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Abstract
The aim of this research is to know the using of monoclonal antibody from G protein of rabies

virus that used in ELISA test. In the research to measure monoclonal antibody reactivity by thinning
the monoclonal antibody from 10 -1 to 10-10. To evaluate samples from suspect animal is used two kind
sample, saliva and brain suspension from mice had be injected field strain rabies virus isolate.
Afterwards samples were evaluated by indirect double antibody sandwich ELISA. The result showed
that monoclonal antibody G protein can detection rabies virus from saliva and brain. The conclusion
of the riset is showed that monoclonal antibody from G protein of rabies virus reactively for detection
rabies virus.
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Pendahuluan
Rabies merupakan salah satu penyakit zoonosis

yang paling ditakuti. Diagnosis penyakit rabies di
Indonesia selama ini hanya berdasarkan atas gejala
klinis dan pemeriksaan histopatologis preparat otak
yang harus membunuh hewan tersangka.

Rabies selain berbahaya bagi manusia, juga
dapat menyerang hewan piara an (anjing, kucing, dan
kera), hewan ternak (sapi, kambing, domba, babi,
kuda dan ayam) dan hewan liar (tikus, serigala, ajak,
musang dan bison). Rabies dapat ditularkan melalui
gigitan hewan tersangka (Modrow d an Falke, 1997).

Virus rabies menyerang susun an saraf pusat,
menyebabkan enchepalopathie dan berakhir dengan
kematian. Gejala awal penyakit ini pada manusia
kurang spesifik, antara lain demam, sakit kepala, dan
lesu. Seiring dengan berkembangnya penyakit, maka
akan tampak gejala neurologis yang melip uti
insomnia, kegelisahan, kebingungan, paralisis total
atau parsial, eksitasi, halusinasi, agitasi, hipersalivasi,
kesulitan menelan, dan hidrofobia (takut air).
Kematian biasanya terjadi beberapa hari setelah
timbul gejala (Center of Dissease Control , 2003).

Virus rabies dapat ditemukan di dalam kelenjar
air liur setelah anjing terinfeksi virus rabies 3 -8
minggu. Pada umumnya gigitan serigala lebih
berbahaya daripada gigitan anjing, karena air liur
karnifora liar lebih banyak mengandung enzim
hialuronidase, yaitu suatu enzim yang dapat
meningkatkan permeabilitas jaringan dan virulensi
virus. Air liur banyak mengandung virus terutama
bila gejala klinis sudah terlihat. Tetapi kadang -
kadang dalam beberapa hari virus sudah ada dalam
air liur walaupun gejala kl inis belum tampak (Charles
et al., 2001).

Protein G memainkan peran yang penting
dalam menentukan patogenitas virus rabies. Ito et. al.
(2001) menyatakan bahwa asam amino berada pada
posisi 333 pada protein G merupakan penentu
virulensi virus tetap pada me ncit dewasa. Arginin
atau lysine pada posisi 333 protein G dapat
membunuh mencit dewasa setelah diinokulasi secara
intracerebral (i.c).

Dengan pengembangan teknik pemeriksaan
menggunakan ELISA metode Indirect Double Antibody
Sandwich (IDAS-ELISA) yang mempunyai nilai tinggi
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terhadap kepekaan antibodi protein G virus rabies,
diharapkan penegakan diagnosis  dapat dilakukan
secara dini, cepat dan akurat. Pemakaian sampel air
liur hewan tersangka sebagai bahan pemeriksaan
memungkinkan pemilik tidak harus membunuh
hewan kesayangannya yang belum tentu menderita
rabies.

Kecepatan dan keakuratan diagnosis  laboratori-
um penyakit ini amat menentukan tindakan yang
akan diambil setelah timbulnya gejala. Dalam bebera -
pa jam, suatu diagnosis laboratorium dapat menentu-
kan ada atau tidaknya infeksi virus ini. Hasil dari
laboratorium ini dapat menyelamatkan seekor pasien
dari trauma fisik atau psikologis dan pengeluaran
yang tidak perlu, bila ternyata hewan tersebut t idak
menderita penyakit rabies. Sedangkan apabila
identifikasi laboratoris ini menunjukkan positif kasus
rabies, maka akan membantu menentukan pola
penyebaran penyakit dan memberikan informasi
yang dibutuhkan dalam pengembangan program
kontrol rabies (Center of Dissease Control , 2003).

