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PEMBUATAN ANTIGEN DARI Trypanosoma evansi YANG DHRADIASI DAN KAITANNYA
DENGAN PEMBENTUKAN ANTIBODI. Pada penelitian ini parasit T. evansi dilemahkan dengan cara iradiasi
gamma dengan dosis 300 Gy. Sebelum diimunisasi antigen tersebut diikat dengan carrier (Freund's adjuvant). Hewan
percobaan yang dipakai adalah tikus West Star yang beruinur sekitar 3 bulan. Hewan percobaan tersebut dibagi dalam
4 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 5 ekor tikus. Kelompok I (Kontrol) dimana hewan tidak mendapat
perlakuan apapun, Kelompok II (Radiasi) hewan diiradiasi dengan dosis rendah (0,5 Gy), Kelompok IH (Imunisasi)
hewan diimunisasi dengan antigen iradiasi, dan Kelompok IV (Imunisasi dan Radiasi) dimana hewan diimunisasi dan
kemudian diiradiasi dengan dosis rendah (0,5 Gy). Penyuntikan dilakukan secara intraperitoneal dengan volume
antigen iradiasi 0,5-1 ml. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah antibodi poliklonal pada Kelompok I (Kontrol),
Kelompok II (Radiasi), Kelompok III (Imunisasi) dan Kelompok IV (Imunisasi dan radiasi) masing-masing 6,34; 5,96;
7,56; dan 5,88 mg/ml. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adaiah hewan yang mendapat perlakuan
imunisasi, antibodi poliklonalnya lebih tinggi sedikit dari pada perlakuan lainnya. Meskipun antigen telah diiradiasi
dan diikat dengau carrier lainnya ternyata sifat VAT parasit tidak terpengaruh.

ABSTRACT

ANTIGEN FROM IRRADIATED Trypanosoma evansi AND 1TS CORRELATION WITH
ANTIBODY FORMING. In this research parasites of T. evansi was weakened by gamma irradiation at the dose of
300 Gy. This antigen before being used was coupled/bounded with a carrier (Freund's adjuvant). West Star rats of 3
months old were used as treated animal. These animals were divided into 4 groups, each group contained 5 rats. Group
I (Control) was untreated animals, Group II (Radiation) the animals were irradiated with a low dose of 0.5 Gy, Group
m (Immunization) the animals were immunized with irradiated antigen, and Group IV (Immunization and radiation)
the animals were immunized and then irradiated with a low dose of 0.5 Gy. Immunization were done by intraperitoneal
route with irradiated antigen (0.5-lml). These results were as follows : the polyclonal antibody forming of Group I
(Control), Group II (Radiation), Group III (Immunization), and Group IV (Immunization and radiation) were 6.34;
5.96; 7.56; and 5.88 mg/ml, respectively. Group III (Immnization) yielded polyclonal antibody a little higer than the
other treated animals. Eventhough the antigen was coupled with a carrier, it seemed that it did not influence the
parasites variant antigenic types (VAT).

PENDAHULUAN

Trypanosomiasis adalah salah satu penyakit infeksi
yang berjangkit secara endemik pada manusia dan juga
hewan ternak. Penyakit ini disebabkan oleh protozoa, parasit
satu sel dari kelas Flagelata, yaitu Trypanosoma sp.
Trypanosoma sp. terdapat di beberapa belahan bumi kita,
terutama di kawasan Afrika, sebagai penyebab penyakit tidur
pada manusia dan juga pada ternak (nagata), dan di
Indonesia T. evansi menyebabkan penyakit surra pada hewan
ternak.

Di Indonesia parasit tersebut tersebar di seluruh
propinsi. Penyakit ini mengakibatkan kerugian ekonomi
yang tidak sedikit, baik secara langsung maupun tidak
langsung bagi peternak, yaitu dalam usaha pengadaan bahan

- makanan sumber protein hewani seperti daging, susu, dan
keju guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Indonesia.

