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ABSTRACT
Coccidiosis is a problem for chicken's industries,becanseprevention of the diseasesis still a problem in
Indonesie.The researchwas carried out to study the effect of temperatureto pathogenicity of Eimeria tenella in
broiler chicken. Fifteen 17-day-old broiler chickens were divided into three groups (Group A, B and C), each
group consistedof 5 chickens.Each chiken of the GroupA, B, and C was infected orally with 5000 oocysts
treatedwith temperatureat 4"C for 17 days, 5000 oocysts at 50"Cfor 15 days,and 5000 oocysts at27'C for 17
days,respectively.Necropsy was carried out to identifie the histopathological feataureson five and sevendays
after infection. The featuresof caecumlesion were analyzeddescriptively and the Lesion scores were analyzed
with Rank tesl. The researchconcludedthat a temperatureinfluenced to the pathogenicity of E. tenella oocystes
and the study recommendedto use 50"Cheating for 15daysfor killing the oocysts.
Keywords: Coccidiosis,Eimeriatenella,lesionscore,histopathologicalfeature

ABSTRAK
penyakittersebutmasihmenjadimasalahdi
Koksidiosisadalahproblemindustriayam yangpencegahan
Indonesia.Penelitianini bertujuanuntuk mengetahuipengaruhtemperaturterhadappatogenesitas
oosista
Eimeria tenellapadaayampedaging.Sebanyak15 ekor day old chick (DOC) pedagingumur 17 hari dibagi
menjaditiga kelompok,masing-masingterdiri dari 5 ekor ayam.Setiapayamdari kelompokA, B, dan C,
masing-masing
kelompok diinfeksi secaraoral dengan5000oosistayang ditretmendengan temperatur4"C
selamal7 hari, dengan5000oosistayang ditretmenpadatemperatur50"Cselama15 hari dan dengan5000
padaharike-5danke-Tsetelahinfeksi
oosistayangditretmendengantemperaturruang(27"C).Ayamdinekropsi
untukdilihatgambaranhistopatologinya.
Gambaranlesisekumdianalisisdenganmetodedeskriptif,sedangkan
derajat lesinya dianalisis denganmetode Rank test. Hasil penelitian menyimpulkanbahwa temperatur
berpengaruhterhadappatogenesitas
oosistaE. tenella dan untuk mematikanoosistaE. tenella disarankan
denganpemanasan
50"Cselama15hari.
Kata kunci:koksidiosis,Eimeriatenella,
gambaranhistopatologi
lesionscore,
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PENDAHULUAN

dapat menimbulkan resistensiterhadapkoksidiosis.
Industri farmasi adausahauntuk mengatasimasalah

Avian Coccidiosis merupakan penyakit usus

resistensi koksidiosis pada unggas (Allen dan

yang disebabkan oleh protozoa parasit Genus

Fetterer, 2002). Oleh karena itu, peneliti tertarik

Eimeria (Allen dan Fetterer, 2002). Eimeria

untuk mencari alternatif tentang cara pengendalian

berkembang biak di saluran pencernaan dan

koksidiosis dengan manipulasi oosista Eimeria

menyebabkan kerusakan jaringan (Calnek dkk.,

tenella dengantemperaturyang berbeda.

2001). Koksidiosis pada ayam berlokasi pada dua

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

tempat yaitu di sekum (caecal coccidiosis) yang

bagaimanapengaruhtemperaturdan waktu terhadap

disebabkan oleh E. tenella dan di usus (intestinal

patogenisitasoosista Eimeria tenella pada ayam

coccidiosis) yang disebabkanoleh delapan jenis

pedaging(4'C selamal7 hari,50"C selama 15 hari

lainnya(Jordandkk., 2001).

dan27'C selama17 harl). Penelitianini diharapkan

Koksidiosis merupakansalahsatupenyakit yang

dapat memberikan informasi dan pengetahuan

banyak mendatangkanmasalah dan kerugian pada

terhadap peternak ayam serta dapat menjadi salah

peternakan ayam. Kerugian yang ditimbulkan

satu kontrol terhadap koksidiosis sehingga dapat

meliputi kematian (mortalitas), penurunan berat

mengatasi kerugian ekonomis dan aspek

badan, pertumbuhan terhambat, nafsu makan

kesejahteraanhewanitu sendiri.

menurun, produksi daging turun, meningkatnya
biaya pengobatan,upah tenaga kerja dan lain-lain.

