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HISTOPATOLOGICAL STUDY    OF  CHICKEN  CAECUM  AFTER BEING 
INFESTED WITH   Eimeria tenella SPOROCYST
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ABSTRACT

The aim of  this study was to study the histopatological changes of 
chicken caecum  after being infected with Eimeria tenella sporocyst. Fourty 
chickens 2 weeks old were used in this experiment. The chickens were divided 
randomly into 4 experimental groups  there were consisted 10 chickens each 
group.  Chicken in group I (control) were infested with 5.000 oocysts of Eimeria 
tenella .  Each chicken in groups  II, III, IV were infested with 20.000,  40.000 
and 4.000 sporocyst of Eimeria tenella respectively. Seven days after the 
infestations, all chickens were killed for histopatological   examination of 
caecum). The data was analyzed using  Kruskal-Wallis method.

The results showed that there were a significant difference (P    0,05) 
between groups infested with Eimeria tenella oocysts   and all groups of 
chickens infested with Eimeria tenella sporocyst. There were no significantly 
difference between groups of chickens infested with 20.000 and 4.000 
sporocysts. However there were significantly difference, among the groups 
infested with 40.000 and other treatment group.

Histopatological findings  at all chickens either control or treatment 
groups showed that mucous of caecum were infiltrated with inflammatory cells, 
necrotic and degeneratif cells, haemorrhagic and stadium schizont of the 
parasites were found. Although chicken in the treatment groups were affected  
mildly. From this results, the use of sporocyst of Eimeria tenella can be 
considered as the future of vaccine developing of Coccidiosis. 

PENDAHULUAN

Eimeria tenella adalah salah satu spesies Eimeria penyebab penyakit 
koksidiosis bentuk sekal pada ayam yang menyebabkan diare berdarah, 
penurunan berat badan, penurunan produksi telur dan menyebabkan kematian 
(Mc Dougald  and Reid, 1991; Shierly et al., 1995 ; Shierly, 1996). 

Usaha-usaha pengendalian dan pencegahan terhadap koksidiosis 
yang telah dilakukan adalah dengan pemberian obat-obatan (koksidiostat) pada  
pakan dan minuman  serta  dengan  vaksinasi.   Beberapa  vaksin  yang pernah


* Lab. Entomologi dan Protozoologi FKH Unair



2

dicobakan dalam skala laboratorium adalah vaksin bentuk ookista utuh 
(Shierly, et al., 1995, Shierly, 1996). Pemberian vaksinasi koksidiosis pada 
unggas dilakukan dengan pemberian ookista utuh dengan dosis rendah dan 
berulang-ulang. Keberhasilan program suatu vaksinasi disamping ditentukan 
jenis vaksin (macam-macam strain dan bentuk), juga antara lain ditentukan 
waktu pemberian yang tepat.

Penyakit koksidiosis biasanya menyerang ayam pada umur muda, dan 
menyebabkan kematian yang tinggi. Pemberian vaksin bentuk ookista pada 
umur muda khususnya di bawah 2 minggu tidak menghasilkan sistem 
kekebalan yang baik, karena pencernaan ayam tidak mampu untuk memecah 
ookista secara sempurna. Untuk mengatasi pemberian vaksin yang  dapat 
dicerna dan menimbulkan kekebalan yang baik pada ayam diperlukan alternatif 
bentuk bahan vaksin yang akan diberikan. Sporokista sebagai bagian dari 
ookista yang mampu dicerna ayam muda karena mempunyai dinding yang 
lebih tipis dibandingkan dengan ookista, sehingga sporokista dapat dijadikan 
bahan alternatif  vaksin yang dapat memberikan kekebalan bagi ayam muda 
sebelum terserang penyakit koksidiosis. Penelitian tentang pemberian 
sporokista sebagai bahan vaksin belum pernah dilaporkan sehingga perlu 
dilakukan penelitian  pengaruh pemberian sporokista Eimeria tenella terhadap 
histopatologi sekum ayam sebelum dilakukan penelitian lanjut untuk 
pengembangan penggunaan sporokista sebagai bahan vaksin koksidiosis pada 
ayam.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium di Laboratorium Entomologi 
dan Protozoologi Fakultas Kedokteran Hewan Unair mulai bulan Oktober 1999 
sampai Pebruari 2000. 

