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ABSTRACT

This study was to know about toxocara egg infection at (1) slaughter 
house area (RPH); (2) dairy farms area (SP) and (3) playground area (PG).

The study consist of two stages, first, soil contamination test and 
secondly, ultra structure morphology assay using SEM.

The  incidence  of  Toxocara spp.  egg,  was  significant  (p<0,01)  for 
T. vitulorum  against T. cati  at  the  same  location , not  significant  (p>0,01)  
for T. vitulorum  against T. cati, and (p>0,01) for T. canis against T. cati, 
respectivelly.

The structure and morphology were difference among  T. vitulorum, 
(amorph and pit); (2) T. canis, (polygonal and pit) and (3) T. cati, (round and 
pit) through assay using SEM.

PENDAHULUAN 

     Toxocara spp, merupakan kelompok cacing askaris, stadium 
dewasanya banyak  dijumpai pada ternak (hewan muda). Akibat  penyakit 
cacingan (toxocariasis)  sangat menekan produktivitas ternak, berarti menjadi 
beban ekonomi bagi peternak secara berkepanjangan jika tidak dilakukan 
pengendalian. Menurut  Connan, yang dikutip oleh Simon He dan Syahrial 
(1992), pedet yang menderita toxocariasis, akan kehilangan bobot badan 
sebanyak 16 kg pada umur 12 minggu dibanding pedet yang bebas cacing. 
Selain itu infeksi toxocariasis  juga bersifat zoonosis (Roberts, 1993; Soulsby, 
1983). Upaya pengendaliannya sampai saat ini belum jelas, hal ini disebabkan 
belum adanya informasi tentang keadaan toxocariasis pada ternak (hewan 
muda). Sesuai dengan siklus hidupnya, penyebaran toxocariasis dimulai dari 
telur Toxocara spp. yang keluar dari tubuh inang bersama feses, pada kondisi 
luar yang sesuai akan  menjadi telur yang infektif.

Toxocara spp. adalah parasit cacing pada hewan yang telah dikenal 
secara umum, tersebar luas dan dapat menginfeksi manusia pada suatu 
keadaan yang dikenal sebagai visceral larva migrans (VLM). Visceral larva 
migrans (VLM) banyak disebabkan oleh T.canis dan dilaporkan banyak terjadi 
pada anak-anak  (Seddon, 1967).


* Lab. Helmintologi FKH Unair
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Anak terserang karena sifatnya yang sering memasukkan sesuatu 
kedalam mulutnya, hubungan yang erat dengan hewan kesayangan  dan 
bermain di tanah (lapangan / taman).

Beberapa penelitian  terhadap telur Toxocara spp., pada tempat umum 
telah banyak dilakukan, di Inggris 11-66% sampel tanah dari tempat umum 
diperoleh telur Toxocara spp., (Borg dan Woodruf, 1973; Quinn dkk., 1980 dan 
Snow, dkk., 1987). 

Di Amerika, sampel tanah yang diambil dari taman, halaman dan 
tempat peristirahatan di tepi jalan bebas hambatan, diperoleh 11-22% 
terkontaminasi telur Toxocara spp. (Dada dan Lindquist, 1979; Childs, 1985). 
Selanjutnya beberapa penelitian yang mirip telah dilakukan di Nigeria (Chiejina 
dan Ekwe, 1986), di Jerman (Duwel, 1984) dan di Australia (Collins dan Moore, 
1982). 

Pengamatan terhadap telur cacing yang mengkontaminasi tanah telah
banyak dilakukan  di beberapa negara, yaitu masing - masing di Eropa (Garcia 
dkk.,1989), Amerika (Ludlam dan Plaat, 1989) dan Jepang  (Uga dkk., 1989), 
diantararnya beberapa sampel tanah diambil dari  taman dan  tempat bermain.

METODE  

Penelitian yang dilakukan  meliputi pemeriksaan tanah yang tercemar 
telur Toxocara spp. dan pemeriksaan ultra struktur telur Toxocara spp., di 
wilayah Surabaya dan sekitarnya. 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di sekitar wilayah Surabaya dan pemeriksaan 
sampel dilaksanakan di laboratorium parasit usus Tropical Disease Center
(TDC) Unair dan laboratorium elektron mikroskop. Waktu penelitian 
berlangsung antara bulan Juni – Oktober 1999.

