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PRAKATA DARI EDITOR, PENTERJEMAH 

CETAKAN PERTAMA EDISI I TERJEMAHAN 

 

 

 Pada mulanya agar cepat maka penterjemahan buku ini dilakukan “keroyokan” dengan 

Subdit dalam lingkungan Ditjen PPM-PL sesuai dengan subyek yang dibidangi. Namun 

ternyata cara ini menimbulkan kesulitan yang serius sehingga harus dikoreksi berkali-kali dan 

akhirnya harus diterjemahkan ulang sendiri dan disunting kembali. Setelah memakan tenaga 

dan waktu yang agak lama akhirnya terjemahan buku ini dapat terbit untuk dipakai dalam 

lingkungan sendiri. 

 Disadari banyak sekali kekurangan yang ada dalam terjemahan ini terutama dalam hal 

penggunaan istilah-istilah medis, laboratorium, biologi dalam bahasa Indonesia baku. Oleh 

karena keterbatasan pengetahuan dan keterbatasan waktu untuk melakukan “cross check” 

akan kebenaran istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa Indonesia baku maka terjemahan 

ini tampil apa adanya.  

 Mengingat bahwa para pembaca buku ini diperkirakan paling tidak berasal dari tiga 

generasi sistem pendidikan kesehatan yang berbeda, yang telah terbiasa menggunakan istilah-

istilah pada zamannya maka beberapa istilah, sebutan, akan muncul dalam berbagai versi 

dengan pengertian yang sama. Misalnya: tetanus neonatorum, neonatal tetanus, tetanus pada 

bayi adalah satu hal yang sama dengan sebutan berbeda. Tinja, kotoran, feces, feses; ekskreta, 

excrete; secret, sekret, akan muncul silih berganti. Istilah pejamu, hospes, host, inang, tuan 

rumah, juga akan tampil silih berganti  dengan maksud  yang sama. Begitu pula BSR (Blood 

Sedimentation Rate), ESR (Erithrocyt Sedimentation Rate) dan LED (Laju Endap Darah), 

maksudnya adalah sama. Beberapa istilah yang sulit diterjemahkan dan sulit dicarikan 

padanannya dalam bahasa Indonesia baku dan karena alasan agar enak dibaca dan mudah 

dipahami sesuai dengan konteks kalimatnya maka istilah-istilah tersebut dibiarkan tampil 

dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Inggris dan Latin, dan dicetak dengan huruf miring. 

 Walaupun penuh dengan kekurangan, saya yakin terjemahan buku ini telah lama 

ditunggu-tunggu oleh para pembaca di lingkungan profesi kesehatan, lebih-lebih pada saat 

maraknya berbagai KLB di tanah air belakangan ini, buku ini dapat dipakai sebagai referensi. 

Untuk perbaikan terjemahan buku ini pada cetakan dan edisi berikutnya, ucapan terima kasih 
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saya sampaikan kepada Proyek ICDC dan kepada semua pihak yang tidak dapat saya 

sebutkan satu persatu atas segala kontribusi yang diberikan sehingga terjemahan buku 

“Control of Communicable Disease Manual” ini dapat terbit. 

Selamat Membaca! 

 

Dr. I Nyoman Kandun, MPH. 

Editor, Penterjemah 

 

CATATAN : 

Jadwal imunisasi sengaja tidak diterjemahkan karena jadwal imunisasi dasar dan jenis vaksin 

yang diberikan  di Indonesia berbeda dengan yang berlaku di Amerika Serikat. Namun jadwal 

imunisasi pada buku ini masih tetap dapat dipakai sebagai rujukan bagi dokter yang 

melakukan praktek perorangan. 
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PRAKATA 
 
 
 
Dalam edisi ke – 17 dari Manual Pemberantasan Penyakit Menular ini, editor melakukan 

revisi secara luas memperbaharui banyak bab dan menambahkan bab-bab dan seksi-seksi baru 

untuk memenuhi kebutuhan para professional di bidang kesehatan di seluruh dunia yang 

semakin hari semakin meningkat.  

 
Buku Manual Pemberantasan Penyakit Menular ini pada awal terbitnya berupa pamflet kecil 

berukuran 3 x 6 inchi yang ditulis oleh Francis Curtis, seorang petugas kesehatan di Newton, 

Massachusetts. Pada waktu pemflet tersebut diedarkan di New England menarik perhatian 

Robert Hoyt, seoran pejabat kesehatan di Manchester, New Hampshire. Hoyt merasa tertarik 

akan manfaat dari pamflet ini dan ia menyajikannya pada pertemuan tahunan APHA 

(American Public Health Association) serta menyarankan agar diterbitkan secara nasional 

dibawah payung APHA untuk meningkatkan gengsi dan pengaruh dari pamflet tersebut. Edisi 

pertama terbit pada tahun 1917, yang tebalnya hanya 30 halaman berisi 38 penyakit menular. 

 
Sekarang buku manual ini tebalnya mencapai 580 halaman berisi 136 kelompok penyakit 

diterbitkan sebanyak 250.000 kopi, sehingga buku ini dijadikan rujukan standard dalam 

bidang kesehatan masyarakat. 

Buku ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa antara lain Spanyol, Perancis, Itali, 

Portugis, Jepang, Turki dan Parsi. Penerbitan buku ini tidak akan terwujud tanpa dedikasi dan 

kerja keras para ilmuwan yang menyumbangkan waktu, pengetahuan dan keahlian mereka 

untuk menjaga isi dari manual tetap lengkap dan terkini. 

Acungan jempol harus kita berikan kepada editor yang secara kritis menelaah isi dan materi 

hingga diterbitkannya manual ini. Dalam sejarahnya selama 82 tahun, 4 orang ahli 

epidemiologi tercatat sebagai editor yaitu :  

 Haven Emerson  - selama 35 tahun  - edisi 1 s/d 7 

 John Gordon   - selama 15 tahun  - edisi 8 s/d 10 

 Abram S. Benenson  - selama 28 tahun  - edisi 11 s/d 16 

 James Chin   - selama 2 tahun  - edisi 17 
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Dr. James Chin sebagai editor baru, di dunia Internasional telah dikenal lama sebagai ahli 

penyakit menular yang terlibat dalam penerbitan Manual Pemberantasan Penyakit Menular ini 

selama lebih dari tiga decade. 

 

Pada edisi ke 16 Dr. James Chin terlibat sebagai “associate editor”. Beliau telah mengabdikan 

dirinya sgar edisi ke 17 ini tetap memenuhi standard professional yang tertinggi. Atas nama 

APHA dan yang terpenting atas nama seluruh professional kesehatan yang memanfaatkan 

manual ini kami ucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Dr. 

James Chin atas sumbangannya kepada APHA dan para professional di bidang kesehatan di 

seluruh dunia 

 

 

 

Mohammad N. Akhter, MD, MPH 

Wakil Ketua American Public Health 

Association (APHA) 
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PENGANTAR EDISI Ke – 17 

 

 

Manual Pemberantasan Penyakit Menular (MPPM) yang dalam bahasa Inggris-nya disebut 

“Control of Communicable Diseases Manual” (CCDM) sebelumnya disebut “Control of 

Communicable Diseases in Man” telah direvisi dan diterbitkan ulang setiap lima tahun sekali 

oleh “American Public health Association” (APHA) untuk memberikan informasi mutahir 

dan rekomendasi upaya pemberantasan dan pencegahan penyakit menular kepada khalayak. 

 

Tujuan utama diterbitkannya MPPM ini adalah untuk memberikan informasi akurat bagi para 

professional di bidang kesehatan masyarakat baik yang bekerja di pemerintahan, angkatan 

bersenjata, swasta maupun para professional di seluruh dunia. 

 

Para dosen dan mahasiswa Fakultas Kedokteran juga akan mendapatkan manfaat dari 

diterbitkannya MPPM ini. Sudah barang tentu diharapkan MPPM ini dapat memebrikan 

tuntunan bagi professional kesehatan baik bagi negara maju maupun bagi negara berkembang. 

 

Saya sebagai seorang ahli epidemiologi yang lama berkecimpung dalam bidang penelitian, 

sebagai manajer Program, sebagai dosen dalam surveilans kesehatan masyarakat dan dalam 

bidang pemberantasan penyakit menular selama 4 dekade merasa bangga dan mendapat 

kehormatan karena diberikan kepercayaan untuk mengedit edisi ke-17 yang saya sebut 

sebagai edisi millennium dari MPPM ini. 

 

Pertama kali pada tahun 1975 saya diundang sebagai anggota editorial edisi ke-12, pada saat 

saya menjabat sebagai ahli epidemiologi pemberantasan penyakit menular di negara bagian 

California. 

Akhirnya saya terus terlibat sebagai wakil editor untuk edisi ke-13 (1980), edisi ke-14 (1985) 

dan edisi ke-16 (1995). Sejak tahun 1987 sampai dengan 1992 saya bekerja untuk “GLOBAL 

Programme on AIDS” (GPA), WHO di Geneva, Swiss sehingga tidak bias ikut aktif dalam 

menyiapkan edisi ke-15 (1990). 
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Dari keterlibatan saya di dalam 5 edisi dari MPPM ini, yang menarik adalah pada periode 

tahun 1970 an, pada waktu itu ada pendapat yang masih sangat premature tentang 

kemungkinan malaria dan TBC dapat dibasmi. 

 

Pada tahun 1976 beberapa penyakit menular baru ditemukan seperti penyakit Legionnaires, 

penyakit “toxic shock syndrome” dan botulisme pada bayi. 

Pada tahun yang sama “swine flu” (flu babi) tidak muncul, namun vaksinasi masih tetap 

dilakukan untuk mengantisipasi munculnya penyakit ini. Virus HIV belum dikenal pada tahun 

1970 an, namun diduga sudah menyebar secara diam-diam keseluruh dunia sejak pertengahan 

atau akhir tahun 1970 an. Kejadian lain adalah kasus cacar terakhir ditemukan bulan Oktober 

1977 dan WHO mengumumkan dunia bebas cacar dua tahun kemudian. Semenjak itu lebih 

sulit memusnahkan virus cacar yang secara resmi disimpan dalam laboratorium. 

 

Pada saat kita memasuki millennium baru, debat tentang manfaat lain muncul begitu pula 

perdebatan tentang manfaat pasteurisasi susu muncul pada awal abad ke – 21 

 

Selama tahun 1990 an meningkatnya perhatian dan dukungan yang diberikan terhadap upaya 

pemberantasan penyakit menular lebih dikarenakan merebaknya kembali berbagai penyakit 

menular seperti malaria dan TBC dan meningkatnya ancaman bio terorisme. Barangkali 

perubahan yang paling bermakna dalam pemberantasan penyakit menular adalah kecepatan 

diseminasi informasi. 

 

Pemanfaatan internet untuk komunikasi dan publikasi akan terus meningkat pada decade 

berikutnya sehingga kelanjutan terbitnya MPPM sudah menjadi kepastian. 

MPPM edis ke-16 disiapkan dalam format CD-ROM dan berlanjut untuk edisi ke-17. 

Sebagai tambahan web site untuk MPPM (http://www.ccdm.org) sedang dikembangkan agar 

dapat memberikan informasi yang akukrat tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit 

menular dan memberikan informasi tepat waktu jika ada informasi terkini tentang berbagai 

penyakit menular yang tertulis dalam edisi ke-17 serta tentang penyakit menular yang baru 

ditemukan. 

 

 xiv



Tugas saya sebagai editor edisi millennium ini menjadi sangat mudah karena pendahuluan 

dan guru saya Professor Abram (“Bud”) Benenson memberikan kepada saya sebuah manual 

yang nyaris sudah sempurna untuk ditindak lanjuti. 

 

Anggota editorial dipilh karena keahlian dan keterkaitan mereka pada penyakit tertentu, 

masing-masing diberi tugas menelaah bab-bab tertentu sesuai dengan bidang masing-masing 

bersama kolega mereka. 

 

Setelah diperiksa oleh editor bab-bab yang telah diedit dipasang dalam web site MPPM yang 

bias diakses oleh setiap anggota editorial dan “Liaison representatives”. PErwakilan 

penghubung ini direkrut oleh berbagai badan, antara lain badan pemerintahan, swasta maupun 

badan Internasional seperti WHO, PAHO, Departemen Kesehatan Australia, Canada, Inggris, 

New-Zealand dan Skotlandia. 

 

Banyak kritik dan komentar telah diterima melalui E-mail, semua saran dan komentar telah 

diperhatikan demi perbaikan. 

 

Proses editorial ini cukup cepat, menghemat tenaga dan waktu untuk surat menyurat dan 

menghemat kertas, barangkali ini bias melestarikan beberpa batang pohon untuk bahan 

pembuatan kertas. 

 

Oleh karena upaya penerbitan MPPM edisi ke-17 ini melibatkan banyak pihak baik yang bias 

disebut namanya maupun tidak dari berbagai negara namun keputusan terakhir tentang isi dan 

bentuk tulisan menjadi tanggung jawab saya. Dan saya juga bertanggung jawab sepenuhnya 

terhadap segala kesalahan yang terjadi dalam MPPM edisi millennium ini. 

 

 

James Chin, MD, MPH 

Professor dalam bidang Epidemiologi Klinik 
Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas California di Berkeley 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

 

Ucapan terima kasih kami tujukan kepada Staf APHA yang telah memberikan bantuan 

sepenuhnya sehingga edisi ke-17 ini terbit tepat waktu 

 

Ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada Professor “Bud” Benenson yang dalam masa 

pensiun beliau masih terus memberikan petunjuk dan bimbingan dalam penyiapan edisi ini. 

Tidak lupa pula ucapan terima kasih kami tujukan kepada seluruh anggot a tim editorial, 

perwakilan dari badan-badan beserta kolega-koleganya atas kontribusi yang telah diberikan, 

begitu pula kepada Staf CDC Atlanta. 

 

Akhirnya secra khusus saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Florence Morrison asisten saya, 

yang tanpa bantuan dan keahlianya MPPM tidak akan dapat terbit seprti sekarang ini. 

Perhatianya terhadap hal-hal detail yang dilatar belakangi oleh pemahamannya yang 

mendalam tentang epidemiologi dan pencegahan penyakit menular adalah suatu sumbangan 

yang tidak ternilai harganya. 
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SURVEILANS DAN PELAPORAN PENYAKIT MENULAR 

 

 

Surveilans Kesehatan Masyarakat dapat didefinisikan sebagai upaya rutin dalam 

pengumpulan, analisis dan diseminasi data yang relevan yang diperlukan untuk mengatasi 

masalah-masalah kesehatan masyarakat. 

 

Sedangkan Epidemiologi didefinisikan sebagai studi sistematis yang dilakukan untuk 

mempelajari fakta-fakta yang berperan atau mempengaruhi kejadian dan perjalanan suatu 

penyakit atau kondisi tertentu yang menimpa masyarakat. Oleh karena itu untuk memberantas 

suatu penyakit menular diperlukan pengetahuan tentang Epidemiologi penyakti tersebut serta 

tersedianya data surveilans yang dapat dipercaya yan berkaitan dengan kejadian penyakit 

tersebut. 

 

Pelaporan Penyakit Menular hanya salah satu bagian saja namun yang paling penting dari 

suatu system surveilans kesehatan masyarakat. 

 

Bertambahnya jumlah penduduk dan “overcrowding” mempercepat terjadinya penularan 

penyakit dari orang ke orang. Faktor pertumbuhan dan mobilitas penduduk ini juga 

memperngaruhi perubahan gambaran Epidemiologis serta virulensi dari penyakit menular 

tertentu. 

 

Perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah baru yang mempunyai ekolodi lain 

membawa konsekuensi orang-orang yang pindah tersebut mengalami kontak dengan agen 

penyakit tertentu yang dapat menimbulkan masalah penyakit baru. 

 

Apapun jenis penyakitnya, apakah dia penyakit yang sangat prevalens di suatu wilayah 

ataukah penyakit yang baru muncul ataupun penyakit yang digunakan dalam bioteririsme, 

yang paliang penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan adalah mengenal dan 

mengidentifikasinnya sedini mungkin. 
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Untuk mencapai tujuan tersebut maka system surveilans yang tertata rapi sangat diperlukan. 

CDC Atlanta telah mengembangkan rencana strategis untuk mengatasi masalah-masalah yang 

muncul termasuk mengembangkan jaringan susrveilans sentinel, pengembangan pusat-pusat 

surveilans berbasis masyarakat dan berbagai proyek yang melengkapi kegiatan surveilans. 

 

Sebagai tambahan, Journal baru yang berjudul Emerging Infectious Diseases telah diterbitkan. 

CDC dengan WHO telah pula melakukan kerjasama tukar menukar informasi melalui media 

elektronika sejak tahun 1990 an. 

 

Bagaimanapun juga deteksi dini terhadap suatu kejadian penyakit menular sangat tergantung 

kepada kejelian para petugas kesehatan yang berada di ujung tombak untuk mengenali 

kejadian kesehatan yang tidak biasa secara dini. 

 

Dokter atau tenaga kesehatan yang menemukan yang aneh di lapangan punya kewajiban 

untuk melaporkan kepada otoritas kesehatan yang lebih tinggi agar dapat dilakukan tindakan 

yang semestinya. 

 

Sistem pelaporan pasif punya kelemahan karena sering tidak lengkap dan tidak akurat 

terutama untuk penyakit-penyakit yang prevalen. Sistem pelaproan pasif ini perlu didorong 

setiap saat agar bias didaptkan laporan yang lebih lengkap dan atepat waktu teurtama untuk 

penyakit-penyakit menular yang mempunyai dampak kesehatan masyarakat yang luas 

termasuk penyakit-penyakit yang mungkin dipakai untuk melakukan bioterorisme. 

 

Dengan segala kelemahan yang dimilkinya system pelaporan menular tetap merupakan garis 

terdepan dari Sistem Kewaspadaan Dini kita dalam upaya mencegah dan memberantas 

penyekit menular. Oleh karena itu setiap petugas kesehatan tahu dan sadar akan pentingnya 

melaporkan kejadian penyakit menular, cara-cara pelaporan dan manfat dari pelaporan ini. 
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PELAPORAN PENYAKIT MENULAR 

 

 

Klinisi atau petugas kesehtan harus segera melaporkan kejadian penyakit menular kepada 

pejabat kesehatan setempat. Peraturan yang mengatur penyakit apa yang harus dilaporkan dan 

bagaimana cara melaporkan bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini sangat 

tergantung kepada situasi di tempat itu. 

 

Manual ini menyajikan cara-cara pelaporan yang paling dasar. 

Tujuan dari system pelaporan penyakit menular adalah untuk bias menyediakan informasi 

yang diperlukan dan tepat waktu agar dapat dilakukan investigasi serta penanggulangannya 

oleh pihak yang berwenang. 

 

Disamping itu system pelaporan penyakit menular yang seragam dapat menjamin data 

kesehatan dan kematian dari satu daerah dan daerah lain serta dari satu negara dan negara lain 

dapat di bandingkan. 

 

Sistem pelaporan penyakit menular berfungsi pada empat tingkatan : 

1. Data  dasar dikumpulkan dari masyarakat dimana penyakit menular tersebut muncul 

2. Data ini kemudian diolah di tingkat Kabupaten atau tingkat Propinsi. 

3. Data kemudian di kompilasi di tingkat Nasional. 

4. Untuk penyakit-penyakit tertentu suatu negara melaporkannya ke WHO. 

 

Dari 4 tingkatan diatas maka tingkat pertama adalah yang paling penting oleh karena data 

dasar dikumpulkan dari masyarakat yang langsung tertimpa, merupakan tanggung jawab 

utama dari petugas kesehatan ditingkat ujung tombak. 

Data yang dikumpulkan ditingkat ujung tombak ada dua jenis. 
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PENGATURAN DAN ISI DARI MPPM 

 

 

Tiga seksi penyakit dalam MPPM disajikan dalam format standar yang meliputi informasi 

sebagai berikut : 

 

Nama Penyakit 

Agar tidak terjadi kebingungan karena adanya berbagai nomenklatur dari berbagai bahasa 

yang berbeda, maka tiap-tiap penyakit diidentifikasi berdasarkan kode numeric sesuai dengan 

WHO’s International Classification of Disease, Revisi ke-9, Modifikasi Klinis (ICD-9 CM) 

dan Revisi ke-10, ICDC-10. 

 

Pemberian nama penyakit dalam bahasa Inggris disarankan oleh “The Council for 

International Organizations of Medical Sciences” (CIOMS) dan digunakannya panduan WHO 

dalam International Nomencalature of Diseases, Volume II (Bagian 2, Mtcoses, edisi ke-1, 

1982 dan Bagian 3, Viral Diseases, edisi ke-1, 1983) kecuali jika nama yang disarankan 

sangat berbeda dengan nama yang dipergunakan saat ini. Kalau demikian haknya maka nama 

yang disarankan tersebut ditampilkan sebagai sinonim pertama. 

 

1. Identifikasi; secara ringkas menyajikan gambaran klinis pokok yang muncul pada tiap-

tiap penyakit dan membedakanya dengan penyakit lain yang memberikan gambaran klinis 

yang sama. Pada bagian ini juga dijelaskan pemeriksaan laboratorium yang tepat yang 

sering digunakan saat ini untuk mendiagnosa dan mengkonfirmasikan etiologi penyakit. 

 

2. Penyebab Infeksi; menggambarkan satu jenis atau lebih patogen spesifik yang menjadi 

penyebab terjadinya penyakit; mengklasifikasikan patogen-patogen tersebut; dan 

menguraikan ciri-ciri penting dari patogen-patogen tersebut.   

 

3. Kejadian Penyakit; memberikan informasi tentang dimana penyakit ini di dunia cukup 

prevalen dan kelompok penduduk mana saja yang paling mudah terserang. 

KLB yang terjadi di masa lalu dan sekarang juga disajikan pada bagian ini. 
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4. Reservoir; menggambarkan sumber penularan penyakit bagi penduduk yang rentan baik 

dia sebagai sumber penularan langsung maupun tidak langsung. Sumber penularan 

penyakit ini bisa manusia, binatang, arthropoda, tumbuh-tumbuhan, tanah, barang-barang 

atau kombinasi dari semua itu. 

 

5. Cara Penularan; menggambarkan mekanisme bagaimana agen penyebab penyakit bisa 

menular kepada manusia. Mekanisme ini bisa langsung, tidak langsung atau melalui 

udara. 

 

6.  Masa Inkubasi; merupakan interval (bisa jam, hari atau minggu) antara masuknya bibit 

penyakit kedalam tubuh manusia sampai dengan pertama kali menunjukkan gejala 

penyakit. 

 

7. Masa Penularan; ialah waktu (hari, minggu, bulan) dimana bisa penyakit bisa ditularkan 

baik secara langsung maupun tidak langsung dari orang yang terinfeksi kepda orang lain; 

atau dari binatang yang terinfeksi kepada manusia; atau dari orang yang terinfeksi kepada 

binatang atau arthropoda. 

 

8. Kerentanan dan Kekebalan; memberikan gambaran tentang populasi manusia atau 

binatang yang rentan atau kebal terhadap suatu penyakit. Informasi tentang munculnya 

kekebalan setelah terjadi infeksi juga diberikan. 

 

9. Cara – cara Pemberantasan diuraikan dalam 6 judul sebagai berikut : 

A. Upaya Pencegahan : untuk individu ataupun kelompok 

 
B. Perawatan Penderita, Kontak dan Lingkungan Sekitarnya; menguraikan tentang 

upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit dari orang yang sakit 

kepada orang lain. Diuraikan juga cara-cara pengobatan terkini untuk mengurangi 

lamanya periode penularan dan untuk mengurangi angka kesakitan dan angka kematian. 
 
• Rekomendasi untuk mengisolasi penderita terutama tergantung pada tindakan 

kewaspadaan umum (“Universal Precautions”) yang dikutip dari “CDC Guideline for 
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Isolation Precautions in Hospital” dan “CDC Guideline for Infection Control in 

Hospital Personnel”. 

• MPPM tidak dimaksudkan diterbitkan untuk menjadi peganggan terapi. Namun 

penatalaksanaan kasus terkini, terutama penyakit-penyakit berat yang sudah tidak ada 

lagi di Amerika Serikat disajikan pada seksi 9B7 untuk tiap-tiap jenis penyekit. 

Dosis spesifik dan penatalaksanaan klinis diuraikan terutama untuk penyakit-penyakit 

yang jika pengobatannya ditunda dapat mengancam jiwa penderita. 

• Ada beberapa macam obat yang diperlukan tidak tersedia di pasaran terutama untuk 

pengobatan penyakit-penyakit yang sangat jarang bisa disediakan dari persediaan 

obat-obat penemuan baru (“Investigational new Drug”) dari CDC – Atlanta. 

• Uraian spesifik dan lebih detail dari penyakit-penyakit yang jarang terjadi dimana obat 

dan antiseranya mungkin tersedia diuraikan dalam seksi 9B7, begitu juga nomor 

telepon dari orang yang bisa dihubungi. Sebagai tambahan nomor telepon untuk 

kegawat daruratan di CDC – Atlanta dicantumkan dalam table dibawah ini. Secara 

umum semua kontak yang ada di CDC – Atlanta harus melalui kantor Kesehatan 

setempat atau Kantor Kesehatan Negara Bagian. 

 

C. Penanggulangan KLB; disini diuraikan prosedur yang bersifat kegawat daruratan yang 

perlu dilakukan untuk mencegah penjalaran KLB yang menimpa sekelompok orang, 

daerah atau negara dan bangsa. 

 

D. Implikasi Bencana; disini diuraikan bahwa implikasi bencana dari wabah penyakit bisa 

terjadi jika upaya-upaya pencegahan tertentu tidak dilakukan. 

 

E. Tindakan Internasional; disini diuraikan intervensi yang harus dilakukan untuk 

melindungi masyarakat dari kemungkinan terjangkit suatu penyakit dari sumber-sumber 

internasional. Dalam seksi ini diuraikan program-program khusus seperti yang ada di 

Pusat-pusat Kerjasama WHO (WHO Collaborating Centrals) yang dapat dimanfaatkan. 
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Pusat-pusat Kerjasama Internasional ini dapat membantu pemerintah dengan jasa 

konsultasi untuk mengatasi sutu wabah penyakit, mengumpulkan dn mengolah data dan 

informasi, membantu membuatka standard-standard, mencetak dan menyebarluaskan 

standard-standard dan Referensi, tukar menukar informasi, pelatihan dan mengorganisir 

penelitian bersama serta diseminasi informasi berkenaan dengan penyakit-penyakit yang 

spesifik. Untuk jelasnya hubungi WHO tentang Pusat-pusat Kerjasama Internasional ini. 

 

F. Tindakan terhadap Bioterorisme; untuk penyakit-penyakit tertentu seksi baru 

disediakan untuk memberikan informasi dan petunjuk bagi petugas kesehatan masyarakat 

yang mungkin dihadapkan kepada ancaman bio terrorist dengan menggunakan agen 

penyakit tertentu. 

 

TOPIK / PENYAKIT NOMOR TELEPON 

CDC HOTLINE UNTUK 

BIOTERIRISME 

(770) 488-7100 

PELAYANAN OBAT TBC (404) 639-3670 

BOTULISME (404) 639-2206 

RABIES (404) 639-1050 

ANTITOKSIN DIFTERI (404) 639-8252 

 

• Semua kejadian yang diduga terkait dengan Bioterorisme harus dilaporkan segera ke 

kantor FBI setempat. Nomor FBI dapat ditemukan di setiap buku telepon atau dengan 

memutar nomor 911. 

 

Nomor telepon CDC Atlanta pada hari kerja adalah (404) 639-3311 

Jam kerja CDC Atlanta adalah : pukul 08.00 – 16.30 

Hari kerja adalah Senin sampai dengan Jum’at 

 

Diluar jam kerja dan diluar hari kerja (hari Sabtu, Minggu dan hari libur), nomor 

teleponnya adalah : 404-639-2888. Nomor ini akan menerima dan meneruskan setiap 

keadaan darurat. 
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1. Laporan Kasus : Pejabat Kesehatan setempat, mengacu kepada peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi akan menentukan penyakit apa yang harus dilaporkan secara 

rutin. Prosedur pelaporan perlu dikembangkan untuk menentukan siapa yang bertanggung 

jawab membuat laporan, bentuk pelaporan dan mekanisme pelaporan. 

Dokter dan petugas kesehatan lainnya diharuskan melaporkan penyakit-penyakit yang 

wajib dilaporkan jika mereka menemukannya. 

Pada umumnya aturan-aturan yang ada di berbagai tingkatan mewajibkan semua orang 

untuk melaporkan kejadian penyakit yang wajib dilaporkan. 

Di dalam Rumah Sakit, seorang petugas ditugaskan secara khusus untuk membuat dan 

mengirimkan laporan yang diperlukan. Laporan yang dikirm bisa tentang kasus secara 

individu atau kasus secara berkelompok. 

Laporan kasus penyakit menular berisi informasi minimal tentang nama, alamat, diagram, 

umur, jenis kelamin, tanggal laporan dari tiap-tiap penderita, untuk hal-hal tertentu 

tersangka kasus juga dilaporkan. 

Keterangan tentang tanggal timbulnya penyakit dan dasar dilakukannya diagnosa juga 

penting. 

Perlu diperhatikan bahwa hak azasi setiap penderita harus diperhatikan pada semua 

tingkat system pelayanan kesehatan. 

Laporan kolektif dimaksudkan laporan tentang sejumlah kasus suatu penyakit menular, 

berisi diagnosa periode waktu kejadian tanpa mencantumkan identitas individu dari 

penderita. 

Berbagai contoh : Dilaporkan ada 20 penderita malaria sampai dengan minggu pertama 

tanggal 6 bulan Oktober. 

 

2. Laporan KLB : Sebagai tambahan terhadap pelaporan kasus secara individual, maka 

setiap kejadian luar biasa yang menjadi perhatian masyarakat (Lihat definisi KLB) harus 

segera dilaporkan kepada pejabat kesehatan setempat dengan cara yang paling cepat tanpa 

melihat apakah kejadian penyakit tersebut termasuk penyakit yang wajib dilaporkan 

ataukah tidak. Juga tidak memandang apakah penyakit itu sudah dikenal atau penyakit 

baru yang belum dikenal (Lihat kelas 4 dibawah). 

 

 xxiv



Penyakit-penyakit yang disusun dalam manual ini dibagi menjadi 5 kelas (Lihat dibawah), 

disesuaikan dengan manfaat praktis yang dapat diperoleh jika dilaporkan. 

Pembagian kelas ini merujuk pada pemberian nomor pada teks yang terdapat pada seksi 

9B1 untuk tiap-tiap penyakit. 

Cara pengklarifikasian memberikan dasar kepada setiap pejabat kesehatan untuk 

menentyukan penyakit apa yang harus dilaporkan secara rutin. 

Penemuan kasus bisa secara pasif misalnya dokter berinisiatif membuat laporan sesuai 

dengan peratuaran yang berlaku, atau cara pasif lainnya dimana petugas kesehatan secara 

aktif dan teratur menghubungi dokter praktek, klinik dan Rumah Sakit untuk meminta 

laporan tertentu yang diperlukan. 

Penemuan kasus dikatakan bersifat apabila petugas kesehatan secara aktif datang ke 

rumah sakit menelusuri catatan media untuk menemukan kasus baru atau kasus-kasus 

penyakit menular. 

 
 

KELAS 1 : Pelaporan kasus secara universal dibutuhkan oleh peratuaran 

perundangan di bidang kesehatan atau penyakit yang berada di bawah 

pengamatan surveilans WHO 

 

 

Kelas ini dibagi menjadi tipe seperti di bawah ini : 

1. Penyakit-penyakit yang wajib dilaporkan sesuai dengan International Health Regulations 

(IHR) (1969), edisi ke-3 beranotasi tahun 1983, WHO, GENEVA; yaitu penyakit-penyakit 

Karantina Internasional seperti Pes, Cholera, demam kuning. Pearuran tersebut diatas saat 

ini sedang direvisi dan diharapkan sudah diserahkan kepada World Health Assembly 

(WHA) pada tahun 2002. 

Perubahan yang diharapkan adalah penggantian daftar penyakit yang banyaknya 3 jenis 

penyakit dalam IHR dengan kewajiban melaporkan penyakit apa saja yang memiliki 

“Urgent Pulic Health Importance” (pemyakit yang menjadi masalah kesehatan masyarakat 

yang penting). 
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Kriteria untuk membantu negara anggota menentukan penyakit apa saja yang menjadi 

masalah kesehatan masyarakat yang penting ini sedang dikembangkan dan diuji. 

 

1A. Penyakit-penyakit yang berada dibawah pengamatan surveilans WHO, yang 

ditetapkan pada sidang WHA ke-22, yaitu penyakit Demam Tifus Leuseborne, 

demam bolak-balik, polio mylitis dengan kelompokan malaria dan influenza. 

 
Kewajiban untuk melaporkan kasus-kasus penyakit menular kepada pejabat kesehatan dapat 

dilakukan melalui telpon, fax, e-mail atau cara cepat lainnya, pada saat terjadinya KLB. 

Laporan kolektif kasus-kasus yang muncul belakangan dapat dilakukan secara harian atau 

mingguan, sebagai contoh misalnya dalam KLB Cholera. 

Pejabat kesehatan setempat akan meneruskan dengan kasus index yang sudah dilaporkan yaitu 

kasus yang pertama kali ditemukan kepada pejabat kesehatan yang lebih tinggi dengan cara 

yang paling cepat. Dalam keadaan biasa laporan penyakit menular dikirm mingguan 

sedangkan dalam keadaan luar biasa dilaporkan segera melalui telpon, fax atau e-mail. 

 
 

KELAS 2 : Laporan penyakit diperlukan secara teratur dimanapun penyakit 

tersebut terjadi 

 

 

Kelas ini dibagi menjadi 2 sub kelas berdasarkan urgensi dari pada upaya untuk melakukan 

investigasi dari kontak dan urgensi dari pada upaya untuk mencari sumber penularan atau 

urgensi melakukan upaya penanggulangan. 

 

2A. Kasus dilaporkan kepada pejabat kesehatan setempat melalui telpon, fax, e-mail 

atau dengan cara yang paling cepat misalnya. Laporan rutin biasanya disampaikan 

kepada pejabat kesehatan yang lebih tinggi secara mingguan dengan surat, kecuali 

kalau kasus index yang terjadi telah dilaporkan melalui telpon, fax atau e-mail 

seperti kejadian demam tifoid, difteria. 
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 Sebagai tambahan, penyakit menular tertentu yang disebabkan oleh age’n penyakit 

yang dapat digunakan untuk bioterorisme seperti (authrap, pes, tularemia, 

botulisme, cacar dan sebaginya) harus dilaporkan segera melalui telpon jika salah 

satu penyakit tersebut ditemukan. 

2B. Kasus dilaporkan dengan cara yang paling praktis kepada pejabat kesehatan yang 

lebih tinggi sebagai laporan kolektif setiap minggu melalui e-mail. Sebagai contoh 

adalah penyakit Brucellosin dan Kusta. 

 

 

KELAS 3 : dilaporakan secara selektif di daerah yang dikenal sebagai daerah 

eudemis 

 

 

Dikebanyakan negara dan negara bagian penyakit  yang masuk kategori kelas ini tidak 

dilaporkan. Laporan mungkin dianjurkan di derah atau negara tertentu karena alasan frekuensi 

dan tingkat beratnya kejadian penyakit. 

 

Kelas ini dibagi menjadi 3 sub kelas, yaitu sub kelas 3A dan 3B bermanfaat pada daerah 

dengan kondisi tingkat eudemisitas yang sudah mapan untuk mengarahkan upaya 

pemberantasan tepat waktu serta untuk melakukan evaluasi efektivitas upaya pemberantasan. 

 

Sedangkan sub kelas 3C dimaksudkan untuk upaya pemberantasan atau untuk mendapatkan 

data epidemiologis yang dibutuhkan. 

3A. Kasus dilaporkan melalui telpon, fax, e-mail atau cara-cara lainnya yang cepat 

dari suatu wilayah dimana penyakit yang dilaporkan tersebut mempunyai 

Rambing sama pentingnya dengan kelas 2A. Penyakit ini di beberapa negara 

bukan jenis penyakit yang harus dilaporkan. Sebagai contoh Scrub Typhus, 

Demam Berdarah yang disebabkan oleh Arenavirus. 
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3B. Kasus dilaporkan dengan cara yang paling praktis kepada pejabat kesehatan yang 

lebih tinggi dalam bentuk laporan kolektif melalui surat setiap minggu dan setiap 

bulan; dibanyak negara penyakit ini bukan termasuk yang wajib dilaporkan 

contohnya : bartonellosis dn coecidioidomycosis. 

 

3C. Laporan kolektif melalui surat ke pejabat kesehatan setempat yang kemudian 

diteruskan kepada pejabat yang lebih tinggi melalui surat setiap minggu, setiap 

bulan, setiap kuartal atau terkadang setiap tahun, sebagai contoh adalah 

schistomiasis dan fasciolopsiasi.  

 

 

KELAS 4 : Diwajibkan untuk melaporkan jika terjadi KLB/wabah – Laporan kasus 

tidak diperlukan. 

