
BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit autoimun merupakan kerusakan atau gangguan fungsi 

fisiologis yang ditimbulkan oleh respon autoimun. Autoimunitas merupakan 

respon imun terhadap antigen jaringan sendiri yang disebabkan oleh 

mekanisme normal yang gagal untuk mempertahankan self tolerance sel B, sel 

T atau  keduanya (Baratawidjaja et al., 2010). Secara umum, terdapat dua 

jenis penyakit AITD yaitu Hashimoto thyroiditis (hipotiroiditis) dan Grave’s 

diseases (hipertiroiditis) (Chistiakov dan Turakulov, 2003). 

Hipotiroid merupakan keadaan dimana kelenjar tiroid tidak dapat 

memproduksi hormon  tiroksin / tetraiodotironine (T4) dan triiodotironin (T3). 

Kondisi ini memiliki kaitan erat dengan asupan iodium di dalam tubuh dari 

makhluk hidup, dimana hormon T3 dan T4 mengandung 59%-65% unsur 

iodine (Dayan dan Daniel, 2006). Sebanyak 15% wanita lebih rentan 

mengalami hipotiroidisme dibandingkan laki-laki 5% saja. Wanita dengan 

usia 60-70 tahun beresiko lebih tinggi terkena penyakit ini dibandingkan 

dengan usia 40-50 tahun (Dimitry, 2005;  Nhanes, 2011). Pada hewan 

penyakit hipotiroidisme paling banyak menyerang pada anjing. Berdasarkan 

hasil survei American Kennel Club Delegates committee, estimasi kejadian 

hipotiroidisme pada hewan lebih sering pada anjing sebesar 80% dan 

seringkali menyerang anjing dengan ras murni, seperti dobermen, golden 

retriever, iris setter, poodle, boxer, miniature schanauzer, american cocker 

spaniel, labrador retriever, akita, english setter, dan german shepherd 

(Dodds, 2008; Anca et al., 2010). 



Experimental automimmnune thyroiditis (EAT) merupakan 

pengembangan hewan model AITD yang telah banyak digunakan oleh para 

peneliti dengan tujuan untuk mengetahui patomekanisme yang lebih 

mendalam dari penyakit autoimun. Terdapat tiga antigen utama yang dapat 

menginduksi EAT yaitu tiroglobulin (TG), thyroid peroxidase (TPO), dan 

thyroid stimulating hormone receptor (TSRH) (Weetman, 2004). Tiroglobulin 

lebih banyak dipilih sebagai inducer karena merupakan glikoprotein spesifik 

yang paling banyak ditemukan pada sel tiroid yaitu sekitar 75% (Ng et al., 

2004). Adapun tiroglobulin yang  pernah digunakan untuk menimbulkan 

AITD antara lain tiroglobulin tikus (murine thyroglobulin/ mTG), babi 

(porcine thyroglobulin/ pTG), sapi (bovine thyroglobulin/ bTG), kambing 

(capra thyroglobulin/ cTG) dan rodensia (Zhou dan Gill, 2005). 

Pada penelitian ini, digunakan tiroglobulin anjing yang didapatkan 

dari rumah potong hewan (khusus) anjing guna untuk menginduksi timbulnya 

AITD pada tikus (Rattus norvegicus) yang kemudian akan diberikan terapi 

dengan ikan teri (Stolephorus sp) asin. Ikan teri (Stolephorus sp) asin 

merupakan salah satu produk pengawetan ikan dengan melalui proses 

penggaraman  dan pengeringan karena adanya iodium dan PUFA dalam ikan 

teri (Stolephorus sp) asin diharapkan mampu mengembalikan fungsi kelenjar 

tiroid yang mengalami hipotiroidisme. Oleh karena itu,  penelitian ini 

ditujukan untuk mempelajari efek injeksi tiroglobulin anjing dengan melihat 

dari profil protein dan ekspresi antibodi tiroid peroksidase (TPO) setelah 

pemberian terapi ikan teri (Stolephorus sp) asin. 

 



1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana profil protein tikus putih (Rattus norvegicus) model 

hipotiroidisme hasil induksi caTg setelah mendapat terapi ikan teri 

(Stolephorus sp) asin ? 

2. Bagaimana ekspresi antibodi tiroid peroksidase (TPO) tikus putih (Rattus 

norvegicus) model hipotiroidisme hasil induksi caTg setelah mendapat 

terapi ikan teri (Stolephorus sp) asin ? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dibatasi pada : 

1. Hewan Model hipotiroidisme yang digunakan adalah tikus putih (Rattus 

norvegicus) betina strain Wistar yang diperoleh dari Unit Pengembangan 

Hewan Percobaan (UPHP) UGM Yogyakarta dengan umur 8 – 12 minggu 

dan berat badan 100–150 gram. Penggunaan hewan coba telah 

mendapatkan sertifikat laik etik dari Komisi Etik Penelitian Universitas 

Brawijaya (Lampiran 1). 

2. Pembuatan hewan model hipotiroidisme dilakukan dengan cara injeksi 

tiroglobulin (TG) dari tiroid anjing menggunakan adjuvant CFA 

(Complete Freud’s Adjuvant)  pada hari ke-0 secara subcutan pada daerah 

cervical dengan dosis 200 μg/μl kemudian dilakukan booster injeksi 

tiroglobulin anjing menggunakan adjuvant IFA (Incomplete Freud’s 



Adjuvant) secara subcutan pada daerah cervical pada hari ke-14 dan hari 

ke-28 (Zhou dan Gill, 2005 dan Xiao-hong et al., 2011). 

3. Pemberian terapi menggunakan ikan teri (Stolephorus sp) asin yang 

mengandung iodium diberikan secara oral dengan dosis 6 mg/kg BB 

sebanyak 0,5 ml/ekor/hari yang diberikan selama 7 hari untuk kelompok 

perlakuan C, 14 hari untuk kelompok perlakuan D, dan 21 hari untuk 

kelompok perlakuan E (modifikasi dari Zhou dan Gill, 2005; Xiao-hong et 

al.,2011). 

4. Variabel yang di amati dalam penelitian ini adalah profil protein dengan 

metode SDS-PAGE dan ekspresi antibodi tiroid peroksidase (TPO) dengan 

metode Western Blot. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk dapat mengetahui dan mempelajari efek pemberian ikan teri 

(Stolephorus sp) asin terhadap tikus putih (Rattus norvegicus)model 

hipotiroidisme hasil induksi tiroglobulin anjing dengan melihat gambaran 

profil protein. 

2. Untuk dapat mengetahui dan mempelajari efek pemberian ikan teri 

(Stolephorus sp) asin terhadap tikus putih (Rattus norvegicus) model 

hipotiroidisme hasil induksi tiroglobulin anjing dengan melihat ekspresi 

antibodi tiroid peroksidase (TPO). 

 

  



1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian yang bersifat eksperimental yaitu berupa 

pengaruh pemberian ikan teri asin dengan melihat profil protein dan ekspresi 

antibodi tiroid peroksidase (TPO) yang diharapkan dapat memberikan 

informasi sebagai dasar penelitan selanjutnya untuk pengembangan terapi 

alternatif hipotiroidisme pada hewan maupun manusia. 

 

 


