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BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Rancangan penelitian

Penelitian ini merupakan eksperimental klinik pada kelinci sebagai binatang

percobaan dengan desain post tes control desain . Yang dibagi menjadi tiga

kelompok.

Pemberian kolostrum bovine kepada kelinci dibagi menjadi dua dosis yang makin

meningkat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah dengan dilakukan

peningkatan dosis akan meningkatkan efek terapi kolostrum bovine

Skema rancangan penelitian adalah sebagai berikut

Keterangan

RA : Random Alokasi

K : kelompok kontrol kelinci yang dilakukan pematahan tulang dan imobilisasi
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P1 : kelompok kelinci yang dilakukan pematahan tulang mendapat colostrum

basic protein 1 %

P2 : kelompok kelinci yang dilakuan pematahan tulang mendapat suplement

colostrum basic protein 10 % .

XA : pemberian colostrum basic protein 1 % hari 1- 14

XB :pemberian colostrum basic protein 10 % hari 1-14

O 1,2,3 : pengukuran kadar osteocalsin dan bone alkali phospatase.

4.2.Populasi dan Sampel Penelitian

4.2.1 Populasi

Hewan coba penelitian adalah kelinci jantan New Zealand usia antara 4-8 bulan

dengan berat badan 2000 gram yang diperoleh dari fakultas kedokteran hewan

Universitas Gajah Mada .

4.2.2. Sampel

Besar sampel menurut WHO tiap kelompok minimal lima ekor , pada penelitian

ini jumlah sampel yang digunakan tiap kelompok enam ekor kelinci. Sampel

yang memenuhi syarat dibagi menjadi tiga group, masing-masing grup terdiri dari

enam ekor kelinci

1. grup kontrol : kelompok kelinci dilakukan pemeriksaan kadar

osteocalsin sebelum tindakan pematahan tulang femur . Setelah
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dilakukan perlakuan dicek kadar osteocalsin dan BALP pada hari

ke 14.

2. grup perlakuan 1 : kelompok kelinci yang mengalami pematahan

tulang femur .Diberikan suplementasi colostrum basic protein 1 %

setiap hari . Dilakukan pemeriksaan osteocalsin dan BALP setelah

14 hari .

3. Grup perlakuan 2 : kelompok kelinci yang mengalami pematahan

tulang femur . Diberikan suplementasi colostrum basic protein 10

% setiap hari . Dilakukan pemeriksan kadar osteocalsin dan bone

alkali phospatase setelah 14 hari .

Setiap kelinci diberi nomor. Nomor satu sampai delapan belas. Pembagian

kelompok dengan cara undian. Dilakuan pengambilan enam buah kertas yang

telah diberi nomor masing-masing nomor kelinci. Enam buah kertas pertama

akan dimasukan kelompok K . Selanjutnya dilakukan hal yang sama sehingga

terpenuhi ketiga kelompok kelinci.

Kriteria inklusi

1. Kelinci jantan New Zealand dengan usia 4- 8 bulan

2. Berat badan 2000 gram

3. Tidak menderita fraktur sebelumnya

Kriteria eksklusi

- selama perlakukan kelinci tidak mati
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4.3. Waktu dan tempat penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan selama 2 minggu . Penelitian dan

pengambilan data dilakukan di Animal Laboratorium Universitas Gajah Mada,

Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Laboratorium

GAKY Universitas Diponegoero, Laboratorium CeBior Universitas Diponegoro

4.4. Variabel penelitian

4.4.1. Variabel bebas

Pemberian colostrum basic protein dengan kandungan 1% CBP dan 10 % CBP

setiap hari .

4.4.2. Variabel tergantung

Sebagai variabel tergantung adalah :

1. Kadar osteocalsin.

2. Kadar Bone alkali phospatase.

4.4.3. Definisi Operasional

1. Colostrum basic protein ( CBP ) didapat dari colostrum bovine melalui

proses serial ultrafiltrasi yang diperoleh dari laboratorium yang didapat

dari Goodhealth company . Skala variabel : nominal.
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2. Kadar osteocalsin diukur dengan metode antibody monoclonal IHC

melalui pemeriksaan histopatologi tulang femur kelinci New Zealand

dengan skala intensitas menurut skor Alret. Skala variabel : ordinal.

3. Kadar BALP dihitung dengan metode ELISA melalui cairan serum yang

diambil dari vena telinga kelinci New Zealand dengan satuan U/l . Skala

variabel : rasio

4.5 Bahan dan alat penelitian

4.5.1. Bahan untuk perlakukan

Hewan coba penelitian adalah kelinci jantan New Zealand usia antara 4-8 bulan

dengan berat badan 2000 gram yang diperoleh dari fakultas kedokteran hewan

Universitas Gajah Mada .Selama percobaan, hewan coba ditempatkan pada

kandang dan diberikan pakan dan minum ad libitum. Selama perlakukan, kelinci

menjalani masa adaptasi selama 1 minggu.

