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BAB 5. PRINSIP-PRINSIP DASAR VAKSINASI  
            PADA TERNAK 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

5.1.  Pendahuluan 

A reliable supply of pure, safe, potent, and effective vaccines is essential for 

maintenance of animal health and the successful operation of animal health 

programmes. Immunisation of animals with high quality vaccines is the primary 

means of control for many animal diseases. In other cases,  vaccines are used in 

conjunction with national disease control or eradication programmes. 

 

The requirements and procedures described here are intended to be general in nature 

and to be  consistent with published standards that are generally available for 

guidance in the production of  veterinary vaccines. The approach to ensuring the 

purity, safety, potency, and efficacy of veterinary vaccines may vary from country to 

country depending on local needs. However, proper standards and production 

controls are essential to ensure the availability of consistent, high quality products 

for use in animal health programmes. (OIE, 2008) 

 

 

Istilah penting: 

 

Vaksin adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau sudah dimatikan dengan 

prosedur tertentu, digunakan untuk  merangsang pembentukan zat kekebalan tubuh, dan 

dapat  menahan serangan penyakit. 

 

Vaksinasi adalah usaha pengebalan hewan dengan  menggunakan vaksin yang merupakan 

pertahanan ke dua  dalam upaya mengendalikan dan memberantas wabah penyakit. 

 

Vaksinasi/ imunisasi adalah usaha memancing daya tahan atau pertahanan tubuh seseorang, 

sehingga dengan demikian vaksinasi/imunisasi tidak ada hubungannya dengan peningkatan 

daya tahan tubuh. Sedangkan vaksin adalah suatu bahan yang diyakini dapat melindungi 

Tujuan Instruksional Khusus (TIK) dari pokok 

bahasan ini adalah setelah mengikuti kuliah ini 

mahasiswa   dapat menjelaskan konsep-konsep 

dasar tentang vaksin dan vaksinasi pada ternak   

secara  baik dan benar. 
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seseorang terhadap penyakit. Vaksin dibuat dari virus atau bakteri patogen yang 

menyebabkan terjadinya penyakit. Substansi pathogen inilah yang bila  disuntikan ke dalam 

tubuh diharapkan dapat membantu memerangi penyakit. Sehingga dapat juga disimpulkan 

bahwa tujuan vaksin adalah suatu usaha untuk merangsang daya tahan tubuh dengan 

memasukkan bibit penyakit yang dilemahkan dan dicampur dengan bahan lain. Pada masa 

lalu pembuatan vaksin banyak menggunakan serum binatang, namun kemudian 

penggunaan bahan ini dilarang karena dampak buruk yang ditimbulkan tidak terbendung. 

Pada masa sekarang ini pembuatan vaksin dengan menggunakan virus dan bakteri.   

Pengadaan dan penyiapan vaksin yang aman, kuat, dan efektif sangat penting dalam 

menajemen pengendalian penyakit pada ternak. Imunisasi hewan dengan vaksin berkualitas 

tinggi adalah sarana kontrol utama bagi banyak penyakit hewan. Bahkan dalam banyak 

kasus, vaksin yang digunakan sangat menentukan keberhasilan pengendalian dan 

pemberantasan penyakit secara nasional 

Dapat dijelaskan disini bahwa persyaratan dan prosedur bersifat umum dan namun harus 

ada  standar untuk bimbingan dalam produksi vaksin hewan. Pendekatan umum yang 

menjadi standar diantaranya adalah adanya jaminan kemurnian, keamanan, potensi, dan 

kemanjuran hewan vaksin. Masing-masing negara bahkan daerah mungkin  dapat bervariasi 

tergantung pada kebutuhan lokal. Namun, standar yang tepat dan kontrol produksi sangat 

penting untuk menjamin ketersediaan secara konsisten, serta produknya berkualitas tinggi 

untuk digunakan dalam program kesehatan hewan. 

Sebagaimana diketahui bahwa  patogenesis dan epidemiologi dari masing-masing penyakit 

bervariasi, peran dan kemanjuran vaksinasi sebagai alat kontrol juga bervariasi dari satu 

penyakit yang lain. Beberapa vaksin mungkin sangat berkhasiat, dapat merangsang 

kekebalan yang tidak hanya mencegah tanda-tanda klinis dari penyakit, tetapi juga 

mencegah infeksi dan mengurangi penyebaran dan peningkatan agen penyebab penyakit.  

Vaksin lainnya mungkin dapat mencegah penyakit klinis, tetapi tidak mencegah infeksi dan 

/atau pengembangan carrier. Dalam banyak kasus, imunisasi akan benar-benar efektif atau 

hanya mampu mengurangi keparahan penyakit. Dengan demikian keputusan apakah akan 

merekomendasikan vaksinasi sebagai bagian dari Strategi pengendalian penyakit ternak 

memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang karakteristik dari agen penyakit dan 

epidemiologi, serta karakteristik dan kemampuan dari berbagai tersedia vaksin.  
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Ada juga kepentingan masyarakat/peternak yang  tumbuh,  yang implikasinya bisa 

bermanfaat untuk kesejahteraan hewan dari penggunaan vaksin hewan sebagai alat 

pengendalian penyakit. Dalam berbagai kasus, vaksin yang digunakan, serta kinerja yang 

sukses mensyaratkan bahwa mereka diproduksi dengan cara yang menjamin seragam dan 

produk yang konsisten berkualitas tinggi. 

Prinsip dasar pengendalian penyakit adalah mengutamakan pencegahan 

dibandingkan dengan upaya pengobatan. Vaksinasi merupakan salah satu pilar penting pada 

pemeliharaan kesehatan ternal, selain biosecurity dan manajemen pemeliharaan yang baik. 

Hal tersebut disebabkan oleh tantangan penyakit di lapangan saat ini sudah sangat 

kompleks. Untuk penyakit viral sendiri sampai saat ini hanya dapat ditanggulangi dengan 

cara vaksinasi yang didukung dengan biosecurity yang ketat. Vaksinasi  dilakukan 

berdasarkan status epidemiologi penyakit dan  kondisi farm setempat. Vaksin yang 

diberikan bisa berupa vaksin aktif maupun inaktif. Agar penanganan dan pencegahan 

terhadap penyakit-penyakit tersebut berhasil tentunya kita harus melakukan vaksinasi 

dengan cara yang benar.  

5.2.   Konsep Dasar dan Teori Vaksinasi 

Perkembangan tentang vaksin tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan ilmu 

Imunologi. Dengan demikian  sejalan dengan semakin berkembangnya imunologi maka 

manfaat vaksin untuk pengendalian penyakit juga akan semakin meningkat. Imunologi: 

(immunis: bebas, logos: ilmu) adalah  ilmu yang mempelajari sistem pertahanan tubuh. 

