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Penelitian ini bertujuan melakukan identifikasi morfologi, koloni dan molekuler 

Corynebacterium diphtheriae dari swabbing pasien yang terinfeksi dari Jawa Timur 
yang dirawat di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta, isolasi dan karakterisasi protein 
fimbria bakteri Corynebacterium diphtheriae, uji antigenesitas dan spesifisitas sebagai 
antigen determinan untuk pengembangan sehingga didapatkan bahan uji untuk 
pengembangan diagnostik penyakit difteri. 

Prosedur penelitian ini terdapat beberapa tahap, yaitu: tahap pertama adalah 
isolasi dan identifikasi Corynebacterium diphtheriae secara biokimiawi dan molekuler; 
Tahap kedua adalah karakterisasi dan isolasi protein bakteri Corynebacterium 
diphtheriae; Tahap ketiga adalah uji antigenesitas, sensitivitas dan spesifisitas crude 
protein dan protein murni dari fimbria Corynebacterium diphtheriae dengan teknik 
indirect-ELISA.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Sekuens gen 16S rRNA 
Corynebacterium diphtheriae dari pasien yang terinfeksi dari Jawa Timur 
menunjukkan strain ATCC 43833 yang berbeda dengan strain dari GenBank yaitu 
strain AF262996. Telah berhasil diisolasi protein murni dari fimbria dengan BM 58,3 
kDa yang bersifat spesifik terhadap Corynebacterium diphtheriae. Berdasarkan uji 
ELISA dapat dinyatakan, bahwa crude protein Corynebacterium diphtheriae dan 
protein murni (p58,3 kDa) memiliki antigenisitas yang berbeda sangat signifikan 
(p<0,01), secara berurutan dari tinggi ke yang terendah terhadap serum kelinci anti- 
Corynebacterium diphtheriae, anti-Salmonella dan serum kontrol. Nilai sensitivitas 
crude protein fimbria Corynebacterium diphtheriae terhadap diagnosis Difteri pada 
hewan coba (mencit) yang diimunisasi homogenat bakteri adalah 81,3%, sedangkan 
nilai spesifisitasnya sebesar 96,9%. Nilai sensitivitas protein murni (p58,3 kDa) dari 
fimbria Corynebacterium diphtheriae terhadap diagnosis Difteri pada hewan coba 
(mencit) yang diimunisasi homogenat bakteri adalah 96,9% dengan nilai spesifisitas 
sebesar 100%. 

Pada penelitian ini dinyatakan temuan molekul protein fimbria sebagai antigen 
determinan, protein murni dengan BM 58,3 kDa memiliki spesifisitas lebih tinggi dari 
pada crude protein dan teruji dengan indirect-ELISA menunjukkan sensitivitas dan 
spesifisitas lebih tinggi yang dapat digunakan sebagai kandidat diagnosis difteri. 
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