Isolasi dan Identifikasi Eimeria tenella dari Lapangan

Sampel feses dari lapangan yang diduga terserang koksidiosis sekal 
disporulasikan pada suhu kamar selama 2-3 hari dengan penambahan kalium 
bikromat 2,5%. Identifikasi dilakukan dengan melihat morfologi dan ukuran 
ookista serta waktu sporulasi. Isolat yang diduga E. tenella kemudian 
diinfeksikan pada ayam umur 1 bulan yang belum pernah terinfeksi koksidia 
dan ditunggu sampai   5 hari. Setelah menunjukkan gejala berak darah, pada 
hari ke tujuh ayam dipotong dan sekum diambil untuk mendapatkan isolat E. 
tenella murni. Feses dari dalam sekum dikeluarkan dan disporulasikan dengan 
penambahan kalium bikromat 2,5% selama 2-3 hari pada suhu kamar dan siap 
untuk perbanyakan.

Pemecahan Ookista dengan Glass Beads

Pelet ookista hasil proses pengumpulan di atas kemudian ditambahkan 
1 ml chlorox dan diresuspensi sampai betul-betul tercampur dan dibiarkan 
selam 1 jam pada suhu kamar. Pencucian dilakukan 5 kali dengan akuades 
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dengan pemutaran 3000 rpm selama 10 menit. Pelet ditambahkan 1 ml NaCl 
fisiologis (pH 7,2), kemudian glass beads (50 butir ukuran sedang) dimasukkan 
dan dilakukan pengocokan dengan vortex dengan kecepatan 1200 rpm selama 
10 menit. Setelah ookista pecah, dilakukan perhitungan konsentrasi dengan 
hemositometer di bawah mikroskop dengan perbesaran 400x.

Infeksi pada Ayam (perlakuan)

Empat puluh ekor ayam pedaging umur 3 minggu dibagi menjadi 4 
kelompok, masing-masing klompok terdiri atas 10 ekor. Kelompok 1 (P1) 
diinfeksi dengan 20.000 sporokista (setara 5.000 ookista), kelompok 2 (P2) 
diinfeksi dengan 40.000 sporokista (setara 10.000 ookista), kelompok 3 (P3) 
diinfeksi dengan 4.000 sporokista (setara 1.000 ookista) dan kelompok 4 
(kelompok kontrol) diinfeksi dengan 5000 ookista.  Lima hari setelah infeksi 
ayam dibunuh dan sekum diperiksa perlukaannya dan dilakukan pembuatan 
preparat histopatologik. Hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif.

Pemeriksaan dan penilaian skor Histopatologi

Di dalam satu preparat histopatologi dilihat 5 lapang pandang dan di 
dalam 1 lapang pandang diberikan nilai, dengan menggunakan metode Reid 
(1972).

HASIL  DAN PEMBAHASAN

Hasil pemeriksaan histopatologi sekum ayam yang diinfeksi dengan E. 
tenella baik dalam bentuk ookista dan sporokista dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pengamatan Skor Histopatologis Sekum pada Masing-
masing Perlakuan

Perlakuan X  SD

Kontrol 3,6   0,489a

P1 2,0   0,632c

P2 2,7   0,458b

P3 1,7   0,458c

Keterangan : a, b dan c rata-rata pada superskrip yang berbeda pada kolom yang sama, berbeda 
nyata (P<0,05)