Tahap Empirik: 

Sebelum diketemukannya vaksin, kematian akibat cacar variola besar-sangat tinggi. Catatan 

sejarah menunjukkan metode kekebalan dengan cara merangsang “kekebakan” sudah 

dikenal. Sebuah proses yang disebut inokulasi, juga dikenal sebagai insuflasi atau 

"variolation" dipraktekkan di India sejak 1000 SM.  Peneliti lain mengatakan inokulasi 

cacar dilakukan juga di China. Wan Quan (1499-1582) dalam bukunya Douzhen Xinfa 

diterbitkan pada tahun 1549, Inokulasi cacar dilakukandi China sampai era pemerintahan 

Kaisar Longqing (1567-1572) pada era Dinasti Ming.  

Variolation juga dipraktekkan pada abad ke-17 oleh para dokter di Turki, Persia, dan 

Afrika. Pada 1714 dan 1716, dua laporan dari Kekaisaran Ottoman Turki menyebutkan 
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metode inokulasi terhadap cacar dilakukan untuk Royal Society di Inggris, oleh Emmanuel 

Timoni, seorang dokter berafiliasi dengan Kedutaan Besar Inggris di Konstantinopel, dan 

Giacomo Pylarini. 

Mithridates Eupatoris VI seorang raja dari Pontis Yunani, (Tahun 132 – 63 SM) dianggap 

banyak peneliti merupakan ahli imunologi pertama. Cara yang digunakan Mithridates yaitu: 

meminum racun sedikit demi sedikit sehingga orang menjadi kebal terhadap racun. Dikenal 

dengan paham mithridatisme. Metode tersebut bahkan sampai sekarang masih ada yang 

lekukakannya walaupun beresiko tenggi. Pada abad ke 12, bangsa China mengenali 

bagaimana mengatasi penyakit cacar. Cairan atau kerak dari orang yang terkena cacar tapi 

tidak berat apabila dioleskan pada kulit orang sehat dapat melindungi terhadap cacar. 

Begitu pula orang timur tengah menggoreskannya pada orang dengan membubuhkan bubuk 

pada penderita cacar yang tidak parah akan melindungi keadaan yang lebih parah. Metode 

ini dikenal dengan: tindakan variolasi.  

Pada usia 13, Jenner magang di tempat Dr Ludlow di Sodbury. Dia mengamati bahwa 

orang-orang yang bekerja di peternakan yang kebetulan terkena cacar ternyata  diketahui 

tidak terkena cacar. Dia menganggap ada  hubungan kausal. Setelah Jenner kembali dari 

sekolah kedokteran di London, ketika sebuah epidemi cacar melanda daerahnya kota 

Berkeley, Inggris. Dia menyarankan para pekerja sapi lokal diinokulasi. Para petani 

mengatakan kepadanya bahwa cacar sapi mencegah cacar. Ini menegaskan kecurigaan masa 

kecilnya, dan ia mempelajari lebih lanjut tentang cacar sapi.dis setempat. 

Edward Jenner (Tahun 1749 – 1823), menggunakan bibit penyakit cacar dari sapi untuk 

ditularkan pada manusia. Setidaknya enam orang di Inggris dan Jerman (Sevel, Jensen, 

Jesty 1774, Rendall, Plett 1791), diuji dengan sukses kemungkinan menggunakan vaksin 

cacar sapi sebagai imunisasi untuk cacar pada manusia. Jenner melaporkan pengamatannya 

kepada Royal Society. Saat itu mulailah penggunaan vaksinasi untuk menggantikan istilah 

variolasi. Vacca: sapi. Vaksin pertama diproduksi oleh Edward Jenner untuk memberikan 

perlindungan terhadap penyakit cacar. Jenner menyadari bahwa pemerah susu yang telah 

tertular cacar sapi, sebuah infeksi yang relatif tidak berbahaya, menjadi tahan terhadap 

penyakit cacar, kasus penyakit manusia yang sering menjadi epidemi dengan angka 

kematian yang sangat tinggi.  

http://myhealing.wordpress.com/2010/08/06/sejarah-penemuan-dan-pembuatan%C2%A0vaksin-2/
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Jenner berteori bahwa yang cacar sapi, penyakit hewan, tidak berbeda dengan penyakit 

cacar. Dia menyimpulkan bahwa reaksi manusia terhadap suntikan virus cacar sapi entah 

bagaimana mekanismenya akan mengajarkan tubuh manusia bagaimana untuk menghadapi 

kedua virus ini sehingga tidak menyebabkan penyakit berat atau kematian. Saat ini, 

penyakit cacar diyakini sudah benar-benar dapat diatasi.  Karena penemuannya ini, maka 

Dr. Edward Jenner juga dikenal di dunia kedokteran modern sebagai “Bapak Ilmu 

Imunologi”. 

Tahap Ilmiah 

Pengembangan vaksin untuk melindungi manusia dari penyakit virus adalah salah satu 

keunggulan dari pengobatan modern. Louis Pasteur dkk (1822–1895), meneliti 

kemungkinan pencegahan penyakit dengan cara vaksinasi melalui penggunaan bibit 

penyakit yang telah dilemahkan terlebih dahulu. Pada waktu itu digunakan untuk mengatasi 

penyakit kholera yang disebabkan Pasteurella aviseptica. Pfeifer (1880) murid Koch 

meneliti Vibrio cholerae untuk mengatasi wabah penyakit kholera. Elie Metchnikof (1845 – 

1916) mengungkapkan bagaimana mekanisme efektor bekerja dalam tubuh terhadap benda 

asing. Memperkuat pendapat Koch dan Neisser. Adanya mekanisme efektor dari sel 

leukosit untuk mengusir bakteri dinamakan proses fagositosis. Sel tubuh yang memiliki 

kemampuan fagositosis dinamakan fagosit.  Fodor (1886), ilmuwan pertama yang 

mengamati pengaruh langsung dari serum imun tehadap mikroba tanpa campur tangannya 

komponen seluler. Penemuan ini diperkuat oleh Behring dan Kitasato (1890). yang 

menunjukkan bahwa serum dapat menetralkan aktifitas tetanus dan difteri. Jules Bordet 

(1870–1961) mengemukakan bahwa untuk lisis diperlukan 2 komponen yang terdapat 

dalam serum imun. Sebuah diantaranya bersifat termostabil yang dikemudian hari ternyata 

adalah antibodi  sedangkan komponen lainnya bersifat termolabil yang dinamakan 

komplemen.  

