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tapi juga untuk anak cucu kita nantinya” (HR. Muslim)
i 

 
 

“Bantinglah otak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya guna mencari rahasia 

besar yang terkandung di dalam benda besar yang bernama dunia ini,  

tetapi pasanglah pelita dalam hati sanubari,  
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 Malaria merupakan salah satu penyakit utama di negara-negara tropis dengan 

mortalitas satu juta kematian per tahunnya. Malaria disebabkan oleh protozoa dari 

genus Plasmodium  yang diperantarai oleh vektor Anopheles. Di Indonesia malaria 

telah menyebar ke seluruh kepulauan terutama di bagian timur. Meningkatnya insiden 

malaria disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu adanya kasus resistensi 

terhadap obat anti malaria. Strategi baru yang dilakukan adalah dengan 

mengembangkan vaksin melawan malaria. Penelitian terbaru tentang vaksin malaria 

menunjukkan bahwa kelenjar saliva mengandung senyawa-senyawa aktif yang 

memegang peranan penting dalam mentransmisikan patogen ke dalam tubuh inang. 

Adanya paparan gigitan nyamuk Anopheles yang berulang justru akan memberikan 

kekebalan terhadap tubuh inang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan 

respon imun dari T helper 2 (Th2) ke arah T helper 1 (Th1). Oleh sebab itu kelenjar 

saliva dari vektor malaria dimungkinkan mampu menghambat transmisi dari patogen 

sehingga sangat potensial sebagai kandidat target untuk pengembangan Transmission 

Blocking Vaccine (TBV). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi kelenjar 

saliva An. maculatus sebagai model vaksin dalam menghambat transmisi patogen. 

Hal ini dilakukan dengan mengamati respon imun mencit (sitokin IFN-γ dan IL-4) 

yang divaksinasi vaksin model tersebut pra dan pasca infeksi P. berghei. Metode 

yang digunakan antara lain: Rearing An. maculatus, isolasi kelenjar saliva, persiapan 

hewan coba dan vaksinasi, preparasi P. berghei dan mencit donor, infeksi hewan coba 

menggunakan P. berghei, pengukuran kadar IFN-γ dan IL-4 dengan metode ELISA 

(Enzym-linked Immunosorbent Assay). Hasil yang didapatkan dari penelitian ini 



adalah kelenjar saliva An. maculatus terbukti mampu memodulasi respon imun inang. 

Hal ini ditunjukkan dengan perubahan kadar sitokin IFN-γ dan IL-4 pada kelompok 

yang divaksinasi jika dibandingkan dengan kelompok yang tidak divaksinasi 

menggunakan vaksin model kelenjar saliva. Faktor immunomodulator yang berperan 

pada peningkatan kadar IFN-γ dan dan penurunan kadar IL-4 dimungkinkan bersifat 

soluble (supernatan). Oleh karena itu, perlu dilakukan adanya penelitian lanjutan 

untuk melakukan karakterisasi protein yang diduga sebagai protein imunomodulator. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Malaria merupakan masalah kesehatan terutama di negara-negara tropis 

dengan mortalitas satu juta kematian per tahunnya (CDC, 2004). Lebih dari 45% 

penduduk dunia pernah mengalami malaria. Di Indonesia malaria telah menyebar 

keseluruh kepulauan terutama di bagian timur (Afandi et al., 2008). Malaria mudah 

menyebar pada sejumlah penduduk, terutama yang bertempat tinggal di daerah 

persawahan, perkebunan, hutan maupun pantai. Pada tahun 2002, sejumlah daerah di 

Jawa Tengah dan Yogyakarta dilaporkan terserang wabah malaria (Anies, 2005). 

Meningkatnya insiden malaria tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya 

adalah adanya kasus resistensi terhadap obat anti malaria dan resistensi nyamuk yang 

menjadi vektor malaria terhadap insektisida. (Harijanto, 2000; WHO, 2010; Carter et 

al., 2000). 

Malaria disebabkan oleh protozoa obligat intraseluler dari genus Plasmodium. 

Terdapat empat jenis Plasmodium yang dapat menginfeksi manusia yaitu 

Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium vivax dan Plasmodium 

ovale. Dari keempat jenis Plasmodium malaria tersebut, Plasmodium falciparum dan 

Plasmodium vivax merupakan penyebab terbanyak kasus malaria. Plasmodium 

falciparum merupakan penyebab kasus malaria berat dan penyebab utama kematian 

akibat malaria (Carter et al., 2000; Langhorne et al., 2008). Penelitian membuktikkan 

bahwa respon sistem imun tubuh terhadap malaria juga berkontribusi pada 

patofisiologi malaria pada manusia (Perlmann & Blomberg, 2002). 

Penyebaran penyakit ini diperantarai oleh vektor Anopheles. Di Indonesia 

terdapat sekitar 80 spesies Anopheles, sedangkan yang dinyatakan sebagai vektor 

malaria adalah sebanyak 22 spesies dengan tempat perindukan yang berbeda-beda 

(Gandahusada, 2006). Fauna Anopheles di pulau Jawa sebagaimana hasil penelitian 

Nurhayati (2008) diantaranya Anopheles maculatus (An. maculatus), An. aconitus, 



An. vagus, An. balabacensis, An. flavirostris, An. kochi, An. subpictus, An. sundaicus. 

Di daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta An. maculatus berperan 

sebagai vektor utama dan juga dibeberapa daerah lain, khususnya di Indonesia bagian 

barat (Damar, 2002). Selain ditularkan melalui nyamuk, malaria dapat ditularkan 

secara langsung melalui transfusi darah atau jarum suntik yang tercemar darah yang 

terinfeksi patogen, serta dari ibu hamil kepada bayinya (Harijanto, 2000). 

Upaya pemberantasan malaria di Indonesia masih mengalami beberapa 

kendala antara lain timbulnya resistensi vektor terhadap pestisida serta pengetahuan 

masyarakat terhadap malaria yang  rendah (Zein, 2005). Berbagai hal tersebut diatas 

menyebabkan mortalitas dan morbiditas malaria tetap tinggi. Hal ini ditandai dengan 

re-emerging dari malaria pada tahun 2007 (Depkes, 2009). Penanggulangan melalui 

pemberantasan nyamuk secara langsung dengan gerakan 3M (menguras, menutup dan 

mengubur) serta pengasapan atau foging diberbagai daerah yang diduga sebagai 

sarang nyamuk belum menunjukkan hasil yang memuaskan (Depkes RI, 2003).  

Strategi baru terhadap pemberantasan malaria adalah dengan mengembangkan 

vaksin melawan malaria. Vaksin malaria cukup sulit untuk dikembangkan karena 

kompleknya siklus hidup dari Plasmodium serta adanya keanekaragaman sifat 

antigenik pada setiap fasenya (Ballou et al., 2004). Pengembangan vaksin terbaru 

lebih memfokuskan pada parasit yang paling sering dijumpai pada kasus-kasus 

malaria yaitu P. falciparum dan P. vivax. Hal ini disebabkan karena efek dan 

komplikasi dari spesies ini lebih berat dari spesies yang lain. Pengembangan vaksin 

malaria memiliki berbagai tipe berdasarkan siklus hidup parasit. Terdapat tipe Pre-

erithrocytic stage vaccine, Blood stage vaccine, dan Transmission Blocking Vaccine 

(TBV) (Carter et al., 2000). TBV adalah vaksin yang dapat mencegah dan 

menghentikan terjadinya transmisi patogen dari vektor ke hospes (manusia). 

Penelitian-penelitian terus dikembangkan untuk mencari kandidat vaksin TBV yang 

lebih efektif untuk melawan malaria (WHO, 2000). 

Penelitian terbaru tentang vaksin malaria adalah vaksin TBV berbasis organ 

dari vektor Arthropoda salah satunya dengan memanfaatkan kelenjar saliva dari 



vektor malaria. Substansi yang terdapat di dalam kelenjar saliva vektor sebagian 

besar mengandung anti hemostatik, anti inflamasi dan protein imunomodulator. 

Adanya  protein imunomodulator ini dapat menekan sistem imun inang sehingga saat 

proses blood feeding, Plasmodium yang terdapat pada kelenjar saliva vektor akan 

mudah masuk ke dalam tubuh inang (Gillespie et al., 2000).  

Berdasarkan penelitian dari Donovan et al., (2007) adanya paparan nyamuk 

Anopheles yang berulang-ulang akan merubah respon imun dari T helper 2 (Th2) ke 

arah T helper 1 (Th1). Pergeseran respon imun ini menyebabkan kadar interferon-γ 

(IFN-γ) meningkat dan menurunnya kadar Interleukin-4 (IL-4) yang berperan dalam 

pengaktifan makrofag yang dilanjutkan dengan produksi Nitrat Oksidase (NO) yang 

sangat efektif dalam menghambat perkembangan parasit di dalam tubuh inang (Titus 

et al., 2006; Donovan et al., 2007). Karena pentingnya substansi protein yang 

terdapat pada kelenjar saliva terhadap modulasi respon imun inang terhadap 

patogenesis malaria, maka komponen ini kemudian dikembangkan sebagai kandidat 

target pembuatan TBV. Penelitian ini ingin mengetahui potensi kelenjar saliva An. 

maculatus yang merupakan salah satu vektor utama malaria di Jawa sebagai model 

bagi pengembangan TBV melawan malaria. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana profil IFN-γ dan IL-4 

pra dan pasca dinjeksi Plasmodium berghei (P. berghei) dari mencit galur BALB-C 

yang telah divaksinasi menggunakan vaksin model ekstrak kelenjar saliva An. 

maculatus? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Respon imun yang diamati meliputi pengamatan profil IFN-γ dan IL-4 dari 

mencit galur BALB-C sebelum divaksinasi, pasca vaksinasi, 24 jam dan 7 hari pasca 

diinfeksi P. berghei. 