} Penyakit tersebut bila tidak ditangani dengan serius
dalam keadaan kronis dapat menyebabkan turunnya

produksi ternak, sedang dalain keadaan akut dapat
menyebabkan kematian hewan temak, dan pada hewan
bunting dapat menyebabkan keguguran (1). Umumnya bila
sudah terjadi wabah, penyakit tersebut sukar untuk
disembuhkan. Selain itu obat-obat anti trypanosomiasis
harganya mahal dan sulit pula pemberiannya (2).

Pada penelitian ini akan dibuat antigen terhadap
T. evansi dengan cara mengiradiasi parasit tersebut. Selain
itu untuk meningkatkan berat molekul antigen, maka perlu
diikat denga carrier lain. Protein yang dipakai sebagai
carrier, ialah protein yang berasal dari Mycobacterium
tuberculosis dan telah dimatikan dengan pemanasan
(Freund's adjuvant).

Seperti diketahui, antigen dengan berat molekul
kurang dari 10.000 dalton atau yang disebut hapten, kurang
bersifat sebagai immunogen. Hal ini berkaitan dengan
pembentukan antibodi spesifik. Menurut ROITT (3), bila
hewan vertebrata diimunisasi beberapa kali dengan antigen,
maka akan terjadi respon imun dari sel pembentuk imun
(antibody forming cells), kemudian diikuti dengan
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pembentukaii antibodi. Bila hewan diimunisasi pertaina kali,
yang terjadi adalah respon imun priiner, yaitu mula-mula
dibentuk imunoglobulin M (IgM) dengan kadar tinggi lalu
diikuti dengan imunoglobulin G (IgG) dengan kadar rendah.
Akaii tetapi bila hewan mendapat imunisasi berikutnya
(booster), inaka akan terjadi respon imun sekunder dimana
IgM kadarnya rendah dan IgG kadarnya mulai meningkat
(4).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan
antibodi T. evansi, guna mendeteksi secara cepat adanya
penyakit tersebut dengan cara imunogenik yaitu reaksi Ab-
Ag.

BAHAN DAN METODE

Bahan Percobaan. Hewan yang dipakai untuk
pasasi parasit T. evansi ialah mencit Balb-C dan untuk
pembentukan antibodi spesifik ialah tikus West Star, yang
lnasing-masing berumur sekitar 3 bulan. Antigen yang
digunakan pada penelitian ini ialah T. evansi, dan carrier
untuk meningkatkan berat molekul parasit tersebut ialah
Freund's adjuvant. Freund's adjuvant ada 2 macam, yaitu
Freund's adjuvant lengkap dan tidak lengkap. Freund's
adjuvant lengkap, pada setiap ml campuran minyak (parafin
dan mono oleat mannide) mengandung 1 mg
Mycobacterium tuberculosis (H37 Ra, ATCC 25177) yang
telah dimatikan secara pemanasan, sedangkan Freund's
adjuvant tidak lengkap, setiap ml-nya hanya mengandung
0,85 ml parafin dan 0,15 ml mono oleat mannide.

Hewan percobaan dibagi menjadi 4 kelompok yang
masing-masing kelompok terdiri dari 5 ekor tikus, yaitu
Kelompok 1 (Kontrol), Kelompok II (Radiasi), hewan
diiradiasi dengan dosis rendah 0,5 Gy, Kelompok III
(Imuiiisasi), hewan diimunisasi dengan antigen iradiasi, dan
Kelompok IV (Imunisasi dan radiasi), hewan diperlakukan
kombinasi yaitu mula-inula diimunisasi dan kemudian
diiradiasi dengan dosis rendah 0,5 Gy.

Untuk menganalisis antibodi digunakan reagen St
terhadap protein dan albumin, reagen Turk untuk
menghitung sel lekosit dan zat warna Giemsa untuk
menghitung sel limfosit. Mikroskop, bilik hitung Neubauer
dan counter digunakan untuk menghitung sel-sel darah, dan
spektrofotometer merk Shiniadzu dipakai untuk
menganalisis antibodi.

