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PENGARUH IRADIASI TERHADAP INFEKTIVITAS METASERKARIA
Fasciola gigantica PADA KAMBING

ABSTRAK

PENGARUH IRADIASI TERHADAP INFEKTIVITAS METASERKARIA Fayciola gigantica
PADA KAMBING. Suatu percobaan dilakukan untuk mengetahui dan mempelajari pengaruh iradiasi terhadap
infektivitas metaserkaria F. gigantica dengan melihat perubahan yang terjadi pada status dan kondisi kambing
yang dicobakan. Empat kelompok bewaIl percobaan diinokulasi dengan metaserkaria F. gigantica yang diiradiasi
dengan dosis 0, 45, 55, dan 65 Gy. Setiap ekor kambing perlakuan diinokulasi dengan dosis 350 metaserkaria F.
gigantica hidup. Sedang satu kelompok lagi sebagai kontrol negatif (tanpa inokulasi metaserkaria). Infektivitas
metaserkaria imdiasi diamati dengan melihat perkembangan dan pertambahan bobot badan, jum1ah sel darah
merah (RBC), kadar hemoglobin (Hb), persentase Packed Cell Volume (PCY), dan sel eosinofil, serta
pemeriksaan patologi anato~is. Hasil percobaan menunjukkan bahwa 45 Gy merupakan dosis optimal untuk
melemahkan infektivitas metaserkaria F gigantica yang bisa diterapkan pada kambing untuk menimbulkan
tanggap kebal yang baik.

ABSTRACT

THE IRRADIATION EFFECT AGAINST TO THE INFECTIVITY OF METACERCARIA OF
Fasciola gigantica ON GOAT. An experiment was caJTied out to study the effect of irradiation against to the
infectivity of metacercaria of F. gigantica by using observation the exchange of goat bodies condition. Four
groups ot' experiment atlimals were inoculated by irradiated metacercaria of F. gigantica at a doses of 0, 45, 55
and 65 Gy, and the other one is the negative control. Each experiment animals recieved 350 live's metacercaria.
111e infectivity of irradiated metacercaria in goat has been followed itl the development of body weight, blood
value described as the nUlnber of red blood cells (RBC), level of hemoglobine (Hb), percentages of Packed Cell
Volume (PCV), eosinofil and the last is pathology anatomic inspection. The results obtained showed that 45 Gy
is the optimal dose of irnIdiation for decreasing infectivity of metacercaria of F. gigantica which have the ability
to stimulate the good iillInune response in the goat.

PENDAHULUAN dati lambung (abomasum) menembus mucosa usus
duabelas jari (duodenum), ke saluran empedu dan
akllimya sampai ke parenkhim hati. Ketiga, yang umum
terjadi adalah setelah menembus usus menuju
peri/onium, lalu menembus kapsula hati yang akhimya
sampai ke hati.

Penanggulangan dan pencegahan penyakit
fascioliasis umumnya dilakukan dengan cara pemberian
obat secara teratur dan tejadwal, serta kebersihan
lingkungan terutarna ditujukan untuk mencegah
berkembangnya hewan perantara yakni siput (Lymnea
sp.). Penelitian yang acta kaitannya dengan masalah
penyakit parasiter telah dilakukan dengan menggunakan
teknik iradiasi untuk melemahkan agen penyakit tanpa
mengllilangkan daya antigeniknya daD telah berhasil
dapat memberikan daya kebal pacta domba dan sapi yang
dicobakan (3). Percobaan serupa telah dilakukan pacta
domba dan sapi khususnya untuk pengendalian
schistomiasis dengan tingkat keberhasilan sekitar 70%.
Dari basil tersebut kemudian diterapkan pacta ruminansia
untuk mengetahui tanggap kebal yang terjadi setelah
diinfeksi dengan Fasciola sp. (4). Demikian juga
HAROUN daD HILLYER (5) telah melakukan percobaan
dengan teknik iradiasi untuk melemahkan infektivitas
metaserkaria Fasciola gigan/ica yang dicobakan pacta
domba dan sapi.

