
- Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Isolop dan Radiasi, 1998

STUDI TENTANG PENGGUNAAN SERUM DOMBA PASCAVAKSINASI
LARVA TIGA (L3) CACING Haemonchus contortus IRADIASI

PADA KELINCI

Sukardji Partodihardjo*, Helmi Suryadi**,
Endang Purwati**, Gatot Adiwinata***, dan Irtisam**** ""'"™jo0000173

* Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN
** Fakultas Peternakan, Unand. Padang
*** Balai Penelitian Veteriner, Bogor

**** Pusat Veterinaria Farma, Surabaya

ABSTRAK

STUDI TETANG PENGGUNAAN SERUM DOMBA PASCA VAKSINASI LARVA TIGA (L3)
CACING Haemonchus contortus IRADIASI PADA KELINCI. Suatu percobaan telah dilakukan untuk mengetahui
pengaruh pemberian serum domba pasca vaksinasi cacing lambung radiasi pada kelinci ditantang dengan larva
H.contortus infektif. Sejumlah 48 ekor kelinci lokal dibagi menjadi 3 kelompok K, VI dan V2, masing-masing terdiri
dari 4 ekor, dengan menggunakan 4 ulangan. K = kelompok yang hanya diinokulasi 10.000 L3 H.contortus infektif.
VI = Kelompok yang diinokulasi serum domba 2 kali dengan selang waktu 21 hari, dosis inokulasi 0,3 ml serum/ekor
dan ditantang 10.000 L3 H.contortus infektif. V2 = kelompok yang diinokulasi serum domba 3 kali selang waktu 21
hari, dosis inokulasi 0,3 ml seruin/ekor dan ditantang 10.000 L3 H.contorlus infektif. Model Rancangan yang digunakan
adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan menggunakan cara DUNCAN untuk uji antar perlakuan. Peubah
yang diamati meliputi total fraksi protein, kandungan larva L4 dalam lambung, pertambahaan bobot badan kumulattf,
dan persentase kematian kelinci. Hasil percobaan menunjukkan bahwa pada peubah rataan total fraksi protein pada K
= 2,0086 ± 0,2353 mg/dl, VI = 3,2781 ± 0,9227 mg/dl dan V2 = 5,5035 ± 1,6794 mg/dl. Peubah rataan L4 mati pada
K = 10, Vl=8, dan V2 = 4, sedangkan L4 hidup pada K = 3, VH dan V2 =0. Peubah rataan komulatif nilai PCV pada
K = 19,91 ± 1,24 %, VI = 27,31 ± 1,22 %, dan V2 = 35,71 ± 0,56 %. Peubah rataan pertambahaan bobot badan
perminggu pada K = 24,46 ± 0,74 g, VI = 26,04 ± 2,23 g, dan V2 = 28,93 ± 1,67 g. Peubah rataan prosentase tingkat
kematian pada K = 37,5 ± 14,46 %, VI = 18,75 ± 23,90 % dan V2 = 0 ± 0 %. Dari hasil percobaan tersebut dapat
disimpulkan bahwa inokulasi serum pada kelinci mempunyai kelebihan yaitu menurunkan tingkat anaemia,
meningkatkan pertambahaan bobot badan, menurunkan persentase kematian, meningkatkan kematian L4 yang hidup
dalam lambung, dan dapat meningkatkan kandungan tanggap kebal yaitu total fraksi protein pada hewan kelinci.