Pada saat itulah mulai diperkenalkan istilah antigen untuk memberikan nama bagi semua 

substansi yang dapat menimbulkan reaksi dalam tubuh terhadapnya. Dan juga istilah 

antibodi untuk substansi dalam serum yang mempunyai aktifitas menanggulangi terhadap 

antigen yang masuk ke tubuh. Penemuan oleh Fodor mengawali penelitian untuk 

mendukung teori mekanisme melalui imunitas humoral. Wright dan Douglas (1903), 

mengatakan proses fagositosis akan dipermudah apabila ditambahkan serum imun. Bahan 
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yang diduga dikandung dalam serum itu dinamakan opsonin. Jadi mekanisme efektor 

seluler dan humoral bersifat saling memperkuat. Pada saat bersamaan ditemukan fenomena 

lain dalam imunologi yaitu adanya penyimpangan dalam tubuh seseorang karena bereaksi 

terlalu peka. Pirquet membedakan fenomena tsb dalam bentuk “serum sickness”, alergi dan 

anafilaksis.  Sampai Tahun 1940-an banyak dilakukan penelitian tentang aplikasi dan 

pengembangan tentang fenomena imunologi khususnya dalam penyediaan serum imun (anti 

tetanus, anti rabies dll), reagen untuk diagnostik dan program vaksinasi. Felton, 

menemukan fenomena lain yaitu bahwa dalam tubuh mungkin dapat timbul tidak adanya 

respon imun terhadap suatu subtansi atau antigen tertentu. Fenomena ini disebut toleransi 

imunologik. Felton berhasil memurnikan untuk pertamakalinya antibodi dari antiserum 

kuda terhadap pneumococcus. 

Tahap Modern 

Setelah pecah perang dunia II, Miller menemukan peranan sentral kelenjar Thymus dalam 

sistem kekebalan. Munculah kemudian cabang-cabang ilmu yang lain seperti 

imunopatologi, imunogenetika, imunokimia, psikoneuroimunologi dan lain-lain.  Tahun 

1973 percobaan rekayasa genetika pertama berhasil dilakukan 1975, hibridoma yang 

menghasilkan antibodi monoklonal pertama kali diciptakan.Tahun 1980 Benacerraf, 

Dausset dan Snell menerima hadiah Nobel berkat jasanya mengungkapkan masalah antigen 

permukaan sel yang penting dalam usaha orang untuk mencangkokkan organ melalui 

sistem HLA.untuk menjelaskan penolakan jaringan. Antibodi monoclonal menerima ijin di 

AS untuk digunakan dalam diagnosis  Tahun 1984, Milstein dan Kohler mendapatkan 

Nobel untuk jasanya dalam menemukan cara memproduksi antibodi monoklonal. Tahun  

1984, interferon hewan diijinkan penggunaannya dalam mengatasi penyakit ternak. Tahun 

1987, dan akhirnya Susumu Tonegawa yang bekerja dalam biologi molekuler 

imunoglobulin mendapat hadiah Nobel atas jasanya mengungkapkan mekanisme diversitas 

antibody.  

Sampai 1990-an: interferon digunakan untuk mengobati beberapa penyakit virus dan 

kanker, antibodi monoklonal digunakan secara luas, misalnya untk meningkatkan 

pertahanan tubuh terhadap kanker dan penyakit lainnya.  Sampai tahun 2000-an: 

penggunaan secara luas rekayasa genetika untuk menghasilkan AB monoclonal, antiserum, 

penggunaan secara luas uji serologi, ELISA, Analisis Gel Presipitasi (AGP), elektroforesis 
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dan lain-lain untuk diagnosis penyakit dan pengobatan, pengembangan karakteristik 

antigen.  Dengan berkembangnya biologi molekuler dan peralatan pendukung yang 

semakin canggih maka perkembangan teknologi pembuatan vaksin semakin meningkat 

kualitasnya dan akan terus semakin berkembang. 

Pembuatan Vaksin.  Vaksin yang kita gunakan untuk melindungi atau mencegah tubuh 

terserang penyakit dapat berasal  dari mikroorganisme (virus,bakteri) yang dilemahkan 

ataupun toksin yang dihasilkan mikroorganisme tersebut. Namun seringkali vaksin juga 

menyebabkan berbagai efek samping yang merugikan, misalnya berikut ini: (a) 

Mikroorganisme yang digunakan untuk membuat vaksin mungkin masih melanjutkan 

proses produksi. (b) Mikroorganisme yang digunakan untuk membuat vaksin mungkin 

masih memiliki kemampuan menyebabkan penyakit. (c) ada sebagian orang yang memiliki 

reaksi terhadap sisa -sisa sel yang ditinggalkan dari produksi vaksin meskipun sudah 

dilakukan proses pemurnian. (d) Orang-orang yang bekerja dalam pembuatan vaksin 

mungkin bersentuhan dengan organisme berbahaya yang digunakan sebagai bahan pembuat 

vaksin meskipun sudah dicegah dengan pengaman (masker,sarung tangan). 

Dengan adanya masalah-masalah di atas, maka pembuatan vaksin secara konvensional 

diubah menggunakanrekayasa genetika untuk membantu mengurangi resiko-resiko yang 

merugikan. Prinsip-prinsip rekayaasa genetika dalam pembuatan vaksin adalah sebagai 

berikut: (a) Mengisolasi (memisahkan) gen-gen dari organisme penyebab sakit yang 

berperan dalam menghasilkan antigen yang merangsang limfosit untuk menghasilkan 

antibodi. (b) Menyisipkan gen-gen diatas, ke tubuh organisme yang kurang patogen. (c)  

Mengkulturkan organisme hasil rekayasa, sehingga menghasilkan antigen dalam jumlah 

banyak. Dan (d) Mengekstraksi antigen, lalu digunakan sebagai sebagai vaksin. 

Benih Virus.  Produksi vaksin dimulai dengan sejumlah kecil virus tertentu (atau disebut 

benih). Virus harus bebas dari ‘kotoran’, baik berupa virus yang serupa atau variasi dari 

jenis virus yang sama. Selain itu, benih harus disimpan dalam kondisi “ideal”, biasanya 

beku, yang mencegah virus menjadi lebih kuat atau lebih lemah dari yang diinginkan. 

Benih disimpan dalam gelas kecil atau wadah plastik. Jumlah yang kecil hanya 5 atau 10 

sentimeter kubik, mengandung ribuan hingga jutaan virus, nantinya dapat dibuat menjadi 

ratusan liter vaksin. Freezer dipertahankan pada suhu tertentu. Grafik di luar freezer akan 

mencatat secara terus menerus suhu freezer. Sensor terhubung dengan alarm yang dapat 
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didengar atau alarm komputer yang akan menyala jika suhu freezer berada di luar suhu 

yang seharusnya.  

Pertumbuhan Virus. Setelah mencairkan dan memanaskan benih virus dalam kondisi 

tertentu secara hati-hati (misalnya, pada suhu kamar atau dalam bak air), sejumlah kecil sel 

virus ditempatkan ke dalam “pabrik sel,” sebuah mesin kecil yang telah dilengkapi sebuah 

media pertumbuhan yang tepat sehingga sel memungkinkan virus untuk berkembang biak.  