Colostrum basic protein ( CBP ) didapat melalui penyaringan kolostrum bovine

yang diperoleh dari dengan cara :

1. Kolostrum bovine didapatkan dari 48 jam susu sapi yang sudah

melahirkan.

2. Kolostrum bovine disentrifuse dengan kecepatan 5000 rpm selama 30

menit untuk melepaskan lapisan cream
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3. Kolostrum bovine defatted melalui proses pengasaman dengan

menggunakan 1 N HCL untuk menjadi PH 4,6 sehingga didapatkan casein

yang mengalami koagulasi

4. Koagulasi kasein dipisahkan dari whey dengan cara disentrifuse selama 30

menit pada kecepatan 5.000 rpm dan casein dibuang

5. Untuk memisahkan kadar dari α-lactalalbumin pH dari whey dibuat

menjadi 5,5 dengan menggunakan asam 1.5M trisodium sitrit dan

diturunkan lagi menjadi PH 3.9 dengan menggunakan asam 1.5 sitrit .

Setelah PH sesuai maka , whey akan dipanaskan dengan 150 menit dengan

suhu 35 0 C untuk mendapatkan prepitasi dari α-lactalbumin dan

prepitasi dari  α-lactalbumin dibuang dengan cara dilakukan sentrifuse

dengan kecepatan 5000 rpm selama 30 menit. Untuk memisahkan

kandungan β-lactoglobulin , kadar PH dari serum dibuat menjadi 4.5

dengan menggunakan 1 N NaOH dan disentrifuse dengan kecepatan

18.000 rpm selama 30 menit . Serum di saring dengan menggunakan

ultrafiltrasi dari Amicon untuk didapatkan CBP 14. Dosis yang digunakan

adalah dengan dosis bertingkat 1 % dan 10 % untuk mengetahui pengaruh

dosis bertingkat terhadap proliferasi dan differensiasi sel osteoblast.

Sedian colostrum basic proterin tersedia dalam bentuk powder yang

didapatkan dari Goodhealth Company .

6. Kadar lactoferin per 12 miligram colostrum basic protein yaitu 3 mg .
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4.5.2.Alat untuk melakukan fraktur pada tulang femur

1. Ketamine ( 40 mg /kg )

2. Xylazine ( 5 mg /kg BB )

3. Spuit 5 cc

4. Pisau bisturi no 15

5. Povidon iodine 10 %

6. Doek lubang

7. Klemp bengkok

8. Benang silk no 3.0

9. Giggly

10. Gips sona

11. Soft band

4.5.3. Bahan untuk pemeriksaan histopatologi rutin:

1. Formalin buffer 10 %

2. Alkohol 70 %, 80 %, 96 % absolut

3. Xylol

4. Parafin cair ( histoplast )

5. Albumin dan poly-L-lysine

6. Bahan pengecatan hematosilin dan eosin

7. canada balsam dan entelan
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4.5.4. Bahan untuk decalsifikasi tulang femur kelinci New Zealand

Larutan formic acid

4.5.5. Bahan tambahan untuk pewarnaan imunohistokimia ( IHC )

Anti body monoklonal osteocalsin

4.5.6 Bahan untuk pemeriksaan kadar bone alkali phospatase ( BAP )

Rabbit bone alkali phospatase ( BALP) elisa kit

4.6 Pelaksanaan penelitian

Cara perlakukan

1. Delapan belas ekor kelinci jantan New Zealand dengan usia 4-8

minggu berat badan 2000 gram diadaptasi di laboratorium dengan

dikandangkan secara individual dan diberikan ransum pakan standard

selama 1 minggu secara ad libitum .

2. Delapan belas ekor kelinci tersebut kemudian dilalukan pembiusan

dengan pemberian ketamine ( 40mg/kg BB IM ) dan xylazine ( 5 mg

/kg BB IM ), paha kelinci yang telah dicukur dilakukan desinfeksi

dengan povidon iodine, tutup dengan doek steril . Incisi pada

pertengahan femur, deseksi jaringan degan pean bengkok hingga

ditemukan tulang femur. Pematahan tulang femur pada 1/3 tengah

dengan menggunakan giggly sehingga didapatkan garis patah dalam

bentuk transverse l . Luka operasi ditutup lapis demi lapis, dilakukan
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immobiliasi dengan gips sona . Diberikan antibiotik cefazolin inj 50

mg/ kg BB dan ketorolac 0,5 mg/ kg BB selama tiga hari 48.

3. Delapan belas ekor kelinci secara acak dibagi menjadi 3 kelompok .

Masing –masing kelompok dikandangkan secara individual dan

mendapatkan pakan standar yang sama dan minum ad libitum.

Perlakuan diberikan sesuai dengan alur penelitian .

4. Dua minggu setelah perlakukan, delapan belas ekor kelinci diambil

darah dari vena telingan kelinci New Zealand dan kemudian kelinci

dimatikan dengan cara pemberian barbiturat dosis tinggi ( Na

pentobarbital 300mg/ml IV ) . Tulang femur kelinci diambil melalui

cara pembedahan 48. Difikasi dengan formalin.

