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Abstract 
  

Ciculating autoantibodies to glutamic  acid decarboxylase (GAD65) are a major 
indicator for autoimmune destruction of pancreatic islet cells ( type 1 diabetes).   The aim 
of this research is to contructed monoclonal antibodies against human GAD65  
autoantibodies from hybridoma cells.  Development of Mab-h-GAD65abs is hither to used 
for further evaluation of new analysis method which is applied in field of clinical 
biochemistry, immunology and immunochemistry. 
 The    human GAD65   autoantibodies  induced  biosyntesis  antibodies  to GAD65  
autoantibodies that expressed in  mice Balb/c.  The  B lymphocyte hybridoma is cloned 
and cultured.  Secreted antibodies (Mab-h-GAD65abs) are collected from culture media  
and    were detected by  dot blot,  western  blot and ELISA.   

Mab-h-GAD65 abs can be used for  detecting expression of human  autoantibodies 
GAD65 of  Type 1 DM patients. This  technique also prove useful in other autoantibody 
assays againts conformation-sensitive autoantigen.  
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Pendahuluan 

 Insiden penyakit Diabetes Mellitus (DM) semakin lama semakin 

meningkat, sehingga merupakan masalah yang cukup serius di Indonesia. Menurut 

Tjokroprawiro (1998) penyakit DM ini merupakan salah satu penyakit yang 

mendapat prioritas  untuk  diteliti.  Menurut  Pickup   and   Gareth  ( 1991 )   

menyatakan    bahwa  semakin lama seseorang menderita DM makin besar 

kemungkinannya mengalami komplikasi, terutama penderita DM yang tidak 

terawat, sehingga perlu dilakukan diagnosis dini pada phase pre disease. Hal ini 

mengingat pada fase ini  sudah terjadi destruksi sel beta pankreas dan sampai 

terjadi penurunan fungsi sel beta, dan adanya pertanda reaksi autoimmunitas yang 

dikaitkan dengan kerusakan sel beta.  
* Disampaikan dalam  Konggres Nasional PERKENI ke VII di Batu, Tanggal  29 Juni – 2 
Juli 2006  



Pentingnya diadakan diagnosa dini pasien DM pada fase pre-desease 

adalah untuk mengetahui progresivitas ke arah timbulnya destruksi sel beta 

pankreas dan melakukan tindakan pencegahan.  Hanya pemeriksaan petanda 

autoimun kerusakan sel β yang dapat membedakan kedua keadaan klinis tersebut. 

Karena harga untuk pemeriksaan ini  amat mahal (±150$ /pemeriksaan),  maka  

pemeriksaan anti-GAD65 abs tidak dapat dilakukan secara rutin di sebagian besar 

atau bahkan di semua laboratorium di Indonesia. Oleh sebab itu produksi reagen 

Mab-human GAD65 abs di Indonesia mungkin dapat mengurangi biaya dan 

meningkatkan kualitas pelayanan diabetes di Indonesia.  

Sejak diketahuinya GAD65 sebagai  target antigenik dari proses autoimun 

pada penderita DM tipe1 di dalam sel bet pankreas, maka menjadi  sangat relevan 

untuk dikembangkan suatu reagen prediksi DM tipe 1  berdasar keberadaan anti-

GAD65 pada saliva.  Aulanni’am, dkk ( 2005 - 2006 )  telah menghasilkan 

monoklonal antibodi –GAD65 (Mab-GAD65 ) dan dapat mengenali autoantibodi-

human-GAD65 yang sebelumnya telah dideteksi  positif oleh “kit” komersial yang  

merupakan produk pasar luar negeri  harganya relatif mahal.   

  

Metode Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biokimia dan Biomolekuler, 

FMIPA Unibraw dan Laboratorium Biomedik FK Unibraw . Serum pasien DM 

diperoleh dari  laboratorium PRODIA  yang telah diuji positif dengan  gold 

standar kit komersial human GAD65 recombinant  

Sampel penelitian berupa, enzim GAD65,  serum penderita  DM tipe 1 

dengan anti-GAD65 positif  dari laboratorium Klinik PRODIA  ( Malang ) dan 

serum manusia normal. 

