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TEKNIK DIAGNOSTIK KLINIK  KELAINAN ENDOKRIN 

 
Pendahuluan  
 
 Sebagian besar penyakit endokrin mudah dikenali. Akan tetapi pengobatan 

pada stadium lanjut tidak mudah  dibandingkan bila penyakit ditemukan lebih 

dini. Manifestasi dini penyakit endokrin kadang sulit dinilai baik dalam riwayat, 

pemeriksaan fisik dan laboratorium.  Tubuh berkompensasi terhadap defisiensi 

hormonal sedemikian rupa sehingga penyakit berada pada stadium yang sangat 

lanjut ketika ditemukan. Di samping itu, gambaran klinis untuk suatu keadaan 

tertentu dapat berbeda tergantung pada berat ringannya penyakit dan sifat 

kronisitasnya, dan pada beberapa kasus  suatu keadaan defisiensi berat 

kemungkinan tidak berkembang sebagai suatu manifestasi yang nyata . 

Karena alasan ini, maka merupakan hal penting untuk menggunakan 

berbagai cara yang ada untuk mengoptilkan  ketepatan diagnostik dan pengobatan. 

Klinisi harus membuat keputusan apakah pengobatan harus diberikan dengan 

segera sebelum uji yang memakan waktu untuk diagnosis yang pasti telah selesai. 

Pada gangguan kronis, kadang-kadang dimungkinkan untuk menunggu hingga 

terkumpul informasi yang lengkap untuk memudahkan diagnosisi ; pada kasus-

kasus lain, cara ini mungkin akan  memperburuk keadaan . 

 
Pemeriksaan Fisik dan Riwayat 

 Riwayat penyakit dan pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan seksama 

dapat memberikan informasi yang tidak bisa didapat dari uji laboratorium. 

Beberapa diagnosis, seperti hipertensi, hanya didasarkan pada pemeriksaan fisik 

saja. Pada kasus-kasus di mana riwayat penyakit dan pemeriksaan fisik belum 

mengungkapkan sesuatu baru dilakukan uji laboratorium terpilih dan  

menghindarkan pengujian yang tak perlu. Sebagian besar spesialis mempunyai 

pengalaman mengenai konsultasi pasien yang diteliti secara luas di mana gejala  
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atau tanda sederhana yang timbul menjurus pada diagnosis yang jelas . Dengan 

demikian, anamnesis yang dilakukan dengan seksama akan memusatkan perhatian 

pada aspek yang akan menjurus pada diagnosis, rencana pendekatan, atau 

keduanya. Hal ini juga menghasilkan informasi yang relevan dari riwayat dan 

pemeriksaan fisik yang akan membantu dalam penatalaksanaan penyakit secara 

menyeluruh misalnya , informasi mengenai bagaimana sebagian besar kerusakan 

jaringan atau deformitas fisik terjadi, berapa lama penyakit telah ada, efek dari 

berbagai manifestasi terhadap pasien, dan aspek relevan terhadap pasien dari segi 

sosial, keluarga, dan riwayat pribadi (1) 

 Banyak manifestasi dari penyakit endokrin adalah penyakit yang sering 

disebabkan oleh penyebab nonendokrin atau tidak diketahui . Hal ini termasuk 

kelelahan, malaise, kelemahan, nyeri kepala, anoreksia, depresi, kehilangan atau 

pertambahan berat badan, memar, sembelit, dan banyak yang lainnya. Malah 

dengan beberapa penyakit endokrin yang umum keluhan utama terutama dapat 

disebabkan oleh penyebab non-endokrin. Misalnya , hipertiroidisme merupakan 

penyakit yang sering terjadi , walaupun hanya sebagian kecil dari orang dengan 

kehilangan berat badan menderita hipertiroidisme. Insufisiensi adrenal merupakan 

penyakit yang jarang dan malah merupakan penyebab yang lebih jarang dari mual. 