Pembuatan Antigen. Mula-mula parasit diambil
dari tangki Nitrogen cair (temperatur - 80 °C) dan dibiarkan
pada temperatur kamar liingga mencair. Setelah itu diperiksa
dengan mikroskop, yaitu untuk melihat mobilitasnya dan
diamati pula konsentrasinya (+3 atau +4). Selanjutnya
disuntikkaii ke tubuh mencit dengan volume 0,5-1 ml secara
intraperitoneal. Perkembangan parasit diamati setiap hari
dengan memeriksa darah mencityang diambil dari ekornya.
Bila konsentrasi parasit tersebut telah mencapai +3 atau
+4, maka darah mencit diambil langsung dari jantungnya.
Untuk mencegah supaya darah tersebut tidak cepat
membeku, ke dalani alat suntik dimasukkan larutan EDTA
(ethylenediaminetetraacetic acid) atau heparin, kemudian
parasit tersebut dicampur dengan larutan bufer fosfat glukosa
dengan perbandingan sama banyak. Campuran tersebut

dimasukkan ke dalain tabung dengan volume 20 ml dan
tabuiig tersebut dimasukkan ke dalam gelas piala yang telah
berisi butiran es. Selanjutnya diiradiasi pada sumber radiasi
60Co dengan dosis 300 kGy. Antigen hasil iradiasi diamati
aktivitasnya / mobilitasnya dan dihitung jumlahnya. Pada
penelitian ini digunakan parasit dengan konsentrasi 5 X
106 sel/ml. Antigen iradiasi kemudian dicampur dengan
Freund's adjuvant dalam tabung alat suntik gelas volume
10 ml dan ditekan berulang-ulang (10-20 X), hingga
terbentuk suatu emulsi. Emulsi yang terjadi diuji ikatannya,
yaitu bila diteteskan di atas permukaan air dan tetesan
tersebut tidak pecah, berarti emulsi tersebut telah terjadi
dengan sempurna. Untuk imunisasi pertama dipakai
Freund's adjuvant lengkap dan untuk tujuan booster dipakai
Freund's adjuvant tidak lengkap.

Imunisasi dan Analisis. Emulsi antigen iradiasi
kemudian disuntikkan pada tubuh tikus secara
intraperitoneal dengan volume 0,5-1 ml. Pada tikus
Kelompok IV setelah hewan diimunisasi, 2 hari kemudian
diiradiasi. Analisis I-III dilakukan dengan interval waktu
10 hari. Dilakukan analisis berat badan, dan pengamatan
terhadap sel lekosit dan sel limfosit. Setelah 30 hari
imunisasi pertama, kemudian dilakukan booster. Booster
dilakukan 3X dengan interval waktu 4 hari terhadap booster.
Setelah 2 bulan, dilakukan panen serum dengaii mengambil
darah langsung dari jantung hewan.

Analisis Antibodi Serum yang diperoleh
kemudian dianalisis untuk dilihat kadarnya dengan
memakai reagen St albumin dan protein, dan diperiksa
dengan spektrofotometer. Nilai antibodi didapat dengan cara
mengurangi nilai total protein dengan nilai total albumin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari 2X ulangan percobaan, hasil yang diperoleh
dapat dilihat pada Gambar 1, yaitu jutnlah sel lekosit;
Gambar 2, yaitu pengamatan jumlah sel limfosit; Gambar
3, yaitu pengamatan berat badan hewan percobaan; dan
Gambar 4, adalah pembentukan antibodi spesifik. Pada
Gambar 1, Kelompok I (Kontrol) jumlah sel lekosit terus
meningkat pada analisis I-VII. Hal ini dapat dimengerti
karena hewan makin dewasa, sel imun makin matang
(mature) dan respon imun makin meningkat. Pada
Kelompok II (Radiasi) jumlah sel lekosit menurun sedikit
pada analisis I, bila dibandingkan pada waktu observasi,
tetapi terus meningkat pada analisis berikutnya. Menurut
DUPLAN (5) hewan yang mendapat perlakuan iradiasi
dengan dosis rendah 0,5 Gy pada seluruh tubuhnya, akan
mengalami perubahan pada sel darah perifernya yang
berlangung selama 1-5 hari, tetapi terjadi recovery pada
minggu-minggu selanjutnya sehingga nonnal kembali. Pada
Kelompok III (Imunisasi) dan Kelompok IV (Imunisasi dan
radiasi) sel lekosit bervariasi jumlahnya dari analisis I-VII.
Hal ini disebabkan karena sel imun hewan kurang mengenal
antigen yang disuntikkan (6). Efek iradiasi dosis rendah
(0,5 Gy) kurang nyata pada tikus, sehingga tidak sesuai
dengan teori DUPLAN (5).

