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 Penelitian tentang pengaruh Chemical Pseudo Tonsilectomy adalah suatu 

penelitian dengan melakukan injeksi langsung alkohol absolut intra tonsiler, 

dengan dosis tunggal sebanyak 0,05 cc / volume jaringan tonsil kelinci. Tehnik 

injeksi adalah secara infiltrasi yaitu injeksi di daerah sentral kemudian jarum 

ditarik sambil ditekan dengan tujuan agar dosis alkohol yang diberikan merata di 

seluruh jaringan, dengan harapan tonsil akan mengecil (Trijono, 1998; Astiti, 

2010). 

Besar sampel dalam satu kelompok penelitian adalah sebelas tonsil kelinci, 

karena kelinci mempunyai dua tonsil maka tonsil kelinci sebelah kanan 

merupakan kelompok perlakuan sedangkan tonsil sebelah kiri sebagai kelompok 

kontrol.  Hari pertama sebelum perlakuan dilakukan pengambilan darah dari Vena 

Auricularis untuk analisis jumlah lekosit total di sirkulasi sistemik, kemudian 

dilakukan tonsilektomi pada tonsil kiri sebagai kelompok kontrol dan dibuat 

preparat histologi dan imunhistokimia, kemudian dilakukan injeksi alkohol 

absolut pada tonsil kanan sebagai kelompok perlakuan. Dua puluh satu hari 

setelah injeksi alkohol absolut dilakukan kembali pengambilan darah untuk 
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analisis jumlah lekosit total di sirkulasi. Tonsilektomi dilakukan pada tonsil kanan 

sebagai kelompok perlakuan.dan dibuat preparat histologi dan imunohistokimia, 

kemudian dilakukan analisis dan hasilnya dibandingkan dengan hasil analisis hari 

pertama (Astiti, 2010). 

Hasil analisis kelompok kontrol tidak didapatkan sel yang mengalami 

apoptosis dan jaringan yang mengalami fibrosis,  kelompok perlakuan didapatkan 

hampir semua sel mengalami apoptosis dan jaringan mengalami fibrosis serta 

jumlah lekosit total di sirkulasi sistemik pada kelompok kontrol dibandingkan 

dengan kelompok perlakuan tidak didapatkan perbedaan yang bermakna ( Astiti, 

2010). 

Chemical Pseudo Tonsilectomy terbukti tindakan intervensi yang aman, 

karena dari hasil penelitian alkohol absolut terbukti efektif menyebabkan seluruh 

sel mengalami apoptosis dan jaringan mengalami fibrosis. Alkohol absolut tidak 

masuk ke sirkulasi sistemik, dan tidak menyebabkan penurunan jumlah lekosit 

total, berarti tidak menyebabkan penurunan imunitas (Astiti, 2010). 

 

Kata kunci : tonsil - alkohol absolut – efek local dan sistemik. 
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