Namun, penyakit endokrin merupakan suatu bagian dari diagnosis banding untuk 

keluhan ini, dan dokter umum dan ahli endokrinologi harus menyadari keadaan 

ini. 

 
Pemeriksaan Laboratorium dan Pencitraan 

 Evaluasi laboratorium merupakan hal yang penting  untuk menegakkan dan 

memperkuat diagnosis endokrin dan untuk membantu menyingkirkan diagnosis 

spesifik. Kecanggihan yang semakin meningkat telah menyebabkan ahli endo-

krinologi semakin mengandalkan uji ini. Namun, uji ini tidak dapat menggantikan 

keputusan klinik yang baik yang menggunakan semua informasi yang ada untuk 

membuat keputusan klinik. 

 Uji laboratorium biasanya mengukur kadar hormon dalam cairan tubuh, 

gejala sisa dari hormon, ataupun gejala sisa dari proses yang menyebabkan 
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kelainan hormon. Uji ini dapat dilakukan di bawah keadaan acak atau basal, 

keadaan yang ditentukan dengan tepat, ataupun sebagai respon terhadap beberapa 

rangsangan provokatif. Dalam mengukur kadar hormon, sensitivitas mengacu 

pada konsentrasi terendah dari hormon yang dapat dideteksi secara tepat, dan 

spesifisitas mengacu pada sifat spesies tertentu yang bereaksi dengan uji hormon 

ini.  

 
Pengkuran kadar Hormon : Kadar Basal 

 Assay imunologik telah menjadi teknologi dominan yang digunakan untuk 

mengukur kadar dari hormon dalam cairan tubuh . Sebagian besar pengukuran 

dilakukan pada sampel darah atau urin. Hormon diukur secara langsung dari sampel 

atau setelah ekstraksi dan pemurnian. Sebagian besar pengukuran adalah terhadap 

hormon aktif, walaupun pengukuran dari metabolit atau prekursor hormon ataupun 

zat yang dilepaskan secara serentak kadang-kadang memberikan informasi yang 

terbaik. Dengan demikian, pada umumnya, dalam menilai status vitamin D, akan 

lebih informatif untuk mengukur hormon prekursor, 25-(OH)D3 walaupun hormon 

aktif yang utama adalah 1,25-(OH)2D3. Pada sindroma 21-hidroksilase, masalah 

klinik adalah defisiensi dari kortisol, sementara pengukuran yang paling peka 

adalah kadar 17-hidroksiprogesteron plasma, suatu prekursor dari hormon. Dalam 

memeriksa feokromositoma, kadar dari metabolit epinefrin kadang-kadang lebih 

informatif ketimbang kadar hormon aktifnya, yaitu epinefrinN (2) 

 
Assay Plasma dan Urin 
  Assay hormon dalam sampel darah, plasma atau serum, akan memberikan 

suatu indikasi dari kadar hormon pada saat itu. Untuk hormon dengan waktu-

paruh yang panjang yang kadarnya  tidak berubah dengan cepat (contohnya, 

tiroksin), pengukuran sampel yang diambil secara acak memberikan suatu 

penilaian dari status hormon. Untuk hormon dengan paruh-hidup yang lebih 

pendek, seperti epinefrin atau kortisol, assay ini hanya akan memberikan 

informasi untuk saat pengumpulan sampel. Dengan demikian, pada suatu 

feokromositoma yang secara episodik melepaskan epinefrin, peningkatan kadar 
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epinefrin plasma akan ditemukan hanya selama periode pelepasan dan tidak di an-

taranya.  
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Tabel 1.  Contoh-contoh manifestasi penyakit endokrin. (Manifestasi tidak 
selalu terjadi pada semua kasus, dan keparahan dapat sangat berbeda). 