Pada Gambar 2 terlihat pengamatan jumlah sel
limfosit. Pada Kelompok I (kontrol), jumlah sel limfositpada
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analisis I-VII adalah 66, 67, 68, 69, 70 dan 70%. Jumlah dengan parasit protozoa keadaannya adalah sebagai
sel tersebut terus meningkat, karena peristiwanya sama berikut:
seperti halnyajumlah sel lekosit, yaitu makin dewasa tikus, Setelah seseorang sembuh dari infeksi protozoa,
respon imunnya makin meningkat. Pada Kelompok II parasit tersebut habis terbasmi dan yang bersangkutan
(Radiasi)jumlah sel linifosit pada analisis I-VII adalah 65, mendapat warisan berupa kekebalan penuh terhadap
67,67,68,68,68, dan 69%. Padakelompok ini pada analisis reinfeksi yang disebut kekebalan steril (sterile immunity).
I terjadi sedikit penurunan jumlah sel limfosit, bila Seringkaliparasittersebuttidakterbasmisamasekali, tetapi
dibandingkan dengan observasi. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa yang lertinggal, walaupun organisme
pengaruh dosis iradiasi rendah (0,5 Gy) pada seluruh tubuh inangberhasil menahan superinfeksi. Para ahli parasitologi
tikus menyebabkan pembahan pada sel darah perifer yang menamakan hal ini preimunisasi. Bagaimana tepatnya
berlangsung 1-5 hari, tetapi setelah itu akan terjadi mekanisme imunologik yang bekerja pada preimunisasi ini
peningkatan pada minggu berikutnya. Pada Kelotnpok III belum diketahui dengan jelas. Baik antibodi humoral
(Imunisasi), jumlah litnfosit pada analisis I-VII adalah 70, ataupun kekebalan perantaraan sel, kedua-duanya jelas
71.69,69,65,66, dan 65%. Pada Kelompok IV (Imunisasi mempunyai peranan dalam pertahanan melawan parasit
dan radiasi) juinlah limfosit pada analisis I-VII adalah 69, protozoa. Mungkin secara umum dapat dikatakan, bahwa
70.69,70,67,67, dan 65%. Terlihat disini pada Kelompok suatu reaksi humoral berkembang bila parasit masuk ke
III (Imunisasi) dan Kelompok IV (Imunisasi dan radiasi), peinbuluh darah (ttypanosomiasis).
jumlah sel limfosit bervariasi. Hal ini disebabkan sel imun Antibodi yang beredar sering kali berusaha
tikus kurang tanggap terhadap sel antigen yang telah inemberi perlindungan terhadap bentuk-bentuk melalui
disuntikkan. Menurut PAYNE dkk. (7) parasit T. evansi darah, tetapi parasit-parasit tersebut sangat tanggap.
sifatnya VAT (variant antigenic types), yaitu antigennya Walaupun antibodi mengadakan perlindungan, tetapi tidak
bervariasi sehingga sukar untuk dikenali oleh sel imun tikus. dapat membersihkan bentuk kista, yang menyebabkan sering