MATERI DAN METODE

Kerugian yang ditimbulkan dapat menghambat
perkembangan peternakan ayam dan menurunkan

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian

produksi protein hewani, oleh karena itu

adalah 15 ekor day old chick (DOC), oosista E.

pengendaliankoksidiosis padaayamperlu mendapat

tenella, Br-1*), jagung, bekatul, kalium bikromat 2
o/o,Hematoksilin dan Eosin (HE), aquadest. (*)

perhatian(Tabbu,2006).
Pengendalian koksidiosis pada ayam di

Produksi Comfeed). Alat utama yang digunakan

Indonesia umumnya dilakukan dengan

dalampenelitian ini adalahperalatannekropsi,pipet,

pemeliharaan kebersihan, pemberian koksidiostat

glas obyek, deck g/ass ukuran 24 x 24 mm,

yang dicampurkan dalam makanan atau air

hemocytometer. mikroskop cahaya,

minumnya, dan penggunaan vaksin koksidia.

perlakuan dengan peralatannya,termometer tubuh,

Pengendalian koksidiosis dengan pemberian

termometerruang,kulkas, inkubator.

kandang

koksidiostatharusdiikuti caradantakaranyang telah

Penelitian dimulai dengan memperbanyak

ditentukan agar tidak menimbulkan efek samping,

oosista pada 17 ekor ayam * umur 18 hari. Ayam

bahwa pemakaian satu macam koksidiostat yang

dibagimenjadi2 kelompok,yaitukelompok 1 terdiri

terus menerus dalam pakan ayam dapat

dari l0 ekor ayam dan diinfeksi secaraoral dengan

menimbulkan galur coccidia yang tahan terhadap

1000 oosista. Kelompok 2 terdiri dari 7 ekor ayam

kokidiostat tersebut (Tabbu, 2006). Antikoksidia

dan diinfeksi dengancarasepertikelompok I dengan
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2000 oosista.Pada hari ke-7 setelahinfeksi, ayam

5 setelahinfeksi, 3 ekor ayamda/' setiapkelompok

dinekropsi untuk dipanen oosistanya.Tiap gram isi

dinekropsi dan untuk tujuan yang sama, ayamyaflg

sekum ditimbang lalu dilarutkan ke dalam kalium

tersisajugadinekropsipadahari ke-7 setelahinfeksi.

bikromat 20 cc untuk mensporulasikan oosista.

Lesion score dlhitung denganmetodePfizer, sedang

Oosista dihitung menggunakan Hemocytometer

gambaranlesi sekum diperiksa secarahistopatologi.

untuk mengetahuijumlah oosistaper mL larutan.

Data lesion score dianalisis dengan metode Rank

Oosista yang telah dihitung dibagi menjadi 3

lerl menurut Ferguson dan Takane (sit. Rohayati,

kelompok : kelompok I didinginkan padatemperatur

1993) sedang gambaran lesi sekum dianalisis

4"C

dalam kulkas selama 17 hai. Kelompok II

denganmetodedeskriptif.

dipanaskanpada temperatur 50"C dalam inkubator
selama 15 hari, dan kelompok III disimpan pada

HASIL DAII PEMBAHASAN

temperaturru ang(27"C) selama17hai.
Sebanyak 15 ekor ayam DOC pedaging

Hasil nekropsipadahari ke-5 setelahinfeksi pada

dipelihara dalam satukandangsampaiumur 17 hari,

ayam-ayampercobaantidak terlihat adanyalesi pada

dengandiberi pakanBr-l*)dan airminum ad libitum

sekum ayam. Lesi pada sekum hanya terlihat pada

* vitamin. Ayam tersebutkemudian dibagi menjadi

ayam-ayampercobaanyang dinekropsipadahari ke-

tiga kelompok, setiap kelompok terdiri dari 5 ekor

7 setelahinfeksi. Pengamatanlesi sekum dari ketiga

ayam. Tiap ekor ayam dari kelompok A diinfeksi

kelompok ayam yang dinekropsi pada hari ke-7

secaraoral dengan 5000 oosista yang didinginkan

setelahinfeksi dapatdilihat padaGambar l, 2, 3.