 

 

Jika terjadi KLB/ wabah maka diwajibkan segera melaporkan kepada instansi yang 

berwenang (Dinas Kesehatan setempat) melalui fax, e-mail atau cara cepat lainnya dan 

kemudian diteruskan ke instansi yang lebih tinggi dengan cara-cara yang lebih cepat. 

 

Data yang perlu dilaporkan menyangkut jumlah penderita, waktu kejadian, jumlah penduduk 

yang terkena dan cara-cara penularannya. 

Sebagai contoh adalah keracunan makanan yang disebabkan oleh adeno virus, penyakit lain 

yang dengangejala yang tidak jelas. 

 

 

KELAS 5 : Laporan Resmi umumnya tidak diperlukan 

 

Penyakit yang masuk kategori kelas ini ada dua jenis : penyakit yang sporadic dan jarang 

terjadi biasanya ditularkan tidak langsung dari orang ke orang  (chromo blasto mycosis); atau 

penyakit yang secara epidemiologis tidak memerlukan tindakan khusus (contohnya common 

cold). 
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Penyakit-penyakit ini biasanya dilaporkan tetapi informasi yang dikumpulkan tidak 

mempunyai nilai yang praktis dan kepada si pelapor tidak diberikan feedback. Hal ini bisa 

menimbulkan penurunan kinerja pelaporan sehingga bisa berpengaruh kepada pelaporan 

penyakit-penyakit yang lebih penting. 

 

Hasil lebih baik bisa kita peroleh jika laporan penyakit dibatasi pada penyakit-penyakit yang 

memang benar-benar memerlukan tindakan penanggulangan, atau penyakit-penyakit yang 

prosedur penanggulangannya sedang dievaluasi atau penyakit-penyakit yang memerlukan 

informasi epidemiologis untuk tujuan tertentu. 
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Definisi – Definisi 

( Arti terminology yang digunakan dalam teks) 

 

 

  

1. “Carrier” – Orang atau binatang yang mengandung bibit penyekit tertentu tanpa 

menunjukkan gejala klinis yangjelas dan berpotensi sebagai sumber penularan 

penyakit. Status sebagai “carrier” bisa bertahan dalam individu dalam waktu yang 

lama dalam perjalanan penyakit tanpa menunjukkan gejala klinis yang jelas, (dikenal 

sebagai carrier sehat atau “asymptomatic carrier”). Bisa juga status “carrier” ini terjadi 

pada waktu masa inkubasi, pada masa “convalescence” atau sesudah masa 

“convalescence” dimana disini gejala klinis penyakitnya jelas (dikenal sebagai 

“carrier” inkubasi atau “concalescence carrier”). Dari berbagai jenis “carrier” diatas, 

status “carrier” bisa pendek bisa sangat panjang (disebuat sebagai “carrier” sementara 

atau “transient carrier” atau “carrier” kronis). 

  

2. “Case Fataly Rate” -  (Angka Kematian Kasus) : Biasanya dinyatakan dalam 

presentase orang yang didiagnosa dengan penyakit tertentu kemudian meninggal 

karena penyakit tersebut dalam kururn waktu tertentu. 

 

3. “Chemoprophylaxis” – Pemberian bahan kimia termasuk antibiotik yang ditujukan 

untuk mencegah berkembangnya infeksi atau berkembangnya infeksi menjadi 

penyakit yang manifes. “Chemoprophylaxis” juga dimaksudkan untuk mencegah 

penularan penyakit kepada orang lain. Sedangkan “Chemotherapy” dimaksudkan 

pemberian bahan kimia dengan tujuan untuk mengobati suatu penyakit yang secara 

klinis sudah manifes dan untuk mencegaj perkembangan penyakit lebih lanjut. 

 

4. Pembersihan – Menghilangkan bahan organic atau bahan infeksius dri suatu 

permukaan dengan cara mencuci dan menggosok menggunakan deterjen atau 

pembersih vacuum dimana agen infeksi ini kemungkinan tempat yang cocok untuk 

hidup dan berkembang biak pada permukaan tersebut. 
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5. Penyakit Menular – Penyakit yang disebabkan oleh bibit penyakit tertentu atau oleh 

produk toxin yang didapatkan melalui penularan bibit penyakit atau toxin yang 

diproduksi oleh bibit penyakit tersebut dari orang yang terinfeksi, dari binatang atau 

dari reservoir kepada orang yang rentan; baik secara langsung maupun tidak langsung 

melalui tumbuh-tumbuhan atau binatang pejamu, melalui vector atau melalui 

lingkungan.          

 

6. Masa Penularan – Adalah waktu pada saat dimana bibit penyakit mulai ditularkan 

baik secara langsung maupun tidak langsung dari orang yang sakit ke orang lain, dari 

binatang yang sakit ke manusia atau dari orang yang sakit ke binatang termasuk ke 

arthropoda. Untuk penyakit tertentu seperti Diptheria dan Infeksi Streptococcus 

dimana selaput lendir terkena sejak awal masuknya bibit penyakit, maka masa 

penularannya dihitung mulai dari saat kontak pertama dengan sumber infeksi sampai 

dengan saat bibit penyakit tidak lagi ditularkan dari selaput lendir yang terinfeksi, 

yaitu waktu sebelum munculnya gejala prodromal sampai berhentinya status sebagai 

carrier, jika yang bersagkutan berkembang menjadi carrier. 

Ada penyakit-penyakit tertentu justru lebih menular pada masa inkubasi dibandingkan 

dengan pada waktu yang bersangkutan memang benar-benar jatuh sakit (contohnya 

adalah Hepatitis A, campak). Pada penyakit-penyakit sepeti TBC, kusta, sifilis, 

gonorrhea dan jenis salmonella tertentu masa penularannya berlangsung lama dan 

terkadang intermiten pada saat lesi kronis secara terus menerus mengeluarkan cairan 

yang infeksius dari permukaan atau lubang-lubang tubuh. 

Untuk penyakit yang ditularkan oleh arthropoda seperti malaria, demam kuning, masa 

penularannya atau masa infektivitasnya adalah pada saat bibit penyakit ada dalam 

jumlah cukup dalam tubuh manusia baik itu dalam darah maupun jaringan tubuh 

lainnya dari orang yang terinfeksi sehingga memungkinkan vector terinfeksi dan 

menularkannya kepada orang lain. 

Masa penularan untuk vector arthropoda yaitu pada saat bibit penyakit dapat 

disemikan dalam jaringan tubuh arthropoda dalam bentuk tertentu dalam jaringan 

tertentu (stadium infektif) sehingga dapat ditularkan. 
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7. Kontak – Orang atau binatang sedemikian rupa mempunyai hubungan dengan orang 

atau binatang yang sakit atau dengan lingkungan yang tercemar yang menyebabkan 

mereka kemungkinan besar terkena infeksi 

 

8. Kontaminasi – Ditemukannya bibit penyakit dipermukaan tubuh, pakaian, tempat 

tidur, mainan anak-anak, instrumen, duk atau pada benda-benad lainnya termasuk air 

dan makanan. Polusi berbeda dengan kontaminasi, dimana polusi diartikan adanya 

bahan pencemar dalam jumlah yang berlebihan di dalam lingkungan dan tidak harus 

berupa agen insfeksius. Kontaminasi permukaan tubuh manusia tidak berati orang 

tersebut berperan sebagai “carrier”. 

 

9. Disinfektan – Upaya untuk membunuh bibit penyakit di luar tubuh manusia dengan 

menggunakan bahan kimia atau bahan fisis. 

Disinfektan pada tingkat yang tinggi akan membunuh semua mikro organisme kecuali 

spora. Diperlukan upaya lebih jauh untuk membunuh spora dari bakteri. 

Untuk membunuh spora diperlukan kontak yang lebih lama dengan disinfektan dalam 

konsentrasi tertentu setelah dilakukan pencucian dengan deterjen secara benar. 

Konsentrasi bahan kimia yang diperlukan antara lian Glutaraldehyde 2%, H2O2 6% 

yang sudah distabilkan, Asam paracetat 1%, paling sedikitnya diberikan minimal 20 

menit. Disinfektan pada tingkat menengah tidak membunuh spora. Spora akan mati 

jika dilakukan pasteurisasi selama 30 menit 75o C (167o F) atau dengan menggunakan 

disinfektan yang sudah direkomendasikan oleh EPA. 

 

Disinfektasi Segera, adalah disinfektasi yang dilakukan segera setelah lingkungan 

tercemar oleh cairan tubuh dari orang yang sakit atau suatu barang yang tercemar oleh 

bahan infeksius. Sebelum dilakukan disinfektasi terhadap barang atau lingkungan 

maka upayakan agar sesedikit mungkin kontak dengan cairan tubuh atau barang-

barang yang terkontaminasi tersebut. 

 

Disinfektasi Terminal, adalah upaya disinfektasi yang dilakukkan setelah penderita 

meninggal, atau setelah penderita dikirm ke Rumah Sakit, atau setelah penderita 
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berhenti sebagai sumber infeksi, atau setelah dilakukan isolasi di Rumah Sakit atau 

setelah tindakan-tindakan lain dihentikan. Disinfektasi terminal jarang dilakukan; 

biasanya melakukan pemebersihan terminal sudah mencukupi dilakukan bersama-

sama dengan aerasi kamar serta membiarkan sinar matahari masuk kamar sebanya-

banyaknya menyinari ruangan tempat tidur dan meja kursi. 

Disinfektasi hanya diperlukan untuk penyakit yang ditularkan secara tidak langsung; 

sentralisasi dengan uap atau Insenerasi tempat tidur dan peralatan lain dianjurkan 

untuk penyakit demam Lassa atau penyakit yang sangat infeksius lainnya. 

 

Sterilisasi, adalah penghancuran semua bentuk dari bibit penyakit baik dengan cara 

memanaskan, penyinaran, menggunakan gas (ethylene oksida, formaldehyde) atau 

denganpemberian bahan kimia. 

 

10. Disnfestasi – Tindakan yang dilakukan baik fisis maupun kimiawi dengan maksud 

untuk menghancurkan atau menghilangkan binatang-binatang kecil yang tidak 

diinginkan khususnya arthropoda atau rodensia yang hadir di lingkungan manusia, 

binatang peliharaan, dipakaian (lihat Insektisida dan Rodentisida). 

Disinfestasi termasuk menghilangkan kutu yaitu Pediculus humanus, pada manusia. 

Synonim dari disinfestsai adalah disinseksi, disinsektisasi jika yang dihilangkan hanya 

insekta. 

 

11. Endemis – Suatu keadaan dimana suatu penyakit atau agen infeksi tertentu secara 

terus menerus ditemukan disuatu wilayah tertentu, bisa juga dikatakan sebagai suatu 

penyakit yang umum ditemukan disuatu wilayah. 

Sedangkan Hyperendemis adalah keadaan diman penyakit tertentu selalu ditemukan 

di suatu wilayah dengan insiden yang tinggi. Dan Holoendemis adalah keadaan 

dimana suatu penyakit selalau ditemukan di suatu wilayah dengan prevalensi yang 

tinggi, awalnya menyerang penduduk usia muda dan menimpa sebagian besar 

penduduk contohnya malaria di daerah tertentu (lihat zoonosis). 
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12. Epidemi (Wabah) -  Timbulnya suatu penyakit yang menimpa sekelompok 

masyarakat atau suatu wilayah dengan angka kejadian yang melebihi angka normal 

dari kejadian penyakit tersebut. 

 

Beberapa jumlah penderita untuk bisa dikatakan telah terjadi Epidemi sangat 

tergantung dari jenis penyakit, jumlah dan tipe penduduk yang tertimpa, pengalaman 

masa lalau, jarangnya terpajan dengan penyakit tersebut, waktu dan tempat kejadian. 

Dengan demikian epidemisitas sangat relatif tergantung kepada bagaumana kejadian 

biasanya dari penyakit tersebut di suatu wilayah yang sama, pada penduduk tertentu 

pada musim yang sama. 

Sebagai contoh satu kasus penyakit tertentu yang lama tidak muncul kemudian tiba-

tiba muncul atau suatu kasus penyakit yang sebelumnya belum pernah dikenal, 

muncul maka segera harus dilakukan penyelidikan epidemiologis dan juika kemudian 

penyakit tersebut menjadi dua kasus dalam waktu yang cepat di tempat tersebut maka 

ini sebagai bukti telah terjadi penularan dan dianggap telah terjadi epidemi (lihat 

laporan suatu penyakit dan zoonosis). 

 

13. Penyinaran Makanan - Teknologi tertentu yang dapat memberikan dosis spesifik 

dari radiasi pengion dari suatu sumber radio isotope (Cobalt 60) atau dari mesin yang 

dapat menghasilkan sinar electron atau sinar X. Dosis yang diperlukan untuk 

penyinaran makanan dan alat-alat : rendah yaitu sekitar 1 kilo Grays (kGy) atau 

kurang, digunakan untuk sisinfeksi insekta dari buah-buahan, bumbu atau biji-bijian; 

disinfeksi parasit dari ikan dan daging; medium 1 – 10 kGy (biasanya 1-4 kGy), 

dipakai untuk pasteurisasi dan untuk menghancurkan bakteri dan jamur, dan tinggi 10 

– 15 kGy, digunakan untuk sterilisasi makanan, peralatan medis dn alat kesehatan 

(cairan iv, implan, semprit, jarum suntik, benang, klip, jas operasi, duk). 

 

14. Fumigasi – Proses yang ditujukan untik membunuh binatang tertentu seperti 

arthropoda dan rodensia dengan menggunakan gas kimia (lihat insektisida dan 

rodentisida). 
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15. Penyuluhan Kesehatan -  Adalah suatu proses yang ditujukan kepada individu atau 

kelompok penduduk agar mereka bisa berperilaku sehat dalam menjaga dan 

memelihara kesehatan mereka. Penyuluhan kesehatan dimulai dari masyarakat dalam 

keadaan seperti apa adanya yaitu pandangan mereka selama ini terhadap masalah 

kesehatan. 

 

Dengan memebrikan penyuluhan kesehatan kepada mereka dimaksudkan untuk 

mengembangkan sikap dan tanggung jawab sebagai individu, anggota keluarga, 

anggota masyarakat dalam masalah kesehatan. Khusus kaitannya dengan 

pemberantasan penyakit menular maka penyuluhan kesehatan ditujukan kepada upaya 

peningkatan pengetahuan masyarakat tentang penyakit menular, penilaian terhadap 

perilaku masyarakat yang ada kaitannya dengan penyebaran serta peningkatan 

frekuensi penyakit menular, pengenalan cara-cara pengobatan (Synonim : pendidikan 

penderita, pendidikan untuk kesehatan, pendidikan kepada masyarakat, pendidikan 

kesehatan masyarakat). 

 

16. Kekebalan Kelompok (Herd inmunixty) – Adalah kekebalan dari sekelompk orang 

atau masyarakat. Kemampuan dari sekelompok orang untuk menanngkal invasi atau 

penyebaran suatu penyakit infeksi jika mereka yang kebal mencapai proporsi yang 

cukup tinggi di masyarakat. 

 

17. Pejamu/Tuan Rumah/Inang – Disebut juga “Host”, hospes ialah orang atau binatang 

termasuk burung dan arthropoda yang mengandung bibit penyakit tertentu yang 

didapatkan secara alamiah (bukan sebagai hasil eksperimen). Protozoa dab cacing 

tertentu mempunyai beberapa oejamu dari spesies binatang yang berbeda dalam 

stadium perkembangan mereka. Pejamu dimana parasit mencapai maturitas atau 

melewatkan stadium seksual mereka disebut sebagai pejamu perimer atau pejamu 

difinitif, sedangkan pejamu dimana parasit melewatkan stadium larva atau stadium 

asexual disebuet sebagai pejamu sekunder atau pejamu intermediair. Pejamu perantara 

(transport host) adalah “carrier” dimana organisme bertahan hidup tetapi tidak 

mengalamui perkembangan. 
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18. Individu Yang Kebal – Orang atau binatang yang memiliki antibody spesifik  dan 

atau memiliki antibody seluler akibat infeksi atau pemberian imunisasi yang dialami 

sebelumnya. Atau suatu kondisi sebagai akibat pengalaman spesifik sebelumnya 

sebagai suatu respons sedemikian rupa yang mencegah berkembangnya penyakit 

terhadap reinfeksi dari bibit penyakit tertentu. 

 

Tingkat imunitas seseorang sangat relatif; tingkat perlindungan tertentu mungkin 

cukup kuat terhadap infeksi yang biasanya tetapi tidak mencukupi untuk infeksi yang 

berat atau infeksi yang melewati “Port d’entre” yang tidak biasanya; Daya lindung 

juga berkurang pada pemberian pengobatan “immumosuppressive” atau karena 

menderita penyakit lain dan proses ketuaan (lihat Resistensi). 

 

19. Imunitas – Kekebalan yang dikaitkan dengan adanya antibody atau sel yang 

mempunyai tanggap kebal terhadap mikro organisme dari penyakit infeksi tertentu 

atau terhadap toksinnya. Kekeblan yang efektif meliputi kekebalan seluler berkaitan 

dengan sentisisai T-Lymphocite dan atau imunitas humoral yang didasarkan kepada 

reaksi B-Lymphocite. 

Kekebalan Pasif di dapat baik secara alamiah maupun didapat dari ibu melalui ari ari, 

atau didapat secara buatan dengan memberikan suntikan zat kebal (dari serum 

binatang yang sudah dikebalkan, serum hiperium dari orang yang baru sembuh dari 

penyakit tertentu atau “human immune serum globulin”; kekebalan yang diberikan 

relatif pendek (beberapa hari atau beberapa). 

Imunitas humorial aktif, hilang setelah beberapa tahun yang didapat baik secara 

alamiah karena infeksi dengan atau tanpa gejala klinis atau diperoleh secara buatan 

dengan menyuntikkan agen infeksi yang sudah dibunuh atau dilemahkan atau dalam 

bentuk vaksinnya ke dalam tubuh manusia. 

 

20. Infeksi yang tidak kelihatan (Inapparent Infection) – Adalah terjadinya infeksi 

pada pejamu tanpa disertai dengan gejala klinis yang jelas. Infeksi ini hanya bisa 

diketahui melalui pemeriksaan laboratorium seperti melalui pemeriksaan darah, skin 

test (Synonim; asymptomatik, subklinis, “occult infection”) 

 xxxvi



21. Angka Insidensi (Incidence Rate) – Jumlah kasus baru penyakit tertentu yang 

dilaporkan pada periode waktu tertentu, tempat tertentu dibagi dengan jumlah 

penduduk dimana penyakit tersebut berjanngkit. 

Biasanya dinyatakan dalam jumlah kasus per 1000 dtau per 100.000 penduduk per 

tahun. Angka ini bisa diberlakukan bagi umur tertentu, jenis kelamin tertentu atau 

karakteristik spesifik dari penduduk. (lihat Angka morbiditas, Angka Prevalensi). 

“Attack  rate” atau “Case Rate”  adalah proporsi yang menggambarkan insidensi 

kumulatif dari kelompok tertentu, yang diamati dalam waktu yang terbatas dalam 

situasi tertentu misalnya pada waktu terjadi kejadian luar biasa atau wabah. 

Dinyatakan dalam prosentase (jumlah kasus per 100 penduduk). 

Sedangkan “Attack rate” Sekunder adalah jumlah penderita baru yang terjadi dalam 

keluarga atau institusi dalam periode masa inkubasi tertentu setelah terjadi kontak 

dengan kasus primer, dihubungkan dengan total keseluruhan kontak; 

deniominatornya/penyebutnya bisa terbatas hanya kepada kontak yang rentan saja jika 

hal ini diketahui dengan jelas. 

Angka Infeksi adalah proporsi yang menggambarkan insidensi dari semua infeksi 

yang terjadi baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. 

 

22. Masa Inkubasi – Yaitu interval waktu antara kontak awal dengan bibit penyakit dan 

awal munculnya gejala penyakit yang dikaitkan dengan infeksi tersebut. Didalam 

tubuh vector adalah waktu antara msauknya mikro organisme ke dalam tubuh vector 

dan waktu dimana vector tersebut mampu menyebarkan penyakit (Masa Inkubasi 

Ekstrinsik). 

Waktu antara orang terpajan dengan parasit sampai ditemukannya parasit tersebut 

dalam darah atau feces dinamakan masa percobaan. 

 

23. Orang yang terinfeksi – Seseorang atau binatang yang mengandung bibit penyakit 

baik dia menunjukkan gejala klinis maupun tidak (lihat pasien atau orang sakit), atau 

infeksi yang tidak kelihatan (lihat Carrier). Orang atau binatang yang infeksius adalah 

dari mana bibit penyakit secara alamiah bisa didapat. 
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24. Infeksi – masuk dan berkembang biaknya bibit penyakit atau parasit ke dalam tubuh 

manusia atau binatang. Infeksi tidak sama dengan penyakit infeksius; akibatnya 

mungkin tidak kelihatan (lihat infeksi yang tidak kelihatan) mungkin juga manifes 

(lihat penyakit infeksi). Ditemukannya bibit penyakit di permukaan tubuh, 

dipermukaan alat-alat, pada alat-alat yang tercemar tanah disebut sebagai kontaminasi 

(lihat infestrasi dan kontaminasi) bukan infeksi. 

 

25. Agen Infeksius – Adalah organisme (virus, rickettsia, bacteria, fungus, protozoa, 

cacing) yang bisa menimbulkan infeksi atau penyakit infeksi. Infektivitas 

menunjukkan kemampuan dari agen infeksius untuk masuk, hidup dan berkembang 

biak di dalam tubuh pejamu; Tingkat infeksius adalah tingkat kemudahan dari bibit 

penyakit tertentu ditularkan dari satu pejamu ke pajamu lain 

 

26. Penyakit Infeksius – Penyakit pada manusia atau binatang yang manifes secara klinis 

sebagai akibat dari infeksi (lihat infeksi) 

 

27. Infestasi – Berlaku untuk orang atau binatang yaitu hinggap dan berkembang 

biakanya arthropoda di permukaan tubuh manusia atau di pakaian.  Sedangkan tempat 

atau peralatan yang terinfestasi adalah apabila alat atau tenpat tersebut memberikan 

tempat berteduh bagi arthropoda atau rodensia. 

 

28. Insektisida -  Bahan kimia yang dipakai untuk memusnahkan insekta, pemakaiannya 

bisa dalam bentuk tepung, cairan, cairan yang dibuat menjadi pertikel, aerosol, 

disemprotkan baik yang menggunakan residu maupun tidak. 

Sedangkan Larvasida istilah yang digunakan bagi bahan kimia yang dipakai untuk 

bahan kimia yang digunakan untuk membunuh bentuk dewasa dari arthropoda. Istilah 

Insektisida kerap dipakai untuk membunuh kutu dan agas. Istilah-istilah lain seperti 

lousisida, mitisida juga kadang-kadang dipakai. 
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29. Isolasi – Dilakukan terhadap penderita, isolasi menggambarkan pemisahan penderita 

atau pemisahan orang atau binatang yang terinfeksi selama masa inkubasi dengan 

kondisi tertentu untuk mencegah/mengurangi terjadinya penularan baik langsung 

maupun tidak langsung dari orang atau binatang yang rentan. 

Sebaliknya, karantina (q.v.) adalah tindakan yang dilakukan untuk membatasi ruang 

gerak orang yang sehat yang diduga telah kontak dengan penderita penyakit menular 

tertentu. 

CDC telah merekomendasikan suatu “Unversal Precaution/Kewaspadaan Umum”  

yang harus diberlakkan untuk semua penderita baik yang dirawat maupun yang tidak 

dirawat di Rumah Sakit terlepas dari apakah penyakit yang diderita penularanya 

melalui darah atau tidak. 

Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa darah dan cairan tubuh dari penderita (sekresi 

tubuh biasanya mengandung darah, sperma, cairan vagina, jaringan, Liquor 

Cerebrospinalis, cairan synovia, pleura, peritoneum, pericardial dan amnion) dapat 

mengandung Virus HIV, Hepatitis B dan bibit penyakit lainnya yang ditularkan 

melalui darah. 

Tujuan daripada dilakukannya “Kewaspadan Umum” ini adalah agar para petugas 

kesehatan yang merawat pasien etrhindar dari penyakit-penyakit yang ditularkan 

melalui darah yang dapat menulari mereka melalui tertusuk jarum karena tidak 

sengaja, lesi kulit, lesi selaput lendir. 

Alat-alat yang dipakai untuk melindungi diri antara lain pemakaian sarung tangan, Lab 

jas, masker, kaca mata atau kaca penutup mata. Ruangan khusus diperlukan jika 

hygiene penderita jelek. Limbah Rumah Sakit diawasi oleh pihak yang berwenang. 

 

Ada dua hal pokok yang dibutuhkan dan umum diterapkan dalam perawatan 

penderita penyakit menular : 

• Cuci tangan dengan baik setalah memegang pasien atau memegang peralatan 

yang terkontaminasi sebelum memegang pasien berikutnya. 

• Benda – benda yang terkontaminasi oleh agen infeksius dibuang dengan benar 

atau tempatkan dalam kantong yang diberi label sebelum dikirim untuk dilakukan 

dekontaminasi atau diproses kembali. 
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Rekomendasi yang diberikan untuk isolasi penderita yang ada pada seksi 9B2 untuk 

tiap-tiap penyakit  my be allude terhadap metode yang direkomendasikan oleh CDC 

(CDC Guideline for Isolation Precaution in Hospital)  merupakan “category specific 

isolation precaution” sebagai tambahan terhadap “Universal Precaution” yang 

didasarkan kepada cara-cara penularan penyakit tertentu. 

 

Kategori-kategori tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Isolasi ketat; kategori ini dirancang untuk mencegah transmisi dari bibit penyakit 

yang sangat virulen yang dapat ditularkan baik melalui udara maupun melalui 

kontak lanngsung. 

Cirinya adalah selain disediakan ruang perawatan khusus bagi penderita juga bagi 

mereka yang keluar masuk ruangan diwajibkan memakai masker, lab jas, sarung 

tangan. 

Ventilasi ruangan tersebut juga dijaga dengan tekanan negatif dalam ruangan. 

 

2.  Isolasi kontak; Diperlukan untuk penyakit-penyakit yang kurang menular atau 

infeksi yang kurang serius, untuk penyakit-penyakityang terutama ditularkan 

secara langsung sebagai tambahan terhadap hal pokok yang dibutuhkan, 

diperlukan kamar tersendiri, namun penderita dengan penyakit yang sama boleh 

dirawat dalam satu kamar, masker diperlukan bagi mereka yang kontak secara 

langsung dengan penderita, lab jas diperlukan jika kemungkinan terjadi kontak 

dengan tanah atau kotoran dan sarung tangan diperlukan jika menyentuh bahan-

bahan yang infeksius. 

 

3. Isolasi pernafasan; Dimaksudkan untuk mencegah penularan jarak dekat melalui 

udara, diperlukan ruangan bersih untuk merawat penderita, namun mereka yang 

menderita penyakit yang sama boleh dirawat dalam ruangan yang sama. Sebagai 

tambahan terhadap hal-hal pokok yang diperlukan, pemakaian masker dianjurkan 

bagi mereka yang kontak dengan penderita, lab jas dan sarung tangan tidak 

diperlukan. 
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4. Isolasi terhadap Tuberculosis (Isolasi BTA); Ditujukan bagi penderita TBC 

paru dengan BTA positif atau gambaran radiologisnya menunjukkan TBC aktif. 

Spesifikasi kamar yang diperlukan adalah kamar khusus dengan ventilasi khusus 

dan pintu tertutup. 

Sebagai tambahan terhadap hal-hal pokok yang dibutuhkan masker khusus tipe 

respirasi dibutuhkan bagi mereka yang masuk ke ruangan perawatan, lab jas 

diperlukan untuk mencegah kontaminasi pada pakaian dan sarung tangan atidak 

diperlukan. 

 

5. Kehati-hatian terhadap penyakit Enterie; Untuk penyakit-penyakit infeksi yang 

ditularkan langsung atau tidak langsung melalui tinja. Sebagai tambahan terhadap 

hal-hal pokok yang diperlukan, perlu disediakan ruangan khusus bagi penderita 

yang hygiene perorangannya jelek. Masker tidak diperlukan jika ada 

kecenderungan terjadi soiling dan sarung tangan diperlukan jika menyentuh bahan-

bahan yang terkontaminasi. 

 

30. Moluskasida – Bahan kimia yang dipakai untuk membunuh keong dan mollusca 

lainnya. 

 

31. Angka Kesakitan – Adalah angka insidensi (q.v) yang dipakai untuk menyatakan 

jumlah keseluruhan orang yang menderita penyakit yang menimpa sekelompok 

penduduk pada periode waktu tertentu. Sekelompok penduduk bisa mengacu pada 

jenis kelamin tertentu, umur tertentu atau yang mempunyai cirri-ciri tertentu. 

 

32. Angka Kematian – Angka yang perhitungannya sama dengan perhitungan angka 

insidensi yaitu pembilangnya (Numerator) adalah jumlah mereka yang mati pada 

periode waktu tertentu yang menimpa sekelompok penduduk, biasanya dalam satu 

tahun, sedangkan penyebutnya (Denominator) adalah jumlah orang yang mempunyai 

resiko mati pada paeriode yang sama. 

Angka Kematian Kasar dinyatakan dalam seluruh kematian oleh karena semua 

sebab, biasanya kematian per 1000 penduduk. 
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Angka Kematian Spesifik untuk penyakit tertentu adalah jumlah kematian oleh sebab 

penyakit tertentu saja, biasanya terhadap 100.000 penduduk. Penduduk bisa dirujuk 

berdasarkan umur, jenis kelamin atau cirri-ciri lainya. Angka kematian ini jangan 

disalah artikan dengan Angka Fatalitas/case fatality Rate (q.v), (Synonim : Angka 

Mortalitas). 

 

33. Infeksi Nosokomial – Infeksi yang terjadi pada pnederita yang sedang dirawat di 

Rumah Sakit dimana infeksi ini belum ada pada waktu penderita masuk ke Rumah 

Sakit; atau infeksi residual pada waktu dirawat di Rumah Sakit sebelumnya. Termasuk 

juga infeksi yang muncul setelah penderita keluar Rumah Sakit, dan juga infeksi yang 

mengenai staf dan fsailitas Rumah Sakit (synonym : infeksi yang didapat di Rumah 

Sakit) 

 

34. Patogenisitas – adalah kemampuan yang dimiliki oleh bibit penyakit untuk membuat 

orang menjadi sakit, atau untuk membuat sekelompok penduduk yang terinfeksi 

menjadi sakit. 

 

35. Penderita atau Orang Sakit – adalah orang yang menderita suatu penyakit. 

 

36. Higiene Perorangan – Dalam bidang peberantasan penyakit menular maka upaya 

untuk mellindungi diri terhadap penyakit menjadi tanggung jawab individu dalam 

menjaga kesehatan mereka dan mengurangi penyebaran penyakit, terutama penyakit 

yang ditularkan melalui kontak langsung. 

Upaya – upaya yang dapat dilakukan oleh setiap orang adalah : 

1. Selalu mencuci tangan setelah kencing dan buang air besar dan sebelum makan 

dan minum 

2. jauhkan tangan dan peralatan yang kotor atau barang-barang lain yang dipakai 

untuk keperluan WC dari mulut, hidung, mata, telinga, alat kelamin dan luka 

3. Hindari pemakaian alat-alat untuk makan dn minum tidak bersih begitu juga 

hindari pemakaian handuk, saputangan, sisir, sikat rambut dan pipa rokok yang 

kotor. 
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4. jauhi percikan dari orang lain pada saat mereka batuk, bersih, tertawa atau 

berbicara. 

5. Cuci tangan setelah menyentuh penderita dan memegang barang-barang milik 

penderita 

6. Jaga kebersihan tubuh dengan setiap saat mandi secara teratur dengan air 

bersih dn sabun. 

 

37. Angka Prevalensi -  Jumlah keseluruhan orang yang sakit yang menggambarkan 

kondisi tertentu yang menimpa sekelompok penduduk tertentu pada titik waktu 

tertentu (Point Prevalence), atau pada periode waktu tertentu (Period Prevalence),  

tanpa melihat kapan penyakit itu mulai dibagi dengan jumlah penduduk yang 

mempunyai resiko tertimpa penyakit pada titik waktu tertentu atau periode waktu 

tertentu. 

 

38. Karantina – Pembatasan aktivitas yang ditujukan terhadap orang atau binatang yang 

telah kont ak dengan orang/binatang yang menderita penyakit menular pada masa 

penularan (lihat Kontak). Tujuannya adalah untuk mencegah penularan penyakit pada 

masa inkubasi jika penyakit tersebut benar-benar diduga akan terjadi. Ada dua jenis 

tindakan karantina yaitu : 

 

1. Karantina Absolut atau Karantina Lengkap : ialah pembatasan ruang gerak 

terhadap mereka yang telah terpajan dengan penderita penyakit menular. 

Lamanya pembatasan ruang gerak ini tidak lebih dari masa inkubsai terpajang 

penyakit menular tersebut. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mencegah orang 

ini kontak dengan orang-orang lain yang belum terpajan. 

 

2. Karantina yang dimodifikasi : Suatu tindakan selektif berupa pembatasan gerak 

bagi mereka yang terpajan dengan penderita penyakit menular. Biasanya 

pertimbangannya adalah perkiraan terhadap adanya perbedaan tingkat kerentanan 

terhadap bahaya penularan. Modifikasi ini dilakukan untuk menghadapi situasi 

tertentu. Sebagai contoh misalnyamelarang anak-anak tertentu masuk sekolah. 
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Pengecualian terhadap anak-anak yang sudah dianggap kebal terhadap tindakan-

tindakan tertentu yang ditujukan kepada anak-anak yang rentan. Pembatasan yang 

dilakukan terhadap annggota militer pada pos-pos atau asrama-asrama militer. 

Kegiatan karantina yang dimodifikasi meliputi : 

- Surveilans Individu, yaiut pengamatan medis yang ketat dilakukan terhadap 

individu yang diduga terpajan dengan sumber penyakit agar timbulnya gejala 

penyakit dapat segera diketahui tanpa membatasi ruang gerak mereka. 

- Segregasi, yaitu pemisahan sebagian kelompok (orang atau binatang) dari 

induk kelompoknya dengan tujuan dan pertimbangan khusus agar dapat 

dilakukan pengamatan dengan baik; pemisahan anak-anak yang rentan dari 

anak-anak yang sudah kebal; pembuatan perbatasan penyangga yang sanitair 

untuk melindungi mereka yang belum terinfeksi dari mereka yang sudah 

terinfeksi. 

 

39. Repelan – adalah bahan kimia yang digosokkan di kulit, pakaian atau tempat lain 

dengan maksud : 

1. Mencegah serangga menggigit/menyerang 

2. Mencegah larva cacing masuk melalui kulit 

 

40. Pelaporan Penyakit – Adalah laporan resmi yang ditujukan kepada pejabat kesehatan 

yang berwenang yang berisikan kejadian penyakit yang menimpa orangatau binatang. 

Penyakit yang menimpa manusia dilaporkan ke Dinas Kesehatan setempat sedangkan 

penyakit yang menyerang binatang/ternak dilaporkan kepada Dinas Pertanian/Dinas 

Peternakan. Sedangkan penyakit-penyakit hewan tertentu (200 jenis) yang juga 

menyerang hewan maupun manusia dilaporkan baik kepada Dinas Kesehatan maupun 

Dinas Pertanian/Dinas Peternakan. 

Pejabat Kesehatan yang berwenang akan menrbitkan daftar dari penyakit-penyakit 

yang harus dilaporkan sesuai dengan keperluan (lihat Pelaporan Penyakit Menular).  
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Laporan penyakit ini juga meliputi penyakit-penyakit yang diduga mempunyai arti 

penting dalam bidang kesehatan masyarakat, biasanya penyakit-penyakit yang 

memerlukan tindakan investigasi atau yang memerlukan tindakan pemberantasan 

tertentu jika seseorang mendapatkan infeksi dri daerah tertentu sedangkan laporan 

penyakitnya dilaporkan di daerah lain, maka pejabat kesehatan yang menerima laporan 

kasus tersebut hendaknya memberitahukan pejabat kesehatan dari daerah dimana 

infeksi tersebut didapat. 

Hal ini penting dilakukan terutama jika diperlukan pemeriksaan kontak (contact 

person), pemeriksaan makanan atau jika diperlukan pemeriksaan air atau brang-barang 

lain yang diduga sebagai sumber infeksi. 

Notifikasi ini diperlukan tidak hanya terhadap penyakit-penyakit yang rutin harus 

dilaporkan tetapi juga terhadap penyakit-penyakit yang timbul KLB/Wabah walaupun 

penyakit tersebut tidak masuk dalam daftar penyakit yang wajib dilaporkan (lihat 

Wabah). Pelaporan khusus yang diperlukan dalam IHR (International Health 

Regulation) tercantum dalam Pelaporan Penyakit Menular. 

 

41. Reservoir (dari penyakit infeksi) – Setiap orang, binatang, arthropoda, tumbuh-

tumbuhan, tanah atau barang-barang (atau kombinasi dari keduanya) dimana bibit 

penyakit biasanya hidup dan berkembang biak serta hiduonya sangat tergantung pada 

inang tempatnya menumpang. Bibit penyakit tersebut biak sendemikian rupa sehingga 

dapat ditularkan kepada inang lain yang rentan. 