 
Nyeri Abdomen Krisis Addisonian; ketoasidosis diabetika; hiperparatiroidisme 
Amenorea atau 
oligomenorea 

Insufisiensi adrenal; sindroma adrenogenital, anoreksia nervosa, 
sindroma Cushing, keadaan hiperprolaktinemia, hipopituitarisme, 
hipotiroidisme, menopause, kegagalan ovarium, ovarium polikistik; 
sindroma pseudohermafrodit. 

Anemia Insufisiensi Adrenal, insufisiensi gonad, hipotiroidisme, 
hiperparatiroidisme, panhipopitiutarisme. 

Anoreksia Penyakit Addison, ketoasidosis diabetika, hiperkalsemia, (mis, 
hiperparatiroidisme, hipotiroidisme. 

Konstipasi Neuropati diabetika, hiperkalserriia, hipotiroidisme, feokromositoma 
Depresi Insufisiensi adrenal, sindroma Cushing, keadaan hiperkalsemia, 

hipoglikemia, hipotiroidisme 
Diare Hipertiroidisme, tumor karsinoid metastatik, karsinoma medular 

tiroid metastatik. 
Demam Insufisiensi adrenal, hipertiroidlsme (krisis tiroid berat), penyakit 

hipotatamus. 
Perubahan rambut Penurunan rambut badan (hipotlroidisme, hipopituitarisme, sindroma 

Cushing, tirotoksikosis); hirsutisme (keadaan kelebihan androgen, 
sindroma Cushing, akromegali) 

Sakit kepala Episode hipertensi pada feokromositoma, hipoglikemia, tumor 
hipofisis 

Hipotermia Hipoglikemia, hipotiroidisme 
Perubahan libido Insufisiensi adrenal, sindroma Cushing, hiperkalsemia, 

hiperprolaktinemia, hipertiroidisme, hipokalemia, hipopituitarisme, 
hipotiroidisme, diabetes tidak terkontrol 

Kegugupan Sindroma Cushing, hipertiroidisme 
Poliuria Diabetes insipidus, diabetes melitus, hiperkalsemia, hipokalemia 
Perubahan kulit Akantosis nigrikans (Obesitas, ovarium polikistik, resistensi insulin 

berat, sindroma Cushing, akromegali); akne (kelebihan androgen); 
hiperpigmentasi (insufisiensi adrenal, sindroma Nelson); kulit kering 
(hipotiroidisme); hipopigmentasi (panhipopituitarisme); striae, 
pletora, memar, ekomosis (sindroma Cushing); vitiligo (penyakit 
tiroid autoimum, penyakit Addison). 

Kelemahan dan 
keletihan 

Penyakit Addison, sindroma Cushing, diabetes melitus, hipokalsemia 
(mis, aldosteron primer, sindroma Bartter), hipotiroidisme, 
hipertiroidisme, hiperkalsemia (mis. hipBrpara6roidisme, 
panhipopituitarisme, feokromositoma). 

Penambahan berat 
badan 

Penyakit susunan saraf pusat, sindroma Cushing, hipotiroidisme, 
insulinoma, tumor hipofisis. 

Penurunan berat Insufisiensi adrenal, anoreksia nervosa, kanker endokrin, 
hipertiroidisme, diabetes melitus dependen insulin, 
panhipopituitarisme, feokromasitoma. 

 

Penyakit Cushing yang spontan dapat dikaitkan dengan suatu peningkatan jumlah 

pelepasan kortisol dengan kadar kortisol plasma normal diantara pulsa. Pada 
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stadium awal dari perkembangan penyakit Addison, jumlah pulsa pelepasan 

kortisol dapat menurun, tetapi sewaktu-waktu dapat terjadi pelepasan di mana 

setelah itu kortisol plasma dapat dalam rentang yang normal. 

