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ABSTRAK
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PEMBUATAN ANTIGEN Trypanosoma evansi DAN PENGUJIANNYA DENGAN METODE CATT
(CARD AGGLUTINATION TEST). Telah dilakukan percobaan dalam usaha pembuatan antigen (Ag) dari T. evansi
dengan menggunakan tikus putih dan marmut untuk pengeinbangbiakan dan pembuatan stok parasit, dan pada sapi
untuk membuat serum kebal dan normal. Parasit diiradiasi dengan sinar gamma (60Co) dengan dosis 300 Gy. Penentuan
titer antigen dilakukan dengan uji "CATT" terhadap sampel serum sapi lapangan. Hasil yang (liperoleh menunjukkan
bahwa antigen mempunyai potensi yang cukup baik dan stabil pada penyimpanan minus 70°C selama lima bulan.

ABSTRACT

MAKING ANTIGEN OF Trypanosoma evansi AND ITS EXAMINATION BY CATT (CARD
AGGLUTINATION TEST) METHOD. An experi«nent was carried out for making antigen (Ag) of T. evansi by
using experimental animals rats and guinea pigs for developing parasites,; and in cattle for making immune serum and
normal serum. The parasites were irradiated by gamma rays (60Co) at a dose of 300 Gy. The determination of antigen
was done by using Card Agglutination Test (CATT) to the tield samples serum of cattle. The results obtained showed
that antigen was good enough potently and stable at minus 70°C storage during five months.

PENDAHULUAN

Tripanosomiasis atau surra yang disebabkan oleh
T. evansi merupakan salah satu penyakit temak yang sudah
cukup lama dikenal di Indonesia. Secara ekonomi kerugian
yang timbul akibat penyakit tripanosomiasis berupa
penurunan produksi dan tenaga kerja, pertumbuhan lambat
atau bahkan dapat menyebabkan kematian apabila tidak
mendapat pengobatan. Dewasa ini mekanisasi telah
berkembang dengan cepat, tetapi di beberapa daerah masih
banyak menggunakan hewan, khususnya sapi, kerbau atau
kuda sebagai tenaga kerja dalam mengolah tanah pertanian,
atau sebagai tenaga penarik dalam jenis usaha lainnya.
Turunnya daya kerja hewan akibat penyakit tersebut jelas
merugikan bagi pemiliknya, karena tidak dapat
dimanfaatkan secara maksimal.

Teknik diagnosis tripanosomiasis dalam garis
besarnya dibagi dua. Pertama ialah deteksi atau penemuan
parasit di dalam darah penderita/tersangka, dan yang kedua
ialah deteksi antibodi sebagai akibat adanya infeksi penyakit.
Teknik diagnosis yang pertama antara lain dengan preparat
natif, pewarnaan dan diperiksa secara mikroskopis. Teknik
kedua misalnya "indirect hemaglutination tesf', "mercuric
chloric", dan uji serologi lainnya. Diagnosis dengan cara
deteksi parasit dalam darah sering mengalami kesulitan
terutama pada sapi dan kerbau yang mempunyai masa
negatif cukup panjang, sehingga sulit ditemukan parasitnya
dalam darah perifer. Seperti yang dikemukakan oleh
RUKMANA (1) bahwa terjadinya fase negatif dalam tubuh
induk semang, menyebabkan sulit ditemukan parasit T.

evansi pada saat pemeriksaan darah perifer. Selanjutnya,
DARGIE (2) juga menyatakan bahwa diagnosis
tripanosomiasis tidaklah mudah, karena hewan yang
terinfeksi sering mengandung beberapa species parasit
dalam darahnya. Hal tersebut menyebabkan pemeriksaan
secara mikroskopis yang umum dan banyak digunakan akan
sulit menemukan agen parasityang dimaksud. Oleh karena
itu, cara yang pertama perlu didukung cara kedua, yaitu uji
serologis untuk mendeteksi kadar antibodi (Ab) dalam serum
darah. Jumlah kadar antibodi dalam darah menunjukkan
tanggap kebal terhadap infeksi, baik secara alam maupun
secara buatan pada hewan yang bersangkutan. DOYLE (3)
menyatakan bahwa antibodi dapat ditemukan dalam darah,
walaupun parasitnya sudah tidak ditemukan lagi. Menurut
LUCKINS dkk. (4) uji serologi secara ELISA merupakan
salah satu altematif yang tepat untuk mendeteksi penyakit
pada hewan tersangka.