  

42. Resistensi – Merupakan Resultante dari mekanisme tubuh yang dapat menghalang-

halangi atau mencegah invasi, multipliksi dari bibit penyakit kedalam tubuh atau 

mencegah terjadinya kerusakan jaringan yang diakibatkan oleh racun yang dikelurkan 

oleh bibit penyakit. 

Resistensi Inheren – Adalah kemapuan tubuh bertahan terhadap serangan bibit 

penyakit yang tidak tergantung kepada kekebalan spesifik baik humoral maupun 

seluler; daya tahan ini biasanya daladm bentuk struktur anatomis dan fisiologis yang 

menjadi cirri individu yang didapatkan secara genetis baik yang bersifat permanen 

ataupun temporer (lihat Imunitas) (Synonim : Imunitas nonspesifik) 
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43. Rodentisida – Suatu bahan kimia yang dipergunakan untuk membunuh rodensia, 

umumnya setelah ditelan oleh rodensia tersebut. 

 

44. Sumber Infeksi – Orang, binatang, barang/bahan dari mana bibit penyakit ditularkan 

pada orang lain. 

Sumber infeksi harus dibedakan dengan Sumber Kontaminasi yaitu sebagai contoh 

septic tank yang meluap mencemari sumber air atau juru masak yang terinfeksi 

mencemari salad yang disajikan. 

 

45. Surveilans Penyakit – Berbeda dengan surveilans terhadap manusia (lihat Karantina 

2), surveilans penyakit adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dengan 

melihat seluruh aspek dari muncul dan menyebarnya suatu penyakit agar dapat 

dilakukan penanggulangan yang efektif. Didalamnya meliputi pengumpulan secara 

sistematik dan evaluasi dari : 

1. Laporan Kesakitan dan Kematian 

2. Laporan khusus dari hasil investigasi atau dari kasus perorangan 

3. Isolasi dan identifikasi dari bahan infeksius oleh laboratorium. 

4. Data tentang ketersediaan dan pemakaian serta dampak dari pemakaian vaksin 

dan toxoids, globulin imun, insektisida dan bahan-bahan yang digunakan 

dalam pemberantasan. 

5. Informasi yang berkaitan dengan tingkat imunitas dari segmen masyarakat 

tertentu. 

6. Data epidemiologis yang dianggap relevan. 

 

Laporan yang berisikan rangkukman dari data-data diatas hendaknya dibuat dan 

disebar luaskan kepada mereka yang membutuhkan yang ingin mengetahui hasil 

dari kegiatan surveilans. 

Prosedur diatas berlaku umum di semua tingkatan secara local maupun 

internasional. 
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Surveilans Serologis – Kegiatan yang mengidentifikasikan pola infeksi masa lalu dan 

sampai saat ini dengan menggunakan pemeriksaan serologis. 

 

46. Susceptible (Rentan) – Seseorang atau binatang yang tidak memiliki daya tahan yang 

cukup untuk melawan bibit penyakit tertentu untuk mencegah dirinya tertulari jika 

mereka terpajan dengan bibit penyakit tersebut. 

 

47. Tersangka – Tersangka dalam pemberantasan penyakit menular dimaksudkan adalah 

kesakitan yang diderita seseorang dimana gejala dan perjalanan penyakitnya 

megidentifikasikan bahwa mereka kemungkinan menderita sesuatu penyakit menular 

tertentu. 

 

48. Penularan Penyakit Infeksi – Mekanisme dimana penyakit infeksi ditularkan dari 

suatu sumber atau reservoir kepada seseorang. Mekanisme tersebut adalah sebagai 

berikut : 

 

1. Penularan Langsung;  mekanisme ini menularkan bibit penyakit langsung dari 

sumbernya kepada orang atau binatang lain melalui “Port d’entre”. Hal ini bisa 

melalui kontak langsung seperti melalui sentuhan, gigitan, ciuman, hubungan 

seksual, percikan yang mengenai conjunctiva, selaput lendir dari mata, hidung atau 

mulut pada waktu orang lain bersin, batuk, meludah, bernyanyi atau bercakap 

(biasanya pada jarak yang kurang dari 1 meter) 

 

2. Penularan Tidak Langsung 

a. Penularan Melalui Alat – Alat yang terkontaminasi seperti mainan anak-anak, 

saputangan, kain kotor, tempat tidur, alat masak atau alat makan, instrumen 

bedah atau duk; air, makanan, susu, produk biologis seperti darah, serum, 

plasma, jaringan organ tubuh, atau segala sesuatu yang berperan sebagai 

perantara dimana bibit penyakit di “angkut” dibawa kepada orang/binatang 

yang rentan dan masuk melalui “Port d’entre” yang sesuai.  
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Bibit penyakit tersebut bisa saja berkembang biak atau tidak pada alat tersebut 

sebelum ditularkan kepada orang/binanat yang rentan. 

b. Penularan Melalui Vektor – (i) Mekanis : Cara mekanis ini meliputi hal-hal 

yang sederhana seperti terbawanya bibit penyakit pada saat serangga merayap 

ditanah baik terbawa pada kakinya atau pada belalainya, begitu pula bibit 

penyakit terbawa dalam saluran pencernaan serangga.  

Bibit penyakit tidak mengalami perkembangbiakan. (ii) Biologis : cara ini 

meliputi terjadinya perkembangbiakan (propagasi/multiplikasi), maupun 

melalui siklus perkembangbiakan atau kombinasi kedua-duanya. 

(“cyclopropagative”) sebelum bibit penyakit ditularkan oleh serangga kepada 

orang/binatang lain. 

Masa inkubsi ekstrinsik diperlukansebelum serangga menjadi infektif. Bibit 

penyakit bisa ditularkan secara vertical dari induk serangga kepada anaknya 

melalui telur (“transovarium transmission”); atau melalui transmis transtadial 

yaitu Pasasi dari satu stadium ke stadium berikutnya dari siklus hidup parasit 

didalam tubuh serangga dari bentuk nimfe ke serangga dewasa. 

Penularan dapat juga terjadi pada saat serangga menyuntikkan air liurnya 

waktu menggigit atau dengan cara regurgitasi atau dengan cara deposisi 

kotoran serangga pada kulit sehingga bibit penyakit dapat masuk kedalam 

tubuh manusia melalui luka gigitan serangga, luka garukan. Cara penularan 

seperti ini bukanlah cara penularan mekanis yang sederhana sehingga serangga 

yang menularkan penyakit dengan cara ini masih bisa disebut sebagai vektor 

penyakit.  

 

3. Penularan Melalui Udara – Penyebaran bibit penyakit melalui “Port d’entre” 

yang sesuai, biasanya saluran pernafasan. Aerosol berupa berupa partikel ini 

sebagian atau keseluruhannya mengandung mikro organisme. Partikel ini bisa 

tetap melayang-layang diudara dalam waktu yang lama sebagian tetap infektif dan 

sebagian lagi ada yang kehilangan virulensinya. 

Partikel yang berukuran 1 – 5 micron dengan mudah masuk kedalam alveoli dan 

tertahan disana. 
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Percikan (droplet) dan partikel besar lainnya tidak dianggap sebagai penularan 

melalu udara (airborne); (lihat Penularan Langsung) 

a. “Droplet Nuclei” – Biasanya berupa residu ukuran kecil sebagai hasil 

penguapan dari cairan percikan yang dikeluarkan oleh inang yang terinfeksi. 

“Droplet Nuclei” ini bisa secara sengaja dibuat dengan semacam alat, atau 

secara tidak sengaja terjadi di labortorium mikrobiologi dan tempat 

pemotongan hewan, di tempat perawatan tanaman atau di kamr otopsi. 

Biasanya “Droplet Nuclei” ini bertahan cukup lama di udara. 

 

b. Debu – Partikel dengan ukuran yang berbeda yang muncul dari tanah 

(misalnya spora jamur yang dipisahkan dari tanah oleh udara atau secara 

mekanisme), dari pakaian, dari tempat tidur atau kutu yang tercemar. 

 

49. Kewaspadaan Universal -  (lihat di bawah judul isolasi), merupakan kewaspadaan 

universal terhadap darah dan cairan. 

 

50. Virulensi – Adalah tingkat patogenisitas dari bibit penyakit yang digambarkan dengan 

“Case Fatality Rate” dan atau dengan kemampuan dari bibit penyakit menembus dan 

merusakkan jaringan tubuh dari inang. 

 

51. Zoonosis – Infeksi atau penyakit infeksi yang ditularkan secara alamiah oleh binatang 

bertulang belakang (vertebrata) kepada manusia. Dia bisa termasuk golongan enzootic 

atau epizootic (lihat Endemi dan Epidemi). 
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Acquired Immunodeficiency Syndrome   ICD-9042-044; ICD-10B20-B24 
(Infeksi HIV, AIDS)   
         

1. Identifikasi.  
AIDS adalah sindroma penyakit yang pertama kali dikenal pada tahun 1981. Sindroma ini 
menggambarkan tahap klinis akhir dari infeksi HIV. Beberapa minggu hingga beberapa 
bulan sesudah terinfeksi, sebagian orang akan mengalami penyakit “self-limited 
mononucleosis-like” akut yang akan berlangsung selama 1 atau 2 minggu. Orang yang 
terinfeksi mungkin tidak menunjukkan tanda atau simptom selama beberapa bulan atau 
tahun sebelum manifestasi klinis lain muncul. Berat ringannya infeksi ”opportunistic” atau 
munculnya kanker setelah terinfeksi HIV, secara umum terkait langsung dengan derajat 
kerusakan sistem kekebalan yang diakibatkannya. Definisi AIDS yang dikembangkan 
oleh CDC Atlanta tahun 1982 memasukkan lebih dari selusin infeksi “opportunistics” dan 
beberapa jenis kanker sebagai indikator spesifik akibat dari menurunnya kekebalan tubuh. 

 
Di tahun 1987, definisi ini diperbaharui dan diperluas dengan memasukkan penyakit -
penyakit indikator tambahan dan menerima beberapa penyakit indikator tersebut sebagai 
satu diagnosa presumtif dari bila tes laboratorium menunjukkan bukti adanya infeksi HIV. 
Di tahun 1993, CDC merubah kembali definisi surveilans dari AIDS dengan memasukkan 
penyakit indikator tambahan. Sebagai tambahan, semua orang yang terinfeksi HIV dengan 
CD4 + (hitung sel) < 200/cu mm atau pasien dengan CD4 + dan prosentase T-lymphocyte 
dari total lymphocyte < 14%, tanpa memperhatikan status klinis dianggap sebagai kasus 
AIDS. Disamping kriteria rendahnya jumlah CD4, definisi CDC tahun 1993 secara umum 
sudah diterima untuk tujuan klinis di banyak negara maju, tetapi tetap terlalu kompleks 
bagi negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang terkadang kekurangan 
fasilitas laboratorium yang memadai untuk pemeriksaan histologis atau diagnosis kultur 
bagi penyakit-penyakit indikator spesifik. WHO merubah definisi kasus AIDS yang 
dirumuskan di Afrika untuk digunakan dinegara berkembang pada tahun 1994 : yaitu 
dengan menggabungkan tes serologi HIV, jika tersedia, dan termasuk beberapa penyakit 
indikator sebagai pelengkap diagnostik bagi mereka yang seropositip. Manifestasi klinis 
dari HIV pada bayi dan balita tumpang tindih dengan imunodefisiensi turunan dan 
masalah kesehatan anak lainnya. CDC dan WHO telah mempublikasikan definisi kasus 
AIDS pada anak. 
Proporsi orang yang terinfeksi HIV, tetapi tidak mendapat pengobatan anti-HIV dan 
akhirnya akan berkembang menjadi AIDS diperkirakan mencapai lebih dari 90 %. Karena 
tidak adanya pengobatan anti-HIV yang efektif, “case fatality rate” dari AIDS menjadi 
sangat tinggi, kebanyakan penderita di negara berkembang (80 - 90%) mati dalam 3 – 5 
tahun sesudah didiagnosa terkena AIDS. Bagaimanapun, penggunaan obat-obatan 
profilaktik secara rutin untuk mencegah Pneumonia Pneumocystis carinii dan 
kemungkinan infeksi-infeksi lain di AS dan sebagain besar negara maju terbukti dapat 
menunda perkembangan AIDS dan mencegah kematian secara bermakna, mendahului 
tersedianya secara rutin obat anti-HIV yang efektif secara luas. 

 
Tes serologis antibodi untuk HIV tersedia secara komersial sejak tahun 1985. Tes yang 
biasa digunakan, (ELISA/EIA) sangat sensitif dan spesifik. Namum walaupun tes ini 
hasilnya efektif, diperlukan tes tambahan lagi seperti Western Blot atau tes “indirect 
fluorescent antibody” (IFA). Tes tambahan dengan hasil negatif meniadakan tes EIA 
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positif pertama; sedangkan jika hasilnya positif mendukung tes EIA positif pertama, dan 
hasil tes Western Blot yang meragukan membutuhkan evaluasi lanjutan. WHO 
merekomendasikan  sebagai alternatif penggunaan rutin Western Blot dan IFA, yaitu 
penggunaan tes lain yang secara metodologis dan atau secara antigen tidak tergantung 
pada tes awal EIA. Oleh karena hasil dari sebuah tes antibodi HIV yang positif sangat 
berarti bagi seseorang, maka direkomendasikan bahwa tes awal yang positif harus di 
konfirmasikan lagi dengan spesimen kedua dari pasien untuk mencegah kemungkinan 
terjadinya kesalahan pada pemberian label atau kesalahan penulisan hasil tes. 

 
Pada umumnya, orang yang terinfeksi HIV akan membentuk antibodi yang terdeteksi 
dalam 1-3 bulan sesudah terinfeksi, kadang kala masa ini menjadi lebih panjang hingga 6 
bulan, dan sangat jarang yang membentuk antibodi setelah 6 bulan. Tes lain untuk 
mendeteksi infeksi HIV selama periode sesudah terinfeksi namun belum terjadi 
serokonversi sudah tersedia, antara lain termasuk tes untuk sirkulasi antigen HIV (p24) 
dan tes PCR untuk mendeteksi sequensi asam nukleik dari virus. Karena “window period” 
antara kemungkinan terdeteksinya virus yang paling cepat dan terjadinya serokonversi 
sangat pendek (< 2 minggu) maka diagnosa infeksi HIV dengan tes ini jarang dilakukan. 
Namun tes ini bermanfaat untuk mendiagnosa infeksi HIV pada bayi yang dilahirkan oleh 
wanita penderita AIDS, karena antibodi maternal anti-HIV yang diberikan secara pasif, 
kadang menyebabkan tes anti-HIV EIA pada bayi ini menunjukkan hasil “false-positive” 
bahkan hingga umur 15 bulan. Angka T-helper cell (CD4+) absolut atau persentasenya 
sering digunakan untuk mengevaluasi beratnya infeksi HIV dan membantu para klinisi 
untuk memutuskan, terapi apa yang akan dilakukan. 

 
2. Penyebab penyakit  

Virus Human Immunodefisiensi (HIV) adalah sejenis retrovirus. Ada 2 tipe : tipe 1 (HIV-
1) dan tipe 2 (HIV-2). Virus-virus ini secara serologis dan geografis relatif berbeda tetapi 
mempunyai ciri epidemiologis yang sama. Patogenisitas dari HIV-2 lebih rendah 
dibanding HIV-1. 

 
3. Distribusi penyakit   

AIDS pertama dikenal sebagai gejala entitas klinis yang aneh pada tahun 1981; namun 
secara retrospektif dapat dilacak kembali bahwa kasus AIDS secara terbatas telah muncul 
selama tahun 1970-an di AS dan di beberapa bagian di dunia (Haiti, Afrika, Eropa). Akhir 
1999, lebih dari 700.000 kasus AIDS dilaporan di AS. Walaupun AS tercatat mempunyai 
kasus AIDS terbesar, estimasi kumulatif dan angka tahunan AIDS di negara-negara sub-
Sahara Afrika ternyata jauh lebih tinggi. Di seluruh dunia, WHO memperkirakan lebih 
dari 13 juta kasus (dan sekitar 2/3 nya di negara-negara sub-Sahara Afrika) terjadi pada 
tahun 1999. 

 
Di AS, distribusi kasus AIDS disebabkan oleh faktor “risk behavior” yang berubah pada 
dekade yang lalu. Walaupun wabah AIDS di AS terutama terjadi pada pria yang 
berhubungan sex dengan pria, angka pertambahan terbesar di laporkan pada pertengahan 
tahun 1990-an terjadi diantara wanita dan populasi minoritas. Pada tahun 1993 AIDS 
muncul sebagai penyebab kematian terbesar pada penduduk berusia 25 - 44 tahun, tetapi 
turun ke urutan kedua sesudah kematian yang disebabkan oleh kecelakaan pada tahun 
1996. Namun, infeksi HIV tetap merupakan kasus tertinggi penyebab kematian pada pria 

 



 3

dan wanita kulit hitam berusia 25 - 44 tahun. Penurunan insidens dan kematian karena 
AIDS di Amerika Utara sejak pertengahan tahun 1990 antara lain karena efektifnya 
pengobatan antiretroviral, disamping upaya pencegahan dan evolusi alamiah dari wabah 
juga berperan. HIV/AIDS yang dihubungkan dengan penggunaan jarum suntik terus 
berperan dalam wabah HIV terutama dikalangan kaum minoritas kulit berwarna di AS. 
Penularan heteroseksual dari HIV di AS meningkat secara bermakna dan menjadi pola 
predominan dalam penyebaran HIV di negara-negara berkembang. Kesenjangan besar 
dalam mendapatkan terapi antiretroviral antara negera berkembang dan negara maju di 
ilustrasikan dengan menurunnya kematian karena AIDS pertahun di semua negara maju 
sejak pertengahan tahun 1990-an dibandingkan dengan meningkatnya kematian karena 
AIDS pertahun di sebagian besar negara berkembang yang mempunyai prevalensi HIV 
yang tinggi. 

 
Di AS dan negara-negara barat, insidens HIV pertahunnya menurun secara bermakna 
sebelum pertengahan tahun 1980-an dan tetap relatif rendah sejak itu. Namun, di beberapa 
negara sub-Sahara Afrika yang sangat berat terkena penyakit ini, insidens HIV tahunan 
yang tetap tinggi hampir tidak teratasi sepanjang tahun 1980 dan 1990-an. Negara-negara 
di luar Sub-Sahara Afrika, tingginya prevalensi HIV (lebih dari 1%) pada populasi usia 15 
- 49 tahun, ditemukan di negara-negara Karibia, Asia Selatan dan Asia Tenggara. Dari 
sekitar 33.4 juta orang yang hidup dengan HIV/AIDS pada tahun 1999 diseluruh dunia, 
22.5 juta diantaranya ada di negara-negara sub-Sahara Afrika dan 6,7 juta ada di Asia 
Selatan dan Asia Tenggara, 1,4 juta ada di Amerika Latin dan 665.000 di AS. Diseluruh 
dunia AIDS menyebabkan 14 juta kematian, termasuk 2,5 juta di tahun 1998. HIV-1 
adalah yang paling tinggi; HIV-2 hanya ditemukan paling banyak di Afrika Barat dan di 
negara lain yang secara epidemiologis berhubungan dengan Afrika Barat. 

 
4. Reservoir - manusia. 
 
5. Cara penularan   

HIV dapat ditularkan dari orang ke orang melalui kontak seksual, penggunaan jarum dan 
syringes yang terkontaminasi, transfusi darah atau komponen-komponennya yang 
terinfeksi; transplantasi dari organ dan jaringan yang terinfeksi HIV. Sementara virus 
kadang-kadang ditemukan di air liur, air mata, urin dan sekret bronkial, penularan sesudah 
kontak dengan sekret ini belum pernah dilaporan. Risiko dari penularan HIV melalui 
hubungan seks lebih rendah dibandingkan dengan Penyakit Menular Seksual lainnya. 
Namun adanya penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual terutama penyakit 
seksual dengan luka seperti chancroid, besar kemungkinan dapat menjadi pencetus 
penularan HIV. Determinan utama dari penularan melalui hubungan seksual adalah pola 
dan prevalensi dari orang orang dengan “sexual risk behavior” seperti melakukan 
hubungan seks yang tidak terlindung dengan banyak pasangan seks. Tidak ada bukti 
epidemiologis atau laboratorium yang menyatakan bahwa gigitan serangga bisa 
menularkan infeksi HIV, risiko penularan melalui seks oral tidak mudah diteliti, tapi 
diasumsikan sangat rendah. 

 
Dari 15 – 30 % bayi yang dilahirkan dari ibu dengan HIV (+) terinfeksi sebelum, selama 
atau segera sesudah dilahirkan : pengobatan wanita hamil dengan antivirus seperti 
zidovudine mengurangi kejadian penularan kepada bayi secara bermakna. Hampir 50 % 
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dari bayi yang disusui oleh ibu dengan HIV (+) dapat tertular infeksi HIV. Petugas 
kesehatan yang terluka oleh jarum suntik atau benda tajam lainnya yang mengandung 
darah yang terinfeksi virus HIV, angka serokonversi mereka < 0,5 %, lebih rendah dari 
risiko terkena virus hepatitis B (25%) sesudah terpajan dengan cara yang sama. 

 
6. Masa inkubasi  

Bervariasi. Walaupun waktu dari penularan hingga berkembang atau terdeteksinya 
antibodi, biasanya 1 – 3 bulan, namun waktu dari tertular HIV hingga terdiagnosa sebagai 
AIDS sekitar < 1 tahun hingga 15 tahun atau lebih. Tanpa pengobatan anti-HIV yang 
efektif, sekitar 50 % dari orang dewasa yang terinfeksi akan terkena AIDS dalam 10 tahun 
sesudah terinfeksi. Median masa inkubasi pada anak-anak yang terinfeksi lebih pendek 
dari orang dewasa. Bertambahnya ketersediaan terapi anti-HIV sejak pertengahan tahun 
90 an mengurangi perkembangan AIDS di AS dan di banyak negara berkembang secara 
bermakna.  

 
7. Masa penularan   

Tidak diketahui, diperkirakan mulai berlangsung segera sesudah infeksi HIV dan 
berlangsung seumur hidup. Bukti-bukti epidemiologis menyatakan bahwa infektivitas 
meningkat dengan bertambahnya defisiensi imunologis, tanda-tanda klinis dan adanya 
Penyakit Menular Seksual (PMS) lainnya. Studi epidemiologis menyatakan bahwa 
infektivitas menjadi tinggi selama periode awal sesudah infeksi. 

 
8. Kerentanan dan kekebalan  

Tidak diketahui, tetapi suseptibilitas diasumsikan bersifat umum : ras, jenis kelamin dan 
kehamilan tidak mempengaruhi suseptibilitas terhatap infeksi HIV atau AIDS. Adanya 
STD lain, terutama luka, menambah suseptibilitas, begitu juga pada pria yang tidak 
dikhitan. Faktor terakhir ini terkait dengan masalah kebersihan penis. Mengapa penduduk 
Afrika yang terkena infeksi HIV lebih cepat berkembangnya menjadi AIDS dibandingkan 
dengan populasi lain, masih terus dalam penelitian. Satu - satunya faktor yang dapat 
diterima, yang mempengaruhi perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS adalah usia pada 
saat infeksi. Dewasa muda dan pria serta wanita dewasa yang terinfeksi HIV pada usia 
muda, biasanya lambat menderita AIDS, dibandingkan jika terinfeksi pada usia lebih tua. 
Adanya potensi interaksi antara infeksi HIV dengan infeksi penyakit lainnya menjadi 
masalah kesehatan masyarakat yang memprihatinkan. Interkasi utama yang sampai saat 
ini diketahui adalah interaksi HIV dengan Mycobacterium Tuberculosis (Mtbc). 
Mereka yang didalam tubuhnya mengidap infeksi Mtbc laten, jika terinfeksi HIV akan 
berkembang menjadi penderita TB klinis dengan cepat. Dikatakan risiko seorang dewasa 
terkena TB adalah 10%, namun jika mereka terinfeksi HIV maka risikonya menjadi 60 – 
80% terkena TB. Interaksi antara HIV dengan Mtbc mengakibatkan terjadinya penderita 
TB paralel dengan HIV/AIDS. Di negara-negara Sub Sahara didaerah perkotaan 10–15 % 
orang dewasa mengalami infeksi HIV dan Mtbc secara bersamaan (“Dual Infection”), 
didaerah ini angka prevalensi TB meningkat 5–10 kali lipat pada pertengahan tahun 1990 
an. 
Tidak ada bukti konklusif yang menunjukkan bahwa infeksi lain termasuk TB 
mempercepat perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS. 
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9. Cara – cara Pencegahan  
A. Upaya Pencegahan   

Program pencegahan HIV/AIDS hanya dapat efektif bila dilakukan dengan komitmen 
masyarakat dan komitmen politik yang tinggi untuk mencegah dan atau mengurangi 
perilaku risiko tinggi terhadap penularan HIV. Upaya pencegahan meliputi : 
1) Pemberian penyuluhan kesehatan di sekolah dan di masyarakat harus menekankan 

bahwa mempunyai pasangan seks yang berganti-ganti serta penggunaan obat 
suntik bergantian dapat meningkatkan risiko terkena infeksi HIV. Pelajar juga 
harus dibekali pengetahuan bagaimana untuk menghindari atau mengurangi 
kebiasaan yang mendatangkan risiko terkena infeksi HIV. Program untuk anak 
sekolah harus dikembangkan sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan 
mental serta kebutuhan mereka, begitu juga bagi mereka yang tidak sekolah. 
Kebutuhan kelompok minoritas, orang-orang dengan bahasa yang berbeda dan 
bagi penderita tuna netra serta tuna rungu juga harus dipikirkan. 

2) Satu-satunya jalan agar tidak terinfeksi adalah dengan tidak melakukan hubungan 
seks atau hanya berhubungan seks dengan satu orang yang diketahui tidak 
mengidap infeksi. Pada situasi lain, kondom lateks harus digunakan dengan benar 
setiap kali seseorang melakukan hubungan seks secara vaginal, anal atau oral. 
Kondom lateks dengan pelumas berbahan dasar air dapat menurunkan risiko 
penularan melalui hubungan seks. 

3) Memperbanyak fasilitas pengobatan bagi pecandu obat terlarang akan mengurangi 
penularan HIV. Begitu pula Program “Harm reduction”yang menganjurkan para 
pengguna jarum suntik untuk menggunakan metode dekontaminasi dan 
menghentikan penggunaan jarum bersama telah terbukti efektif. 

4) Menyediakan fasilitas Konseling HIV dimana identitas penderita dirahasiakan atau 
dilakukan secara anonimus serta menyediakan tempat-tempat untuk melakukan 
pemeriksaan darah. Faslitas tersebut saat ini telah tersedia di seluruh negara bagian 
di AS. Konseling, tes HIV secara sukarela dan rujukan medis dianjurkan dilakukan 
secara rutin pada klinik keluarga berencana dan klinik bersalin, klinik bagi kaum 
homo dan terhadap komunitas dimana seroprevalens HIV tinggi. Orang yang 
aktivitas seksualnya tinggi disarankan untuk mencari pengobatan yang tepat bila 
menderita Penyakit Menular Seksual (PMS). 

5) Setiap wanita hamil sebaiknya sejak awal kehamilan disarankan untuk dilakukan 
tes HIV sebagai kegiatan rutin dari standar perawatan kehamilan. Ibu dengan HIV 
positif harus dievaluasi untuk memperkirakan kebutuhan mereka terhadap terapi 
zidovudine (ZDV) untuk mencegah penularan HIV melalui uterus dan perinatal. 

6) Berbagai peraturan dan kebijakan telah dibuat oleh USFDA, untuk mencegah 
kontaminasi HIV pada plasma dan darah. Semua darah donor harus diuji antibodi 
HIV nya. Hanya darah dengan hasil tes negatif yang digunakan. Orang yang 
mempunyai kebiasaan risiko tinggi terkena HIV sebaiknya tidak mendonorkan 
plasma, darah, organ-organ untuk transplantasi, sel atau  jaringan (termasuk cairan 
semen untuk inseminasi buatan). Institusi (termasuk bank sperma, bank susu atau 
bank tulang) yang mengumpulkan plasma, darah atau organ harus 
menginformasikan tentang peraturan dan kebijakan ini kepada donor potensial dan 
tes HIV harus dilakukan terhadap semua donor. Apabila mungkin, donasi sperma, 
susu atau tulang harus dibekukan dan disimpan selama 3 – 6 bulan. Donor yang 
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tetap negatif setelah masa itu dapat di asumsikan tidak terinfeksi pada waktu 
menjadi donor. 

7) Jika hendak melakukan transfusi Dokter harus melihat kondisi pasien dengan teliti 
apakah ada indikasi medis untuk transfusi. Transfusi otologus sangat dianjurkan. 

8) Hanya produk faktor pembekuan darah yang sudah di seleksi dan yang telah 
diperlakukan dengan semestinya untuk menonaktifkan HIV yang bisa digunakan. 

9) Sikap hati-hati harus dilakukan pada waktu penanganan, pemakaian dan 
pembuangan jarum suntik atau semua jenis alat-alat yang berujung tajam lainnya 
agar tidak tertusuk. Petugas kesehatan harus menggunakan sarung tangan lateks, 
pelindung mata dan alat pelindung lainnya untuk menghindari kontak dengan 
darah atau cairan yang mengandung darah. Setiap tetes darah pasien yang 
mengenai tubuh petugas kesehatan harus dicuci dengan air dan sabun sesegera 
mungkin. Kehati-hatian ini harus di lakukan pada semua pasien dan semua 
prosedur laboratorium (tindakan kewaspadaan universal). 

10) WHO merekomendasikan pemberian imunisasi bagi anak-anak dengan infeksi 
HIV tanpa gejala dengan vaksin-vaksin EPI (EXPANDED PROGRAMME ON 
IMMUNIZATION); anak-anak yang menunjukkan gejala sebaiknya tidak 
mendapat vaksin BCG. Di AS, BCG dan vaksin oral polio tidak direkomendasikan 
untuk diberikan kepada anak-anak yang terinfeksi HIV tidak perduli terhadap ada 
tidaknya gejala, sedangkan vaksin MMR (measles-mumps-rubella) dapat diberikan 
kepada anak dengan infeksi HIV. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya : 

1). Laporan kepada instansi kesehatan setempat; mengirimkan laporan resmi kasus 
AIDS adalah wajib di semua jajaran kesehatan di AS dan hampir di semua negara 
di dunia. Sebagian besar negara bagian di AS menerapkan sistem pelaporan infeksi 
HIV ini. Laporan resmi mungkin dibutuhkan di berbagai negara atau provinsi, 
Kelas 2B (lihat tentang pelaporan penyakit menular) 

2). Isolasi; mengisolasi orang dengan HIV positif secara terpisah tidak perlu, tidak 
efektif dan tidak dibenarkan. “Universal Precaution”(kewaspadaan universal) 
(q.v) diterapkan untuk semua penderita yang dirawat. Tindakan kewaspadaan 
tambahan tertentu perlu dilakukan pada infeksi spesifik yang terjadi pada penderita 
AIDS. 

3). Disinfeksi serentak; dilakukan terhadap alat alat yang terkontaminasi dengan darah 
atau cairan tubuh dengan menggunakan larutan pemutih (chlorine) atau germisida 
tuberkulosidal. 

4). Karantina; tidak diperlukan. Penderita HIV/AIDS dan pasangan seks mereka 
sebaiknya tidak mendonasikan darah, plasma, organ untuk transplantasi, jaringan, 
sel, semen untuk inseminasi buatan atau susu untuk bank susu manusia. 

5). Imunisasi dari orang orang yang kontak; tidak ada. 
6). Investigasi terhadap kontak dan sumber infeksi; Di AS pasangan seks dari para 

penderita HIV/AIDS atau pasangan pengguna jarum suntik bersama, bila 
memungkinkan, di laporkan sendiri oleh si penderita. Rujukan oleh petugas di 
benarkan bila pasien, sesudah dilakukan konseling, tetap menolak untuk 
memberitahukan pasangan seks mereka, dan untuk itu petugas harus betul-betul 
yakin bahwa tidak akan terjadi sesuatu yang membahayakan indeks kasus bila 

 



 7

pasangannya diberitahu. Tindakan yang sangat hati-hati harus dilakukan untuk 
melindungi kerahasiaan penderita. 

7). Pengobatan spesifik : di sarankan untuk melakukan diagnosa dini dan melakukan 
rujukan untuk evaluasi medis. Rujuklah sumber informasi mutakhir tentang obat 
yang tepat, jadwal dan dosisnya. Pedoman pengobatan HIV/AIDS yang selalu 
diperbaharui setiap saat tersedia pada “CDC National Clearing house” (1-800-458-
5231) dan dapat diakses melalui Clearing house World Wide Website 
(http:www.cdcnpin.org). 
a. Sebelum ditemukan pengobatan antiretrovirus yang relatif efektif, dan tersedia 

secara rutin di AS sekitar tahun 90-an, pengobatan yang ada pada waktu itu 
hanya ditujukan kepada penyakit “opportunistic” yang diakibatkan oleh infeksi 
HIV. Penggunaan TMP-SMX oral untuk tujuan profilaktik, dengan pentamidin 
aerosol kurang efektif, obat ini di rekomendasikan untuk mencegah penumonia 
P. carinii. Semua orang yang terinfeksi HIV terhadap mereka harus dilakukan 
tes tuberkulin dan dievaluasi apakah mereka penderita TBC aktif. Jika 
diketahui menderita TB aktif, pasien harus diberi terapi anti tuberkulosa. Jika 
bukan TB aktif, pasien dengan tes tuberkulin positif atau yang anergik tetapi 
baru saja terpajan dengan TB harus diberikan terapi dengan isoniazid untuk 12 
bulan. 

b. Keputusan untuk memulai atau merubah terapi antiretrovirus harus di pandu 
dengan memonitor hasil pemeriksaan parameter laboratorium baik Plasma HIV 
RNA (viral load) maupun jumlah sel CD4+T dan dengan melihat kondisi klinis 
dari pasien. Hasil dari dua parameter ini memberikan informasi penting tentang 
status virologi dan imunologi dari pasien dan risiko dari perkembangan 
penyakit menjadi AIDS. Sekali keputusan untuk memberi terapi antiretrovirus 
diambil, pengobatan harus di lakukan dengan agresif dengan tujuan menekan 
virus semaksimal mungkin. Pada umumnya, harus diawali dengan penggunaan 
inhibitor protease dan dua inhibitor “non nucleoside reverse transcriptase”. 
Regimen lain mungkin digunakan tetapi dianggap kurang optimal. 
Pertimbangan spesifik di berikan kepada orang dewasa dan wanita hamil, dan 
bagi pasien pasien ini sebaiknya digunakan regimen pengobatan spesifik. 

c. Hingga pertengahan tahun 1999, satu-satunya obat yang dapat mengurangi 
risiko penularan HIV perinatal hanya AZT dan di berikan sesuai dengan 
regimen berikut: diberikan secara oral sebelum kelahiran, mulai 14 minggu 
usia kehamilan dan diteruskan sepanjang kehamilan, diberikan intravena 
selama periode intra-partum; diberikan oral bagi bayi baru lahir hingga berusia 
6 minggu. Regimen “chemoprophylactic” ini menurunkan risiko penularan 
HIV hingga 66 %. Terapi AZT yang lebih singkat mengurangi risiko penularan 
hingga 40%. Dari studi di Uganda, dilaporkan bahwa pada bulan Juli 1999 
dosis tunggal nevirapine yang diberikan kepada ibu yang terinfeksi HIV diikuti 
dengan dosis tunggal kepada bayi hingga berusia 3 hari, memberi hasil yang 
lebih baik dibandingkan dengan kedua terapi diatas. Hanya 13.1 % dari bayi 
yang mendapat terapi nevirapine yang terinfeksi HIV, dibandingkan dengan 
25.1 % dari kelompok yang mendapat terapi AZT. Harga Nevirapine kurang 
dari 4 dollar satu dosisnya, sehingga prospek untuk melindungi penularan ibu 
ke anak di negara berkembang lebih memungkinkan di era milinium ini. 
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Namun, kurang tersedianya fasilitas tes HIV dan jasa konsultasi bagi wanita 
hamil di negara-negara berkembang yang termiskin di Afrika tetap merupakan 
sebuah tantangan yang berat. Disamping itu kurang tersedianya pengobatan 
anti HIV bagi orang dewasa membuat angka anak-anak yang menjadi yatim-
piatu bertambah di negara-negara ini. 

d. Penanganan tenaga kesehatan yang sehari-harinya terpajan darah dan cairan 
tubuh yang mungkin mengandung virus HIV sangat kompleks. Sifat pajanan 
dan faktor-faktor seperti kemungkinan hamil dan strain HIV yang resisten 
terhadap obat harus dipertimbangkan sebelum Profilaksis HIV pasca 
pemajanan (Postexposure prophylaxis = PEP) di berikan. Akhir tahun 1999, 
pemberian PEP yang dianjurkan termasuk pemberian regimen dasar selama 4 
minggu yang terdiri dari 2 jenis obat (zidovudine dan lamivudine) untuk semua 
jenis pemajanan HIV, termasuk juga regimen yang telah dikembangkan, 
dengan tambahan protease inhibitor (indinavir atau nelfinavir) yang ditujukan 
bagi orang yang terpajan kuman HIV yang keberadaannya membuat mereka 
mempunyai risiko tinggi tertular atau utnuk mereka yang diketahui atau 
dicurigai resisten terhadap satu atau lebih obat antiretroviral yang 
direkomendasikan untuk PEP. Institusi pelayanan kesehatan seharusnya 
mempunyai pedoman yang mempermudah dan memberikan akses yang tepat 
untuk perawatan pasca pemajanan bagi petugas kesehatan dan pengembangan 
sistem pencatatan dan pelaporan peristiwa pemajanan. 

