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 RINGKASAN 

  

NURINDA ADIBIL KHASANAH. “Reaksi Silang Antigen Ascaridia 

galli Dengan Serum Anti-Heterakis gallinarum Menggunakan Teknik 

Western Blot”. Penelitian ini dilaksanakan di bawah bimbingan R. Budi Utomo, 

drh., M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Kusnoto, drh., M.Si., sebagai 

Pembimbing Serta. 

Helminthiasis merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi alami dari 

campuran beberapa kelas cacing Trematoda, Cestoda dan  Nematoda yang biasa 

menyerang unggas dengan presentase terbanyak adalah ayam buras,  unggas yang 

terinfeksi akan mengalami beberapa hambatan dalam pertumbuhannya, sehingga 

akan kehilangan berat badan, penurunan produksi telur dan kualitas telur serta 

kerusakan organ enterik hingga kematian.  

Diagnosis penyakit helminthiasis saat ini masih secara konvensional 

dengan ditemukan  telur cacing yang keluar bersama feses. Kelemahan metode ini 

adalah diagnosis akan menunjukkan hasil positif apabila penyakit telah memasuki 

stadium lanjut dan cacing telah memasuki stadium dewasa. Diagnosis pasca mati 

dengan melakukan nekropsi pada organ usus unggas juga dapat dilakukan, akan 

tetapi tidak efektif karena hanya dapat diketahui bila hewan tersebut telah mati. 

Kelemahan ini mendorong dikembangkan metode imunodiagnostik. Penerapan 

teknik imunodiagnostik lebih sensitif dari pada teknik konvensional dalam deteksi 

parasit. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi silang antara antigen 

cacing A. galli dengan serum anti-H. gallinarum menggunakan teknik Western 

Blot yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kandidat 

vaksin serta sebagai diagnosis helminthiasis secara serologis. Bahan dalam 

penelitian ini menggunakan cacing A. galli diperoleh dari usus dan cacing 

H._gallinarum yang diperoleh dari sekum ayam buras. Protein Whole Worm 

Extract (WWE) didapatkan dari hasil gerusan cacing A. galli yang selanjutnya 

disuspensasikan dengan 1ml PBS kemudian dilakukan sentrifugasi. Profil protein 

WWE cacing A. galli diketahui dengan menggunakan teknik SDS-PAGE (Sodium 

Deodocyl Suphonat Poly Acrylamide Gel Electrophoresis) kemudian ditransfer ke 

membran nitroselulosa dengan menggunakan teknik Western Blot untuk 

direaksikan dengan antibodi poliklonal serta dilakukan pewarnaan untuk 

mengetahui adanya reaksi silang antara antigen cacing A. galli dengan serum anti-

H._gallinarum.  

Hasil analisis reaksi silang protein dari WWE cacing A. galli dan serum 

anti-H. gallinarum diperoleh 10 pita protein dengan masa molekul relatif (MR) 

masing-masing 180 kDa, 148 kDa, 124 kDa, 80 kDa, 54 kDa, 44 kDa, 34 kDa, 31 

kDa,  22 kDa dan19 kDa. Protein tersebut berasal dari protein A. galli yang tidak 

spesifik, karena dapat dikenali oleh antibodi spesies cacing yang lain, yaitu 

H._gallinarum. 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi REAKSI SILANG ANTIGEN Ascaridia galli DENGAN  
SERUM ANTI-Heterakis gallinarum MENGGUNAKAN TEKNIK WESTERN BLOT

NURINDA ADIBIL KHASANAH



 

38 
 

 
 

Peneliti menyarankan perlu dilakukan purifikasi protein A. galli untuk 

mendapatkan hasil pita spesifik dan bisa digunakan sebagai bahan diagnostik serta 

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk pengembangan kandidat vaksin 

ascaridiasis. 
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