Analisis statistik dengan menggunakan Uji Jumlah Jenjang Wilcoxon 
terhadap skor histopatologis sekum ayam percobaan menunjukkan adanya 
perbedaan yang nyata antara kelompok K (kontrol) dan kelompok                     
P (perlakuan) pada P‹ 0,05.  Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor 
yang  mempengaruhi  kestabilan  bahan  infeksi  yaitu ookista dan sporokista 
E. tenella. Salah satu faktor yang mempengaruhi kestabilan bahan infeksi 
adalah faktor lingkungan baik lingkungan luar induk semang atau lingkungan 
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saluran pencernaan ayam itu sendiri. Pada lingkungan di luar induk semang 
ookista lebih stabil dibanding dengan sporokista karena pada ookista dilindungi 
dinding yang tebal dibandingkan dengan sporokista yang hanya dilapisi dinding 
yang tipis sehingga diperlukan lingkungan (pelarut) yang sesuai dengan biologi 
sporokista. Pelarut yang sesuai dan berapa lama kestabilan sporokista di luar 
dinding sporokista belum pernah dilaporkan. 

Pada perlakuan infeksi menggunakan sporokista, ada kemungkinan 
bahwa sporokista  tidak lepas dari pengaruh lingkungan dari saluran 
pencernakan ayam sebelum masuk lambung sehingga secara keseluruhan 
kualitas dan kwantitas sporozoit yang dapat menginfeksi ayam lebih rendah 
dibanding dengan infeksi dengan ookista utuh. Hal ini dapat dilihat dari derajat 
perlukaan sekum dan perubahan histopatologi yang lebih ringan dibandingkan 
dengan pada perlakuan menggunakan ookista.

Hasil pemeriksaan mikroskopis sekum pada kelompok ayam yang 
diinfeksi dengan ookista (kontrol) terlihat adanya nekrosis sel, degenerasi, 
penebalan lapisan muskularis, infiltrasi sel radang, adanya parasit yang 
dikelilingi oleh sel radang serta perdarahan. Gambaran histopatologi sekum 
ayam yang diinfeksi dengan ookista menunjukkan kerusakan sekum dan  
didapatkan parasit Eimeria stadium skizon.  Pada kelompok ayam yang 
diinfeksi dengan sporokista juga terjadi degenerasi, nekrose sel, keradangan, 
adanya parasit yang dikelilingi oleh sel-sel radang seperti yang terlihat pada 
kelompok kontrol, tetapi tingkat kerusakan yang terjadi lebih ringan.  
Perdarahan masih dijumpai pada P2, hal ini akibat pecahnya pembuluh darah 
disekitar sel akibat perkembangan parasit.

Uji statistik antara P2 (perlakuan dengan jumlah infeksi 40.000 
sporokista per ekor ayam) dengan P1 (4.000 sporokista) dan P3 (20.000 
sporokista) menunjukkan perbedaan yang nyata (P‹ 0,05), sedang antara P1 
dan P3 tidak menunjukkan perbedaan yang nyata (P ‹ 0,05).  Berat ringannya 
serangan koksidiosis dipengaruhi jumlah parasit yang menyerang (dosis 
infeksi), daya kebal dan umur induk semang. Pada dosis 40.000 sporokista 
kerusakan yang terlihat sangat nyata, yang dibuktikan dengan gambaran 
histopatologi berupa perdarahan, degenerasi dan nekrose jaringan serta 
infiltrasi sel-sel radang yang mencakup hampir ¾ dari lapangan pandang 
sampel di bawah mikroskop. 

