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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

      Helminthiasis pada unggas ayam buras, terjadi karena infeksi alami dari 

campuran Trematoda, Cestoda, dan Nematoda (Purwanta, 2009). Penyakit ini 

merupakan penyakit infeksius yang kurang mendapat perhatian dan sering 

diabaikan  karena gejala klinis yang ditimbulkan akibat infeksi ini kurang spesifik, 

sehingga jarang dilakukan pengobatan (Wardiarto dkk., 2001). Diagnosis 

konvensional dengan menemukan telur cacing pada pemeriksaan feses, namun 

diagnosis seperti ini memberikan hasil positif jika infeksi yang sudah dalam 

stadium lanjut serta pemeriksaan pasca mati dengan melakukan nekropsi pada 

organ enterik unggas dapat dilakukan, namun diagnosis seperti ini dirasa sangat 

terlambat sehingga perlu dilakukan pengembangan untuk diagnosis yang lebih 

sensitif semisal secara serologik. Diagnosis secara serologik dianggap lebih akurat 

dibanding secara konvensional, namun belum ada terobosan untuk pembuatan kit 

diagnostik, sehingga diperlukan penelitian sebagai dasar pembuatan kit 

diagnostik. Uji protein dan serum pada ayam sudah pernah dilakukan Pradana 

(2013) berbahan Whole Worm Extract (WWE) Ascaridia galli dengan serum anti-

Raillietina echinobothrida, namun uji reaksi silang antigen A. galli dengan serum 

anti-H. gallinarum belum pernah dilakukan baik di Indonesia maupun di luar 

negeri.  

Penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing memberikan kerugian yang 

sangat besar secara ekonomis berupa penurunan produksi daging, hambatan 
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pertumbuhan serta penurunan produksi telur. Tingkat kerugian yang mencolok 

pada unggas adalah penurunan laju pertumbuhan sehingga berat badan normal 

tidak tercapai bahkan unggas tersebut kehilangan berat badan sebanyak 12,5% - 

15% (Tolibin, 2002).  Selain itu, unggas akan mengalami gangguan kerusakan 

organ enterik yang berlanjut kematian. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

penyebaran parasit cacing antara lain adalah iklim, lingkungan, pakan, serta 

manajemen pemeliharaan (Rasyaf, 2003). Angka Prevalensi kejadian A. galli 

dilaporkan oleh Zalizar (2010) sebesar 57,14% di daerah Kabupaten Bogor, 

sedangkan di Yordania  prevalensi A. galli pada ayam yang bebas berkeliaran 

sebesar 28% pada ayam betina, 43% pada ayam jantan (Abdelqader et al., 2008). 

Isolasi berbagai parasit dalam saluran pencernaan ayam buras pada litter di 

beberapa Kabupaten di Jawa Barat yang telah dilakukan Iskandar (2002) 

menghasilkan prevalensi H. gallinarum sebesar 3% dari 70 sampel yang telah 

diuji. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Sunita (2014) terhadap ayam yang 

terinfeksi H. gallinarum mencapai 62.5% di Bali, sedangkan di Denmark sebesar 

31% (Poulsen et al., 2000).  

Cacing merupakan organisme multiselular yang terdiri dari berbagai macam 

protein yang beragam. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah 

helminthiasis adalah dengan mengembangkan teknik diagnosis yang lebih sensitif 

dengan melakukan diagnosis dengan pemeriksaan imunologis atau serologis 

(Kusnoto, 2008). Beberapa peneliti memfokuskan pada penggunaan WWE, 

sementara yang lain ada yang meneliti tentang isolasi protein dengan masa 

molekul relatif (MR) tertentu, ada pula yang meneliti enzim sebagai penyebab 
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penting terhadap kejadian reaksi silang. Reaksi silang yang dihasilkan 

memberikan efek positif bagi pengembangan kandidat vaksin, sedangkan bila 

reaksi silang tidak berhasil ditampilkan, maka dapat dilakukan penelitian lanjutan 

tentang kespesifikan dari antigen cacing tersebut (Abdel-Rahman et al., 2000). 