Setiap jenis virus tumbuh terbaik di media tertentu, namun semua media umumnya 

mengandung protein yang berasal dari mamalia, misalnya protein murni dari darah sapi. 

Media juga mengandung protein lain dan senyawa organik yang mendorong reproduksi sel 

virus. Penyediaan media yang benar, pada suhu yang tepat, dan dengan jumlah waktu yang 

telah ditetapkan, virus akan bertambah banyak.  

Selain suhu, faktor-faktor lain harus dipantau adalah pH. pH adalah ukuran keasaman atau 

kebasaan, diukur pada skala dari 0 sampai 14. dan virus harus disimpan pada pH yang tepat 

dalam pabrik sel. Air tawar yang tidak asam atau basa (netral) memiliki pH 7. Meskipun 

wadah di mana sel-sel tumbuh tidak terlalu besar (mungkin ukuran pot 4-8 liter), terdapat 

sejumlah katup, tabung, dan sensor yang terhubung dengannya. Sensor memantau pH dan 

suhu, dan ada berbagai koneksi untuk menambahkan media atau bahan kimia seperti 

oksigen untuk mempertahankan pH, tempat untuk mengambil sampel untuk analisis 

mikroskopik, dan pengaturan steril untuk menambahkan komponen ke pabrik sel dan 

mengambil produk setengah jadi ketika siap.  

Virus dari pabrik sel ini kemudian dipisahkan dari media, dan ditempatkan dalam media 

kedua untuk penumbuhan tambahan. Metode awal yang dipakai 40 atau 50 tahun yang lalu 

yaitu menggunakan botol untuk menyimpan campuran, dan pertumbuhan yang dihasilkan 

berupa satu lapis virus di permukaan media. Peneliti kemudian menemukan bahwa jika 

botol itu berubah posisi saat virus tumbuh, virus bisa tetap dihasilkan karena lapisan virus 

tumbuh pada semua permukaan dalam botol.  

Sebuah penemuan penting dalam tahun 1940-an adalah bahwa pertumbuhan sel  dirangsang 

oleh penambahan enzim pada medium, yang paling umum digunakan yaitu tripsin. Enzim 

adalah protein yang juga berfungsi sebagai katalis dalam pertumbuhan sel.  
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Dalam praktek saat ini, botol tidak digunakan sama sekali. Virus yang sedang tumbuh 

disimpan dalam wadah yang lebih besar namun mirip dengan pabrik sel, dan dicampur 

dengan “manik-manik,” partikel mikroskopis dimana virus dapat menempelkan diri. 

Penggunaan “manik-manik” memberi virus daerah yang lebih besar untuk menempelkan 

diri, dan akibatnya, pertumbuhan virus menjadi yang jauh lebih besar. Seperti dalam pabrik 

sel, suhu dan pH dikontrol secara ketat. Waktu yang dihabiskan virus untuk tumbuh 

bervariasi sesuai dengan jenis virus yang diproduksi, dan hal itu sebuah rahasia yang dijaga 

ketat oleh pabrik.  

Pemisahan Virus. Ketika sudah tercapai jumlah virus yang cukup banyak, virus 

dipisahkan dari manik-manik dalam satu atau beberapa cara. Kaldu ini kemudian dialirkan 

melalui sebuah filter dengan bukaan yang cukup besar yang memungkinkan virus untuk 

melewatinya, namun cukup kecil untuk mencegah manik-manik dapat lewat. Campuran ini 

sentrifugasi beberapa kali untuk memisahkan virus dari manik-manik dalam wadah 

sehingga virus kemudian dapat dipisahkan. Alternatif lain yaitu dengan mengaliri campuran 

manik-manik dengan media lain sehingga mencuci manik-manik dari virus.  

Memilih Strain Virus. Vaksin bisa dibuat baik dari virus yang dilemahkan atau virus yang 

dimatikan. Pemilihan satu dari yang lain tergantung pada sejumlah faktor termasuk 

kemanjuran vaksin yang dihasilkan dan efek sekunder. Virus yang dibuat hamper setiap 

tahun sebagai respon terhadap varian baru virus penyebab, biasanya berupa virus yang 

dilemahkan. Virulensi virus bisa menentukan pilihan; vaksin rabies, misalnya, selalu vaksin 

dari virus yang dimatikan.  

Jika vaksin dari virus dilemahkan, virus biasanya dilemahkan sebelum dimulai proses 

produksi. Strain yang dipilih secara hati-hati dibudidayakan (ditumbuhkan) berulang kali di 

berbagai media. Ada jenis virus yang benar-benar menjadi kuat saat mereka tumbuh. Strain 

ini jelas tidak dapat digunakan untuk vaksin ‘attenuated’. Strain lainnya menjadi terlalu 

lemah karena dibudidayakan berulang-ulang, dan ini juga tidak dapat diterima untuk 

penggunaan vaksin. Seperti bubur, kursi, dan tempat tidur yang disukai Goldilocks, hanya 

beberapa virus yang “tepat” mencapai tingkat atenuasi yang membuat mereka dapat 

diterima untuk penggunaan vaksin, dan tidak mengalami perubahan dalam kekuatannya. 

Teknologi molekuler terbaru telah memungkinkan atenuasi virus hidup dengan 

memanipulasi molekul, tetapi metode ini masih langka.  



166 |   M a n k e s t e r - 5  

 
 

Virus ini kemudian dipisahkan dari media tempat dimana virus itu tumbuh. Vaksin yang 

berasal dari beberapa jenis virus (seperti kebanyakan vaksin) dikombinasikan sebelum 

pengemasan. Jumlah aktual dari vaksin yang diberikan kepada pasien akan relatif kecil 

dibandingkan dengan jumlah medium yang dengan apa vaksin tersebut diberikan. 

Keputusan mengenai apakah akan menggunakan air, alkohol, atau solusi lain untuk injeksi 

vaksin, misalnya, dibuat setelah tes berulang-ulang demi keselamatan, steritilitas, dan 

stabilitas.  

Pengontrolan Kualitas. Untuk melindungi kemurnian vaksin dan keselamatan pekerja 

yang membuat dan mengemas vaksin, kondisi kebersihan laboratorium diamati pada 

seluruh prosedur. Semua transfer virus dan media dilakukan dalam kondisi steril, dan 

semua instrumen yang digunakan disterilisasi dalam autoklaf (mesin yang membunuh 

organisme dengan suhu tinggi, dan yang berukuran sekecil kotak perhiasan atau sebesar 

lift) sebelum dan sesudah digunakan. Pekerja yang melakukan prosedur memakai pakaian 

pelindung yang meliputi gaun Tyvek sekali pakai, sarung tangan, sepatu bot, jaring rambut, 

dan masker wajah. Ruangan pabrik sendiri memakai AC yang khusus sehingga jumlah 

partikel di udara minimal.  

