
 

 
RINGKASAN 

SAFIRA IQLIMA SARAH, “Reaksi Silang Protein Haemonchus 

contortus Terhadap Serum Anti-Mecistocirrus digitatus dengan Teknik 

Western Blot”. Penelitian ini dilaksanakan di bawah bimbingan Dr. Kusnoto, 

drh., M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Lianny Nangoi, drh., M.Kes. sebagai 

Pembimbing Serta. 

Mecistocirrusis merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit cacing, cacing 

nematoda spesies Mecistocirrus digitatus yang merupakan parasit cacing yang 

banyak menyerang ternak ruminansia. Infeksi cacing M. digitatus menyebabkan 

kerugian ekonomi yang tinggi pada peternakan ruminansia di Indonesia. Cacing 

M. digitatus menyerang ternak ruminansia antara lain sapi dan kambing, 

manifestasi cacing M. digitatus memberikan kerugian berupa kerusakan saluran 

pencernaan, penurunan berat badan, penuruhan hasil karkas, penurunan hasil 

perah, dan kematian ternak. 

 Diagnosis penyakit akibat infeksi cacing didasarkan atas gejala klinis yang 

tampak dan pemeriksaan feses. Pemeriksaan feses didasarkan pada ditemukan 

larva atau telur dari cacing M. digitatus, namun tidak mudah dalam menentukan 

spesies cacing M. digitatus yang menginfeksi tubuh karena M. digitatus memiliki 

persamaan morfologi dengan cacing nematoda lain yaitu Haemonchus contortus. 

Pada pemeriksaan gejala klinis terdapat persamaan diantara gejala klinis yang 

disebabkan oleh manifestasi cacing M. digitatus dengan cacing Nematoda dari 

spesies lain. Berbagai persaman berupa persamaan tempat perlukaan, perlukaan 
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yang dibentuk, bentuk dan tingkat keparahan kerusakan yang dibentuk sehingga 

menyulitkan dalam mendiagnosis mecistocirrusis. Persamaan diagnosis 

konvensional memiliki keakuratan yang rendah, sehingga diperlukan diagnosis 

mecistocirrusis yang memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Diagnosis yang 

memiliki keakuratan yang tinggi adalah diagnosis secara serologis, dikarenakan 

dalam proses diagnosis menggunakan serum darah mendiagnosis suatu penyakit. 

Diagnosa serologis berdasarkan atas keberadaan protein spesifik setiap spesies, 

sehingga penggunaan diagnosis secara serologis sangat tepat dalam mendiagnosis 

mecistocirrusis. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui antigenitas protein H. contortus 

terhadap serum anti-M. digitatus menggunakan teknik Western Blot yang 

diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan diagnosis secara 

serologis mecistocirrusis. Bahan penelitian ini menggunakan cacing H. contortus 

yang diperoleh pada abomasum kambing, dan cacing M. digitatus didapatkan 

pada abomasums sapi. Keduanya cacing lalu digerus, diberi penambahan PBS dan 

dilakukan sentrifugasi untuk mendapatkan homogenat cacing yang baik. 

Identifikasi protein Whole Worm Extract (WWE) H. contortus menggunakan 

teknik SDS-PAGE yang kemudian ditransfer pada membran nitroselulosa 

menggunakan teknik Western blot untuk direaksikan dengan antibodi poliklonal 

M. digitatus dan divisualisasikan dengan pewarnaan guna mengetahui reaksi 

silang yang terjadi antara protein H. contortus dengan serum anti-M. digitatus. 

Hasil karakterisasi protein reaksi silang antara WWE H. contortus dengan serum 

anti-M. digitatus yaitu 107,74, 72,88, 64,68, 51,39, 43,52, 38,55, 32,97, 28,95, 
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15,65 kDa. Adanya protein hasil reaksi silang mengindikasikan bahwa spesifitas 

bahan uji antigen   H. contortus rendah, sehingga tidak dapat digunakan sebagai 

bahan diagnosis secara serologis haemonchosis karena dapat menyebabkan false 

positif terhadap mecistocirrusis. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan dalam 

penelitian pengembangan menggunakan bahan SDS lebih rendah untuk 

mendeteksi protein diatas marker 175 kDa, dan bahan SDS lebih tinggi untuk 

mendeteksi protein dibawah marker 10,5 kDa. Protein yang dapat terdeteksi oleh 

antibodi M. digitatus dapat dilakukan penelitian perkembangan sebagai kandidat 

vaksin nematodosis. 
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