Pada umumnya antigen memili ki beberapa
epitop sehingga mampu merangsang proliferasi dan
diferensiasi dari berbagai klon sel B, setiap turunan
dari sel B tersebut mampu mengenali satu epitop
khusus. Antibodi dalam serum bersifat heterogen,
terdiri dari campuran antibodi, yang masing -masing
spesifik terhadap satu epitop. Satu klon tunggal dan
hanya spesifik untuk satu epitop tunggal disebut
antibodi monoklonal (Goldsby et al., 2000).

Kegunaan klinis antibodi monoklonal untuk
berbagai tujuan, antara lain sebagai kit diagnostik,
imunoterapi, maupun penentu strain virus (Ikematsu
et al., 1999). Teknologi ini dapat diterapkan tanpa
menunggu hewan tersebut mati (post-mortem)
karena uji ini tidak membutuhkan jaringan otak dari
hewan tersangka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
reaktivitas antibodi monoklonal protein G terhadap
virus rabies dengan menggunakan metode IDAS -
ELISA. Aplikasi antibodi monoklonal dengan teknik
IDAS-ELISA adalah mereaksikan dua macam anti -
bodi yang dapat mengenali permukaan glikopro tein
dari virus rabies melalui kedua ujung determinan
antigenik yang berbeda. Satu antibodi akan menge -
nali epitop dari satu molekul protein G, satu antibodi
lagi terhadap epitop lainnya dari satu virus rabies.
Untuk menghindari reaksi silang dengan antibodi
pertama, maka antibodi yang kedua harus berasal
dari spesies hewan yang berbeda. Setelah direaksikan
dengan antiglobulin yang dilabel de ngan enzim
alkalin phosphatase, maka ikatan ini akan menunjuk -
kan spesifikasi antibodi monoklonal di dalam
mengenali glikoprotein tersebut. Uji I DAS-ELISA ini
memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dibanding uji
ELISA yang lain (Rahmahani dkk., 2002).

Metode Penelitian
Antibodi Monoklonal

Bahan yang digunakan untuk  uji ELISA pada
penelitian ini adalah antibodi monoklonal protein G
virus Rabies yang diperoleh dari penelitian sebelum-
nya yang dilakukan oleh Rahmahani dkk . (2002).

Virus Rabies
Virus rabies strain Pasteur diperoleh dari Pusat

Veterinaria Farma. Virus dibiakkan pada sel neuro -
blastoma dan dilakukan titrasi untuk menentu kan
titernya.

Infeksi mencit
Infeksi pada mencit Balb-C jantan umur 8

minggu dilakukan dengan menggunakan virus rabies
lapangan dengan dosis 50g/0,03 ml/ekor secara
intrakranial. Pengamatan dilakukan setiap hari
setelah infeksi selama 28 hari. Hewan coba yang
menunjukan gejala paralisa segera diambil air liur
dan otaknya.

Koleksi sampel
Pengambilan air liur dari hewan coba yang

menunjukkan gejala paralisa dilakukan dengan cara
membilas rongga mulut mencit dengan larutan PBS
menggunakan spuit tanpa jarum. Selanjutnya mencit
diambil otaknya menggunakan gunting dan pinset,
kemudian otak disimpan dalam larutan gliserin.
Pembuatan suspensi otak 20% dilakukan dengan
menimbang otak seberat 2 gram, kemudian otak
digerus sampai halus dan disuspensikan dengan
larutan PBS sebanyak 10 ml.