Masa depan Vaksin. Memproduksi vaksin antivirus yang aman dan dapat dimanfaatkan 

melibatkan sejumlah besar langkah yang, sayangnya, tidak selalu dapat dilakukan pada 

setiap virus. Masih banyak yang harus dilakukan dan dipelajari. Metode baru dari 

manipulasi molekul telah menyebabkan lebih dari satu ilmuwan meyakini bahwa teknologi 

vaksin baru sekarang memasuki “zaman keemasan.” Perbaikan vaksin sangat mungkin 

dilakukan di masa depan. vaksin Rabies, misalnya, menghasilkan efek samping yang 

membuat vaksin tidak memuaskan untuk imunisasi masal, di Amerika Serikat, vaksin 

rabies sekarang digunakan hanya pada pasien yang telah tertular virus dari hewan yang 

terinfeksi dan mungkin bila tanpa imunisasi, menjadi penyakit yang fatal.  

Virus HIV, saat ini tidak bisa dibuat dengan metode produksi vaksin tradisional. Virus 

AIDS cepat bermutasi dari satu strain ke yang lain, dan setiap strain tampaknya tidak 

memberikan kekebalan terhadap jenis lain. Selain itu, kendalanya, efek imunisasi baik virus 

yang dilemahkan atau virus yang dibunuh tidak dapat diperlihatkan baik di laboratorium 

ataupun pada hewan uji. Vaksin HIV belum berhasil dibuat.  

http://myhealing.wordpress.com/2009/10/01/vaksin-hiv-thailand-31-2-efektif-mencegah-infeksi-hiv/
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Di bidang kesehatan hewan,  masalah mutasi virus dan resistensi obat menjadi masalah. 

Misalnya pada ksusu flu burung, terdapat kecenderungan adanya resistensi obat termasuk 

dengan munculnya berbagai strain baru Flu Burung seperti H7N9, dimana Tamiflu 

(oseltamivir) dan obat sejenis lainnya tidak lagi manjur. Para peneliti masih harus bekerja 

keras memonitor dan melihat situasi agar tidak terjadi pandemik di masa depan. 

"The apparent ease with which antiviral resistance emerges in A/H7N9 

viruses is concerning; it needs to be closely monitored and considered in 

future pandemic response plans," the authors wrote.  

 

 

Sumber: Wageningen UR (University & Research Centre) 

 

Pembuatan vaksin merupakan suatu proses yang rumit dan komplek. Berbagai persiapan 

harus dilakukan secara sistematis dan sangat detail untuk bisa memenuhi persuaratan 

keamanan.  Tidak sembarang lembaga/laboratorium  diperkenankan untuk membuat vaksin. 

Sebagai contoh adalah bagaimana bagan alir pembuatan vaksin untuk mengatasi virus 

influenza yang dapat dilihat pada ilustrasi 5.1. 
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Ilustrasi 5.1. bagan alir pengembangan vaksin H5N1 

 

 

 
 

Ilustrasi 5.2. bagan alir proses produksi vaksin influenza 
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5.3.  Sistem Kekebalan  dan Pengendalian Penyakit 

Pertahanan tubuh merupakan fungsi fisiologis yang amat penting bagi mahluk 

hidup. Dengan pertahanan tubuh berjalan optimal, mahluk hidup dapat tumbuh 

berkembang, berproduksi dan bereproduksi dengan optimal. Imunosupresi adalah suatu 

kondisi dimana terjadi penurunan reaksi pembentukan zat kebal tubuh atau antibodi akibat 

kerusakan organ limfoid. Dengan adanya penurunan jumlah antibodi dalam tubuh, maka 

penyakit-penyakit akan lebih leluasa masuk dan menginfeksi bagian tubuh. Hal tersebut 

akan menyebabkan adanya gangguan pertumbuhan dan produksi. Jadi, sangatlah penting 

untuk mengenali dan mengetahui imunosupresi.  

Pengendalian penyakit hewan  adalah suatu upaya mengurangi interaksi antara hospes 

agent  (penyebab penyakit) sampai pada tingkat dimana hanya sedikit hewan yang 

terinfeksi, karena jumlah agen penyakit telah dikurangi atau dimatikan, oleh sebab hospes 

telah dilindungi dan atau atau infeksi pada hospes dapat dicegah.  Salah satu cara untuk 

melakukan pengendalian terhadap penyakit adalah dengan melakukan upaya pencegahan 

penyakit diantaranya dengan melakukan vaksinasi. Tujuan vaksinasi adalah memberikan 

kekebalan (antibodi) pada ternak sehingga dapat melawan antigen atau mikroorganisme 

penyebab penyakit. 

Vaksinasi adalah pemberian antigen untuk merangsang sistem kekebalan menghasilkan 

antibodi khusus terhadap penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri dan atau 

protozoa.  ‘Pengebalan hewan” dapat dilakukan melalui  vaksinasi, imunisasi (pemberian 

antisera), peningkatan status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan kekebalan hewan. 

Mekanisme efektor dalam respon imun spesifik dilaksanakan melalui 2 cara yaitu: 

1. imunitas humoral, yang menggunakan substansi berbentuk globulin yang 

dinamakan antibody yang bersifat sangat spesifik 

2. imunitas seluler, yang melibatkan jenis limfosit atau sering dinamakan limfosit T. 

Respon imun adaptif dibedakan dari respon imun alamiah karena adanya ciri-ciri umum 

sebagai berikut: (a) bersifat spesifik, (b) heterogen dan (c) memiliki memori. 

Komponen sistem imun. Sistem imun terdiri dari komponen genetik, molekuler dan 

seluler yang  berinteraksi membentuk jaringan komunikasi yang rumit dan luas. Komponen 
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seluler utama dari system imun adalah makrofag dan limfosit. Sel makrofag memiliki 

fungsi dalam fagositosis dan respon imun alamiah.  Makrofag mampu menghasilkan 

beberapa mediator aktif yang dapat mengatur jenis dan besarnya respon imun. Gen yang 

terlibat dalam sistem imun akan menghasilkan molekul-molekul yang merupakan 

komponen molekuler dalam sistem imun. Komponen molekuler misalnya antibodi yang 

berbentuk globulin yang jenisnya sangat heterogen. 

Fungsi Respon Imun.  Sistem imun mempunyai 3 fungsi utama yaitu: pertahanan, 

homeostasis dan perondaan. Faktor yang mempengaruhi Sistem Imun: (a). Faktor 

Metabolik, (b) Faktor Lingkungan, (c) Faktor anatomi, (d)  Faktor Fisiologi, (e) Faktor 

umur, dan (f) Faktor antigen.  

