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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Toxocariasis merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi Toxocara

spp. Toxocariasis tersebar luas di seluruh dunia dengan seroprevalensi di negara

maju lebih rendah dibandingkan dengan negara berkembang (Noordin et al.,

2005). Diagnosis toxocariasis pada ayam berdasarkan gejala klinis sulit dilakukan

karena memiliki gejala klinis bervariasi. Dosis infeksi yang berbeda juga belum

diketahui pengaruhnya terhadap gejala klinis yang ditimbulkan sehingga

membutuhkan diagnosis secara serologis atau imunologis. Diagnosis

konvensional dengan menemukan telur cacing dalam feses memiliki sensitifitas

rendah dan kurang spesifik (Kusnoto dkk., 2011). Diagnosis konvensional dengan

pemeriksaan feses hanya bisa dilakukan pada hospes definitif sedangkan pada

hospes non definitif tidak bisa dilakukan karena hospes non definitif tidak

mengeluarkan material parasit seperti telur atau larva. Hospes definitif cacing

Toxocara cati adalah kucing jantan dewasa dan anak kucing (Hubner et al., 2001).

Kucing merupakan salah satu hewan kesayangan yang sering kontak

dengan manusia. Populasi kucing di Indonesia saat ini sangat tinggi. Kebiasaan

kucing yang menimbun feses  dengan tanah setelah defekasi dapat memperlama

daya tahan telur cacing di dalam tanah. Tanah yang terkontaminasi oleh telur

infektif merupakan sumber infeksi yang utama (Radman et al., 2000; Kusnoto

dkk., 2005). Hal ini sangat perlu mendapat perhatian karena prevalensi infeksi
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Toxocara cati pada kucing lokal di Surabaya mencapai 60,9% (Kusnoto, 2005)

dan prevalensi infeksi Toxocara cati di Denpasar mencapai 48,8 % (Nealma dkk.,

2013). Prevalensi di Polandia mencapai 39% (Luty, 2001). Prevalensi di Shiraz

Iran mencapai 52,8% (Sadjjadi et al., 2001).

Toxocara cati merupakan parasit cacing nematoda yang bersifat zoonosis

dan menyebabkan toxocariasis pada manusia (human toxocariasis) (Rubinsky et

al., 2010). Toxocariasis dapat menimbulkan dampak yang berat, yaitu

mengakibatkan visceral larva migrans, ocular larva migrans, neurological

toxocariasis dan covert toxocariasis (Fisher, 2003; Lee et al., 2010). Manusia

dapat terinfeksi karena menelan telur infektif Toxocara cati yang

mengkontaminasi tanah dan pasir di area bermain (Saporito et al., 2008; Manini et

al., 2012). Manusia juga dapat terinfeksi karena mengkonsumsi daging yang

kurang matang dan jerohan dari hospes paratenik, seperti babi dan ayam (Taira et

al., 2003; Yoshikawa et al., 2008; Antolova et al., 2013).  Ayam yang terinfeksi

toxocariasis berpotensi memindahkan larva stadium kedua (L2) infektif Toxocara

cati kepada hospes lain (Oryan, 2010). Migrasi larva Toxocara spp. pada ayam

dapat bertahan sampai 3,5 tahun (Taira et al., 2004). Studi penelitian

membuktikan bahwa infeksi larva Toxocara cati pada daging ayam lebih tinggi

daripada mencit (Taira et al., 2011).

Western blot merupakan salah satu metode untuk uji serologis dan

imunologis (Rantam, 2003). Uji serologis adalah pengujian yang menggunakan

serum sebagai sampel. Prinsip utama uji serologis adalah mereaksikan antibodi

dengan antigen yang sesuai. Telur mengandung L2 infektif Toxocara spp. yang
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tertelan dapat dikenali oleh sistem imun tubuh hospes sehingga dapat memicu

terbentuknya antibodi (Kusnoto, 2003). Hal tersebut dapat dijadikan acuan dalam

pengujian serologis dan imunologis. Perlu dilakukan penelitian tentang deteksi

antibodi dalam serum ayam yang diinfeksi L2 Toxocara cati dengan dosis berbeda

menggunakan teknik Western blot. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat

dikembangkan sebagai bahan diagnosis toxocariasis secara serologis dan

imunologis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalahnya

adalah apakah dosis infeksi yang berbeda berpengaruh terhadap ikatan antigen-

antibodi antara antigen Toxocara cati dengan serum anti-L2 Toxocara cati

menggunakan teknik Western blot ?