 Assay urin mengukur kadar hormon atau metabolitnya, dan periode 

pengumpulan dapat berupa suatu sampel acak atau, lebih sering, suatu 

pengumpulan berkala (biasanya 24 jam). Interpretasi pengukuran urin harus   

memperhitungkan kenyataan bahwa kadar urin mencerminkan penanganan hor-

mon oleh ginjal. Pada masa lalu malah pengukuran urin digunakan secara lebih 

sering karena pada banyak kasus bisa diperoleh jumlah hormon yang lebih besar. 

Namun, dengan sensitivitas yang tinggi dari immunoassay dewasa ini, keuntungan 

dari urin hilang. Dengan demikian biasanya lebih dipilih pengukuran darah. Suatu 

keuntungan dari assay urin adalah bahwa pada beberapa kasus dapat memberikan 

suatu penilaian yang terpadu dari status hormon. Contohnya, pada kortisol, hanya 

sekitar 1-3% dari hormon yang dilepaskan oleh kelenjar adrenal ditemukan dalam 

urin, tetapi pengukuran dari kortisol urin dalam sampel "kortisol bebas urin" 24-

jam memberikan penilaian yang baik sekali dari produksi kortisol terpadu. Hal ini 

penting, karena kortisol dilepaskan secara episodik, dan suatu kortisol plasma 

yang acak dapat berada dalam rentang normal pada keadaan penyakit Cushing 

yang ringan hingga sedang. Uji urin sering digunakan untuk mendokumentasi 

kelebihan aldosteron pada aldosteronisme primer dan kelebihan epinefrin pada 

feokromositoma. 

 
Kadar Hormon Bebas 

 Banyak hormon beredar terikat dengan protein plasma, dan umumnya  

merupakan fraksi hormon bebas yang secara biologik relevan. Dengan demikian, 

penilaian dari kadar hormon bebas lebih penting ketimbang penilaian dari kadar 

hormon total. Sejumlah uji untuk mengukur kadar hormon bebas tersedia saat ini. 

Assay ini dapat menggunakan dialisis keseimbangan, ultrafiltrasi, pengikatan 

kompetisi, dan cara-cara lain. Namun, uji seperti ini tidak biasa  digunakan. Salah 

satu dari uji yang sering digunakan adalah indeks tiroksin bebas, yang digunakan 

untuk mengukur hormon bebas secara tak langsung dengan menilai kemampuan 
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dari plasma untuk mengambil T4; hal ini berbanding terbalik dengan penjenuhan 

dari ikatan protein oleh hormon endogen dan berbanding langsung dengan fraksi 

hormon total yang bebas . Pengukuran kalsium bebas daripada konsentrasi ion 

kalsium total juga semakin banyak digunakan. Ada kemungkinan bahwa pada 

masa  selanjutnya akan terdapat peningkatan penggunaan pengukuran konsentrasi 

hormon bebas. Seperti disebutkan di atas, pada beberapa kasus-contohnya 

kortisol-kadar urin dari hormon dapat memberikan suatu penilaian langsung 

mengenai konsentrasi hormon plasma bebas (1,3) 

 

Immunoassay 

 Immunoassay hormon menggunakan antibodi dengan afinitas yang tinggi 

terhadap hormon. Antibodi bisa poliklonal atau monoklonal. Jika hormon manusia 

akan dihasilkan antibodi cukup berbeda dari pada hormon pada hewan, maka 

hormon yang tidak dimodifikasi dapat digunakan untuk menghasilkan antibodi. 

Namun, untuk hormon yang mempunyai struktur tertentu dan homologi tinggi 

dengan horman hewan, dan khususnya dengan hormon yang sangat kecil seperti 

steroid atau faktor pelepas yang tidak begitu imunogenik, maka hormon 

digunakan sebagai hapten dan dihubungkan dengan molekul yang sangat 

imunogenik atau dengan cara lain dimasukkan ke dalam suatu molekul besar 

untuk menghasilkan antibodi (1,2) 

 Antibodi poliklonal yang digunakan biasanya didapatkan dari hewan yang 

menghasilkan sejumlah antibodi yang berbeda. Kelinci, marmut, domba, dan 

kambing populer untuk tujuan ini. Pada populasi antibodi poliklonal, bisa terdapat 

banyak antibodi dengan afinitas yang sangat tinggi terhadap hormon yang dengan 

demikian akan memberikan suatu tingkat kepekaan yang tinggi. Namun, dalam 

keseluruhan populasi poliklonal pada hewan, antibodi terhadap antigen 

merupakan proporsi yang sangat rendah dari populasi antibodi total. 