Struktur dan Fungsi Imunoglobulin. Imunoglobulin merupakan molekul protein yang 

mempunyai aktifitas antibodi yaitu suatu kemampuan mengikat secara spesifik dengan 

substansi yang membangkitkan respon imun sehingga dihasilkannya imunoglobulin tsb. 

Contoh imunoglobulin: IgG, IgA, IgM, IgE dan IgD. 

Virus dan vaksin.  Virus terdiri dari sejumlah kecil RNA (asam ribonukleat) atau DNA 

(asam deoksiribonukleat), bahan dalam semua sel hidup yang menginstruksikan sel 

bagaimana untuk tumbuh dan berkembang biak. Virus tidak dapat mereproduksi dengan 

sendirinya, tapi hanya dengan mengambil alih inti sel host dan memerintahkan sel untuk 

membuat virus. Ketika virus berhasil menyerang organisme, virus itu mengambil alih 

proses pertumbuhan sel dalam host.  

Dalam keadaan biasa, tubuh manusia bereaksi terhadap invasi virus dengan beberapa cara 

berbeda. Kekebalan secara umum terhadap virus dapat dikembangkan oleh sel-sel dalam 

tubuh yang menjadi sasaran invasi virus. Dalam situasi ini, virus akan dicegah agar tidak 

mendapatkan akses ke sel inang. Sebuah perlindungan yang lebih umum adalah 

kemampuan tubuh untuk membuat sel-sel darah dan getah bening yang merusak atau 

membatasi efektivitas dari serangan virus.  

Tubuh ternak yang terinfeksi akan “mempelajari” bagaimana merespon terhadap serangan 

virus tertentu di masa depan, sehingga infeksi tunggal, terutama dari virus yang relatif lebih 

lemah. Biasanya tubuh juga akan “mengajarkan” bagaimana cara untuk merespon invasi 

tambahan dari virus yang sama. Misalnya Influenza , disebabkan oleh satu dari ratusan 
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virus. Setelah sembuh dari pilek, kebanyakan ternak resisten terhadap virus tertentu yang 

menyebabkan flu tersebut, meskipun virus flu serupa masih akan menyebabkan gejala yang 

sama atau identik. Untuk beberapa virus berbahaya, ternak mungkin bahkan sudah 

mengembangkan kekebalan terhadap virus tanpa menampakkan gejala sakit sama sekali.  

Biasanya ada beberapa variasi atau strain dari virus tertentu. Tergantung pada jumlah 

variasi, ahli biologi mengelompokkan virus sesuai jenis atau strainnya. Vaksin sering 

dibuat dari lebih dari satu kelompok virus yang berkaitan. Reaksi pencegahan yang timbul 

dengan vaksinasi multivalen mungkin akan menyebabkan kekebalan untuk hampir semua 

varian kelompok virus, atau setidaknya untuk varian virus yang seseorang lebih mungkin 

terkena. Oleh karena itu pilihan spesifik dari kelompok virus untuk digunakan dalam 

pembuatan vaksin ditentukan dengan hati-hati dan secara bersama-sama. 

 

Program Vaksinasi: 

Dalam suatu manajemen tidak ada program vaksinasi yang sama. Namun demikian dalam 

menggunakan program vaksinasi ada standar yang harus diikuti. Perbedaan program yang 

berbeda satu sama lainnya disebabkan biasanya program vaksinasi dilakukan berdasarkan 

pertimbangan antara lain: 

1. prevalensi penyakit 

2. resiko akan timbulnya penyakit, 

3. status kekebalan dari bibit, 

4. biaya pembuatan dan pemberian vaksin, 

5. intensitas dan konsekwensi dari reaksi 

vaksin, 

6. program pergantian flock, 

7. ketersediaan vaksin 

8. BC ratio dan lainnya. 
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Dalam melakukan program vaksinasi tentu antara satu farm dengan farm lainnya bisa 

berbeda karena memang tidak ada yang baku. Program vaksinasi tergantung pada 

epidemiologi penyakit, sumberdaya yang ada di farm dan pertimbangan efisiensi dan 

efektifitas kerja. Program, metode dan dosis harus menjadi pertimbangan utama. Misalnya 

jika melalui air minum tentunya sudah mempertimbangkan air yang digunakan untuk 

melarutkan vaksin. Jumlah air minum ditentukan per 1000 ekor sesuai dengan umur ayam, 

suhu, jenis ayam, kelembaban dan lain-lainnya.  

 

 

Beberapa yang harus diperhatikan dalam penggunaan vaksin 
 

1.  Jenis tipe dan strain dari vaksin yan digunakan 

a. Aktif 

Contoh : Beberapa tipe lentogenik (Strain F, Strain B1, Hitchner, Lasota dll), tipe 

Mesogenik (misalnya strain Komarov) 

 

b. Inaktif (Biasanya dalam larutan buffer phosphate ditambah alumuniu hydroxide gel 

sebagai adsorben. 

 

2.   Kemasan 

  Ada yang berbentuk vial, ampul dll dengan dosis yag berbeda-beda. 

 

3.   Daya simpan 

Daya simpan terutama dipengaruhi oleh suhu. Sebagai contoh :  beberapa jenis vaksin 

ND tahan 1 tahun pada suhu -5 ºC, 1 bulan pada suhu kamar dan 4 jam setelah 

direkonstitusi. 

 

4.  Rekonstitusi 

     Jenis pelarut, pengocokan berpengaruh terhadap afinitas. 

 

5.  Dosis dan aplikasi 

Dosis, cara penggunaan, jumlah ternak yag divaksin, prevalensi, kesehatan ternak, 

agriklimat yang mempengaruhi keberasilan vaksin. 

 

6.  Reaksi dan imunitas 

Vaksinasi kadang memberi reaksi yag tidak diharapkan seperti anaphilaxis, stress dll 

sehingga harus diperhatikan. 
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Metode pemberian vaksin:   

1. vaksinasi in ovo yaitu pemberian vaksin 

ke dalam telur pada hari ke 18 masa 

inkubasi, 

2. vaksinasi semprot (spray)  pasca 

penetasan dengan vaksin 

3. aerosol 

4. melalui suntikan subkutan, 

5. melalui sayap, 

6. tetes mata dan hidung, 

7. air minum 

8.  intramuskuler. 

 

Di lapangan (farm) metode pemberian vaksin memerlukan program pelatihan sumberdaya 

manusia. Salah satu keberhasilan vaksinasi ditentukan oleh kualifikasi sumberdaya 

tersebut. Metode vaksinasi yang paling sering digunakan atau dipilih untuk vaksin aktif 

yaitu dengan aplikasi masal karena praktis dan mudah dilakukan. Vaksinasi melalui air 

minum merupakan salah satu metode vaksinasi masal. Cara vaksinasi ini memiliki 

keunggulan yaitu biaya petugas vaksinasi yang murah dan stres pada ayam rendah. Cara 

vaksinasi air minum juga cocok untuk kebanyakan vaksin aktif, terutama untuk vaksinasi 

ayam umur dewasa. Hal ini karena jumlah konsumsi air minum pada ayam dewasa relatif 

telah optimal dan penyerapan vaksin bersifat sistemik (diedarkan melalui darah).  