Pada P1 dan P3 dijumpai kerusakan seperti pada P2 tetapi kerusakan 
yang terjadi lebih ringan, bahkan masih ditemukan parasit stadium skizon. 
Khusus pada P3 bahkan masih dijumpai pertumbuhan dan perkembangan 
ookista. Sel-sel radang banyak dijumpai pada lapisan mukosa tetapi tidak 
ditemui adanya kerusakan yang parah. Gambaran histopatologis pada P1 dan 
P3 menunjukkan tingkat  keparahan yang ringan akibat dosis yang rendah, 
namun apabila digunakan untuk dosis pengebalan hal ini masih tergolong 
berbahaya karena masih menujukkan lesi yang berarti. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi kekebalan  terhadap koksidiosis adalah paparan antigen parasit 
pada induk semang. Pada penelitian ini induk semang belum mempunyai 
kekebalan terhadap koksidia sehingga baik pada P1 dan P3 yang mempunyai 
dosis lebih kecil dari P2, gambaran histopatologi sekum menunjukkan 
degenerasi sel, infiltrasi eosinofil, nekrosil sel dan perdarahan tetapi lebih 
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ringan dibandingkan dengan P2 dan kelompok kontrol. Pada P3 (infeksi 4.000 
sporokista) pada gambaran histopatologi kerusakan yang timbul ringan 
dibanding dengan infeksi dengan 40.000 sporokista. Disamping adanya 
kerusakan juga masih dijumpai adanya banyak stadium skizon, oleh karena itu 
diperlukan dosis yang lebih kecil apabila akan digunakan sebagai vaksin 

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Terdapat perbedaan yang nyata gambaran histopatologi mukosa sekum 
antara ayam yang diinfeksi dengan ookista  Eimeria tenella  (K)  dan 
sporokista (P1,  P2,  P3).

2. Terdapat  perbedaan yang nyata gambaran histopatologi mukosa sekum 
antara ayam yang   diinfeksi  sporokista  dosis 20.000  (P1),  40.000  (P2)  
dan  4.000 (P3),  namun tidak ada perbedaan P1 dan P3.

3. Dijumpai gambaran histopatologi berupa infiltrasi sel radang, nekrose, 
degenerasi dan perdarahan serta dijumpai stadium schizont pada mukosa 
sekum baik oleh infeksi ookista maupun sporokista. Namun pada infeksi 
sporokista, gambarannya lebih ringan.

Saran 

1. Dilakukan penelitian lanjutan infeksi sporokista Eimeria tenella dengan 
dosis yang lebih rendah dan bervariasi agar didapatkan dosis yang tepat 
untuk penggunaan vaksin.

2. Dilakukan penelitian seperti yang disarankan tersebut di atas dengan 
parameter yang lain seperti skor perlukaan usus, produksi ookista dan 
kenaikan berat badan.
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ABSTRACT



The aim of  this study was to study the histopatological changes of chicken caecum  after being infected with Eimeria tenella sporocyst. Fourty chickens 2 weeks old were used in this experiment. The chickens were divided randomly into 4 experimental groups  there were consisted 10 chickens each group.  Chicken in group I (control) were infested with 5.000 oocysts of Eimeria tenella .  Each chicken in groups  II, III, IV were infested with 20.000,  40.000 and 4.000 sporocyst of Eimeria tenella respectively. Seven days after the infestations, all chickens were killed for histopatological   examination of caecum). The data was analyzed using  Kruskal-Wallis method.



The results showed that there were a significant difference (P  (  0,05) between groups infested with Eimeria tenella oocysts   and all groups of chickens infested with Eimeria tenella sporocyst. There were no significantly difference between groups of chickens infested with 20.000 and 4.000 sporocysts. However there were significantly difference, among the groups infested with 40.000 and other treatment group.



Histopatological findings  at all chickens either control or treatment groups showed that mucous of caecum were infiltrated with inflammatory cells, necrotic and degeneratif cells, haemorrhagic and stadium schizont of the parasites were found. Although chicken in the treatment groups were affected  mildly. From this results, the use of sporocyst of Eimeria tenella can be considered as the future of vaccine developing of Coccidiosis. 


PENDAHULUAN


 
Eimeria tenella adalah salah satu spesies Eimeria penyebab penyakit koksidiosis bentuk sekal pada ayam yang menyebabkan diare berdarah, penurunan berat badan, penurunan produksi telur dan menyebabkan kematian (Mc Dougald  and Reid, 1991; Shierly et al., 1995 ; Shierly, 1996). 


