
1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Paramphistomosis merupakan penyakit kecacingan yang  disebabkan oleh

cacing genus Paramphistomum, salah satunya P. cervi. Hewan yang terinfeksi

cacing dalam jumlah sedikit tidak menimbulkan gejala klinis pada ternak, hal ini

sangat berbahaya karena saat gejala penyakit muncul hewan sudah terinfeksi

parah. Infeksi yang parah dapat menimbulkan gangguan pada sistem pencernaan

dengan morbiditas dan mortalitas yang tinggi serta mempengaruhi kesehatan,

produksi dan reproduksi ternak ruminansia, terutama pada hewan muda

(Darmono,1983; Hafeez, 2003). Cacing ini juga merupakan penyebab utama dari

rumenitis ulseratif kronis (Rolfe et al., 1991; Anuracpraada et al., 2012).

Diagnosis untuk paramphistomosis biasanya dilakukan dengan cara

konvensional yaitu dengan pemeriksaan feses untuk melihat adanya telur cacing,

namun tidak semua cacing dewasa mengeluarkan telur bersama feses inang dan

tidak adanya telur pada tahap awal infeksi (Anuracpreeda et al., 2008; Retnani,

2010). Perlunya pengembangan diagnosis helminthiasis dengan cara serologik

untuk mendeteksi adanya infeksi cacing menggunakan protein spesifik cacing

P._cervi (Kurniawan, 2010).

Berdasarkan hasil penelitian Tiuria dkk. (2008) didapatkan prevalensi

cacing Paramphistomum spp. pada sapi sebesar 56,52% di Taman Nasional Ujung

Kulon. Putratama (2009) mendapatkan 23,33% di sekitar Taman Nasional Way

Kambas. Nofyan dkk. (2010) menyatakan terdapat 32,30% pada ternak sapi dan

kerbau di Rumah Potong Hewan Palembang. Sedangkan Ozdal et al. (2010)
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menyatakan terdapat 8.95% pada sapi dan 4.43% pada kambing yang positif

terinfeksi cacing Paramphistomum spp. Spesies dari genus Paramphistomum spp.

yang sering menyerang ternak ruminansia adalah P. cervi (Wang et al., 2006).

Diagnosis P. cervi dapat dilakukan dengan cara diagnosis serologik.

Diagnosis serologik digunakan untuk mendeteksi adanya ikatan antigen-antibodi

cacing dengan teknik Enzym Linked Immunosorbent Assay (ELISA). Teknik

ELISA memerlukan protein spesifik P. cervi yang diperoleh dengan cara

karakterisasi menggunakan teknik Western Blot (Kurniawan, 2010).

Western blot merupakan teknik yang banyak digunakan dalam deteksi

protein dalam larutan dan mampu memberikan informasi sensitifitas protein

(Young and Hongbao, 2008). Prinsip dari Western blot adalah adanya interaksi

yang spesifik antara antibodi dan antigen (Wadsworth, 2006). Western blot efektif

untuk mendeteksi antigen yang memiliki ukuran kecil di dalam larutan yang

banyak mengandung protein (Rantam, 2003). Menurut Darmawi (2008), sumber

antigen dapat diperoleh dari cairan tubuh cacing (body fluid) atau sel somatik

(somatic antigen) dan ekstrak cacing dewasa. Analisis dari antigen penting untuk

mengembangkan studi serologik dalam diagnosis serologik (Kagan, 2006).

Diagnosis serologik dengan melakukan identifikasi profil protein

menggunakan teknik SDS-PAGE dan karakterisasi protein spesifik WWE cacing

P. cervi dengan teknik Western blot sangat tepat dilakukan untuk mendapatkan

profil protein dan protein spesifik ditinjau dari berat molekul cacing P._ cervi.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut :

1) Bagaimana profil protein P. cervi ditinjau dari berat molekul dengan

teknik SDS-PAGE ?

2) Berapa berat molekul protein spesifik P. cervi yang memiliki

antigenitas tinggi terhadap antibodi dengan teknik Western Blot ?

1.3 Landasan Teori

Diagnosis serologik untuk mengetahui infeksi cacing P. cervi sangat

diperlukan, dikarenakan secara konvensional memiliki sensitivitas yang rendah

sehingga sulit untuk memperoleh hasil yang tepat (Kusnoto dkk., 2011).

Diagnosis dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan antibodi khususnya

menggunakan teknik ELISA, namun diperlukan protein antigenik yang spesifik

dari cacing P. cervi. Protein antigenik dapat diperoleh menggunakan teknik

Western blot (Parija, 2009; Kresno, 2010).

Aktifitas imunologik parasit dapat diidentifikasi berdasarkan interaksi

antigen-antibodi pada penyakit helminthiasis (Kagan, 2006). Antigen merupakan

molekul yang dapat memacu respon imun dan dapat bereaksi dengan antibodi

(Baratawidjaja, 2006). Pembentukan antibodi merupakan salah satu bentuk respon

imun karena adanya antigen. Antibodi terbentuk dari hasil reaksi sistem kekebalan

yang bersifat humoral untuk mempertahankan tubuh terhadap infeksi zat yang

dianggap asing oleh tubuh (Campbell et al., 2003). Western blot adalah teknik

yang digunakan dalam mendeteksi protein antigenik. Analisis dari Western blot
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dapat mendeteksi protein didalam larutan dan memberikan informasi sensitifitas

protein (Young and Hongbao, 2008). Identifikasi profil protein dengan SDS-

PAGE dan karakterisasi protein spesifik dengan teknik Western blot akan

menghasilkan protein spesifik yang kemudian dapat digunakan untuk

pengembangan diagnosis dengan ELISA (Baker, 2007).

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil protein dan protein

spesifik cacing P. cervi yang memiliki antigenitas tinggi terhadap antibodi

berdasarkan berat molekul.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan

informasi ilmiah mengenai protein spesifik dari cacing P. cervi ditinjau dari berat

molekul dan mendapatkan protein spesifik yang selanjutnya dapat digunakan

sebagai pengembangan diagnosis serologik Paramphitomosis melalui pemeriksaan

antibodi.
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