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  BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

        Teknik diagnosis infeksi Eurytrema pancreaticum pada ruminansia secara 

konvensional dengan menghitung telur cacing melalui pemeriksaan feses kurang 

efektif karena tidak ditemukan telur pada infeksi berat. Pemeriksaan post-mortem 

pada saluran pankreas tidak berhasil karena cacing berukuran sangat kecil dan 

cacing sering bermigrasi menuju hepar (Dorchies, 2006). Diagnosis berdasarkan 

gejala klinis juga sulit dilakukan karena pada infeksi berat, hewan hanya terlihat 

sangat lemah tetapi gejala klinis lainnya tidak tampak walaupun telah ditemukan 

parasit pada saluran pankreas (Kusnoto dkk., 2015). Pengamatan terhadap profil 

protein cacing dewasa E._pancreaticum menggunakan teknik Sodium Dodecyl 

Sulphate Polyacrilamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE) telah dilakukan oleh 

Ramadhani (2014) namun karakterisasi protein Whole Worm Extract (WWE) 

cacing tersebut dengan teknik Western blot belum pernah dilakukan.  

Infeksi cacing dewasa E. pancreaticum ditemukan di RPH Pegirian 

Surabaya, Jawa Timur yang menyerang sapi Peranakan Ongole (PO) dan sapi 

Madura dengan tingkat prevalensi sebesar 21,11% (Syafriyanti, 2006). Angka 

prevalensi E. pancreaticum pada RPH sapi di Nigeria mencapai 3,3 % (Owhoeli 

et al., 2014). Selain itu, pada peternakan kambing di provinsi Hunan, China angka 

prevalensi E. pancreaticum mencapai 32,8 % (Ma et al., 2014).  

Infeksi E. pancreaticum dapat menyebabkan pankreatitis interstitial kronis 

dan radang kataral pada epitel saluran pankreas. Telur cacing yang berpenetrasi di 

dalam saluran pankreas menyebabkan radang granuloma disertai dengan 
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peningkatan sel plasma dan eosinofil serta fibrosis berat. Keadaan tersebut 

menyebabkan pankreas mengalami atrofi sehingga kerja pankreas menjadi 

terganggu (Ilha et al., 2005). Infeksi cacing juga menyebabkan gangguan 

gastrointestinal, diare atau konstipasi dan kematian pada ruminansia. Kerugian 

ekonomi yang ditimbulkan berupa penurunan produksi daging dan susu sapi 

(Jiraungkoorskul et al., 2005). 

Diagnosis awal sangat dibutuhkan untuk menentukan terapi dan 

pengendalian penyakit helminthiasis sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah 

pada organ tubuh induk semang utama (Rokni et al., 2004). Diagnosis secara 

serologis dapat dijadikan solusi untuk menentukan pengobatan dan pencegahan 

akibat infeksi parasit. Diagnosis untuk infesi parasit dapat dilakukan melalui 

deteksi antibodi atau antigen parasit (Revilla-Nuin et al., 2005). Perkembangan 

pada imunodiagnosis difokuskan pada deteksi antigen parasit pada cairan tubuh 

induk semang dan dapat mendeteksi antibodi karena antigen dalam tubuh hewan 

secara tidak langsung menyebabkan infeksi aktif yang baru (Cornelissen et al., 

1999).  

Antigen cacing yang disuntikkan pada hewan coba dapat mempengaruhi 

respons imun dan merangsang terbentuknya antibodi hewan tersebut (Darmawi 

dkk., 2013). Protein spesifik pada jaringan organisme dapat diketahui 

keberadaannya dengan mengikatkan antibodi poliklonal dengan antigen. Lokasi 

ikatan yang terbentuk antara antigen dan antibodi dapat diketahui dengan metode 

imunologi tertentu (O’Connor, 2013). Western blot merupakan salah satu contoh 

teknik imunodiagnosis yang banyak digunakan untuk karakterisasi protein. 
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Western blot memiliki tingkat spesifisitas yang tinggi untuk mengetahui interaksi 

yang terbentuk antara antibodi dan antigen. Interaksi ini akan menghasilkan ikatan 

antara antigen dan antibodi secara spesifik (Moore, 2009).  

