
54 
 

RINGKASAN 

 
 Diyah Ayu Candra. “Gambaran Jumlah dan Hitung Jenis Ayam 

Petelur yang Diinfeksi L2 Toxocara cati”. Penelitian ini dilaksanakan di bawah 

bimbingan Prof. Dr. Nunuk Dyah R. L, drh., M.S. sebagai pembimbing pertama, 

Dr. Nove Hidayati, drh., M.kes. sebagai pembimbing kedua dan Dr. Kusnoto, 

drh., M.Si. sebagai pembimbing penelitian.  

 Toxocariasis merupakan penyakit zoonosis yang dapat ditularkan dari 

hewan ke manusia apabila mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi L2 T. 

cati dan dalam pemasakan kurang matang. Penyakit tersebut pada manusia dapat 

menyebabkan visceral larvae migrans (VLM) dan ocular larvae migrans (OLM). 

Ayam dapat berperan sebagai hospes paratenik T. cati. Stadium L2 T. cati pada 

ayam tidak akan mengalami perkembangan stadium selanjutnya. Infeksi dari L2 T. 

cati dapat merespon sistem pertahanan tubuh ayam. Keadaan aktivasi sistem 

pertahanan tubuh ayam terhadap infeksi tersebut dapat terlihat dari perubahan 

jumlah dan hitung jenis leukosit. Peningkatan jumlah leukosit sebagai respon 

fisiologis untuk melindungi tubuh dari serangan benda asing.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran jumlah total leukosit 

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

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

cati. Penelitian ini menggunakan hewan percobaan ayam petelur dengan strain Isa 

Brown produksi PT. Charoen Pokphand umur 14 minggu sebanyak 20 ekor. 

Darah diambil dari ayam petelur melalui vena brachialis dengan menggunakan 

spuit 1 ml dengan needle 24 G. Kemudian ditampung dalam tabung yang berisi 
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EDTA, setelah itu dilakukan pemeriksaan patologi klinik. Pemeriksaan jumlah 

leukosit dilakukan dengan menggunakan kamar penghitung improve neubauer, 

sedangkan pemeriksaan hitung jenis leukosit dengan menggunakan hapusan darah 

dan diwarnai dengan larutan Wright’s stain, selanjutnya dihitung dibawah 

mikroskop perbesaran 1000x. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan sidik 

ragam Anava Faktorial dan dilanjutkan dengan uji BNJ 5%. 

Hasil penelitian pada ayam petelur yang diinfeksi L2 T. cati menunjukkan 

bahwa terjadi peningkatan jumlah leukosit dan eosinofil pada pengambilan darah 

hari ke-7 dan 21 setelah diinfeksi L2 T. cati dengan dosis yang berbeda, sedangkan 

heterofil, limfosit dan monosit tidak berbeda nyata pada lama proses infeksi L2 T. 

cati, terjadi peningkatan jumlah leukosit, eosinofil, heterofil, limfosit dan monosit 

dengan dosis infeksi 10 telur/ml, 100 telur/ml dan 1000 telur/ml. Tidak terdapat 

interaksi antara lama proses infeksi L2 T. cati dan dosis infeksi L2 T. cati. 
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