Usaha-usaha pengendalian dan pencegahan terhadap koksidiosis yang telah dilakukan adalah dengan pemberian obat-obatan (koksidiostat) pada  pakan dan minuman  serta  dengan  vaksinasi.   Beberapa  vaksin  yang pernah
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dicobakan dalam skala laboratorium adalah vaksin bentuk ookista utuh (Shierly, et al., 1995, Shierly, 1996). Pemberian vaksinasi koksidiosis pada unggas dilakukan dengan pemberian ookista utuh dengan dosis rendah dan berulang-ulang. Keberhasilan program suatu vaksinasi disamping ditentukan jenis vaksin (macam-macam strain dan bentuk), juga antara lain ditentukan waktu pemberian yang tepat.


 
Penyakit koksidiosis biasanya menyerang ayam pada umur muda, dan menyebabkan kematian yang tinggi. Pemberian vaksin bentuk ookista pada umur muda khususnya di bawah 2 minggu tidak menghasilkan sistem kekebalan yang baik, karena pencernaan ayam tidak mampu untuk memecah ookista secara sempurna. Untuk mengatasi pemberian vaksin yang  dapat dicerna dan menimbulkan kekebalan yang baik pada ayam diperlukan alternatif bentuk bahan vaksin yang akan diberikan. Sporokista sebagai bagian dari ookista yang mampu dicerna ayam muda karena mempunyai dinding yang lebih tipis dibandingkan dengan ookista, sehingga sporokista dapat dijadikan bahan alternatif  vaksin yang dapat memberikan kekebalan bagi ayam muda sebelum terserang penyakit koksidiosis. Penelitian tentang pemberian sporokista sebagai bahan vaksin belum pernah dilaporkan sehingga perlu dilakukan penelitian  pengaruh pemberian sporokista Eimeria tenella terhadap histopatologi sekum ayam sebelum dilakukan penelitian lanjut untuk pengembangan penggunaan sporokista sebagai bahan vaksin koksidiosis pada ayam.


MATERI DAN METODE



Penelitian ini dilakukan di Laboratorium di Laboratorium Entomologi dan Protozoologi Fakultas Kedokteran Hewan Unair mulai bulan Oktober 1999 sampai Pebruari 2000. 


 Isolasi dan Identifikasi Eimeria tenella dari Lapangan


Sampel feses dari lapangan yang diduga terserang koksidiosis sekal disporulasikan pada suhu kamar selama 2-3 hari dengan penambahan kalium bikromat 2,5%. Identifikasi dilakukan dengan melihat morfologi dan ukuran ookista serta waktu sporulasi. Isolat yang diduga E. tenella kemudian diinfeksikan pada ayam umur 1 bulan yang belum pernah terinfeksi koksidia dan ditunggu sampai   5 hari. Setelah menunjukkan gejala berak darah, pada hari ke tujuh ayam dipotong dan sekum diambil untuk mendapatkan isolat E. tenella murni. Feses dari dalam sekum dikeluarkan dan disporulasikan dengan penambahan kalium bikromat 2,5% selama 2-3 hari pada suhu kamar dan siap untuk perbanyakan.


Pemecahan Ookista dengan Glass Beads

Pelet ookista hasil proses pengumpulan di atas kemudian ditambahkan 1 ml chlorox dan diresuspensi sampai betul-betul tercampur dan dibiarkan selam 1 jam pada suhu kamar. Pencucian dilakukan 5 kali dengan akuades dengan pemutaran 3000 rpm selama 10 menit. Pelet ditambahkan 1 ml NaCl fisiologis (pH 7,2), kemudian glass beads (50 butir ukuran sedang) dimasukkan dan dilakukan pengocokan dengan vortex dengan kecepatan 1200 rpm selama 10 menit. Setelah ookista pecah, dilakukan perhitungan konsentrasi dengan hemositometer di bawah mikroskop dengan perbesaran 400x.