Pada Gambar 3 terlihat hasil pengamatan pada terjadi infeksi subklinis, dan bukan infeksi klinis. Pada
berat badan hewan percobaan. Pada Keloinpok I (Kontrol) trypanosomiasis, parasit tersebut terlepas dari pengaruh
dari analisis I-VII berat badan tikus adalah 181,68; 190,17; antibodidalamperedarandarah. Hal ini disebabkan parasit
193,08; 203,62; 209,62; 220,13; dan 226,27 gram. Pada dapat mengubah susunan antigeniknya. Gambar 5 yang
Kelompok II (Radiasi) dari analisis I-VII berat hewan dikutipdariROITT(3)melukiskanbagaimanatrypanosoma
tersebut adalah 167,41; 179,60; 184,71; 187,65; 196,62; melanjulkan infeksinya pada organisme inang, walaupun
204,55; dan 215,78 grain. Pada Kelompok III (Imunisasi) telah tampak adanya perlindungan penuh dari antibodi.
pembahan berat hewan percobaan dari analisis I-VII adalah Begitn timbul antibodi terhadap bentuk antigen baru, parasit
169,89; 181,54; 184,62; 197,26; 204,16; 211,16; dan 229,43 tersebut lolos dengan mengubah diri menjadi bentuk lain,
grain. Pada Kelompok IV (Iinunisasi dan radiasi) perubalian dan begitu seterusnya.
berat tersebut adalah 169,47; 172,54; 184,95; 195,32;
196,50; 206,75; dan 217,56 gram. Bagi ke-4 kelompok
tersebut terlihat berat badan hewan percobaan makin KESIMPULAN
meningkat pada setiap analisis. Hal ini disebabkan hewan
makin dewasa dan kebutuhan makanannya makin Dari hasil penelitian ini diambil kesimpulan,
meningkat, sehingga hewan percobaan tersebut beratnya bahwa antibodi poliklonal spesifik yang terbentuk pada
makin bertambah. hewan yang diimunisasi dengan parasit T. evansi nilainya

Pada Gambar 4 terlihat hasil pengamatan terhadap tidak jauh berbeda dengan antibodi pada kontrol (antibodi
pembentukan antibodi poliklonal setelah hewan percobaan bawaan non spesifik). Meskipun pada penelitian ini antigen
diimunisasi. Antibodi yang diliasilkan pada Kelompok I dilemahkan/ diiradiasi dengan dosis 300 kGy, dan diikat
(Kontrol), Kelompok II (Radiasi), Kelompok III (Imunisasi) dengan carrier (Freund's adjuvant) sebelum diimunisasikan
dan Kelompok IV (Inninisasi dan radiasi) masing-masing pada hewan, tetapi ternyata sifat variasi antigen (VAT)
adalah 6,34; 5,96; 7,56; dan 5,88 mg/ml. Pada Kontrol, parasit tersebut tidak terpengaruh oleh perlakuan tersebut.
antibodi poliklonal yang dihasilkan adalah antibodi bawaan, Pada percobaan ini dosis rendah pada seluruh tubuh tikus,
karena hewan tersebuttidak mendapat perlakuan imunisasi. tidak mempengaruhi pembentukan antibodinya.
Pada Kelompok II (Radiasi) antibodi yang dihasilkan adalah
lebih rendah dari pada Kontrol. Pada Kelompok III
(Imunisasi) antibodi poliklonal yang dihasilkan sedikit lebih UCAPAN TERIMA KASIH
tinggi daripada Kelompok I (Kontrol). Pada Kelompok IV S d r ^
(Imunisasi dan radiasi) antibodi yang dihasilkan lebih ITi . , „ , _, , . , . , , . ....

. . . . , „ , , j ,„ . . . ,, , . TTT Utami dan Samsul Bahn yang telan membantu penehtian
rendah danpada Kelompok I (Kontrol) dan Kelompok III . . . . . . , . .,
,, • .. „ _ • . , , • , , ,., •• ,. • nu lungga terlaksana dengan baik.
(Imurusasi). Seperti diketahui pembentukan antibodi terdiri oo °
dari dua periode, yaitu periode laten dan periode produksi.
Iradiasi dosis rendah menurut DUPLAN (5) akan DAFTAR PUSTAKA
mempengaruhi periode produksi, sehingga antibodi
poliklonal yang dihasilkan tinggi hasilnya. Temyata pada 1. ADAM, K.M., PAUL, J., and ZAMAN, V., Medical and
penelitianiniiradiasitersebutkurang/tidak mempengaruhi Veterinary Protozology, Churchill Livingstone,
pembentukan antibodi. Menurut ROITT (3) imunisasi Edinberg and London (1971) 60.
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Gambar 1. Pengamatan jumlah sel lekosit tikus yang diimunisasi.
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Gambar 2. Pengamatan jumlah sel linifosit tikus yang diimunisasi.
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Gambar 3. Pengamatan berat badan tikus yang diimunisasi.
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DISKUSI

MARIA LINA

Pada hasil terlihat percobaan pada kelompok IV
antibodi poliklonalnya dari kontrol (kel. I) tanpa imunisasi.
Sedangkan pada kelompok IV hewan telah diimunisasi hasil
di iradiasi. Apakah tujuan penelitian pada kelompok IV,
yaitu iradiasi pada hevvan yang imunisasi ?