5. Tulang femur yang telah dibiopsi dilakukan pemotongan dengan cara

decalsifikasi pemberian acidum, kemudian dilakukan prosesing

jaringan dan pewarnaan.
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4.7 Alur penelitian

2 MINGGU

2 MINGGU 2 MINGGU

18 ekor kelinci

New Zealand

Adaptasi 1

minggu

Fraktur tulang femur

Random alokasi

K

6 EKOR

P2

6 EKOR

P1

6 EKOR

+ KOLOSTRUM

1 %

+ KOLOSTRUM

10 %

PENGAMBILAN

TULANG FEMUR

PENGAMBILAN

DARAH

histologi

BALP

osteo

calsin

ANALISA DATA

K= KELOMPOK KONTROL P1= KELOMPOK PERLAKUAN 1

P2= KELOMPOK PERLAKUAN 2 BAP = BONE SPESIFIK ALKALI PHOSPATASE
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4.8. Prosedur pemeriksaan

Prosedur pemeriksaan kadar osteocalsin dan BALP

1. Setelah pemberian CBP selama 14 hari, dilakukan pengambilan tulang

femur untuk pengecekan kadar osteocalsin melalui IHC dengan cara (1)

preparat dilakukan parafinasi dengan direndam dalam cairan xilol selama

15 menit (2) preparat direndam dalam cairan alkohol 96 % dilanjutkan

direndam alkohol 80 %, dilanjutkan direndam alkohol 70 %, (3) preparat

direndam dengan aquades selama 10 menit (4) preparat dilakukan

penetesan dengan H2O2 3 % selama 20 menit kemudian dibilas dengan

aquades (5) preparat dilakukan penetesan dengan protein K selama 5-6

menit dilanjutkan dibilas dengan PBS ( phostat buffer saline ) (6) preparat

diteteskan dengan serum selama 5-10 menit (7) preparat diteteskan dengan

antibodi OC63 dan inokulasi selama over night (8) preparat kemudian

dibilas dengan PBS (9) preparat diteteskan dengan antibodi sekunder

(biotinylated lynk) selma 15 menit dilanjutkan dengan dibilas PBS (10)

preparat diteteskan dengan streptavidin –HRP selama 20 menit dibilas

dengan PBS (11) preparat diteteskan dengan DAB Chromogen selama 2-6

menit, dibilas dengan air mengalir selama 5-10 menit (12) preparat

dimasukan dalam cairan hematoxillin dilanjutkan dibilas dengan air

mengalir (13) preparat dimasukan dalam lithium carbonat selama 2-5

menit kemudian dibilas dengan air mengalir (14) preparat direndam dalam

alkohol 70 % , kemudian direndam di alkohol 80 %, direndam lagi di
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alkohol 96 % dan direndam di alkohol 100 % (15) preparat di rendam

cairan xilol (16) preparat diteteskan dengan kanada balsam, ditutup

dengan preparat glas.

2. Setelah pemberian CBP selama 14 hari , dilakukan pengambilan darah

dihitung menurut metode ELISA untuk pemeriksaan kadar BALP dengan

metode (1) Cairan standard dan cairan serum masing-masing diambil 100

microliter dimasukan dalam well (2) diinkubasi dalam inkubator selama 2

jam dalam suhu 37 0C (3) cairan dibuang kemudian ditambahkan dengan

100 miroliter biotin antibodi solution inokulasi selama 1 jam dalam mesin

inkubator (4) cairan dibuang dan dicuci dengan cairan wash buffer selama

3 kali (5) ditambahkan 100 microliter horse radish peroxidase ( HRP )

Afidin solution (6) cairan diinkubasi dalam inkubator selama 1 jam dalam

suhu 37 0C (7) cairan dibuang dan dicuci dengan wash buffer selama 3 kali

(8) ditambahkan cairan tetra methil blue ( TMB ) substrat 90 microliter

diinkuasi selama 30 menit dalam ruang gelap dengan suhu 37 0C (9)

ditambahkan cairan stop solution 50 microliter kemudian dibaca dengan

microplate reader dengan panjang gelombang 450 nanometer.

4.9 Analisis data

Data dari hasil penelitian diolah dan disajikan dalam bentuk tabel dan boxplot.

Distribusi data normal dan homogen, maka dilakukan analisis secara parametrik

dan sarat-sarat analisis parametrik tidak terpenuhi maka dilakukan analisis non
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parametrik Batas derajat kemaknaan adalah P ≤ 0,05 dengan 95% interval 

kepercayaan. Analisa data dilakukan dengan program komputer.

4.10 Etika penelitian

Pengeloaan hewan coba dalam penelitian ini mengikuti animal ethics. Sebelum

penelitian dilaksanakan, proposal telah disetujui oleh Komisi Etik Penelitian

Kesehatan Fakultas Kedokteran UNDIP nomer 252/EC/FK/RSDK/2012 . Seluruh

hewan coba dirawat sesuai dengan standar pemeliharaan hewan.