 Antibodi monoklonal didapatkan melalui beberapa cara; biasanya  

didapatkan melalui penyuntikan antigen ke dalam tikus atau dengan menginkubasi 

antigen dengan sel in vitro. Sel hewan atau sel yang diinkubasi in vitro kemudian 

digabungkan melalui fusi dengan sel mieloma atau mentransformasi mereka 
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dengan virus tumor. Hal ini menghasilkan sejumlah klon sel penghasil-antibodi. 

Klon ini kemudian disaring dengan antigen hormon hingga ditemukan suatu klon 

penghasil-antibodi yang cocok. Suatu kerugian utama dari antibodi monoklonal 

adalah bahwa banyak dari antibodi memiliki suatu afinitas yang rendah terhadap 

hormon, dan diperiukan banyak penyaringan untuk mendapatkan suatu antibodi 

berafinitas-tinggi. Di samping itu, setiap antibodi bereaksi dengan hanya satu 

epitop pada antigen, dan antibodi ini tidak berguna untuk uji tradisional terbatas-

reagen. 

 Dalam praktek, pengukuran dari kadar hormon melalui radioimmunoassay 

melibatkan inkubasi dari sampel  urin atau plasma atau suatu ekstrak dengan 

antibodi dan kemudian mengukur kadar dari kompleks antigen-antibodi dengan 

beberapa cara. Radioimmunoassay klasik menggunakan antibodi berafinitas-tinggi 

yang tak diimobilisasi (pada konsentrasi rendah untuk memungkinkan kepekaan 

maksimal) pada permukaan dari suatu tabung uji, atau partikei paramagnetik. 

Antigen standar yang berikatan dengan antibodi diradiolabel,sedemikian rupa 

sehingga peradiolabelan tidak menyekat ikatannya dengan antibodi. Sampel yang 

tidak diketahui dan antibodi diinkubasi, dan antigen yang berradiolabel 

ditambahkan pada saat nol atau kemudian. Disiapkan suatu kurva standar dengan 

menggunakan antibodi dan suatu konsentrasi hormon yang diketahui. Dari kurva 

ini, luasnya inhibisi oleh hormon yang ditambahkan dari ikatan hormon berlabel 

diplot, biasanya sebagai jumlah label terikat sebagai sustu fungsi dari log, 

konsentrasi antigen total, yang biasanya memberikan suatu kurva sigmoid . 

Sebagai alternatif, suatu plot log dapat digunakan untuk melinierkan data . Kadar 

dari hormon dalam sampel didapatkan dengan cara menghubungkan nilai dengan 

kurva standar. 

Secara tradisional imunoassay menggunakan hormon beradiolabel sebagai 

antigen. Paling sering digunakan adalah iodium beradiolabel yang bisa didapatkan 

dengan suatu aktivitas spesifik sangat tinggi. Namun, kerugian dari radioaktivitas 

dari segi shelf-life dan pengeluaran yang semakin meningkat untuk pembuangan 

telah menyebabkan peningkatan penggunaan cara-cara nonisotopik untuk 

melakukan imunoassay di mana antigen dihubungkan dengan suatu enzim, label 
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Gambar 1   . Kurva atandar radioimmunoassay hormon. (B, hitungan terikat; F, hitungan 

bebas; N, hitungan nonspesifik; Bo, jumlah maksimum hitungan terikat 
ketika antibodi dan hormon berlabel diinkubasi.) Vaitukaitis J: In: Felig P  
Hormone Assay in Endocrinology and Metabolisme, 2nd Ed. McGraw-
Hill, 1987.) 

