
1 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Cacing adalah organisme multiseluler yang memiliki berbagai macam 

protein. Jika dilakukan suatu diagnosis serologik, tidak menutup kemungkinan 

dapat terjadinya reaksi silang. Reaksi silang pada cacing tidak hanya terjadi pada 

famili yang sama, melainkan dapat juga terjadi pada famili yang berbeda. Sudah 

menjadi fokus pada para peneliti saat ini untuk melakukan penelitian reaksi silang 

pada famili yang sama, tetapi belum banyak yang melakukan penelitian reaksi 

silang pada famili yang berbeda. Abdel-Rahman et al. (2000) menyatakan bahwa 

beberapa peneliti memfokuskan pada penggunaan crude extract, sementara yang 

lain ada yang meneliti tentang isolasi protein dengan Berat Molekul (BM) 

tertentu, ada juga yang meneliti tentang enzim sebagai sumber penting untuk bisa 

terjadi reaksi silang.  

Fasciolosis adalah penyakit kosmopolitan di dunia yang banyak 

menimbulkan kerugian ekonomi berupa penurunan berat badan dan karkas, 

produksi susu, gangguan reproduksi hingga kematian (Kurniasih, 2007). 

Fasciolosis pada manusia telah dilaporkan di berbagai negara. Diperkirakan 

bahwa jutaan orang terinfeksi di seluruh dunia dan jumlah orang yang berisiko 

melebihi 180 juta jiwa. Fasciolosis merupakan salah satu penyakit parasit yang 

paling penting pada hewan merumput dengan lebih dari 700 juta hewan produktif 

berada di resiko kerugian infeksi dan ekonomi diperkirakan mencapai lebih dari 

US $ 2 miliar per tahun di seluruh dunia (Ai et al., 2011). 
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Cacing F._gigantica telah ditemukan di beberapa daerah tropis, kecuali 

untuk bagian Eropa Barat. Kurang lebih 80% dari jumlah ruminansia di Indonesia 

terutama kerbau yang terserang Fasciolosis (Suhardono et al., 1991). Cacing 

F._gigantica penyebab Fasciolosis ini dapat dijumpai di hati yang membentuk 

liver fluke. Siput di lahan penggembalaan juga menjadi vektor Fasciola dan 

pencemaran bagi hijauan makanan ternak pada lahan penggembalaan (Levine, 

1978).  

Satu ekor ternak dapat terinfeksi beberapa cacing tidak hanya dari famili 

yang sama, namun dapat terjadi mix infection dengan cacing dari famili yang 

berbeda. Hal ini berpotensi menimbulkan false positif (Anuracpreeda, 2013). 

Reaksi silang dalam satu host juga dapat dimungkinkan terjadi karena penelitian 

lain juga dapat membuktikan reaksi silang pada host yang berbeda. Seperti cacing 

F. gigantica dan C. cotylophorum yang dapat menyerang dalam satu host 

memungkinkan terjadinya reaksi silang. Reaksi silang dapat sering terjadi pada 

protein dengan BM yang tinggi (Kusnoto, 2003). Penelitian untuk karakterisasi 

fraksi protein excretory-secretory (E/S) F. gigantica dengan antibodi poliklonal 

anti-F. gigantica dengan menggunakan teknik Western blot menghasilkan ikatan 

pada protein 130, 108, 91, 74, 58, 52, 45, 40, 40, 35, 32, 28, 27, 25, 18, 15, 8 kDa 

(Sri Mumpuni et al., 2006). Pada antigen WWE F. gigantica dihasilkan ikatan 

protein pada 205, 190, 178, 130, 108, 74, 52, 35, 28, 27,18, 15 kDa (Abdel-

Rahman et al., 2000).  

Cacing Fasciola dan Cotylophoron adalah dua spesies cacing beda famili 

yang berpotensi menimbulkan kerugian berupa penurunan berat badan pada 
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ternak. Hal ini menjadi perhatian penting terlebih lagi cacing Fasciola yang 

bersifat zoonosis. Cotylophoron cotylophorum merupakan cacing yang sering 

ditemui di Indonesia. Cacing yang berpredileksi di rumen dan reticulum kambing, 

domba, sapi, dan ruminansia lain ini sering memberikan kerugian berupa 

penurunan berat badan (weight loss) (Vorster at al., 2012). 

Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengetahui reaksi silang 

yang dapat terjadi pada cacing dengan famili yang berbeda dan pada predileksi 

berbeda, yaitu pada F. gigantica dan C. cotylophorum. Penelitian ini akan 

menggunakan antigen dari WWE F. gigantica yang akan direaksikan dengan 

serum anti-C. cotylophorum dan WWE C. cotylophorum yang akan direaksikan 

dengan serum anti-F. gigantica dengan menggunakan metode Western blot. Hasil 

dari BM nantinya dapat digunakan sebagai diagnosis penyakit Helminthiasis dan 

sebagai kandidat vaksin Helminthiasis.  

 
1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang didapat sebagai berikut : 

1) Pada BM berapa terjadi reaksi silang antara protein F. gigantica dengan 

serum mencit anti-C. cotylophorum? 

2)  Pada BM berapa terjadi reaksi silang antara protein C. cotylophorum 

dengan serum mencit anti-F. gigantica? 

 
1.3 Landasan Teori 

 Cacing merupakan hewan multiseluler yang terdiri dari berbagai macam 

protein, baik yang spesifik maupun yang tidak spesifik. Masing-masing protein itu 
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dapat menjadi antigen yang dapat memicu respon sistem imun induk semang 

dengan membentuk antibodi yang beragam pula (Kusnoto, 2008). Pada penelitian 

yang lain, hal ini digunakan untuk menyelidiki kemungkinan imunologi reaksi 

silang pada tiga jenis cacing yang berbeda famili yaitu antara F. gigantica, 

Toxocara vitulorum, dan Moniezia expansa.  Mengidentifikasi pada tingkat 

molekuler, baik species spesifik dan antigen lintas - reaktif adalah penting yang 

dapat digunakan sebagai kandidat vaksin (Abdel-Rahman et al., 2000). Jumlah 

protein yang beragam dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya reaksi silang 

pada tingkat famili yang berbeda. Penempatan cacing tersebut sebagai WWE atau 

serum anti, selama ini belum ada penelitian yang memaparkan kemungkinan 

terjadinya perbedaan pembacaan BM pita protein. Atas dasar tersebut penelitian 

ini dilakukan untuk mereaksi-silangkan antara WWE cacing F. gigantica dengan 

serum anti-Cacing C. cotylophorum dan WWE cacing C. cotylophorum dengan 

serum anti-Cacing F. gigantica menggunakan teknik Western blot. Teknik 

blotting merupakan suatu teknik pemindahan makromolekul dari medium  

Polyacrilamide gel ke atas membran, setelah proses elektrofresis pita-pita yang 

terpisah dapat dideteksi dengan pewarnaan. Posisi protein antigen pada membran 

dapat dideteksi dengan cara mengikat protein antigen dan antibodi spesifik 

terhadap protein antigen tersebut, maka informasi berat molekul dan jumlah dapat 

diketahui (Abbas et al., 2000).  
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1.4 Tujuan Penelitian 

Membuktikan adanya reaksi silang antara protein dan serum  F._gigantica 

maupun C. cotylophorum dengan teknik Western blot.  

 
1.5 Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk memberikan 

informasi ilmiah tentang reaksi silang antara protein F. gigantica dengan antibodi 

poliklonal C. cotylophorum dan protein C. cotylophorum dengan antibodi 

poliklonal F. gigantica, yang merupakan pembuktian penelitian tentang  profil 

protein spesifik dari cacing F. gigantica yang direaksikan dengan antibodi 

poliklonal F. gigantica serta dari profil protein C. cotylophorum dengan antibodi 

poliklonal C. cotylophorum. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan 

pengembangan penelitian biologi molekuler nantinya. Protein yang terjadi reaksi 

silang nantinya dapat sebagai bahan kandidat vaksin parasit dan protein yang tidak 

terjadi reaksi silang untuk diagnostik spesifik penyakit helminthiasis. 

 
1.6 Hipotesis 

 Hipotesis pada penelitian ini adalah:  

1) Terdapat reaksi silang antara protein F. gigantica dengan serum mencit 

anti-C._cotylophorum pada BM tertentu.  

2) Terdapat reaksi silang antara protein C. cotylophorum dengan serum mencit 

anti-F. gigantica pada BM tertentu. 
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