4"C di dalam kulkas selama 17 hari. Padakelompok
B, ayam-ayam diinfeksi dengan cara seperti pada
kelompokA dengan5000 oosistayang dipanaskan
padatemperatur50'C padainkubator selama15hari,
sedang pada kelompok C merupakan kelompok
ayam kontrol (diinfeksi dengan cara seperti
kelompok A dan B dengan 5000 oosista yang
disimpan pada temperatur ruang selama 17 han) .
Setelah diinfeksi, ayam diberi pakan yang diracik
sendiri dengankomposisi sebagaiberikut:jagung 45
o%,Br-1*) 35Vo,danBekatul 20Vo. Ayam kemudian
dikandangkandalam kandangsistembaterai.Untuk
melihat lesionscoredan gambaranlesi, padahari ke-
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Gambarl. Sekum ayam yang diinfeksi secara oral
dengan5000 oosistayang didinginkan4"C l7
hari dan dinekropsi pada hari ke-7 setelah
infeksi. Lesion score*3 dan+ 4
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Gambar2. Sekum ayam yang diinfeksi dengan 5000
oosistayang dipanaskanpada 50"C 15 hari
dan dinekropsi pada hari ke-7 setelahinfeksi
Lesionscore0 dan0

Gambar3. Sekum ayam yang diinfeksi dengan 5000
oosista yang dipanaskan pada temperatur
ruang (27"C) 17 hari dan dinekropsi pada
hari ke-7 setelahinfeksi. Lesion score*3 dan

Infeksi oosista yang dipanaskan pada berbagai

bagian luar maupun pada mukosa tampak juga

temperatur menimbulkan gambaran lesi yang

adanya perdarahan walaupun tidak separah pada

berbeda.Padaayam kelompok A (Gambar 1.) lesi

kelompok A. Lesi pada sekum yang tidak muncul

sekum sangatjelasterlihat denganditandai adanya

adalah dari ayam-ayamkelompok B (Gambar 2.).

hemoragi yang hebat yang tampak dari permukaan

Gambar 2. jelas sekali menunjukkan bahwa baik

dinding sekum sebelah luar dengan wama merah

dilihat dari dinding sekumsebelahluar maupunpada

kecoklatandan saatdibuka terlihat warna kecoklatan

mukosaterlihattidakadanyaperubahan
sepertiyang

disertai adanyajendalan darahpada mukosa sekum.

terjadi padakelompokAdan C. Hal ini menunjukkan

Gambaran ini

menunjukkan oosista yang

bahwa pemberian tretrnen oosista pada temperatur

diinfeksikan sangatpatogen atau perlakuan dengan

rendah tidak menyebabkln perubahanpatogenisita

pemanasanpada temperatur 4" C tidak mengurangi

oosistaZ'.tenella. Berdasarkangambaranlesi sekum

patogenesitasoosista. Demikian pula, pada ayam

tersebutsulit untuk tidak menyatakanbahwa faktor

kelompok C (Gambar 3.) perlakuan dengan

temperatur berpengaruh terhadap patogensitas

pemanasan pada temperatur 27' C juga tidak

oosista E.tenella dan semakin tinggi temperatur

menurunkan patogenesitasoosista walaupun tidak

lingkungan oosista akan menurunkan patogenisitas

sebesarpatogensitaspada kelompok oosistayang

oosistatersebut.

ditretmen dengan temperatur 4o C. Gambar 3.

Berat ringannya lesi akibat infeksi oosistayang

memperlihatkan adanya lesi pada sekum akibat

ditretmen denganberbagaitemperaturdapat di nilai

infeksi dengan oosista yang ditretmen dengan

denganmetodeRank test.Hasil penilain derajadlesi

temperatur tersebut dimana dari dinding sekum

skor padaayamdapatdilihat padaTabel 1.
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Tabel 1. Hasil penilaian derajat lesi sekum dari ketiga kelompok ayam percobaanya\g dinekropsi pada hari ke-7 setelah
infeksi oosistaE. tenella
Kelompok

Lesion Score

+l
( diinfeksi 5000 oosista yang didinginkan 4oC ll hart
dan dinekropsi pada hari ke-7)
B . (diinfeksi dengan 5000 oosista yang dipanaskanpada
50"C 15 hari dan dinekropsi pada hari ke-7)
C . (diinfeksiengan 5000 oosista yang dipanaskan pada
temperatur ruang (27'C) 17 hari dan dinekropsi pada
hari ke-7 )

JZ

rJ

1 ekor

I ekor

2 ekor

2 ekor

Tabel 1. menunjukkan bahwa dari ketiga kelompok

ayam kelompok B tidak memiliki patogenisitasnya,

ayam yang diinfeksi dengan oosista yang di

maka tidak terlihat adanya lesi dan skornya sangat

panaskan pada temperatur yang berbeda

rendah.

menyebakan patogenisitas oosista yang berbeda.

