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  BAB 1  

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang  

 Toxocariasis pada kucing disebabkan oleh infeksi cacing T. cati. Larva 

kedua (L2) T. cati dapat menginfeksi ayam yang merupakan salah satu hospes 

paratenik T. cati, hal ini karena ayam yang dipelihara di luar rumah memakan 

batuan kecil atau tanah mengandung telur infektif L2 T. cati (Taira et al., 2011). 

Infeksi dari agen parasit tersebut merespon sistem pertahanan tubuh ayam. 

Keadaan aktivasi sistem pertahanan tubuh terhadap infeksi penyakit dapat terlihat 

dari perubahan jumlah dan hitung jenis leukosit (Horak et al., 2006), namun 

hingga saat ini data empiris mengenai perubahan jumlah dan hitung jenis leukosit 

ayam yang diinfeksi L2 T. cati belum ada. 

 Toxocariasis tersebar di seluruh dunia, tetapi sering diabaikan karena 

sulitnya memperoleh diagnosis yang benar (Smith et al., 2009). Data prevalensi 

toxocariasis yang disebabkan T.vitulorum pada sapi bali di wilayah Bali Timur 

sebesar 39,4% (Agustina dkk., 2013), sedangkan toxocariasis yang disebabkan T. 

cati pada kucing liar di Surabaya sebesar 60,9% (Kusnoto, 2005a). Ayam yang 

terinfeksi L2 T. cati berpotensi zoonosis pada manusia. Penularan terjadi apabila 

manusia memakan daging ayam yang terkontaminasi telur infektif dengan 

pemasakan kurang matang (Taira et al., 2011), sehingga pada manusia 

menyebabkan visceral larva migrans (VLM) dan ocular larva migrans (OLM) 

(Rubinsky-Elefant et al., 2010). Di Indonesia belum pernah dilakukan survey 

seroepidemologi toxocariasis pada manusia sehingga angka kejadiannya belum 
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diketahui, namun prevalensi toxocarisis pada manusia di Iran Selatan pada anak-

anak pedesaan dan perkotaan masing-masing 30,15% dan 20,2%, hal ini cukup 

tinggi karena 50% kucing di daerah itu terinfeksi T.cati (Oryan et al., 2009). 

Morimatsu et al. (2006) melaporkan kejadian toxocariasis dalam sebuah keluarga 

setelah mengkonsumsi hati ayam setengah matang sehingga menyebabkan VLM, 

hal tersebut dapat terjadi karena beberapa masyarakat menganggap memakan 

daging ayam kurang matang adalah hal yang umum. Kejadian ini 

menginformasikan bahwa L2 T. cati pada ayam beresiko meat borne toxocariasis 

(Hoffmeister et al., 2007). Stadium cacing dewasa T. cati pada kucing umumnya 

menyerang saluran pencernaan sehingga menyebabkan diare, berat badan 

menurun, sakit perut serta muntah dan pada uji laboratorium menunjukkan 

eosinofilia yang signifikan (Guha et al., 2013), sedangkan stadium L2 T. cati pada 

ayam menyebabkan perubahan histopatologi yaitu terdapat nekrosis pada 

permukaan hati, dan terlihat adanya infiltrasi eosinofil dan limfosit di hati dan 

otak (Azizi et al., 2007 ; Oryan et al., 2010). 

 Darah ayam terdiri dari beberapa jenis sel leukosit yaitu sel basofil, 

eosinofil, heterofil, limfosit dan monosit (Bijanti dkk., 2010b). Sel leukosit 

berfungsi mempertahankan tubuh dari benda asing. Setiap jenis sel leukosit 

memiliki peran dalam sistem pertahanan tubuh. Saat terjadi serangan benda asing, 

sel leukosit akan menuju jaringan. Sel ini memanfaatkan darah perifer untuk 

mengantarkannya dari sumsum tulang menuju ke lokasi atau jaringan yang 

membutuhkan. Aliran sel leukosit secara tetap berasal dari sumsum tulang dan 

masuk menuju jaringan untuk mengontrol serangan benda asing dalam tubuh 
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setiap saat, sel eosinofil dalam sel leukosit diproduksi dalam jumlah besar saat 

terjadi infeksi parasit  (Colville and Bassert, 2002). 

 Pemeriksaan hematologi memberikan hasil yang sangat baik untuk melihat 

perubahan jumlah dan hitung jenis leukosit terhadap infeksi penyakit dalam 

tubuh. Pemeriksaan ini sangat penting dalam membantu diagnosis suatu penyakit 

(Horak et al., 2006). Diharapkan dari penelitian ini dapat melengkapi informasi 

mengenai gambaran leukosit pada ayam yang diinfeksi L2 T. cati, karena data 

mengenai gambaran leukosit ayam yang diinfeksi L2 T. cati belum ada, untuk 

itulah penelitian ini penting dilakukan. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1) Apakah terjadi peningkatan jumlah leukosit dan hitung jenis leukosit 

(eosinofil, heterofil, basofil, limfosit dan monosit) ayam petelur 

terhadap lama proses infeksi L2 T. cati pada hari ke-2, 7 dan 21 setelah 

diinfeksi L2 T. cati dengan dosis yang berbeda? 