 



1.4 Tujuan  

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi ekstrak kelenjar 

kelenjar saliva An. maculatus sebagai kandidat target potensial pengembangan TBV 

melawan malaria. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui profil 

IFN-γ dan IL-4 sebelum divaksinasi, pasca vaksinasi, 24 jam dan 7 hari pasca 

dinfeksi P. berghei dari mencit galur BALB-C yang telah divaksinasi kelenjar saliva 

An. maculatus. 

 

1.5 Manfaat  

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan data dan 

informasi mengenai potensi kelenjar saliva An. maculatus sebagai target 

pengembangan TBV untuk  melawan malaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Malaria dan Epidemiologi 

Malaria merupakan penyakit yang menyerang manusia, burung, kera, hewan 

melata dan hewan pengerat yang disebabkan oleh infeksi protozoa dari genus 

Plasmodium. Malaria telah diketahui sejak zaman Yunani. Gejala penyakit malaria 

sangat khas dan mudah dikenal  karena demam yang naik turun dan teratur disertai 

menggigil. Disamping itu terdapat kelainan pada limpa (splenomegali) yaitu limpa 

membesar dan menjadi keras. Malaria adalah suatu istilah yang diperkenalkan oleh 

Dr. Francisco Torti pada abad ke 17, malaria berasal dari bahasa Itali Mal = kotor, 

sedangkan Aria = udara ”udara yang kotor” (Prasetyo, 2006). 

Penyakit malaria pada manusia disebabkan oleh empat jenis Plasmodium 

yang masing-masing spesies berbeda. Jenis malaria itu diantaranya adalah malaria 

tertiana (paling ringan), yang disebabkan oleh P.  vivax dengan gejala demam yang 

dapat terjadi setiap dua hari sekali setelah gejala pertama terjadi, kondisi ini dapat 

terjadi selama dua minggu pasca infeksi. Demam rimba (jungle fever) atau disebut 

juga malaria tropika, disebabkan oleh P. falciparum. Plasmodium ini merupakan 

penyebab sebagian besar kematian akibat malaria. Organisme dalam bentuk ini sering 

menghalangi jalan darah ke otak, menyebabkan koma, mengigau dan kematian 

(Harijanto, 2000).  

Malaria kuartana merupakan malaria yang disebabkan oleh  P. malariae, 

memiliki masa inkubasi lebih lama dari pada penyakit malaria tertiana atau tropika, 

gejala pertama biasanya terjadi antara 18 sampai 40 hari setelah infeksi terjadi. Gejala 

itu kemudian akan terulang lagi tiap tiga hari. Malaria yang mirip malaria tertiana 

adalah malaria yang disebabkan oleh P. ovale. Pada masa inkubasnya, protozoa 

tumbuh di dalam sel hati selama beberapa hari sebelum gejala pertama terjadi, 



organisme tersebut menyerang dan menghancurkan sel darah merah sehingga 

menyebabkan demam, malaria seperti ini paling jarang ditemukan (Harijanto, 2000). 

  P. vivax memiliki jangkauan geografis yang luas, dapat dijumpai di daerah 

beriklim sedang, subtropis dan tropis. Sedangkan P. falciparum adalah spesies yang 

paling umum di seluruh daerah tropis dan subtropis. P. malariae ditemukan bersama 

dengan P. falciparum, sedangkan P. ovale ditemukan terutama di daerah tropis 

Afrika, tetapi terkadang juga di jumpai di Pasifik Barat (Gandahusada, 2004). 

 

Penyakit malaria memiliki hubungan yang erat, baik yang berelasi dengan 

kehadiran vektor, iklim, kegiatan manusia dan lingkungan setempat. Adanya 

kerusakan dan eksplorasi lingkungan menyebabkan bertambahnya jumlah dan luas 

tempat perindukan. Lingkungan akan mempengaruhi kapasitas vektor dalam 

menularkan Plasmodium dan menyebarkan malaria dari satu orang ke orang lain 

melalui paparan Anopheles. Oleh karena itu malaria dianggap sebagai penyakit 

ekologis (WHO, 2000; Ault, 1994). 

Gambar 2.1  Peta sebaran kejadian luar biasa (KLB) malaria di Indonesia 

tahun 2006-2009. (Sumber : Depkes RI, 2009). 



Malaria termasuk penyakit yang penyebarannya luas, yakni di daerah-daerah 

mulai 60° lintang utara sampai dengan 320 lintang selatan, dari daerah dengan 

ketinggian 2.500 m, sampai dengan daerah yang letaknya 433 m diatas permukaan 

laut (Gandahusada, 2006). Umumnya malaria ditemukan pada daerah-daerah 

terpencil dan sebagian besar penderitanya dari golongan ekonomi lemah. Angka 

kesakitan malaria sejak 4 tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Di Jawa dan Bali 

meningkat dari 0.12 per 1000 penduduk pada tahun 1997 menjadi 0.52 per 1000 

penduduk pada tahun 1999, pada tahun 2001 0.62 per 1000 penduduk dan pada tahun 

2002 0.47 kasus per 1.000. Di luar Jawa dan Bali meningkat dari 16.0 per 1000 

penduduk pada tahun 1997 menjadi 25.0 per 1000 penduduk pada tahun 1999, pada 

tahun 2001 26.2 per 1000 penduduk dan pada tahun 2002 19.65 kasus per 1000 

penduduk. Selama tahun 1998-2000 kejadian luar biasa (KLB) malaria terjadi di 11 

propinsi yang meliputi 13 kabupaten di 93 desa dengan jumlah penderita hampir 

20.000 orang dengan 74 kematian (Anies, 2005; Depkes, 2009).  

 

2.2 Siklus Hidup Plasmodium 

Siklus hidup Plasmodium dapat dibagi dalam fase seksual eksogen 

(sporogoni) yang berada di dalam tubuh nyamuk Anopheles dan fase aseksual 

(skizogoni) di dalam tubuh hospes vertebrata. Fase aseksual (skizogoni) dapat dibagi 

menjadi daur eritrosit dalam darah (skizogoni eritrosit) dan daur dalam sel parenkim 

hati (skizogoni eksoeritrosit) (Gandahusada et al., 1998). 

Anopheles memasukkan Plasmodium (sporozoit) ke tubuh hospes pada saat 

blood feeding, dan dengan cepat sporozoit ini akan beredar di jaringan subkutan ke 

pembuluh darah dan akhirnya sampai di hati dalam waktu 45 menit. Plasmodium 

(sporozoit) mempunyai reseptor TRAP (Thrombospondin-related adhesive protein) 

yang memungkinkan sporozoit dapat berikatan dengan heparin sulfat proteoglikan 

pada sel-sel hepatosit di hati. Di sel-sel hepatosit dimulailah reproduksi aseksual 

untuk membentuk skizon intrasel. Skizon-skizon ini apabila matur akan mengandung 

ribuan merozoit. Merozoit-merozoit ini akan beredar di aliran darah dan dengan cepat  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

akan menyerang eritrosit untuk memulai siklus eritrositik. Merozoit dapat menempel 

pada eritrosit melalui reseptor spesifik yang terdapat pada permukaan eritrosit. 

Di dalam eritrosit, merozoit akan berkembang menjadi tropozoit lalu 

skizogoni (skizon). Ketika skizon matang, eritrosit ruptur (pecah) dan melepaskan 

merozoit yang akan menyerang eritrosit lainnya. Beberapa eritrosit akan berkembang 

ke bentuk seksual (gametosit) yang apabila darah manusia dihisap oleh nyamuk, 

gametosit ini akan mengalami perkembangan di dalam gut (usus) nyamuk. 

Perkembangan ini akan membentuk zigot kemudian ookinet dan kemudian menjadi 

ookista pada dinding gut nyamuk. Ookista yang ruptur akan melepaskan sporozoit 

dan akan bermigrasi ke kelenjar saliva nyamuk dan siap untuk diinjeksikan ke 

manusia (Ho & White, 1999).  

 

Gambar 2.2  Siklus hidup Plasmodium (Sumber: Centers for Disease Control and 

Prevention [CDC], 2004). 

 

 



2.3 Vektor Patogen Malaria 

Vektor malaria berasal dari Phylum Arthropoda yang secara aktif 

memindahkan mikroorganisme penyebab penyakit dari penderita kepada orang lain 

yang sehat. Arthropoda adalah metazoa yang mempunyai tubuh bersegmen segmen. 

Hewan ini memiliki tonjolan tubuh (appendagis) yang berpasangan seperti antena, 

kaki dan sayap sehingga tubuhnya simetris (CDC, 2004).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vektor utama malaria adalah Anopheles betina, termasuk Phylum Arthropoda, 

Class Insecta, Ordo Diptera, Family Culicidae, Genus Anopheles (Meigen, 1818). 

Genus Anopheles terdiri dari 430 spesies dan hanya 70 yang dikenal sebagai vektor, 

namun 40 di antaranya dianggap sangat penting di dalam menularkan malaria. 

Anopheles terdistribusi hampir di seluruh dunia, secara umum terdapat di daerah 

tropis dan subtropis, dan tidak terdapat di daerah Pasifik Timur Vanuatu termasuk 

Polinesia. Pada ketinggian di atas 2500 meter biasanya tidak ditemukan nyamuk 

Gambar 2.3  Peta sebaran vektor malaria Indonesia. (Sumber: Depkes RI, 2009). 