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian adalah : Berapa berat molekul protein spesifik Whole Worm Extract 

(WWE) Eurytrema pancreaticum stadium dewasa yang dapat menimbulkan 

interaksi dengan antibodi menggunakan teknik Western blot ?.  

 
1.3 Landasan Teori 

Mekanisme kerja antibodi dalam tubuh dimulai dengan diikatnya epitop 

(bagian antigen) oleh antibodi. Ikatan ini akan membentuk kompleks antigen-

antibodi. Pada perkembangannya antibodi banyak digunakan sebagai alat deteksi 

di bidang klinis dan biomedisinal. Deteksi dapat berupa deteksi protein, sebagai 

contoh yaitu penentuan ukuran protein menggunakan teknik Western blot 

(Emantoko, 2001).  

Western blot mampu menampilkan dengan jelas ukuran protein spesifik 

melalui ikatan yang terbentuk tersebut sehingga sangat cocok untuk mengetahui 

tingkat ekspresi protein pada sel dan mengetahui karakter protein suatu reagen. 

Banyak penelitian imunologi untuk mengetahui protein spesifik suatu reagen yang 

menggunakan teknik Western blot menunjukkan hasil berupa pita-pita protein 

berwarna yang lebih jelas dan lebih cepat dibandingkan teknik imunologi lainnya 

(Moore, 2009).  
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Sumber antigen cacing dewasa yang sering digunakan untuk proses 

elektroforesis adalah protein Excretory-Secretory (Jefferies et al., 2001) dan 

antigen dari ekstrak cacing dewasa (Safar et al., 1992; Abdel-Rahman et al., 

2000). Sumber antibodi poliklonal berasal dari serum darah mencit 

(Baratawidjaja, 2006). 

Ramadhani (2014) telah meneliti profil protein cacing dewasa 

E._pancreaticum dengan teknik Sodium Dodecyl Sulphate Polyacrilamide Gel 

Electrophoresis (SDS-PAGE) dengan menggunakan protein homogenat Whole 

Worm Extract (WWE) dan Excretory-Secretory (ES) sebagai sumber antigen. 

Hasil penelitian tersebut diperoleh 15 pita protein menggunakan WWE dengan 

berat molekul masing-masing 194, 127, 95, 78, 66, 60, 53, 47, 42, 38, 32, 26, 20, 

14 dan 11 kDa. Diperoleh pula 6 pita protein menggunakan ES dengan berat 

molekul masing-masing 69, 43, 39, 28, 20 dan 11 kDa. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa homogenat WWE dapat digunakan sebagai sumber antigen 

cacing dewasa E. pancreaticum dengan tingkat imunogenitas dan antigenitas yang 

tinggi. Sumber antigen ekstrak cacing dewasa yang digunakan pada penelitian ini 

merupakan antigen yang lebih mudah diperoleh daripada antigen larva dan ES 

untuk produksi massal (Jyoti et al., 2011). 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui karakter protein spesifik WWE  

E. pancreaticum stadium dewasa dengan teknik Western blot. Secara umum 

penelitian bertujuan untuk menemukan protein spesifik E. pancreaticum yang 

dapat dikembangkan menjadi bahan uji diagnostik eurytremiasis secara serologis.  

 
1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah dapat memberikan informasi 

ilmiah tentang protein spesifik WWE E. pancreaticum stadium dewasa dengan 

teknik Western blot yang diharapkan dapat digunakan untuk bahan diagnostik 

eurytremiasis secara serologis dengan tingkat sensitivitas dan spesifisitas tinggi. 

Hasil penelitian juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk pembuatan kandidat 

vaksin eurytremiasis. 
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