Infeksi pada Ayam (perlakuan)



Empat puluh ekor ayam pedaging umur 3 minggu dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing klompok terdiri atas 10 ekor. Kelompok 1 (P1) diinfeksi dengan 20.000 sporokista (setara 5.000 ookista), kelompok 2 (P2) diinfeksi dengan 40.000 sporokista (setara 10.000 ookista), kelompok 3 (P3) diinfeksi dengan 4.000 sporokista (setara 1.000 ookista) dan kelompok 4 (kelompok kontrol) diinfeksi dengan 5000 ookista.  Lima hari setelah infeksi ayam dibunuh dan sekum diperiksa perlukaannya dan dilakukan pembuatan preparat histopatologik. Hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif.


Pemeriksaan dan penilaian skor Histopatologi


Di dalam satu preparat histopatologi dilihat 5 lapang pandang dan di dalam 1 lapang pandang diberikan nilai, dengan menggunakan metode Reid (1972).


HASIL  DAN PEMBAHASAN


Hasil pemeriksaan histopatologi sekum ayam yang diinfeksi dengan E. tenella baik dalam bentuk ookista dan sporokista dapat dilihat pada Tabel 1.


 Tabel 1. Hasil Pengamatan Skor Histopatologis Sekum pada Masing-masing Perlakuan


		Perlakuan

		X ( SD



		Kontrol

		3,6 (  0,489a



		P1

		2,0 (  0,632c



		P2

		2,7 (  0,458b



		P3

		1,7 (  0,458c





Keterangan : a, b dan c rata-rata pada superskrip yang berbeda pada kolom yang sama, berbeda nyata (P<0,05)


Analisis statistik dengan menggunakan Uji Jumlah Jenjang Wilcoxon terhadap skor histopatologis sekum ayam percobaan menunjukkan adanya perbedaan yang nyata antara kelompok K (kontrol) dan kelompok                     P (perlakuan) pada P‹ 0,05.  Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang  mempengaruhi  kestabilan  bahan  infeksi  yaitu ookista dan sporokista E. tenella. Salah satu faktor yang mempengaruhi kestabilan bahan infeksi adalah faktor lingkungan baik lingkungan luar induk semang atau lingkungan saluran pencernaan ayam itu sendiri. Pada lingkungan di luar induk semang ookista lebih stabil dibanding dengan sporokista karena pada ookista dilindungi dinding yang tebal dibandingkan dengan sporokista yang hanya dilapisi dinding yang tipis sehingga diperlukan lingkungan (pelarut) yang sesuai dengan biologi sporokista. Pelarut yang sesuai dan berapa lama kestabilan sporokista di luar dinding sporokista belum pernah dilaporkan. 


Pada perlakuan infeksi menggunakan sporokista, ada kemungkinan bahwa sporokista  tidak lepas dari pengaruh lingkungan dari saluran pencernakan ayam sebelum masuk lambung sehingga secara keseluruhan kualitas dan kwantitas sporozoit yang dapat menginfeksi ayam lebih rendah dibanding dengan infeksi dengan ookista utuh. Hal ini dapat dilihat dari derajat perlukaan sekum dan perubahan histopatologi yang lebih ringan dibandingkan dengan pada perlakuan menggunakan ookista.


Hasil pemeriksaan mikroskopis sekum pada kelompok ayam yang diinfeksi dengan ookista (kontrol) terlihat adanya nekrosis sel, degenerasi, penebalan lapisan muskularis, infiltrasi sel radang, adanya parasit yang dikelilingi oleh sel radang serta perdarahan. Gambaran histopatologi sekum ayam yang diinfeksi dengan ookista menunjukkan kerusakan sekum dan  didapatkan parasit Eimeria  stadium skizon.  Pada kelompok ayam yang diinfeksi dengan sporokista juga terjadi degenerasi, nekrose sel, keradangan, adanya parasit yang dikelilingi oleh sel-sel radang seperti yang terlihat pada kelompok kontrol, tetapi tingkat kerusakan yang terjadi lebih ringan.  Perdarahan masih dijumpai pada P2, hal ini akibat pecahnya pembuluh darah disekitar sel akibat perkembangan parasit.