 



Anopheles (WRB UNIT, 2009). Jenis Anopheles tersebut meliputi An. aconitus, An. 

sundaicus, An. balabasensis, An. minimus, An. barbirostris, An. punctulatus, An. 

maculatus dan An. karwari. Sementara itu jenis Anopheles yang dominan di 

Indonesia adalah jenis An. maculatus, An. aconitus, An. farauti, dan An. sundaicus 

(Hiswani, 2004). Gambar 2.3 merupakan peta sebaran vektor malaria di Indonesia. 

Perilaku Anopheles dalam kehidupannya memerlukan tempat perindukan 

vektor (breeding places), tempat untuk mendapatkan umpan/darah (feeding places) 

dan tempat untuk beristirahat (resting places). Anopheles betina yang telah kawin, 

akan beristirahat 1-2 hari kemudian baru mencari makan kembali dengan cara blood 

feeding pada manusia. Sebagian besar vektor Anopheles bersifat nokturnal (aktif pada 

malam hari) (WHO, 1975; CDC, 2010), maka kegiatan blood feeding nyamuk selalu 

aktif sepanjang malam, dimulai pukul 18.00 sampai dengan 06.00 dan mencapai 

puncaknya pada pukul 24.00 - 01.00, tetapi terdapat juga Anopheles yang aktif 

ditengah malam sampai menjelang pagi hari (Depkes, 1995). 

 

2.4 An. maculatus sebagai Vektor Utama Malaria di Jawa dan Sumatra 

An. maculatus merupakan salah satu vektor penting malaria di Indonesia. 

Vektor ini merupakan vektor utama di beberapa daerah di Jawa dan Sumatra 

(Santoso, 2002).  An. maculatus merupakan vektor utama pada dataran tinggi seperti 

wilayah pegunungan dan perbukitan yang memiliki ketinggian 250- 1000 mdpal. 

Sistem klasifikasi dari An. maculatus adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insekta 

Ordo : Diptera 

Family : Culicidae 

Genus : Anopheles 

Spesies : Anopheles maculatus (Meigen, 1818) 



  Anopheles mengalami empat tahap perkembangan dalam siklus hidupnya 

yaitu telur, larva, pupa dan dewasa. Peletakan telur An. maculatus dipengaruhi oleh 

kualitas perairan, bahan organik dan kandungan mineral sesuai tempat yang dipilih 

oleh nyamuk dewasa. Daerah yang disenangi untuk meletakkan telur-telur An. 

maculatus adalah genangan air dengan dasar tanah seperti di pinggiran sawah dan 

parit. Telur-telur An. maculatus diletakkan di permukaan air secara individual atau 

saling berlekatan di ujung-ujungnya. Masing-masing telur memiliki panjang sekitar 

0,44 mm dengan sepasang sayap pengapung yang melekat sepanjang kira-kira 0,8 

mm di sisi panjangnya. Jumlah telur yang dikeluarkan oleh setiap ekor nyamuk betina 

rata-rata 38 butir dengan jumlah maksimum 117 butir (Nugroho, 2009). Suhu 

optimum untuk perkembangan telur An. maculatus adalah 25-36°C, sedangkan pada 

suhu 20 dan 40°C akan menurunkan aktivitas fisiologisnya (Santoso, 2002).  

Larva An. maculatus mempunyai thorax yang lebar dan mempunyai abdomen 

yang bersegmen-segmen. Larva belum mempunyai kaki. Berbeda dengan larva 

Aedes, larva An. maculatus tidak mempunyai siphon sehingga posisi larva paralel 

terhadap permukaan air. Larva bernafas melalui sepasang spirakel yang berada pada 

segmen abdomen ke-8, sehingga seringkali larva harus naik ke permukaan air. Larva 

menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memakan alga, bakteri dan 

mikroorganisme lain yang ada di lapisan permukaan air yang tipis. Tahap telur 

sampai pupa yang hidup di perairan selama 5-14 hari, tergantung suhu lingkungan. 

Larva umumnya ditemukan di air yang bersih, parit, tepi sungai dan genangan air 

hujan. Larva mengalami 4 tahap perkembangan atau instar selama 9-12 hari (Barodji 

et al., 1985). 

Larva akan berubah menjadi pupa. Pupa bernafas menggunakan sepasang alat 

respirasi berbentuk terompet yang ada di dorsal cephalothorax. Umur pupa rata- rata 

mencapai dua hari (Barodji et al. 1985). Seteleh beberapa hari, bagian ke-6 dorsal 

dari cephalothorax akan sobek dan nyamuk dewasa akan muncul. An. maculatus 

dewasa mempunyai bentuk tubuh yang ramping terdiri dari tiga bagian tubuh; kepala, 

thorax dan abdomen. Kepala mempunyai sepasang mata dan sepasang antena.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antena merupakan bagian yang penting untuk mendeteksi bau induk semang 

dan mendeteksi tempat yang cocok untuk bertelur. Kepala juga mempunyai proboscis 

yang digunakan untuk menghisap darah dan mempunyai dua sensor palpi. Setelah 

beberapa hari muncul dari pupa menjadi dewasa, Anopheles dewasa akan melakukan 

perkawinan. Proses perkawinan biasanya terjadi di sore hari dengan cara Anopheles 

jantan yang mendatangi sekawanan Anopheles betina. Anopheles betina dewasa 

mampu hidup sampai satu bulan atau bahkan lebih di laboratorium tetapi di alam 

umumnya 1-2 minggu (Yoshida et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4  Siklus hidup Anopheles a. Telur, b. Larva, c. Pupa dan d. Dewasa. 

(Sumber : Nugroho, 2009). 

 

Gambar 2.5  Morfologi vektor An. maculatus. (Sumber: WRB UNIT, 2009). 



2.5 Peranan Saliva Vektor Anopheles dalam Transmisi Malaria 

Pada saat proboscis Anopheles menusuk tubuh inang dan menghisap 

darahnya, vektor mengeluarkan saliva yang sekaligus dapat mentransmisikan patogen 

ke dalam tubuh manusia. Pada saliva vektor juga mengandung substansi yang 

memiliki kemampuan untuk menghambat hemostatis, menghambat vasokonstriksi 

(vasomodulator) dan imunosupresan (imunomodulator) (Andrade et al., 2005; Titus 

et al., 2006). 

Faktor vasodilator berfungsi untuk memperlebar pembuluh darah inang 

sehingga darah akan mudah diserap oleh vektor. Faktor immunomodulator dapat 

meningkatkan transmisi patogen oleh vektor karena bersifat immunosupresif terhadap 

inang. Protein imunomodulator terbukti dapat memberikan suatu rangsangan imun 

terhadap inang. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian Cornelie et al., 2007 yang 

menyebutkan bahwa semakin tinggi paparan An. gambie pada musim malaria maka 

antibodi anti-saliva yang mengenali dari protein imunogenik pada kelenjar saliva juga 

semakin tinggi. Tingginya reaksi penolakan terhadap protein saliva dan parasit yang 

terdapat di dalamnya mengakibatkan terjadinya resistensi inang terhadap protein 

saliva dan parasit di dalamnya. Resitensi inang tersebut berkaitan dengan respon 

imun Th1 dengan adanya produksi IFN-γ, IL-2 dan IL-12 (Andrade, 2005). 

Hasil penelitian Donovan et al., 2007 mengenai paparan gigitan nyamuk An. 

stephensi yang tidak terinfeksi dan terjadi secara berulang-ulang akan memberikan 

kekebalan terhadap parasit malaria. Penelitian yang dilakukan oleh Donovan et al., 

2007 menunjukkan bahwa hewan coba yang dipapar dengan An. stephensi sebelum 

diinfeksi dengan P. yoelii mempengaruhi respon imun sistemik dan lokal serta 

membatasi perkembangan parasit di dalam tubuh inang. Pada inang yang dipapar 

sebelumnya dengan nyamuk yang tidak terinfeksi didapatkan pengurangan jumlah 

parasit di dalam hati dan selama siklus eritrositik. 

Protein imunomodulator yang terdapat pada saliva Anopheles dapat 

menghambat aktivasi sel T dan B, penghambat inflamasi, sitokin modulator, 

antikoagulan dan penghambat aktivasi kontak plasma sistem (Titus et al.,2006). Oleh 



sebab itu pemanfaatan kelenjar saliva Anopheles yang mengandung protein 

imunomodulator sangat potensial untuk dijadikan kandidat vaksin melawan malaria 

(Chattopadhyay & Kumar, 2009). 

 

2.6 Respon Imunologi terhadap Malaria berkaitan dengan Transmisinya oleh 

Vektor 

 Pada saat nyamuk yang terinfeksi blood feeding pada tubuh inang, sporozoit 

akan masuk kedalam sitem peredaran darah dan tubuh akan merespon untuk 

melakukan penolakan terhadap antigen yang masuk. Respon imun yang pertama kali 

terjadi adalah respon imun non-spesifik kemudian dilanjutkan dengan respon imun 

spesifik. Respon imun non-spesifik pada malaria melibatkan sel imun seperti 

makrofag, monosit, neutrofil, NK cell (Natural Killer cell) dan sitokin. (Nugroho et 

al., 2000). Makrofag dan monosit merupakan sel efektor yang penting dalam 

perlindungan terhadap patogenesis malaria. Makrofag berperan dalam mengontrol 

infeksi melalui fagositosis dan mensekresikan bahan-bahan terlarut yang dapat 

bersifat toksik bagi parasit. Makrofag juga mensekresikan sitokin berkenaan dengan 

fungsinya sebagai sel efektor. Pelepasan IFN-γ yang cepat oleh makrofag dan sel-sel 

imun lain (sel T memori dan NK cell) pada beberapa jam pertama infeksi malaria 

menentukan lamanya infeksi dan manifestasi klinis. IL-12 yang disekresikan oleh 

makrofag mengaktivasi NK cell untuk memproduksi IFN-γ yang sangat kuat pada 

respon awal infeksi sehingga dapat menghambat replikasi parasit (Tsakonas et al., 

2002). 