Semua bahan yang digunakan mempunyai derajat kemurnian pro analisis 

(p.a.) kecuali disebutkan lain. Bahan - bahan tersebut adalah : 

Aminoetilisothiorium bromida (AET), fenilmetilsulfonilflourida (PMSF), natrium 

etilenadiaminatetraasetat (NaEDTA), pirodoksal fosfat (PLP), sukrosa 

(C12H22O11),  Natrium dihidrogen pospat monohidrat (NaH2PO4.H2O), dinatrium 

hidrogen pospat ( Na2HPO4 ), N,N-dimetil formamid  (DMF),  gliserol, natrium 

hidroksida (NaOH), asam klorida (HCl), (NH4)2SO4 ,  BaCl2 , Tri-Cl , Tris-base , 



Tween 20 , Poliakrilamid, Bis-acrylamid, Comassie-blue R-250, Sephadex-G75, 

Buffer Tris-glisin ,  Protein marker,  Freund adjuvant,  H2O2,  Western blue 

substrat, Diamino Benzidine (DAB),  Anti-Rat IgG-AP konjugat, Anti-Human 

IgG-AP konjugat, anti-rabbit IgG–AP konjugat.   Membran PVDF dan  

Nitrocellulose (NC), akuabides  dan  akuades. 

Adapun peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  selain 

peralatan gelas adalah stirer, sentrifuse merk Jouan MR 1822, tabung sentrifuse, 

neraca analitik merk Sartorius tipe PE - 620, pH meter merk Schoot-Gerate tipe 

CG 820, mortar, Autoclve, Mini Protean Biorad elektrophoresis, Biorad- semi Dry 

Transfer Blotting, Dot-Blotter, ELISA reader,  micropipet, tip-micropipet dan 

tabung  dialisis.  

 

 Injeksi autoantibodi -GAD65 pada mencit Balb/c 

Pada proses hibridisasi dilakukan beberapa tahapan, antara lain isolasi sel 

limfosit B dari limpa mencit yang telah diimunisasi autoantibodi GAD65.  

Imunisasi pertama dilakukan dengan mengemulsikan autoantibodi GAD65 dalam 

CFA ( Complete Freund Adjuvant). Pada hari ke14  hari setelah imunisasi  

pertama dilakukan booster 1  ( autoantibodi GAD65 dalam IFA, incomplete 

adjuvant).  Sebelum dilakukan pemanenan sel limfosit B terlebih dahulu 

dilakukan penyuntikan  3 hari berurutan tanpa adjuvant secara intravena.  Sebagai 

kontrol negatif dipakai mencit yang tidak dilakukan imunisasi.  

 

Isolasi sel limfosit B 

Mencit Balb/c yang telah dimunisasi dengan autoantibodi GAD65 

dibunuh dengan cara cervical dislocation kemudian diambil limpanya dan 

dilakukan penyayatan, selanjutnya ditekan dengan pinset,  disemprot dengan 

RPMI, dan akhirnya sel limpa dikumpulkan pada tabung sentrifuge dan  

disentrifugasi 1600 rpm pada temperatur ruang selama 10 menit. Pellet 

diresuspensi dengan medium RPMI  dan siap untuk digunakan hibridisasi dengan 

sel myeloma. Untuk kepentingan penghitungan jumlah sel limfosit,  pelet 

diresuspensi  dan dihitung dengan haemositometer di bawah mikroskop.  

 



 

 

Penyiapan Makrofag 

Mencit Balb/c diinjeksi  dengan medium RPMI mengandung  penstrep 

dan fungizon secara intraperitonial, perut mencit dipijat perlahan  perlahan untuk 

memperoleh makrofag pada  rongga peritonium. Selanjutnya dilakukan 

pengambilan cairan peritonium dan disentrifugasi dengan kecepatan 1000 rpm 

selama 10 menit pada suhu kamar, dan dilakukan penghitungan sel makrofag .  

 

Penyiapan  sel Myeloma 

Sel myeloma (P3UI dan NS0)  didapat dari  PUSVETMA Surabaya. Sel 

myeloma setelah  dibiakkan dengan medium RPMI yang mengandung foetal calf 

serum (FBS) 10%  dilakukan pasase minimal dua kali agar didapatkan sel yang 

segar, sehat, stabil dan siap untuk difusikan dengan sel limfosit  setelah itu 

dilakukan penghitungan.  