 

fluoresen, atau partikel lateks yang dapat diaglutinasi dengan antigen, atau dengan 

beberapa cara lain, sehingga hal ini dapat terdeteksi. Enzyme-linked 

immunosorbentassay (ELISA) yang menggunakan lempeng titer mikro berlapis-

antibodi dan reporter antibodi berlabel enzim kadang-kadang peka seperti 

radioimmunoassay. 

 Suatu modifikasi mutakhir dari imunoassay adalah teknik sandwich, yang 

menggunakan dua antibodi monoklonal yang berbeda masing-masing mengenali 
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suatu bagian terpisah dari hormon. Aspek ini merupakan keterbatasan utama dari 

teknik ini, karena sukar untuk menggunakan hal ini untuk molekul kecil untuk 

mana tidak bisa didapatkan bidang reaktif yang dapat dipisahkan. Assay ini 

dilakukan dengan menggunakan antibodi pertama, sebaiknya dilekatkan secara 

berlebihan relatif terhadap jumlah hormon dalam sampel, pada suatu matriks 

pendukung padat untuk mengadsorbsi hormon yang akan diuji. Setelah 

pengangkatan dari plasma dan pembilasan, antibodi kedua (berlabel) kemudian 

diinkubasi dengan hormon yang terikat, kompleks antibodi pertama. Jumlah 

pengikatan dari antibodi kedua kemudian sebanding dengan konsentrasi hormon 

dalam sampel. Penggunaan dari dua antibodi menghasilkan suatu penurunan yang 

besar, dengan demikian memperbaiki kepekaan maupun spesifisitas dari uji ini. 

 
Assay Nonimunologik 

 Assay nonimunologik termasuk assay kimiawi, yang mengambil manfaat 

dari gugusan yang secara kimiawi reaktif dalam molekul; bioassay, yang menilai 

aktivitas dari hormon yang diinkubasi dengan sel atau jaringan in vitro atau 

disuntikkan ke dalam seekor hewan; dan assay pengikatan-reseptor dan assay lain, 

yang memanfaatkan afinitas tinggi hormon untuk reseptor atau molekul lain 

seperti protein pengikat-plasma. Uji ini jarang digunakan. Immunoassay 

umumnya unggul daripada assay reseptor karena memiliki afinitas yang lebih 

tinggi terhadap hormon ketimbang reseptor. Suatu contoh dari uji reseptor adalah 

uji yang menggunakan biakan sel dari suatu tumor tiroid (sel FRTL-5) yang 

mengandung reseptor TSH, untk mendeteksi antibodi terhadap reseptor ini yang 

ditemukan pada penyakit Graves. 

 

Pengukuran Tak Langsung Status Hormon 

 Pengukuran dari status hormon dapat lebih penting daripada  pengukuran 

kadar hormon dan pada banyak situasi memberikan informasi pelengkap  yang 

penting . Walaupun dilakukan pengukuran dari kadar hormon, biasa  untuk men-

dapatkan paling tidak satu indeks dari efek hormon dalam mendiagnosis suatu 

penyakit endokrin. Kadar glukosa darah lebih berguna ketimbang kadar insulin 
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plasma dalam mendiagnosis dan mengobati diabetes melitus. Kadar insulin 

plasma dapat tinggi pada keadaan hiperglikemia nyata pada diabetes melitus non-

insulin-dependen, dan pada diabetes melitus dependen-insulin kadar insulin 

merupakan suatu indeks yang kurang dapat diandalkan dari status diabetes 

ketimbang glukosa darah. Pengukuran dari kadar kalsium serum merupakan hal 

yang kritis untuk mengevaluasi aldosteronisme primer. Penyebab yang paling 

sering dari peningkatan kadar aldosteron adalah dehidrasi, latihan, terapi 

diuretika, dan keadaan lain yang menghasilkan aldosteronisme sekunder; pada ke-

adaan ini, kadar renin plasma cenderung lebih tinggi. 