Sistem imun spesifik terhadap infeksi malaria mempunyai beberapa ciri 

khusus yaitu spesifik terhadap spesies, strain dan stadium siklus hidup parasit. Sistem 

imun spesifik terdiri dari sistem humoral dan sistem seluler (Baratawidjaja & 

Rengganis, 2010). Imunitas seluler berperan dalam melawan Plasmodium pada 

stadium pre-eritrositik dan eritrositik. Imunitas seluler dilaksanakan oleh sel limfosit 

T yang terdiri dari limfosit T helper (CD4+) dan limfosit T sitotoksik (CD8+). 



Limfosit T helper berdasarkan jenis sitokin yang dihasilkan dibagi menjadi subset 

Th1 yang akan mengaktifkan imunitas seluler dan subset Th2 yang akan 

mengaktifkan imunitas humoral (Baratawidjaja & Rengganis, 2009). Subset Th1 

melalui produksi IFN-γ akan mengaktivasi makrofag untuk memproduksi NO yang 

dapat membunuh parasit yang telah menginfeksi hepatosit (Doolan et al., 2000). Pada 

stadium eritrositik proteksi sistem imun selular dilakukan baik sel limfosit Th1 

maupun Th2. Sel limfosit Th1 akan menghasilkan IFN-γ, IL-2, yang akan 

mengaktifkan makrofag dan sitokin proinflamasi seperti TNF-α (Tumor Nekrosis 

Factor) untuk imunitas seluler. Pembentukan sitokin pro-inflamasi dan aktivasi 

makrofag akan menghancurkan eritrosit yang terinfeksi Plasmodium. Sel limfosit Th2 

menghasilkan IL-4, IL-5, IL-6 dan IL-10 yang juga berperan dalam proteksi stadium 

eritrositik yaitu melalui aktivasi sel B dalam pembentukan antibodi spesifik sejalan 

dengan berlangsungnya infeksi parasit terhadap eritrosit. Antibodi ini akan 

menghambat reinvasi eritrosit lebih banyak melalui aktivasi komplemen dan 

makrofag yang akan mendestruksi eritrosit yang terinfeksi Plasmodium 

(Baratawidjaja & Rengganis, 2009).  

Sel Th1 dan Th2 mempunyai regulasi silang terhadap diferensiasi dan 

aktivasinya melalui sitokin yang dihasilkan. IFN-γ yang dihasilkan oleh Th1 dapat 

menghambat perkembangan dan poliferasi sel-sel Th2. Sebaliknya, IL-4 dan IL-10 

yang dihasilkan oleh Th2 juga antagonis terhadap perkembangan sel-sel Th1. Oleh 

sebab itu, keseimbangan antara sitokin-sitokin yang diproduksi oleh kedua subset 

tersebut sangat menentukan manifestasi penyakit malaria (Wipasa et al., 2002). 

Kelenjar saliva nyamuk melalui protein imunomodulatornya pada saat 

transmisi patogen dapat mempengaruhi respon imun inang. Protein imunomodulator 

ini memiliki kemampuan  memodulasi respon imun inang ke arah Th2 yang akan 

menurunkan produksi IFN-γ pada awal paparan, sehingga akan menurunkan aktivasi 

makrofag yang seharusnya dapat mengeliminasi parasit dengan mudah (Andrade, 

2005). Namun beberapa penelitian terbaru menunjukkan dengan adanya paparan yang 

berulang-ulang menggunakan kelenjar saliva nyamuk telah terbukti dapat 



memodulasi respon imun ke arah Th1 yang ditandai dengan tingginya produksi IFN-γ 

dan sekaligus dapat menurunkan derajat parasitemia pada mencit (Donovan et al., 

2007). 

 

2.7 Perkembangan Vaksin Malaria 

Malaria sebagai salah satu penyakit menular sampai saat ini masih menjadi 

masalah kesehatan masyarakat. Upaya pemberantasan malaria tropika dilakukan 

dengan pendekatan pengobatan, pemberantasan vektor dan pencegahan (Harijanto,  

2000). Banyak kendala dalam penanggulangannya, oleh sebab itu dilakukan langkah 

alternatif untuk mengatasi resistensi malaria, salah satunya dengan pemberian vaksin 

yang berasal dari stadium parasit malaria.  

Sejak tahun 1980 kemajuan teknologi di bidang biologi molekuler dan ilmu 

kesehatan telah mempercepat identifikasi protein dari P. falciparum yang spesifik 

untuk setiap tahapan dan epitope serta mekanisme dan respon imun inang. 

Pengetahuan ini telah dijadikan petunjuk dalam pengembangan sejumlah kandidat 

vaksin (Richie TL & Saul A, 2000; Hoffman et al., 2002). Pengembangan vaksin 

malaria pada saat ini ditujukan untuk dua kelompok. Yang pertama adalah populasi di 

daerah endemik malaria dan yang kedua ditujukan untuk turis dari negara/ daerah 

non-endemik yang berkunjung ke negara/daerah endemik. Perkembangan di bidang 

imunologi dan biologi molekuler telah menghasilkan berbagai produk vaksin yang 

kemudian dapat digunakan untuk diagnosis dan pencegahan malaria.   

Secara teoritis setiap tahap perkembangan Plasmodium dalam tubuh manusia 

dapat dibuat vaksin. Selain tahap sporozoit, ada kemungkinan konsep vaksin bekerja 

pada tahap lain dari siklus hidup Plasmodium. Vaksin pre-eritrositik (hepatik) dibuat 

berdasarkan konsep penghambatan pelepasan tropozoit dari skizon hati, yaitu dengan 

menginduksi limfosit T sitotoksik untuk merusak sel-sel hati yang terinfeksi. Vaksin 

pra-eritrosit merupakan vaksin yang ideal untuk diberikan kepada penduduk di daerah 

non endemis atau pengunjung yang akan masuk ke daerah endemis karena vaksin ini 



dapat memberikan perlindungan hingga 90%. Vaksin ini dihasilkan dengan 

melemahkan parasit stadium sporozoit (WHO, 2001). 

Vaksin stadium eritrositik dibedakan menjadi anti-komplikasi dan anti-invasi. 

Untuk anti-komplikasi, pemberian vaksin stadium aseksual bertujuan untuk 

menghambat perkembangan merozoit dan mengurangi angka kesakitan penderita 

pada daerah endemis. Sedangkan untuk anti-invasi, pemberian vaksin seksual 

bertujuan untuk mencegah atau mengurangi transmisi parasit ke inang baru (WHO, 

2005). Vaksin eritrositik diharapkan dapat menghambat multipikasi tropozoit yang 

dilepaskan skizon hati atau mencegah invasi tropozoit terhadap erit rositik. Terdapat 

konsep pembuatan vaksin yang mampu mencegah perlekatan eritrosit ke dinding 

pembuluh darah (Roshental, 2008).  

Fase seksual juga dapat dijadikan dasar pengembangan vaksin. Fase ini tidak 

berperan imunologis pada manusia, namun berperan dalam mencegah penularan lebih 

lanjut lewat nyamuk (Carter et al., 2000). Dalam pengembangannya juga mengalami  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            Gambar 2.6 Vaksin malaria (Sumber: Roshental, 2008). 

 



kesulitan diantaranya ketersediaan manusia sebagai model, dan ketidakjelasan 

korelasi imunologis dalam proteksi merozoit. Vaksin malaria fase eritrosit yang telah 

dikembangkan berbasis Merozoit Surface Protein-1 (MSP-1) yang merupakan ciri 

khas antigen dalam invasi. Namun sampai saat ini vaksin tersebut masih mengalami 

beberapa kendala (Moorthy et al., 2004). 

 

2.8 Perkembangan Transmission Blocking Vaccine (TBV) Berbasis Saliva Vektor 

Pengembangan vaksin terbaru lebih memfokuskan pada parasit yang paling 

sering dijumpai pada kasus-kasus malaria yaitu P. falciparum dan P. vivax. Hal ini 

disebabkan karena efek dan komplikasi dari spesies ini lebih berat dari spesies yang 

lain. Pengembangan vaksin malaria memiliki berbagai tipe berdasarkan siklus hidup 

parasit. Terdapat tipe Pre-erithrocytic stage vaccine, Blood stage vaccine, dan TBV 

(Carter et al., 2000). Kandidat vaksin yang saat ini sedang dikembangkan adalah 

berbasis Gametocytes antigen, Sporozoit antigen, ookinets antigen dan komponen di 

dalam kelenjar saliva (Brennan et al., 2000; Titus et al., 2006; Ramirez et al., 2009).  

Beberapa tahun terakhir saliva vektor dikembangkan menjadi TBV karena di dalam 

saliva vektor tersebut memiliki beberapa subtansi penting dalam mentransmisikan 

patogen, salah satunya adalah protein imunomodulator yang berpotensi sebagai target 

pembuatan TBV.    

