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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui protein T. cati yang mempunyai 
antigenisitas tinggi dan antigen dominan yang dapat mengenali antibodi yang 
dihasilkan terhadap antigen dari berbagai stadium T. cati 

Hewan coba yang digunakan dalam penelitian ini adalah kucing liar dan 
kelinci ras Australia jantan umur kurang lebih tiga bulan sebanyak dua ekor. 
Penelitian ini dilakukan dalam berbagai tahap yaitu: isolasi larva stadium kedua 
(L2) T. cati, pembuatan ekstrak (whole ekstrak) L2 dan antibodi poliklonal, 
analisis protein L2 T. cati dan karakterisasi protein antigen dengan teknik Western 
Blot. Hasil analisis protein dengan SDS-PAGE menunjukkan adanya tujuh pita 
protein masing-masing pada 133,7 kDa, 96,9 kDa, 86,1 kDa, 60,7 kDa, 40,0 kDa, 
30,3 kDa dan 24,0 kDa. Hasil identifikasi protein dengan teknik Western Blot 
diidentifikasi tiga macam protein yaitu pada BM 133,7 kDa, 30,3 kDa dan 24,0 
kDa. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa L2 T. cati 
mengandung protein antigenik yang mempunyai spesifisitas tinggi yaitu pada 24,0 
kDa dan 30,3 kDa. Protein antigen 30,3 kDa merupakan antigen dominan dari 
berbagai stadium T. cati yang dapat mengenali antibodi yang dihasilkan L2 T. cati. 
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RINGKASAN 

 Andry Budihartanto. Identifikasi Protein Antigenik Larva Stadium 

Kedua (L2) Toxocara cati dengan Teknik Western Blot (Di bawah bimbingan 

Bapak Kusnoto M.Si., Drh. sebagai pembimbing pertama dan Bapak Mufasirin 

M.Si., Drh. sebagai pembimbing kedua). 

 Penelitian ini bertujuan untuk menentukan protein L2 T. cati dan untuk 

mengetahui antigen dominan yang dapat mengenali antibodi yang dihasilkan 

terhadap antigen dari beberapa stadium T. cati.  

 Hewan coba yang digunakan adalah kucing liar dan kelinci ras Australia 

jantan kurang lebih 3 bulan sebanyak 2 ekor. Larva stadium kedua (L2) diperoleh 

dengan cara pemurnian telur T. cati menggunakan teknik gradien preparasi yang 

kemudian dipupuk dan diinkubasi pada suhu kamar menggunakan media PBS 

selama 28 hari. Larva stadium kedua (L2) yang telah terkumpul tersebut 

selanjutnya diekstrasi dengan cara disonikasi untuk mendapat crude protein yang 

berasal dari whole ekstrak tersebut. Analisis terhadap crude protein dilakukan 

dengan tehnik SDS-PAGE (sodium dedocyl sulphate polyacrilamide gel 

elektrophoresis),  dan dilanjutkan dengan identifikasi proytein dengan teknik 

Western Blot. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Protein antigenik T. cati  terdapat 

pada 133,7 kDa, 30,3 kDa dan 24,0 dan protein antigen 30,3 kDa merupakan 

antigen dominan dari berbagai stadium T. cati yang dapat mengenali antibodi 

yang dihasilkan L2 T. cati.   

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Identifikasi Protein Antigenik Larva Stadium ... Andry Budihartanto


	Halaman Judul
	Abstrak
	Daftar Isi
	Daftar Gambar
	Daftar Lampiran
	Bab I
	Bab II
	Bab III
	Bab IV
	Bab V
	Bab VI
	Ringkasan
	Daftar Pustaka