Pembuatan Checker Board IDAS-ELISA
Pembuatan checker board ini bertujuan untuk

menentukan konfigurasi serta untuk menentukan
perbandingan pengenceran antibodi, sampel serta
konjugat pada metode Indirect Double Antibody
Sandwich ELISA (IDAS-ELISA) guna mendeteksi virus
rabies. Pada langkah pertama dinding microwell di-
lapisi dengan antibodi monoklonal protein G atau anti -
bodi poliklonal dari kelinci sebanyak 100 l dan
diinkubasikan selama 18-20 jam pada suhu 4 0C.
Antibodi tersebut diencerkan 1 :100 dan 1:1000 dengan
bufer karbonat. Setelah inkubasi sumuran dicuci
dengan bufer pencuci 100 l/sumuran sebanyak 3
kali, lalu ditambahkan bufer blo king berupa skim
milk 4% sebanyak 100 l/sumuran dan diinkubasi
selama 1jam pada suhu 37 0C. Setelah dicuci kembali
ditambahkan antigen virus fix 100 l/sumuran.
Antigen virus tersebut diencerkan 1:10, 1:50, 1:100,
1:500 dan 1:1000 dengan bufer blo king. Setelah di-
inkubasikan selama 1 jam pada suhu 37° C, kemudian
dicuci kembali dengan bufer pencuci. Langkah se lan-
jutnya adalah menambahkan antibodi kedua yaitu
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antibodi poliklonal dari kelinci atau antibodi mono -
klonal rabies yang diencerkan dengan bufer blocking
1:100 atau 1:1000 kemudian diinkubasikan selama 1
jam pada suhu 370C. Setelah dicuci kembali ditam -
bahkan konjugat antimouse atau antirabbit ber label
enzim Alkalin Phosphatase (AP) y ang diencerkan
dengan bufer blocking 1:2000. Ikatan antigen dan
antibodi divisualisasikan dengan menambahkan subs-
trat 4-NitrophenylPhosphat (4-NPP) yang dilarutkan
dengan bufer substrat dengan konsentrasi 1mg/ml
tiap sumuran. Reaksi dibiarkan berlangsung hingga
30 menit ditempat gelap pada suhu kamar. Bila
konfigurasi tersusun sempurna maka akan terjadi
reaksi antara enzim Alkalin Phosphatase dengan subs -
trat 4-NPP menjadi berwarna kuning. Reaksi dihenti-
kan dengan larutan stopper 3N NaOH 50l tiap sumu-
ran. Pembacaan nilai Optical Density menggunakan
ELISA reader dengan panjang gelombang 405 nm.

Indirect Double Antibody Sandwich  ELISA
Antibodi monoklonal rabies d iencerkan dengan

bufer karbonat 1:100 kemudian diabsorbsikan pada
mikroplat ELISA sebanyak 100 g/sumuran dan di-
inkubasikan pada suhu 4oC semalam. Mikroplat
kemudian diblok dengan bufer blocking dan diinku-
basi pada suhu 37oC selama 1 jam. Selanjutnya di cuci
dengan bufer pencuci sebanyak 3 kali. Antigen yang
diuji dimasukkan dalam tiap sumuran sebanyak 100
l dan diinkubasi pada suhu 37 oc selama 1 jam, sete-
lah itu dicuci 3 kali dengan bufer pencuci, kemudian
diikuti dengan penambahan antibodi mencit anti -
virus rabies sebanyak 100 l/sumuran. Berikutnya
mikroplat dicuci kembali kemudian ditambahkan
konjugat sebanyak 100 l/sumuran dan diinkubasi
selama 60 menit pada suhu 37 oC. Setelah mikroplat
dicuci kembali ditambahkan substrat 100 l/sumuran
dan diinkubasi 30-90 menit dalam ruang gelap pada
suhu kamar. Serapan kemudian dibaca dengan ELISA
reader pada panjang gelombang 405 nm.

Analisis Statistik
Data yang diperoleh pada pengujian sesitivitas

antibodi monoklonal ini  berupa nilai Optical Density
(OD). Data yang diperoleh dari pengujian  antibodi
monoklonal terhadap sampel air liur dan suspensi
otak dianalisis dengan uji t (Steel dan Torrie, 1980).
Data-data diolah dengan SPSS for window 10.0.

Hasil dan Pembahasan
Antibodi Monoklonal

Antibodi monoklonal yang digunakan dalam
penelitian merupakan hasil hibridisasi antara sel B
yang berasal dari limpa mencit yang telah divaksinasi
menggunakan virus rabies inaktif dengan sel mielo -
ma. Selanjutnya hasil fusi diseleksi menggunakan

medium HAT sehingga hanya sel hi bridoma yang
tetap hidup. Selanjutnya well yang menunjukkan
pertumbuhan yang baik diukur titer antibodinya
menggunakan metode ELISA. Kloning dilakukan pada
sel-sel yang berasal dari well yang titer antibodinya
tinggi menggunakan teknik limiting dilution pada
mikroplate 96 sumuran. Setiap sumuran diisi 1 -10 sel.
Klon yang konfluen segera diseleksi kemudian
dilakukan kloning berulang (Rahmahani dkk., 2002)