 
C. Penanggulangan wabah - HIV saat ini sudah pandemik, dengan jumlah penderita 

yang sangat besar di laporkan di Amerika, Eropa, Afrika dan Asia Tenggara. Lihat 9A, 
diatas untuk rekomendasi. 

 
D. Implikasi bencana - Petugas emergensi harus mengikuti prosedur kewaspadaan 

universal, jika sarung tangan lateks tidak tersedia dan permukaan kulit kontak dengan 
darah, harus dicuci sesegera mungkin. Masker, kacamata pelindung dan pakaian 
pelindung di sarankan untuk dipakai ketika melakukan tindakan yang bisa 
menyebabkan semburan atau percikan darah atau cairan tubuh. Transfusi untuk 
keadaan darurat sebaiknya menggunakan darah donor yang telah diskrining terhadap 
antibodi HIV, jika uji saring tidak mungkin dilakukan maka donasi sebaiknya di 
terima hanya dari donor yang tidak mempunyai perilaku yang memungkinkan 
terinfeksi oleh HIV, dan lebih disukai donor yang sebelumnya terbukti negatif untuk 
antibodi HIV. 

 
E. Tindakan Internasional - Program pencegahan dan pengobatan global dikoordinasi 

oleh WHO yang dimulai pada tahun 1987. Sejak tahun 1995, program AIDS global 
dikoordinasikan oleh UNAIDS. Sebenarnya semua negara di seluruh dunia telah 
mengembangkan program perawatan dan pencegahan AIDS. Beberapa negara telah 
melembagakan keharusan pemeriksaan AIDS atau HIV untuk masuknya pendatang 
asing (terutama bagi mereka yang meminta visa tinggal atau visa yang lebih panjang, 
seperti visa belajar atau visa kerja) WHO dan UNAIDS belum mendukung tindakan 
ini. 
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ACTINOMYCOSIS       ICD-9 039; ICD-10 A42 
 
1. Identifikasi - Peyakit bakteri kronis, paling sering ditemukan di rahang, thoraks dan 

rongga perut. Lesi jelas terlihat berupa jaringan indurasi bernanah dan fibrotik, menyebar 
secara perlahan pada jaringan sekitarnya; bisa terjadi sinusitis yang mengeluarkan 
discharge dan menembus ke permukaan. Didalam jaringan yang terinfeksi, organisme 
tumbuh bergerombol, disebut sebagai “granula sulfur”.  
Diagnosa dibuat dengan ditemukannya, basil berbentuk langsing gram positif dengan atau 
tanpa cabang yang tidak membentuk spora, atau ditemukannya “granula sulfur” pada 
jaringan atau luka infeksi, atau dengan cara mengisolasi mikroorganisme dari sampel yang 
tidak terkontaminasi dengan flora normal selama pengambilan.  
Diagnosa klinis dan kultur bisa membedakan antara actinomycosis dan actinomycetoma, 
dua penyakit yang sama sekali berbeda. 

 
2. Penyebab penyakit. 

Actinomyces israelii adalah mikroorganisme patogen bagi manusia; A. naeslundii, A. 
meyeri, A. odontolyticus dan Propionibacterium propionicus (Arachnia propionica atau 
Actinomyces propionicus) juga telah dilaporkan menyebabkan actinomycosis pada 
manusia. A. viscosus jarang dilaporkan menyebabkan actinomycosis pada manusia tetapi 
dapat menyebabkan penyakit periodontal. Semua spesies adalah gram positif, tidak tahan 
asam bersifat, anaerob sampai dengan mikroaerofilik merupakan flora normal pada 
manusia. 

 
3. Distribusi penyakit. 

Infeksi pada manusia jarang terjadi, muncul sporadis di seluruh dunia. Semua ras, jenis 
kelamin dan kelompok umur bisa terserang penyakit ini, tersering menyerang kelompok 
umur 15 hingga 35 tahun; rasio laki-laki dan perempuan kira kira 2:1. Penyakit yang 
menyerang ternak, kuda dan binatang lainnya disebabkan oleh spesies lain dari 
Actinomyces. 

 
4. Reservoir. 

Manusia merupakan reservoir alami dari A. israelii dan agen lain. Pada rongga mulut 
normal, organisme hidup sebagai mahluk saprofit pada lapisan plak gigi dan kripte tonsil, 
tanpa penetrasi yang jelas atau tanpa perubahan dari jaringan sekitarnya. Survei yang 
dilakukan di AS, Swedia dan di beberapa negara lain secara mikroskopis, ditemukan 
adanya A. israelii pada 40% dari granula kripte tonsil yang diambil, dan dengan kultur 
anaerob, A. israelii ditemukan pada 30 – 48% dari spesimen ludah atau sampel dari karies 
gigi. 
A. israelii ditemukan di sekret vagina dari kira-kira 10 % wanita yang  menggunakan alat 
kontrasepsi spiral. Tidak ditemukan adanya reservoir diluar manusia seperti pada sedotan 
minuman atau tanah. 

 
5. Cara penularan. 

Diasumsikan terjadinya penularan melalui kontak dari orang ke orang dan merupakan 
bagian dari flora mulut yang normal. Dari rongga mulut organisme ini masuk ke paru-paru 
atau masuk ke tenggorokan melalui luka, dengan pencabutan gigi atau abrasi dari lapisan 
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mukosa. Penyakit pada saluran pencernaan dan rongga perut penularan biasanya berasal 
dari usus buntu. Sumber penyakit bersifat endogen. 
 

6. Masa inkubasi. 
Tidak pasti, mungkin beberapa tahun sesudah kolonisasi pada jaringan rongga mulut, dan 
berhari-hari hingga berminggu-minggu sesudah terjadi luka dan penetrasi jaringan. 

 
7. Masa penularan. 

Waktu dan cara bagaimana spesies Actinomyces dan Arachnia menjadi bagian dari flora 
normal rongga mulut tidak diketahui; kecuali karena gigitan manusia yang jarang terjadi, 
infeksi tidak berhubungan dengan pajanan spesifik dengan orang yang terinfeksi. 

 
8. Kerentanan dan kekebalan. 

Kerentanan alami biasanya rendah. Imunitas yang terjadi sesudah terkena infeksi belum 
pernah dilaporan. 
 

9. Cara pemberantasan. 
A. Tindakan pencegahan. 

Tidak ada, kecuali dengan menjaga kesehatan dan kebersihan mulut dengan baik, 
menghilangkan plak gigi akan mengurangi risiko infeksi mulut. 

 
B. Pengawasan dari penderita, kontak dan lingkungan sekitar. 

1). Laporan pada instansi kesehatan setempat; laporan resmi biasanya tidak dilakukan. 
Kelas 5 ( lihat tentang pelaporan penyakit menular) 

2). Isolasi : tidak dilakukan. 
3). Disinfeksi serentak : tidak dilakukan. 
4). Karantina : tidak dilakukan. 
5). Imunisasi kontak : tidak dilakukan. 
6). Investigasi dari kontak dan sumber infeksi : tidak perlu. 
7). Pengobatan spesifik : tidak terjadi penyembuhan spontan. Pemberian penisilin 

jangka panjang dengan dosis tinggi biasanya efektif; tetrasiklin, eritromisin, 
klindamisin dan sefalosporin adalah pengobatan alternatif yang lain. Drainase  
abses dengan tindakan bedah kadang diperlukan. 

 
C. Penanggulangan wabah :  

Tidak dilakukan, merupakan penyakit yang sporadis. 
 
D. Implikasi bencana : tidak ada. 
 
E. Tindakan Internasional : tidak ada 

 
 
 
 
 
 
 

 



 11

AMOEBIASIS       ICD – 9 006; ICD-10 A06 
(Amebiasis).  
 
1. Identifikasi  

Infeksi oleh protozoa ada dalam 2 bentuk; dalam bentuk kista yang infektif dan bentuk 
lain yang lebih rapuh, berupa trofosoit yang patogen. Parasit bisa menjadi komensal atau 
menyerang jaringan dan naik ke saluran pencernaan atau menjadi penyakit 
ekstraintestinal. Kebanyakan infeksi tidak memberikan gejala, namun muncul gejala klinis 
pada kondisi tertentu. Penyakit pada saluran pencernaan bervariasi mulai dari akut atau 
berupa disenteri fulminan dengan gejala demam, menggigil, diare dengan darah atau diare 
mukoid (disenteri amoeba), hingga hanya berupa perasaan tidak nyaman pada abdomen 
dengan diare yang mengandung darah atau lendir dengan periode konstipasi atau remisi. 
Amoeba granulomata (ameboma), kadang-kadang dikira sebagai kanker, bisa muncul di 
dinding usur besar pada penderita dengan disenteri intermiten atau pada kolitis kronis. 
Luka pada kulit, di daerah perianal, sangat jarang terjadi sebagai perluasan langsung dari 
lesi saluran pencernaan atau abses hati yang disebabkan oleh amoeba, lesi pada penis bisa 
terjadi pada orang dengan perilaku homoseksual aktif. Penyebaran melalui aliran darah 
mengakibatkan abses di hati, atau yang lebih jarang di paru-paru atau di otak. 
 
Kolitis yang disebabkan oleh amoeba sering dikelirukan dengan berbagai bentuk penyakit 
radang usus seperti kolitis ulserativa; harus hati-hati dalam membedakan kedua penyakit 
ini karena pemberian kortikosteroid bisa memperburuk kolitis oleh amoeba. Amoebiasis 
juga mirip dengan berbagai penyakit saluran pencernaan non-infeksi dan infeksi. 
Sebaliknya, ditemukannya amoeba dalam tinja bisa dikira sebagai penyebab diare pada 
orang yang penyakit saluran pencernaannya disebabkan oleh sebab lain. 

Diagnosa dibuat dengan ditemukannya trofosoit atau kista pada spesimen tinja segar, atau 
preparat apus dari aspirat atau kerokan jaringan yang didapat dari proctoscopy atau aspirat 
dari abses atau dari potongan jaringan. Adanya trofosoit yang mengandung eritrosit 
mengindikasikan adanya invasive amoebiasis. 

Pemeriksaan sebaiknya dilakukan pada spesimen segar oleh seorang yang terlatih karena 
organisme ini harus di bedakan dari amoeba non patogen dan makrofag. Tes deteksi 
antigen pada tinja saat ini telah tersedia; tetapi tes ini tidak dapat membedakan organisme 
patogen dari organisme non-patogen. Diharapkan kelak dikemudian hari, pengujian 
spesifik terhadap Entamoeba histolityca telah tersedia. Diperlukan adanya laboratorium 
rujukan. Banyak tes serologis yang tersedia sebagai tes tambahan untuk mendiagnosa 
amoebiasis ekstraintestinal, seperti abses hati dimana pemeriksaan tinja kadang-kadang 
hasilnya negatif. Tes serologis terutama imunodifusi HIA dan ELISA, sangat bermanfaat 
untuk mendiagnosa penyakit invasif. Scintillography, USG dan pemindaian CAT sangat 
membantu menemukan dan menentukan lokasi dari abses hati amoeba dan sebagai 
penegakan diagnosa apabila disertai dengan ditemukannya antibodi spesifik terhadap 
Entamoeba histolityca. 

  
2. Penyebab penyakit. 

Entamoeba histolityca adalah parasit yang berbeda dengan E. hartmanni, Escherishia coli 
atau protozoa saluran pencernaan lainnya. Membedakan E. histolityca patogen dengan 
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organisme non-patogen yang secara morfologis sama yaitu E. dispar didasarkan pada 
perbedaan imunologis dan pola isoenzim nya. Ada 9 patogen dan 13 nonpatogen 
zymodemes (yang di klasifikasikan sebagai E. dispar) telah diidentifikasi dan di isolasi 
dari 5 benua. Kebanyakan kista yang ditemukan dalam tinja orang tanpa gejala adalah E. 
dispar. 

3. Distribusi penyakit. 
Amoebiasis ada dimana-mana. Invasive amoebiasis biasanya terjadi pada dewasa muda. 
Abses hati terjadi terutama pada pria. Amoebiasis jarang terjadi pada usia dibawah 5 
tahun dan terutama di bawah 2 tahun, pada usia ini disenteri biasanya karena shigella. 
Angka prevalensi kista yang di publikasikan, biasanya didasarkan pada bentuk morfologi 
dari kista, sangat bervariasi dari satu tempat ketempat lain. Pada umumnya, angka ini 
lebih tinggi di tempat dengan sanitasi buruk (sebagian besar daerah tropis), di institusi 
perawatan mental dan diantara para homoseksual pria, (kemungkinan kista dari E. dispar). 
Di daerah dengan sanitasi yang baik, infeksi amoeba cenderung terjadi di rumah tangga 
dan institusi. Proporsi dari pembawa kista yang menunjukkan gejala klinis biasanya 
rendah. 

 
4. Reservoir : Manusia; biasanya penderita kronis atau pembawa kista yang tidak 

menampakkan gejala. 
 
5. Cara penularan.  

Penularan terjadi terutama dengan mengkonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi 
tinja dan mengandung kista amoeba yang relatif resisten terhadap klorin. Penularan 
mungkin terjadi secara seksual melalui kontak oral-anal. Penderita dengan disentri 
amoeba akut mungkin tidak akan membahayakan orang lain karena tidak adanya kista dan 
trofosoit pada kotoran. 

 
6. Masa inkubasi : Bervariasi, mulai dari beberapa hari hingga beberapa bulan atau tahun, 

biasanya 2 – 4 minggu. 
 
7.  Masa penularan : Selama ada E. histolytica, kista dikeluarkan melalui tinja dan ini bisa 

berlangsung selama bertahun-tahun. 
 
8. Kekebalan dan kerentanan. 

Semua orang rentan tertulari, orang-orang yang terinfeksi E. dispar tidak akan menjadi 
sakit. Infeksi ulang mungkin tejadi tetapi sangat jarang. 

 
9.  Cara pemberantasan. 

A. Tindakan pencegahan. 
1) Memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang kebersihan perorangan, terutama 

pembuangan tinja yang saniter, dan mencuci tangan sesudah buang air besar dan 
sebelum memasak atau menjamah makanan. Menyebarkan informasi tentang 
risiko mengkonsumsi buah atau sayuan mentah atau yang tidak dimasak dan 
minum air yang tidak terjamin kebersihannya. 

2) Membuang tinja dengan cara yang saniter. 
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3) Melindungi sumber air umum dari kontaminasi tinja. Saringan air dari pasir 
menghilangkan hampir semua kista dan filter tanah diatomaceous menghilangkan 
semua kista. Klorinasi air yang biasanya dilakukan pada pengolahan air untuk 
umum tidak selalu membunuh kista; air dalam jumlah sedikit seperti di kantin atau 
kantong Lyster sangat baik bila di olah dengan yodium dalam kadar tertentu, 
apakah itu dalam bentuk cairan (8 tetes larutan yodium tincture 2% per quart air 
atau 12,5 ml/ltr larutan jenuh kristal yodium) atau sebagai tablet pemurni air (satu 
tablet tetraglycin hydroperiodide, Globaline ®, per quart air). Biarkan lebih kurang 
selama 10 menit (30 menit jika dingin) sebelum air bisa diminum. Filter yang 
mudah dibawa dengan ukuran pori kurang dari 1,0 µm efektif untuk digunakan. 
Air yang kualitasnya diragukan dapat digunakan dengan aman bila di rebus selama 
1 menit. 

4) Mengobati orang yang diketahui sebagai “carriers”; perlu ditekankan pentingnya 
mencuci tangan dengan baik sesudah buang air besar untuk menghindari infeksi 
ulang dari tetangga atau anggota keluarga yang terinfeksi. 

5) Memberi penyuluhan kepada orang dengan risiko tinggi untuk menghindari 
hubungan seksual oral yang dapat menyebabkan penularan fekal-oral. 

6) Instansi kesehatan sebaiknya membudayakan perilaku bersih dan sehat bagi orang-
orang yang menyiapkan dan mengolah makanan untuk umum dan menjaga 
kebersihan dapur dan tempat-tempat makan umum. Pemeriksaan rutin bagi 
penjamah makanan sebagai tindakan pencegahan sangat tidak praktis. Supervisi 
yang ketat perlu dilakukan terhadap pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat 
ini. 

7) Disinfeksi dengan cara merendam buah dan sayuran dengan disinfektan adalah 
cara yang belum terbukti dapat mencegah penularan E. histolytica. Mencuci 
tangan dengan baik dengan air bersih dan menjaga sayuran dan buah tetap kering 
bisa membantu upaya pencegahan; kista akan terbunuh dengan pengawetan, yaitu 
dengan suhu diatas 50oC dan dengan iradiasi. 

8) Penggunaan kemopropilaktik tidak dianjurkan. 
 

B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar. 
1). Laporan kepada instansi kesehatan setempat; pada daerah endemis tertentu; di 

sebagian besar negara bagian di AS dan sebagian besar negara didunia penyakit ini 
tidak wajib dilaporkan, Kelas 3C (lihat tentang pelaporan penyakit menular). 

2). Isolasi : Untuk penderita yang di rawat di rumah sakit, tindakan kewaspadaan 
enterik dilakukan pada penanganan tinja, baju yang terkontaminasi dan sprei. 
Mereka yang terinfeksi dengan E. histolityca dijauhkan dari kegiatan pengolahan 
makanan dan tidak diizinkan merawat pasien secara langsung. Ijinkan mereka 
kembali bekerja sesudah kemoterapi selesai. 

3). Disinfeksi serentak : Pembuangan tinja yang saniter. 
4). Karantina : Tidak diperlukan. 
5). Imunisasi kontak : Tidak dilakukan. 
6). Investigasi kontak dan sumber infeksi : Terhadap anggota rumah tangga dan 

kontak lain yang dicurigai sebaiknya dilakukan pemeriksaan tinja secara 
mikroskopis. 
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7). Pengobatan spesifik : Disentri amoebik akut dan amoebiasis ekstraintestinal 
sebaiknya diobati dengan metronidazole (Flagyl), diikuti dengan iodoquinol 
(Diodoquin), paromomycin (Humatin®) atau diloxanide furoate (Furamide®). 
Dehydroemetine (Mebadin®), diikuti dengan iodoquinol, paromomycin atau 
diloxanide furoate, adalah pengobatan alternatif yang cocok untuk penyakit 
saluran pencernaan yang sukar disembuhkan atau yang berat. Pada penderita 
dengan abses hati dengan demam yang berlanjut 72 jam sesudah terapi dengan 
metronidazole, aspirasi non-bedah bisa dilakukan. Kadang-kadang klorokuin 
ditambahkan pada terapi dengan metronidazole atau dehydroemetine untuk 
pengobatan abses hati yang sulit disembuhkan. Kadang-kadang abses hati 
membutuhkan tindakan aspirasi bedah jika ada risiko pecah atau abses yang 
semakin melebar walaupun sudah diobati. Pembawa kista yang tidak mempunyai 
gejala diobati dengan iodoquinol, paromomycin atau diloxanide furoate. 
Metronidazole tidak direkomendasikan untuk digunakan selama kehamilan 
trimester pertama, namun belum ada bukti adanya teratogenisitas pada manusia. 
Dehydroemetin merupakan kontraindikasi selama kehamilan. Diloxanide furoate 
dan dehydroemetin tersedia di CDC Drug Service, CDC, Atlanta, telp 404-639-
3670. 

 
C. Penanggulangan Wabah:  

Terhadap mereka yang diduga terinfeksi sebaiknya dilakukan pemeriksaan laboratorium 
untuk menghindari “false positive” dari E. histolityca atau oleh etiologi lain. Investigasi 
epidemiologis dilakukan untuk mengetahui sumber dan cara penularan. Jika sumber 
penularan bersifat “common source”, misalnya berasal dari air atau makanan, tindakan 
yang tepat perlu dilakukan untuk mencegah penularan lebih lajut.  

 
D. Implikasi bencana : 

Buruknya fasilitas sanitasi dan fasilitas pengolahan makanan memudahkan timbulnya 
KLB amoebiasis, terutama pada kelompok masyarakat yang sebagian besar adalah 
pembawa kista. 
 

E. Tindakan internasional : tidak ada. 
 
 
 
 
ANGIOSTRONGYLIASIS         ICD-9 128.8; ICD-10 B83.2 
(Eosinophilic meningoenchepalitis, Eosinophilic meningitis) 
 
1. Identifikasi. 

Penyakit nematoda dari Susunan Saraf Pusat (SSP) terutama menyerang selaput otak. 
Invasi parasit mungkin tidak memberikan gejala atau muncul gejala yang ringan, pada 
umumnya ditandai dengan sakit kepala berat, kaku pada leher dan punggung dengan 
paresthesia yang bervariasi. Kira kira 5 % penderita mengalami kelumpuhan pada muka 
dan terjadi secara temporer. Demam ringan mungkin muncul. Cacing ditemukan di Liquor 
Cerebrospinalis (LCS) dan mata. LCS biasanya menunjukkan gejala pleositosis dengan 
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lebih dari 20 % eosinofil; Eosinofilia tidak selalu ada tetapi mencapai sekitar 82 %. 
Penyakit berlangsung dari beberapa hari hingga beberapa bulan. Jarang terjadi kematian. 

 
Diferensial diagnosis adalah dengan cysticercosis otak, paragonimiasis, echinococcosis, 
gnathomiasis, tuberculous meningitis, coccidiodal meningitis, aseptic meningitis dan 
neurosyphillis. 
 
Diagnosa, terutama di daerah endemis, yaitu dengan ditemukannya sel eosinofil di dalam 
LCS dan adanya riwayat pernah mengkonsumsi kerang mentah. Tes imunodiagnostik 
bersifat presumtif; ditemukannya cacing di dalam LCS atau pada otopsi lebih menegaskan 
diagnosa. 

 
2. Penyebab penyakit 

Parastrongylus (Angiostrongylus) cantonensis, adalah nematoda (cacing paru dari tikus). 
Larva stadium 3 pada  hospes intermediair (kerang darat atau kerang laut) infektif 
terhadap manusia. 

 
3. Disribusi penyakit. 

Penyakit ini endemis di Hawaii, Tahiti, banyak pulau di Kepulauan Pasifik, Vietman, 
Thailand, Malaysia, Cina, Indonesia, Taiwan, Filipina dan Kuba. Nematoda ditemukan di 
bagian utara Jepang, Selatan Brisbane, Australia dan di Afrika ditemukan di  bagian barat 
Pantai Gading dan juga dilaporkan ditemukan di Madagaskar, Mesir, Puertorico dan New 
Orleans (AS). 
 

4. Reservoir : tikus (Rattus and Bandicota spp) 
 
5. Cara penularan : 

Karena memakan siput mentah atau setengah matang, siput dan planarian darat yang 
merupakan hospes intermediair atau berperan sebagai alat transport yang mengandung 
larva infektif. Udang, ikan dan kepiting darat yang memakan kerang atau siput bisa 
membawa larva infektif. Salada dan sayuran lainnya yang terkontaminasi oleh kerang 
kecil bisa berperan sebagai sumber infeksi. Kerang terinfeksi oleh larva stadium pertama 
yang diekskresikan oleh tikus yang terinfeksi; pada saat larva stadium ketiga berkembang 
didalam kerang, maka tikus (dan manusia) yang menelan kerang juga akan terinfeksi. Di 
dalam tubuh tikus, larva pindah ke otak dan di otak matang menjadi stadium dewasa; larva 
dewasa muda pindah ke permukaan otak dan melalui pembuluh vena mencapai tujuan 
akhir mereka di arteri pulmonaris. 
Sesudah kawin, cacing betina meninggalkan telur-telurnya yang kemudian menetas di 
ujung arteri pulmonaris; larva stadium pertama memasuki sistem bronkhi, melewati 
trakhea, tertelan dan keluar melalui tinja. Pada manusia, siklus ini jarang sekali melewati 
stadium SSP (Susunan Saraf Pusat). 

 
6. Masa inkubasi : Biasanya 1 – 3 minggu, bisa juga lebih pendek atau lebih panjang. 
 
7. Masa penularan : Tidak ditularkan dari orang ke orang. 
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8. Kerentanan dan kekebalan. 
Semua orang rentan terhadap infeksi. Malnutrisi dan penyakit penyakit yang melemahkan 
keadaan umum bisa membuat penyakit ini bertambah berat bahkan fatal. 

 
9. Cara pemberantasan. 

A. Tindakan pencegahan. 
1). Memberi penyuluhan kepada masyarakat umum tentang cara-cara menyiapkan 

makanan mentah dan  makanan yang berasal dari siput baik siput darat maupun 
laut. 

2). Pengendalian tikus. 
3). Rebus siput, udang, ikan dan kepiting selama 3 – 5 menit atau bekukan pada – 15 

oC (5oF) selama 24 jam; tindakan ini efektif membunuh larva. 
4). Hindari makan makanan mentah yang terkontaminasi oleh siput dan mollusca, 

membersihkan salada dan sayur-sayuran dengan seksama untuk menghilangkan 
mollusca tidak selalu dapat menghilangkan larva yang infektif. Radiasi dan 
pasturisasi akan sangat efektif. 

 
B.  Pengawasan dari penderita, kontak dan lingkungan sekitar. 

1). Laporan kepada institusi kesehatan setempat; laporan resmi tidak dilakukan. Class 
5 (lihat tentang pelaporan penyakit menular). 

2). Isolasi: tidak dilakukan. 
3). Disinfeksi serentak : Tidak diperlukan. 
4). Karantina : tidak dilakukan. 
5). Imunisasi kontak : tidak dilakukan. 
6). Investigasi dari kontak dan sumber infeksi : perlu dilakukan investigasi terhadap 

makanan yang diduga sebagai sumber infeksi serta cara-cara makanan tersebut 
disiapkan. 

7). Pengobatan spesifik : Mebendazole dan albendazole efektif untuk pengobatan 
anak-anak di Taiwan. 

 
C.  Penanggulangan wabah : Jika ditemukan adanya pengelompokan sejumlah kasus 

dalam wilayah geografis tertentu atau pada suatu institusi tertentu, segera lakukan 
penyelidikan epidemiologis. 

 
D.  Implikasi bencana : tidak ada. 
 
E.  Tindakan internasional : tidak ada. 
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ANGIOSTRONGYLIASIS  ABDOMINALIS    ICD-9 128.8 
ANGIOSTRONGYLIASIS INTESTINALIS    ICD-10 B81.3 
 
 
Pada tahun 1967, sindroma yang mirip dengan penyakit usus buntu ditemukan di Costa Rica, 
terutama pada anak-anak dibawah usia 13 tahun, dengan rasa sakit dan tegang pada perut dan 
fosa iliaca kanan dan punggung, demam, tidak nafsu makan, muntah, terasa kaku pada 
abdomen, teraba massa seperti tumor di bagian kanan bawah dan terasa sakit ketika dilakukan 
tuse rektal. Lekositosis umumnya berada pada angka 20.000 dan 30.000/cu mm (unit SI: 20 – 
30 x 109/L) dengan eosinofil berkisar dari 11 % hingga 61 %. Pada waktu dilakukan operasi, 
ditemukan jaringan granulasi berwarna kuning pada lapisan subserosa  dinding usus. Dan 
telur serta larva dari Parastrongylus (Angiostrongylus) costaricensis ditemukan di pembuluh 
limfe, dinding usus dan omentum; cacing dewasa ditemukan di arteri kecil, pada umumnya di 
daerah ileosekal. Infeksi ditemukan pada penduduk di Amerika Tengah, Amerika Selatan dan 
di AS. 
Reservoir parasit ini adalah tikus (tikus kapas, Sigmodon hispidus, cacing ini antara lain 
ditemukan di daerah selatan AS), siput biasanya selalu merupakan hospes intermediair. 
Cacing dewasa hidup di arteria mesenterika di daerah sekal, dan telur-telurnya dibawa ke 
dinding usus halus.  Pada masa embrionasi, larva stadium pertama pindah ke lumen usus, 
dikeluarkan bersama tinja dan di telan oleh siput. Didalam tubuh siput, larva ini berkembang 
hingga stadium tiga, yang sudah infektif bagi manusia dan tikus. Larva infektif ini ditemukan 
pada lendir keong yang ditinggalkan di permukaan tanah dan permukaan tempat-tempat lain. 
Jika lendir atau keong kecil ini ditelan oleh manusia, maka larva infektif ini masuk ke dalam 
dinding usus, menjadi matang di kelenjar limfe dan pembuluh darah limfa. Cacing dewasa 
migrasi ke arteriolae mesenterika di daerah ileosekal dimana telur-telur  diletakkan.  Pada 
manusia, sebagian besar telur dan larva ini mengalami degenerasi dan menyebabkan reaksi 
granulomatosa. Tidak ada pengobatan spesifik, tindakan bedah kadang-kadang perlu 
dilakukan. 
 
 
 
 
ANISAKIASIS      ICD-9 127.1; ICD-10 B81.0 
 
 
1. Identifikasi. 

Merupakan penyakit parasit dari saluran pencernaan manusia biasanya ditandai dengan 
gejala sakit pada abdomen, kejang dan muntah, oleh karena mengkonsumsi makanan 
mentah atau ikan laut yang belum diolah, yang mengandung larva cacing ascaridoid. 
Larva yang motil bergerak menembus dinding lambung menimbulkan lesi atau ulkus akut 
disertai dengan mual, muntah dan sakit epigastrik, kadang disertai dengan hematemesis. 
Larva ini mungkin migrasi ke atas dan menempel di dinding orofaring dan menyebabkan 
batuk. Di usus halus, larva menimbulkan abses eosinofil, dengan gejala menyerupai 
apendisitis atau enteritis. Pada saat larva menembus masuk rongga peritoneal, jarang 
sekali mengenai usus besar. 
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Diagnosa dibuat dengan menemukan larva dengan panjang 2 cm yang masuk kedaerah 
orofaring atau dengan menemukan larva melalui pemeriksaan gastroskopik atau 
menemukan larva pada sampel jaringan yang diambil dengan cara pembedahan. Tes 
serologis sedang dalam pengembangan. 

 
2. Penyebab penyakit. 

Larva nematoda dari sub famili Anisakinae genera Anisakis dan Pseudoterranova.  
 
3. Distribusi penyakit. 

Penyakit menimpa orang yang mengkonsumsi ikan laut, gurita atau cumi mentah atau 
yang tidak ditangani dengan baik (dibekukan, diasinkan, direndam garam atau diasap). 
Kebiasaan makan ikan mentah ini umum terjadi di Jepang (sushi dan sashimi), Belanda 
(herring), Skandinavia (gravlax), dan di Pantai Pasifik dari Amerika Latin (ceviche). 
Lebih dari 12.000 kasus ditemukan di Jepang. Dahulu penyakit ini sering ditemukan di 
Belanda. Namun sekarang terlihat jumlah penderita bertambah hampir diseluruh Eropa 
Barat dan AS dengan meningkatnya konsumsi ikan mentah. 

 
4. Reservoir. 

Anisakinae tersebar luas di alam, tetapi hanya jenis tertentu saja yang menjadi parasit pada 
mamalia laut dan merupakan ancaman bagi manusia. Siklus hidup parasit ini dialam 
meliputi transmisi larva dari satu predator ke predator lain, yaitu dari crustacea yang 
dimakan oleh cumi, gurita atau ikan, lalu dimakan oleh mamalia laut sedangkan manusia 
sebagai hospes insidental. 

 
5. Cara penularan 

Larva infektif hidup di dalam mesenterium perut ikan; seringkali sesudah  ikan mati larva 
pindah ke otot ikan. Ketika dimakan oleh manusia larva dilepaskan pada waktu dicerna 
dalam perut, larva bisa menembus mukosa lambung atau mukosa usus.  

 
6. Masa inkubasi 

Gejala-gejala pada lambung bisa muncul dalam beberapa jam sesudah menelan larva 
infektif. Gejala pada usus besar dan usus halus muncul dalam beberapa hari hingga 
beberapa minggu tergantung dari jumlah, besar dan lokasi larva. 

 
7. Masa penularan : Penularan langsung dari orang ke orang tidak terjadi. 
 
8. Kerentanan dan Kekebalan : Setiap orang rentan terhadap penyakit ini. 
 
9. Cara - cara pemberantasan. 

A. Tindakan pencegahan  
1). Hindari mengkonsumsi ikan laut yang tidak dimasak dengan baik. Panaskan ikan 

laut hingga 60 oC(140 oF) selama 10 menit, bekukan hingga – 35 oC (-31oF) atau 
lebih rendah selama 15 jam atau bekukan dengan cara biasa pada – 23oC (-10oF) 
selama paling tidak 7 hari, cara ini akan membunuh larva. Cara pengendalian yang 
dikembangkan akhir-akhir ini dilaksanakan dengan sukses di Belanda. Irradiasi 
efektif membunuh parasit. 
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2). Membersihkan dan membuang usus (eviscerasi) ikan secepat mungkin sesudah 
ditangkap dapat mengurangi jumlah larva yang masuk ke dalam otot mesenterik. 

3). Penerangan dengan lilin direkomendasikan untuk menerangi produk ikan dimana 
dengan penerangan ini parasit bisa dilihat. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar. 

1). Laporan pada instansi kesehatan setempat : tidak dianjurkan, Kelas 5 (lihat 
Tentang pelaporan penyakit menular). Namun perlu dilaporkan jika ditemukan 
satu kasus atau lebih di daerah yang sebelumnya tidak pernah dilaporkan ada 
kasus, atau didaerah dimana tindakan pengendalian sedang berlangsung, kasus 
yang ditemukan sebaiknya dilaporkan. 

2). Isolasi : tidak diperlukan . 
3). Disinfeksi serentak : tidak diperlukan. 
4). Karantina : tidak diperlukan. 
5). Imunisasi kontak : tidak diperlukan 
6). Investigasi kontak dan sumber infeksi : tidak ada. 
7). Pengobatan spesifik : menghilangkan larva dengan cara gastroskopik, eksisi dari 

luka. 
C. Penanggulangan wabah : tidak ada 
 
D. Implikasi bencana : tidak ada. 
 
E. Tindakan internasional : tidak ada. 

 
 
 
 
ANTHRAX       ICD-9 022; ICD-10 A22 
(Malignant pustule, Malignant edema, Woolsorter disease, Ragpicker disease) 
 
 
1. Identifikasi 

Adalah penyakit bakteri akut biasanya mengenai kulit, sangat jarang mengenai orofaring, 
mediastinum atau saluran pencernaan. Pada anthrax kulit rasa gatal pada kulit yang 
terpajan adalah hal yang pertama kali terjadi, diikuti dengan lesi yang berubah menjadi 
papulair, kemudian vesikulair dan selama 2 – 6 hari berubah menjadi jaringan parut hitam. 
Jaringan parut ini biasanya dikelilingi oleh bengkak ekstensif sedang, hingga berat. 
Kadangkala disertai dengan gelembung kecil. Rasa sakit jarang muncul dan jika ada 
biasanya karena infeksi sekunder atau bengkak. Kepala, dahi dan tangan merupakan 
tempat dimana infeksi biasa muncul. Lesi ini kadang keliru dibedakan dengan Orf pada 
manusia (lihat penyakit virus Orf). Infeksi yang tidak diobati bisa menyebar ke daerah 
kelenjar limfe dan ke sistem peredaran darah dengan akibat terjadi septikemi. Selaput otak 
bisa terkena. Anthrax kulit yang tidak diobati mempunyai angka “case fatality” antara 5 % 
- 20 %, dengan terapi antibiotik yang efektif, hanya terjadi sedikit kematian. Lesi 
berkembang berupa lesi yang sangat khas pada kulit bahkan sesudah dimulainya terapi 
antibiotik.  

 



 20

Gejala awal karena inhalasi anthrax mula-mula sangat ringan dan tidak spesifik termasuk 
demam, malaise dan batuk ringan atau sakit dada. Kemudian muncul gejala akut berupa 
gangguan pernapasan, gambaran sinar-x melebarnya mediastinum; demam dan syok akan 
terjadi dalam 3 – 5 hari dan tidak lama kemudian akan mengakibatkan kematian. Anthrax 
usus jarang terjadi dan lebih sulit untuk dikenal terkecuali jika muncul sebagai KLB 
keracunan makanan, dengan gejala berupa gangguan abdominal diikuti dengan demam, 
tanda-tanda septikemi dan kematian pada kasus-kasus tertentu. Bentuk orofaringeal dari 
penyakit primer pernah ditemukan. 

 
Konfirmasi laboratorium dibuat dengan ditemukannya organisme penyebab penyakit di 
dalam darah, lesi atau discharge dengan pengecatan langsung Polikrom metilen biru 
(M’Fadyean) atau dengan kultur atau dengan inokulasi dari tikus, marmoot atau kelinci. 

 
Identifikasi cepat dari organisme dengan menggunakan tes Imunodiagnostik, ELISA & 
PCR mungkin hanya tersedia pada laboratorium rujukan tertentu. 

