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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuml untuk mengetahui pengaruh vaksinasi dengan larva tiga cacing Haemonchus
contoltusiradiasi terhadap respon kekebalan pacta domba. Sebwlyak 15 ekor domba jantan muda, jenis ekor tipis
yang telah heros cacing dibagi menjadi 3 kelompok masing-masing 5 ekor. Kelompok satu divaksin dengan
50.000 larva tiga cacing H. contortus iradiasi sebanyak 3 kali dengan selang waktu 3 minggu dan 3 minggu
kemudian ditantang per oral dengan 50.000 larva tiga cacing H. conto11us. Kelompok dua divaksin seperti
kelompok satu tetapi tidak mendapat tantangan. Kelompok tiga tidak divaksin tetapi ditantang pacta hari yang
sarna seperti kelompok satu. Pengarnatan dilakukan terhadap jumlah telur cacing, jumlah cacing dewasa, nilai
total protein serum darah dan titer antibodi terhadap cacing H. conto11us. Hasil penelitian memperlihatkan adanya
pengaruh Yallg tidak nyata (P>0,05) terhadap jumlah telur cacing, jumlah cacing dewasa dan titer antibodi, tetapi
pengaruh yang nyata (P<0,05) terlihat pacta nilai total protein serum darah antara kelompok yang divaksin dengan
kelompok yang tidak divaksin. Dalam penelitiall ini belum terlihat adanya kekebalan yang protektif dari vaksin
larva tiga cacing H. contorlus iradiasi pada domba yang ditunjukkan dati jumlah cacing dewasa antara kelompok
yang divaksin dan kelompok yang tidak divaksin.

Kata kunci: Haemonchus contorlus, larva iradiasi, domba, vaksin

ABSTRACT

The objective of this study was to detennine the effect of vaccination with irradiated third stage larvae of
Haemonchus contortus on inunwIe responses in sheep. A number of 15 young male thin-tail sheep freed of
wonns were divided into 3 groups of 5. The first group was vaccinated with 50.000 irradiated third larvae of H.
contortus 3 times with an interval of 3 weeks and 3 weeks later was challenged with 50.000 third larvae of H.
contortus. The second group was vaccinated as group I but without challenged. The third group was not
vaccinated but challenged as group I. Observations were carried out on egg counts, wonn counts, total serum
protein and mItibody titer agaillSt H. contortus. The results showed there was no significant differences (P>0.05)
on egg counts, wonn counts and antibody titer, but a significant difference was seen on value of serum protein
between vaccinated group mId non vaccinated group. The results showed no protective inununity which is
showed in wonn counts of vaccinated mId non vaccinated groups.

Key words: Haemonchus contortus, irradiated larvae, sheep, vaccine

PENDAHULUAN tarat penelitian (9, 10). Protein yang berasal dari ekstrak
membran salman pencemaan dan disebut Hll
kemungkinan dapat digunakan sebagai antigen karena
mempunyai daya proteksi yang baik (11, 12, 13).
Beberapa peneliti telall memanfaatkan telmik nuklir
dengan card meradiasi larva tiga cacing H. contortu5',
tetapi pengarull yang ditimbulkcw belum memuaskan (14,
15,16,17),

Tujuan dari penelitian ini adalall untuk
mengetahui pengaruh vaksinasi dengan larva cacing H.
contortus yang telah diradiasi terhadap respon kekebalan
pacta domba yang diukur dari jumlah telur daD cacing
dewasa, nilai total protein dalam serum daD titer antibodi.

Cacing nematoda S.:11uran pencemaan yang banyak
menyeratlg temak domba dan karnbing adalall
Haemonchus contortus. Cacing ini terdapat di lambUlIg
kelenjar datI banyak menghisap darall. Sebagai akibatnya
hewan menjadi anaemia dcll1 terlilmt oedema di rallang
bagian bawah (bottle jaw) (1). Temak domba dcw
kambing Ulnumnya terserang cacing nematoda dari
berbagai spesies dan cacing H. contortus merupakan
spesies yang dolninan (2). Gejala yang Ulnum terlilmt
hewan menjadi kurus dan sering menimbulkan kematian
terutama hewan muda (3, 4).