ABSTRACT

STUDY ON THE USE OF SHEEP SERUM POST VACCINATION OF THREE PHASE LARVA
(L3) HAEMONCHUS CONTORTUS WORM IRRADIATED INOCULATED TO RABBIT. Study has been done
on rabbit to find out the effect of giving sheep serum post vaccination with irradiated gastric worm challenged with
infective H.contortus larva. Forty eight local rabbit divided into 3 groups: K, VI dan V2, each group consists of 4
rabbits, by using 4 times repetition. K = group which only inoculated 10.000 L3 H.contortus infective. VI = group
which twice serum inoculated with 21 days interval, inoculation dose were 0,3 ml serum each, and challenged with
10.000 L3 H.contortus infective. V2 = group which 3 times serum inoculation with 21 days interval, inoculation dose
0,3 ml serum each and challenged with 10.000 L3 H.contortus infective. Design model used with Completely Random
Design (RAL), Duncan was used as inter treatment test. Parameter observed are total protein fraction, larva L4
content in gaster, cumulative weight gain, and death percentage rabbits. Result of study showed that on average
parameter total protein fraction on K = 2,0086 ± 0,2353 mg/dl, VI = 3,2781 ±0,9227 mg/dl dan V2 = 5,5035 ± 1,6794
mg/dl. Average parameter L4 death showed on K = 10, VI = 8, dan V2 = 4, while L4 alive on K = 3, VI = 1 dan V2
=0. Commutative Average parameter PCV value on K = 19,91 ± 1,24 %, VI = 27,31 ± 1,22 %, and V2 = 35,71 ± 0,56
%. Average parameter weight gain per week on K = 24,46 ± 0,74 g, VI = 26,04 ± 2,23 g, and V2 = 28,93 ± 1,67 g.
Percentage average parameter death rate on K = 37,5 ± 14,46 %, VI = 18,75 ± 23,90 % and V2 = 0 ± 0 %. The
conclusion of the study result was serum inoculation on rabbits have positive result on reducing anaemia rate, elevating
weight gain, reduce death percentage, reduced L4 alive content in gaster, and able to elevate immunity respond
content that is total protein fraction on rabbits.

PENDAHULUAN yang ditimbulkan adalah kekurusan dan oedema di jaringan
sub kutis (SEDDON dan ALBISTON, 1). Bentuk gangguan

Cacinginidianggapsangatmerugikankarenapada yang khas akibat infeksi cacing Haemonchus contortus
keadaan iiifeksi akut dapat menyebabkan kehilangan darah adalah anaemia, dengan ditandai kadar haemoglobin
yangbanyak, yaitu mencapai 0,049 ml/hari/ekordangejala menurun, nilai leukosit berkurang (ARIFIN, 2).
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RONOHARDJO (3) inenyatakan bahwa anaemia pada
domba dan kambing yang menderita haemonchosis terdapat
dalam tiga tahap. Taliap pertama yang ditandai dengan
penuruiian drastis dari nilai hematokrit dan zat besi dalam
serum darah, tahap kedua terjadi pada periode postpaten
yaitu periode penurunan eritrosit dari sel darali. Tahap ketiga
terjadi penurunan lebih lanjut dari nilai hetnatokrit dan
rendahnyacadangan zatbesi dalamserum. MenurutSOOD
(4) kehadiran cacing Iambung ini dalam abomasum akan
menganggu penceraaan dan abosorbsi protein, kalsiutn dan
pospor ; meningkatkan keasainan lambung dan plasma
pepsinogen serta abomasitis. Kedaan tersebut
mengakibatkan hewan menderita hipoproteinemia dan
katabolisme protein yang cepat. Bila digunakan hewan
percobaan yang lebih miirah dan dapat menghasilkan respon
hasil penelitian juga cukup baik maka perlu digunakan
hewan pengganti domba yaitu kelinci atau marnnit.
CHARLESTON (5) menyatakan bahwa gangguan yang
terjadi pada lambung kelinci yang terinfeksi Haemonchus
contortus adalah mirip dengan infeksi yang terjadi pada
abomasum domba dan kambing,sehingga hewan kelinci ini
oleh WAGLAND dkk (6) dan HUTCHINSON dan
SLOCOMBE (7) merupakan hewan laboratorium yang
dapat digunakan untuk penelitian infeksi buatan cacing
H.contortus. Terjadinya perubahaan yang tinggi pada level
iosinophil apabila kelinci teriiifeksi Haemonchus contortus
dalam juinlah yang banyak. Hal ini diperkuat oleh
CHRISTEE (8) bahwa peningkatan yang tinggi sekali terjadi
pada kandungan asam lambungjikakelinci terinfeksi cacing
ini dalam jumlah yang sangat banyak. Upaya
penanggulangan penyakit ini biasanya dengan
menggunakan obat cacing dan perbaikan tatalaksana
beternak. Pengalaman di luar negeri menunjukkan
pemakaian obat terus menerus meniinbulkan masalah
resistensi obat, sehingga timbul galur cacing yang tahan
obat cacing tertentu. Salah satu usaha untuk pencegahaan
penyakit ini dapat dilakukan dengan cara imunisasi atau
lebih dikenal dengan vaksinasi yang dapat merangsang
thnbulnya respon kekebalan terhadap haetnonchosis.