 
2. Penyebab penyakit. 

Bacillus anthracis, bakteri gram positif, berkapsul, membentuk spora, berbentuk batang 
yang tidak bergerak. 

 
3. Distribusi penyakit. 

Merupakan penyakit utama herbivora, sedangkan manusia dan karnivora merupakan 
hospes insidential. Infeksi anthrax pada manusia bersifat sporadis dan jarang terjadi 
disebagian besar negara maju. Ia merupakan penyakit akibat kerja (occupational disease) 
utama para pekerja yang memproses kulit, bulu (terutama kambing) tulang, produk tulang 
dan wol, dokter hewan dan pekerja pertanian, pekerja yang menangani binatang liar 
(wildlife) dan mengenai mereka yang menangani binatang sakit. Anthrax pada manusia 
endemis di wilayah pertanian, dimana didaerah itu kejadian anthrax pada binatang sangat 
umum ditemukan ; ini termasuk negara-negara di Amerika Tengah dan Selatan, Bagian 
Selatan dan Timur, Asia, Afrika. Munculnya daerah baru infeksi anthrax pada hewan 
ternak bisa terjadi melalui import makanan ternak yang mengandung tulang yang 
terkontaminasi. Kejadian bencana alam seperti banjir bisa memicu timbulnya epizootik. 
Antrhax di anggap sebagai alat yang sangat potensial untuk bioterorisme dan “biowarfare” 
(perang dengan menggunakan senjata biologis), pada saat terjadi perang biologis, anthrax 
dapat muncul sebagai kejadian yang secara epidemiologis sangat luar biasa. 

 
4. Reservoir 

Binatang, (biasanya herbivora, baik hewan ternak maupun liar), menyebarkan basil pada 
saat terjadi perdarahan atau tumpahnya darah pada saat hewan tersebut disembelih atau 
mati. Pada pajanan udara, bentuk vegetatif akan membentuk spora, dan spora dari B. 
anthraxis sangat resisten pada kondisi lingkungan yang kurang baik dan begitu juga 
disinfeksi tidak mempan, spora bisa hidup terus di tanah yang terkontaminasi selama 
bertahun-tahun. B. anthraxis adalah bakteri komensal tanah yang tersebar di berbagai 
tempat di seluruh dunia. Pertumbuhan bakteri dan kepadatan spora tanah bisa meningkat 
karena banjir atau pada kondisi ekologi tertentu. Tanah juga dapat terkontaminasi oleh 
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tahi/kotoran burung kering, yang menyebarkan organisme dari satu tempat ke tempat lain 
oleh karena burung tersebut habis makan bangkai yang terkontaminasi anthrax.  
Kulit kering atau kulit yang diproses serta kulit dari binatang yang terinfeksi bisa 
membawa spora hingga bertahun-tahun dan merupakan media  penyebaran penyakit ke 
seluruh dunia. 

 
5. Cara penularan. 

Infeksi kulit terjadi melalui kontak dengan jaringan binatang (sapi, biri-biri, kambing, 
kuda, babi dan sebagainya) yang mati karena sakit; mungkin juga karena gigitan lalat 
yang hinggap pada binatang-binatang yang mati karena anthrax, atau karena kontak 
dengan bulu yang terkontaminasi, wol, kulit atau produk yang dibuat dari binatang-
binatang ini seperti kendang, sikat atau karpet; atau karena kontak dengan tanah yang 
terkontaminasi oleh hewan. Tanah dapat juga tercemar anthrax karena dipupuk dengan 
limbah pakan ternak yang terbuat dari tulang yang tercemar. Inhalasi spora anthrax dapat 
terjadi pada proses industri yang berisiko, seperti pada waktu mewarnai kulit dan pada 
pemrosesan wol atau tulang; dimana saat itu dapat terjadi percikan dari spora B. anthracis. 
Anthrax usus dan orofaringeal muncul karena memakan daging terkontaminasi yang tidak 
dimasak dengan baik; tidak ada bukti bahwa susu dari binatang terinfeksi dapat 
menularkan anthrax. Penyakit menyebar diantara binatang pemakan rumput melalui 
makanan dan tanah yang terkontaminasi; sedangkan penyebaran penyakit pada omnivora 
dan karnivora melalui daging, tulang atau makanan lain dan penyebaran pada binatang liar 
terjadi karena binatang tersebut makan bangkai yang terkontaminasi anthrax. Infeksi tidak 
sengaja bisa terjadi pada petugas laboratorium.  

 
Pada Tahun 1979, telah terjadi KLB karena inhalasi anthrax di Yekaterinburg 
(Sverdlovsk), Rusia, dimana pada waktu itu 66 orang tewas dan 11 orang lainnya 
selamat. Di duga saat itu masih ada banyak kasus lain yang terjadi. Hasil investigasi 
memperlihatkan bahwa kasus anthrax ini diduga berasal dari sebuah institut penelitian 
biologi dan disimpulkan bahwa KLB terjadi karena percikan yang tidak disengaja sebagai 
akibat kecelakaan kerja pada kegiatan penelitian senjata biologis. 

 
6. Masa inkubasi 

Dari 1 – 7 hari. Walaupun masa inkubasi dapat mencapai 60 hari (di Sverdlovsk masa 
inkubasi mencapai 43 hari). 

 
7.  Masa penularan. 

Penularan dari orang ke orang sangat jarang. Barang dan tanah yang terkontaminasi oleh 
spora bisa tetap infektif hingga puluhan tahun. 

 
8.  Kerentanan dan kekebalan. 

Timbulnya kekebalan setelah infeksi tidak jelas; ada beberapa bukti dari infeksi yang 
tidak manifest (‘inapparent”) diantara orang yang sering kontak dengan agen penyebab 
penyakit; serangan ke dua dapat terjadi, tetapi jarang dilaporkan. 

 
 
 

 



 22

9.  Cara pemberantasan 
A. Tindakan pencegahan. 

1). Berikan imunisasi kepada orang dengan risiko tinggi dengan vaksin cell-free yang 
disiapkan dari filtrat kultur yang mengandung antigen protektif (tersedia di AS dari 
“Bioport corporation”, 3500 N. Martin Luther King, Jr. Boulevard, Lansing MI 
48909). Terbukti bahwa vaksin ini efektif mencegah anthrax kulit dan pernapasan.; 
direkomendasikan untuk diberikan kepada petugas labororatorium yang secara 
rutin bekerja dengan B. anthracis dan para pekerja yang menangani bahan industri 
mentah yang potensial terkontaminasi. Vaksin ini juga dapat digunakan untuk 
melindungi personil militer yang terpajan senjata perang biologis. 

2). Beri penyuluhan kepada para pekerja yang menangani bahan-bahan yang potensial 
terkontaminasi anthrax sebagai penular anthrax, sebaiknya para pekerja menjaga 
kulit agar tidak lecet dan menjaga kebersihan perorangan. 

3). Membersihkan debu dan membuat ventilasi yang baik di tempat-tempat kerja pada 
industri berbahaya; terutama yang menangani bahan mentah. Selalu melakukan 
supervisi medis pada para pekerja dan melakukan perawatan spesifik pada luka 
dikulit. Pekerja sebaiknya menggunakan baju pelindung dan tersedia fasilitas yang 
baik untuk mencuci tangan dan pakaian dan mengganti sesudah kerja. Tempatkan 
ruang makan jauh dari tempat kerja. Uap formaldehid digunakan untuk disinfeksi 
pabrik tekstil yang terkontaminasi anthrax. 

4). Lakukan pencucian secara menyeluruh, disinfeksi atau sterilkan bulu, wol dan 
tulang atau bagian dari tubuh binatang lainnya yang akan dijadikan pakan ternak 
sebelum diproses. 

5). Kulit binatang yang terpajan anthrax jangan di jual. Bangkai binatang yang 
terpajan anthrax jangan digunakan sebagai bahan pakan ternak. 

6). Jika dicurigai terkena anthrax, jangan melakukan nekropsi pada binatang tersebut. 
Jika ingin mengambil sampel darah untuk kultur lakukan secara aseptis. Hindari 
kontaminasi tempat pengambilan sampel. Jika nekrospi dilakukan dengan tidak 
hati-hati, sterilkan seluruh bahan dan alat yang dipakai dengan otoklaf, insinerator 
atau dilakukan disinfeksi dan fumigasi dengan bahan kimia. 
Karena spora anthrax bisa hidup selama berpuluh-puluh tahun jika bangkai 
dikubur, maka teknik pemusnahan yang paling baik adalah membakar bangkai 
binatang tersebut dengan suhu tinggi (insinerasi) di tempat binatang itu mati atau 
dengan mengangkut bangkai tersebut ke tempat insenerator, hati-hati agar tidak 
terjadi kontaminasi sepanjang jalan menuju insenerator. Jika cara ini tidak 
memungkinkan, kuburlah dalam-dalam bangkai binatang itu di tempat binatang itu 
mati; jangan dibakar di lapangan terbuka. Tanah yang terkontaminasi dengan 
bangkai atau kotoran binatang didekontaminasi dengan lye 5% atau kalsium oksida 
anhydrous (quicklime). Bangkai yang dikubur dalam-dalam sebaiknya di taburi 
dengan quicklime. 

7). Awasi dengan ketat buangan air limbah dari tempat yang menangani binatang-
binatang yang potensial terkontaminasi anthrax dan limbah dari pabrik yang 
menghasilkan produk bulu, wol, tulang atau kulit yang mungkin terkontaminasi.  

8). Berikan Imunisasi sedini mungkin dan lakukan imunisasi ulang setiap tahun 
kepada semua hewan yang berisiko terkena anthrax. Obati hewan yang 
menunjukkan gejala anthrax dengan penisilin atau tetrasiklin, berikan imunisasi 
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sesudah terapi dihentikan. Hewan ini sebaiknya tidak disembelih hingga beberapa 
bulan setelah sembuh. Pengobatan sebagai pengganti imunisasi dapat diberikan 
kepada hewan yang terpajan sumber infeksi, seperti terpajan dengan makanan 
ternak komersiil yang terkontaminasi. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya. 

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat; kasus anthrax wajib dilaporkan di 
sebagian besar negara bagian dan negara-negara lain di dunia, Kelas 2A (lihat 
tentang pelaporan penyakit menular). Laporan kepada badan yang berwenang 
menangani pertanian dan hewan ternak wajib dilakukan juga. 
Walaupun hanya ditemukan satu kasus anthrax pada manusia; terutama jenis 
pernafasan, dianggap sebagai kejadian luar biasa sehingga harus dilaporkan segera 
kepada pejabat yang berwenang di bidang kesehatan masyarakat dan kepada 
penegak hukum sebagai bahan pertimbangan kemungkinan bahwa KLB ini 
bersumber dari kegiatan terorisme. 

2). Isolasi : untuk anthrax kulit dan pernapasan lakukan tindakan kewaspadaan standar 
selama sakit. Dengan pemberian terapi antibiotik yang tepat lesi kulit bebas dari 
bakteri dalam waktu 24 jam namun lesi ini tetap berkembang sesuai dengan siklus 
yang sangat khas dari lesi anthrax  yaitu adanya ulcerasi, pengelupasan dan 
resolusi. 

3). Disinfeksi serentak :  
Disinfeksi dilakukan terhadap discharge dari lesi dan terhadap alat-alat yang 
kontak dengan tanah. Hipoklorit sangat baik dipakai untuk disinfeksi karena dapat 
membunuh spora dan digunakan jika bahan yang akan didisinfeksi volumenya 
kecil dan bahan tersebut tidak mudah korosif; hidrogen peroksida, asam perasetik 
dan glutaraldehid bisa menjadi alternatif; formaldehid, etilen oksida dan iradiasi 
kobalt juga sering digunakan. Memusnahkan spora dilakukan dengan sterilisasi 
uap, otoklaf atau dibakar untuk meyakinkan bahwa spora tersebut betul-betul telah 
musnah. Fumigasi dan disinfeksi kimia dapat digunakan untuk alat-alat berharga. 
Lakukan pembersihan menyeluruh. 

4). Karantina : tidak diperlukan. 
5). Imunisasi kontak : tidak diperlukan. 
6). Investigasi kontak dan sumber infeksi : 

Lakukan investigasi terhadap kemungkinan adanya riwayat seseorang terpajan 
dengan binatang yang terinfeksi atau terpajan dengan produk dari binatang, dan 
lacak tempat asalnya. Pada pabrik yang mengolah produk binatang, periksa apakah 
telah dilakukan tindakan preventif yang tepat seperti yang dijelaskan pada 9A 
diatas, Seperti dijelaskan pada 9B1 kemungkinan Anthrax bersumber dari kegiatan 
bioterorisme tidak bisa dikesampingkan terutama untuk kasus anthrax pada 
manusia, kasus-kasus tersebut sumber infeksinya tidak jelas. 

7). Pengobatan spesifik; penisilin adalah obat pilihan untuk anthrax kulit dan 
diberikan selama 5 – 7 hari. Tetrasiklin, eritromisin dan klorampenikol juga 
efektif. Angkatan bersenjata Amerika merekomendasikan pemberian 
Ciprofloxacin parenteral atau doksisiklin untuk anthrax pernapasan, lama 
pengobatan tidak dijelaskan secara rinci. 
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C. Penanggulangan  wabah 
KLB anthrax merupakan penyakit akibat kerja pada peternakan. Wabah anthrax yang 
jarang terjadi di AS adalah KLB yang bersifat lokal terjadi dikalangan pekerja yang 
mengolah produk binatang, terutama bulu kambing. KLB anthrax yang terjadi 
berkaitan dengan penanganan dan konsumsi daging ternak yang terinfeksi terjadi di 
Asia, Afrika dan bekas negara Uni Sovyet. 

 
D.  Implikasi bencana : 

Tidak ada, kecuali jika terjadi banjir di daerah yang terinfeksi. 
 
E.  Tindakan internasional : 

Sterilkan bahan pakan ternak import yang mengandung tulang sebelum digunakan 
sebagai makanan ternak. Disinfeksi wol, bulu dan produk lain dari binatang jika ada 
indikasi terinfeksi. 

 
F.  Pengamanan bioterorisme. 

Selama  tahun 1998, lebih dari 2 lusin ancaman anthrax terjadi di AS. Tidak ada 
satupun dari ancaman ini terjadi. Prosedur umum di AS untuk menangani ancaman ini 
adalah : 
1). Siapapun yang menerima ancaman penyebaran anthrax, segera melaporkan kepada 

FBI (Federal Bureau of Investigation).  
2). Di AS, FBI bertanggung jawab penuh untuk melakukan investigasi terhadap 

ancaman senjata biologis dan lembaga lain harus bekerja sama memberikan 
bantuan jika diminta oleh FBI. 

3). Departemen kesehatan negara bagian dan Dinas Kesehatan setempat sebaiknya 
juga di beritahu jika ada ancaman ini dan siap memberikan bantuan dan tindak 
lanjut yang mungkin diperlukan. 

4). Orang yang terpajan anthrax tidak menular, sehingga tidak perlu dikarantina. 
5). Orang yang mungkin terpajan, sebaiknya di sarankan menunggu hasil 

laboratorium dan tidak perlu diberi kemoprofilaksis. Jika mereka menjadi sakit 
sebelum hasil tes laboratorium selesai, mereka harus segera menghubungi Dinas 
Kesehatan setempat dan segera ke Rumah Sakit yang ditunjuk untuk mendapatkan 
perawatan gawat darurat, dan mereka harus memberi tahukan kepada petugas 
medis bahwa ia kemungkinan terpajan anthrax. 

6). Jika penderita terbukti terpajan anthrax yang ditularkan melalui udara, penderita 
harus segera mendapat pengobatan profilaktik pasca pajanan dengan antibiotik 
yang tepat (fluorokinolon adalah obat pilihan dan doksisiklin adalah obat 
alternatif) dan vaksin. Imunisasi pasca pajanan dengan vaksin bebas sel yang tidak 
aktif di indikasikan sebagai tindak lanjut pemberian kemoprofilaksis sesudah suatu 
insiden biologis. Imunisasi direkomendasikan karena kita tidak tahu apakah spora 
yang terhirup akan berkembang biak atau tidak. Imunisasi pasca pajanan terdiri 
dari 3 suntikan : sesegera mungkin sesudah terpajan dan pada minggu ke 2 dan ke 
4 sesudah terpajan. Terhadap vaksin ini  belum dilakukan evaluasi efektifitas dan 
keamanannya bagi anak-anak kurang dari 18 tahun dan  orang dewasa berusia 60 
tahun atau lebih.  
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7). Setiap orang harus mengikuti petunjuk teknis yang diberikan jika menghadapi 
ancaman biologis 

8). Setiap orang dapat dilindungi dari spora anthrax dengan  menggunakan jubah  
pelindung, sarung tangan dan respirator yang menutupi seluruh muka dengan filter 
yang memiliki efektifitas tinggi terhadap partikel udara “High-efficiency Particle 
Air” – (HEPA), filter (level C) atau perlengkapan pernafasan “Self-Contained 
Breathing Apparatus” (SCBA) (level B) 

9). Orang yang terpajan dan kemungkinan besar terkontaminasi sebaiknya di 
dekontaminasi dengan menggunakan sabun dan dibilas dengan air mengalir dalam 
jumlah yang banyak. Biasanya larutan klorin tidak diperlukan. Cairan klorin 
rumah tangga dengan perbandingan 1 : 10  (konsentrasi hipoklorit 0,5%) 
digunakan bila terjadi kontaminasi luas dan bahan yang terkontaminasi ini tidak 
bisa dibersihkan dengan air dan sabun. Melakukan dekontaminasi dengan klorin 
hanya direkomendasikan sesudah dilakukan dekontaminasi dengan air dan sabun, 
dan larutan klorin ini harus dibersihkan sesudah 10 hingga 15 menit. 

10). Semua orang yang di dekontaminasi harus melepaskan pakaian dan barang-barang 
mereka dan memasukkannya ke dalam tas plastik, yang di beri keterangan yang 
jelas, berisi nama pemilik barang, nomer telpon yang bisa dihubungi, dan 
keterangan tentang isi tas plastik tersebut. Barang-barang ini akan di simpan 
sebagai barang bukti terhadap kemungkinan adanya tindakan kriminal dan barang 
ini akan dikembalikan kepada pemiliknya bila ancaman ini tidak terbukti.  

11). Jika paket atau amplop yang dicurigai berisi anthrax dalam keadaan tertutup (tidak 
terbuka), mereka yang menemukan amplop ini sebaiknya tidak melakukan apapun 
selain menghubungi FBI. Upaya karantina, evakuasi, dekontaminasi dan 
kemoprofilaksis sebaiknya tidak dilakukan bila amplop atau paket dalam keadaan 
tertutup. Untuk kejadian yang disebabkan oleh surat yang mungkin terkontaminasi, 
lingkungan yang kontak langsung dengan surat tersebut harus di dekontaminasi 
dengan larutan hipoklorit 0,5 % sesudah dilakukan investigasi terhadap 
kemungkinan adanya tindakan kriminal. Barang-barang pribadi juga perlu 
didekontaminasi dengan cara yang sama. 

12). Bantuan teknis dapat diberikan segera dengan menghubungi “National Response 
Center” di 800-424-8802 atau “Weapon of Mass Destruction Coordinator FBI” 
setempat.  
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DEMAM BERDARAH ARENAVIRAL  AFRIKA SELATAN  
         ICD-9 078.7; ICD-10 A 96 
DEMAM BERDARAH JUNIN (ARGENTINIAN)     ICD-10 A96.0 
DEMAM BERDARAH MACHUPO (BOLIVIAN)     ICD-10 A96.1 
DEMAM BERDARAH GUANARITO (VENEZUELAN)    ICD-10 A96.8 
DEMAM BERDARAH SABIA (BRAZILIAN)      ICD-10 A96.8 
 
 
 
1. Identifikasi. 

Demam akut viral, berlangsung selama 7-15 hari. Onset berlangsung secara perlahan 
dimulai dengan malaise, sakit kepala, sakit “retro orbital “, mata merah dan demam, 
berkeringat diikuti dengan kelelahan. Mungkin ada petekie dan ekimose diikuti dengan 
eritema di muka, leher dan dada bagian atas. Enantem dengan petekie pada palatum molle 
sering terjadi. Infeksi yang berat menyebabkan epistaksis, hematemesis, melena, hematuri 
dan perdarahan gusi, ensefalopati, tremor dan sering terjadi berkurangnya reflex tendon. 
Bradikardi dan hipotensi disertai syok/renjatan sering ditemukan, dengan karakteristik 
adanya lekopeni dan trombositopeni. Albuminuria sering ditemukan disertai adanya 
silinder seluler dan granuler serta silinder epitel sel yang berlobang di dalam urin. CFR 
berkisar antara 15-30%. Diagnosis dibuat dengan mengisolasi virus atau ditemukannya 
antigen dalam darah dan organ dengan pemeriksaan PCR atau serologis dengan IgM 
ELISA atau deteksi dari neutralizing antibody yang meningkat atau meningkatnya titer 
ELISA atau IFA. Studi laboratorium untuk isolasi virus dan tes neutralizing antibody” 
membutuhkan BSL-4 (Biosafety Level – 4) 

 
2.  Penyebab Infeksi. 

Kompleks Tacaribe dari arenavirus : yaitu virus Junin untuk penyakit Demam Berdarah 
Argentina; virus yang sangat dekat dengan virus Machupo untuk Demam Berdarah 
Bolivia; virus Guanarito untuk Demam Berdarah  Venezuela; virus Sabia untuk Demam 
Berdarah Brazilia. (virus ini berhubungan dengan demam Lassa dan koriomeningitis 
Limfositik). 

 
3. Distribusi Penyakit. 

Demam berdarah Argentina pertama kali ditemukan diantara para pemetik jagung di 
Argentina pada tahun 1955. Sekitar 200-300 kasus dilaporkan dari daerah endemis di 
Argentina setiap tahun sebelum dilakukan imunisasi secara luas; Saat ini insidensnya 
sekitar 100 kasus atau kurang pada tahun-tahun terakhir. Penyakit ini biasanya muncul 
dari bulan Maret hingga Oktober (musim gugur dan salju). Kejadiannya lebih sering pada 
laki-laki dibandingkan dengan perempuan terutama menimpa usia 15-60 tahun. 

 
Penyakit yang sama, yaitu Demam Berdarah Bolivia, disebabkan oleh virus yang hampir 
sama. Terjadi secara sporadis atau muncul sebagai wabah didaerah pedesaan timur laut di 
Bolovia. Pada bulan Juli –Sept 1994, ada 9 kasus, dengan 7 meninggal. 
Pada tahun 1989, Terjadi KLB penyakit dengan gejala perdarahan berat di Guanarito, 
Venezuela. Ada 104 kasus, 24 diantaranya meninggal yang terjadi antara bulan Mei 1990 
sampai dengan Maret 1991. Menimpa penduduk pedesaan Guanarito dan daerah 
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sekitarnya. Semenjak itu kasus-kasus yang sama di laporkan secara intermiten, dan Virus 
ini tetap ditemukan pada tikus. Virus Sabia menyebabkan penyakit yang fatal dengan 
gejala perdarahan dan terjadi di Brazil pada tahun 1990. Infeksi laboratorium yang terjadi 
di Brasilia pada tahun 1992 dan di AS diobati dengan Ribavirin. 

 
4. Reservoir 

Di Argentina, sebagai reservoir untuk virus Junin adalah tikus liar yang hidup di padang 
rumput (terutama Calomys musculinus) sedangkan di Bolivia, C. callosus adalah sebagai 
binatang reservoir. Tikus tebu (Zyangodontomys brevicauda) diduga sebagai reservoir 
Guanarito. Reservoir virus Sabia tidak diketahui, walaupun tikus diperkirakan sebagai 
tuan rumah. 

 
5. Cara Penularan. 

Penularan pada manusia terjadi terutama dengan menghirup partikel melayang yang 
berasal dari kotoran tikus yang mengandung virus, atau yang berasal dari air liur tikus dan 
tubuh tikus yang terpotong-potong oleh alat-alat pertanian. Virus yang ada di lingkungan 
sekitar kita bisa menjadi infektif apabila terbentuk partikel melayang yang dihasilkan dari 
proses kegiatan pertanian masuk kedalam saluran pernafasan atau pencernaan, namun 
walaupun sangat jarang terjadi penularan virus Machupo dari orang ke orang pernah 
dilaporan terjadi di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga. 

 
6. Masa Inkubasi : Biasanya antara 7-16 hari. 
 
7. Masa penularan. 

Jarang terjadi penularan langsung dari orang ke orang, walaupun pernah dilaporkan terjadi 
pada penyakit Demam Berdarah Bolivia dan Argentina. 

 
8. Kerentanan dan kekebalan. 

Nampaknya semua usia rentan terhadap penyakit ini, timbul kekebalan tubuh yang 
bertahan dalam waktu yang tidak diketahui sesudah infeksi. Terjadi juga infeksi subklinis. 

 
9. Cara-cara pemberantasan. 

A. Tindakan Pencegahan. 
Pengendalian tikus di rumah telah dilakukan dengan sukses di Bolivia. Di Argentina, 
kontak dengan manusia biasanya terjadi di ladang dan penyebaran tikus yang begitu 
luas membuat pengendalian menjadi lebih sulit. Vaksin Junin yang dibuat dari virus 
yang dilemahkan dan sangat efektif telah digunakan terhadap 150.000 orang lebih di 
Argentina. Vaksin ini tidak terdaftar di AS. Pada binatang percobaan vaksin ini efektif 
melawan virus Machupo tapi tidak terhadap virus Guanarito. 

 
B. P engawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya. 

1). Laporan ke instansi kesehatan setempat : Di daerah endemis tertentu; di banyak 
negara penyakit ini tidak termasuk penyakit yang wajib dilaporkan, dia termasuk 
kelas 3A (lihat tentang pelaporan penyakit menular). 

2). Isolasi : Dilakukan isolasi ketat selama periode demam akut. Melindungi sistem 
pernapasan mungkin dibutuhkan dilakukan bersama-sama dengan metode 
perlindungan yang lainnya. 
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3). Disinfeksi serentak : dilakukan terhadap sputum dan sekret saluran pernapasan, 
dan barang barang yang terkontaminasi darah penderita. 

4). Karantina : tidak dilakukan. 
5). Imunisasi kontak : tidak dilakukan. 
6). Investigasi kontak dan sumber infeksi : lakukan pengamatan terhadap binatang 

pengerat, jika memungkinkan lakukan pemberantasan. 
7). Pengobatan spesifik : Plasma kebal spesifik diberikan dalam waktu 8 hari saat 

mulai sakit untuk Demam Berdarah Argentina sedangkan pemberian Ribavirin 
bermanfaat untuk keempat jenis Demam Berdarah.  

 
C. Penanggulangan wabah : Pemberantasan Tikus, pertimbangkan pemberian 

imunisasi. 
  
D. Implikasi Bencana : tidak ada. 
 
E. Tindakan internasional : tidak ada. 

 
 
 
ARTHROPOD-BORNE VIRAL DISEASES (Penyakit Arbovirus) 
 
Pendahuluan 
 
Banyak jenis arbovirus di ketahui menyebabkan terjadinya infeksi klinis dan subklinis pada 
manusia. Ada 4 sindroma klinis utama pada penyakit Arbovirus: 
1. Penyakit SSP (Susunan Saraf Pusat) yang gejala klinisnya bervariasi mulai dari aseptik 

meningitis ringan sampai ensefalitis, dengan koma, paralisis dan mati. 
2. Demam akut awal yang terjadi sangat singkat, dengan atau tanpa eksantema, ada juga 

dengan gejala yang lebih serius menyerang SSP atau disertai dengan perdarahan. 
3. Demam berdarah, termasuk demam akut dengan perdarahan luas, luar dan dalam, 

seringkali serius dan berhubungan dengan kebocoran kapiler, syok dan dengan angka 
kematian yang tinggi, (semuanya mungkin menyebabkan terjadinya kerusakan hati, tetapi 
kerusakan hati yang terberat terjadi pada demam kuning yang diikuti dengan ikterus yang 
jelas) 

4. Terjadi Polyarthritis dan ruam, dengan atau tanpa demam, dengan lama yang bervariasi, 
gejalanya bisa ringan atau dengan gejala sisa berupa artralgia yang berlangsung selama 
beberapa minggu hingga beberapa bulan. 

Gambaran klinis tersebut merupakan gejala dasar diagnosa penyakit ini. 
 
Sebagian besar dari virus ini memerlukan binatang untuk siklus hidupnya. Manusia tidak 
begitu penting dalam siklus kehidupan mereka, infeksi pada manusia biasanya terjadi karena 
kebetulan yaitu pada saat vector serangga menghisap darah manusia. Hanya dalam beberapa 
kasus diketahui bahwa manusia berperan sebagai sumber utama perkembang biakan virus dan 
penularan kepada vector, seperti dengue dan demam kuning. Sebagian besar virus ini 
ditularkan oleh nyamuk, sementara sisanya oleh kutu, lalat pasir atau gigitan sejenis lalat 
kecil. Infeksi di laboratorium mungkin terjadi, termasuk infeksi melalui udara. 
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Walaupun penyebabnya berbeda, penyakit-penyakit ini mempunyai ciri-ciri epidemiologis 
yang sama (perbedaan terutama berhubungan dengan vektornya). Sebagai konsekuensinya, 
penyakit penyakit tersebut dengan gejala-gejala klinis tertentu di bagi dalam 4 kelompok, 
yaitu yang ditularkan nyamuk (mosquito-borne), yang ditularkan oleh sejenis lalat 
(midgeborne), yang ditularkan oleh kutu (tickborne), yang ditularkan lalat pasir   (sand fly-
borne) dan vector penular yang tidak diketahui. Penyakit-penyakit yang tergolong penting di 
jelaskan secara tersendiri atau dikelompokkan dalam kelompok penyakit dengan gambaran 
klinis dan epidemiologis yang sama. 
 
Virus-virus yang ada hubungannya dengan penyakit pada manusia tertera dalam tabel berikut 
serta dijelaskan tentang jenis vektor, ciri-ciri utama penyakit tersebut dan penyebaran 
geografisnya. Dalam beberapa hal, kasus-kasus penyakit yang diketahui disebabkan oleh virus 
tertentu jumlahnya terlalu sedikit untuk dapat dikaitkan dengan gejala klinis yang umum. 
Beberapa jenis virus tertentu hanya dapat menyebabkan penyakit pada infeksi karena terpajan 
di laboratorium. Virus-virus yang menginfeksi manusia, dimana buktinya hanya didasarkan 
pada hasil survei serologis tidak dimasukkan ke dalam table ini, kalau dimasukkan maka 
jumlahnya akan sangat besar. Virus-virus yang dapat menyebabkan penyakit yang akan di 
jelaskan dalam bab-bab selanjutnya dalam buku ini, diberi tanda bintang di dalam tabel; 
beberapa virus yang tidak begitu penting atau tidak diteliti dengan baik tidak di bahas di 
dalam bab buku ini. 

Lebih dari 100 virus saat ini diklasifikasikan sebagai arbovirus yang dapat menyebabkan 
penyakit pada manusia. Kebanyakan virus-virus ini di klasifikasikan menurut hubungan 
antigenik, morfologi dan mekanisme replikasinya kedalam famili dan genus, dimana mereka 
digolongkan kedalam Togaviridae (Alphavirus), Flaviviridae (Flavivirus) dan Bunyaviridae 
(Bunyavirus, Phlebovirus), adalah contoh klasifikasi yang dikenal dengan baik. Genus ini 
sebagian sebagai penyebab utama ensefalitis, sedangkan yang lainnya sebagai penyebab 
utama demam.  Alphavirus dan Bunyavirus biasanya ditularkan melalui nyamuk, sedangkan 
Flavivirus ditularkan melalui nyamuk atau kutu, dan beberapa Flavivirus memiliki vektor 
yang tidak dikenal, phlebovirus biasanya ditularkan oleh lalat pasir (sand flies), dengan 
pengecualian demam Rift Valley, yang di tularkan oleh nyamuk. Virus-virus lain dari famili 
Bunyaviridae dan beberapa grup lainnya menyebabkan demam atau penyakit demam 
berdarah, dan bisa di tularkan oleh nyamuk, kutu (ticks), lalat pasir (sand flies) atau midges 
(ngengat).