Kontrol terl1.1dap penyakit cacing yang Ulnumnya
dilakukan di Indonesia menggunakan obat cacing
(antelmintik) (5) dan perbaikan lnanajemen peternak.lI1
(6). Kelemahan penggunaarl antellnintik hila digunakan
secata terns menerus dapat menimbulkan resistensi obat
(7, 8) dan residu dalarn jaringan tubulI. Usaha

penanggulangan penyakit cacing dengan menggtmakan
vaksin merupakan pilihan yang terbaik tetapi sayangnya
vaksin tersebut belmn ada dipasaran karena masih dalarn

BAHAN DAN METODA

Dewan percobaan
Lima belas ekor domba jantan yang berumur 4-5

bulan dan telal\ bebas dari infeksi cacing dibagi menjadi
3 kelompok rnasing-rnasing 5 ekor. Kelompok pertama
diberi secara oral 50.000 larva cacing H. con/or/us
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iradiasi sebanyak 3 kali dengan selang wakhl 3 minggu
daD 3 minggu kemudian dilakllkan taI1tangan dengan
50.000 larva infektif. Kelompok kedua dilakukall
vaksinasi seperti kelompok pertama tetapi tidak
ditantang. Kelompok ketiga tidak divaksinasi tetapi
ditangtang seperti kelompok pel1a1na.

ternyata berbeda nyata (P<O,O5). Rata-rata jwnlah telur
cacing antara kelompok yang divaksin dan tanpa
divaksin tidak berbeda nyata (P>O,O5), tetapi berbeda
nyata (P<O,O5) dengan kelompok yang tidak ditantang.
Larva cacing yang mendapat iradiasi mengalami
peruballan dalam siklus hidupnya, dimana setelah
menjadi cacing dewaS<1 mempunyai telur-telur yang steril
(23). Telur-telur tersebut tidak mempunyai morula
sehingga tidak dapat berkembang menjadi larva atau
dengan kala lain telur-telur tersebut mati. Dari data ini
belum terlilmt perbedaan jUInlall telur cacing antara
kelompok yang divaksin dan tidak divaksin. Vaksinasi
dengan larva iradiasi belum dapat merangsang kekebalan
sehingga hewan tetap peka terhadap infeksi langtang.

Domba donor
Scbanyak 2 ekor domba jantan yang berumur 4-5

bulan digunakan sebagai donor. Domba tcrsebut diberi
antelmintik 3 kali dengan sclang 3 Iwi untuk
membebaskan dari ilueksi cacing. Sebanyak 5.000 larva
infektif cacing Haemonchus contortus diberikan secara
oral kepada domba donor. Setelah tiga minggu. domba
tersebut mengllasilkml telur cacing dalam tinjanya. Tinja
domba ditampung dengml tempat penmnpungan tinja
yang diikat pada dt1erah sekitar anus. Tinja tersebut
kemudian dibiakan UIltuk mendapatkan larva cacing.
Pekerjaan ini harns diulang beberapa kali untuk
mendapat larva caGing dalmnjumlall banyak.

Tabel2. Rata-rata jumlah cacing dewasa dalam
abomasum domba dari masing-masing kelompok

Kelompok
Vaksin daD ditantang

Vaksin tanpa ditantang-

Rata-rata
1515
837
1432

-

Tanoa ~sin tetaoi ditan~glradiasi larva
Sebanyak saul juta larva cacing H. con/or/us dari

pupukan tinja berasal dari domba donor yang ltanya
diinfeksi cacing H. con/or/us diradiasi dengan
menggunakan gallUna cell 220 dengan dosis 500 GY di
Pusat Aplikasi lsotop daD Radiasi, Badan Tenaga Atom
Nasional, Pasar Jumat, Jakarta. Larva yang telah diradiasi
dalam keadr'lan masih segar digtmak.'1D unulk vaksinasi
hewan. Proses ini diulang 3 kali karena vaksinasi
dilakukaIl 3 kali.

Rata-rata jumlah cacing dewasa dan cacing muda
dalam abomasum domba daTi setiap kelompok dapat
dilihat dalam Tabel 2 dan 3. Rata-rata jumlah cacing
dewasa antara kelompok yang divaksin dan tidak
divaksin tidak berbeda nyata (p>O,O5), tetapi berbeda
nyata dengan kelompok yang tidak ditantang. lradiasi
larva cacing belum dapat membuat proteksi terltadap
infeksi tantang karena tidak merangsang timbulnya
kekebalan. Hal ini kemungkinan karena pemberian
vaksin dilakukan tiga kali dengan selang waktu 3
minggu. Pemberian vaksin umurnnya dilakukan 2 kali
dengan maksud untuk meningkatkan kekebalan dan
selang waktu yang terlalu lama (3 minggu)
memungkinkan kekebalan yang terbentuk akan turun
kemmbali (24). Akibat dari iradiasi, sebagian larva
tumbuh menjadi dewasa, tetapi tidak menghasilkan telur
cacing yang dapat berkembang dan sebagian lagi tetap
menjadi cacing muda atau proses perkembangannya lebih
lama.