Protein imunomodulator yang terdapat pada saliva vektor mampu 

memberikan rangsangan imun terhadap inang. Sehingga dengan adanya paparan yang 

berulang maka akan terjadi reaksi penolakan terhadap protein saliva dan parasit di 

dalamnya. Reaksi penolakan ini menyebabkan terjadinya resistensi host terhadap 

protein saliva dan parasit di dalamnya. Resistensi ini berkaitan dengan respon imun 

Th1 dengan adanya produksi IFN-γ, IL-2 dan IL-12. Untuk mencegah resistensi 

inang, vektor melibatkan protein imunomodulator  dari saliva yang dapat 

menghambat respon imun inang dan mencegah inang menjadi sensitive terhadap 

komponen vasomodulator yang dikeluarkan oleh vektor saat blood feeding (Andrade, 

2005). Dengan demikian saliva Anopheles dapat dipertimbangkan sebagai potensiator 



non-spesifk yang dapat dijadikan vaksin anti malaria, karena secara efektif dapat  

melawan infeksi malaria. 

Sampai saat ini masih belum ditemukan faktor yang berfungsi sebagai 

imunomodulator dari vektor Anopheles. Jika substansi yang terdapat pada saliva 

vektor mampu berperan sebagai faktor imunomodulator, maka isolasi dan 

karakterisasi komponen tersebut merupakan langkah penting bagi pengembangan 

TBV berbasis saliva vektor melawan malaria. Vaksin ini merupakan pendekatan baru 

yang tidak hanya melindungi inang terhadap patogen lebih jauh lagi akan memotong 

transmisinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2012 sampai bulan November 

2012. Tempat penelitian dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi dan Biologi 

Dasar, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA 

Universitas Jember. 

 

3.2 Alat dan Bahan  

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini meliputi kandang nyamuk, 

kandang marmut, tray, cawan telur, cawan pupa, pipet plastik, aspirometer, jarum 

diseksi, mikroskop stereo, gelas plastik, kain kassa, petridish, mikropipet, micro tube, 

sentrifuge, semi dry bloter, tabung reaksi, autoclave, gloves, mikropistil, vortex, 

beaker glass, aluminium voil, ependorf, parafilm, botol Scott, pH meter, Laminar Air 

Flow, falcon, insulin dissposible syring 1 cc, kapas, water sonication, steroform, 

microscope Olympus, cover glass, lemari es (suhu -80°C, -20°C dan 4°C), cryotube, 

toples tertutup, alat bedah, pinset, vacutainer heparin, haemasitometer, ELISA reader.  

Bahan-bahan yang dipakai pada penelitian ini antara lain kelenjar saliva 

vektor An. maculatus, mencit galur BALB-C, Chloroform, NaCl 0,05%, larutan gula, 

pakan mencit, PBS, Alkohol 70%, Buffer for giemsa, Ethanol, pewarna Giemsa, 

adjuvant Aluminium hidroksida, air es 4°C, medium plus, medium complete, Kit 

R&D Mouse IFN-γ dan IL-4 BMS613 Platinum Sandwich ELISA. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

 Pada penelitian ini dibagi menjadi beberapa langkah kerja yaitu: Landing 

collection dan Rearing An. maculatus, isolasi kelenjar saliva  An. maculatus, 

persiapan hewan uji, pembuatan vaksin, vaksinasi hewan uji Mus musculus, preparasi 



P. berghei dan persiapan mencit donor, infeksi hewan uji dengan P. berghei, 

pengumpulan plasma hewan uji dan pengukuran kadar IFN γ dan IL-4 dengan metode 

ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). 

 

3.3.1 Landing collection dan Rearing An. maculatus 

Rearing Anopheles dilakukan di ruang insektarium Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP) Salatiga, Jawa Tengah. 

Proses rearing diawali dengan pemeliharaan nyamuk dewasa yang didapatkan dari 

habitat aslinya yaitu di desa Hargotirto, kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, 

Provinsi Daerah Istemewa Yogyakarta (DIY). Pencarian larva Anopheles dilakukan 

di genangan-genangan air di tengah hutan, sedangkan Anopheles dewasa ditangkap di 

kandang ternak yang dekat dengan pemukiman warga. Anopheles ditangkap 

menggunakan aspirator pada saat landing (hinggap) di daerah sekitar kandang. 

Anopheles yang didapatkan diidentifikasi secara morfologi menggunakan kunci 

determinasi insekta (Reid, 1968) yang kemudian dikembangbiakkan dalam skala 

laboratorium. Pemeliharaan dimulai dari nyamuk dewasa dengan perbandingan yang 

sama 1:1. Nyamuk dewasa ini dipelihara pada suhu ruang (25-28°C) (Mahmood et 

al., 1981) dengan diberi 10% larutan sukrosa (Wirez et al., 1981) dan secara periodik 

digigitkan ke tubuh marmut sebagai sumber darah. Larutan sukrosa 10% dan umpan 

marmut tersebut diberikan sejak hari pertama nyamuk tersebut mulai dikandangkan.  

 Kelembaban udara dijaga dengan menyelubungi kandang nyamuk 

menggunakan kain yang dibasahi. Di dalam kandang disediakan kendil dari tanah liat 

dan diisi air sebanyak sepertiga bagian kendil untuk tempat bertelur nyamuk. Setiap 

siklus, telur dipanen pada hari keempat sejak pemberian darah marmut (Mahmood et 

al., 1981). Telur hasil panen dari setiap siklus dibagi dua dan disimpan di bak-bak 

perbanyakan larva yang diisi air filtrasi sebanyak ¾ nya (Lounibes, 1994). Selama 

proses pemeliharaan harus diamati faktor-faktor fisik yang berpengaruh di dalamnya, 

seperti suhu, kelembaban, sinar matahari agar siklus perkembangan nyamuk bisa 

optimal. 



3.3.2 Isolasi Kelenjar Saliva  An. maculatus 

An. maculatus yang digunakan merupakan hasil rearing dari ruang 

insektarium Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir 

Penyakit (B2P2VRP) Salatiga, Jawa Tengah. Sebelum diisolasi kelenjar salivanya, 

nyamuk betina dewasa dianastesi terlebih dahulu menggunakan chloroform. Isolasi 

kelenjar saliva dari nyamuk betina dilakukan menggunakan metode Bruce-Chwatt, 

1980: (1) meletakkan nyamuk di bawah mikroskop stereo pada sisi kanan slide. (2) 

jarum diseksi ditangan kiri menekan dengan lembut pada bagian toraks dan jarum 

diseksi ditangan kanan menarik bagian kepala dengan perlahan-lahan, (3) kelenjar 

saliva yang melekat pada bagian kepala (bentuk seperti sosis,berupa badan refraktil) 

dipotong dan dipindah ke dalam Phospat Buffer Saline (PBS). Kelenjar saliva yang 

telah diisolasi disimpan pada suhu -20 ⁰C sampai diperlukan. 

 

3.3.3 Persiapan Hewan Uji 

 Hewan uji yang digunakan adalah mencit galur BALB-C betina usia 6-8 

minggu. Mencit tersebut ditempatkan dalam kandang bersih yang dasarnya diberi 

sekam. Hewan uji yang digunakan berjumlah 45 ekor dan dibagi menjadi 3 kelompok 

yaitu kelompok kontrol, kelompok supernatan dan kelompok pellet. Sebelum diberi 

perlakuan mencit tersebut harus diaklimatisasi selama 1 minggu agar hewan coba 

mampu beradaptasi dengan lingkungan kandang. 

 

3.3.4 Pembuatan Vaksin  

Langkah pertama dalam preparasi vaksin yaitu dengan melakukan (freez & 

thaw) selama 5 menit  pada isolat kelenjar saliva yang telah beku yaitu dengan 

memasukkan ke dalam air mendidih, kemudian di homogenkan menggunakan 

mikropistil. Selanjutnya dilihat di bawah stereoscopic microscope sampai seluruh 

kelenjar saliva homogen. Homogenize dilanjutkan dengan water sonicator selama 30 

menit. Langkah selanjutnya disentrifuse dengan kecepatan 14.000 rpm pada suhu 4°C 



selama 15 menit. Sentrifuge bertujuan untuk memisahkan antara pelet dan supernatan 

dari kelenjar saliva An. maculatus. Pelet dan supernatan yang diperoleh ditempatkan 

dalam eppendoft yang berbeda dan digunakan sebagai vaksin. Dalam proses ini akan 

didapatkan pelet (SG-1) sebagai vaksin I dan supernatan (SG-2) sebagai vaksin II. 

Sedangkan untuk kelompok kontrol hanya diberi PBS yang diijeksikan pada 

kelompok kontrol. Pada setiap vaksin diberi penambahan adjuvant gel aluminium 

hidroksida dan disimpan dalam suhu -20 °C. 

 

3.3.5 Vaksinasi Hewan Uji Mus musculus  

Proses vaksinasi menggunakan SG- 1 (pelet) dan SG-2 (supernatan) dilakukan 

sebanyak 3 kali yaitu Imunisasi I, II,dan III dengan interval 2 minggu. Pada setiap 

vaksinasi, mencit akan diinjeksi sebanyak 100 µL menggunakan disposible syringe 1 

cc. Injeksi dilakukan secara subkutan pada bagian femur (paha) kemudian 

diinjeksikan. Setiap selang waktu satu minggu pasca vaksinasi dilakukan 

pengambilan plasma dari ujung ekor pada 5 ekor mencit pada masing-masing 

kelompok perlakuan untuk dilakukan pengujian. 