 

Fusi sel limfosit B dengan sel myeloma  

Sel limfosit dan sel myeloma dicampur dengan perbandingan 1:2. Hasil 

campuran disentrifugasi pada 1000 rpm selama 10 menit pada suhu kamar, 

menggunakan medium RPMI tanpa FBS. Fusi antara limfosit  dengan sel 

myeloma dengan bantuan PEG 45 % (poly ethylene glycole (PEG). Setelah sel 

dipasasekan dua kali kemudian dilakukan pemfusian dengan sel limpa dengan 

cara jumlah sel myeloma  ± 2 x106 kemudian dicampur dengan sel limfosit  yang 

telah di panaskan sekitar 37°C kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 2000 

rpm.  Kemudian sel pellet dilakukan resuspensi dengan medium RPMI dengan 

FBS 20% dan dicuci tiga kali dengan medium yang mengandung FBS 10% . Pada 

saat pencampuran ditambahkan 1 ml PEG selama 1 menit kemudian dilakukan 

pencampuran. Selanjutnya disentrifuse dengan kecepatan 1000 rpm tingkat 1 

selama 10 menit. Selanjutnya ditambahkan medium HAT (Hipoxanthin 

Aminopterin Timidin)  dan diinkubasikan pada inkubator 37 °C yang mengandung 

CO2 5% . Setiap 3-4 hari medium diganti dengan dengan medium RPMI 

mengandung FBS 20 % yang masih mengandung HAT. dan setelah itu hasil 



kultur  dikonfirmasi titer  antibodinya dengan teknik ELISA.  Pada hari ke 11 titer 

antibodi positif dari kultur diganti dengan medium  RPMI mengandung FBS 20 % 

+ HT 200 µl/100ml media) 

 

Pengukuran Kemampuan Produksi  Antibodi terhadap GAD65 yang 
diproduksi oleh sel hibridoma dengan teknik Dot blot. 
 

Dengan menggunakan autoantibodi GAD65 sebagai antigen diuji spesifitas 

terhadap Monoclonal antibodi hasil induksinya yang diproduksi oleh sel 

hibridoma.  Adapun metodenya sebagai berikut : 

Antigen (autoantibodi GAD65) sebanyak 20 µl diteteskan pada membran 

nitroselulosa yang terangkai pada alat Dot Blotter. blocking dengan PBS-Skim 5% 

selama 1 jam. Dicuci dengan PBS-Tween 0,05% selama 3x3 menit. Inkubasi 

dengan antibodi primer (Mab-hGAD65 abs) yang telah diencerkan dalam PBS-

Skim 5% (1:200) dan diinkubasi selama 2 jam. Selanjunya dicuci 3x3 menit 

dengan PBS-Tween. Diinkubasi dengan Anti Mouse IgG Alkaline Phospatase 

(AP) Conjugated dalam TBS (1:2500) selama 1 jam. Selanjutnya  dicuci dengan 

PBS-Tween 0,05% selama 3x3 menit dan diinkubasi dalam substrat Western Blue 

(dalam ruang gelap) selama 30 menit. Reaksi dihentikan dengan penambahan 

aquades. Membran dikeringkan dan diamati ada tidaknya noda berwarna biru 

gelap.  

 
Pengukuran Titer  Antibodi terhadap GAD65 yang diproduksi oleh   sel 
hibridoma. 

 
Pada pengukuran  titer Mab-h-GAD65 abs dipakai metode  indirect ELISA.   

Mikroplate 96 well di coating dengan autoantibodi GAD65 sebanyak 100 µl, 

kemudian diinkubasikan pada 4°C selama 24 jam. Setelah itu dilakukan pencucian 

dengan 0,05%  PBS-Tween 20 sebanyak  3 kali dan  diblok dengan BSA fraksi  5 

dengan konsentrasi 1% kemudian dicuci seperti diatas. Setelah itu  direaksikan 

dengan anti- GAD65 sebanyak 100 µl dan diinkubasikan pada suhu  37°C selama 1 

jam. Selanjutnya dicuci  dengan 0,05%  PBS-Tween 20 sebanyak 3 kali  dan 

direaksikan dengan antibodi kedua  konjugat Alkalin fosfatase dan diinkubasikan 

pada 37°C selama 1 jam,  kemudian dicuci dan akhirnya ditambahkan substrat 



pNPP dan jika warna pada kontrol sudah berubah menjadi kuning maka reaksi 

dihentikan.  Hasil titer anti- GAD65 dibaca pada ELISA reader  pada panjang 

gelombang 405 nm.  

