : 
Mata kuliah ini mempelajari analisis  unsur dan senyawa di dalam sel dan jaringan, 
untuk dapat dilihat secara histologis. Lingkup bahasan mencakup  dasar-dasar 
histokimia. susunan kimia sel, jaringan atau organ; reaksi histokimia enzimatik dan 
non enzimatik. Pada mata kuliah ini juga akan dipelajari dasar-dasar komponen 
utama jaringan meliputi unsur karbohidrat, protein, asam nukleat, enzim, 
metabolit dan lipid serta pemilihan jenis jenis pulasan maupun mekanisme dasar 
timbulnya warna pada jaringan yang akan dianalisis.  
MK Pulasan khusus jaringan berdasarkan reaksi kimia atau histokimia diberikan 
pada mahasiswa agar dapat memilih teknik pewarnaan yang tepat, agar dapat 
diterapkan pada penelitian tesisnya. 
 

1 SKS 

Histopatologi 
 
Deskripsi : 
MK Histopatologi mempelajari persiapan jaringan fiksasi, embedding, sectioning, 
mounting dan pewarnaan untuk memfasilitasi pemeriksaan mikroskopis. 
Mahasiswa akan mengidentifikasi struktur seluler dan jaringan yang umum dan 
mengikuti semua protokol laboratorium dan keselamatan. 
 

1 SKS 

Teknik dan Interpretasi Pulasan Khusus Jaringan Patologi Berdasar Reaksi Kimia 
 
Deskripsi : 
Teknik pulasan histokimia adalah salah satu teknik penting yang digunakan untuk 
memvisualisasikan struktur biologis, yang berkaitan dengan identifikasi dan 
distribusi berbagai komponen kimia jaringan melalui penggunaan pewarna 
(pulasan). Identifikasi dan distribusi komponen kimia jaringan dicapai melalui 
eksploitasi lingkungan kimia yang unik dalam sel, teknik ekspresi heterolog serta 
aktivitas enzimatik. Mata kuliah ini merupakan praktikum yang dapat diambil 
setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah pulasan khusus jaringan 
berdasarkan pulasan histokimia.  Pada mata kuliah praktikum ini mahasiswa akan 
mempelajari teknik dasar serta melakukan pulasan khusus sederhana histokimia 
(untuk karbohidrat, protein dan pigmen, termasuk reaksi enzimatik) secara 
mandiri. Keterampilan yang diperoleh diharapkan membantu peserta didik dalam 
rangka mempersiapkan materi diagnostik dan dapat menerangkan aspek patologi 
terkait dengan pemrosesan spesimen/jaringan. 
 

1 SKS 

Teknik Penangan dan Pengolahan Spesimen Sitologi 
 
Deskripsi : 
Mata kuliah ini mempelajari cara pengambilan bahan, fiksasi dan pengiriman 
bahan ke laboratorium sitologi serta proses pengolahan cairan sitologi. Dipelajari 
pula cara pembuatan preparat mikroskopik secara sitologik melalui sel blok, cairan 
segar dan cairan fiksatif. Penangan dan pengolahan spesimen sitologi ini akan 
dilanjutkan dengan pulasan khusus sitologi yang dilakukan untuk dapat 
membedakan sel-sel normal dan yang mengalami kelainan. 
 

1 SKS 

Patobiologi Non Neoplasma 2 SKS 

Pengembangan Model Hewan Coba untuk Penelitian Biomedik 
 
Deskripsi : 
MK Pengembangan model hewan coba untuk penelitian biomedik diberikan pada 
mahasiswa semester 2-3, agar dapat memilih model, merawat, merancang dan 
melaporkan hasil penelitian berdasarkan prinsip-prinsip penggunaan hewan 

1 SKS 



model yang dapat digunakan pada penelitian tesisnya. Mahasiswa yang 
mengambil MK ini, telah menyelesaikan MK Umum PMIB FKUI. Metode 
pembelajaran yang dilakukan dengan penugasan, presentasi dan mendiskusikan 
artikel penelitian dari jurnal internasional yang membahas hewan model dalam 
penelitian biomedik. 
 