Pengamatan
Pengambilan sronpel berupa tinja 6 minggu

setelah tantangan dan serum daraJl dilakukan setiap
minggu. Tinja diperiksa untuk menentukan jumlah telur
cacing (18). Serum diperiksa untuk menentukan total
serum protein yang dilakukan menurut metoda Lowry et

al (19) daD titer antibodi dengan menggunakan ELISA
(20) dan antigen yang digunakan berasal dari larva

cacing (21). Lilna minggu setelah uji tantang semua

hewan diblmuh dan cacing H. contortus yang terdapat di

dalam lambung kelenjar (abomasum) dilritung (22).

Tabel3. Jumlah cacing muda dalam abomasum domba
dari masing-masing kelompokHASIL DAN PEMBAHASAN

Kelompok
Vaksin daD ditantang

Vaksin tanp:a Qi!~~~

Rata-rata
2942
1148
1134

Hasil perllitungan jumlah telur cacing tiap gram
tinja 3 minggu setelall ditantang dapat dililmt dalmu
Tabel I.

Tanpa v*~in tetapi ditantan~
Rata-rata jumlah telur cacing tiap gram tinja 5
minggu setelah ditantang pad a domba yang
divaksin dengan larva iradiasi

Tabcl

Rata-rata jumlah cacing muda kelompok vaksin
tanpa ditantang dan kelompok tanpa vaksin tetapi
ditantang tidak berbeda nyata (P>O,O5), tetapi berbeda
nyata (P<O,O5) dengan kelompok vaksin daD ditantang.
Cacing muda merupakan bagian daTi pertumbuhan
cacing, dimana sebagian besar larva iradiasi hanya
tumbuh menjadi cacing muda atau perkembangannya
menjadi lambat. Pemotongan hewan 5 minggu setelah
tantangan seharusnya sudah cukup untuk melihat
perkembangan cacing. Hal ini juga terlihat pada

Kelompok
Vaksin dan ditantang

Vaksin tanoa ditantang

Rata-rata
1944
62

1713
--

Tanpa v~sin teta~tantan~

Rata-rata jurnlah telur cacing antara ketiga
kelompok yang diperiksa 5 minggu setelah ditantang
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iradiasi sebanyak 3 kali dengan selang waktu 3 minggu
daD 3 minggu kemudian dilaktlkan tantangan dengan
50.000 larva infektif. Kelompok kedua dilakukan
vaksinasi seperti kelompok pertama tetapi tidak
ditantang. Kelompok ketiga tidak divaksinasi tetapi
ditangtang seperti kelompok pertama.

temyata berbeda nyata (P<O,O5). Rata-rata jumlah telur
cacing antara kelompok yang divaksin dan tanpa
divaksin tidak berbeda nyata (P>O,O5), tetapi berbeda
nyata (P<O,O5) dengan kelompok yang tidak ditantang.
Larva cacing yang mendapat iradiasi mengalami
perubahan dalam sikIus hidupnya, dimana setelah
menjadi cacing dewasa mempunyai telur-telur yang steril
(23). Telur-telur tersebut tidal mempunyai morula
sehingga tidak dapat berkembang menjadi larva atau
dengan kata lain telur-telur tersebut mati. Dari data ini
belum terlilmt perbedaan jwnlall telur cacing antara
kelompok yang divaksin dan tidak divaksin. Vaksinasi
dengan larva iradiasi belum dapat merangsang kekebalan
sehingga hewan tetap peka terhadap infeksi tangtang.