Sampel Penelitian 

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampling (Steel dan 
Torrie, 1989), dengan tujuan untuk dapat mewakili keadaan di lapangan.  
Sampel  yang dimaksud pada penelitian ini adalah tanah yang diduga tercemar 
oleh telur Toxocara spp., yang keberadaannya  tersebar  pada tiga daerah, 
yaitu pemukiman  dalam kompleks rumah potong hewan (RPH), pemukiman 
sekitar peternakan sapi perah (SP) dan lapangan tempat bermain (playground 
= PG).   

Teknik Uji Pemeriksaan Tanah 

Sebanyak 188 sampel tanah, yang diperoleh dari tiga lokasi (RPH = 
35; SP = 112, dan PG = 41), selanjutnya dikeringkan semalam pada suhu 
kamar (27oC). Setelah itu kemudian diayak dengan saringan, melalui alat yang 
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terbuat dari polivinyl (PVC), berbentuk silindrik ф 6 cm, dilengkapi dengan 
saringan berukuran 150 m mesh. Sampel diperiksa terhadap keberadaan telur 
Toxocara spp. dengan centrifugal  floatation method (Pritchard dan Kruse, 
1982). Pada tahap ini telah dilakukan oleh Kusnoto, dkk., (2000).

Pemeriksaan Scanning Electron Microscope (SEM)

Prinsip kerja, permukaan spesimen menerima sinar elektron dengan 
fokus yang tepat, sehingga dengan teknik ini dimungkinkan dapat mengamati 
morfologi yang lebih spesifik.

Preparasi spesimen telur dengan melakukan pemolesan, kemudian 
dilakukan fiksasi, yang berfungsi untuk mempertahankan struktur asli dari 
komponen protein dan lemak, sehingga sampel tidak mengalami perubahan 
struktur (autolisis) (Laboratorium Elektron Mikroskop Unair, 1982).

Material difiksasi dan dilakukan  dehidrasi, setelah material kering 
secara merata dilihat dibawah mikroskop (EM Nikon X2F). Secara seksama 
dapat dipelajari struktur dan morfologi sel.   

Analisis data dilakukan menggunakan SPSS rel. 7.5 for Windows 95.  

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebanyak 188 sampel tanah yang masing-masing berasal dari 
pemukiman dalam kompleks rumah potong hewan (RPH)  sebanyak 35 
sampel, pemukiman sekitar peternakan sapi perah sebanyak  112 sampel,  dan 
lapangan tempat bermain (playground) sebanyak 41 sampel. 

Pada pemukiman dalam kompleks rumah potong hewan (RPH), dari 35 
sampel diperoleh 15 sampel positif, terdiri dari 8 sampel bentuk T.  vitulorum
dan 7 bentuk T. cati. Pemukiman sekitar peternakan sapi perah, dari 112 
sampel diperoleh 23 sampel  positif, terdiri dari 18 sampel bentuk T. vitulorum
dan 5 bentuk lain. Pada lapangan tempat bermain (PG), dari 41 sampel 
diperoleh 15 sampel positif, terdiri dari 8 sampel bentuk T. cati, 5 sampel 
bentuk T. canis dan 2 sampel bentuk lain (Tabel 1). 

Tabel 1.   Prevalensi Telur  Toxocara spp. terhadap Pemeriksaan Tanah di  
Wilayah Surabaya

Spesies
Lokasi

RPH Pet. Sapi perah Playground

T.vitulorum 8 (30.8%) 18 (69,2%)

T. canis              - - 5 (100%)

T. cati 7 (46,7%) - 8 (53,3%)

Lain-lain            5 (71,4%) 2 (28,6%)

Total 15 (28,3%) 23 (43,4%) 15 (28,3%)
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Pengamatan melalui scanning electron microscope (SEM) dapat 
dibedakan struktur permukaan antara T. cati dan T. canis. Telur Toxocara 
spp., memiliki beberapa morfologi, yaitu: T. canis, morfologi permukaan dinding 
telur memiliki lubang-lubang (pit) dengan struktur dinding yang mengelilingi 
lubang berbentuk polygonal (Gambar 1). Toxocara cati, morfologi permukaan 
dinding telurnya memiliki lubang-lubang (pit) dengan struktur dinding yang 
mengelilingi lubang-lubang berbentuk bulat (round) (Gambar 2).  Morfologi telur 
T. vitulorum memiliki beberapa bentuk dan ada yang tidak termasuk dalam 
bentuk tersebut (Gambar 3).