    

Penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus Arthropod-borne 
Famili, Genus dan Grup dari 

Virus 
Nama Virus Vektor Penyakit pada Manusia Ditemukan di 

TOGAVIRIDAE 
Alphavirus 

*Barmah Forest Nyamuk Demam, arthritis, ruam Australia 

 *Chikungunya  Nyamuk Demam, arthritis, ruam 
(jarang perdarahan) 

Afrika, Asia Tenggara, 
Philipina 

    *Eastern equine
encephalomyelitis 

Nyamuk Ensefalitis Amerika

  Everglades Nyamuk Demam, ensefalitis Florida (AS) 
 *Mayaro (Uruma) Nyamuk Demam, arthritis, ruam Amerika Selatan 
    Mucambo Nyamuk Demam Amerika Selatan
 *O’nyong-nyong Nyamuk Demam, arthritis, ruam Afrika 
  *Ross River Nyamuk 

 
Demam, arthritis, ruam Australia, Pasifik Selatan 

    Semliki Forest Nyamuk Ensefalitis Afrika
  *Sindbis (Ockelbo,

Babanki) 
Nyamuk Demam, arthritis, ruam Afrika, India, Asia 

Tenggara, 
Eropa, Philipina, Australia,  
Rusia 

     Tonate Nyamuk Demam Amerika Selatan
    *Venezuelan equine

encephalomyelitis 
 Nyamuk Demam, ensefalitis Amerika 

     *Western equine
encephalomyelitis 

Nyamuk Demam, ensefalitis Amerika

FLAVIRIDAE 
Flavivirus 

*Banzi Nyamuk   Demam Afika

    Bussuquara Nyamuk Demam Amerika Selatam
 *Dengue 1,2,3 dan 4 Nyamuk Demam, perdarahan, ruam Seluruh negara tropis 
 Edge Hill Nyamuk Demam, arthritis Australia 
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    Ilheus Nyamuk Demam, ensefalitis Amerika Tengah dan 

Selatan 
   *Japanese ensefalitis Nyamuk Ensefalitis, demam Asia, Kepulauan Pasifik,  

Australia Barat 
    Karshi Kutu Demam, ensefalitis Asia
    Kokobera Nyamuk Demam, arthritis Australia
    Kuotango Nyamuk Demam, ruam Afrika
 *Kunjin Nyamuk Demam, ensefalitis Australia, Sarawak 
   *Penyakit Kyasanur

Forest  
Kutu Perdarahan, demam,

meningoensefalitis 
 India 

 *Penyakit Louping Kutu Ensefalitis Inggris, Eropa Barat 
  *Murray Valley

ensefalitis 
Nyamuk Ensefalitis Australia, New Guinea 

    Negishi Tidak diketahui  Ensefalitis Jepang
  *Demam berdarah

Omsk  
  Kutu Perdarahan, demam Rusia

 *Powassan Kutu Ensefalitis Kanada, AS, Rusia 
    *Rocio Nyamuk Ensefalitis Brazil
     Sepik Nyamuk Demam New Guinea
   *Spondweni Nyamuk demam Afrika
 *St Louis ensefalitis Nyamuk Ensefalitis,hepatitis Amerika 
  *Tick borne ensefalitis 

*- Subtipe Eropa 
*- Subtipe Timur jauh 

 
 
Kutu 
Kutu 

 
 
Ensefalitis, paralysis  
Ensefalitis 

 
 
Eropa  
Eropa, Asia 

 Usutu Nyamuk  Demam, ruam Afrika 
 Wesselsbron Nyamuk Demam Afrika, Asia Tenggara 
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  *West Nile Nyamuk Demam, ensefalitis.
Ruam 

 Afrika, subkontinen India, 
Timur Tengah, CIS, 
Eropa 

 *Yellow Fever Nyamuk Demam berdarah Afrika, Amerika Tengah 
dan Selatan 

 *Zika Nyamuk Demam Afrika, Asia Tenggara 
BUNYAVIRIDAE 
Bunyavirus 
Kelompok Anopheles A  

Tacaiuma    Nyamuk Demam Amerika Selatan

* Kelompok C Apeu Nyamuk Demam Amerika Selatan 
 Caraparu   Nyamuk Demam Amerika Tengah dan 

Selatan 
     Itaqui Nyamuk Demam Amerika Selatan
    Madrid Nyamuk Demam Panama
     Marituba Nyamuk Demam Amerika Selatan
     Marutucu Nyamuk Demam Amerika Selatan
   Nepuyo Nyamuk Demam Amerika Selatan dan 

Tengah 
     Oriboca Nyamuk Demam Amerika Selatan
    Ossa Nyamuk Demam Panama
     Restan Nyamuk Demam Trinidad, Suriname
Kelompok Bunyamwera Batai Nyamuk Demam Eropa, Asia 
 *Bunyamwera Nyamuk Demam, ruam   Afrika
 Fort Sherman Nyamuk Demam Amerika Tengah 
   Germiston Nyamuk Demam, ruam Afrika
   Ilesha Tidak diketahui  Demam, ruam,

perdarahan 
Afrika 

    Shokwe Nyamuk Demam Afrika
  Tucunduba Nyamuk Ensefalitis Brazil
    Tensaw Nyamuk Ensefalitis Amerika Utara
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   Wyeomyia Nyamuk Demam Amerika Selatan,

Panama 
 Xingu Tidak diketahui Demam, hepatitis Brazil 
 Kelompok Bwamba *Bwamba Nyamuk Demam, ruam Afrika 
 Pongola   Nyamuk Demam, arthritis Afrika
Kelompok California    *California  ensefalitis Nyamuk Ensefalitis AS
 Guaroa Nyamuk Demam  Amerika Selatan,

Panama 
 Inkoo Nyamuk Demam, ensefalitis Skandinavia, CIS 
   *Jamestown Canyon Nyamuk Ensefalitis AS, Kanada
   *LaCrosse Nyamuk Ensefalitis AS 
      *Snowshoe hare Nyamuk Ensefalitis AS, Kanada, Cina,

Rusia 
 Tahyna Nyamuk Demam Eropa, Afrika, Asia 
 Trivittatus  Nyamuk Demam Amerika Utara 
Kelompok Guama Catu Nyamuk Demam Amerika Selatan 
 Guama    Nyamuk Demam Amerika Selatan
Kelompok Maputta GanGan Nyamuk Demam, arthritis Australia 
 Trubanaman Nyamuk Demam, arthritis   Australia
Kelompok Simbu *Oropouche Culicoides Demam, meningitis Amerika Selatan, 

Panama 
 Shuni Nyamuk, Culicoides Demam Afrika, Asia 
Phlebovirus 
(*Kelompok Demam Lalat 

Pasir, Sand Fly fever) 

Alenquer Tidak diketahui Demam Amerika Selatan 

 Candiru Tidak diketahui Demam Amerika Selatan 
     Chagres Phlebotomine Demam Amerika Tengah
    Morumbi Tidak diketahui Demam Brazil
 Sand fly tipe Naples  Phlebotomine Demam Eropa, Afrika, Asia 
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    Punta Toro Phlebotomine Demam Panama
 Demam Rift Valley  Nyamuk Demam, perdarahan, 

ensefalitis, retinitis 
Afrika 

 Sand fly tipe Sicilia Phlebotomine Demam Eropa, Afrika, Asia 
 Serra Norte Tidak diketahui Demam Brazil 
 Toscana Phlebotomine Aseptic meningitis Itali, Portugal 
BUNYAVIRIDAE 
Nairovirus 

*Penyakit Domba
Nairobi  

 Kutu Demam Afrika, India  

    *Dugbe Kutu Demam Afrika
  *Demam berdarah

Crimean-Congo  
Kutu Demam berdarah Eropa, Afrika, Asia Tengah, 

Timur Tengah 
Tidak diklasifikasikan Bangui Tidak diketahui Demam, ruam Afrika 
 *Bhanja Kutu Demam Afrika, Eropa. Asia 
      Issyk-Kul (Keterah) Kutu Demam Asia, CIS
     Kasokero tidak diketahui Demam Afrika
    Nyando Nyamuk Demam Afrika
     Tamdy Kutu Demam Uzbekistan, CIS
    Tataguine Nyamuk Demam, ruam Afrika
 Wanowrie Kutu Demam, perdarahan Timur Tengah, Asia 
REOVIRIDAE 
Orbivirus 
*Kelompok Changuinola 

Changuinola   Phlebotomine Demam Amerika Tengah

*Kelompok Kamerovo Kemerovo Kutu Demam Rusia 
 Lipovnik    Kutu Demam, meningitis Eropa
*Demam kutu Colorado Demam kutu Colorado Kutu Demam AS, Kanada 
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RHABDOVIRIDAE 
Tidak dikelompokkan 

Orungo Nyamuk Demam Afrika

 *Vesicular stomatitis,
Indiana dan New 
Jersey 

  Phlebotomine   Demam, encephaltis Amerika

    Vesicular stomatitis,
Alagoas 

 Phlebotomine Demam Amerika Selatan

    *Chandipura Nyamuk Demam India, Afrika
 Piry Tidak diketahui Demam Amerika Selatan 
    Jurona Nyamuk Demam Brazil
Kelompok LeDantec LeDantec Tidak diketahui Ensefalitis Senegal 
ORHTOMYXOVIRIDAE Dhori Kutu Demam Afrika, Eropa, Asia 
 *Thogoto Kutu Meningitis Afrika, Eropa,  
Tidak diklasifikasikan *Quaranfil   Kutu Demam Afrika 
 
* Kelompok dan jenis virus yang diberi tanda bintang dalam tabel dibahas dalam bab-bab khusus dalam buku ini.  
   Lihat indeks untuk nomer halaman 
 



  
  

PENYAKIT ARTHRITIS DENGAN RUAM YANG DISEBABKAN OLEH VIRUS  
DAN DITULARKAN OLEH ARTHROPODA  ICD-9 066.3; ICD-10 B33.1 
(Polyarthritis and Rash, Ross River fever, Epidemic polyarhtritis) 
DEMAM CHIKUNGUNYA     ICD-10 A92.0 
DEMAM MAYARO       ICD-10 A92.8 
(Mayaro fever, Uruma fever)  
DEMAM O’NYONG-NYONG     ICD-10 A92.1 
PENYAKIT VIRUS SINDBIS (OCKELBO)    
DAN PENYAKIT VIRUS LAINNYA   ICD-10 A92.8 
(Penyakit Pogosta, Demam Karelian) 
 
 
1. Identifikasi. 

Penyakit demam virus jenis ini sembuh dengan sendirinya ditandai dengan arthralgia atau 
arthritis, terutama di pergelangan tangan, lutut, pergelangan kaki dan persendian lainnya 
dari kaki dan tangan yang berlangsung beberapa hari hingga berbulan-bulan. Pada 
kebanyakan penderita, artritis berlangsung 1-10 hari diikuti dengan ruam makulopapulair, 
biasanya tidak gatal. Mengenai terutama bagian tubuh dan lengan. Enantema muncul pada 
daerah bucal dan palatum. Ruam menghilang dalam 7 – 10 hari diikuti dengan deskuamasi 
ringan. Kadang-kadang tidak ada demam. Sering terjadi Limfadenopati pada leher. Pada 
beberapa kasus, kadang-kadang muncul parestesia dan melunaknya telapak tangan  dan 
telapak kaki. Ruam juga sering terjadi pada infeksi yang disebabkan oleh virus Mayaro, 
Sindbis, Chikungunya dan virus O’nyong-nyong. Poliartritis adalah cirri khas dari infeksi 
Chikungunya, Sindbis dan virus Mayaro. 
Perdarahan minor pernah ditemukan pada penderita Chikungunya di wilayah Asia 
Tenggara dan India (Lihat DHF). Pada Chikungunya umumnya terjadi lekopeni; penyakit 
kadang-kadang berlangsung agak lama. Tes serologis menunjukkan adanya kenaikan titer 
terhadap alfavirus, virus bisa diisolasi dari darah pasien akut dengan menggunakan bayi 
tikus, nyamuk atau kultur sel. 

 
2. Penyebab penyakit : Virus Ross River dan Barmah Forest, Sindbis, Mayaro, 

Chikungunya dan virus  O’nyong-nyong menyebabkan penyakit dengan gejala yang sama. 
 
3. Distribusi penyakit. 

KLB (Kejadian Luar Biasa) yang cukup besar dari penyakit Ross River (epidemic 
polyarhtritis) pernah terjadi di Australia negara bagian Victoria dan Australia bagian 
Selatan, Pantai New South Wales, Autralia Barat, Northern Territory, Queensland 
mencapai puncak pada bulan Januari sampai dengan Mei. Kasus sporadis terjadi di Pantai 
Australia dan New Guinea. Tahun 1979 KLB yang cukup besar juga terjadi di Fiji dan 
menyebar ke Kepulauan Pasifik lain termasuk Tonga dan kepulauan Cook, dengan total 
penderita yang 15.000 yang dilaporkan di Samoa Amerika saja pada tahun 1979-1980. 
Infeksi oleh virus Barmah Forest dilaporan di Queensland, Northern Territory dan 
Australia Barat. Virus Chikungunya ditemukan di Afrika, India, Asia Selatan, dan 
kepulauan Filipina. Virus Sindbis ditemukan di belahan bumi bagian timur. Virus 
O’nyong-nyong  diketahui hanya ada di Afrika, wabah yang terjadi pada tahun 1959-1963 
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dan 1996-1997 menimbulkan jutaan orang penderita di seluruh Asia Timur. Mayaro 
ditemukan di bagian utara Amerika Selatan dan Trinidad. 

 
4. Reservoir 

Reservoir tidak diketahui untuk sebagian besar virus. Penularan transovarian dari virus 
Ross River di temukan terjadi pada Aedes vigilax, temuan ini membuktikan bahwa 
serangga dapat berperan sebagai reservoir. Siklus penularan yang sama bisa juga berlaku 
dengan virus-virus lain dari kelompok ini. Burung merupakan sumber infeksi bagi 
nyamuk untuk virus sindbis. 

 
5. Cara penularan 

Virus Ross River ditularkan oleh Culex annulirostris, Ae. Vigilax, Ae.  polynesiensis dan 
Aedes spp lainnya. Virus chikungunya ditularkan oleh Aedes aegypti dan mungkin juga 
ditularkan oleh nyamuk jenis lain, virus o’nyong-nyong oleh anopheles spp, virus Sindbis 
oleh berbagai Culex spp, terutama C. univittatus dan C. morsitans dan         Ae. communis. 
Virus Mayaro oleh Mansonia dan Haemagogus spp. 

 
6 Masa inkubasi : 3 – 11 hari 
 
7. Masa penularan  : Tidak ada bukti terjadi penularan langsung dari manusia ke manusia. 
 
8.  Kerentanan dan kekebalan. 

Umumnya penderita sembuh secara spontan dan diikuti dengan imunitas homolog yang 
berlangsung lama, terjadinya serangan kedua oleh penyakit ini belum di ketahui. Infeksi 
yang tidak jelas sering terjadi, terutama pada anak anak, pada kelompok ini yang jelas 
jelas terlihat sakit sangat jarang. Pada saat terjadi wabah, poliartritis, arthritis lebih sering 
terjadi pada wanita dewasa dan pada orang-orang yang secara genetis memiliki fenotipe 
HLA DR7 Gm a+x+b+ . 

 
9. Cara-cara Pemberantasan 

A. Tindakan pencegahan. 
Tindakan yang umum dilakukan pada “mosquito-borne viral encephalitis” dapat juga 
diterapkan disini (lihat bab Ensefalitis virus yang ditularkan oleh Artropoda 
“Arthropode-borne Viral Encephalitis”, seksi 19A,1-5 dan 8) 

 
B. Pengawasan penderita kontak dan lingkungan sekitarnya. 

1. Laporan pada instansi kesehatan setempat yang berwenang : Untuk daerah 
endemis tertentu, di banyak negara, bukan termasuk penyakit yang harus 
dilaporkan, class 3B (lihat tentang pelaporan penyakit menular). 

2. Isolasi : untuk menghindari penularan lebih lanjut, lindungi pasien dari gigitan 
nyamuk. 

3. Disinfeksi serentak : tidak perlu dilakukan. 
4. Karantina : tidak perlu dilakukan. 
5. Imunisasi bagi orang orang yang kontak : tidak diperlukan. 
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6. Lakukan investigasi terhadap kontak dan sumber infeksi : lakukan pencarian 

penderita yang tidak dilaporkan dan tidak terdiagnosa di tempat dimana penderita 
pernah tinggal 2 minggu  sebelum sakit, lakukan tes serologis bagi semua anggota 
keluarga. 

7. Pengobatan spesifik  : tidak ada 
 
C. Penanggulangan wabah : 

Cara penanggulangannya sama seperti pada demam virus yang ditularkan oleh 
Artropoda (lihat Demam Dengue, 9C). 

 
D. Implikasi bencana : tidak ada. 
 
E. Tindakan internasional : Manfaatkan Pusat-pusat kerjasama WHO 

 
 
 
 
ARTHROPOD-BORNE VIRAL ENCEPHALITIDES 
MOSQUITO-BORNE VIRAL ENCEPHALITIDES   ICD-9 062 
JAPANESE ENCEPHALITIS      ICD-10 A83.0 
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS     ICD-10 A83.1 
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS     ICD-10 A83.2 
ST. LOUIS ENCEPHALITIS      ICD-10 A83.3 
MURRAY VALLEY ENCEPHALITIS (AUSTRALIAN ENCEPHALITIS)  

          ICD-10 A83.4 
LACROSSE ENCEPHALITIS      ICD-10 A83.5 
CALIFORNIA ENCEPHALITIS      ICD-10 A83.5 
ROCIO EENCEPHALITIS       ICD-10 A83.6 
JAMESTOWN CANYON ENCEPHALITIS    ICD-10 A83.8 
SNOWSHOE HARE ENCEPHALITIS     ICD-10 A83.8 
 
 
1. Identifikasi 

Kelompok virus yang menyebabkan radang akut yang dalam waktu singkat mengenai 
bagian bagian dari otak, sumsum tulang belakang dan selaput otak. Tanda dan gejala 
penyakit ini sama, tapi sangat bervariasi dan tergantung pada tingkat berat - ringan dan 
perjalanan penyakit. Sebagian besar infeksi tidak menampakkan gejala, gejala ringan 
kadang terjadi berupa sakit kepala dengan demam atau berupa aseptic meningitis. Infeksi 
berat biasanya ditandai dengan gejala akut, berupa sakit kepala, demam tinggi, tanda-
tanda meningeal, pingsan (stupor), disorientasi, koma, gemetar, kadang kejang (terutama 
pada anak-anak) dan spastik (tapi jarang berupa “flaccid paralysis”). 
“Case fatality rate” berkisar antara 0,3 – 60 % dengan urutan Japanese Encephalitis (JE), 
Murray Valley (MV), dan Eastern Equine Encephalomyelitis (EEE) yang tertinggi. Gejala 
neurologis sebagai gejala sisa terjadi dengan frekuensi yang bervariasi tergantung pada 
penyebab infeksi dan usia penderita, gejala sisa cenderung paling berat pada anak-anak 
yang terinfeksi oleh JE, Western Equine Encephalomyelitis (WEE) dan virus EEE. 
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Lekositosis ringan biasanya terjadi pada penyakit virus yang ditularkan oleh nyamuk ini. 
Ditemukan lekosit pada LCS   (Liquor Cerebro Spinalis)  terutama limfosit berkisar antara 
50 – 500/cu mm (SI unit, 50 – 500 x 50 6/l) jumlah limfosit mungkin mencapai 1000/cu 
mm atau lebih tinggi. (SI unit : 1000 x 10 6 /l atau lebih besar) pada anak-anak yang 
terinfeksi dengan virus EEE. Orang dengan usia lebih tua mempunyai risiko lebih besar 
menderita ensefalitis jika infeksi disebabkan oleh virus St Louis Encephalitis (SLE) atau 
oleh virus EEE, sedangkan anak usia < 15 tahun mempunyai risiko lebih besar terinfeksi 
virus LaCrosse dan bisa terserang kejang-kejang.  
Penyakit-penyakit yang masuk dalam tickborne encephalitides harus dibedakan dengan 
penyakit dibawah ini yang juga memberikan gejala neurologis; encephalitic dan non-
paralytic poliomyelitis, rabies, mumps meningoensefalitis, aseptic meningitis karena 
enterovirus, herpes ensefalitis, ensefalitis pasca infeksi atau pasca imunisasi dan 
encephalitides atau meningitis yang disebabkan oleh bakteri, mikoplasma, protozoa, 
leptospira atau jamur. Sedangkan Venezueland Equine Encephalomyelitis, Rift Valley 
Fever, West Nile Virus, adalah sebagai penyebab utama demam virus yang ditularkan oleh 
artropoda. (lihat demam virus yang disebabkan oleh artropoda) yang kadang-kadang juga 
dapat menyebabkan ensefalitis. 
Diagnosa dibuat dengan mengukur titer IgM spesifik serum fase akut dari LCS atau 
meningkatnya titer antibodi pada pair sera dengan menggunakan prosedur netralisasi 
seperti, CF, HI, FA, ELISA atau dengan tes serologis lainnya. 
Reaksi silang mungkin terjadi dalam satu kelompok virus. Kadang – kadang virus dapat 
diisolasi dengan menyuntik tikus muda atau kultur sel dengan jaringan otak dari penderita 
yang sudah meninggal, jarang sekali virus dapat diisolasi dari darah atau LCS sesudah 
gejala klinis muncul; perubahan histopatologis tidak spesifik untuk virus tertentu.  

 
2. Penyebab penyakit. 

Tiap penyakit disebabkan oleh virus spesifik salah satu dari 3 grup virus : EEE dan WEE 
oleh alfavirus (Togaviridae, Alphavirus), JE, Kunjin, MV Encephalitis, SLE dan Rocio 
Encephalitis oleh flavivirus (Flaviridae, Flavivirus) dan La Crosse, California 
Encephalitis, Jamestown Canyon dan Virus Snowshoe Hare oleh grup Kalifornia dari 
virus bunya (Bunyaviridae, Bunyavirus). 

 
3.  Distribusi penyakit. 

EEE ditemukan di bagian timur dan utara Amerika Tengah dan sekitar Kanada, menyebar 
di Amerika utara dan Tengah dan di Kepulauan Karibia. WEE di bagian barat dan tengah 
AS, Kanada dan sebagian Amerika Selatan, JE di kepulauan Pasifik bagian barat dari 
Jepang ke Filipina. Kasus jarang ditemukan di Pulau Badu di selat Torres dan Queensland 
Utara, Australia dan di sebagian besar tempat di Asia Timur, dari Korea sampai dengan 
Indonesia, Cina dan India; Kunjin dan MV Encephalitis ditemukan di sebagian Australia 
dan New Guinea, SLE di sebagian besar AS, Ontario (Kanada) dan Trinidad, Jamaica, 
Panama dan Brazil. Rocio Encephalitis di Brazil, LaCrosse Encephalitis di AS dari 
Minnesota, Texas ke timur New York dan Georgia; Snowshoehare Encephalitis 
ditemukan di Canada, China dan Rusia. Penderita-penderita yang disebabkan oleh virus 
ini ditemukan didaerah subtropis pada waktu musim panas dan awal musim gugur dan 
pada umumnya terbatas pada daerah atau waktu dimana suhu dan kepadatan nyamuk 
tinggi. 
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4. Reservoir. 
Virus grup Kalifornia hidup melewati musim dingin didalam telur Aedes; sedangkan 
reservoir dan cara hidup melewati musim dingin dari virus lainnya tidak diketahui dengan 
jelas, mungkin burung, tikus, kelelawar, reptil, ampibi dapat berperan sebagai reservoir 
atau virus hidup pada telur nyamuk atau didalam tubuh nyamuk dewasa. Dengan 
mekanisme yang mungkin berbeda untuk tiap virus. 

 
5. Cara penularan 

Melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Berikut ini adalah Vektor vektor penting yang 
diketahui. Untuk EEE di AS dan Kanada, Culiseta melanura kemungkinan berperan 
menularkan virus dari burung ke burung, kelompok Aedes dan Coquillettidia spp berperan 
menularkan virus dari burung atau binatang lain ke manusia. 
• untuk WEE di AS barat dan Kanada, Culex tarsalis 
• Untuk JE, C. tritaeniorhynchus, C. vishnui complex dan pada daerah tropis C. gelidus. 
• Untuk MV mungkin C. annulatoris. 
• Untuk SLE di AS, C. tarsalis, C. pipiens quinque fasciatus complex dan C. 

nigripalpus. 
• Untuk La Crosse, Ae. Triseriatus. 
Nyamuk, terinfeksi secara transovarian namun nyamuk bisa juga mendapatkan infeksi 
virus seperti pada virus La Crosse dari burung liar atau mamalia kecil. Babi dan burung 
memegang peran penting dalam penularan JE. Virus La Crosse di pindahkan kedalam 
tubuh nyamuk Ae. Triseriatus, dengan cara transovarian atau pada saat kawin. 

 

6. Masa inkubasi 
Biasanya 5 – 15 hari. 

 
7. Masa penularan : 

Tidak langsung ditularkan dari orang ke orang. Virus biasanya tidak ditemukan pada 
darah manusia sesudah gejala penyakit muncul. Nyamuk tetap dapat menularkan virus 
sepanjang hidupnya. Viremia pada burung biasanya berlangsung 2 – 5 hari, Viremia 
mungkin berlangsung lebih lama pada kelelawar, reptil dan amfibi, terutama apabila di 
selingi dengan masa hibernasi (di musim dingin). Kuda dapat terserang oleh 2 jenis virus 
kuda dan oleh JE, tetapi Viremia jarang sekali ditemukan dengan kadar yang tinggi atau 
dalam jangka waktu yang lama. Dengan demikian manusia dan kuda jarang sekali sebagai 
sumber infeksi bagi nyamuk. 

 
8. Kekebalan dan kerentanan. 

Anak-anak dan orang tua umumnya rentan terhadap penyakit ini; infeksi yang tidak jelas 
atau tidak terdiagnosa lebih umum terjadi pada kelompok umur lain. Kerentanan 
bervariasi tergantung jenis virusnya, misalnya LaCrosse Encephalitis biasanya merupakan 
penyakit pada anak-anak; sementara gejala SLE bertambah berat sesuai dengan 
bertambahnya umur. Infeksi virus menimbulkan imunitas yang homolog.  
Di daerah endemis tinggi, orang dewasa umumnya kebal terhadap strain/jenis lokal 
disebabkan oleh karena sebelumnya telah mengalami infeksi ringan atau infeksi tanpa 
gejala; anak-anak sangat rentan terhadap penyakit ini. 
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9. Cara-cara pemberantasan. 
A. Tindakan pencegahan 

1. Memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang cara penyebaran dan 
pengendalian penyakit ini. 

2. Membunuh larva dan menghilangkan tempat  yang diketahui dan dicurigai sebagai 
tempat perindukan vektor. Misalnya memusnahkan atau menyemprot ban dengan 
insektisida untuk mencegah berkembang biaknya vektor LaCrosse. 

3.  Membunuh nyamuk dengan pengasapan atau dengan penyemprotan yang 
meninggalkan residu pada habitat manusia (lihat juga Malaria 9A 1-5). 

4. Memasang kasa pada tempat tidur dan tempat tinggal, gunakan kelambu waktu 
tidur. 

5. Menghindari gigitan nyamuk selama jam jam nyamuk aktif menggigit atau 
gunakan obat gosok anti nyamuk (repelans) (lihat Malaria 9A1-4). 

6. Di daerah endemis, hewan ternak diimunisasi atau menempatkan mereka dalam 
kandang yang jauh dari tempat tinggal, misalnya : ternak babi didaerah endemis 
JE. 

7. Vaksin mati yang dibuat dari otak tikus untuk JE Ensefalitis digunakan untuk 
anak-anak di Jepang, Korea, Thailand, India dan Taiwan. Vaksin ini secara 
komersial tersedia di AS dan di dianjurkan untuk diberikan bagi mereka yang 
bepergian ke daerah pedesaan didaerah endemis. 
Vaksin virus hidup yang dilemahkan dan diinaktivasi dengan formalin dari sel 
primer ginjal hamster (sejenis marmut), resmi beredar dan di gunakan secara luas 
di China.  
Bagi mereka yang secara terus menerus terpajan oleh karena bekerja di 
Laboratorium, tersedia vaksin EEE, WEE (tidak aktif, kering) di US Army Medical 
Research and Materiel Command, ATTN : MCMR-UMP, Fort Detric, Frederick, 
MD 21702-5009 (phone : 301-619-2051). 

8. Petugas Laboratorium yang terpajan secara tidak sengaja dapat dilindungi secara 
pasif dengan memberikan serum imun hewan atau manusia. 

 
B. Pengawasan dari penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya. 

1. Laporan ke instannsi kesehatan setempat. Kasus wajib dilaporkan disebagian besar 
negara bagian di AS dan di beberapa negara di dunia, Class 2A (lihat Pelaporan 
Penyakit Menular). Laporkan Distribusi Penyakit dengan nama yang sesuai atau 
dilaporkan sebagai “ensefalitis bentuk lain” atau dilaporkan sebagai “aseptic 
meningitis” dengan menyebutkan etiologi atau diagnosa klinis yang jelas bila 
diketahui.  

2. Isolasi : tidak dilakukan. Virus biasanya tidak ditemukan didalam darah, didalam 
sekret atau didalam discharge selama sakit. Tindakan kewaspadaan enterik (lihat 
definisi) perlu dilakukan sampai dengan enterovirus meningoensefalitis (lihat 
meningitis viral) dapat di kesampingkan. 

3. Disinfeksi serentak : tidak diperlukan. 
4. Karantina : tidak diperlukan. 
5. Imunisasi kontak : tidak diperlukan 
6. Investigasi kontak dan sumber infeksi: Cari penderita yang terlewati dan cari 

vektor nyamuk. Lakukan tes untuk melihat adanya viremia pada penderita demam 
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dan anggota keluarga yang tidak menunjukkan gejala khusus. Yang perlu 
diperhatikan terutama adalah masalah pengendalian vektor di masyarakat. (Lihat 
9C, penjelasan berikut) 

7. Pengobatan spesifik : tidak diperlukan. 
 
C. Penanggulangan wabah : 

1. Lakukan penyelidikan apakah telah terjadi infeksi pada kuda dan burung, 
penemuan kasus-kasus yang terjadi pada manusia mempunyai nilai epidemiologis 
dengan cara menghitung frekuensi dan distribusi penderita di daerah terjangkit. 
Pemberian Imunisasi pada kuda tidak mempunyai efek mencegah penyebaran 
virus di masyarakat. Sebaliknya pemberian Imunisasi pada babi untuk JE 
mempunyai dampak yang bermakna dalam mencegah penyebaran virus. 

2. Pengkabutan (fogging) atau penyemprotan (spraying) dari pesawat terbang dengan 
insektisida yang tepat mencegah meluasnya wabah SLE di perkotaan. 

 
D. Implikasi bencara : tidak ada. 
 
E. Tindakan internasional :  

Lakukan penyemprotan dengan insektisida terhadap pesawat-pesawat yang datang dari 
daerah terjangkit. Manfaatkan Pusat Kerjasama WHO. 

 
 
 
II.  ENSEFALITIDES DITULARKAN OLEH KUTU (TICK BORNE)           
   ICD-9 063;ICD-10 A84 
 ENSEFALITIS TIMUR JAUH YANG DITULARKAN OLEH KUTU 
      ICD-10 A84.0 
 (FAR EASTERN TICK BORNE ENCEPHALITIS) 
 (RUSSIAN SPRING SUMMER ENCEPHALITIS) 
 ENSEFALITIS EROPA TENGAH YANG DITULARKAN OLEH KUTU 
  ICD-10 A84.1 
 (CENTRAL EUROPE TICK BORNE ENCEPHALITIS) 
 PENYAKIT LOUPING ICD-10 A84.8 
 POWASSAN VIRUS ENCEPHALITIS ICD-10 A84.8 
 
 
1. Identifikasi 

Kumpulan penyakit virus yang secara klinis mirip dengan ensefalitis yang ditularkan oleh 
nyamuk kecuali subtipe Far Eastern Tickborne (FE) yang sering dihubungkan dengan 
timbulnya epilepsi fokal, lumpuh layuh (terutama pada bahu ) dan gejala sisa lain. Central 
European Tick Borne Encephalitis (CEE) disebut juga “difasik milk fever” (demam susu 
difasik) atau difasik meningoensefalitis dengan gejala yang lebih ringan namun 
berlangsung lama kira kira 3 minggu. Stadium awal demam dari CEE tidak berhubungan 
dengan gejala yang mengarah ke SSP, dan fase ke dua demam dan meningoensefalitis 
terjadi 4 – 10 hari sesudah pemulihan, kematian dan gejala sisa yang berat jarang terjadi 
dibandingkan dengan penyakit ”Ensefalitis Timur Jauh” yang ditularkan oleh kutu (FE). 
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Powassan Encephalitis (PE) mempunyai gejala klinis yang sama dan kira kira CFR-nya 
berkisar antara 10 % dan sekitar 50 % penderita yang sembuh memberikan gejala sisa 
neurologis diantara mereka yang hidup. Louping ill pada manusia juga mempunya pola 
difasik dan relatif ringan. 
Diagnosa spesifik dibuat dengan mengukur  titer IgM spesifik pada serum darah fase akut 
atau yang diambil dari LCS, atau dengan tes serologis dari pasangan sera, atau dengan 
mengisolasi virus dari darah selama periode  akut atau dari otak yang diambil postmortem 
dengan menyuntikkannya pada tikus muda atau kultur sel. Tes serologis yang umum 
dilakukan tidak untuk membedakan anggota dari kelompok ini tetapi untuk membedakan 
kelompok ini dari kebanyakan penyakit serupa dari kelompok lain. 

 
2. Penyebab penyakit : 

Satu kelompok dalam keluarga flavivirus, dengan perbedaan minor antigen, terutama 
dengan virus Powassan, tetapi virus-virus yang menyebabkan penyakit-penyakit ini 
berhubungan sangat dekat satu sama lain. 

 
3. Distribusi penyakit. 

Penyakit SSP yang disebabkan oleh kelompok virus ini tersebar luas di negara bekas Uni 
Soviet, bagian timur  Eropa dan Eropa Tengah, Skandinavia dan Inggris. Pada umumnya 
sub tipe FE ditemukan terutama di wilayah Timur Jauh  bekas Uni Soviet; CEE banyak 
terjadi di Eropa, sementara “Louping ill” terjadi di Kepulauan Inggris dan Irlandia, tetapi 
akhir-akhir ini ditemukan juga di Eropa Barat. Virus Powassan ditemukan di Kanada, AS 
dan Rusia. Insidens musiman tergantung pada densitas vektor kutu. Exodes persulcatus di 
Asia Timur biasanya aktif pada musim semi dan awal musim panas. Gigitan kutu I. 
ricinus di Eropa terjadi pada awal musim panas dan semi; dan di AS dan Kanada, gigitan 
kutu  I. cookei memuncak pada bulan Januari hingga September. Daerah dengan insidens 
penyakit tertinggi adalah daerah dimana manusia mempunyai hubungan sangat dekat 
dengan kutu yang terinfeksi dalam jumlah besar. Pada umumnya di pedesaan atau daerah 
hutan, juga di perkotaan. Wabah lokal dari CEE terjadi dikalangan masyarakat yang 
mengkonsumsi susu yang tidak dipasteurisasi atau mengkonsumsi produk susu dari biri-
biri dan kambing, sehingga penyakit ini disebut dengan demam susu difasik (Diphasic 
Milk Fever).  Pola usia penderita diberbagai daerah sangat bervariasi, hal ini dipengaruhi 
oleh beberapa hal antara lain oleh kesempatan terpajan dengan kutu, konsumsi susu dari 
binatang yang terinfeksi atau sebelumnya telah memperoleh kekebalan. Infeksi yang 
didapat di laboratorium sering terjadi; beberapa orang mengalami gejala sisa yang serius 
bahkan ada yang sampai meninggal. 

 
4. Reservoir. 

Kutu atau kombinasi kutu dan mamalia, merupakan reservoir yang sesungguhnya, telah 
terbukti terjadi penularan transovarian pada kutu dari virus tickborne ensefalitis. Biri-biri 
dan kijang adalah hospes vertebrata utama untuk “Louping ill”, sementara tikus, mamalia 
kecil dan burung berperan sebagai sumber infeksi kutu untuk  FE, CEE dan virus PE. 

 
5.  Cara penularan : 

Melalui gigitan kutu yang terinfeksi atau karena mengkonsumsi susu dari binatang 
tertentu yang terinfeksi. Ixodes persulcatus adalah vektor utama di Rusia Timur dan 
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Ixodes ricinus di Rusia Barat dan bagian lain dari Eropa. Yang disebutkan terakhir juga 
berperan sebagai vektor “Louping ill” pada domba di Skotlandia. I. cookei adalah vektor 
utama di Kanada Timur dan AS. Larva dari kutu menghisap virus pada waktu menghisap 
darah dari vertebrata yang terinfeksi yaitu tikus, mamalia lain atau burung. Virus CEE 
mungkin didapat karena mengkonsumsi susu mentah atau susu yang terinfeksi. 

 
6. Masa Inkubasi : biasanya 7 – 14 hari. 
 
7. Masa penularan. 

Tidak menular langsung dari manusia ke manusia. Kutu yang terinfeksi, menular 
sepanjang hidupnya. Viremia pada berbagai jenis vertebrata bisa berlangsung beberapa 
hari, sedangkan pada manusia berlangsung antara 7 – 10 hari. 

 
8. Kerentanan dan kekebalan. 

Semua jenis kelamin dan usia rentan terhadap penyakit ini. Infeksi, apakah dengan 
ataukah tanpa gejala khusus dapat menimbulkan imunitas. 

 
9. Cara – cara pemberantasan. 

A. Tindakan pencegahan. 
1) Lihat penyakit Lyme, 9A untuk upaya pemberantasan kutu. 
2) Vaksin dari virus yang diinaktivasi digunakan secara luas di Eropa dan bekas Uni 

Soviet, dilaporkan cukup efektif dan aman. 
3)  Masaklah sampai mendidih atau lakukan pasteurisasi terhadap susu yang akan 

dikonsumsi yang berasal dari binatang rentan di daerah dimana ditemukan 
penyakit “meningoensefalitis difasik” (CEE). 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar. 

1). Laporan ke instansi kesehatan setempat : Di daerah endemis tertentu, dibanyak 
negara, bukan merupakan penyakit yang wajib dilaporkan, Class 3B (lihat bab 
pelaporan penyakit menular) 

2). Isolasi : tidak diperlukan, sesudah kutu di hilangkan 
3). Disinfeksi serentak : tidak dilakukan 
4). Karantina : tidak diperlukan 
5). Imunisasi kontak : tidak diperlukan 
6). Investigasi dari kontak dan sumber penyakit : cari kasus-kasus yang tidak 

dilaporkan, cari dan temukan kutu dan binatang yang kemungkinan mencemari 
susu dengan kotoran yang mengandung virus. 

 

C. Penanggulangan wabah : Lihat penyakit Lyme, 9A 
 
D. Implikasi bencana : tidak ada. 
 
E. Tindakan internasional : Manfaatkan Pusat Kerjasama WHO. 
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Demam Virus yang ditularkan oleh Arthropoda. 
I. MOSQUITO-BORNE DAN CULICOIDES-BORNE VIRAL FEVERS. 

(Yellow fever dan dengue di jelaskan secara terpisah) 
 
I.A.  VENEZUELAN EQUINE 

ENCEPHALOMYELITIS VIRUS DISEASE ICD-9 066.2; ICD-10.A92.2 
(Venezuelan Equine Ensefalitis, Demam Venezuelan equine). 

 
 
1. Identifikasi : 

Manifestasi klinis dari infeksi virus ini adalah berupa penyakit yang mempunyai gejala 
seperti influensa, dengan onset yang cepat mulai dari sakit kepala yang berat, demam, 
meriang, nyeri otot, sakit belakang bola mata, mual dan muntah. Kongesti faring dan 
Konjungtiva adalah gejala fisik satu-satunya. Kebanyakan infeksi relatif ringan, dengan 
gejala yang berlangsung selama 3 – 5 hari. Beberapa kasus bisa memberikan gejala 
demam difasik; sesudah demam beberapa hari, terutama pada anak-anak, gejala SSP 
mungkin muncul, yang ditandai dengan gejala mengantuk hingga gejala ensefalitis yang 
jelas, disertai disorientasi, kejang, lumpuh, koma dan kematian. Selama KLB yang terjadi 
di Texas pada tahun 1971, 3 dari 40 penderita mengalami gejala SSP berat, dengan gejala 
sisa berupa perubahan kepribadian dan atau kelumpuhan. 

 
Diagnosa awal dibuat berdasarkan gejala klinis dan gambaran epidemiologis (adanya 
pajanan di daerah dimana penyakit equine epizootic sedang berlangsung) dan di 
konfirmasi diagnostik dilakukan dengan diisolasinya virus, naiknya titer antibodi atau 
deteksi dari IgM spesifik. Virus dapat diisolasi melalui kultur sel atau bayi tikus yang 
diinokulasi dengan spesimen darah dan pencucian nasofaring yang diambil pada 72 jam 
pertama saat munculnya gejala; darah akut dan darah konvalesens yang diambil dengan 
jarak sekitar 10 hari secara terpisah menunjukkan adanya kenaikan titer antibodi. Infeksi 
Laboratorium bisa terjadi jika upaya dan alat pencegahan tidak digunakan dengan 
semestinya.  

 
2. Penyebab penyakit. 

Virus Venezuelan equine encephalomyelitis (VEE), adalah termasuk alfavirus 
(Togaviridae, Alphavirus), dengan sub tipe enzootik dan varietas epizootik subtipe 1. 

 
3. Distribusi penyakit. 

Endemik di Amerika Selatan, Trinidad dan Amerika Tengah. Penyakit ini muncul sebagai 
epizootik, terutama di bagian Utara dan Barat Amerika Selatan; epizootik pada tahun 1970 
– 1971 menyebar melalui Amerika Tengah ke USA. 