Respon kekebalan yang dapat dilakukan yaitu
dengan pemindahaan antibodi dari hewan resisten atau
hewan pasca vaksinasi kepada hewan yang rentan sehingga
diperoleh kekebalan yang bersifat temporer (TONAMEX,
9). CULBERTSON (10) Menyatakan bahwa bila suatu
individu diberikan suatu vaksinasi dan kemudian ditantang,
temyata juinlah parsit yang timbul kembali jumlahnya jauh
kerkurang, maka individu tersebut telah mempunyai
tendensi kekebalan. Usaha lain untuk penanggulangan
dengan vaksin iradiasi merupakan pilihan yang baik, tetapi
pilihan lain yangdianggap inemungkinkan adalah menjajagi
kemungkinan dapat ditemukannya kandidat antigen yang
potensial melalui penelitian ini.

Respon kekebalan didalam tubuh hewan percobaan.
Setiap antigen yang masuk ke dalam tubuh hewan harus
ditangkap dan dikenali sebagai benda asing. Informasi ini
akan diberitahukan kepada sistim pembentukan antibodi
atau kepada sitim kekebalan dengan perantara sel (Cell
Medieted lmmune = CMI). Sistim tersebut pada saatnya
harus berespon dengan menghasilkan antibodi tersebut,
sistim kekebalan harus juga menyimpan memori dari

kejadian tersebut sehingga pada kejadian berikutnya dengan
antigen yang sama, respon kekebalan akan lebih efisien
(TONAMEX, 9). Antibodi adalah imunoglobulin yang
terbentuk pada tanggap terhadap pengenalan bahan/
substansi asing yang tnasuk ke dalatn tubuh dan dikenal
oleh tubuh sebagai antigen yang menyebabkan pembentukan
antibodi itu sendiri. Imunoglobulin ini secara fisikokimia
dapat dikelompokkan berdasar kelarutannya dalam larutan
garam kuat, muatan elektrostatik, berat molekul, dan stuktur
antigenitasnya. Antibodi terdapat dalam berbagai cairan
tubuh, sedangkan dalam konsentrasi tinggi, jumlah yang
banyak dan mudah diperoleh untuk dinalisa yaitu terdapat
dalain serum darah (TIZARD, 11). Kekebalan dapatberupa
kekebalan pasif dan kekebalan aktif dimana dapat diperoleh
secara alamiah atau buatan. Kekebalan pasif diperoleh
dengan meinindahkan antibodi dari hewan resisten kepada
hewan yang rentan sehingga diperoleh kekebalan yang
bersifat temporer. Kekebalan aktif diperoleh dengan
memberikan antigen kepada hewan yang rentan yaitu
dengan cara pemberian vaksinasi (TONAMEX, 9). Hewan
akan bereaksi dengan meningkatan respon kekebalan,
sehinggakekebalan yang terjadi tidak segera hilang. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk melihat manfaat pemberian
sera domba pasca vaksinasi larva tiga Haemonchus contorttts
iradiasi dalam menghambat pertumbuhan cacing lambung
pada hewan kelinci. Respon penyembuhan diteliti berdasar
total fraksi protein, gambaraii larva 4 dalatn lambung pasca
seksi, pertambahaan bobot badan, persentase kematian dan
tingkat anaemia. Untuk proses pembuatan vaksin dengan
iradiasi secara komersial, aman tanpa syarat, para pakar
FAO, WHO dan Division of Atomic Energy in Food and
Agriculture, pada IAEA, telah merekomendasikannya pada
tgl 11 Mei 1968 (IAEA, 12 ).