Uji Provokatif 

 Pada banyak kasus, kadar hormon diinterpretasi dengan baik setelah 

dilakukan  tantangan provokatif, walaupun sedang dikembangkan cara yang lebih 

maju untuk memintas kebutuhan akan uji seperti ini. Misalnya , pada penyakit 

tiroid, uji provokatif jarang diperlukan, sementara pada insufisiensi adrenal atau 

kelebihan glukokortikoid, dilakukan uji seperti ini. Pada penyakit tiroid, bersihan 

yang lambat dari hormon menghasilkan kadar basal hormon yang sangat 

informatif, sementara sifat pulsasi dari pelepasan kortisol menghasilkan suatu 

kadar kortisol plasma yang berfluktuasi. Masalah ini dipintas dalam evaluasi dari 

insufisiensi adrenal dengan memberikan suatu analog ACTH yang merangsang 

adrenal secara maksimal. Penentuan diagnosis penyakit Cushing mempunyai 

masalah tersendiri . Pada kasus ini jelas terdapat  suatu  hipersekresi kortisol .  

Klinisi mengambil manfaat dari kenyataan bahwa mikroadenoma glukokortikoid 

lebih banyak ditekan oleh glukokortikoid deksametason dari pada tumor adrenal 

atau tumor ektopik penghasil-ACTH. Demikian pula, analog GnRH (yang 

merangsang pelepasan FSH dan LH), TRH (yang merangsang pelepasan prolaktin 

maupun TSH), dan hipoglikemia insulin (yang merangsang pelepasan ACTH dan 

GH) dapat digunakan untuk mengevaluasi cadangan hipofisis . Dalam mengeva-

luasi aldosteronisme primer, rangsangan provokatif (diuresis, sikap, inhibisi dari 

enzim pengkonversi) kadang-kadang digunakan untuk meningkatkan pelepasan 

renin. 
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Pemeriksaan Pencitraan 

 Pemeriksaan pencitraan semakin banyak digunakan dalam diagnosis dan 

tindak lanjut dari penyakit endokrin. Magnetic resonance imaging (MRI) dan 

computed tomography (CT) khususnya penting dalam hal ini. Prosedur-prosedur 

ini memungkinkan visualisasi dari kelenjar endokrin pada suatu resolusi yang 

lebih besar ketimbang dimasa yang talu. Hal ini khususnya untuk hipofisis dan 

adrenal. Ahli endokrinologi juga dapat menggunakan prosedur canggih lain yang 

melibatkan sampling selektif dari tempat tertentu. Contohnya, katerisasi vena 

selektif dari sinus petrosus terutama berguna dalam mendeteksi hipersekresi 

ACTH pada penyakit Cushing, dan sampling selektif dari vena renalis dapat 

membantu dalam diagnosis dari hipertensi renovaskular. 

 

Interpretasi Klinik Uji Laboratorium 

 Pokok-pokok penting dalam interpretasi uji laboratorium dapat diringkaskan 

sebagai berikut: 

(1) Setiap hasil harus diinterpretasi dari segi pengetahuan klinik pasien dengan 

menggunakan data dari riwayat dan pemeriksaan fisik. 

(2) Kadar basal dari hormon atau efek perifer dari hormon harus diinterpretasi 

dari segi cara hormon dilepaskan dan dikendalikan. 

(3) Kadar hormon pada sebagian besar kasus harus diinterpretasi bersamaan 

dengan informasi dari uji lain yang mencerminkan status pasien ;kadar PTH 

serum dalam segi kalsium serum; kadar aldosteron serum dalam segi kadar 

renin plasma; kadar gonadotropin serum dari segi kadar estradiol atau 

testosteron; dll. 