Uji pemeriksaan telur yang dilakukan pada sampel tanah yang dikumpul-
kan, memperoleh  telur  T. vitulorum   dalam lokasi di RPH sebesar (30,8%),  
SP sebesar (69,2%), dan ditempat lain tidak ditemukan telur T. vitulorum.

Gambar 1. Telur Toxocara canis mempunyai permukaan dinding berlubang 
dengan struktur poligonal (Foto SEM x 5000)

Uji pemeriksaan telur yang dilakukan pada sampel tanah yang 
dikumpulkan memperoleh total antar lokasi untuk Toxocara vitulorum sebesar 
(49,06%);  Toxocara canis sebesar (9,43%); Toxocara cati  sebesar (28,3%) 
dan  Toxocara sp. sebesar (13,2%), lihat Tabel 2. 
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Gambar 2. Telur Toxocara cati mempunyai permukaan dinding berlubang 
dengan struktur bulat (Foto SEM x 5000)

Gambar 3. Telur Toxocara vitulorum mempunyai permukaan dinding berlubang 
dengan struktur amorf (Foto SEM x 1000)
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Tabel 2.  Prevalensi Pemeriksaan Telur Toxocara di Wilayah Surabaya

Spesies Prevalensi Persentase dari sampel +

T.vitulorum 26 49,06

T. canis 5 9,43

T. cati 15 28,3

Lain-lain 7 13,2

Total 53 100

Melalui analisis data dinyatakan bahwa terdapat  perbedaan yang 
sangat nyata (p<0,01) pada  banyaknya insidensi Toxocara antara T.vit dengan 
T.canis dalam lokasi, tetapi tidak berbeda (p>0,01) antara T. vitulorum dengan 
T. cati dalam lokasi,   selanjutnya tidak berbeda (p>0,01) antara T. canis
dengan T.cati.

Melalui analisis data dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan 
(p>0,01) antara insidensi Toxocara pada lokasi RPH dan SP, tidak berbeda 
(p>0,01) pada lokasi RPH dan PG dan berbeda nyata (p<0,01) pada lokasi 
antara SP dan PG.

Telur tersebut terdistribusi pada tiga daerah tanpa perbedaan laju 
prevalensi. Dimana sampel tanah dari daerah SP menunjukkan kontaminasi 
terhadap telur Toxocara spp. yang lebih besar dari PG. Perbedaan ini 
kemungkinan memberikan tanda terhadap kondisi lingkungan. Pada daerah SP 
dengan prevalensi yang tinggi, umumnya lantai di semen kecuali di daerah 
tempat bermain (PG) , sehingga anjing dan kucing dapat leluasa bermain dan 
mengeluarkan tinjanya. Kejadian ini lebih diperkuat bahwa laju kontaminasi 
tinja di PG, berbeda nyata  (p< 0,01) antara SP dan PG.

Visceral larva migrans (VLM) pada manusia lebih sering terjadi karena 
T.canis daripada T.cati (Elliot dkk., 1985). Hal ini disebabkan karena kemiripan 
antara keduanya, beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk membedakan 
keduanya sesuai dengan laporan yang dikemukakan oleh (Duwel, 1984; 
Childs, 1985; Snow, dkk., 1987). Duwel (1984) beranggapan bahwa telur yang 
diperoleh dari pemeriksaan tanah  kemungkinan adalah T.canis bila terdapat 
jumlah anjing yang banyak pada penelitian yang dilakukan di Frankfurt.  

Asumsi yang dikemukakan oleh (Snow, dkk., 1987), bahwa kebanya-
kan telur diperoleh dari tanah di pertamanan  wilayah kota London bagian 
Timur, adalah T. canis, sebab adanya kebiasaan perbedaan defekasi  antara 
anjing dan kucing. 

Hasil yang diperoleh pada penelitian telur Toxocara spp., sejalan  
dengan para peneliti lainnya, tampak besarnya perbandingan antara perolehan 
T. canis dan T. cati pada penelitian ini sama dengan yang dilaporkan oleh  
Uga, dkk., (1989), yaitu sebesar (1:3). 
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Telur Toxocara spp., berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan, 
akan menjadi infektif dan selanjutnya menuju ke inang.

Kontaminasi oleh telur Toxocara spp., yang diperoleh melalui  tanah 
tampak berhubungan erat dengan kebiasaan hidup individu sehari-hari yang 
pada akhirnya menyebar ke tempat lain.  

Dalam penelitian ini pemeriksaan struktur dan morfologi selain 
dilakukan dengan pengamatan mikroskop  juga dilakukan dengan pemeriksaan 
dengan scanning electron microscope (SEM). 