 

3.3.6  Preparasi P. berghei dan Persiapan Mencit Donor  

 Preparasi P. berghei diawali dengan memeriksa umur dari isolat. Umur isolat 

tidak boleh dari 3 bulan. Proses selanjutnya adalah melakukan thawing manual dari 

isolat yang beku pada cryotube sampai berbentuk cairan. Setelah mencair isolat 

dipindah ke dalam eppendoft kemudian disentrifuge dengan kecepatan 2.000 rpm 

selama 10 menit. Supernatan dibuang, lalu pelet dicuci dengan ditambahkan PBS 

sebanyak tiga sampai lima kali volume pelet. Langkah pencucian pelet dilakukan 

sebanyak tiga kali. Setelah pencucian pelet yang terakhir, pelet ditambahkan medium 

complete sampai volume yang dibutuhkan untuk menginfeksi mencit sehat yang akan 

digunakan sebagai mencit donor. 

Campuran isolat dan medium complete diresuspensi kemudian dipindahkan ke 

dalam disposible syringe 1 cc kemudian diinjeksikan sebanyak 200 µl secara 



intraperitoneal pada mencit donor. Setelah itu dilakukan evaluasi eritrosit mencit 

donor pada hari ke-3 dengan membuat apusan darah yang diambil dari ujung ekor. 

Bila positif terinfeksi maka akan dilakukan pengamatan dengan menghitung derajat 

parasitemianya setiap hari hingga mencapai 15 %. 

 

Derajat Parasitemia = 
Jumlah  eritrosit  terinfeksi

1000 eritosit
 x 100 %   (Omar et al., 1987) 

 

3.3.7 Infeksi Hewan Uji dengan P. berghei 

 Injeksi  P. berghei bertujuan untuk menginfeksikan P. berghei pada mencit 

BALB-C sebanyak 15 ekor dari masing-masing kelompok yang telah divaksinasi. 

Inokulasi dilakukan 2 minggu setelah Imunisasi III (Booster II) dengan 

menginjeksikan isolat P. berghei yang berasal dari mencit donor. Perhitungan untuk 

pengambilan darah untuk infeksi ke mencit perlakuan: 

 

Pengenceran (kali)  =   derajat parasitemi (%) x jumlah sel x pengenceran 

              5 x 10
6
 (Jumlah parasit yang diinginkan) 

   = N  

Jumlah darah yang dibutuhkan : 

M  =  jumlah mencit x 200 µl 

   N 

 =   (Jumlah darah yang diambil) 

Rumus ini tidak dipakai jika jumlah sel eritrosit yang anemis terlalu tinggi (>100) 

maka jumlah pengambilan darah melalui perbandingan 1:100 dari total darah yang 

dibutuhkan, lalu ditambahkan medium plus. 

 

3.3.8 Pengumpulan Plasma Hewan Uji 

 Pengambilan plasma dari hewan uji pada penelitian ini yaitu melalui ekor. 

Sebelum darah diambil dari bagian ekor, mencit terlebih dahulu dianastesi 



menggunakan Xylazine + Ketamin dengan perbandingan 40 µl Xylazine + 60 µl PBS 

dan dicampurkan 1 ml Ketamin. Campuran total yang didapatkan dari ketiga bahan 

tersebut adalah 1,1 ml. Selanjutnya dari stok 1,1 ml tersebut diambil 100 µl dan 

ditambahkan 200 µl PBS. Dari 300 µl hasil campuran kedua larutan tersebut 

diinjeksikan pada setiap mencit sebanyak 100 µl. Selang waktu 5 menit, ditunggu 

sampai mencit pingsan dengan tenang dan dilakukan pemotongan sedikit pada ujung 

ekor. Darah yang keluar dari ekor dihisap menggunakan pipa kapiler kemudian 

dipindahkan ke eppendorf. Darah yang terdapat dalam tabung eppendorf diinkubasi 

selama 30 menit pada suhu 37°C kemudian disentrifuge 13.000 rpm, 10 menit 4°C. 

Setelah itu bagian supernatannya (plasma) diambil dan ditempatkan pada eppendorf  

baru dan disimpan pada -20 °C sampai digunakan. 

  

3.3.9 Pengukuran Kadar IFN γ dan IL-4 dengan Metode ELISA (Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay) 

 Sampel yang digunakan dalam tes serologi ini adalah sampel plasma darah 

dari mencit BALB-C yang diambil masing-masing kelompok (kontrol, SG-1 dan SG-

2). Respon imun yang diamati adalah kadar sitokin IFN-γ dan IL-4. Kadar IFN-γ dan 

IL-4 pada penelitian ini diukur menggunakan metode ELISA sandwich yang 

semuanya dilakukan dalam Microwell Plates yang berjumlah 96 sumuran.. Kelebihan 

teknik ELISA sandwich ini berada pada tingkat spesitifitasnya yang relatif tinggi 

karena antigen yang diinginkan harus dapat berinteraksi dengan 2 jenis antibodi, yaitu 

antibodi penangkap (primer) sebagai penangkap antigen yang diinginkan dan antibodi 

detektor (sekunder) sebagi antibodi yang berikatan dengan enzim signal untuk 

mendeteksi keberadaan adanya ikatan antara antigen dan antibodi primer (Crowther, 

2001). Enzim yang mampu mengikat antibodi sekunder tersebut adalah streptavidin-

horseradish peroxidase (Streptavidin-HRP). 

 Pengamatan warna pada metode ELISA dilakukan dengan penambahan 

Substrat Solution (tetramethyl-benzidine). Warna yang dihasilkan tersebut akan 



dianalisis menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 450 nm. Dari 

analisis tersebut dihasilkan absorbansi standart assay dan assay sampel yang 

digunakan untuk membuat kurva linier sehingga didapatkan persamaan linier yang 

akan digunakan untuk mengukur kadar IL-4 dan IFN-γ. Perbandingan jumlah sitokin 

pada masing-masing tahapan akan memberikan gambaran respon imun mencit yang 

terinfeksi malaria.   

 

3.4 Rancangan Penelitian   

S  : Sampel 

K1-15 : Kelompok Kontrol 

P1-15 : Kelompok Pellet 

S1-15 : Kelompok Supernatan 

PP 1    : Pengambilan Plasma Sebelum Vaksinasi, 

PP 2    : Pengambilan Plasma satu minggu setelah vaksinasi I 

PP 3 : Pengambilan Plasma satu minggu setelah vaksinasi II  

PP 4    : Pengambilan Plasma satu hari sebelum infeksi Plasmodium berghei  

PP 5    : Pengambilan Plasma 24 jam setelah infeksi Plasmodium berghei. 

PP 6    : Pengambilan Plasma 7 hari setelah infeksi Plasmodium berghei. 

VN 1   : Vaksinasi Primer 

VN 2   : Vaksinasi Booster I 

VN 3 : Vaksinasi Booster II 

I  : Infeksi Plasmodium berghei 
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BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kelenjar Saliva  An. maculatus 

Anopheles maculatus yang digunakan pada penelitian ini merupakan hasil 

landing collection dari habitat aslinya di desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, 

Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istemewa Yogyakarta (DIY). Nyamuk 

dewasa yang didapatkan dari lapang dibiakkan dalam skala laboratorium di Balai 

Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP) 

Salatiga, Jawa Tengah. 

Hasil isolasi kelenjar saliva didapatkan 1500 pasang. An. maculatus betina  

memiliki satu pasang kelenjar saliva dan masing-masing terdiri dari 3 lobus. Gambar 

4.1 menunjukkan bagian-bagian dari kelenjar saliva Anopheles betina, yaitu dua lobus 

lateral dan satu lobus medial yang memiliki duktus menuju ke salivary pump yang 

berada didekat hypopharynx. Kelenjar saliva nyamuk betina bagian lobus lateral 

dibagi menjadi region proksimal, intermediate dan region distal (Dhar & Khumar, 

2003; Jariyapan et al., 2007).  

Masing-masing lobus pada kelenjar saliva nyamuk betina memiliki fungsi 

yang berbeda (Dhar & Khumar, 2003). Region distal dari lobus lateral dibutuhkan 

nyamuk untuk blood feeding. Pada bagian ini disintesis enzim apyrase yang berfungsi 

sebagai fasilitator dengan cara penghambatan agregasi plantelet yang mempermudah 

saat blood feeding. Sedangkan enzim alpha-glucoside terakumulasi dalam lobus 

lateral regio proksimal yang berperan dalam proses ingesti, digestif dan sugar-

solubilization. Protein tersebut mampu meningkatkan transmisi patogen dalam tubuh 

hospes (Dhar & Khumar, 2003). Kelenjar saliva nyamuk betina juga mengandung 

substansi yang memiliki kemampuan untuk menghambat hemostatis, menghambat 

vasokonstriksi (vasomodulator) dan imunosupresan (imunomodulator) (Andrade et 

al., 2005; Titus et al., 2006). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Profil Kadar Sitokin IFN-γ dan IL-4 pada Hewan Coba 

Sitokin merupakan protein sistem imun yang mengatur interaksi antar sel dan 

memacu reaktivitas imun baik pada imunitas spesifik maupun non spesifik 

(Baratawidjaja & Rengganis, 2009). Sitokin yang diamati pada penelitian ini adalah 

IFN-γ dan IL-4. Penelitian Donovan et al., 2007 juga mengamati kadar sitokin IL-4 

dan IFN-γ pada mencit yang sebelumnya telah divaksinasi menggunakan kelenjar 

saliva An. stephensi. 