Beberapa hal yang harus diperhatikan selama vaksinasi: (a) Sinar ultraviolet. Sinar 

ultraviolet (UV) diketahui merupakan salah satu sinar dengan daya radiasi yang dapat 

bersifat mematikan bagi mikroorganisme. Oleh karenanya sinar ultraviolet dari paparan 

sinar matahari dapat merusak virus vaksin. (b) Suhu panas. Penyimpanan tempat minum 

yang terlalu dekat dengan brooder (pemanas) atau terkena panas matahari dapat 

menyebabkan kerusakan virus vaksin. Suhu air yang digunakan pada larutan vaksin yang 

terlalu tinggi juga dapat merusak potensi virus vaksin. (c)  Kualitas air tidak sesuai. Air 

yang mengandung logam berat seperti besi/tembaga, kesadahan (ion Ca
2+

 & Mg
2+

) yang 

berlebihan atau pH terlalu asam/basa dapat berpengaruh pada kerja vaksin. (d).  Kandungan 

bahan kimia seperti desinfektan/klorin, (e)  Bahan organik.  Adanya bahan organik seperti 

litter atau feses pada tempat minum ayam juga dapat mempengaruhi kerja vaksin. Litter 

(biasanya tercampur feses) yang masuk ke dalam tempat minum ayam, akan menyebabkan 

perubahan pH air hal inilah yang dapat merusak vaksin (potensi turun).   
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5.4.   Penutup. 

Vaksinasi merupakan salah satu program penting yang akan menentukan keberhasilan 

suatu pengendalian penyakit.  Keberhasilan program vaksinasi ditentukan oleh (a) 

pemahaman manajemen dalam memahami kondisi endemi dan atau epidemi lokal dan 

regional, (b) pemilihan dan penanganan vaksin yang tepat, (c) proses penanganan dan 

pelaksanaan vaksinasi, (d) penanganan ternak pasca vaksinasi, dan (e) keputusan dalam 

menentukan status titer antigen dan antibodi sebagai dasar untuk melakukan vaksinasi. 

Bahan dasar vaksin atau sering disebut antigen vaksin ini adalah berasal dari kuman atau 

bakteri, juga virus yang patogen, yang bisa berjangkit dan menimbulkan penyakit bagi 

manusia atau hewan oleh karena itu perlakuan terhadap vaksin harus benar-benar hati-hati. 

Untuk memperoleh antigen sebagai bahan dasar pembuat vaksin, bisa dilakukan secara  

langsung dari bahan tubuh yang terinfeksi oleh bibit penyakit atau dengan cara menanam 

bibit penyakit ini didalam media pembiakan yang disiapkan secara khusus. Bakteri atau 

kuman bisa hidup dialam, diluar tubuh makhluk hidup, atau juga dimedia pembiakan yang 

sesuai dilaboratorium, namun virus hanya bisa hidup didalam sel makhluk hidup, atau 

dalam media pembiakan virus yang dibuat khusus terdiri dari sel hidup.  Jenis vaksin atau 

bentuk vaksin dapat dibuat dalam berbagai produk yaitu  vaksin  hidup (live) atau tidak 

aktif (kill vaccine/dibunuh). Beberapa vaksin hidup disusun dari mulai yang tingkat 

virulensinya rendah atau ringan.  

Vaksin aktif diperoleh dari pelemahan mikroorganisme. Sediaan vaksin aktif biasanya 

dalam bentuk kering beku. Sehingga pada aplikasi atau pemakaiannya harus dilarutkan 

dahulu menggunakan pelarut, misalnya, air biasa (minum) atau aqua destilata. Saat 

pemakaian vaksin aktif adalah virus vaksin harus segera menemukan sel inang (masuk ke 

dalam tubuh ternak) terutama setelah dilarutkan, karena mikroorganisme/ virusnya hanya 

dilemahkan (mati suri). Oleh karena itu vaksinasi harus dilakukan secepat mungkin, dalam 

waktu 2-4  jam harus habis terkonsumsi. Setelah vaksin diberikan, maka virus akan menuju 

ke target organ kekebalan untuk bermultiplikasi kemudian menuju ke organ limfoid untuk 

mengertak pembentukan kekebalan 

Perkembangan DNA (rDNA) prosedur rekombinan telah memberikan beberapa peluang 

pengembangan yang lebih baik untuk produksi vaksin. Vaksin hidup yang dimodifikasi 

sekarang secara khusus diproduksi oleh penghapusan gen virulensi-terkait dari 
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mikroorganisme. Vaksin lainnya diproduksi oleh penyisipan gen dengan kode spesifik 

untuk mengimunisasi antigen dari mikroorganisme penyebab penyakit ke dalam 

mikroorganisme vektor nonvirulent. Media pembiakan bibit penyakit ini bisa berasal dari 

sel jaringan tubuh baik manusia maupun hewan dilingkungan hidup kita. Semua media 

pembiakan ini disiapkan dan dibuat sedemikian rupa, harus sesuai dengan prinsip sterilitas 

kedokteran dan memenuhi syarat kode ethik, kaidah keagamaan dan moral juga hukum 

yang berlaku. 

Saat ini pengembangan vaksin dengan DNA plasmid terus dikembangkan. DNA ini 

biasanya dalam bentuk plasmid dan kode untuk mengimunisasi antigen dari 

mikroorganisme penyebab penyakit. Vaksin, baik hidup maupun yang dilemahkan dapat 

diformulasikan dengan adjuvant dan dirancang untuk meningkatkan kualitas 

keberhasilannya.  Adjuvant yang sering digunakan biasanya emulsi air dalam lemak (baik 

tunggal atau ganda), dibuat dengan mineral atau lemak dan agen pengemulsi. Ajuvan lain, 

seperti aluminium hidroksida gel atau saponin, juga  digunakan. Selain ajuvan tradisional, 

sedang dikembangkan juga vaksin dengan bahan-bahan tambahan  yang menyebabkan efek 

imunomodulator dalam hewan inang dan melayani untuk meningkatkan efektivitas vaksin.  

Bahan ini termasuk komponen imunogenik mikroorganisme seperti bakteri, yang 

merangsang  respon kekebalan terhadap fraksi lain yang terkandung dalam vaksin, atau 

sitokin, yang dapat digunakan untuk mengatur secara spesifik  berbagai aspek dari sistem 

kekebalan. 