Pemeriksaan  sampel tanah yang masing-masing berasal dari 
pemukiman dalam kompleks rumah potong hewan (RPH), pemukiman sekitar 
peternakan sapi perah (SP) dan lapangan tempat bermain (PG), menunjukkan 
bahwa semua wilayah terkontaminasi dengan telur Toxocara spp.

Masing-masing wilayah: (RPH) terkontaminasi oleh T.vit dan T.cati; 
(SP) terkontaminasi oleh T. vit. ; (PG) terkontaminasi oleh T. canis dan T. cati.

Telur Toxocara spp., memiliki beberapa morfologi, yaitu:  T. canis, 
morfologi permukaan dinding telur memiliki lubang (pit) dengan struktur dinding 
yang mengelilingi lubang berbentuk poligonal. Toxocara cati, morfologi 
permukaan dinding telur memiliki lubang-lubang (pit) dengan struktur dinding 
yang mengelilingi lubang berbentuk bulat (round).

Morfologi telur T. vitulorum memiliki beberapa bentuk,  ada yang 
menyerupai T. canis dan ada yang tidak termasuk bentuk ini.  

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Melalui hasil 
pemeriksaan tanah, secara umum wilayah yang diambil sampel tanahnya telah 
terkontaminasi oleh telur Toxocara spp., kemudian dilanjutkan dengan 
pemeriksaan  scanning electron microscope, masing-masing dapat ditentukan 
struktur dan morfologi  telur T. vitulorum (49,06%), T. canis (9,43%) dan T. cati 
(28,3%). 

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini, adalah:  Penelitian ini 
perlu dilanjutkan dengan cakupan wilayah yang lebih luas  untuk memperoleh 
data yang lebih akurat, kepada pemilik ternak dan hewan kesayangan (pet 
animals), dianjurkan untuk selalu memberikan obat cacing secara berkala, 
sehingga dapat mengeliminir  jumlah cacing / telur pada tubuh ternak /  hewan 
kesayangan. Selanjutnya perlu memberikan pengertian / penyuluhan bagi para  
orang tua, pemilik ternak / hewan tentang problematika yang berhubungan 
dengan migrasi larva.

DAFTAR PUSTAKA

Borg, O.A dan Woodruf, A.W. 1973. Prevalence of infective ova of Toxocara  
species in public places. Br. Med. Jour, 4, 470-472.



8

Chiejina, S.N dan Ekwe, T.O. 1986. Canine toxocariasis and the associated 
environmenatl contamination of urban areas in Eastern Nigeria. Vet. 
Parasitol, 22, 157-161.

Childs, J.E. 1985. The prevalence of Toxocara species ova in backyards and 
gardens of Baltimore, Maryland. Am. J. Of Publ. Hlth, 75, 1092-1094.

Collins, G.H. dan Moore, J. 1982. Soil survey for eggs of Toxocara species. 
Ann. Trop. Med. Parasitol., 76; 579-580.

Dada, B.J.O dan Lindquist, W.D. 1979. Studies on floatation techniques for the 
recovery of helminth eggs from soil and the prevalence of eggs of 
Toxocara spp. in some Kansas public places. J. Of The Am. Vet. Med. 
Assoc., 174. 1208-1210.

Duwel, D. 1984. The prevalence of Toxocara eggs in the sand in childrens 
playgrounds in Frankfurt/M. Annals of Trop. Med and Parasitol, 78, 
633-636.

Elliot, D.L., Tolle, S.W., Goldberg, L. , dan Miller, J.B. 1985. Medical progres. 
Vet associated illness. New. Eng. J. Med., 313; 985-995.

Garcia, L.C., Alvarez, A.M dan Martin F.S. 1989.  Epidemiological studies on
toxocariasis and visceral larva migrans in a zone of Western Spain. 
Ann. Trop. Med Parasitol. : 83: 615-620.

Kusnoto, Machfudz, Sri Mumpuni dan Setiawan Koesdarto. 2000. Deteksi Telur 
Toxocara sp. Dalam Tanah di Sekitar Playground, Peternakan Sapi 
dan Rumah Potong Hewan di Surabaya (Disampaikan Pada Seminar 
Kajian Epidemiologi Zoonosis Penyakit Cacingan di Wilayah Jawa 
Timur, Tanggal 25 Maret 2000).

Laboratorium Elektron Mikroskop Unair. 1992. Proses Pembuatan Sediaan 
Mempergunakan Scanning Electron Microscope.