Fasciola gigantica adalalI parasit yang cukup
potensial penyebab fascioliasis atau distomatosis. Di
Indonesia fascioliasis merupakaJI salalI satu penyakit
temak yang telalI lanm dikenal dan tersebar secara luas.
Keadaan almu Indonesia dengan curalI hujan dan
kelembaban yang tinggi, dan ditunjang pula oleh sifatnya
yang hemaprodit yakni berkelamin jantan dan betina
akan mempercepat perkembangbiakan cacing hati
tersebut. Fascioliasis dapat menyerang rurninansia, baik
ruminansia kecil maupun besar, ballkan hampir semua
hewan IUaIualia. Walauplm muulnnya tidak
menyebabkan kematian, tetapi karena sifatnya yang
kronis nmka kerugian ekonomi yang terjadi bias.'UIya
berupa penurunan produksi dan pemlmbuhan yang
lambat (I). Kerugian yang diderita oleh petemak adalah
nmmnya nilai suatu temak, sedangkaII palli'l konsmnen
kerugiannya mendapatkan daging dengan kualitas di
bawah kelayakan untuk dikonsmnsi.

Fasciola gigantica bentuknya pipih seperti daun
dan 1mbitat utamanya di lmti rnaka dikenal dengan nalna
cacing Imti. Menunlt SA TRIYO (2) ada tiga cara larva
infektif cacing hati setelah lnasuk ke dalam tubulI sampai
ke organ hati hewan yang terilueksi. Pertmna ialalI ikut
bersama aliraII daralI, kemudian menembus kapiler daralI
terns ke vena porta dan aklumya sampai ke hati. Kedua,
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Terkait dengatt Ital tersbut, percobaan ini
dilakukan untuk mengetahui dan mempelajari pengartut
iradiasi terlmdap infektivitas metaserkaria F gigantica
dengan melilmt perkembangan dan kelainan yang terjadi
pads kambing sebagai Itewan percobaan.

BAHAN DAN METODE

Percobaan ini menggunakan kaInbing kacang
sebanyak duapuluh ekor yang berumur delap~ bulan
dengan bobot badan awal kurang lebih 10 kg, daD dibagi
menjadi lima kelompok sesuai dengan perlakuan yang
diberikan (empat kelompok iradiasi dan satu kelompok
kontrol negatif). Metaserkaria F. gigantica yang
diperoleh daTi lapang setelal1 diseleksi daD dikelompokan
sesuai kebutuhan kemudian diiradiasi dengan dosis 0, 45,
55 dan 65 Gy. M'1sing lnasing tingkat dosis iradiasi
diinokulasikan pacta empat ekor kambing kacang yakni
kelompok I (Vo) unttlk dosis 0 Gy, kelompok II (VI)
untuk dosis 45 Gy, kelompok III (V2) untuk dosis 55 Gy,
Kelompok IV (V3) untuk dosis 65 Gy, daD kelompok V
(Vn) untuk kontrol negatif atau tanpa inokulasi
metaserkaria. Dosis inokulasinya adalah 350
metaserkaria/ekor kambing. Parameter yang dialnati
adalal1, perkembangaIl dan pertaInbafu'1D bobot badan, sel
darall me Tall (RBC), kadar hemoglobin (Hb), persentase
Packed Cells f/olume (PCV), daD eosinofil. Pemeriksaan
patologi anatomi dimaksudkan untuk melihat kerusakan
hati dan penemuan cacing dewasa yang dilakukan pada
akl1ir pengamatan setelall hewan percobaan diseksi.

BASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan produksi temak mnmooya yang
harus diperhatikan ad-1lah perkembangan daD
pertambal1aD bobot badan. Pemberian ~1kan daD
pemeliharaan keselk1tan yang baik diharapkan produksi
akan cepat meningkat. Adanya perlaklJan inokulasi
parasit pacta hewan percobaan, maka perkembangan daD
pertambah.,l11 bobot badan selalna percobaan berlangsung
disajikan pacta Gambar I. Kelompok I (Vo) yakni
kelompok yang diinokulasi dengan metaserkaria infektif
(0 Gy), menunjukkan pertambal1aD bobot badan yang
paling renda11 atau kecil dibanding dengan kelompok
yang lain. Keadaan ilU menunjukkan ballwa keberadaan
metaserkaria/parasit dalam tubuh dapat menghambat
perkembangan dan pertamballan bobot badan.
Keberadaan paras it di dalam tubuh menyebabkan
ruSc1knya jaringan atau organ tubuh selungga timbul
perdara11an yang selanjutnya dapat menycbabkan anenua
yang akan mengganggu proses pertUlubullan badan
hewan yang ditumpanginya. Seperti telall diketallui
bahwa, salah satu fungsi dara11 adalall untuk mengangkut
zat makclI1an untuk didistribusikan keseluruh tubull.
Berkurangnya jumlah darah yang beredar dalam tubull
menyebabkan bekurang pula zat makanan yang
didistribusikan keseluruh tubull. Hal ini merupakc1l1 salall
satu penyebab terjadinya perkembangan dan
pertmnbuhan badan Imubat (6). Kelompok V(Vn) yakni
kelompok tanpa inokulasi parasit, rataan bobot badannya
relatif paling tinggi dibanding dengan kelompok lainnya.

Hal ini terjadi karena dalarn tubulmya negatif parasit
sehingga tidak ad:'1 yang mengharnbat proses
pertwnbuhannya. Sedang kelompok II, III daD IV rataan
bobot badannya terletak di antara kelompok I dan V.
Kelompok tersebut mendapatkan inokulsi metaserkaria
yang diiradiasi, sehingga infektivitas parasit nampaknya
SUdall mengalarni penurunan. Walaupun demikian
kelompok II keadaannya lebih baik daripada yang lain.
Dalarn pengujian lebih lanjut menunjukkan bahwa,
semua perlakuan yang diberikan hasilnya berbeda sangat
nyata (P < 0,01).

Keberadaan parasit F gigantica dalam tubuh yang
berlokasi dalarn organ bati seperti yang dinyatakan oleh
SATRYO (3) menyebabkan kerusakan jaringan bati dan
timbulnya perdarahan sehingga terjadi anemia. Sedang
yang dimaksud dengan anemia menurut SUKOTJO (7)
adalah penurunan di bawah jumlah normal dari sel darah
merah (RBC), kadar hemoglobin (Hb) daD hernatokrit
(pCV). Pada Garnbar 2 menunjukkan jumlah sel darah
merah (RBC) selama percobaan berlangsung. Terlibat
bahwa kelompok I (Vo) rataan jumlah sel darah merah
terendah bila dibanding dengan kelompok yang lainnya.
Kelompok ini mendapatkan inokulasi metaserkaria yang
infektif, sehingga timbul keadaan yang demikian. Untuk
kelompok yang lain narnpaknya rataan jumlah sel darah
merahnya relatif harnpir sarna. Tetapi dalarn uji lebih
lanjut menunjukkan bahwa pengelompokan memberikan
lmsil sangat nyata pada P < 0,0 I sedang untuk waktu
pengambilan tidak berbeda nyata pada P > 0,05.

Gambar 3 menunjukkan kadar Hb selarna
percobaan berlangsung. Terlibat jelas bahwa kelompok I
(V 0) kadar Hb paling rendall dibanding dengan
kelompok yang lain, bahkan rataannya di bawah kisaran
nonnalnya yakni antara 9 daD 14 mg % (7). Sedang
keempat kelompok yang lain tersebut rataan kadar Hb
nya terlihat bampir sarna daD berada dalarn kisaran
nonnalnya, terutarna pada pertengahan sarnpai dengan
akhir percobaan. Sarna balnya pada sel darah merah
maka garnbaran kadar Hb pada pengujian lebih lanjut
temyata perlakuan menunjukkan basil yang berbeda
sangat nyata pada P < 0,01. Pada Gambar 4,
menunjukkan persentase PCV yang diperoleh dari basil
pengarnatan. Kelompok I (Vo) rataan persentase PCV
sangat rendall. Untuk kelompok V (Vn) rataan persentase
PCV nya tertinggi daripada lainnya. Sedang ketiga
kelompok yang lain persentase PCV nya harnpir sarna
berada di antara kelompok I dan V. Dari kenyataan basil
yang diperoleh selarna percobaan berlangsung dan sesuai
dengan pemyataan SUKOTJO (7) narnpak terbukti ada
keterkaitan antara jwnlall sel darall merall, kadar Hb, daD
persentase PCV. Seperti yang pemah dinyatakan juga
oleh RUKAMANA (8) bahwa, penurunan jumlah sel
darah merall (RBC) daD kadar Hb paralel dengan
penurunan persentase PCV. Demikian balnya ARTAMA
ill. (9) menyatakan ballwa hewan yang terinfeksi
dengan parasit darah menunjukkan penurunan garnbaran
daralmya yakni sel darah merah (RBC), kadar Hb, daD
persentase PCV. Dalam pengarnatan persentase PCV
tersebut juga menujukkan bahwa semua perlakuan
berbeda sangat nyata pada P < 0,01.