Banyak macam uji serologi telah dikenal dan
digunakan untuk menunjukkan adanya agen penyakit secara
tidak langsung. Pada prisipnya uji serologi adalah ikatan
reaksi antara antigen (Ag) dan antibodi (Ab). Bahan lain
yang ditambahkan adalah sebagai pelengkap dan bergantung
pada jenis uji serologis yang digunakan, dan berfungsi
biasanya untuk mempercepat dan memperjelas reaksi yang
terjadi. Uji serologis perlu dikembangkan metode diagnostik
yang efektif dan efisien untuk kondisi lapangan. "Card
Agglutination Test" merupakan uji serologis (direct
agglutination test) yang cocok dengan kondisi lapangan dan
telah digunakan oleh MAGNUS dkk. (5) untuk diagnosis
secara serologis T. gambiense, parasit penyebab penyakit
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tidur di Afrika. Tahun 1992 "Card Agglutination Tesf
juga telah dikembangkan oleh VAN MIERVENNE
dan MAGNUS (6) untuk mendeteksi antibodi terhadap T.
evansi.

Terkait dengan hal tersebut di atas dan sebagai
tindak lanjut dari percobaan terdahulu, maka percobaan ini
dilakukan untuk pemantapan dan pengujian efektivitas
antigen T. evansi dalam mendeteksi antibodi yang terjadi
pada hewan tersangka/terinfeksi.

BAHAN DAN METODE

Produksi Parasit. Penyediaan parasit yang cukup
dankontinu, T. evansi dipasasedandikembangbiakandalam
tubuh tikus putih dan mannut. Tikus putih untuk pasase
parasit, sedangkan marmut untuk memperbanyak parasit.
Pengambilan parasit dilakukan pada marmut yang sudah
terinfeksi berat (positif 4) dengan menggunakan alat
suntik yang dibasahi antikoagulan dan hewan dalam
keadaan terbius. Parasit yang diperoleh siap untuk dibuat
antigen.

Pembuatan Antigen. Parasit T. evansi disaring
melalui kolom DEAE-cellulose menggunakan bufer PGBS,
sehingga diperoleh parasit yang murni bebas dari darah.
Selanjutnya untuk membuat antigen parasit digunakan
metode IRTISAM (7). Parasit yang sudah murni tersebut
dilakukan ultrasonikasi dengan "Ultrasonic Discruptor UD
200". Suspensi yang diperoleh keinudian dipusing dengan
kecepatan 2000 putaran per menit selama 15 menit. Setelah
dipusing suspensi dipisah dari endapan, dan suspensi
tersebut merupakan bahan antigen parasit T. evansi,
kemudian disimpan pada temperatur minus 80°C.

Pembuatan Hipcrimun Serum. Sapi diinokulasi
dengan T. evansi yang telah diiradiasi dengan dosis 300
Gy. Inokulasi dilakukan sebanyak tiga kali dengan interval
waktu tiga minggu. Darah diambil pada tninggu pertama
dan kedua setelah inokulasi terakhir, untuk diambil
serumnya dan disimpan pada temperatur minus 20°C. Serum
yang diperoleh tersebut merupakan serum positif.

Serum normal atau serum negatif diambil dari
darah sapi yang tidak diinokulasi parasit. Kedua macam
serum tersebut diawetkan dengan menambahkan satu
miligram sodium azide.

Pengujian Antigcn. Pengujian antigen dilakukan
dengan lnenggunakan metode "Card Agglutination Test
(CATT)"
1. Pengujian potensi. Dibuat pengenceran antigen, 1, 'A,

VA, dan i/8 dengan cairan fisiologis. Setiap kali
pengenceran antigen, langsung dibuat preparat dengan
jalan meneteskan satu tetes antigen pada objek gelas.
Sampel serum ditambahkan satu tetes, kemudian dengan
cara yang sama dilakukan pada kontrol serum positif
dan serum negatif. Homogenkan campuran antigen dan
serum dengan batang pengaduk dan disebarkan dalain
lingkaran kurang lebih 1 min dari pinggir lingkaran pada
kartu plastik atau objek gelas. Kartu plastik atau objek
gelas digoyang dengan agitator 60 - 70 putaran per meiiit
selama 5 nienit. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan
memegang ujung plastik dengan tangan dan dimiringkan

perlahan-lahan dalatn gerakan memutar, sehingga
terjadi rotasi campuran tersebut selaina 5 menit. Endapan
gumpalan biru menunjukkan reaksi positif.