Produksi antibodi monoklonal dilalukan secara
in vitro dan menghasilkan antibodi dengan konsentra -
si 30,3-31,0 g/ml (Rahmahani dkk., 2002). Selanjut-
nya dilakukan pemurnian antibodi untuk meningkat -
kan spesifisitas uji, karena antibodi yang monoklonal
yang diperoleh masih tercemar berbagai komponen
seperti albumin, imunoglobulin non -spesifik, transfe-
rin, enzim dan reruntuhan sel. Pencemaran ini dapat
mengganggu akurasi dan efisiensi uji. Pemurnian
dilakukan dengan melakukan presipitasi mengguna -
kan amonium sulfat jenuh. Selanjutnya kelas imuno -
globulin dipisahkan dengan teknik filtrasi gel ber -
dasarkan atas ukuran molekul (Suwarno, 2003).

Pembuatan Checker Board Indirect Double Antibody
Sandwich ELISA

Penggunaan antibodi monoklonal dalam ELISA
secara efektif harus memperhatikankan keterbatasan
dan keistimewaannya serta masalah yang mengikuti -
nya. Sehingga dalam menggunakan antibodi mono -
klonal untuk mendeteksi virus dengan metode ELISA
harus mempertimbangkan beberapa hal, termasuk
didalamnya adalah pemilihan konfigurasi yang tepat
serta jumlah pengenceran antibodi, sampel dan
konjugat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan
sensitifitasnya tanpa mengurangi spesifisitas antibodi
monoklonal tersebut.

Baris A sampai D kolom kedua sampai kesebe -
las pada mikroplet ELISA menggunakan antibodi
monoklonal sebagai antibodi pelapis pertama sedang -
kan baris E sampai H menggunakan antibodi poliklo-
nal yang berasal dari serum kelinci sebagai antibodi
pelapis pertama. Tampak bahwa lubang yang menggu-
nakan antibodi monoklonal sebagai antibodi pelapis
pertama mempunyai warna yang lebih nyata di ban-
ding dengan yang menggunakan antibodi poliklonal
sebagai antibodi pelapis pertama. Kolom kesatu dan
keduabelas merupakan blanko menggu nakan PBS.

Tabel 1 menyajikan data hasil pengukuran nilai
optical density pada pembuatan checker board untuk
pengujian sampel menggunakan  metoda indirect
double antibody sandwich  ELISA. Tampak pada tabel
nilai Optical Density tertinggi ditunjukkan oleh peng -
gunaan antibodi monoklonal protein G sebagai anti -
bodi pelapis pertama dengan pengenceran 1:100.
Antibodi kedua menggunakan antibodi p oliklonal
dari kelinci dengan pengenceran 1:100.
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Tabel 1. Nilai Optical Density Pembuatan Checker Board Indirect Double Antibody Sandwich ELISA
Pengenceran AntigenCoating Ab 1

1:10 1:50 1:100 1:500 1:1000
Antibody kedua

1,050 0,995 0,983 1,078 1,132 1:1001:100
0,619 0,462 0,460 0,528 0,693 1:1000
0,894 0,850 0,934 1,004 1,124 1:100

AbMo G

1:1000
0,482 0,501 0,558 0,605 0,678 1:1000

Ab Poli

0,223 0,213 0,215 0,206 0,217 1:1001:100
0,244 0,226 0,222 0,239 0,221 1:1000
0,253 0,221 0,218 0,225 0,220 1:100

Ab Poliklonal

1:1000
0,249 0,229 0,226 0,234 0,271 1:1000

AbMo G

Dalam penelitian ini hasil dari pembuatan
checker board Indirect Double Antibody Sandwich  ELISA
menunjukkan bahwa konfigurasi terbaik didapatkan
dengan menempatkan antibodi monoklonal protein G
sebagai antibodi pelapis dengan pengenceran 1:100.
Penggunaan antibodi monoklonal ini bertujuan untuk
mengenali permukaan glikoprotein dari virus rabies,
sehingga hanya protein spesifik virus rabies yang
dapat ditangkap.