Domba donor
Sebanyak 2 ekor domba jantan yang berurnur 4-5

bulan digunakan sebagai donor. Dornba tersebut diberi
antelrnintik 3 kali dengan selang 3 lmri untuk
rnernbebaskan dari iIlfeksi cacing. Sebanyak 5.000 larva
infektif cacing Haemonchus con/or/us diberikan secara
oral kepada dornba donor. Setelah tiga rninggu, dornba
tersebut menglmsilkaxl telur cacing dalam tinjanya. Tinja
domba ditampung dengan tempat penaxupungan tinja
yang diikat pada dc'lerah sekitar anus. Tinja tersebut
kemudian dibiakan untnk mendapc'ltkc'111 larva cacing.
Pekerjaan ini Imrus diulaxlg beberapa kali untuk
mendapat larva cacing dalaxn jUlnlall banyak.

Tabel 2. Rata-rata jumlah cacing dewasa dalam
abomasum domba dari masing-masing kelompok

Kelompok
Vaksin daD ditantang

~aks~pa ditantan~

Rata-rata
1515
837
1432Tanpa v~sin tetapi ditantang-lradiasi larva

Sebanyak sanl juta larva cacing H. contortus dari
pupukan tinja berasal dari domba donor yang hanya
diinfeksi cacing H. contortus diradiasi dengan
menggunakan ganuna cell 220 dengan dosis 500 GY di
Pusat Aplikasi Isotop daD Radiasi, Badan Tefu1ga Atom
Nasional, Pasar Jumat, Jakarta. Larva yang telah diradiasi
dalam kead.1an masih segar digunakan unnlk vaksinasi
hewan. Proses ini diulang 3 kali karena vaksinasi
dilakukall 3 kali.

Rata-rata jumlah cacing dewasa daD cacing muda
dalam abomasum domba dari setiap kelompok dapat
dilihat dalam Tabel 2 daD 3. Rata-rata jumlah cacing
dewasa antara kelompok yang divaksin daD tidak
divaksin tidak berbeda nyata (p>O,O5), tetapi berbeda
nyata dengan kelompok yang tidak ditantang. lradiasi
larva cacing belum dapat membuat proteksi terlmdap
infeksi tantang karena tidak merangsang timbulnya
kekebalan. Hal ini kemungkinan karena pemberian
vaksin dilakukan tiga kali dengan selang waktu 3
minggu. Pemberian vaksin umumnya dilakukan 2 kali
dengan maksud untuk meningkatkan kekebalan dan
selang waktu yang terlalu lama (3 minggu)
memungkinkan kekebalan yang terbentuk akan turun
kemmbali (24). Akibat daTi iradiasi, sebagian larva
tumbuh menjadi dewasa, tetapi tidak menghasilkan telur
cacing yang dapat berkembang daD sebagian lagi tetap
menjadi cacing muda atau proses perkembangannya lebih
lama.

Pengamatan
Pengmnbilan smnpel berupa tinja 6 minggu

setelah tantangan daD serum darall dilakukan setiap
minggu. Tinja diperiksa untuk menentukan jmnIah telur
cacing (18). Serum diperiksa untuk menentukan total
serum protein yang dilakukan menurut metoda Lowry et
al (19) daD titer antibodi dengan menggunakan ELISA
(20) d.w antigen yang digunakan berasal dari larva
cacing (21). Lima minggu setelah uji tantang semua
hewan dibunuh dan cacing H. contortus yang terdapat di
dalam lambung kelenjar (abomasum) dilliumg (22).

Tabcl 3. Jumlah cacing muds dalam abomasum domba
dari masing-masing kclompokBASIL DAN PEMBABASAN

Hasil perllitungan jumJah telur cacing tiap gram
tinja 3 minggu setelall ditantang dapat dilillat dalaJu
Tabel I.

Tabcll. Rata-rata jumlah tclur cacing tiap grdm tinja 5
minggu sctelah ditantang pada domba yang
divaksin dcngan larva iradiasi Rata-rata jumlah cacing muda kelompok vaksin

tanpa ditantang dan kelompok tanpa vaksin tetapi
ditantang tidak berbeda nyata (P>O,O5), tetapi berbeda
nyata (P<O,O5) dengan kelompok vaksin clan ditantang.
Cacing muda merupakan bagian dari pertumbullan
cacing, dimana sebagian besar larva iradiasi hanya
tumbuh menjadi cacing muda atau perkembangannya
menjadi lambat. Pemotongan hewan 5 minggu setelah
tantangan seharusnya sudah cukup untuk melillat
perkembangan cacing. Hal ini juga terlihat pada

KelomDok Rata-rata
1944
62

171.3

Vaksin daD ditantang
Vaksin tanpa ditantanJ!.