BAHAN DAN METODE

Larva infektif H. contortus dan Iradiasi. Cacing
dewasa H. contortus diambil dari abomasum domba-domba
yang dipotong di abatoar. Cacing ini dibiarkan untuk
bertelur dalam cawan petri selama satu malatn. Cacing
dewasa yang masih mengandung telur kemudian digerus,
agar telur-telurnya keluar. Telur-telur tersebut kemudian
dipupuk dalatn media vermikulite. Satu minggu kemudian,
larva yang tuinbuh dipanen dan disimpan dalam cairan
fisiologis pada suhu 4 C. Sebelum digunakan, larva ini
dihitung jumlahnya berdasarkan konsentrasi tiap tnl larutan.
Karena percobaan akan dilakukan pada kelinci perlu terlebih
dahulu larva tersebut dilepas selubungnya atau disebut
"exheated larva". Untuk itu perlu digunakan tnetode
raodifikasi dari SLOCOMBE dan WHITLOKE (12) dimana
pada cairan larva dialirkan 40 % CO2, dan 60 % N2. Dengan
metode ini didapatkan sekitar 90 % L3 yang terkelupas
selubungnya.

Larvayang telah terkelupas selubungnya kemudian
dibawa dari Balitvet Bogor ke PAIR-B AT AN Jakarta untuk
diiradiasi dengan sumber iradiasi sinar Gamma kobalt-60
dari Iradiator Irpasena, dengan dosis iradiasi 500 Gy. Larva
yang sudah diiradiasi dianggap sebagai kandidat vaksin
dengan dosis inokulasi 50.000 L3/ekor domba.Domba yang
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telah divaksinasi lalu diambil serum darahnya dengan cara
sebagai berikut. Darah diambil melalui vena jugolaris dari
domba pasca vaksinasi L3 iradiasi 2 minggu pasca vaksinasi
dengan volume± 10 ml. Setelah darah diambil dalam tabung
reaksi, kemudian ditaruh dalam posisi miring untuk
mendapatkan serum yang dikehendaki, kemudian serum
tersebut disimpan dalam refrigerator. Penggunaan seruni
domba untuk inokulasi pertama dilakukan 2 - 3 hari pasca
pengambilan darah, inokulasi ke-2 dan ke-3 dilakukan
dengan interval 21 hari.

Model rancangan. Percobaan ini menggunakan
Rancangan Acak Lengkap dengan 3 (K,V1 dan V2)
perlakuan masing-masing 4 ulangan.
K = Kelompok kelinci yang hanya mendapat tantangan

10.000 L3 H.contortus infektif.
VI = Kelompok kelinci yang diinokulasi 2 kali dengan

selang waktu 21 hari, dosis inokulasi 0,3 ml serum/
ekor dan ditantang 10.000 L3 H.contortus infektif.

V2 = Kelompok kelinci yang diinokulasi 3 kali dengan
selang waktu 21 hari, dosis inokulasi 0,3 ml seram/
ekor dan ditantang 10.000 L3 H.contortus infektif.
Uji antar perlakuan digunakan DUNCAN.

Hewan yang digunakan adalah kelinci lokal
sebanyak 48 ekor yang ditempatkan pada kandang kawat.
Hewan diamati kesehatannya, stabilitas bobot badan, dan
kelincahaannya selama 2 minggu sebelum percobaan
dimulai. Setiap perlakuan terdiri dari 4 ekor kelinci yang
dalam pemeliharaannya diperhatikan kebersihan kandang,
pemberian air tninum, vitainin B dan pakan. Pakan yang
diberikan, yaitu daun kembang kol yang dapat memberikan
palatabilitas cukup tinggi. Sebelum percobaan kelinci perlu
dibersihkan dari kontaminasi cacing dengan cara
memberikan pengobatan dengan Thiabendazole dan
diadaptasikan selama 15 hari, dengan demikian hewan
percobaan telah bebas dari infeksi cacing.