Pengenceran antigen 1:10 sampai dengan 1:1000
dapat terbaca dengan sempurna, menunjukkan
bahwa konfigurasi yang digunakan cukup reaktif
dalam mendeteksi virus rabies.

Antibodi kedua menggunakan antibodi poliklo -
nal dari kelinci dengan pengenceran 1:100.  P enggu-
naan antibodi ini bertujuan untuk menangkap epitop
lain dari virus rabies. Antibodi ini berasal dari spesies
yang berbeda dengan antibodi primer untuk mence -
gah munculnya reaksi silang antar spesies.

Sedangkan antibodi berlabel enzim mengguna -
kan antibodi antispesies antibodi sekunder yaitu
konjugat antirabbit berlabel enzim alkalin phosphatase
dengan pengenceran 1:2000.

Hasil dari pembuatan checker board indirect double
antibody sandwich  ELISA menunjukkan bahwa konfi -
gurasi terbaik didapatkan dengan  menempatkan
antibodi monoklonal protein G sebagai antibodi
pelapis dengan pengenceran 1:100. Antibodi kedua
menggunakan antibodi poliklonal dari kelinci dengan
pengenceran 1:100. Sedangkan antibodi berlabel
enzim menggunakan konjugate antirabbit  dengan
pengenceran 1:2000. Pengenceran antigen 1:1000
masih dapat terbaca dengan sempurna.

Pemeriksaan Sampel Menggunakan Teknik Indirect
Double Antibody Sandwich  ELISA (IDAS-ELISA)

Sampel diperiksa  dengan menggunakan metode
indirect double sandwich  ELISA. Baris terakhir diguna-
kan sebagai kontrol PBS, pada baris tersebut  tidak
memberikan warna kuning. Hal ini berarti bahwa

pencucian pada pemeriksaan ini cukup baik sehingga
kecil kemungkinan adanya kesalahan baca yang
diakibatkan kesalahan teknis yang berkaitan de ngan
faktor pencucian.

Hasil analisis pemeriksaan sampel dengan
menggunakan sampel air liur dan sampel suspensi
otak menunjukkan adanya perbedaan reaktivitas
yang  nyata (p<0,05). Tabel 2 menyajikan hasil anali-
sis pemeriksaan sampel dengan metode indirect double
sandwich ELISA.

Tabel 2. Hasil Analisis Nilai Optical Density Pemerik-
saan Sampel Menggunakan Metode IDAS -
ELISA

Air Liur Suspensi Otak

Rata-rata  SD 0,8709a)0,2273 1,1511b)0,3045
Keterangan: Superskrip berbeda pada baris sama
menunjukkan perbedaan bermakna (p<0,05)

Hasil analisis pemeriksaan sampel dengan
menggunakan sampel air liur dan sampel suspensi
otak menunjukkan adanya perbedaan reaktivitas
yang  nyata (p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa
dalam mendeteksi virus rabies menggunakan sam pel
suspensi otak masih merupakan sampel yang spesifik
rabies.

Nilai OD rendah yang diperoleh dari peng guna-
an sampel air liur ini kemungkinan disebabkan oleh
teknik pengumpulan sampel yang kurang standart.
Pengumpulan sampel dengan pembilasan rongga
mulut menggunakan PBS dapat menyebabkan ren -
dahnya konsentrasi air liur sampel dari konsentrasi
yang sebenarnya.

Untuk mendeteksi virus rabies pada hewan
kesayangan, air liur masih dapat dipergunakan
dalam uji ELISA. Ternyata dari hasil pengamatan
dapat diketahui bahwa antibodi monoklonal protein
G masih cukup reaktif untuk mendeteksi virus rabies
dalam sampel air liur . Sehingga kita masih bisa
mendapatkan sampel pemeriksaan tanpa membunuh
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hewan tersangka rabies. Reaktivitas suatu antibodi
monoklonal ditentukan oleh struktur dasar imuno -
globulin terutama pada daerah V H-VL yang mampu
berikatan dengan epitop yang antigenik ( Fekadu et
al., 1997).

Kesimpulan
Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut :1)Antibodi monoklonal protein G
virus rabies dapat digunakan untuk perangkat kit
diagnostik untuk mendeteksi virus rabies. 2)Terdapat
perbedaan reaktifitas dalam penggunaan sampel air
liur dibanding dengan  penggunaan sampel suspensi
otak.
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