(4) Kadang-kadang, pengukuran urin lebih unggul dibandingkan uji plasma untuk 

menguji pelepasan terpadu dari hormon. 

(5) Rentang nilai normal dapat bervariasi dari satu laboratorium ke laboratorium 

lainnya . Harus digunakan nilai normal yang semestinya.  
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(6) Uji laboratorium harus diinterpretasikaan dengan pengetahuan mengenai nilai 

dari uji. Rentang normal yang dilaporkan untuk uji tidak dapat digunakan 

sebagai hal yang absolut dan harus diinterpretasi dari segi situasi klinik. 

(7) Kadang-kadang, hasil uji laboratorium terganggu oleh zat-zat luar atau 

pencemar. Misalnya , pada keadaan sakit, lipid dalam plasma kadang-kadang 

mengganggu pengukuran dari kapasitas pengikatan-hormon tiroid. Heparin 

dapat melepaskan asam amino bebas ke dalam plasma, menyebabkan 

pergeseran dari T3 dan T4 dari protein plasma dan pembacaan yang palsu dari 

kapasitas pengikatan. Pada kehamilan, CG dapat bereaksi-silang pada uji TSH. 

Antibodi yang dihasilkan ketika hormon digunakan dalam terapi (insulin, GH, 

dll) dapat menyebabkan peningkatan yang besar dari hormon total yang 

disebabkan oleh sekuestrasi dari hormon. 

(8) Uji provokatif kadang-kadang diperlukan.  

(9) Pemeriksaan pencitraan dapat membantu diagnosis, khususnya untuk segi 

sumber hipersekresi hormon. 

Tabel  2 . Hormon-hormon yang digunakan pada penatalaksanaan 
endokrinologik.  

Hormon atau Analog Kegunaan Evaluasi 
Glukokortikoid Penekanan inflamasi atau 

respons imun 
 

Hormon pertumbuhan Postur kecil Sindroma wasting 
Osteoporosis 

PTH  Osteoporosis 
IGF-1  Osteoporosis 
Oktreotida asetat Inhibisi pelepasan GH Diare Sindroma wasting 
Progesteron  
Estrogen  
Testosteron 

Kontrasepsi 
Kanker prostat  
Kanker payudara 

Tumor 
neuroendokrin 

Prostaglandin Induksi persalinan, terminasi 
kehamilan, mempertahankan 
patensi duktus arteriosius pada 
pembedahan 
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 Kesimpulan  

 Diagnosis dari penyakit endokrin memerlukan keterpaduan dari suatu 

kumpulan data, termasuk keterpaduan sejak dari riwayat dan pemeriksaan fisik dan 

dari uji laboratorium. Dengan adanya kecanggihan dari uji dewasa ini, biasanya 

diagnosis dapat dibuat dengan pasti. Namun, terdapat banyak situasi di mana sukar 

untuk mendapatkan suatu diagnosis yang jelas; dan prosedur untuk membuat suatu 

diagnosis pasti lebih banyak mengandung risiko ketimbang penyakit dalam jangka 

waktu pendek. Pada kasus ini harus dibuat suatu keputusan untuk memantau pasien. 

Contohnya, hal ini kadang-kadang terjadi pada sindroma Cushing dependen-ACTH, 

di mana diferensiasi antara suatu tumor karsinoid yang nyata dan suatu adenoma 

hipofisis yang kecil sebagai sumber dari hipersekresi ACTH akan memerlukan 

prosedur invasif yang berisiko. Penghematan biaya dan  efisiensi diagnosis harus 

merupakan prioritas. Uji dewasa ini memungkinkan efisiensi dari diagnosis maupun 

pengeluaran biaya pada tingkat yang tak terjadi sebelumnya. Dokter dapat 

menghindarkan pengeluaran yang tak diperlukan melalui penggunaan keputusan 

yang baik. 
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