Penelitian mengenai antigenitas sesama spesies cacing pada ayam sudah banyak 

dilakukan, namun untuk uji antigenitas cacing antar genus dalam satu famili dan 

berbeda spesies pada ayam belum pernah dilakukan.  

Salah satu uji laboratorium yang direkomendasikan  untuk membantu dan 

meneguhkan diagnosis adalah uji serologik. Prinsip utama dari uji serologik 

adalah mereaksikan antibodi dengan antigen yang sesuai. Uji serologik 

helminthiasis pada ayam membutuhkan protein spesifik (Medion, 2009). 

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengetahui reaksi silang yang 

terjadi pada cacing yang memiliki kemiripan bentuk telur, berbeda spesies namun 

masih dalam satu famili, dalam hal ini cacing A. galli dan H. gallinarum yang 

memiliki predileksi berbeda yaitu usus besar dan usus kecil, namun dalam satu 

host yaitu ayam. Penelitian ini menggunakan antigen dari cacing A. galli dengan 

serum anti-H. gallinarum menggunakan metode Western Blot, merupakan metode 

untuk mengidentifikasi antibodi spesifik pada suatu protein dengan MR tertentu 

yang telah diseparasi. Metode ini dapat memperlihatkan protein dengan 

mereaksikan antibodi dan antigen yang kemudian digunakan untuk membedakan 

reaksi silang. Penggunaan metode ini sangat efektif untuk mengetahui adanya 

reaksi silang antar antigen cacing sekalipun antigen yang diperiksa berukuran 

sangat kecil.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang timbul adalah :  

Pada protein dengan masa molekul relatif (MR) berapakah terjadi reaksi silang 

antara antigen A. galli dengan serum anti-H. gallinarum? 

 
1.3 Landasan Teori 

Cacing merupakan organisme multiselular yang terdiri dari berbagai macam 

protein baik yang spesifik maupun yang tidak spesifik (Kusnoto, 2008). Selain itu 

cacing juga memiliki banyak protein, hal itu bisa meningkatkan terjadinya reaksi 

silang pada kelas yang sama maupun pada kelas yang berbeda. Khusus pada kelas 

yang berbeda secara umum terjadi pada protein dengan MR tinggi (Kusnoto, 

2003). Antigen lengkap adalah protein, tetapi beberapa polisakarida atau 

polipeptida dapat juga sebagai antigen. Antigen juga dapat diperoleh dari ekstrak 

tubuh cacing dewasa. Antibodi dapat diperoleh dari serum hewan yang 

mempunyai titer tinggi (Tizard, 1988). 

Salah satu solusi untuk mengetahui ada atau tidaknya reaksi silang adalah 

dengan penggunan metode Western Blot. Metode ini dapat menunjukkan karakter 

suatu protein sehingga diketahui antara protein yang spesifik dan yang tidak 

spesifik. Protein yang spesifik dapat dijadikan acuan diagnosis awal pada penyakit 

cacing (Kusnoto, 2010). Imunodiagnosis menggunakan Western Blot digunakan 

untuk mendeteksi MR protein dari campuran antigen dan digunakan studi untuk 

membedakan reaksi silang diantara protein. Pada tahap pertama dilakukan 

pemisahan  protein dengan SDS-PAGE (Sodium Deodocyl Suphonat Poly 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

NURINDA ADIBIL KHASANAH



5 
 

 
 

Acrylamide Gel Electrophoresis) dan selanjutnya ditransfer ke membran 

nitroselulose yang sesuai dan akhirnya dilabel dengan antibodi dan 

divisualisasikan dengan pewarnaan yang diinginkan seperti Fast-Red atau 

Commasie Blue (Rantam, 2003). 

 
1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui reaksi silang antara 

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

Blot. 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan protein yang tidak menunjukkan reaksi 

silang dapat dijadikan sebagai bahan edukasi yang dapat diteliti lebih lanjut untuk 

pembuatan kit diagnostik helminthiasis. Sedangkan protein yang terjadi reaksi 

silang dapat dilakukan pengembangan menjadi kandidat vaksin. 
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