Pengujian sampel kadar sitokin IFN-γ dan IL-4 dibagi menjadi 2 yaitu, uji 

validasi dan uji populasi. Uji validasi merupakan suatu pengulangan sebanyak 3 kali 

pada sumuran microplate dari satu sampel serum. Sedangkan uji populasi merupakan 

jumlah rata-rata dari hasil uji validasi dan 3 sampel serum mencit yang berbeda tetapi 

masih dalam kelompok perlakuan yang sama.  

Gambar 4.1  Kelenjar saliva Anopheles betina. Ket: PL: Lobus Proksimal, DL: Lobus 

Distal,  ML: Lobus Medial. A: Kelenjar saliva Anopheles spp. (Jariyapan 

et al., 2007). B: Hasil isolasi kelenjar saliva An. maculatus (Mikroskop 

Stereo Nikon, Perbesaran 800x). 
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Infeksi malaria menginduksi respon imun baik imunitas humoral maupun 

seluler (Baratawidjaja & Rengganis, 2010). Pada respon imun humoral, antibodi 

memberikan proteksi terhadap malaria melalui berbagai mekanisme. Antibodi dapat 

memblokade invasi merozoit ke eritrosit dan menghambat pertumbuhan parasit 

didalam eritrosit. Sedangkan imunitas seluler berperan dalam melawan Plasmodium 

pada stadium eritrositik. Imunitas seluler dilaksanakan oleh limfosit T helper (Th). 

Sel Th merupakan subset sel T yang diperlukan dalam induksi respon imun terhadap 

infeksi antigen asing. Limfosit Th berdasarkan jenis sitokin yang dihasilkan dibagi 

menjadi subset Th1 yang akan mengaktifkan imunitas seluler dan Th2 yang akan 

mengaktifkan imunitas humoral (Baratawidjaja & Rengganis, 2010). 

Sitokin IFN-γ berperan penting dalam pembentukan subset Th1. Hal ini 

terbukti dari pengujian in vitro bahwa netralisasi terhadap IFN-γ dapat menghambat 

pembentukan subset Th1 tetapi sebaliknya dapat meningkatkan pembentukan subset 

Th2 (Abbas et al., 2000). Sedangkan sitokin IL-4 berperan dalam pembentukan 

subset Th2. Meningkatnya kadar sitokin IL-4 dapat mengindikasikan adanya respon 

imun kearah Th2 (Nugroho et al., 2000). Sitokin yang dihasilkan sel limfosit Th2 

berperan sebagai sitokin stimulus utama produksi IgE dan perkembangan Th2 dari sel 

CD4+. Pengaturan sitokin yang dihasilkan oleh sel Th2 bersifat antagonis terhadap 

Th1. Jadi respon imun ke arah Th2 akan mengakibatkan penurunan kadar sitokin 

yang dihasilkan oleh Th 1 yaitu IFN-γ  Regulasi silang ini terjadi akibat dari adanya 

sitokin utama yang diproduksi oleh setiap subset secara positif mengatur subset yang 

memproduksinya dan mengatur secara negatif subset lainnya (Baratawidjaja & 

Rengganis, 2010). 

Grafik pengukuran kadar IFN-γ dan IL-4 pada uji validasi (Gambar 4.3) dan 

uji populasi (Gambar 4.4) secara umum memiliki pola yang sama yaitu, terjadi 

peningkatan kadar IFN-γ dari awal sebelum vaksinasi sampai 7 hari pasca infeksi P. 

berghei. Sedangkan pada pengukuran kadar IL-4 uji validasi maupun uji populasi 

mengalami penurunan kadar dari awal sebelum vaksinasi sampai 7 hari pasca infeksi 

P. berghei. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pergeseran respon imun ke arah Th1 



yang ditunjukkan dengan tingginya kadar sitokin IFN-γ dan rendahnya kadar sitokin 

IL-4. Subset Th1 mengaktifkan mekanisme imunitas seluler baik yang spesifik 

maupun yang nonspesifik untuk membunuh parasit malaria pada awal paparan infeksi 

malaria. Imunitas seluler pada subset Th1 dibangkitkan melalui aktivasi sel T helper, 

makrofag, monosit dan leukosit dengan mensekresikan IFN-γ dan TNF-α. Fagosit-

fagosit ini akan menghasilkan radikal bebas seperti NO yang dapat menghambat 

pertumbuhan parasit malaria di dalam tubuh hewan coba (Nugroho et al., 2000). 

Namun subset Th2 juga berperan dalam imunitas humoral dengan memberikan 

spesifitas pada antibodi yang dihasilkan oleh limfosit B. Sel-sel Th1 dan Th2 

keduanya mempunyai kontribusi dalam imunitas proteksi terhadap infeksi malaria, 

namun pada saat yang berbeda keseimbangan antara keduanya menentukan 

manifestasi penyakit. Sel-sel Th1 bertanggung jawab terhadap kontrol parasitemia 

pada awal infeksi dan selanjutnya diperlukan Th2 untuk menuntaskan penghancuran 

parasit (Nugroho et al., 2000; Wipasa et al., 2002). 

Dari kedua hasil pengujian (uji validasi dan uji populasi) sama-sama 

menunjukkan bahwa mencit yang divaksinasi menggunakan vaksin model kelenjar 

saliva An. maculatus lebih efektif dalam terjadinya proses regulasi respon imun 

kearah Th1 yang menguntungkan mencit untuk menghambat perkembangan parasit 

pada awal paparan di dalam tubuhnya jika dibandingkan dengan mencit kontrol yang 

tidak divaksinasi kelenjar saliva (Perlman & Bloomberg., 2002; Donovan et al., 

2007). Hal ini ditunjukkan dengan naiknya kadar IFN-γ pada uji validasi setelah 

divaksinasi booster II pada kelompok perlakuan jika dibandingkan dengan kelompok 

kontrol, khususnya pada kelompok pelet. Sedangkan pada pengukuran kadar IL-4 

pada uji validasi menunjukkan adanya penurunan pada semua kelompok pasca 

vaksinasi booster II, namun pada kelompok perlakuan memiliki nilai yang lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan kelompok kontrol (Gambar 4.2). Pada uji populasi 

juga menunjukkan adanya peningkatan kadar IFN-γ pasca vaksinasi booster II. Begitu 

juga pada pengukuran IL-4 pada uji populasi, yang menunjukkan adanya penurunan 



kadar IL-4 pada semua kelompok, namun pada kelompok perlakuan memiliki kadar 

yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelompok kontrol (Gambar 4.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adanya paparan yang berulang menggunakan vaksin model menggunakan 

kelenjar saliva An. maculatus menyebabkan pergeseran respon imun inang ke arah 

Th1. Data ini sesuai dengan hasil penelitian (Donovan et al., 2007) yang 

menunjukkan adanya peningkatan kadar IFN-γ pasca divaksinasi menggunakan 

kelenjar saliva An. stephensi yang dapat mempengaruhi respon imun sistemik dan 

lokal pada tubuh inang. Hal ini juga menunjukkan bahwa vaksinasi menggunakan 

vaksin model kelenjar saliva dimungkinkan dapat memicu pembentukan antibodi. 

Pernyataan ini sesuai dengan penelitian (Titus et al., 2006) yang menyebutkan bahwa 

sebagian besar kelenjar saliva Arthropoda dapat memodulasi respon imun ke arah 

Th2 yang ditandai oleh adanya induksi sitokin IL-4. Namun adanya paparan saliva 

Gambar 4.2 Kadar sitokin IL-4 dan IFN-γ dari sampel plasma hewan uji pada uji 

validasi. 
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yang berulang dapat menurunkan kadar IL-4. Hal ini dikarenakan akibat dari 

vaksinasi booster II, sel T helper tidak lagi aktif menghasilkan IL-4 karena sudah 

terbentuk sel B memori dari adanya respon imun sekunder. Oleh sebab itu sekresi 

sitokin IL-4 tidak lagi terjadi sehingga kadarnya semakin turun/sedikit (Baratawidjaja 

& Rengganis, 2009). 

Pada uji validasi kadar IFN-γ 1 hari pasca infeksi P. berghei (Gambar. 4.2) 

pada semua kelompok mengalami peningkatan, namun setelah 7 hari pasca infeksi P. 

berghei pada kelompok supernatan mengalami peningkatan kadar IFN-γ yang sangat 

pesat, sedangkan pada kelompok kontrol dan pelet justru mengalami penurunan kadar 

IFN-γ. Hal yang sama juga terjadi pada uji populasi IFN-γ 1 hari pasca infeksi 

(Gambar. 4.3), yaitu terjadi peningkatan kadar IFN-γ pada kelompok perlakuan 

terutama pada kelompok supernatan dan penurunan pada kelompok kontrol. Namun 7 

hari pasca infeksi P. berghei pada kelompok kontrol dan pelet mengalami penurunan, 

sedangkan pada kelompok supernatan memiliki kadar IFN-γ yang paling tinggi. 

Sedangkan pada pengukuran kadar IL-4 uji validasi 1 hari pasca infeksi P.berghei 

terjadi penurunan khususnya pada kelompok supernatan sedangkan kelompok kontrol 

mengalami sedikit peningkatan. Selanjutnya pada pengukuran 7 hari pasca infeksi, 

kadar IL-4 pada kelompok perlakuan memiki nilai yang lebih rendah jika 

dibandingkan dengan kontrol. Kadar IL-4 yang paling rendah berada pada kelompok 

supernatan. Hal serupa juga terjadi pada pengukuran kadar IL-4 uji populasi yang 

menunjukkan terjadinya penurunan kadar IL-4 pada kelompok supernatan serta 

memiliki nilai yang paling rendah jika dibandingkan dengan kelompok kontrol dan 

pelet. 