1.3 Landasan Teori

Cacing Toxocara cati mempunyai siklus hidup yang rumit. Cacing ini

memiliki cara yang efektif untuk menularkan infeksi pada kucing dari induk

kucing ke anak kucing melalui air susu (trans mammary) (Estuningsih, 2005).

Anak kucing yang terinfeksi dapat didiagnosis toxocariasis dari feses yang

dikeluarkan pada hari ke-47 setelah dilahirkan (Overgaauw and Van Knapen,

2013).

Stadium yang dialami cacing Toxocara cati meliputi larva stadium

pertama (L1), larva stadium kedua (L2), larva stadium ketiga (L3), larva stadium
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keempat (L4) dan dewasa. Stadium infektif adalah larva stadium kedua (Levine,

1994). Larva stadium kedua ketika berada di lingkungan yang sesuai mampu

bertahan hingga beberapa tahun sedangkan ketika berada dalam tubuh induk

semang non definitif larva akan bermigrasi pada berbagai organ dan jaringan,

namun tidak akan pernah berkembang menjadi L3, L4 dan dewasa. Dapat

dikatakan perkembangan larva mengalami jalan buntu yang kemudian akan

membentuk kista dan menetap sebagai L2 jaringan atau biasa disebut L2 dorman

(Levine, 1994; Kusnoto, 2004).

Diagnosis dengan melihat gejala klinis terhadap infeksi toxocariasis pada

ayam secara pasti tidak mudah dilakukan karena pada infeksi toxocariasis tidak

menunjukkan tanda-tanda yang patognomonik, selain itu larva yang bermigrasi

tidak mudah ditemukan pada material biopsi (Overgaauw and Van Knapen, 2000;

Noordin et al., 2005). Diagnosis secara langsung tidak dapat dilakukan pada

semua penderita toxocariasis karena induk semang non definitif tidak

mengeluarkan material parasit seperti telur atau larva (Overgaauw and Van

Knapen, 2000), sehingga diagnosis secara konvensional dengan menemukan telur

Toxocara cati pada feses hanya dapat dilakukan pada induk semang definitif.

Dosis infeksi yang berbeda juga belum diketahui pengaruhnya terhadap gejala

klinis yang ditimbulkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal

tersebut adalah dengan mengembangkan diagnosis secara imunologis (Kusnoto,

2004). Penegakan diagnosis toxocariasis secara imunologis salah satunya dapat

dilakukan dengan menggunakan teknik Western blot. Western blot adalah suatu
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metode untuk mendeteksi protein. Tujuan dari metode ini adalah untuk

mendapatkan protein antigenik yang lebih spesifik (Rantam, 2003).

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk pengembangan teknik

diagnosis toxocariasis secara cepat dan akurat. Sedangkan tujuan khususnya

adalah untuk mengetahui ikatan antigen-antibodi antara antigen Toxocara cati

dengan serum anti-L2 Toxocara cati yang diinfeksi dengan dosis berbeda

menggunakan teknik Western blot.

1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah hasil

karakterisasi protein cacing Toxocara cati dengan serum anti-L2 Toxocara cati

yang diinfeksi dengan dosis berbeda sehingga hasil tersebut dapat digunakan

untuk pengembangan diagnosis toxocariasis.

1.6 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian tersebut di atas dapat

diajukan hipotesis penelitian bahwa terdapat perbedaan ikatan antigen-antibodi

antara antigen Toxocara cati dengan serum anti-L2 Toxocara cati yang diinfeksi

dengan dosis berbeda menggunakan teknik Western blot.
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