Ludlam, K.E dan Plaat, T.R. 1989. The relationship of park maintenance and 
accessibility to dogs to the presence of Toxocara sp ova in the soil. 
Am. J. Publ. Hlth. : 79:633-634.

Pritchard, M.H. dan G.O.W. Kruse. 1982. The Collection and Preservation of 
Animal Parasites. University of Nebraska Press Lincoln and London. 
pp. 141.

Roberts, J.A. 1993. Toxocara vitulorum in Ruminants. Vet. Bull ; 63: 545-568. 

Seddon, H.R. 1967. Helminth Infestations. Diseases of domestic animals in 
Australia. Commonwealth of Australia, Dept. of Health. pp. 223. 

Simon He dan Syahrial, H. 1992. Infeksi alamiah Toxocara vitulorum pada anak 
sapi perah di Bayongbong Garut. Hemerazoa , 75 (1): 70-76.

Snow, K.R., Ball, S.J dan Bewick, J.A. 1987. Prevalence of Toxocara species 
eggs in the soil of five east London parks. Vet. Rec, 120; 66-67.

Soulsby, E.J.L. 1983. Zoonosis in Practice: Toxocariasis. Brit Vet J.; 139 :471-
475.



9

Steel , R.G.D dan J.H. Torrie. 1989. Prinsip dan Prosedur Statistika: Suatu 
Pendekatan Biometrik (Terjemahan). Gramedia. Jakarta. pp.748.

Uga, S. and N. Kataoka. 1995. Measures to Control Toxocara egg 
Contamination in Sand pits of Public Parks, Am. J Trop. Med Hyg. 52 
(1): 21-24.

Uga, S., Matsumura, T., Aoki, N. Dan Kataoka, N. 1989. Prevalence of 
Toxocara species eggs in the sandpits of public parks in Hyogo 
Prefecture, Japan. Japanese Jour. of Parasitol. 38; 280-284.

Quinn, R., Smith, H.V., Bruce, R.G dan Girdwood, R.W.A. 1980. Studies on the 
incidence of Toxocara andToxascaris spp. ova in the environment. 1. A 
comparison of flotation procedures for recovering Toxocara spp. ova 
from soil. J. of Hyg. 84; 83-89.



PERBEDAAN STRUKTUR DAN MORFOLOGI DIANTARA 


TELUR CACING Toxocara   

STRUCTURE AND MORPHOLOGY COMPARISON 


AMONG Toxocara  EGGS   


Setiawan Koesdarto*, Mahfudz**, Sri Mumpuni* dan Kusnoto*  

ABSTRACT


This study was to know about toxocara egg infection at (1) slaughter house area (RPH); (2) dairy farms area (SP) and (3) playground area (PG).


The study consist of two stages, first, soil contamination test and secondly, ultra structure morphology assay using SEM.


The  incidence  of  Toxocara spp.  egg,  was  significant  (p<0,01)  for T. vitulorum  against T. cati  at  the  same  location , not  significant  (p>0,01)  for T. vitulorum  against T. cati, and (p>0,01) for  T. canis against T. cati, respectivelly.


The structure and morphology were difference among   T. vitulorum, (amorph and pit); (2)  T. canis, (polygonal and pit) and (3) T. cati, (round and pit) through assay using SEM.


PENDAHULUAN 


     
Toxocara spp, merupakan kelompok cacing askaris, stadium dewasanya banyak  dijumpai pada ternak (hewan muda). Akibat  penyakit cacingan (toxocariasis)  sangat menekan produktivitas ternak, berarti menjadi beban ekonomi bagi peternak secara berkepanjangan jika tidak dilakukan pengendalian. Menurut  Connan, yang dikutip oleh Simon He dan Syahrial (1992), pedet yang menderita toxocariasis, akan kehilangan bobot badan sebanyak 16 kg pada umur 12 minggu dibanding pedet yang bebas cacing. Selain itu infeksi toxocariasis  juga bersifat zoonosis (Roberts, 1993; Soulsby, 1983). Upaya pengendaliannya sampai saat ini belum jelas, hal ini disebabkan belum adanya informasi tentang keadaan toxocariasis  pada ternak (hewan muda). Sesuai dengan siklus hidupnya, penyebaran toxocariasis dimulai dari telur Toxocara spp. yang keluar dari tubuh inang bersama feses, pada kondisi luar yang sesuai akan  menjadi telur yang infektif.