Peubah yang diamati meliputi; Total fraksi protein
dengan menggunakan metode Mikroplate modifikasi atau
metode LOWERY (13). Peubah yang lain yaitu kandungan
L4 didalam abomasum, persentase PCV, bobot badan dan
persentase ketnatian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama masa percobaan di mana kelinci mulai
diinokulasi senim dari domba pasca vaksinasi ternyata hasil
rataan kumulatif dari total fraksi protein yang tertinggi ada
pada perlakuan V2 = 5,5035 ± 1,6794 mg/dl, sedangkan
pada perlakuan kontrol K= 2,0086 ± 0,2353 mg/dl. (Tabel
1). Terlihat bahwa vaksinasi serum domba pasca vaksinasi
L3 H. contortus iradiasi dapat mempengaruhi total fraksi
protein, setelah dianalisa sidik ragam, menunjukkan bahwa
inokulasi sera domba pasca vaksinasi tersebut berpengaruh
nyata (P<0,05) terhadap peningkatan total fraksi protein.
Berdasar pendapat NIELSEN dan ANDERSEN (Dalam
SCHALM, 14) menurunnya total fraksi proteinberhubungan
dengan tingkat penyerangan parasit cacing dan kerusakan
yang terjadi pada saluran usus dan lambung, makin tinggi
tingkat penyerangannya, tingkat kenisakan meningkat dan

makin banyak kehilangan protein yang terjadi di dalam
saluran pencernaan. SCHALM juga menambahkan bahwa
haemonchosis dapat menyebabkan terjadinya
hypoproteinemia, yang dengan tingkat penyerangan berat
akan berakibat buruk terhadap protein. Hal ini juga
disebabkan oleh banyaknya darah yang diisap cacing,
sehingga jumlah protein yang diserap hewan menjadi
berkurang. Tingginya total fraksi protein pada V2
menunjukkan bahwa pemberian serum domba pasca
vaksinasi dapat menambah penyembuhan tubuh kelinci
terhadap serangan cacmgH.contortus.

Peubah rataan L4 yang masih ada pada lambung
memperlihatkan bahwa pada perlakuan K yang mati 10,
hidup 3, VI yang mati 8, hidup 1, dan V2 yang mati 4,
hidup 0 (Tabel 2). Menurut TONAMEX, pengaruh inokulasi
serum yang masuk kedalam tubuh, masih belum mampu
menahan pertumbuhan L4 di dalam lambung (kecuali V2)
akibat pengaruh pemberian inokulasi serum sampai 2 kali
inokulasi.

Persentase PCV dari tiga kelompok yang diukur
tiap minggu pasca tantangan, dapat dilihat pada Tabel 3.
Terlihat bahwa inokulasi serum domba akan dapat
mempengaruhi persentase kadarPCV, dan setelah dianalisa
sidik ragam, menunjukkan bahwa inokulasi serum domba
dapat menimbulkan pengaruh sangat nyata (P < 0,01) pada
peningkatan kadar PCV. Usaha pemberian inokulasi serum
dapat menekan pertumbuhan L4 cacing menjadi berkurang
dan banyak yang mati. Hal ini disebabkan terbentuknya sel-
sel darah merah serta cairannya secara sempuma, sebagai
akibat mobilisasi sitim hemapoitik organ berjalan secara
normal, kenyataan ini sesuai dengan pendapat TIZARD dan
SOULSBY (15) yang menyatakan bahwa adanya reaksi
antibodi yang menyebabkan antigen cacing dapat melakukan
reaksi hipersensitivitas sehingga tingkatpenyerangancacing
dalam menghisap darah semakin berkurang. Ini berarti
tingkat anaemia menjadi rendah di mana pada perlakuan
V2 dapat tercapai kadar hematokrit yang normal.