 

Seleksi Klon  

Sel yang mengalami fusi dengan sempurna yang dipakai untuk produksi 

antibodi terhadap autoantibodi GAD65. Selanjutnya hasil seleksi hibridoma yang 

terpilih dipakai untuk produksi monoklonal antibodi (Mab-hGAD65abs) dan 

dikonfirmasi titernya dengan teknik ELISA. Dari data ELISA diambil sumuran sel 

hibridoma yang mempunyai  titer anti- GAD65 autoantibodi yang tertinggi dipilih 

untuk dibiakkan  untuk produksi immunoglobulin.  Sel Hibridoma ini selanjutnya 

dikembangkan dan dipasasekan untuk dilakukan  monitoring  titer antibodinya.   

 

Produksi mencit ascites 

Produksi mencit  Balb/c ascites, dilakuakan dengan  imunisasi  secara IP 

dengan Peristan sebanyak  500 µL/ ekor  (  stock 1000 unit/ml).  Imunisasi 

dilakukan   40 hari sebelum disuntikkan sel hibrid hasil kloning sebanyak 2 x 106 

sel/ml.  Peristan digunakan sebagai bahan pemicu proliferasi sel plasma. 

 

Karakterisasi  autoantibodi human GAD65 antibodi 

Kultur hibridoma yang dikonfirmasi mempunyai titer tinggi selanjutnya dipanen 

dan dilakukan karakterisasi  dengan teknik SDS-PAGE, dan dilanjutkan dengan 

teknik ELISA dan Western blot.  

 

Hasil dan Diskusi 

Hibridoma 

Hewan coba yang digunakan adalah BALB/c diimunisasi dengan 

autoantibodi GAD65 dari serum penderita DM tipe 1 yang telah dikonfrimasi 

dengan gold standar.  Mencit Balb/c yang telah dimunisasi dengan autoantibodi 

GAD65 dibunuh dengan cara cervical dislocation kemudian diambil organ 



limpanya dan dilakukan penyayatan, selanjutnya ditekan dengan pinset,  

disemprot dengan RPMI, dan selanjutnya sel limpa dikumpulkan pada tabung 

sentrifuge dan  disentrifugasi 1600 rpm pada temperatur ruang selama 10 menit. 

Pellet diresuspensi dengan medium RPMI  dan siap untuk digunakan hibridisasi 

dengan sel myeloma. Untuk kepentingan penghitungan jumlah sel limfosit,  pelet 

diresuspensi  dan dihitung dengan haemositometer di bawah mikroskop,  dan hasil  

sel limfosit B seperti  pada Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 
                   Gambar  1. Limfosit B yang diisolasi dari llimfa mencit  
                           
 

Konsentrasi limfosit  hasil koleksi adalah 2 x 106  sel per satu limpa. 

Selanjutnya dilakukan fusi  limfosit dengan  sel myeloma.  Mencit Balb/c disuntik 

dengan medium RPMI mengandung  penstrep dan fungizone secara 

intraperitonial, perut mencit dipijat perlahan untuk memperoleh makrofag pada  

rongga peritonium. Selanjutnya dilakukan pengambilan cairan peritonium dan 

disentrifugasi dengan kecepatan 1000 rpm selama 10 menit pada suhu kamar, dan 

dilakukan penghitungan sel makrofag . Hasil koleksi adalah 2 x 104 per mencit.  

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar  3. Penyiapan Sel makrofag dari intraperitonium mencit      
                                      Balb/c 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Gambar  3. Sel makrofag dari intra peritonium mencit Balb/c 

 

Sel myeloma (P3UI dan NS0)  didapat dari  PUSVETMA  dibiakkan 

dengan medium RPMI yang mengandung foetal calf serum (FBS) 10%,  

dilakukan pasase minimal dua kali agar didapatkan sel yang segar, sehat, stabil 

dan siap untuk difusikan dengan sel limfosit. Jumlah sel myeloma yang digunakan 

untuk fusi dengan sel limpa kurang lebih 2 x 106./ml, seperti Gambar  4. 