Toxocara spp. adalah parasit cacing pada hewan yang telah dikenal secara umum, tersebar luas dan dapat menginfeksi manusia pada suatu keadaan yang dikenal sebagai visceral larva migrans (VLM). Visceral larva migrans (VLM) banyak disebabkan oleh T.canis dan dilaporkan banyak terjadi pada anak-anak  (Seddon, 1967).


 (((((((((((((

* Lab. Helmintologi FKH Unair


**Lab. Parasitologi FK Unair


Anak terserang karena sifatnya yang sering memasukkan sesuatu kedalam mulutnya, hubungan yang erat dengan hewan kesayangan  dan bermain di tanah (lapangan / taman).


Beberapa penelitian  terhadap telur Toxocara spp., pada tempat umum telah banyak dilakukan, di Inggris 11-66% sampel tanah dari tempat umum diperoleh telur Toxocara spp., (Borg dan Woodruf, 1973; Quinn dkk., 1980 dan Snow, dkk., 1987). 


Di Amerika, sampel tanah yang diambil dari taman, halaman dan tempat peristirahatan di tepi jalan bebas hambatan, diperoleh 11-22% terkontaminasi telur Toxocara spp. (Dada dan Lindquist, 1979; Childs, 1985). Selanjutnya beberapa penelitian yang mirip telah dilakukan di Nigeria (Chiejina dan Ekwe, 1986), di Jerman (Duwel, 1984) dan di Australia (Collins dan Moore, 1982). 


Pengamatan terhadap telur cacing yang mengkontaminasi tanah telah banyak dilakukan  di beberapa negara, yaitu masing - masing di Eropa (Garcia dkk.,1989), Amerika (Ludlam dan Plaat, 1989) dan Jepang  (Uga dkk., 1989), diantararnya beberapa sampel tanah diambil dari  taman dan  tempat bermain.


METODE  


Penelitian yang dilakukan  meliputi pemeriksaan tanah yang tercemar telur Toxocara spp. dan pemeriksaan ultra struktur telur Toxocara spp., di wilayah Surabaya dan sekitarnya. 


Tempat dan Waktu Penelitian 


Penelitian ini dilakukan di sekitar wilayah Surabaya dan pemeriksaan sampel dilaksanakan di laboratorium parasit usus Tropical Disease Center (TDC) Unair dan laboratorium elektron mikroskop. Waktu penelitian berlangsung antara bulan Juni – Oktober 1999.


Sampel Penelitian 



Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampling (Steel dan Torrie, 1989), dengan tujuan untuk dapat mewakili keadaan di lapangan.  Sampel  yang dimaksud pada penelitian ini adalah tanah yang diduga tercemar oleh telur Toxocara spp., yang keberadaannya  tersebar  pada tiga daerah, yaitu pemukiman  dalam kompleks rumah potong hewan (RPH), pemukiman sekitar peternakan sapi perah (SP) dan lapangan tempat bermain (playground = PG).   


Teknik Uji Pemeriksaan Tanah 


Sebanyak 188 sampel tanah, yang diperoleh dari tiga lokasi (RPH = 35; SP = 112, dan PG = 41), selanjutnya dikeringkan semalam pada suhu kamar (27oC). Setelah itu kemudian diayak dengan saringan, melalui alat yang terbuat dari polivinyl (PVC), berbentuk silindrik ф 6 cm, dilengkapi dengan saringan berukuran 150 (m mesh. Sampel diperiksa terhadap keberadaan telur Toxocara spp. dengan centrifugal  floatation method (Pritchard dan Kruse, 1982). Pada tahap ini telah dilakukan oleh Kusnoto, dkk., (2000).


Pemeriksaan Scanning Electron Microscope (SEM)


Prinsip kerja, permukaan spesimen menerima sinar elektron dengan fokus yang tepat, sehingga dengan teknik ini dimungkinkan dapat mengamati morfologi yang lebih spesifik.


Preparasi spesimen telur dengan melakukan pemolesan, kemudian dilakukan fiksasi, yang berfungsi untuk mempertahankan struktur asli dari komponen protein dan lemak, sehingga sampel tidak mengalami perubahan struktur (autolisis) (Laboratorium Elektron Mikroskop Unair, 1982).


Material difiksasi dan dilakukan  dehidrasi, setelah material kering secara merata dilihat dibawah mikroskop (EM Nikon X2F). Secara seksama dapat dipelajari struktur dan morfologi sel.   


Analisis data dilakukan menggunakan SPSS rel. 7.5 for Windows 95.  