Berdasar hasil analisa sidik ragam menunjukkan
bahwa serum domba pasca vaksinasi L3 H. contortus iradiasi
berpengaruh nyata (P < 0,05). (Tabel 4) terhadap
pertambahaan bobot badan kelinci. Dengan terhambatnya
pertuinbuhan cacing penantang, maka gangguan yang
terjadi pada metabolisme tubuli menjadi berkurang, sehingga
menyebabkan ransum yang dikonsumsi menjadi lebih
banyak dan efek berantainya adalah zat makanan yang
dikonsumsi lebih meningkat, akhirnya dapat merangsang
pertumbuhaan bobot badan. Hal ini sesuai dengan pendapat
dari MULLIGAN (16) yang menyatakan adanya hubungan
antara jumlah konsumsi ransum dengan tingkat
penyerangan parasit cacing serta pertambahaan bobot badan.
Pemberian inokulasi serum tampaknya memberikan
pengaruh terhadap daya tahan tubuh terhadap serangan
infeksi ulang atau tantangan dari L3 cacing H.contortus.
Hal ini dapat dibuktikan berdasar data pada Tabel 5, dimana
persentase kematian tertinggi terjadi pada perlakuan Kontrol
yaitu 37,5 %, sedangkan terendah didapatkan pada
perlakuan V2, yaitu 0 %. Setelah dianalisa sidik ragam,
pengaruh inokulasi serum terhadap kematian hewan
percobaan sangat nyata (P < 0,01). (Tabel 5). Pemberian
serum domba yang mengandung antibodi, ternyata anti
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bodinyajugaberftingsi pada kelinci sehingga menghambat
pertumbuhan yang diinfeksikan.

KESIMPULAN

Pengaruh inokulasi seruni diambil dari darah
domba yang telah divaksinasi dengan L3 H. contortus
iradiasi 500 Gy kepada hewan percobaan berdasar liasil
pengamatan dari beberapa peubah seperti total fraksi protein,
L4 didalam abomasum, persentase PCV, bobot badan dan
persentase kematian temyata telah menyebabkan kondisi
kesehatan hewan percobaan menjadi lebih baik dari pada
perlakuan kontrol bila ditantang dengan L3 H. contortus
infektif. Semakin sering hewan tersebut metnperoleh serum
yang mengandung antibodi, semakin kuat dia menghadapi
serangan penyakit. Dari percobaan diatas ternyata serum
dari darah hewan yang divaksinasi dapat digunakan untuk
meningkatkan kekebalan hewan lain terhadap penyakityang
saina.
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Tabel 1. RataanTotal Fraksi Protein Kelinci yang divaksin Tabel 4. Rataan Pertambahaan bobot badan kelinci yang
sera domba pasca vaksinasi L3 H. contortus divaksin sera domba pasca vaksinasi L3 H.
iradiasi dan Kontrol contortus iradiasi dan Kontrol

Perlakuan

K
VI
V2

Total Fraksi

Rataan

2,0086
3,2781
5,5035

Protein (mg/dl)

Simpangan baku

±0,2353
± 0,9227
± 1,6794

Perlakuan

K
VI
V2

Pertambahaan

Rataan

24,46
26,04
28,93

bobot badan (g/minggu)

Simpangan baku

±0,74
±2,23
±1,67

Perbedaanya sangat nyata P < 0,01 Perbedaannya nyata P < 0,05

Tabel 2. Rataan kandungan L4 yang mati dan hidup pasca
seksi dari perlakuan K, VI dan V2

Tabel 5. Rataan persentase Tingkat Kematian kelinci yang
divaksin sera domba pasca vaksinasi L3 H.
contortus iradiasi dan Kontrol

Perlakuan

K
VI
V2

mati

10
8
4

hidup

3
1
0

Tabel 3. Rataan kadar hematokrit atau PCV kelinci yang
divaksin sera domba pasca vaksinasi L3 H.
contortus iradiasi dan Kontrol

Perlakuan

K
VI
V2

Kadat

Rataan

19,91
27,31
35,71

• hematokrit (%)

Simpangan baku

±1,24
±1,22
± 0,56

Perlakuan

K
VI
V2

Perbedaannya

Tingkat kematian ( % )

Rataan

37,5
18,75

0

nyata P < 0,05

Simpangan baku

14,46
23,90

0

Pengaruhnya sangat nyata P < 0,01
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