 
4. Reservoir. 

Subtipe enzootik dari VEE bertahan pada siklus tikus – nyamuk. Jenis epizootik dari 
subtipe 1 muncul secara periodik dari enzootik virus VEE 1D di Amerika Selatan bagian 
Utara. Selama KLB, virus epizootik VEE, menular di dalam suatu siklus yang melibatkan 
kuda, yang menjadi sumber utama penularan virus kepada nyamuk, kemudian ditularkan 
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kepada manusia. Manusia juga mengalami viremia dan menjadi sumber penularan pada 
siklus penularan nyamuk  - manusia - nyamuk 

5. Cara penularan. 
Melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Virus VEE diisolasi dari Culex (melanoconion), 
Aedes, Mansonia, Psorophora, Haemagogus, Sabethes, Deinocerites serta Anopheles dan 
kemungkinan agas ceratopogonid. Infeksi laboratorium bisa terjadi melalui penularan 
udara, tidak ada bukti penularan terjadi dari kuda ke manusia. 

 
6. Masa inkubasi :  

Biasanya 2 – 6 hari, bisa juga 1 hari. 
 
7. Masa penularan : 

Manusia dan kuda yang terinfeksi merupakan sumber penularan bagi nyamuk hingga 72 
jam, nyamuk yang terinfeksi mungkin menularkan virus sepanjang hidupnya. 

 
8. Kerentanan dan kekebalan. 

Semua orang rentan terhadap infeksi. Infeksi ringan dan timbulnya imunitas sering terjadi 
pada daerah endemis. Anak-anak jika terinfeksi mempunyai risiko terserangnya SSP. 

 
9. Cara-cara pemberantasan 

A. Tindakan pencegahan  
1)  Lakukan prosedur umum pemberantasan nyamuk. 
2)  Hindari daerah endemis berhutan, terutama pada malam hari. 
3) Vaksin dari virus hidup yang dilemahkan masih dalam taraf ujicoba (TC-83) dan 

vaksin dari virus yang dimatikan  untuk VEE terbukti efektif untuk melindungi 
petugas laboratorium dan orang dewasa lainnya yang berisiko tinggi (tersedia pada 
US Army Medical Research and Materiel Command, ATTN: MCMR-UMP, Fort 
Detrick, Frederick, MD 21702-5009, phone 301-619-2051). Vaksin yang 
dilemahkan terbukti efektif untuk melindungi kuda selama terjadinya KLB 
epizootik pada tahun 1970-1971; pengendalian infeksi pada kuda terbukti efektif 
mencegah munculnya kasus baru pada manusia. Vaksin untuk kuda tersedia secara 
komersial. 

 
B.  Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar. 

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat : untuk daerah endemis tertentu di 
banyak negara, bukan merupakan penyakit yang wajib dilaporkan. Class 3D (lihat 
tentang pelaporan penyakit menular). 

2) Isolasi : Lakukan tindakan kewaspadaan universal terhadap darah dan cairan 
tubuh. Pasien sebaiknya dirawat diruangan yang di beri kasa atau di rawat di 
rumah yang disemprot dengan insektisida yang meninggalkan residu paling sedikit 
selama  5 hari sesudah onset atau hingga demam hilang. 

3) Disinfeksi serentak : tidak diperlukan. 
4) Karantina : tidak dilakukan. 
5) Imunisasi kontak : tidak diperlukan. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi : Cari kasus kasus yang tidak terdiagnosa 

dan kasus-kasus yang tidak di laporkan. 
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7) Pengobatan spesifik : tidak ada 
 
C. Penanggulangan wabah : 

1). Tentukan luasnya daerah yang terinfeksi, lakukan imunisasi terhadap kuda dan 
atau larang kuda-kuda tersebut untuk pindah, keluar dari daerah terinfeksi. 

2). Gunakan obat gosok anti nyamuk yang telah direkomendasikan bagi mereka yang 
terpajan. 

3). Lakukan survei kepadatan nyamuk, tempat perindukan dan tindakan 
pemberantasan yang efektif. 

4). Identifikasi kuda-kuda yang terinfeksi, cegah nyamuk untuk mengigit mereka dan 
lakukan upaya pemberantasan nyamuk secara intensif di daerah terjangkit. 

 
D. Implikasi bencana : tidak ada. 
 
E. Tindakan Internasional : Lakukan Imunisasi terhadap hewan, dan di larang 

memindahkan hewan dari daerah epizootik ke daerah yang bebas dari penyakit. 
 
 
 
 
IB. DEMAM YANG DITULARKAN OLEH NYAMUK DAN  
 OLEH CULICOIDES LAIN       ICD-9 066.3 
 DEMAM, VIRUS BUNYAMWERA     ICD-10 A92.8 
 PENYAKIT VIRUS BWAMBA    ICD-10 A92.8 
 DEMAM RIFT VALLEY     ICD-10 A92.4 
 DEMAM WEST NILE      ICD-10 A92.3 
 PENYAKIT VIRUS GRUP C     ICD-10 A92.8 
 PENYAKIT VIRUS OROPOUCHE    ICD-10 A93.0 
 
 
1.  Identifikasi  

Kelompok virus yang menyebabkan demam dan biasanya berlangsung selama satu 
minggu atau kurang. Kebanyakan dari penyakit virus ini menyerupai dengue (lihat tabel 
pada bab pendahuluan arbovirus untuk penyakit yang ditularkan oleh Nyamuk). Gejala 
awal berupa demam, sakit kepala, malaise, arthralgia atau mialgia dan kadang-kadang 
mual dan muntah. Pada umumnya ada konjungtivitis dan fotopobia.  

 
Demam bisa atau tanpa bentuk difasik. Ruam biasa terjadi pada penyakit yang disebabkan 
oleh Virus West Nile. Meningoensefalitis terkadang merupakan komplikasi dari infeksi 
virus West Nile dan Oropouche. Penderita Rift Valley Fever (RVF) bisa disertai dengan 
retinitis, atau hepatitis disertai dengan perdarahan yang bisa berakibat fatal. Beberapa 
virus grup C dilapokan menyebabkan kelemahan di bagian bawah tungkai dan lengan tapi 
jarang berakibat fatal. Jika terjadi wabah RVF dan Oropouche, insidens penyakit biasanya 
mencapai ribuan penderita. 
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Tes serologis dapat membedakan penyakit ini dengan penyakit virus lain atau yang tidak 
diketahui penyebabnya, tetapi pada umumnya virus dengan genus yang sama sangat sulit 
dibedakan secara serologis. Pada beberapa kasus, isolasi virus dilakukan dari darah yang 
diambil selama demam dan di suntikkan pada anak tikus atau kultur sel. Infeksi 
laboratorium bisa terjadi dengan beberapa jenis virus ini. 

 
2. Penyebab penyakit. 

Setiap penyakit disebabkan oleh virus yang berbeda namanya sama dengan penyakitnya. 
Virus West Nile, Banzi, Kunjin, Spondweni dan Zika adalah masuk kelompok flavivirus; 
kelompok bunyavirus grup C adalah Apeu, Caraparu, Itaqui, Madrid, Marituba, 
Murutucu, Nepuyo, Oriboca, Ossa dan Restan. Oropouche adalah bunyavirus dari grup 
Simbu. RVF termasuk dalam kelompok phlebovirus. Kelompok lainnya yang lebih kecil 
tertera dalam tabel  pendahuluan. 

 
3. Distribusi penyakit. 

Virus West Nile menyebabkan KLB di Mesir, Israel, India, Perancis, Rumania, Republik 
Czecho dan tersebar di Afrika, daerah Mediteran Utara dan Asia Barat. Demam Rift 
Valley, Bwamba dan Bunyamwera sejauh ini hanya ditemukan di Afrika. Virus grup C 
terdapat di daerah tropis Amerika Selatan, Panama dan Trinidad. Demam Oropouche 
ditemui di Trinidad, Panama dan Brazil. Virus Kunjin di Australia. Kejadian musiman 
tergantung pada kepadatan vektor. Penyakit biasanya muncul di daerah pedesaan, 
walaupun kadang-kadang RVF, Oropouche dan virus West Nile menimbulkan ledakan 
KLB di daerah “suburban” dan perkotaan. 

 
4. Reservoir 

Sebagian besar dari jenis virus ini tidak diketahui reservoirnya, beberapa jenis virus 
mungkin ada secara terus menerus dalam siklus nyamuk vertebrata di daerah tropis. Virus 
Oropouche bisa ditularkan oleh Culicoides. Burung adalah sumber dari infeksi nyamuk 
untuk Virus West Nile, tikus berperan sebagai reservoir pada virus grup C. 

 
5. Cara penularan. 

Kebanyakan cara penularan adalah melalui gigitan nyamuk infektif seperti yang tertera 
dibawah ini : 
• Untuk virus West Nile, Culex univittatus di Afrika Selatan, C. modestus di Perancis 

dan C. pipiens di Israel. 
• Untuk virus Bunyamwera, Aedes spp. 
• Untuk virus grup C, spesies dari Aedes dan Culex (Melanoconion) 
• Untuk virus Rift Valley (pada kambing dan binatang lain), vektor potensial adalah 

beberapa jenis nyamuk Aedes; Ae. mcinthoshi bisa terinfeksi secara transovarian dan 
bisa menjadi tempat tinggal virus RVF di daerah fokus enzootik. 

 
Kebanyakan orang yang terinfeksi RVF karena menangani jaringan binatang pada waktu 
melakukan necropsy atau pemotongan hewan. Culex pipiens adalah vektor penyebab 
wabah RVF di tahun 1977 di Mesir yang menelan korban sedikitnya 600 kematian; 
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penularan mekanis oleh lalat hematopagus dan penularan melalui udara atau darah yang 
terinfeksi bisa menyebabkan terjadinya KLB RVF. Arthropoda lain bisa menjadi vektor, 
seperti Culicoides paraensis untuk virus Oropouche. 

 
6. Masa Inkubasi. 

Biasanya 3 – 12 hari. 
 
7. Masa penularan 

Tidak langsung ditularkan dari orang ke orang. Nyamuk yang terinfeksi mungkin 
menularkan virus sepanjang hidupnya. Terjadinya viremia, syarat penting untuk infeksi 
virus pada vektor,  viremia pada manusia terjadi pada masa gejala klinis awal untuk 
kebanyakan virus.  

 
8. Kerentanan dan kekebalan. 

Semua golongan usia rentan terhadap penyakit ini, baik pria maupun wanita. Infeksi yang 
tidak jelas tanpa gejala dan penyakit ringan umum terjadi. Infeksi dapat menimbulkan 
imunitas, dan di daerah endemis anak-anak sangat rentan terhadap penyakit ini. 

  
9. Cara-cara pemberantasan  

A. Tindakan pencegahan. 
1) Lakukan semua tindakan pencegahan yang diterapkan untuk ensefalitis yang 

ditularkan oleh nyamuk (lihat 9A1-6 dan 9A8). Untuk RVF, kewaspadaan umum 
perlu diperhatikan dalam penanganan binatang yang terinfeksi serta produknya, 
begitu juga terhadap penanganan darah fase akut pada manusia. 

2) Vaksin RFV dalam taraf uji coba yang dibuat dari kultur sel yang diinaktivasi 
tersedia untuk manusia, sedangkan vaksin hidup dan vaksin dari virus yang 
diinaktivasi tersedia untuk imunisasi kambing, domba dan sapi. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya. 

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat :  pada daerah endemis tertentu 
dibanyak negara bukan merupakan penyakit yang wajib dilaporkan. Class 3B (lihat 
Tentang pelaporan penyakit menular). Untuk Rift Valley Fever, laporkan kepada 
WHO, FAO dan kantor International Epizootic di Paris. 

2) Isolasi : Lakukan tindakan kewaspadaan universal sewaktu menangani darah dan 
cairan tubuh. Rawatlah penderita di ruangan yang telah diberi sekat kasa atau di 
tempat yang telah disemprot dengan insektisida setidaknya selama 5 hari sesudah 
onset atau hingga tidak ada demam. Darah dari penderita RVF mungkin menular. 

3) Disinfeksi serentak : tidak diperlukan. 
4) Karantina : tidak diperlukan. 
5) Imunisasi kontak dan sumber infeksi: tidak diperlukan. 
6) Investigasi dari kontak : Tanyakan dimana tempat tinggal penderita selama 2 

minggu sebelum sakit. Cari penderita yang tidak dilaporkan atau yang tidak 
terdiagnosa. 

7) Pengobatan spesifik : tidak ada. 
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C.  Penanggulangan wabah :  

1). Gunakan obat gosok anti nyamuk yang telah dirokemendasikan, untuk orang-
orang yang terpajan gigitan nyamuk. 

2). Hewan peliharaan yang sakit atau mati dan yang dicurigai terinfeksi RVF jangan 
dipotong. 

3) Lakukan pengukuran kepadatan vektor nyamuk, cari dan musnahkan tempat-
tempat perkembangbiakan nyamuk. 

4) Lakukan Imunisasi pada domba, kambing dan hewan ternak terhadap RVF. 
5) Lakukan Identifikasi domba dan binatang-binatang lain yang terinfeksi (Rift 

Valley) dan lakukan survei serologis terhadap burung (West Nile) atau terhadap 
tikus (Virus grup C). Sebar luaskan informasi tentang prevalensi dari penyakit dan 
luasnya daerah yang terjangkit. 

 
D. Implikasi bencana : tidak ada. 
 
E. Tindakan internasional : Untuk RVF, lakukan imunisasi terhadap hewan dan 

dilarang memindahkan hewan dari daerah enzootik ke daerah bebas penyakit. Dilarang 
memotong binatang yang sakit ; untuk virus lainnya tidak ada tindakan spesifik 
kecuali upaya untuk mencegah perpindahan nyamuk melalui alat-alat transport seperti 
pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan darat lainnya. Manfaatkan Pusat Kerjasama 
WHO. 

 
 
 
II.  Demam Virus yang ditularkan kutu   ICD-9 066.1 
 Demam kutu Colorado     ICD-10 A93.2 
 Demam kutu lainnya     ICD-10 A93.8 
 
 
1. Identifikasi. 

Demam kutu Colorado (Colorado Tick Fever, CTF), adalah penyakit virus dengan gejala 
demam akut (kadang-kadang difasik) disertai ruam. Sesudah muncul gejala awal biasanya 
terjadi remisi singkat diikuti dengan serangan kedua demam yang berlangsung 2 – 3 hari 
disertai dengan neutropenia dan trombositopenia yang hampir selalu terjadi pada saat 
demam hari ke 4 – 5. Ciri-ciri khas dari CTF adalah penyakit dengan gejala klinis yang 
sedang, kadang-kadang disertai dengan ensefalitis, miokarditis dan cenderung terjadi 
perdarahan. Kematian jarang terjadi. Virus Bhanja dapat menyebabkan kelainan syaraf 
yang berat dan dapat menimbulkan kematian; infeksi SSP juga terjadi dengan virus 
Kemerovo dan Thogoto (yang terakhir mungkin menyebabkan hepatitis). 
Konfirmasi hasil tes laboratorium dari CTF dibuat dengan mengisolasi virus dari darah 
yang disuntikkan pada tikus muda atau kultur sel atau dengan melihat adanya antigen pada 
eritrosit dengan metode IF (Virus CTF bisa berada dalam eritrosit sampai dengan 120 
hari). Metode IFA dapat mendeteksi serum antibodi kira-kira 10 hari sesudah onset 
penyakit. Berbagai metoda diagnosa untuk konfirmasi demam virus yang ditularkan oleh 
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kutu bervariasi satu sama lain walaupun hanya sedikit, kecuali dalam hal penggunaan 
serum untuk isolasi virus sebagai pengganti penggunaan eritrosit. 

2. Penyebab penyakit. 
Adalah virus Demam kutu Colorado, penyakit domba Nairobi (Ganjam), Kemerovo, 
Lipovnik, Quaranfil, Bhanja, Thogoto dan virus Dugbe. 

 
3. Distribusi penyakit. 

Demam kutu Colorado endemis di pegunungan dengan ketinggian diatas 5000 kaki di 
bagaian barat AS dan Kanada. Virus diisolasi dari kutu Dermacentor andersoni  di Alberta 
dan British Columbia. Penyakit ini sering terjadi di tempat rekreasi atau terpajan di tempat 
kerja (tempat pendakian, tempat memancing), pada lokus-lokus enzootik; variasi musiman 
paralel dengan tingginya aktivitas kutu (bulan April – Juni di pegunungan Rocky 
Mountain di AS). (Distribusi geografis dari virus lain bisa dilihat pada tabel).  

 
4. Reservoir  

Reservoir dari CTF adalah mamalia kecil seperti bajing, landak, bajing tanah dan 
Peromyscus spp; termasuk juga kutu terutama D. andersoni.  

 
5. Cara penularan. 

Melalui gigitan kutu yang infektif. Kutu yang belum dewasa (D. andersoni) mendapatkan 
virus CTF pada waktu mengisap darah binatang yang mengalami viremia; mereka 
menularkan virus dengan cara trans stadial dan menularkan pada manusia ketika kutu 
dewasa menghisap darah. 

 
6. Masa inkubasi : biasanya 4 – 5 hari. 
 
7. Masa penularan 

Tidak langsung ditularkan dari manusia ke manusia kecuali melalui transfusi darah. Siklus 
pada kehidupan liar berlangsung dalam tubuh kutu, yang tetap infektif sepanjang 
hidupnya. Virus ada dalam darah selama demam, sedangkan pada CTF, virus ada didalam 
eritrosit dari 2 hingga 16 minggu atau lebih sesudah mulai sakit. 

 
8. Kerentanan dan kekebalan.  

Semua orang rentan terhadap penyakit ini. Jarang terjadi serangan kedua.  
 
9. Cara – cara Pemberantasan 

A. Cara Pencegahan : perlindungan individu dengan menghindari gigitan kutu, lakukan 
tindakan pengendalian kutu dan hewan pengerat (lihat Lyme Disease, 9A). 

 
B. Pengawasan Penderita, Kontak & Lingkungan Sekitarnya : 

1). Laporan kepada instansi kesehatan setempat : di daerah endemis tertentu (AS), dan 
di kebanyakan negara, bukan merupakan kasus yang wajib dilaporkan, Kelas 3B 
(lihat tentang pelaporan penyakit menular). 

2). Isolasi : hati-hati terhadap cairan tubuh dan darah penderita, tidak boleh menjadi 
donor selama 4 bulan setelah sembuh dari sakit. 

3). Disinfeksi serentak : tidak ada, jauhkan kutu dari penderita. 
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4). Karantina : tidak diperlukan. 
5). Imunisasi : tidak ada. 
6). Investigasi kontak dan sumber infeksi : selidiki daerah yang terjangkit kutu. 
7). Perawatan spesifik : tidak ada. 

 

C. Tindakan Penanggulangan Wabah : tidak diterapkan. 

D.  Implikasi Bencana : Tidak ada 

E.  Tindakan Internasional : manfaatkan pusat kerjasama WHO. 

 
 
III.  DEMAM VIRUS YANG DITULARKAN PHLEBOTOMINE   
         ICD-9066.0; ICD-10 A93.1 
 DEMAM LALAT GURUN (SAND FLY FEVER) 
 (Demam Phlebotomus, demam Papatasi) 
  
 PENYAKIT VIRUS CHANGUINOLA  ICD-9066.0; ICD-10 A93.8 
 (Demam Changuinola) 
 
 PENYAKIT VIRUS STOMATITIS VESIKULER ICD-9066.0; ICD-10 A93.8 
 (Demam Stomatitis Vesikuler) 
 
 
1. Identifikasi  

Merupakan kelompok penyakit arboviral dengan gejala demam yang mencapai suhu 
38,3ºC - 39,5ºC (101ºF - 103ºF) kadang lebih tinggi, sakit retrobulbair pada gerakan mata; 
sklera berwarna merah, rasa tidak enak badan, pusing, sakit kepala, sakit hebat di lengan 
dan punggung. Radang tenggorokan, luka vesikuler mukosa mulut dan adenopati leher 
adalah ciri-ciri dari infeksi “vesicular stomatitis virus” (vsv). Leukopenia biasa terjadi 
pada hari ke 4 hingga ke 5 setelah terkena demam. Gejala penyakit mungkin 
mengkhawatirkan, tapi kematian jarang terjadi. Kesembuhan total dapat didahului dengan 
gejala kejiwaan berupa depresi yang berkepanjangan. Ensefalitis dapat terjadi setelah 
infeksi virus Toscana dan Chandipura.   
Diagnosa awal didasarkan pada adanya gambaran klinis dan banyaknya jumlah penderita 
yang serupa. Diagnosis pasti dibuat berdasarkan pemeriksaan serum dengan deteksi 
antibodi IgM spesifik atau dengan mengisolasi virus dari darah dengan menyuntikkan 
darah ke kultur sel atau tikus kecil; untuk infeksi virus versikuler stomatitis, specimen 
diambil dari usap tenggorok dan cairan vesikuler. 

 
2. Penyebab penyakit. 

Kelompok virus demam “sand fly” (Bunyaviridae, Phleboviruses); sedikitnya ada 7 
macam virus yang secara immunologis berkait (Naples, Sicilian, Candiru, Chagres, 
Alenquer, Toscana dan Punta Toro) telah dapat diisolasi dan diidentifikasi dari manusia. 
Sebagai tambahan, virus Changuinola (sejenis arbovirus) dan virus stomatitis vesikuler 
dari jenis Indiana (rhabdovirus) keduanya menyebabkan penyakit demam pada manusia, 
telah dapat diisolasi dari Lutzomyia spp. Virus Chandipura adalah termasuk rhabdovirus. 
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3. Distribusi penyakit. 

Merupakan penyakit daerah subtropis dan tropis yaitu daerah dengan periode cuaca kering 
dan panas yang panjang di Eropa, Asia dan Afrika dan hutan hujan daerah tropis bumi 
belahan barat dengan hutan hujan yang lebat. Penyakit ini tersebar dalam lingkaran yang 
luas meliputi daerah Mediterania dan ke timur hingga Myanmar (Burma) dan China. 
Penyakit ini bersifat musiman di daerah subtropis disebelah utara ekuator, sering muncul 
antara bulan April dan Oktober dan cenderung menimpa personil militer dan pelancong 
dari daerah non endemik. 

 
4. Reservoir. 

Secara alami, reservoir utamanya adalah sand fly (lalat gurun pasir) dimana virus bertahan 
didalam telur nyamuk (transovarian). Rodensia arboreal dan primata selain manusia dapat 
menjadi tempat bagi virus stomatitis vesikuler. Binatang pengerat diketahui menjadi inang 
bagi virus “sand fly” di bumi belahan timur. 

 
5. Cara Penyebaran. 

Dengan gigitan “sand fly” yang terinfeksi. Vektor dari virus klasik ini bentuknya kecil, 
berbulu, penghisap darah (Phlebotomus papatasi, adalah “sand fly” yang umum berperan 
sebagai vektor) menggigit pada malam hari dan memiliki jangkauan terbang yang 
terbatas. “Sand fly” dari genus Sergentomyia juga pernah ditemukan terinfeksi virus dan 
menjadi vector. Anggota dari genus Lutzomyia terdapat di Amerika tengah dan selatan. 

 
6. Masa Inkubasi diatas 6 hari, biasanya 3 – 4 hari, jarang di bawah itu. 
 
7. Masa Penularan : Virus terdapat dalam darah orang yang terinfeksi setidaknya 24 jam 

sebelum dan 24 jam sesudah demam. Phlebotomines menjadi infektif sekitar 7 hari 
sesudah menggigit orang yang terinfeksi dan tetap demikian untuk masa hidup normal 
mereka sekitar 1 bulan. 

 
8. Kerentanan dan Kekebalan. 

Semua orang rentan terhadap infeksi; kekebalan homolog yang didapat setelah terinfeksi 
virus ini kemungkinan dapat bertahan terus. Kekebalan relatif pada penduduk asli di 
daerah sand fly kemungkinan mempunyai kaitan dengan pengalaman infeksi pada awal 
kehidupan mereka. 

 
9. Cara-cara pemberantasan : 

A. Cara Cara Pencegahan  
Hindari gigitan “sand fly” (lalat gurun); pengendalian “sand fly” adalah tujuan utama 
dalam uapaya pemberantasan (lihat Leishmaniasis, cutaneous dan Mucosal, 9A2) 

 
B. Pengawasan Penderita, Kontak & Lingkungan Sekitarnya : 

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat : Di daerah endemis tertentu, di 
kebanyakan negara, bukan merupakan kasus yang wajib dilaporkan, Kelas 3C 
(lihat Petentang pelaporan penyakit menular). 
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2) Isolasi : tidak ada; cegah akses “sand fly” ke penderita pada hari hari pertama sakit 
dengan menggunakan kasa atau kelambu dengan ukuran (10 – 12 mesh / cm atau 
25 – 30 mesh / inch, ukuran bukaan 0,085 cm atau 0,035 inch) atau dengan 
menyemprotkan insektisida 

3) Disinfeksi serentak : tidak ada; basmi  “sand fly” pada sarangnya. 
4) Karantina : tidak diperlukan. 
5) Imunisasi : saat ini tidak ada. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi : di bumi belahan timur, cari tempat 

berkembang biaknya “sand fly” di sumur-sumur, terutama pada genangan air, 
lubang-lubang ditanah dan di bebatuan. 

7) Perawatan spesifik : tidak ada. 
 
C. Penanggulangan Wabah :  

1). Beri penyuluhan kepada masyarakat tentang cara cara penularan dan pentingnya 
pencegahan gigitan “sand fly” dengan menggunakan repelan / obat gosok anti 
nyamuk, terutama saat matahari mulai terbenam. 

2). Gunakan insektisida untuk mengendalikan “sand fly” agar tidak masuk ke rumah 
dan pemukiman penduduk.  

 
D. Implikasi Bencana : Tidak ada 
 
E. Tindakan Internasional : Manfaatkan pusat kerjasama WHO. 
 

 
 
 
DEMAM BERDARAH VIRUS YANG DITULARKAN ARTHROPODA 
 

I. PENYAKIT DITULARKAN OLEH NYAMUK 
(Demam Berdarah dengue dan demam kuning disajikan terpisah) 

 

II. PENYAKIT DITULARKAN OLEH KUTU 
 
IIA. DEMAM BERDARAH CRIMEAN – CONGO  ICD-9065.0;ICD10A98.0 

 (Demam Berdarah Asia Tengah) 
 
 
1. Identifikasi. 

Penyakit yang disebabkan oleh virus dengan demam yang muncul tiba-tiba, rasa tidak 
enak badan, kelelahan, iritasi, sakit kepala, sakit hebat di tangan dan pinggang dan 
ditandai dengan timbulnya anoreksia. Muntah, sakit pada perut bagian bawah dan diare 
kadang muncul. Bercak merah pada muka dan dada hingga mata merah muncul lebih 
awal. Enantem dengan pendarahan pada palatum molle, uvula dan faring, ruam kecil kecil 
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menyebar dari dada hingga perut dan sekujur tubuh, biasanya menjadi tanda yang khas 
muncul pada penyakit ini; kadang ditemukan purpura yang luas. 
Kadang muncul perdarahan pada gusi, hidung, paru-paru, uterus dan usus, namun 
kebanyakan terjadi hanya pada kasus yang fatal dan serius, hal ini dikaitkan dengan  
kerusakan hati yang berat. Hematuria dan albuminuria umum terjadi namun tidak masif. 
Demam meningkat secara konstan dalam 5 – 12 hari atau dengan gambaran bifasik dan 
menurun secara lysis. Penyembuhannya lama. Temuan lain berupa lekopenia dengan lebih 
banyak limfopenia dibanding netropenia. Trombositopenia adalah hal yang umum terjadi. 
Tingkat fatalitas kasus dilaporkan antara 2% - 50%. Di Rusia diperkirakan terdapat 5 
orang yang tertulari untuk tiap kasus demam berdarah. 

 
Diagnosa dibuat dengan mengisolasi virus dari darah dengan inokulasi pada kultur sel 
atau tikus kecil atau dengan PCR. Diagnosis serologik dibuat dengan pemeriksaan ELISA, 
reverse passive HI, IFA, CF, imuno difusi atau dengan uji netralisasi reduksi plaque. IgM 
spesifik dapat saja muncul selama fase akut. 
 

2. Penyebab penyakit – virus demam berdarah Crimean Congo (Bunyaviridae, Nairovirus). 
 
3. Distribusi Penyakit. 

Ditemukan di daerah stepa bagian barat Crimea, pada Semenanjung Kersch di Kazakhtan 
dan Uzbekistan, di Rostov dan Astrakhan Rusia, juga di Albania, Bosnia Herzegovina, 
Bulgaria, Irak, Semenanjung Arab, Pakistan, bagian barat China, daerah tropis Afrika dan 
Afrika Selatan. Kebanyakan penderita adalah mereka yang bekerja dipeternakan atau 
tenaga medis. Kejadian musiman di Rusia berlangsung antara Juni hingga September, 
periode dimana vektornya sangat aktif. Virus atau antibodi pada manusia telah diteliti dan 
ditemukan di beberapa daerah di bagian timur dan tengah Afrika; kasus demam berdarah 
telah dilaporkan terjadi di Afrika selatan dan Mauritania (Afrika barat). 

 
4.  Reservoir. 

Secara alami, reservoir adalah kelinci, burung dan kutu dari keluarga Hyalomma spp.  di 
Eurasia dan Afrika Selatan. Inang di daerah tropis Afrika tetap tidak diketahui, namun 
Hyalomma dan kutu Boophilus, insektivora dan hewan pengerat diduga juga berperan 
sebagai reservoir. Binatang domestik seperti kambing, domba dan sapi berperan sebagai 
inang berikutnya. 

 
5.  Cara Penularan. 

Penularan melalui gigitan Hyalomma marginatum atau H. anatolicum dewasa yang 
terinfeksi, kutu yang masih muda diduga mendapat infeksi dari binatang inang atau dari 
kutu induknya melalui telur. Infeksi nosokomial pada tenaga medis, terjadi setelah 
terpajan dengan darah dan discharge dari pasien. Penularan melalui infeksi nosokomial ini 
perlu diperhatikan pada KLB yang terjadi belakangan ini : keluarga dari tenaga medis 
dapat juga tertular sebagai kasus tersier. Penularan juga dapat terjadi saat memotong 
hewan yang terinfeksi. 

 
6.  Masa Inkubasi : Biasanya 1 hingga 3 hari, dengan jarak antara 1 – 12 hari 
 

 



 56

7.  Masa Penularan : Sangat menular di lingkungan RS. Infeksi nosokomial umum terjadi 
setelah terpajan dengan darah dan discharge penderita. 

8.  Kerentanan dan Kekebalan 
Kekebalan setelah terinfeksi kemungkinan dapat bertahan seumur hidup. 

 
9.  Cara- cara pemberantasan 

A. Cara Pencegahan : 
Lihat Lyme Disease, 9A, untuk tindakan pemberantasan dan pencegahan gigitan kutu. 
Vaksin otak tikus yang tidak aktif digunakan di Eropa timur dan di bekas Uni Soviet. 
Tidak ada vaksin di AS. 

 
B. Pengawasan Penderita, Kontak & Lingkungan Sekitarnya : 

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat : Di daerah endemis tertentu, di 
kebanyakan negara, bukan merupakan kasus yang wajib dilaporkan, Kelas 3B 
(lihat tentang pelaporan penyakit menular) 

2) Isolasi : lakukan tindakan kewaspadaan universal terhadap cairan tubuh dan darah 
3) Disinfeksi serentak : cairan darah sangat infektif; dekontaminasi dengan panas 

atau dengan disinfektan klorin 
4) Karantina : tidak diperlukan 
5) Imunisasi : tidak ada, kecuali di Eropa bagian timur 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi : cari dan temukan kembali kasus yang 

hilang / yang tidak dilaporkan dan keberadaan hewan yang tertular serta vektor 
yang mungkin berperan 

7) Perawatan spesifik : infus ribavirin dan plasma imun dengan kadar “neutralizing 
antibody” yang tinggi diketahui sangat bermanfaat. 

8) Penanggulangan Wabah : lihat penyakit Lyme, 9C. 
 

C. Implikasi Bencana : Tidak ada 
 
D. Tindakan Internasional : manfaatkan pusat kerjasama WHO. 

 
 
 
 
IIB.  DEMAM BERDARAH OMSK (OHF)  ICD-9 065.1; ICD-10 A98.1 
  COMSK HEMORRHAGIC FEVER 

PENYAKIT BELANTARA KYASANUR (KFD) ICD-9 065.2; ICD-10 A98.2 
(KYASANUR FOREST DISEASE) 

 
 
1. Identifikasi. 

Kedua penyakit yang disebabkan oleh virus ini mempunyai tanda-tanda yang mirip yaitu 
rasa dingin yang muncul tiba-tiba, rasa tidak enak badan, demam, sakit kepala, sakit hebat 
di lengan dan punggung bagian bawah dan prostat ditandai juga dengan timbulnya 
konjungtivitis, diare dan muntah pada hari ketiga atau keempat. Erupsi papulovesikuler 
pada palatum molle, limfadenopati di leher dan perdarahan sub konjungtiva biasanya 
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muncul. Bingung dan gejala gejala ensefalopati dapat terjadi pada pasien dengan Penyakit 
Belantara Kyasanur (KFD); kadang kala ditemukan demam yang naik turun, kelainan 
susunan syaraf pusat  terjadi setelah periode 1 – 2 minggu setelah demam. 
Kasus yang berat dikaitkan dengan terjadinya perdarahan, tanpa adanya ruam. Terjadi 
perdarahan pada gusi, hidung, saluran pencernaan, paru-paru, uterus (namun tidak terjadi 
pada ginjal) kadang kala berlangsung berhari-hari dan pada kasus yang fatal dan serius, 
akan berakhir dengan syok dan kematian, syok dapat pula terjadi tanpa adanya 
perdarahan. Masa demam berlangsung antara 5 hari hingga 2 minggu, sedangkan kenaikan 
suhu fase kedua terjadi pada minggu ketiga. Temuan lain berupa leukopenia dan 
trombositopenia. CFR kasus dilaporkan antara 1% - 10%. Masa penyembuhan cenderung 
lambat dan panjang.  
Diagnosa dibuat dengan mengisolasi virus dari darah yang diinokulasi pada bayi tikus 
atau ditanam dalam kultur sel (virus mungkin baru dapat terlihat di atas 10 hari setelah 
mulai sakit) diagnosa dapat juga dibuat dengan tes serologis. 

 
2. Penyebab Penyakit. 

Penyebab penyakit adalah virus Demam berdarah Omsk (OHF) dan virus KFD yang 
sangat mirip satu sama lain; keduanya berasal dari “ensefalitis louping ill complex” dari 
flavivirus yang ditularkan oleh kutu dan secara antigenik sangat mirip dengan virus lain 
dalam kompleks itu. 

 
3. Distribusi Penyakit 

Ditemukan di belantara Kyasanur di distrik Shimoga dan Kanara di India, terutama terjadi 
pada laki-laki muda dewasa yang terpajan di hutan belantara pada saat musim kering dari 
bulan November hingga Juni. Pada tahun 1983 terdapat 1155 kasus yang dilaporkan 
dengan 150 kematian, wabah KFD terbesar yang pernah dilaporkan. OHF terjadi pada 
daerah stepa disebelah barat Siberia di Omsk, Novosibirsk, Kurgan dan daerah Tjumen. 
Distrik Novosibirsk melaporkan 2 hingga 41 kasus terjadi setiap tahun dari tahun 1989 
hingga tahun 1998, kebanyakan terjadi pada pemburu muskrat, sejenis tikus besar yang 
hidup di air. Kejadian musiman di tiap daerah terjadi bersamaan dengan meningkatnya 
densitas dari aktivitas vektor. Infeksi laboratorium sering terjadi menimpa petugas 
laboratorium oleh kedua virus tersebut. 

 
4. Reservoir : Pada KFD, reservoirnya kemungkinan adalah hewan pengerat, shrews 

(sejenis binatang menyerupai tikus dengan hidung lancip) dan monyet; sedangkan pada 
OHF, hewan pengerat, muskrat dan kutu berperan sebagai reservoir. 

 
5. Cara Penularan. 

Penularan melalui gigitan kutu kemungkinan dari jenis Haemaphysalis spinigera untuk 
penyakit KFD dan Dermacentor reticulates (pictus) dan Dermacentor marginatus  pada 
OHF  (kedua virus tersebut ditemukan pada kutu yang terinfeksi, terutama pada stadium 
nymphe). Penularan langsung dapat terjadi dari muskrat ke manusia, yaitu penularan 
kepada para pemburu muskrat dan keluarganya.  

 
6. Masa Inkubasi : Biasanya 3 hingga 8 hari. 
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7. Masa Penularan : Tidak langsung menular dari manusia ke manusia. Kutu yang 
terinfeksi tetap menular seumur hidup kutu tersebut. 

 
8. Kerentanan dan Kekebalan : Semua umur dan jenis kelamin bisa tertular, kekebalan 

didapat setelah terinfeksi. 
 
9. Cara-cara pemberantasan. 

Lihat Lyme Disease dan  Viral Encephalitis  yang ditularkan melalui kutu, vaksin otak 
tikus yang diinaktifasi dengan formalin digunakan untuk OHF. Vaksin untuk ensefalitis 
virus yang ditularkan kutu telah digunakan untuk mencegah OHF, namun tidak terbukti 
efektif. Satu jenis vaksin yang masih dalam taraf pengembangan saat ini sedang di uji 
coba di India untuk mencegah terjadinya KLB KFD. 