Tanoa vaksin tetaoi ditantang

Rata-rata jmnlah telur cacing antara ketiga
kelompok yang diperiksa 5 minggu setelah ditantang
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kelompok yang tanpa vaksin tetapi ditantang.dimana
setengall dari jumlah cacing yang berkembang ada.1all
cacing mud:'l. Untuk mengurangi jmnlah cacing muda
maka pemotongan hewan untuk keperluan perhitungan
cacing hams lebih lama setelah hewan ditantang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pernberian 50.000 larva iradiasi cacing H.
contortus pacta dornba belurn rnenimbulkan daya proteksi
terhadap infeksi tantangan. Selang pemberian vaksin
selama 3 lninggu dan pengulangan vaksinasi sampai tiga
kali tidak perlu dilakukan mengingat akibat dari itu
kernungkinan daya proteksi hewan malahan tunm: Perlu
diteliti lebih lanjut apakah dosis pernberian larva iradiasi
sudah tepat sellingga dapat rnenirnbulkan respon
kekebalan.

Tabel4. Rata-rata nilai total protein serum 5 minggu
setelah ditantang pad a domba yang divaksin
dengan larva iradiasi

Kelompok
Vaksin dan ditantang

Vaksin tanpa ditantan~

Rata-rata
9.738
6.860
5.766Tanpa vaksin tetapi ditantan~ UCAPAN TERIMAKASIH
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DISKUSI

HARYANTO NIZAR NASRULLAH

Apakah yang dimaksud dengan larva tiga, ap.1kah
acta larva-larva lain, kalau acta mengclpa digunakml larva
tiga untuk memvaksin domba ?

Mohon penjelasan apakah telur-telur cacing pada
K2 tidak menjadi lebih gaIlas pada generasi berikutnya ?

SUKARDJI P. (BERlAJA Y A)
SUKARDJI P. (BERIAJA Y A)

Dari uraian tadi jelas bahwa cacing muda dan
cacing dewasa menjadi rendah dan bentuk fisik cacing
kelihatan steril tidak mampu lagi bereproduksi.

Kare",'! L3 adalall larva yang paling patogen/ganas
daD banyak ditemui di daun-dawl rumput untuk dilnakan
domba. pada rase L3 itu yang paling patogen hams
dirangsang (dilelnal1kan) dengan iradiasi dengan harapan
dapat memberikan respon kekebalan yang optinml.

RIY ANTI S.

Penyakit apa saja yang mllmnnya menyerang pada
domba daD temak nuninansia lain, dan sampai dimana
kerugiannya ?

SUHARYONO

SUKARDJI P. (BERIAJA Y A)
1. Haemonchus contortus akan dimnbil telun1ya dalmn

upaya menentukan EPG, bagaimana cara
membedakan telur dari cacing lainnya karena dalam
usus banyak jenis cacing lainnya.

2. Pembuatan vaksin pada wnumnya dilakukan di virus,
kalau penemtlan untuk parasit tentunya lama,
bagailnana caranya mempercepat penemuan vaksin
tersebut "

1. Banyak penyakit yang menyerang domba/ternak
ruminansia sehingga merugikan.

2. Penyakit yang menyerang hewan antara lain..
Distomatosis, scabies. kaskado. TBC, anthrax,
anaplasmois, dU.
Kerugiannya : Menurunnya produksi dan kualitas
daging sapi dengan kematian.SUKARDJI P. (BERIAJA Y A)

BINT ARA H. SASANGKA

Menurut pengalaman Saudara, mana yang lebih
efektif pembuatan vaksin dengan bantuan iradiasi atau
metode yang Iainnya ?

I. Karena sebelUlu penelitiml ini cacing telah
dibersiltkml daTi ulbuh aDak domba yang akan dipakai
penelitian, setelah bersih barn dipakai untuk
penelitian. Jadi dalmu pemeliharaan karena tidak
tercemar cacing lain.

2. Untuk vaksin virus dengan iradiasi memang sulit,
dosis iradiasi optimc'llpun belUll1 banyak diketalmi, haI
ini telaIl kalui konsultasikan ke Balitvet.

SUKARDn P. (BERIAJAYA)

Pembuatan vaksin iradiasi masih jarnng
sedangkan metode konvensional telall banyak dihasilkan
seperti vaksin ND, Gumboro, rabies dIl. dibuat dengan
tidal menggunakan iradiasi.
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