Hasil pemeriksaanhistopatologi sekum pada

Dengan indikator skor lesi dengan menggunakan

3 kelompok ayam penelitian (A, B, dan C) dapat

metode Rank test menunjukkan bahwa tingkat

dilihatpadaG ambar4,5, dan6.

keparahan infeksi terjadi pada kelompok A dan
kelompok C, sedang pada kelompok B
keparahannyasangatringan bahkan dapatdikatakan
nol. Dinding sebelah dalam oosista ,8. tenella
ketebalannya 80-90o/odari keseluruhan ketebalan
dinding (Rose, 1967);MenurutStotishAtl., lteZA; ,
komponendinding oosistasecarakeseluruhanterdiri
dari 67o/oprotein, | 4o/olemak, dan | 9o/okarbohi drat.
Dinding oosista tersebut merupakan pelindung
sporozoit dari pengaruh luar yang jelak seperti
adanya perubahan temperatur dengan kata lain
kerusakan dinding oosista akan mempengaruhi
infektifitas sporozoit yang ada di dalamnya.
Perlakuan oosista dengan pemanasan pada
temperatur50" C selama 7 dan 8) 5 hari tampatrrya
menghancurkandinding oosista (Gambar 7 dan 8)
sehinggasporozoit sebagaistadium infektif dari E.
tenella rusak dan tidak memiliki patogenisitas.
Karena sporozoit yang diinfeksikan pada ayam-
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Gambar4. Perubahan histopatologi sekum ayam
kelompok A (dinekropsi pada hari ke-7
setelahdiinfeksi dengan5000""sistaE. tenella
yang diinkubasikan pada temperatur 4" C di
dalam kulkas selama 17 hari): a. eritrosit
ekstravaskuler;b. skizon generasi II; c. sel
r adang;d. zigot. Perbesaran20x I 0
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Gambar5. Perubahan histopatologi sekum ayam
kelompok B (dinekropsi pada hari ke-7
setelah infeksi oosista E. tenella yang
dipanaskandiinkubator 50"C selama 15 hari)
sekum terlihat nofina: a.tunika mukosa; b.
funika submukosa, c. funika muskulari;, d.
tunika serosa.PerbesaranI 0x I 0

Gambar6. Perubahan histopatologi sekum ayam
kelompok C yang dinekropsi pada hari ke-7
setelah infeksi oosista E. tenella yang
disimpan pada temperatur kamar (27'C)
selama ll hari:. a.erosi epitel sekum; b.
makrogamet di antara 2 zigot; c. zigot.
Perbesaran40xl0

Gambar 4,5, dan 6 lebih memastikanpengaruh

demikian banyak faktor yang berpengaruhterhadap

temperaturterhadappatogenesitasoosistaE. tenella.

patogenesitasE. tenella, seperti: umur ayam,

Oosista yang ditretmen pada temperature4o C dan

panjangusus,dannkondisi fisiologis untukpenetrasi

27" C masih memiliki patogenesitaskarena secara

sporozoit kedalam sel sel sekum (Krassnel (Sit.

histopatologis terjadi perubahan patologi pada

Ashadi,1979);Rose,1976).

mukosa sekum. Perubahanpatologi yang tampak
jelas adalah pada ayam-ayamkelompok A dan C
(Gambar 4. dan 6.), yaitu terlihat adanyahemoragi
atau ekstravakasisel darah merah pada mukosa dan
ditemukannya stadium perkembangan E. tenella
(skizon generasiII dan zigot) yang merupakanbukti
bahwa E. tenella masih dapat berkembang dengan
baik. Skizon generasiII inilah yang menimbulkan
hemoragi pada mukosa usus. Perubahan tersebut
tidak terlihat pada mukosa ayam kelompok C
(Gambar 5.) karena oosista yang diinfeksikan
patogenesitasnyasangatrendah akibat temperature
yang tinggi

merusak dinding oosista. Namun

GambarT. Morfologi oosista yang dipanaskan pada
temperature50" C selama 5 hari (a) normal.
Perbesaran
10x10.
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Gambar8. Morfologi oosista yang dipanaskanpada temperatur 500'C: a. dinding oosista yang tipis; b. sporosita dan
sporozoityang hancur.PerbesaranI 0x10

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa
temperaturberpengaruhpada patogenesitasoosista
E. tenella. Untuk menghilangkan patogenesita
oosista dapat dilakukan denganpemanasanoosista
padatemperatur50oCselama5 hari.
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