Peningkatan kadar IFN-γ pada kelompok supernatan ini dapat disebabkan 

karena adanya aktifitas makrofag yang mensekresikan sitokin IL-12 berkenaan 

dengan fungsinya sebagai sel efektor. Pelepasan IFN-γ yang cepat pada beberapa jam 

pertama infeksi malaria menentukan lamanya infeksi dan manifestasi klinis. IL-12 

yang disekresikan oleh makrofag mengaktivasi NK cell untuk terus memacu produksi 



IFN-γ pada respon awal infeksi sehingga dapat menghambat replikasi parasit didalam 

tubuh inang (Tsakonas et al., 2002). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penurunan kadar IL-4 dan tingginya kadar IFN-γ pasca infeksi P. berghei  ini 

menunjukkan terjadi perubahan respon imun dari dari subset Th2 ke arah subset Th1 

(Wipasa et al., 2002). Sel CD4
+
 yang teraktivasi oleh antigen (kelenjar saliva An. 

maculatus) akan berpoliferasi dan memproduksi IL-2 yang akan mengaktifkan IL-4 

dan dihasilkan antibodi anti saliva yang berasal dari aktivasi Sel B. Namun dengan 

adanya vaksinasi booster II dan seiring dengan menurunnya kadar IL-4, antigen 

saliva memodulasi makrofag dan menyebabkan Antigen Precenting Cell (APC) 

mensekresikan IL-12. Dengan adanya poliferasi IL-12 secara perlahan menyebabkan 

disekresikannya kadar IFN-γ, TNF-β yang dihasilkan oleh sel Th1. 

Gambar 4.3 Kadar sitokin IL-4 dan IFN-γ dari sampel plasma hewan uji pada uji 

populasi. 
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Infeksi parasit P. berghei menyebabkan terjadi umpan balik positif karena 

IFN-γ yang diproduksi oleh Th1 akan merangsang sel dendritik atau makrofag untuk 

menghasilkan lebih banyak IL-12. Tingginya sekresi IL-12 akan memacu sekresi 

IFN-γ sehingga kadar IFN-γ didalam tubuh inang akan lebih tinggi (Baratawidjaja & 

Rengganis, 2009). Pada kelompok kontrol perubahan respon imun dimungkinkan 

terjadi akibat dari adanya pengaruh adjuvant Aluminium hidroksi. Adjuvant 

Aluminium Hidroksi banyak digunakan dalam vaksinasi karena sangat efektif dalam 

menginduksi antibodi (Ulanova et al., 2001). 

Data populasi pada penelitian ini memiliki nilai stardart deviasi yang cukup 

tinggi. Hal ini dikarenakan pada setiap individu memiliki respon imun yang berbeda-

beda terhadap adanya antigen yang masuk ke dalam tubuhnya (Martin et al., 2012). 

Oleh sebab itu data dari uji populasi kurang representatif untuk dijadikan data acuan 

mengenai kadar IFN-γ dan IL-4, kecuali jumlah sampel lebih banyak atau memenuhi 

jumlah minimal sampel yaitu sebanyak 9 sampel plasma hewan uji. 

Dari data uji validasi dan uji populasi diatas  menunjukkan bahwa fraksi  yang 

penting untuk mempengaruhi peningkatan kadar IFN-γ dan penurunan kadar IL-4 

untuk meregulasi respon imun kearah Th1 yang akan menguntungkan hewan coba 

dalam menghambat pertumbuhan parasit malaria di dalam tubuhnya dimungkinkan 

berada pada fraksi protein supernatan. Oleh sebab itu, diduga molekul penting seperti 

protein imunomodulator yang dapat memodulasi respon imun ke arah Th1 berada 

pada protein soluble (supernatan) yang berasal dari kelenjar saliva An. maculatus. 

Hasil ini juga diperkuat dengan hasil penelitian dari Rajab (2012) yang mengamati 

derajat parasitemia dari mencit yang sama menunjukkan bahwa mencit yang 

divaksinasi kelenjar saliva An. maculatus fraksi supernatan memiliki derajat 

parasitemia yang lebih rendah jika dibandingkan dengan mencit kontrol yang hanya 

diinjeksi PBS.  

 

 

 



 

 

BAB 5. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perbedaan secara 

kuantitatif adanya kadar sitokin IFN-γ dan IL-4 pada masing-masing kelompok pada 

saat sebelum vaksinasi, pasca vaksinasi, 1 hari dan 7 hari pasca dinfeksi P. berghei 

dari mencit galur BALB-C yang telah divaksinasi menggunakan vaksin model 

kelenjar saliva An. maculatus. Diduga protein imunomodulator yang mampu 

memodulasi respon imun inang kearah Th1 berada pada fraksi supernatan (soluble). 

Hal ini ditunjukkan dengan paling tingginya kadar IFN-γ dan memiliki kadar IL-4 

yang paling rendah pada fraksi supernatan tersebut. 

 

5.2 Saran 

 Kelenjar saliva nyamuk yang sudah diisolasi sebaiknya sesegera mungkin 

untuk dilakukan preparasi menjadi vaksin. Karena semakin pendek waktu 

penyimpanan maka komponen-komponen protein yang terdapat di dalamnya juga 

akan semakin bagus jika dibandingkan dengan waktu penyimpanan yang lebih lama. 

Pada waktu melakukan homogenisasi menggunakan mikropistil, sebaiknya 

penggerusan dilakukan secara on ice agar suhu di dalam eppendorf tetap dingin 

sehingga protein yang terdapat di dalam kelenjar saliva kondisinya tetap optimal. 

 Pada saat melakukan anastesi pada hewan coba sebaiknya menggunakan 

formula Ketamin dan Xylazin seperti yang sudah terdapat pada metode pada BAB 3. 

Hal ini dikarenakan formulasi ini sudah optimal untuk membuat hewan coba pingsan 

dengan tenang dan tidak menyebabkan kematian. Karena mecit membutuhkan banyak 

oksigen untuk kembali sadar seperti keadaan semula. Selain itu kebersihan kandang 

hewan coba harus tetap terjaga dari awal sampai akhir penelitian.  
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LAMPIRAN A. KURVA STANDART 

 

a. IFN-γ (Pengambilan Plasma Sebelum Vaksinasi, Pasca Vaksinasi Booster II 

dan 1 hari Pasca Infeksi P. berghei ) 

 

 

b. IFN-γ (7 Hari Pasca Infeksi P. berghei) 
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c. IL-4 (Pengambilan Plasma Sebelum Vaksinasi, Pasca Vaksinasi Booster II 

dan 1 hari Pasca Infeksi P. berghei ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. IL-4 (7 Hari Pasca Infeksi P. berghei) 
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LAMPIRAN B. HASIL UJI ELISA 

 

Hasil Uji ELISA IFN-γ (Validasi) 

 

 

Hasil Uji ELISA  IL-4 (Validasi) 

 

 

Waktu Pengambilan Kontrol SD % Error Supernatan SD % Error Pelet SD % Error 

Sebelum Vaksinasi 65,39 16,69 25,53 44,28 36,72 82,92 135,67 45,96 33,88 

Pasca Vaksinasi Booster II 169,83 89,57 52,74 74,83 4,71 6,30 200,67 41,25 20,56 

24 Jam Pasca Infeksi P. berghei 201,50 61,28 30,41 194,83 37,71 19,36 195,94 12,62 6,44 

7 Hari Pasca Infeksi P. berghei 33,76 2,52 7,47 358,67 9,94 2,77 29,78 0,00 0,00 

Waktu Pengambilan Kontrol SD % Error Supernatan SD % Error Pelet SD % Error 

Sebelum Vaksinasi 1208,24 99,64 8,25 1119,61 56,95 5,09 1039,30 59,15 5,69 

Pasca Vaksinasi Booster II 463,55 56,47 12,18 605,97 29,81 4,92 512,03 69,43 13,56 

24 Jam Pasca Infeksi P. berghei 492,33 67,88 13,79 485,52 48,21 9,93 574,15 19,81 3,45 

7 Hari Pasca Infeksi P. berghei 405,53 241,70 59,60 134,94 37,52 27,81 199,65 46,69 23,39 



 

Hasil Uji ELISA IFN-γ (Populasi) 

 

 

Hasil Uji ELISA IL-4 (Populasi) 

 

 

 

Waktu Pengambilan Kontrol SD % Error Supernatan SD % Error Pelet SD % Error 

Sebelum Vaksinasi 88,35 88,92 100,64 51,87 9,97 19,23 139 27,65 19,89 

Pasca Vaksinasi Booster II 238,17 80,23 33,68 112,61 32,76 29,09 172,89 137,95 79,79 

1  Hari Pasca Infeksi P. berghei 175,39 61,79 35,23 183,72 11,71 6,37 165,20 32,32 19,57 

7 Hari Pasca Infeksi P. berghei 31,35 3,40 10,86 145,61 184,67 126,82 58,11 44,58 76,72 

Waktu Pengambilan Kontrol SD % Error Supernatan SD % Error Pelet SD % Error 

Sebelum Vaksinasi 1097,64 99,59 9,07 1006,0 1005,97 98,44 1026,17 33,79 3,29 

Pasca Vaksinasi Booster II 478,19 62,66 13,10 621,1 621,12 60,53 633,75 143,74 22,68 

1 Hari Pasca Infeksi P. berghei 480,21 60,02 12,50 517,3 517,33 27,93 581,73 125,17 21,52 

7 Hari Pasca Infeksi P. berghei 313,62 129,98 41,45 167,8 167,78 66,00 223,18 33,41 14,97 
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