2. Pengujian stabilitas. Antigen disimpan terlebih dahulu
dalam kulkas (5 - 10)°C dan dalamfreezer (minus 70°C),
masing masing selama 5 bulan. Kemudian dilakukan
pengujian seperti pada point 1 di atas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1 menunjukkan cara pembacaan tingkatan
reaksi yang terjadi pada uji serologis secara "CATT". Reaksi
terjadi apabila antara antigen dan antibodi adalah homolog.
Tingkatan reaksi tersebut akan memberikan gambaran
konsentrasi atau titer antigen yang digunakan. Konsentrasi
antigen telah diketahui, maka antibodi yang diperlukan
dapat diketahui dari reaksi yang tejadi. Makin tinggi
tingkatan hasil reaksi serologi, maka kemungkinann makin
tinggi pula tingkat infeksi yang terjadi. Sebaliknya makin
rendah reaksinya, maka makin rendah pula tingkat infeksi
yang telali berlangsung. Sebagaimana diketahui bahwa
antibodi terbentuk sebagai akibat masuknya agen penyakit
ke dalam tubuh. Antibodi terbentuk dan mencapai
puncaknya, dan dalam waktu tertentu menurun kembali,
akhirnya menghilang dari dalam tubuh apabila tidak
terstimulasi lagi oleh zat antigenik berikutnya. Waktu
tersebut sering diperhatikan dan dimanfaatkan dalam
program vaksinasi (booster), untuk memperoleh titer
antibodi yang lebih tinggi dalam tubuh. Seperti yang
dikemukakan oleh DOYLE (3) antibodi masih dapat
ditemukan dalain darah, walaupun agen parasitnya sudah
tidak terlihat lagi.

Antibodi yang terbentuk merupakan reaksi atau
tanggap kebal terhadap masuknya agen penyakit ke dalam
tubuh. Makin tinggi antigen yang berada dalam tubuh,
bukan berarti makin tinggi antibodi yang terbentuk. Hal ini
disebabkan karena agen penyakit sering mengeluarkan zat
atau toksin yang akan merusak organ tubuh. Kematian
hewan atau individu yang terkait umumnya disebabkan oleh
rusaknya organ tubuh. Seperti pada kasus tripanosomiasis,
RUKMANA dkk. (8), dan ARTAMA dkk. (9) menyatakan,
bahwa T. evansi mengeluarkan toksin yang bisa
menyebabkan timbulnya aneinia yang cukup hebat, yang
dapat mengakibatkan kematian individu yang bersangkutan.
Oleh karena itu, dalam deteksi adanya antibodi dalam tubuh,
dan hasilnya positif, maka perlu segera penanganan bagi
individu tersebut.

Dari Tabel 1 disajikan bahwa antigen cukup efektif
dan meinpunyai potensi yang cukup baik dalam inendeteksi
antibodi dari sampel hewan tersangka. Antigen dengan No.
Bact. I, pada pengenceran 1 menunjukkan reaksi positif kuat,
dan pada pengenceran 1/2 dan 1/4 masih bereaksi positif.
Sedang pada pengenceran 1/8 memberikan hasil yang
negatif. Dengan mempeibaiki fonnula pada antigen No. Bact
II dan III, ternyata padapengenceran 1/8 memberikan reaksi
yang positif. Nampaknya 1/8 merupakan pengenceran
tertinggi untuk antigen tersebut yang masih mampu
memberikan reaksi positif dalam uji serologis secara
"CATT".
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Dalain pembuatan suatu bahan atau reagen yang
akan digunakan untuk uji serologis, sebaiknya bahan
tersebut masih mampu meinberikan reaksi positif pada
pengenceran setinggi-tingginya. Dengan demikian, maka
bahan/reagen tersebut akan dapat digunakan untuk
mendeteksi sampel yang cukup banyak. Dalam percobaan
ini baru dapat dihasilkan antigen (Ag) dengan pengenceran
satu berbanding delapan yang masih mampu memberikan
reaksi positif pada uji serologis "CATT". Walaupun
demikian nampaknya antigen sudah cukup berpotensi
sebagai bahan deteksi antibodi dalam uji serologis.

Pada pengujian stabilitas, dengan melakukan
penyimpanan pada temperatur (5 - 10)°C ternyata reaksi
positif hanya terjadi pada bulan pertama saja, dan bulan
ke-dua sampai dengan bulan ke-lima reaksinya adalah
negatif. Penyimpanan pada temperatur minus 70°C selama
5 bulan menunjukkan reaksi positif, bahkan makin lama
waktu penyimpanan nampaknya hasilnya makin baik.
Seperti halnya pada parasitnya sendiri T. evansi, pada
penyimpanan pada temperatur (4 - 8)°C hanya bisa bertahan
selama 24 - 48 jani pada media PGBS (Phosphate Glucose
Bufffer Saline), tanpa mengurangi potensi imunogeniknya
(10 dan 11). Penyimpanan pada temperatur minus (80 -
100)°C atau dalam N cair T. evansi dapat bertahan hidup
sampai berbulan bulan atau bahkan tahunan, dengan tidak
mengurangi potensi imunogeniknya (11 dan 12).