Produksi yang konsisten, vaksin yang aman, ampuh, dan berkhasiat memerlukan prosedur 

jaminan kualitas untuk  menjamin keseragaman dan konsistensi proses produksi. Proses 

produksi vaksin harus memberikan kesempatan besar bagi variabilitas. Perawatan harus 

dilakukan untuk mengontrol variabilitas semaksimal mungkin, dan sebaiknya 

menggunakan prosedur divalidasi, dan untuk melindungi produk dari kontaminasi melalui 

semua tahap produksi.  

Kemurnian vaksin, keamanan, potensi, dan kemanjuran harus dipastikan selama proses 

produksi. Kualitas produk yang konsisten (keseragaman batch-to-batch) harus dibangun 

pada setiap tahap. Pengujian produk akhir harus terus dicek  untuk memverifikasi bahwa 

kontrol pada prosedur produksi tetap utuh dan bahwa produk yang dihasilkan   memenuhi 

spesifikasi sesuai standar otoritas. 
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Fasilitas yang digunakan untuk produksi vaksin harus dirancang untuk melindungi 

kemurnian produk seluruh proses produksi dan untuk menjaga kesehatan personil. Mereka 

harus dibangun sehingga: (a) dapat dengan mudah dan benar-benar dibersihkan; (b)  

memberikan pemisahan yang memadai kamar persiapan, (c) mereka memiliki 

ventilasi yang memadai, (d) memiliki banyak air panas dan dingin untuk kebersihan dan 

drainase yang efisien dengan  pipa-pipanya, dan (e) ruang ganti dan fasilitas lainnya bagi 

personil mudah diakses tanpa melewati area persiapan produk biologi.  

Fasilitas pembuatan vaksin harus memadai untuk menyediakan semua fungsi produksi yang 

berlaku. Seperti: penyimpanan benih induk, bahan, dan bahan produksi lainnya, persiapan 

media pertumbuhan dan kultur sel, persiapan peralatan gelas dan peralatan produksi, 

inokulasi, inkubasi, dan pemanenan budaya; penyimpanan bahan dalam proses, inaktivasi, 

sentrifugasi, penambahan ajuvan, dan perumusan produk, mengisi, pengeringan, 

penyegelan kontainer, pelabelan dan penyimpanan produk akhir, pengujian kontrol kualitas 

(dalam proses bahan dan produk akhir), serta penelitian dan pengembangan. 

Semua kamar dan sistem penanganan udara harus  dibangun untuk mencegah kontaminasi 

silang dari produk lain dan untuk mencegah kontaminasi oleh orang atau peralatan. 

Mikroorganisme virulen atau berbahaya harus disiapkan dan disimpan di kamar terpisah 

dari sisa pembentukan.  Secara khusus, semua peralatan yang datang ke dalam kontak 

dengan produk harus disterilkan dengan menggunakan prosedur divalidasi. Fasilitas 

produksi harus dirancang sedemikian rupa sehingga kontaminasi lingkungan eksternal  bisa 

dicegah. Setiap bahan yang digunakan selama produksi harus dibuat aman sebelum 

meninggalkan fasilitas. Personil harus mengikuti prosedur keselamatan dan menghindari 

kontak dengan hewan rentan  setelah meninggalkan fasilitas produksi.  Meskipun kualitas 

dan desain fasilitas produksi dapat bervariasi secara signifikan, mereka harus selalu 

memenuhi standar  dianggap sesuai untuk vaksin yang akan diproduksi.  

Untuk setiap vaksin yang akan dibuat, harus ada rencana produksi secara rinci yang 

menjelaskan di mana setiap langkah dalam proses produksi. Rencana ini harus 

didokumentasikan dalam prosedur operasi standar rinci (SOP).  Termasuk diantaranya 

prosedur desinfeksi, pemantauan peralatan dan prosedur lain yang digunakan dalam 

pengoperasian.  Fasilitas untuk mencegah kontaminasi atau kesalahan selama produksi juga 

harus didokumentasikan. Rencana ini harus selalu diperbarui jika ada produk baru.  
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Vaksin yang kita gunakan untuk melindungi atau mencegah tubuh terserang penyakit dapat 

berasal  dari mikroorganisme (virus,bakteri) yang dilemahkan ataupun toksin yang 

dihasilkan mikroorganisme tersebut. Namun seringkali vaksin juga menyebabkan berbagai 

efek samping yang merugikan, misalnya (a) Mikroorganisme yang digunakan untuk 

membuat vaksin mungkin masih melanjutkan proses produksi, (b)  mikroorganisme yang 

digunakan untuk membuat vaksin mungkin masih memiliki kemampuan menyebabkan 

penyakit, (c) adanya sebagian orang yang memiliki reaksi terhadap sisa-sisa sel yang 

ditinggalkan dari produksi vaksin meskipun sudah dilakukan proses pemurnian, (d)  Orang-

orang yang bekerja dalam pembuatan vaksin mungkin bersentuhan dengan organisme 

berbahaya yang digunakan sebagai bahan pembuat vaksin meskipun sudah dicegah dengan 

pengaman (masker,sarung tangan). 

Dengan adanya masalah-masalah di atas, maka pembuatan vaksin secara konvensional 

diubah menggunakan rekayasa genetika untuk membantu mengurangi resiko-resiko yang 

merugikan. Prinsip-prinsip rekayaasa genetika dalam pembuatan vaksin adalah sebagai 

berikut: (a) mengisolasi (memisahkan) gen-gen dari organisme penyebab sakit yang 

berperan dalam menghasilkan antigen yang merangsang limfosit untuk menghasilkan 

antibodi, (b) menyisipkan gen-gen di atas, ke tubuh organisme yang kurang patogen, (c)  

mengkulturkan organisme hasil rekayasa, sehingga menghasilkan antigen dalam jumlah 

banyak dan (d) mengekstraksi antigen, lalu digunakan sebagai sebagai vaksin. 
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5.6. Tugas dan Latihan 

 

Tugas Terstruktur 

Buatlah makalah dengan salah satu tema sebagai berikut: 

a. Program Vaksinasi pada penyakit Gumboro 

b. Program Vaksinasi untuk pengendalian penyakit ND 

c. Program vaksinasi pada ternak ruminansia sapi. 

d. Peraturan perundangan tentang penggunaan bahan biologis vaksin 

 

Tugas Mandiri 

Jawablah dengan singkat dan tepat 

a. Jelaskan prinsip-prinsip dasar penanganan vaksin? 

b. Jelaskan sejauhmana keberhasilan program vaksinasi H5N1 di Indonesia? 

c. Jelaskan  hubungan antara vaksinasi dan peta epidemiologi ? 

d. Jelaskan keuntungan penerapan program vaksinasi? 

 

5.7.  Tindak lanjut 

Tugas mandiri 

Pelajari pokok bahasan untuk minggu selanjutnya dengan pokok bahasan dasar-dasar 

diagnosa penyakit pada hewan. 