Gambar 5, menunjukkan basil pengamatan
persentase sel eosinofil. Kelompok I (Vo) rataan
persentase sel eosinofil selarna percobaan berlangsung
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menunjukkan peningkatan serta lebih tinggi daripada
keempat kelompok yang lain. Hal ini acta kaitannya
dengan keberadaan parasit yang infektif di dalam tubuh.
Menurut JAIN (10) menyatakan bal1wa, peningkatan
persentase eosi nofi I umumnya disebabkan oleh infeksi
parasit cacing. Seperti yang dinyatakan oleh SCHALM
ill. (11) bahwa persentase nonnal eosinofil dalam tubuh
berkisar antara 0,2 daD 5,0 %. Sedang menumt
GANONG (12) menyatakan bahwa persentase nonnal
eosinofil dalam tubuh adalah antara 1,0 dan 6,0 %.
Walaupun peningkatan jwnlal\ eosinofil masih dalam
barns kisaran normal kecuali pacta rninggu 26 -30, tetapi
acta usaba tubul1 untuk rnernusnallkan parasit/cacing yang
masuk dengan jalan rneningkatkan jUlnlah sel eosinofil
tersebut. Seperti telal1 diketal1ui bal\wa, dalron tubuh
eosinofil bekerja sarna dengan lilnfokinase dari set T dan
IgE serta IgG yang dibentuk sel B untuk rnemusnahkan
parasit yang masuk. Selanjutnya juga terbukti bal\wa
sernua perlakuan berbeda sangat nyata pacta P < 0,01.

Dalron pemeriksaro\ patolgi anatornis, diternukan
jaringan 11ati yang mengalalni pembal1an dan kemsakan
adalal1 kelompok I (Vo). Kelornpok I padajaringan hati
ditemtlkan perkapuran yang hebat. Wama hati belang
pucat, konsistensi rneningkat atau rnenjadi lebih keras
serta ditemukan adanya cacing dewasa. Kelornpok II
(VI) llanya sedikit terjadi pembahan pacta jaringan hati.
Pcrkapuran llati sedikit sekali ballkan tidak jelas terlihat.
Tidak ditemukan cacing dewasa pacta kelornpok ini.
Konsistensi masih bagus, d.:1n wanta pennukaan Ik1ti rata
rnengkilat. Kelompok III dan IV (V2 dan V3) keadaaan
organ hati relatif bagus, tidak diterntlkan cacing dewasa,
konsistensi normal, daD wama mengkilat rata. Keadaan
hati bagus seperti yang terlihat pacta kelornpok kontrol
negatif (Vn). Hal ini menunjukkan bal\wa untuk dosis 55
Gy atau lebih rnenghilangkan infektivitas atau
rnematikan metaserkaria F gigantica. Sesuai dengan
yang dinyatakan oleh MOVESESIJAN dkk. (13) bahwa
iradiasi dapat menginaktitkan atau ballkan mernatika11
cacing hati. Untuk dosis 45 Gy nampaknya bersifat
melemal1kan infektivitas parasit tanpa menglulangkan
sifat imunogeniknya.
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Gambar Rataan pertambahan bobot badan kambing
selama percobaan dengan dosis iradiasi, Vo =
0 Gy, VI = 45 Gy, V2 = 55 Gy, V3 = 65 Gy,
Vn = kontrol negatif.