Dalam percobaan ini, uji stabilitas baru dapat
dilakukan penyimpanan pada lemperatur minus 70°C,
selaina kurang lebih 5 bulan. Walaupun demikian
nampaknya antigen (Ag) akan tetap stabil, bila disimpan
dalam waktu yang relatif lama pada teinperatur yang sangat
rendah. Hal ini akan sangat menguntungkan, sebab dengan
memiliki stok antigen yang tetap stabil, sevvaktu-waktu dapat
digunakan untuk mendeteksi sanipel dalam jumlah cukup
yang mungkin baru diperoleli/terkunipul dari lapangan.
Kemudian saat pelaksanaan aplikasi di lapang, sebaiknya
antigen mempunyai stabilitas dalam waktu yang relatif lama
pada temperatur kamar. Dalam percobaan ini stabilitas yang
efektif hanya bisa bertahan selama satu bulan pada
teinperatur (5 -10)° C. Hal ini perlu pengkajian lebih lanjut.

KESIMPULAN

Dari hasil yang diperoleh menunjukkan, bahwa
pembuatan antigen (Ag) T. evansi mempunyai potensi yang
cukup baik untuk mendeteksi sampel hewan tersangka/
terinfeksi. Perlakuan penyimpanan minus 70°C selama
kurang lebih 5 bulan, masih memiliki kestabilan yaiig cukup
baik. Walaupun demikian kiranya perlu dikaji lebih lanjut
sampai seberapa jauh lamanya penyimpanan, dan dalam
temperatur berapa agar antigen tetap stabil dan dapat
digunakan sewaktu diperlukan. Untuk pelaksanaan aplikasi
di lapang diharapkan antigen (Ag) tetap stabil dalam
temperatur kamar.
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Tabel 1. Rataan hasil pengujian potensi

P e n g e n c e r a n

1/2 1/4 1/8

I
II
III

Tabel 2. Rataan hasil pengujian stabilitas pada temperatur
(5 - 10)° C

B u 1 a n
Sampel

I II III IV V

1. baik negatif negatif negatif negatif
2. baik negatif negatif . negatif negatif
3. baik negatif negatif negatif negatif
4. baik negatif negatif negatif negatif
5. baik negatif negatif negatif negatif

Tabel 3. Rataan hasil pengujian stabilitas pada temperatur
minus 70°C

Sampel

1.
2
3.
4.
5.

I

baik/+4
baik/+4
baik/+4
baik/+4
baik/+4

n
baik/+4
baik/+4
baik/+4
baik/+4
baik/+4

B u 1 a n

m
baik/+4
baik/+4
baik/+4
baik/+4
baik/+4

IV

baik/+6
'baik/+6
baik/+6
baik/+6
baik/+6

V

baik/+6
baik/+6
baik/+6
baik/+6
baik/+6
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Gambar 1. Carapembacaantingkatreaksiujiserologi
"CATT", (A-C) = (+++). (D-E) = (++),
(F-G) = (+), (H) = (+/lemah), dan (I-J) =
(- / negatif)

DISKUSI

DADANG S.

Dalam uji CARD Test, reaksi positif dapat terjadi
dengan terbentuknya endapan bini. Apa yang menyebabkan
reaksi endapan biru (mekanismenya) pereaksi apa yang
digunakan ?

MUCHSON ARIFIN

Endapan biru sebagai tanda/bukti bahan reaksi
tersebut positif/mudah dibaca. Karena disini ditambahkan
sedikit zat warna met blue. Reaksi yang digunakan adalah
reaksi aglutinasi.

MARIA LINA

1. Apakali antigen yang didapat sudah merupakan antigen
spesifik ?

2. Mengapa djgunakan kolom DEAE untuk memurnikan
antigen, dapatkah digunakan kolom kroinatografi
lain?

MUCHSON ARIFIN

1. Antigen yang diperoleh dengan cara memecah parasit
yang bersangkutan dan sifatnya masih belum spesifik
betul.

2. DEAE, berguna untuk mengikat sel-sel darah, sehingga
dalam proses penyaringan parasitnya saja yang
diperoleh.
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