Patologi Selektif 
 
Deskripsi : 
Patologi selektif dirancang untuk mempelajari patologi organ-organ tubuh secara 
selektif dengan penekanan pada perkembangan baru di bidang organ tersebut. 
Mata kuliah ini hanya diberikan sesuai dengan pilihan yang diperlukan peserta 
didik dalam menunjang penelitian tesisnya. Topik mata kuliah secara khusus akan 
disusun mencakup pathogenesis, diagnosis, prognosis, gambaran histologi normal 
dan gambaran histopatologi dari organ target. Topik yang disiapkan meliputi topik 
Patologi Kardiovaskuler, Patologi Sistem Pernafasan, Patologi Urogenital, Patologi 
Saluran Cerna, Patologi Hati, Patologi Obstetri-Ginekologi, Patologi Endokrin, 
Patologi Sistem Hematolimfoid, Patologi Payudara, Patologi Jaringan Lunak, 
Patologi Tulang, Patologi Kulit, Patologi Mata dan Patologi Susunan Saraf. Peserta 
didik dapat memilih topik sesuai dengan tesisnya. 
Narasumber berasal dari divisi terkait di Departemen Patologi Anatomi FKUI. 
Pengetahuan ini akan sangat bermanfaat dalam penentuan materi tesis. Mata 
kuliah ini tidak hanya dapat diambil oleh mahasiswa peminatan  patobiologi tetapi 
juga oleh peminatan lainnya di lingkup PMIB. 
 

1 SKS 

Teknik Imunohistokimia dan Imunositokimia 
 
Deskripsi : 
Ruang lingkup mata kuliah ini mencakup teori-teori yang mendasari 
imunohistokimia dan imunositokimia, konsep antibodi monoklonal dan poliklonal 
di dalam imunohistokimia, kualitas kontrol hasil pulasan serta praktikum 
menggunakan potongan jaringan dimulai dari tahapan pre analitik, analitik dan 
post analitik. Peserta didik akan mempelajari beberapa metode pulasan 
imunohistokima dan imunositokimia sehingga diharapkan di akhir pembelajaran 
dapat memilih metode yang sesuai untuk digunakan pada pemeriksaan 
antigen/protein berbasis sel dan jaringan. Berbagai jenis antigen/protein yang 
terkandung dalam sel atau jaringan dapat dideteksi dengan teknik ini, termasuk 
berbagai jenis reseptor, onkoprotein, faktor pertumbuhan dan protein-protein 
lainnya. 
 

1 SKS 

Teknik Patologi Selektif 1 SKS 

Teknik Deteksi Molekuler dan Morfologi Perubahan Genetik pada Jaringan 
 
Deskripsi : 
Mata kuliah teknik deteksi molekuler dan morfologi perubahan genetik pada 
jaringan, disusun untuk mempelajari dasar-dasar teknik molekular yang digunakan 
di bidang Patologi. Mata kuliah ini akan mempelajari pemeriksaan molekular 
berbasis jaringan yang telah difiksasi dan ditanam dalam parafin (Blok parafin). 
 

1 SKS 

Morfologi Perubahan Sel pada Keganasan 
 
Deskripsi: 
Sitopatologi komprehensif merupakan mata kuliah yang mempelajari dasar-dasar 
kelainan sel yang berasal dari tubuh manusia baik yang terlepas sendiri (eksfoliatif) 
dari permukaan epitel atau yang diambil dari berbagai tempat dengan cara 
tertentu (aspirat). Pemahaman mengenai dasar-dasar sitologi eksfoliatif dan 
aspirat akan dikaitkan dengan studi sel, struktur, fungsi, biokimia, yang dapat 
dilihat dengan studi mikroskopis. Secara teori akan dipelajari pula mengenai 
pulasan khusus sitologi dan sitokimia, perubahan morfologi sel akibat degenerasi, 
radang, hormon dan keganasan. Sitologi komprehensif mempelajari pula 
bagaimana prinsip skrining untuk membantu penegakan diagnosis dengan cara 
pemeriksaan sitomorfologi (bentuk sel) untuk melakukan deteksi tumor pada 
tahap dini dan menegakkan diagnosis secara efisien dan ekonomis dengan 

1 SKS 



tindakan yang relatif aman 
Seluruh teori yang dipelajari dapat digunakan untuk membantu pemahaman 
dalam sitologi diagnostik. 
 
Dasar Perjalanan Penyakit 
 
Deskripsi: 
Patobiologi merupakan ilmu yang mempelajari dasar atau proses terjadinya 
kelainan/penyakit baik neoplasma maupun non neoplasma pada tingkat seluler 
maupun molekuler. Dalam Patobiologi 1 akan dipelajari dasar-dasar terjadinya 
penyakit yang terdiri dari kajian etiologi, patogenesis, perubahan morfologis dan 
kondisi patofosiologis. Penguasaan konsep-konsep tersebut sangat penting  untuk 
melakukan analisis terhadap fenomena penyakit.  Patobiologi akan menjadi 
jembatan pengetahuan antara ilmu biomedis dasar dan kedokteran klinis. 
 

2 SKS 

 


