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ABSTRAK 

Infeksi E. coli pada anak ayam pedaging secara mandii dapat menimbulkan penurunan 
jumlah sel limfosit (24.657%). radang interstisial (15.330%), hiperemi (24.811%). serta 
penurunan berat relatif bursa Fabricius (0.152 gram persen). Vaksinasi ND La Sota (tetes 
mata). dilanjutkan dengan infeksi E. coli menyebabkan penurunan jumlah sel limfosit 
(7.314%), edema radang (3.826%). hiperemi (9.569%) dan penurunan berat relatif bursa 
(0.150 gram persen). 

Pemberian vaksin ND La Sota (tetes mata) menyebabkan perubahan yang minimal 
pada bursa Fabricius berupa penurunan jumlah sel limfosit (2.03 1 %), edema (2.348%). 
hiperemi (2.03 1 %). 

PENDAHULUAN 

Infeksi E. coli dari lingkungan sering 
terjadi sebagai infeksi sekunder dari 
pelaksanaan vaksinasi ND La Sota (Ficken 
et al., 1987). Pemberian vaksin secara aero- 
sol dengan virus ND La Sota dapat 
menyebabkan penurunan fungsi mikrosilia 
pada trakhea. 

Kasus kolibasilosis menimbulkan 
perubahan yang khas pada beberapa organ 
seperti kantong udara, paru-paru, jantung, 
hati, limpa, bahkan bursa Fabricius sebagai 
organ limfoid. Suatu pengamatan dilakukan 
oleh Nakarnura er al., (1986) terhadap 
gambaran bursa Fabricius akibat infeksi E. 
coli. Duapuluh empat jam pasca infeksi 
terjadi penurunan jumlah sel limfosit di 
daerah kortek dan medula folikel limfoid, 
edema interstisial dan di daerah medula. 

Penelitian ini dilaksanakan sebagai 
usaha untuk mengetahui perubahan yang 
terjadi pada bursa Fabricius sebagai organ 

pembentuk kekebalan akibat infeksi E. coli 
dan pemberian vaksin ND. 

METODE PENELITIAN 

Seratus duapuluh ekor anak ayam 
pedaging umur satu hari dibagi ke dalam 
empat kelompok perlakuan, tiap kelompok 
terdii dari 30 ekor. 

Kelompok I : tidak divaksin ND, tidak 
diinfeksi E. coli 

KelompokII : tidak divaksin ND, 
diinfeksi E. coli 

Kelompok I11 : divaksin ND, tidak 
diinfeksi E. coli 

Kelompok IV : divaksin ND, diinfeksi E. 
coli 

Anak ayam dikandangkan secara 
kelompok dengan alas sekam padi, pakan 
dan air minum diberikan secara and libi- 
tum. 
