 
 
 
 
 
       
 
 
 

 Gambar . Sel myeloma setelah di pasasekan sebanyak tiga kali      untuk 
persiapan hibridisaasi atau fusi dengan sel Limfosit mencit. 
(a)  60 % sel monolayer dan  (b) 98 % sel monolayer 

 

Sel limfosit dan sel myeloma dicampur dengan perbandingan 1:2. Hasil 

campuran disentrifugasi pada 1000 rpm selama 10 emnit pada suhu kamar, 

menggunakan medium RPMI tanpa FBS. Fusi antara limfosit  dengan sel 

myeloma dengan bantuan PEG 45 % (poly ethylene glycole). Setelah sel 

a b 



dipasasekan dua kali kemudian dilakukan pemfusian dengan  mencampur  sel 

myeloma ( 2 x106 ) dengan sel limfosit  yang telah di panaskan sekitar 37°C 

kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 2000 rpm.  Kemudian pellet sel 

diresuspensi dengan medium RPMI dengan FBS 20% dan dicuci tiga kali dengan 

medium yang mengandung FBS 10%.  

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 Gambar  5.. Hasil hibridoma ( Limfosit dengan myeloma ) 
          : Panah merah sel limfosit B,  panah biru sel myeloma. 
 

Pada saat pencampuran ditambahkan 1 ml PEG selama 1 menit dan 

selanjutnya disentrifugasi pada 1000 rpm selama 10 menit. Selanjutnya 

ditambahkan medium HAT (Hipoxanthin Aminopterin Timidin)  dan 

diinkubasikan pada 37°C yang mengandung CO2 5%. Setiap 3 - 4 hari medium 

diganti dengan dengan medium RPMI mengandung FBS 20 % yang masih 

mengandung HAT  dan setelah itu hasil kultur  dikonfirmasi titer  antibodinya 

dengan teknik ELISA.  Pada hari  ke 11 titer antibodi positif dari kultur diganti 

dengan medium  RPMI mengandung FBS 20 % + HT 200 µl/100ml media). 

Gambar 6 dan 7, menunjukkan bahwa  hasil fusi sel nampak berukuran besar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  6.. Hasil Fusi  ( Limfosit  
                     dengan myeloma. 
Keterangan                   ( tiga hybrid 
                                  ( satu hibrid) 
        
 
 
 
 

Gambar 7.  Hibrid selektif terhadap 
                      HAT 
Keterangan :   
             hibrid selektif HAT ( hidup) 
                 Tidak selektif ( mati) 



 
SELEKSI  KLON  

Secara kuantitatif titer Mab-hGAD65 abs dari kultur hibridoma diukur 

dengan metode indirect ELISA dengan nilaiOD 405 nm adalah 0.324 – 0.566.  

Sel yang mengalami fusi dengan sempurna dipakai untuk produksi  anti-GAD65. 

Selanjutnya hasil seleksi hibridoma yang terpilih dipakai untuk produksi Mab-

hGAD65 abs dan dikonfirmasi titernya. dan  diambil sumuran sel hibridoma yang 

mempunyai  titer tertinggi dan dipilih untuk dibiakkan.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Sel hibridoma ini selanjutnya dikembangkan dan dipasasekan dan 

kemudian dilakukan  monitoring  titer antibodinya. 
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Gambar 8. Klon ( asal dari 4 sel ) 

 

Gambar 9.  Klon ( asal dari 2 sel ) 

 

Gambar 10. Satu hibrid 

 

Gambar 11. Perkembangan satu 

hibrid 

 

Gambar 12. Klon siap untuk penyiapan  
                         mencit ascites  
 



KARAKTERISASI  KEMAMPUAN PRODUKSI ANTIBODI TERHADAP 
GAD65  DARI CAIRAN ASCITES YANG DIPRODUK-SI OLEH SEL 
HIBRIDOMA  
 
Teknik Dot blot.  
 

Untuk konfirmasi awal terhadap Mab-hAD65 abs yang diproduksi oleh 

cairan ascites dilakukan melalui teknik dot blot. Gambar 13 memperlihatkan 

bahwa cairan ascites mengenali protein GAD65 dan menunjukkan bahwa semakin 

tinggi konsentrasi yang bereaksi maka semakin gelap warna yang dihasilkan. 

 

 

 

  

 

  

 

 

Gambar  13.   Hasil Dot Blot 

 

Kesimpulan.  

Mab-hGAD65 abs yang diproduksi dari hibridoma ini  mempunyai titer 

lebih tinggi dibandingkan dari poliklonal yang telah diproduksi pada penelitian 

terdahulu dan dapat dipakai untuk mendeteksi munculnya autoantibodi GAD65 

dari pasien DM tipe 1.  
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