SUHARNI SADI

Pada kelompok IV, imunisasi dan iradiasi dengn
dosis rendah tapi antibodi yang terbentuk lebih rendah
daripada K. Maksud perlakuan kombinasi adalah untuk
menaikan produksi antibodi. Seperti diketahui menurut
DUPLAN (1971) radiasi dosisi rendah akan mempengaruhi
periode produksi pada peinbentukan antibodi. Tetapi
nampaknya dosis radiasi ini tidak berpengamh pada
pembentukan antibodi. Hal ini disebabkan karena sifat
parasit adalah VAT, sehingga sel-sel iinun hewan percobaan
kurang mengenali antigen yang disuntikan, akibatnya
antibodi yang terbentuk kurang baik kurang baik nilainya.
Dengan demikian iradiasi dosis rendah juga kurang
berpengaruh pada pembentukan antibodi (periode produksi).
Sifat VAT parasit tidak terpenganih oleh iradiasi (300 Gy)
dan oleh Carrier (Freund's adjuvant).

SUHARYONO

1. Deteksi dini untiik penyakit T. evctnsi dan dicoba dengan
menggunakan antibodi. Secara fisologis bagaimana
hubungannya dengan penyakit tersebut, dan berapa %
keberhasilan dari metode ini untuk medeteksi dini dari
penyakit tersebut ?

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi banyak dan
sedikitnya produksi antibodi, dalam hewan percobaan
apabila penelitian ini berhasil tentu saja akan
memproduksi antibodi tersebut secara banyak ?

SUHARNI SADI

1. Deteksi dini adanya pengaruh yang disebabkan oleh T.
Evansi dengan antibodi yang diperoleh adalah secara

imunologik, yaitu reaksi Ab-Ag. Jika memang hewan
tersebut terjangkit penyakit tersebut maka akan terjadi
reaksi aglutinasi, yaitu akan terbentuk gumpalan. Dalam
hal ini antibodi yang didapat masih jauh dari yang
diharapkan karena nilainya tidak berbeda dengan
antibodi bawaan dari hewan. Seperti diketahui perasit
tersebut bersifat VAT, yaitu sukar dikenali sel-sel imun
hewan percobaan, biarpun antigen tersebut sudah
diiradiasi (300 Gy) dan diikat dengan Carrier (Freund's
adjuvant). Untuk ini kami akan mencoba memakai
terobosan lain supaya antibodi yang dihasilkan tinggi
nilainya.

2. Pada penelitian ini telah dicoba juga perlakuan
kombinasi (imunisasi dan iradiasi dosis rendah dimaksud
menaikan nilai antibodi), tetapi masih belum berhasil.
Bila hewan diimunisasi beberapa kali, maka respon
primer dan pembentukan antibodi akan diperpanjang,
sehingga dengan demikian respon imun akan meningkat
dan antibodi yang dihasilkan akan tinggi nilainya. Pada
kelompok imunisasi, imunisasi dilakukan lx dan 30 hari
kemudian dilakiikan bosteryaiig dilakukan 3 kali dengan
interval waktu 10 hari. Nampaknya antibodi yang
dihasilkan dari kelompok imunisasi juga tidak jauh
berbeda dengan kontrol.

S.M. ADININGSARI

1. Berapa batas ambang Ab polyklonal agar trypanozoma
tidak membahayakan kesehatan pada mencit ?

2. Pada sapi berapa batas ambangnya agar dapat menjaga
kemampuan produksi dan hidup layak.

3. Bagaimana sebaiknya penggunaan praktis imunisasi
pada sapi atau mencit ?

SUHARNI SADI

1. Prinsipnya Ab merupakan reaksi akibat masuknya Ag
dalain tubuh.

2. Harga ambang yang pasti belum diketahui. Bahayanya
apabila iiifeksi berat.

3. Iinunisasi untuk trypanozoma belum bisa langgeng
karena adanya (VAT), akan selalu berubah.
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