2) Apakah terjadi peningkatan jumlah leukosit dan hitung jenis leukosit 

(eosinofil, heterofil, basofil, limfosit dan monosit) ayam petelur 

terhadap dosis infeksi 0 telur/ml, 10 telur/ml, 100 telur/ml dan 1000 

telur/ml L2 T. cati? 

3) Apakah terdapat interaksi antara lama proses infeksi L2 T. cati dan dosis 

infeksi L2 T. cati yang berbeda terhadap perubahan jumlah leukosit dan 
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hitung jenis leukosit (eosinofil, heterofil, basofil, limfosit dan monosit) 

ayam petelur yang diinfeksi L2 T. cati? 

1.3 Landasan Teori 

 Larva stadium kedua T. cati dalam tubuh hospes paratenik tidak akan 

berkembang, namun bermigrasi ke seluruh jaringan somatik dalam waktu yang 

lama dan menyebabkan kerusakan jaringan (Strube et al., 2013). Infeksi dari suatu 

penyakit dapat merespon pertahanan tubuh dan dapat dilihat dari perubahan 

jumlah dan hitung jenis leukosit (Horak et al., 2006). Leukosit pada darah unggas 

meliputi limfosit, monosit dan granulosit. Granulosit dibedakan lagi menjadi 

heterofil, eosinofil dan basofil (Bijanti dkk., 2010b). Sel granulosit 

dikarakteristikkan dengan segmentasi atau memiliki lebih dari satu nukleus, 

memiliki nukleus dan bergranul, sedangkan agranulosit berupa sel mononuklear 

dan tidak bergranul. Setiap jenis sel darah putih memiliki peran yang sangat 

penting dalam sistem pertahanan tubuh (McCurmin and Bassert, 2010). Infestasi 

parasit dapat menyebabkan eosinofilia yang absolut, terutama pada parasit yang 

dapat menembus atau masuk ke jaringan tubuh (Bijanti dkk., 2010b). 

Pemeriksaan darah sangat penting dalam membantu diagnosis infeksi 

penyakit. Untuk mengetahui perubahan jumlah dan hitung jenis leukosit perlu 

dilakukan penghitungan leukosit dalam tubuh. Hasil ini memberikan informasi 

yang lebih spesifik mengenai infeksi penyakit (Feldman et al., 2000).  

 Manusia yang didiagnosis positif toxocariasis menunjukkan jumlah sel 

leukosit sebesar 14.000/μl dan jumlah eosinofil sebesar 15%, setelah tiga hari 

jumlah sel leukosit meningkat menjadi 18.000/μl dan jumlah eosinofil menjadi 
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31%, hasil ini menunjukkan bahwa infeksi parasit dapat menyebabkan eosinofilia 

yang signifikan (Andrei, 2011). Jumlah leukosit akan meningkat sebagai respon 

fisiologis untuk melindungi tubuh dari serangan benda asing, sedangkan peningkatan 

eosinofil secara absolut dapat disebabkan oleh infeksi parasit (Bijanti dkk, 2010b) 

 
1.4 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran jumlah leukosit dan 

jenis leukosit (eosinofil, heterofil, basofil, limfosit dan monosit) ayam petelur 

terhadap lama proses infeksi L2 T. cati  dan dosis infeksi L2 T. cati setelah 

diinfeksi L2 T. cati. 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

gambaran jumlah leukosit dan jenis leukosit (eosinofil, heterofil, basofil, limfosit 

dan monosit) ayam petelur terhadap lama proses infeksi L2 T. cati dan dosis 

infeksi L2 T. cati setelah diinfeksi L2 T. cati. 

 
1.6 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, hipotesis dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1) Terjadi peningkatan jumlah leukosit dan hitung jenis leukosit (eosinofil, 

heterofil, basofil, limfosit dan monosit) ayam petelur yang diinfeksi L2 

T. cati terhadap lama proses infeksi L2 T. cati pada hari ke-2, 7 dan 21 

setelah diinfeksi L2 T. cati dengan dosis yang berbeda. 
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2) Terjadi peningkatan jumlah leukosit dan hitung jenis leukosit (eosinofil, 

heterofil, basofil, limfosit dan monosit) ayam petelur yang diinfeksi L2 

T. cati terhadap dosis infeksi 0 telur/ml, 10 telur/ml, 100 telur/ml dan 

1000 telur/ml. 

3) Terdapat interaksi antara lama proses infeksi L2 T. cati dan dosis infeksi 

L2 T. cati yang berbeda terhadap perubahan jumlah leukosit dan hitung 

jenis leukosit (eosinofil, heterofil, basofil, limfosit dan monosit) ayam 

petelur yang diinfeksi L2 T. cati. 
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