HASIL DAN PEMBAHASAN



Sebanyak 188 sampel tanah yang masing-masing berasal dari pemukiman dalam kompleks rumah potong hewan (RPH)  sebanyak 35 sampel, pemukiman sekitar peternakan sapi perah sebanyak  112 sampel,  dan lapangan tempat bermain (playground) sebanyak 41 sampel. 



Pada pemukiman dalam kompleks rumah potong hewan (RPH), dari 35 sampel diperoleh 15 sampel positif, terdiri dari 8 sampel bentuk T.  vitulorum dan 7 bentuk T. cati. Pemukiman sekitar peternakan sapi perah, dari 112 sampel diperoleh 23 sampel  positif, terdiri dari 18 sampel bentuk T. vitulorum dan 5 bentuk lain. Pada lapangan tempat bermain (PG), dari 41 sampel diperoleh 15 sampel positif, terdiri dari 8 sampel bentuk T. cati, 5 sampel bentuk T. canis dan 2 sampel bentuk lain (Tabel 1). 


Tabel 1.   Prevalensi Telur  Toxocara spp. terhadap Pemeriksaan Tanah di  Wilayah Surabaya


		Spesies

		Lokasi



		

		RPH

		Pet. Sapi perah

		Playground



		T.vitulorum

		8 (30.8%)

		18 (69,2%)

		



		T. canis              

		-

		-

		5 (100%)



		T. cati

		7 (46,7%)

		-

		8 (53,3%)



		Lain-lain            

		

		5 (71,4%)

		2 (28,6%)



		Total

		15 (28,3%)

		23 (43,4%)

		15 (28,3%)





Pengamatan melalui scanning electron microscope (SEM) dapat dibedakan struktur permukaan antara T. cati dan  T. canis. Telur Toxocara spp., memiliki beberapa morfologi, yaitu: T. canis, morfologi permukaan dinding telur memiliki lubang-lubang (pit) dengan struktur dinding yang mengelilingi lubang berbentuk polygonal (Gambar 1). Toxocara cati, morfologi permukaan dinding telurnya memiliki lubang-lubang (pit) dengan struktur dinding yang mengelilingi lubang-lubang berbentuk bulat (round) (Gambar 2).  Morfologi telur T. vitulorum memiliki beberapa bentuk dan ada yang tidak termasuk dalam bentuk tersebut (Gambar 3).


Uji pemeriksaan telur yang dilakukan pada sampel tanah yang dikumpulkan, memperoleh  telur  T. vitulorum   dalam lokasi di RPH sebesar (30,8%),  SP sebesar (69,2%), dan ditempat lain tidak ditemukan telur T. vitulorum.


Gambar 1. Telur Toxocara canis mempunyai permukaan dinding berlubang dengan struktur poligonal (Foto SEM x 5000)


Uji pemeriksaan telur yang dilakukan pada sampel tanah yang dikumpulkan memperoleh total antar lokasi untuk Toxocara vitulorum sebesar (49,06%);  Toxocara canis sebesar (9,43%); Toxocara cati  sebesar (28,3%) dan  Toxocara sp. sebesar (13,2%), lihat Tabel 2. 


Gambar 2. Telur Toxocara cati mempunyai permukaan dinding berlubang dengan struktur bulat (Foto SEM x 5000)


Gambar 3. Telur Toxocara vitulorum mempunyai permukaan dinding berlubang dengan struktur amorf (Foto SEM x 1000)


Tabel 2.  Prevalensi Pemeriksaan Telur Toxocara di Wilayah Surabaya


		Spesies

		Prevalensi

		Persentase dari sampel +



		T.vitulorum

		26

		49,06



		T. canis

		5

		9,43



		T. cati

		15

		28,3



		Lain-lain

		7

		13,2



		Total

		53

		100





Melalui analisis data dinyatakan bahwa terdapat  perbedaan yang sangat nyata (p<0,01) pada  banyaknya insidensi Toxocara antara T.vit dengan T.canis dalam lokasi, tetapi tidak berbeda (p>0,01) antara T. vitulorum dengan T. cati dalam lokasi,   selanjutnya tidak berbeda (p>0,01) antara T. canis dengan T.cati.

Melalui analisis data dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan (p>0,01) antara insidensi Toxocara pada lokasi RPH dan SP, tidak berbeda (p>0,01) pada lokasi RPH dan PG dan berbeda nyata (p<0,01) pada lokasi antara SP dan PG.