Gambar 2. Rataan jumlah sel darah merah (RBC)
kambing sclama percobaan dengan dosis
iradiasi. Vo = 0 Gy, VI = 45 Gy, V2 = 55 Gy,
V3 = 65 Gy, Vn = kontrol negatif.

KESIMPULAN

Hasil pengamatan yang diperoleh menunjukkan
bahwa iradiasi menumnkan infektivitas metaserkaria F

gigantica tanpa mengllilangkan daya imUll0geniknya.
Dosis 45 Gy mempakan dosis optilnal untuk
metaserkaria F. gigantica yang dapat diterapkan pacta
hewan kambing untuk menstimulasi tanggap kebal yang
baik dalam melawan ilueksi tantangan yang datang.
Parasit iradiasi dengan dosis optimal aman untuk
diinokulasikan pad.:1 hewan tanpa efek samping yang

memgikan.
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Gambar 3. Rataan kadar hemoglobin (lib) kambing
selama percobaan dengan dosis iradiasi, Vo = 0
Gy, Vi = 45 Gy, V2 = 55 Gy, V3 = 65 Gy, Vn =
kontrol negatif.
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DISKUSI

HA VID RASYID 3. Kadar Hb dan PCV hampir sarna, untuk rnengetahui
anernia/tidaknya hewan, apakah PCV boleh
diabaikan?1. Di abstrak karni baca ada 4 kelompok ~ berapa

banyak kambing tiap kelompok ? (statistik)
2. Pada perlakuan iradiasi dimuJai dengan dosis 45 Gy

dan pada kesimpuJan dikatakan bahwa dosis 45 Gy
menunjukan optimal. Apakall ada percobaan
sebelumnya dengan dosis dibawall 45 Gy ? Dan
mengapa langsung dengan dosis 45 Gy ke atas ?
Misalnya 0, 45, 55, 65 kGy.

MUCHSON ARIFIN

MUCHSON ARIFIN

1. F. gigantica dikoleksi dari lapangan dengan cara
mengumpulkan siput perantara. Dari siput tersebut
diproses lebih lanjut untuk mendapatkan cacing yang
di maksud.

2. Dilihat dari efek dapat menstimulasi tanggap kebal
hewan yang bersangkutan.

3. Bisa saja salah satunya dihilangkan karena semuanya
acta kaitannya dengan RBC (sel darnh merah ).1. Tiap kelompok terdiri dari 4 ekor

2. 45 Gy merupakan dosis yang baik untuk diterapkan
pada kambing untuk menstimulasi tanggap kebal, daD
juga merupakan dosis terendall dati semua dosis
perlakuan yang diberikan. Disamping itu disini
iradiasi sifatnya untuk melem.1hkan infektivitas
parasit, sehingga dosis terendah yang bisa digunakan
daD mempunyai efektivitas yang lebih dari pada dosis
lainnya yang lebih besar. Artinya selagi dosis yang
kecil menunjukkan efektivitasnya, makc1 tidak perlu
lagi dosis diatasnya yang lebih besar.

T A UFIK HUD

1. Dari tarnpilan transparnnsi Saudara, eosinofil terlihat
perbedaan yang jelas, bagaimana dengan yang
lainnya, misalnya basofil, trombosit, dll ?

2. Seandainya kita memakan hati yang tercemar
metaserkaria F gigantica, apakah pengaruhnya sarna
dengan yang terjadi pacta hati kambing, mengingat
antibodi kambing dengan manusia berbeda ?

BINT ARA H. SASANGKA MUCHSON ARIFIN

1. Bagaimana mengoleksi F. gigantica?
2. Patokan apa yang dipakai untuk mengetallui optimal

tidaknya dosis iradiasi untuk melelnallkt1n
Fgigantica ?

1. Untuk diferensial sel darah putih hanya eosinofil yang
diamati. Karena sel ini yang nyata pengaruhnya atau
sebagai reaksi akibat hadirnya parasit.Sedang jenis
yang lain rnisal basofil tidak terpengaruh oleh adanya

parasit.
2. F. gigantica bisa menular pada manusia, bisa

mempunyai efek yang sarna.
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