Uji statistik antara P2 (perlakuan dengan jumlah infeksi 40.000 sporokista per ekor ayam) dengan P1 (4.000 sporokista) dan P3 (20.000 sporokista) menunjukkan perbedaan yang nyata (P‹ 0,05), sedang antara P1 dan P3 tidak menunjukkan perbedaan yang nyata (P ‹ 0,05).  Berat ringannya serangan koksidiosis dipengaruhi jumlah parasit yang menyerang (dosis infeksi), daya kebal dan umur induk semang. Pada dosis 40.000 sporokista kerusakan yang terlihat sangat nyata, yang dibuktikan dengan gambaran histopatologi berupa perdarahan, degenerasi dan nekrose jaringan serta infiltrasi sel-sel radang yang mencakup hampir ¾ dari lapangan pandang sampel di bawah mikroskop. 


Pada P1 dan P3 dijumpai kerusakan seperti pada P2 tetapi kerusakan yang terjadi lebih ringan, bahkan masih ditemukan parasit stadium skizon. Khusus pada P3 bahkan masih dijumpai pertumbuhan dan perkembangan ookista. Sel-sel radang banyak dijumpai pada lapisan mukosa tetapi tidak ditemui adanya kerusakan yang parah. Gambaran histopatologis pada P1 dan P3 menunjukkan tingkat  keparahan yang ringan akibat dosis yang rendah, namun apabila digunakan untuk dosis pengebalan hal ini masih tergolong berbahaya karena masih menujukkan lesi yang berarti. Salah satu faktor yang mempengaruhi kekebalan  terhadap koksidiosis adalah paparan antigen parasit pada induk semang. Pada penelitian ini induk semang belum mempunyai kekebalan terhadap koksidia sehingga baik pada P1 dan P3 yang mempunyai dosis lebih kecil dari P2, gambaran histopatologi sekum menunjukkan degenerasi sel, infiltrasi eosinofil, nekrosil sel dan perdarahan tetapi lebih ringan dibandingkan dengan P2 dan kelompok kontrol. Pada P3 (infeksi 4.000 sporokista) pada gambaran histopatologi kerusakan yang timbul ringan dibanding dengan infeksi dengan 40.000 sporokista. Disamping adanya kerusakan juga masih dijumpai adanya banyak stadium skizon, oleh karena itu diperlukan dosis yang lebih kecil apabila akan digunakan sebagai vaksin 


KESIMPULAN DAN SARAN


Kesimpulan


1. Terdapat perbedaan yang nyata gambaran histopatologi mukosa sekum antara ayam yang diinfeksi dengan ookista  Eimeria tenella  (K)  dan sporokista (P1,  P2,  P3).


2. Terdapat  perbedaan yang nyata gambaran histopatologi mukosa sekum antara ayam yang   diinfeksi  sporokista  dosis 20.000  (P1),  40.000  (P2)  dan  4.000 (P3),  namun tidak ada perbedaan P1 dan P3.


3. Dijumpai gambaran histopatologi berupa infiltrasi sel radang, nekrose, degenerasi dan perdarahan serta dijumpai stadium schizont pada mukosa sekum baik oleh infeksi ookista maupun sporokista. Namun pada infeksi sporokista, gambarannya lebih ringan.


Saran 


1. Dilakukan penelitian lanjutan infeksi sporokista Eimeria tenella dengan dosis yang lebih rendah dan bervariasi agar didapatkan dosis yang tepat untuk penggunaan vaksin.


2. Dilakukan penelitian seperti yang disarankan tersebut di atas dengan parameter yang lain seperti skor perlukaan usus, produksi ookista dan kenaikan berat badan.
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