Telur tersebut terdistribusi pada tiga daerah tanpa perbedaan laju prevalensi. Dimana sampel tanah dari daerah SP menunjukkan kontaminasi terhadap telur Toxocara spp. yang lebih besar dari PG. Perbedaan ini kemungkinan memberikan tanda terhadap kondisi lingkungan. Pada daerah SP dengan prevalensi yang tinggi, umumnya lantai di semen kecuali di daerah tempat bermain (PG) , sehingga anjing dan kucing dapat leluasa bermain dan mengeluarkan tinjanya. Kejadian ini lebih diperkuat bahwa laju kontaminasi tinja di PG, berbeda nyata  (p< 0,01) antara SP dan PG.


Visceral larva migrans (VLM) pada manusia lebih sering terjadi karena T.canis daripada T.cati (Elliot dkk., 1985). Hal ini disebabkan karena kemiripan antara keduanya, beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk membedakan keduanya sesuai dengan laporan yang dikemukakan oleh (Duwel, 1984; Childs, 1985; Snow, dkk., 1987). Duwel (1984) beranggapan bahwa telur yang diperoleh dari pemeriksaan tanah  kemungkinan adalah T.canis bila terdapat jumlah anjing yang banyak pada penelitian yang dilakukan di Frankfurt.  


Asumsi yang dikemukakan oleh (Snow, dkk., 1987), bahwa kebanyakan telur diperoleh dari tanah di pertamanan  wilayah kota London bagian Timur, adalah T. canis, sebab adanya kebiasaan perbedaan defekasi  antara anjing dan kucing. 


Hasil yang diperoleh pada penelitian telur Toxocara spp., sejalan  dengan para peneliti lainnya, tampak besarnya perbandingan antara perolehan T. canis dan T. cati pada penelitian ini sama dengan yang dilaporkan oleh  Uga, dkk., (1989), yaitu sebesar (1:3). 


Telur Toxocara spp., berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan, akan menjadi infektif dan selanjutnya menuju ke inang.


Kontaminasi oleh telur Toxocara spp., yang diperoleh melalui  tanah tampak berhubungan erat dengan kebiasaan hidup individu sehari-hari yang pada akhirnya menyebar ke tempat lain.  



Dalam penelitian ini pemeriksaan struktur dan morfologi selain dilakukan dengan pengamatan mikroskop  juga dilakukan dengan pemeriksaan dengan scanning electron microscope (SEM). 



Pemeriksaan  sampel tanah yang masing-masing berasal dari pemukiman dalam kompleks rumah potong hewan (RPH), pemukiman sekitar peternakan sapi perah (SP) dan lapangan tempat bermain (PG), menunjukkan bahwa semua wilayah terkontaminasi dengan telur Toxocara spp. 



Masing-masing wilayah: (RPH) terkontaminasi oleh T.vit dan T.cati; (SP) terkontaminasi oleh T. vit. ; (PG) terkontaminasi oleh T. canis dan T. cati.



Telur Toxocara spp., memiliki beberapa morfologi, yaitu:  T. canis, morfologi permukaan dinding telur memiliki lubang (pit) dengan struktur dinding yang mengelilingi lubang berbentuk poligonal. Toxocara cati, morfologi permukaan dinding telur memiliki lubang-lubang (pit) dengan struktur dinding yang mengelilingi lubang berbentuk bulat (round).


Morfologi telur T. vitulorum memiliki beberapa bentuk,  ada yang menyerupai T. canis dan ada yang tidak termasuk bentuk ini.  


KESIMPULAN DAN SARAN


Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Melalui hasil pemeriksaan tanah, secara umum wilayah yang diambil sampel tanahnya telah terkontaminasi oleh telur Toxocara spp., kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan  scanning electron microscope, masing-masing dapat ditentukan struktur dan morfologi  telur T. vitulorum (49,06%), T. canis (9,43%) dan T. cati (28,3%). 


Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini, adalah:  Penelitian ini perlu dilanjutkan dengan cakupan wilayah yang lebih luas  untuk memperoleh data yang lebih akurat, kepada pemilik ternak dan hewan kesayangan (pet animals), dianjurkan untuk selalu memberikan obat cacing secara berkala, sehingga dapat mengeliminir  jumlah cacing / telur pada tubuh ternak /  hewan kesayangan. Selanjutnya perlu memberikan pengertian / penyuluhan bagi para  orang tua, pemilik ternak / hewan tentang problematika yang berhubungan dengan migrasi larva.
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