 
 
 
 
ASCARIASIS      ICD-9127.0; ICD-10 B77 
(Infeksi cacing gelang; Ascaridiasis) 
 
 
1. Identifikasi  

Infeksi cacing pada usus halus yang biasanya ditandai dengan sedikit gejala atau tanpa 
gejala sama sekali. Cacing yang keluar bersama kotoran atau kadang keluar dari mulut, 
anus atau hidung adalah sebagai tanda awal adanya infeksi. Beberapa penderita 
menunjukkan gejala kelainan paru-paru (pneumonitis, sindroma Loffler) yang disebabkan 
oleh migrasi larva (terutama selama masa reinfeksi), biasanya ditandai dengan bersin, 
batuk, demam, eusinofilia darah dan adanya infiltrat paru-paru. Infeksi parasit yang berat 
dapat mengganggu penyerapan zat gizi makanan. Komplikasi serius, kadang fatal seperti 
ileus obstruktivus yang disebabkan oleh gumpalan cacing, terutama pada anak-anak; atau 
sumbatan pada organ yang berongga seperti pada saluran empedu, saluran pankreas atau 
usus buntu dapat terjadi yang disebabkan oleh cacing dewasa. Laporan terjadinya 
pankreatitis disebabkan oleh ascaris cenderung meningkat.  
Diagnosa dibuat dengan menemukan telur pada kotoran atau ditemukannya cacing dewasa 
yang keluar dari anus, mulut atau hidung. Adanya cacing pada usus dapat juga diketahui 
dengan teknik pemeriksaan radiologi atau sonografi. Terkenanya paru-paru dapat 
diketahui dengan menemukan larva cacing ascaris pada sputum atau cucian lambung. 

 
2. Penyebab penyakit. 

Ascaris lumbricoides, cacing gelang yang berukuran besar yang ada pada usus manusia, 
Ascaris suum, parasit yang serupa yang terdapat pada babi, jarang namun bisa 
berkembang menjadi dewasa pada usus manusia, namun  ia dapat juga menyebabkan 
“larva migrans”. 

 
3. Distribusi penyakit. 

Ascaris tersebar diseluruh dunia, dengan frekuensi terbesar berada di negara tropis yang 
lembab dimana angka prevalensi kadang kala mencapai diatas 50%. Angka prevalensi dan 
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intensitas infeksi biasanya paling tinggi pada anak-anak antara usia 3 dan 8 tahun. Di 
Amerika Serikat, Ascaris umumnya ditemukan dikalangan imigran yang berasal dari 
negara berkembang. 

 
4. Reservoir – Reservoir adalah manusia, telur ascaris ditemukan di tanah 
 
5. Cara penularan.  

Penularan terjadi karena menelan telur yang fertile dari tanah yang terkontaminasi dengan 
kotoran manusia atau dari produk mentah yang terkontaminasi dengan tanah yang berisi 
telur cacing. Penularan tidak terjadi langsung dari orang ke orang lain atau dari tinja segar 
ke orang. Penularan terjadi paling sering di sekitar rumah, dimana anak-anak, tanpa 
adanya fasilitas jamban yang saniter, mencemari daerah tersebut; infeksi pada anak 
kebanyakan karena menelan tanah yang tercemar. Tanah yang terkontaminasi telur cacing 
dapat terbawa jauh karena menempel pada kaki atau alas kaki masuk ke dalam rumah, 
penularan melalui debu juga dapat terjadi.  
Telur mencapai tanah melalui tinja, dan berkembang (embrionasi); pada suhu musim 
panas mereka menjadi infektif setelah 2 – 3 minggu dan kemudian tetap infektif selama 
beberapa bulan atau beberapa tahun di tanah dalam kondisi yang cocok. Telur embrionasi 
yang tertelan menetas pada lumen usus, larva menembus dinding usus dan mencapai paru-
paru melalui sistem sirkulasi. Larva tumbuh dan berkembang pada paru-paru; 9 – 10 hari 
setelah infeksi mereka masuk ke alveoli, menembus trakhea dan tertelan untuk mencapai 
usus halus 14 – 20 hari setelah infeksi, didalam usus halus mereka tumbuh menjadi 
dewasa, kawin dan mulai bertelur 45 – 60 hari setelah menelan telur yang terembrionasi.  

 
6. Masa Inkubasi – siklus hidup membutuhkan 4 hingga 8 minggu untuk menjadi lengkap. 
 
7. Masa Penularan  

Cacing betina dewasa yang subur hidup di usus. Umur yang normal dari cacing dewasa 
adalah 12 bulan; paling lama bisa lebih dari 24 bulan, cacing betina dapat memproduksi 
lebih dari 200.000 telur sehari. Dalam kondisi yang memungkinkan telur dapat tetap 
bertahan hidup di tanah selama bertahun-tahun. 

 
8. Kerentanan dan Kekebalan– semua orang rentan terhadap infeksi ascaris. 
 
9. Cara Cara Pemberantasan  

A. Cara Cara Pencegahan :  
1) Berikan penyuluhan kepada masyarakat untuk menggunakan fasilitas jamban yang 

memenuhi syarat kesehatan. 
2) Sediakan fasilitas yang cukup memadai untuk pembuangan kotoran yang layak 

dan cegah kontaminasi tanah pada daerah yang berdekatan langsung dengan 
rumah, terutama di tempat anak bermain. 

3) Di daerah pedesaan, buatlah jamban umum yang konstruksinya sedemikian rupa 
sehingga dapat mencegah penyebaran telur Ascaris melalui aliran air, angin, dan 
lain-lain. Kompos yang dibuat dari kotoran manusia untuk digunakan sebagai 
pupuk kemungkinan tidak membunuh semua telur. 
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4) Dorong kebiasaan berperilaku higienis pada anak-anak, misalnya ajarkan mereka 
untuk mencuci tangan sebelum makan dan menjamah makanan. 

5) Di daerah endemis, jaga agar makanan selalu ditutup supaya tidak terkena debu 
dan kotoran. Makanan yang telah jatuh ke lantai jangan dimakan kecuali telah 
dicuci atau dipanaskan. 

   
B. Pengawasan Penderita, Kontak & Lingkungan Sekitarnya : 

1. Laporan kepada instansi kesehatan setempat : laporan resmi biasanya tidak 
dilakukan, Kelas 5 (lihat Petentang pelaporan penyakit menular). 

2. Isolasi : tidak perlu. 
3. Disinfeksi serentak : pembuangan kotoran pada jamban yang saniter. 
4. Karantina : tidak diperlukan. 
5. Imunisasi : tidak ada. 
6. Investigasi kontak dan sumber infeksi : cari & temukan penderita lain yang perlu 

diberpengobatan. Perhatikan lingkungan yang tercemar yang menjadi sumber 
infeksi terutama disekitar rumah penderita. 

7. Pengobatan spesifik : Mebendazole (Vermox®) dan albendazole (Zentel®) (juga 
efektif terhadap Trichuris trichiura dan cacing tambang, lihat Trichuriasis & 
cacing tambang). Kedua obat tersebut merupakan kontraindikasi untuk diberikan 
selama kehamilan. Penyimpangan migrasi dari cacing ascaris telah dilaporkan 
setelah pemberian terapi Mebendazole; namun hal ini dapat juga terjadi dengan 
terapi obat yang lain atau penyimpangan migrasi dapat juga terjadi secara spontan 
pada infeksi yang berat. Pyrantel pamoate (Antiminth®, Combantrin®) juga efektif 
diberikan dalam dosis tunggal (obat ini dapat juga dipakai untuk cacing tambang, 
tapi tidak untuk T. Trichiura). 

 
C. Tindakan Penanggulangan Wabah : lakukan survei prevalensi di daerah endemis 

tinggi, berikan penyuluhan pada masyarakat tentang sanitasi lingkungan dan higiene 
perorangan dan sediakan fasilitas pengobatan. 

 
D. Implikasi Bencana : Tidak ada 

E. Tindakan internasional : Tidak ada. 
 
 
 
 
ASPERGILLOSIS       ICD-9117.3; ICD-10 B44 
 
1. Identifikasi  

Penyakit jamur yang muncul dengan berbagai sindroma klinis yang disebabkan oleh 
spesies Aspergillus. Penderita dengan penyakit paru kronis (terutama asthma, juga 
penyakit gangguan paru kronis atau “cystic fibrosis”) dan penderita yang alergi terhadap 
jamur ini dapat menyebabkan kerusakan bronchus dan penyumbatan bronchus intermiten. 
Keadaan ini disebut sebagai allergic bronchopulmonary aspergillosis (ABPA). Kolonisasi 
saprophytic endobronchial pada penderita dengan pelebaran bronchus atau bronkiektasi 
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dapat menimbulkan gumpalan hyphae, dan massa hyphae yang besar mengisi rongga-
rongga yang sebelumnya sudah ada (berupa bola jamur atau aspergilloma). Suatu spesies 
Aspergillus dapat muncul bercampur dengan organisme lain dalam abses bakteriil paru-
paru atau pada empiema.  
Aspergillosis yang invasif dapat terjadi, terutama pada pasien yang menerima terapi 
imunosupresif atau sitotoksik; ia dapat menyebar ke otak, ginjal dan organ lain dan 
seringkali fatal. Invasi kedalam pembuluh darah berupa trombosis dan menyebabkan 
infark adalah ciri dari infeksi jamur ini pada pasien dengan kekebalan rendah. 

 
Organisme ini dapat menginfeksi tempat dipasangnya katup jantung prostetik. Spesies 
Aspergillosis adalah penyebab paling umum dari otomikosis; jamur membuat koloni atau 
menyebabkan infeksi invasif pada sinus paranasal. 
Jamur ini tumbuh pada jenis makanan tertentu, isolat dari A. flavus (kadang juga spesies 
lain) bisa memproduksi aflatoksin atau mikotoksin lain; toksin ini dapat menyebabkan 
penyakit pada ikan dan hewan dan sangat karsinogenik pada hewan percobaan.  
Hubungan antara kadar aflatoksin yang tinggi pada makanan dan timbulnya kanker 
hepatoseluler ditemukan di Afrika dan Asia Tenggara. 
Diagnosis ABPA ditegakkan antara lain adanya reaksi benjolan merah di kulit jika 
dilakukan skarifikasi atau suntikan intradermal dengan antigen Aspergillus, adanya 
sumbatan bronchus yang menahun, eosinofilia, terbentuknya antibodi presipitasi serum 
terhadap Aspergillus, peningkatan kadar IgE dalam serum dan adanya infiltrat paru yang 
bersifat transien (dengan atau tanpa bronkiektasis sentral). Kolonisasi endobronkial 
saprofitik didiagnosa dengan kultur atau ditemukannya Aspergillus mycelia pada sputum 
atau pada dahak ditemukan hyphae. Serum precipitin terhadap antigen spesies Aspergillus 
biasanya juga muncul. Bola jamur dari paru biasanya dapat didiagnosa dengan foto toraks 
dan dari catatan medis. Diagnosa aspergillosis invasif ditegakkan dengan ditemukannya 
Mycelia Aspergillus dengan mikroskop dari jaringan yang terinfeksi; konfirmasi diagnosa 
dilakukan dengan kultur untuk membedakan dengan penyakit jamur lain yang gambaran 
histologinya mirip.     

 
2. Penyebab penyakit 

Aspergillus fumigatus dan Aspergillus flavus adalah penyebab paling umum dari 
aspergillosis pada manusia, walau spesies lain dapat juga sebagai penyebab. Aspergillus 
fumigatus menyebabkan banyak kasus bola jamur; Aspergillus niger penyebab umum 
otomikosis. 

 
3. Distribusi Penyakit  

Tersebar diseluruh dunia, jarang dan bersifat sporadis, tidak ada perbedaan insidens 
berdasarkan ras atau jenis kelamin. 

 
4. Reservoir. 

Spesies Aspergillus secara alamiah ada dimana-mana, terutama pada makanan, sayuran 
basi, pada sampah daun atau tumpukan kompos. Konidia biasanya terdapat di udara baik 
di dalam maupun di luar ruangan dan sepanjang tahun. 
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5. Cara Penularan. 
Melalui inhalasi konidia yang ada di udara. 

 
6. Masa Inkubasi. 

Hitungan hari hingga minggu. 
 
7. Masa Penularan.  

Tidak disebarkan dari satu orang ke orang lain. 
 
8. Kerentanan dan Kekebalan. 

Spesies Aspergillus ditemukan dimana-mana, dan Aspergillosis biasanya muncul sebagai 
infeksi sekunder dan hal ini membuktikan bahwa orang yang sehat kebal terhadap 
penyakit ini. Kerentanan akan meningkat dengan pemberian terapi imunosupresif dan 
sitotoksik dan serangan invasif terlihat terutama pada pasien dengan netropenia yang 
berkepanjangan. Penderita HIV/AIDS atau penderita penyakit granulomatous kronik pada 
masa kanak-kanak juga peka terhadap infeksi jamur ini.  

 
9. Cara Cara Pemberantasan  

A. Cara Cara Pencegahan :  
Udara ruangan yang disaring dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA) dapat 
menurunkan infeksi aspergillosis invasive pada penderita yang dirawat di RS terutama 
penderita dengan netropenia. 

 
B. Pengawasan Penderita, Kontak & Lingkungan Sekitarnya : 

1) Laporan pada instansi kesehatan setempat : laporan resmi biasanya tidak 
dilakukan, Kelas 5 (lihat tentang pelaporan penyakit menular). 

2) Isolasi : tidak perlu. 
3) Disinfeksi serentak : menjaga kebersihan, pembersihan terminal. 
4) Karantina : tidak dilakukan. 
5) Imunisasi : tidak ada. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi : tidak diindikasikan. 
7) Pengobatan spesifik : ABPA diobati dengan corticosteroid suppression dan 

biasanya membutuhkan terapi yang lama. Reseksi bedah, jika memungkinkan, 
adalah pengobatan paling tepat untuk aspergilloma. Amphotericin B (Fungizone® 
atau formasi lipid) IV dapat digunakan untuk infeksi jaringan bentuk invasif. 
Pemberian Itraconazole bermanfaat bagi penderita yang perkembangannya lebih 
lambat dan untuk penderita yang mempunyai masalah kekebalan. Terapi 
imunosupresif harus dihentikan atau dikurangi sebisa mungkin. Kolonisasi 
endobronkial harus diobati sedemikian rupa untuk memperbaiki drainase 
bronkopulmoner.   

 

C. Tindakan Penanggulangan Wabah : tidak dilakukan upaya penanggulangan wabah; 
penyakit sifatnya sporadis. 

D. Implikasi Bencana : tidak ada.  

E. Tindakan internasional : tidak ada. 
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BABESIOSIS       ICD-9 088.8; ICD-10 B60.0 
 
1. Identifikasi  

Penyakit yang potensial berat dan dapat menimbulkan kematian, penyakit ini disebabkan 
oleh infeksi protozoa yang menyerang butir darah merah.  Gejala klinis berupa demam, 
menggigil, mialgia, lemah dan ikterus sebagi akibat dari  anemia hemolitik yang 
berlangsung dari beberapa hari hingga berbulan bulan. Studi seroprevalens menunjukkan 
bahwa kebanyakan infeksi tanpa gejala. Dalam bebarapa kasus, parasitemia tanpa gejala 
ini dapat bertahan sampai beberapa bulan bahkan sampai beberapa tahun. Infeksi ganda 
dengan Borrelia burgdorferi, penyebab Lyme disease dapat memperberat ke dua penyakit 
tersebut.  
Diagnosa dibuat dengan menemukan parasit dalam butir darah merah pada sediaan darah 
baik sediaan darah tebal maupun tipis. Adanya antibodi spesifik dengan pemeriksaan 
serologi (IFA babesial DNA (PCR)) atau dengan isolasi parasit dengan hewan percobaan 
yang tepat lebih mendukung pencegahan diagnosa. Membedakan Babesiosis dengan 
Plasmodium falciparum hanya dengan pemeriksaan sediaan darah mungkin sulit pada 
penderita yang berasal dari daerah endemis malaria atau yang mendapat infeksi melalui 
transfusi darah; jika diagnosa tidak jelas, perlakukan penderita seperti terhadap penderita 
malaria dan kirim sediaan darah tebal dan tipis ke laboratorium yang memadai. 

 
2. Penyebab penyakit.  

Beberapa spesies diketahui sebagai penyebab. Babesia microti adalah yang paling umum 
ditemukan di Amerika Serikat bagian timur, sedangkan isolat Babesia tipe WA1 umum 
ditemukan di pantai barat. Sedangkan Babesia divergens yang paling umum ditemukan di 
Eropa. 

 
3. Distribusi Penyakit.  

Ditemukan diseluruh dunia, dengan penyebaran yang tidak merata. Di Amerika Serikat 
distribusi geografis dari infeksi B. Microti meningkat dengan meluasnya penyebaran kutu 
Ixodes scapularis (dulu disebut I. dammini). Babesiosis endemis di Nantucket dan pulau 
lain di Massachussetts, Block Island, Shelter Island, Long Island bagian timur dan 
Connecticut bagian selatan. Infeksi juga dilaporkan terjadi di Wisconsin dan Minnesota. 
Kasus pada manusia yang disebabkan oleh isolat Babesia tipe WA1 dilaporkan dari 
negara bagian California dan Washington, spesies lain menyebabkan infeksi pada manusia 
dilaporkan dari Missouri dan Mexico. Di Eropa infeksi pada manusia yang disebabkan 
oleh B. divergens dilaporkan dari Perancis, Scotlandia, Spanyol, Swedia, Rusia dan 
Yugoslavia. Infeksi pada manusia dari jenis Babesia yang kurang dikenal dilaporkan 
terjadi di China, Taiwan, Mesir, Pulau Canary dan Afrika Selatan. 

 
4. Reservoir. 

Hewan pengerat berperan sebagai reservoir bagi B. microti dan sapi bagi B. divergens. 
Inang untuk isolat Babesia jenis WA1 dan MO1 (Missouri) tidak diketahui. 

 
5. Cara Penularan 

B. microti tersebar selama musim panas oleh gigitan nymphe kutu Ixodes (I. scapularis) 
yang telah menggigit tikus rusa yang terinfeksi (Peromyscus leucopus) dan mamalia kecil 
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lain (Microtus Pennsylvanicus). Kasus Babesiosis telah dilaporkan menular melalui 
transfusi darah dari donor yang parasitemik tapi tanpa gejala. Pasien biasanya lupa atau 
tidak mengetahui pernah digigit kutu. Ada dua kasus penularan dari ibu kepada bayinya 
pernah dilaporkan.  

 
6. Masa Inkubasi – 1 minggu hingga 8 minggu setelah terpajan. 
 
7. Masa Penularan 

Tidak menular dari satu orang ke orang lain, kecuali melalui transfusi darah. Donor darah 
tanpa gejala tetap infeksius selama 12 bulan setelah infeksi awal.  

 
8. Kerentanan dan Kekebalan. 

Semua orang rentan terhadap B. microti. Mereka dengan daya tahan tubuh yang rendah, 
mereka yang tanpa limpa dan orang tua rentan terhadap infeksi.  

 
9. Cara Cara Pemberantasan  

A. Cara - cara Pencegahan 
Beri penyuluhan tentang cara penularan dan cara perlindungan perorangan. Basmi 
hewan pengerat di sekitar rumah dan gunakan obat gosok anti kutu. 
 

B. Pengawasan Penderita, Kontak & Lingkungan Sekitarnya : 
1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat : laporkan kasus baru yang dicurigai, 

spesifiknya pada daerah yang tidak endemis, Kelas 3B (lihat tentang pelaporan 
penyakit menular). 

2) Isolasi : lakukan kewaspadaan universal terhadap cairan tubuh dan darah. 
3) Disinfeksi serentak : tidak perlu. 
4) Karantina : tidak diperlukan. 
5) Perlindungan kontak dan sumber infeksi : tidak ada, namun anggota keluarga yang 

mungkin terinfeksi harus terus dipantau. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi : kasus yang muncul di wilayah baru 

membutuhkan penyelidikan yang mendalam. Kasus yang terjadi melalui transfusi 
harus diinvestigasi segera dan donor darah dilarang mendonorkan darahnya lagi. 

7) Pengobatan spesifik : kombinasi clindamycin dan quinine terbukti efektif pada 
binatang percobaan dan pada kebanyakan pasien dengan infeksi B. microti. Infeksi 
tidak memberikan reaksi terhadap pengobatan dengan klorokuin. Pemberian 
Azithromycin saja atau dikombinasi dengan quinine atau dengan clindamycin dan 
doxycycline cukup efektif untuk kasus tertentu, sedangkan kombinasi antara 
azithromycin dan atovaquone memberikan hasil yang menjanjikan pada binatang 
percobaan. Pentamidine dikombinasi dengan TMP – SMX efektif pada satu kasus 
yang dilaporkan terinfeksi B. divergens. Exchange transfusion mungkin 
dibutuhkan bagi pasien dimana sebagian besar eritrosit terinfeksi parasit. Dialisis 
mungkin dibutuhkan bagi penderita dengan gagal ginjal.   

 
C. Penanggulangan Wabah : tidak ada. 

D. Implikasi Bencana : Tidak ada 

E. Tindakan internasional : Tidak ada. 
 



 65

BALANTIDIASIS      ICD-9007.0; ICD-10 A07.0 
(Balantidiosis, Disentri Balantidia) 
 
1. Identifikasi 

Protozoa yang menginfeksi usus besar dan menyebabkan diare atau disenteri diikuti 
dengan kolik abdominal, tenesmus, nausea dan muntah-muntah. Biasanya disenteri 
disebabkan oleh amebiasis, dengan kotoran yang berisi banyak darah dan lendir tapi 
sedikit pus. Invasi ke peritoneum atau saluran urogenital jarang terjadi.  
Diagnosa dibuat dengan menemukan trofozoit dari parasit atau kista dari Balantidium coli 
pada kotoran segar, atau trofozoit ditemukan melalui sigmoidoskopi.  

    
2. Penyebab penyakit. 

Balantidium coli, protozoa besar dengan silia. 
 
3. Distribusi penyakit. 

Tersebar di seluruh dunia, infeksi pada manusia jarang terjadi namun wabah yang bersifat 
“water borne” biasa terjadi pada daerah yang sanitasi lingkungannya sangat buruk. 
Kontaminasi lingkungan dengan tinja dapat mengakibatkan peningkatan jumlah kasus. 
Wabah besar pernah terjadi di Equador pada tahun 1978. 

 
4. Reservoir. 

Babi, kemungkinan juga hewan lain, seperti tikus dan primata selain manusia. 
 
5. Cara Penularan. 

Dengan menelan kista yang berasal dari kotoran inang yang terinfeksi; pada saat wabah, 
penularan terutama melalui air yang terkontaminasi. Penularan sporadis terjadi karena 
masuknya kotoran ke mulut melalui tangan atau melalui air, dan makanan yang 
terkontaminasi. 

 
6. Masa Inkubasi. 

Tidak diketahui, mungkin hanya beberapa hari. 
 
7. Masa Penularan : Selama infeksi. 
 
8. Kerentanan dan Kekebalan. 

Sebagian besar orang sepertinya memiliki kekebalan alami. Orang dengan keadaan umum 
yang jelek karena suatu penyakit sebelumnya, bila terinfeksi oleh parasit ini akan menjadi 
serius bahkan fatal. 
 

9. Cara Cara Pemberantasan. 
A. Cara Pencegahan :  

1) Beri penyuluhan pada masyarakat tentang higiene perorangan. 
2) Beri penyuluhan dan bimbingan kepada penjamah makanan melalui instansi 

kesehatan. 
3) Pembuangan kotoran pada jamban yang memenuhi persyaratan sanitasi. 
4) Kurangi kontak dengan kotoran babi. 
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5) Lindungi tempat penampungan/sumber air untuk masyarakat dari kontaminasi 
kotoran babi. Filter pasir/tanah dapat menyaring semua kista, klorinasi air dengan 
cara yang biasanya dilakukan tidak menghancurkan kista. Air dalam jumlah sedikit 
untuk diminum lebih baik dimasak. 

 
B. Pengawasan Penderita, Kontak & Lingkungan Sekitarnya : 

1). Laporan kepada instansi kesehatan setempat : laporan resmi tidak diperlukan, 
Kelas 5 (lihat tentang pelaporan penyakit menular). 

2). Isolasi : tidak dilakukan. 
3). Disinfeksi serentak : pembuangan kotoran yang saniter. 
4). Karantina : tidak dilakukan. 
5). Imunisasi : tidak dilakukan  
6). Investigasi kontak dan sumber infeksi : pemeriksaan mikroskopis tinja dari 

anggota rumah tangga dan kontak yang dicurigai. Lakukan investigasi terhadap 
mereka yang kontak dengan babi; bila perlu berikan tetrasiklin pada babi yang 
terinfeksi. 

7). Pengobatan spesifik: Tetrasiklin dapat menghilangkan infeksi; pengobatan dengan 
metronidazole (Flagyl) juga efektif .   

 
C. Penanggulangan Wabah : ditemukannya penderita atau sejumlah penderita di suatu 

daerah membutuhkan penyelidikan epidemiologis segera, terutama penyelidikan yang 
menyangkut sanitasi lingkungan. 

 
D. Implikasi Bencana : Tidak ada.  
 
E. Tindakan internasional : tidak ada. 

 
 
 
 
BARTONELLOSIS       ICD-9 088; ICD-10 A44 
(Demam Oroya, Verruga peruana, Penyakit Carrion) 
 
 
1. Identifikasi. 

Penyakit infeksi bakteri dengan dua gejala klinis yang sangat berbeda; anemia febrile 
(Demam Oroya ICD-10 A44.0) dan erupsi kulit yang tidak berbahaya (Verruga peruana 
ICD-10 A44.1). Infeksi tanpa gejala dan dalam bentuk carrier dapat terjadi. Demam 
Oroya ditandai dengan demam yang tidak teratur, sakit kepala, nyeri otot, arthralgia, 
muka pucat, anemia hemolitik yang berat (makrositik atau normositik dan biasanya 
hipokromik) dan limfadenopati non tender menyeluruh. Verruga peruana memiliki masa 
pra erupsi yang ditandai dengan nyeri otot, tulang dan sendi; rasa nyeri tersebut kadang 
amat berat, berlangsung beberapa menit hingga beberapa hari pada satu tempat tertentu.  
Erupsi kulit juga ditandai dengan munculnya benjolan kecil seperti hemangioma. Benjolan 
yang muncul dekat sendi dapat berkembang seperti tumor dengan permukaan merah. 
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Verruga peruana bisa didahului dengan demam Oroya atau didahului dengan infeksi tanpa 
gejala, interval antara kedua stadium berlangsung dalam hitungan minggu hingga bulan. 
CFR dari demam Oroya yang tidak diobati antara 10% - 90%; kematian biasanya 
disebabkan oleh kombinasi infeksi protozoa dengan superinfeksi bakteri, termasuk 
Salmonella septicemia. Verruga peruana dapat berlangsung lama tapi jarang menyebabkan 
kematian. 
Diagnosa dibuat dengan menemukan penyebab infeksi dalam butir darah merah selama 
fase akut dengan pengecatan Giemsa, spesimen diambil dari lesi kulit selama fase erupsi 
atau diagnosa dapat juga dibuat dengan kultur darah pada media khusus, dimana spesimen 
dapat diambuil kapan saja. PCR dan berbagai teknik serologi telah digunakan untuk 
memastikan diagnosa. 

 
2. Penyebab penyakit : Bartonella bacilliformis. 
 
3. Distribusi penyakit. 

Distribusi penyakit ini terbatas pada lembah pegunungan di Peru, Equador dan Colombia 
dengan ketinggian antara 2000 hingga 9200 kaki (600 – 2800 m) dari permukaan laut 
dimana terdapat vektor lalat pasir; tak ada batasan umur, ras dan jenis kelamin. 

 
4.  Reservoir. 

Manusia berperan sebagai reservoir dengan agen penyebab yang ditemukan dalam darah. 
Di daerah endemis, carrier tanpa gejala dapat mencapai 5%. Tidak diketahui adanya 
hewan sebagai inang. 

 
5. Cara Penularan. 

Penularan terjadi melalui gigitan “sand fly” dari genus Lutzomyia. Spesies ini tidak 
ditemukan di semua wilayah; Lutzomyia verrucarum terdapat di Peru. Serangga ini hanya 
menggigit dari petang hingga pagi. Transfusi darah, utamanya pada stadium demam 
Oroya, dapat menularkan infeksi. 

 
6. Masa Inkubasi. 

Biasanya 16 – 22 hari, tapi kadang kala sampai 3 – 4 bulan. 
 
7. Masa Penularan. 

Penularan tidak langsung dari orang ke orang kecuali melalui transfusi darah. Manusia 
menjadi sumber infeksi bagi “sand fly” untuk masa yang lama, agen penyebab dapat 
muncul dalam darah beberapa minggu hingga hitungan tahun setelah muncul gejala klinis. 
Lama dari masa infeksi “sand fly” tidak diketahui. 

 
8. Kerentanan dan Kekebalan. 

Setiap orang rentan terhadap penyakit ini, namun penyakit ini gejalanya lebih ringan jika 
menyerang anak-anak daripada orang dewasa. Kesembuhan dari demam Oroya 
kebanyakan memberikan kekebalan permanen. Sedangkan stadium Verruga dapat muncul 
kembali. 
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9. Cara Cara Pemberantasan  
A. Cara Pencegahan :  

1) Basmi “sand fly” (lihat Leishmaniasis, cutaneous, 9A). 
2) Hindari daerah endemis setelah matahari terbenam; jika tidak bisa menghindari 

daerah endemis, pakailah obat gosok anti nyamuk pada bagian tubuh yang terbuka 
atau pergunakan kelambu. 

3) Darah dari orang di daerah endemis jangan digunakan untuk transfusi, hingga hasil 
tes menyatakan negatif. 

 
B. Pengawasan Penderita, Kontak & Lingkungan Sekitarnya : 

1). Laporan kepada instansi kesehatan setempat : pada daerah endemis tertentu; di 
kebanyakan negara bukan merupakan penyakit yang wajib dilaporkan, kelas 3B 
(lihat tentang pelaporan penyakit menular) 

2). Isolasi : hati-hati terhadap cairan tubuh dan darah Individu yang terinfeksi. 
Penderita harus terlindungi dari gigitan “sand fly” 

3). Disinfeksi serentak : tidak ada 
4). Karantina : tidak diperlukan. 
5). Imunisasi : tidak ada.  
6). Investigasi kontak dan sumber infeksi : lakukan identifikasi adanya “sand fly”, 

terutama pada lokasi dimana penderita pernah terpajan saat matahari terbenam 
dalam periode 3 – 8 minggu yang lalu 

7). Pengobatan spesifik: penisilin, streptomisin, kloramfenikol dan tetrasiklin efektif 
dalam mengurangi demam dan bakteriemia. Ampisilin dan kloramfenikol juga 
efektif terhadap infeksi sekunder, salmonellosis.   

 
C.  Tindakan Penanggulangan Wabah :  

Intensifkan penemuan penderita & lakukan penyemprotan rumah secara sistematis 
dengan insektisida yang meninggalkan residu. 

 
D. Implikasi Bencana :  

Perlu waspada kemungkinan timbul bencana KLB jika pusat pusat penampungan 
pengungsi dibangun pada daerah endemis. 

 
E. Tindakan Internasional : Tidak ada. 

 
 
 
BLASTOMIKOSIS      ICD-9 116.0; ICD-10 B40 
(Blastomikosis Amerika Utara, Penyakit Gilchrist) 
 
 
1. Identifikasi. 

Blastomikosis adalah mikosis granulomatosa, terutama menyerang paru-paru dan kulit. 
Blastomikosis paru dapat bersifat akut atau kronik. Infeksi akut jarang dikenal tapi muncul 
dengan serangan demam yang tiba tiba, batuk dan infiltrasi paru pada foto thorax. 
Penyakit akut sembuh dengan sendirinya setelah 1 – 3 minggu sakit. Selama atau sesudah 
sembuh dari pneumonia, beberapa penderita mengalami infeksi ekstrapulmoner. Dan ada 
juga kasus yang perjalanan penyakitnya secara perlahan menjadi kronis. 
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Batuk dan sakit di dada mungkin hanya ringan saja atau bahkan tidak ada sama sekali, 
menyebabkan seorang pasien pada saat didiagnosa penyakitnya telah menyebar ke bagian 
lain dari tubuh terutama ke kulit kemudian tulang, prostat dan epididimis. Lesi pada kulit 
dimulai dengan munculnya papula eritematosa dan selanjutnya menjadi verruca, ber 
krusta atau muncul lesi yang menyebar. Umumnya lesi tersebut muncul pada muka dan 
extremitas distal. Biasanya disertai dengan penurunan berat badan, lemah dan demam. 
Lesi pada paru bisa menjadi cavitasi. Perjalanan penyakit yang tidak diobati dan atau pada 
blastomikosis paru kronis menjadi semakin berat dan biasanya berakibat kematian.  
Pemeriksaan mikroskopis secara langsung tanpa pewarnaan sputum dan specimen yang 
diambil dari lesi memperlihatkan bentuk-bentuk karakteristik “broad based” dari jamur, 
seringkali berbentuk sambel/halter, jamur dapat juga diisolasi dengan kultur. Pemeriksaan 
serologis tidak banyak manfaatnya. 

 
2. Penyebab penyakit.  

Blastomycosis dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis), sejenis jamur dimorfis yang 
tumbuh sebagai ragi pada jaringan dan media kultur yang diperkaya pada suhu 37oC 
(98,6oF) dan sebagai mold (jamur) pada suhu kamar (25oC / 77oF). 

 
3. Distribusi penyakit. 

Sangat jarang dan muncul secara sporadis di AS bagian tengah dan timur, Kanada, Afrika 
(Zaire, Tanzania, Afsel), India, Israel dan Saudi Arabia. Jarang terjadi pada anak-anak; 
lebih banyak terjadi pada laki-laki daripada wanita. Penyakit pada anjing sering terjadi; 
dilaporkan juga menyerang kucing, kuda, singa afrika dan singa laut. 

 
4. Reservoir. 

Tanah lembab berperan sebagai reservoir, terutama pada daerah yang banyak terdapat 
pepohonan sepanjang saluran air dan daerah yang tidak terusik misalnya pada tempat-
tempat yang terlindungi pepohonan. 

 
5. Cara Penularan. 

Penularan terjadi melalui Conidia, yang terhirup melalui udara.  
 
6. Masa Inkubasi. 

Tidak tentu, kemungkinan beberapa minggu atau kurang bahkan bisa hingga hitungan 
bulan. Untuk infeksi yang menimbulkan gejala masa inkubasi rata-rata 45 hari. 
 

7. Masa Penularan. 
Tidak langsung menular dari manusia ke manusia atau dari binatang ke orang. 

 
8. Kerentanan dan Kekebalan. 

Tidak diketahui. Infeksi paru tanpa gejala mungkin banyak terjadi tapi frekuensinya tidak 
diketahui. Terbukti bahwa kekebalan seluler memainkan peranan penting dalam 
pencegahan infeksi paru. Jarangnya penyakit ini terjadi secara alami maupun jarangnya 
terjadi infeksi melalui laboratorium menunjukkan bahwa manusia relatif kebal terhadap 
penyakit ini. 
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9. Cara Cara Pemberantasan  
A. Cara Cara Pencegahan : tidak diketahui. 

B.  Pengawasan Penderita, Kontak & Lingkungan Sekitarnya : 
1). Laporan kepada instansi kesehatan setempat : bukan merupakan penyakit yang 

wajib dilaporkan, Kelas 5 (lihat Petentang pelaporan penyakit menular). 
2) Isolasi : tidak ada 
3) Disinfeksi serentak : lakukan terhadap sputum, luka berbau dan semua benda yang 

terkontaminasi. Pembersihan terminal. 
4) Karantina : tidak ada. 
5) Imunisasi : tidak ada. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi : 
 Tidak bermanfaat kecuali bila ditemukan ada beberapa orang yang terserang 

penyakit ini. 
7) Pengobatan spesifik. Itraconazole adalah obat pilihan, namun amfoterisin 

(Fungizone) diindikasikan untuk diberikan bagi pasien berat atau mereka yang 
mempunyai lesi pada otak. 

 
C.  Penanggulangan Wabah : tidak diterapkan, merupakan penyakit yang sporadis. 

 
D.  Implikasi Bencana : Tidak ada 
 
E.  Tindakan Internasional : tidak ada 

 
 
 
 
BOTULISME      ICD-9 005.1; ICD-10 A05.1 
INTESTINAL BOTULISM, sebelumnya dikenal sebagai Botulisme anak. 
 
 
1. Identifikasi.  

Ada 3 bentuk botulisme, yaitu yang di tularkankan melalui makanan (bentuk klasik) dan 
yang ditularkan melalui, luka dan saluran pencernaan (bayi dan dewasa). Tempat produksi 
toksin berbeda untuk tiap bentuk, tetapi semua bentuk memberikan gejala lumpuh layuh 
yang diakibatkan oleh racun saraf botulinum. Botulisme saluran pencernaan diusulkan 
sebagai identitas penyakit baru dari apa yang sebelumnya disebut Botulisme bayi. Nama 
baru secara resmi diterima pada pertengahan tahun 1999, dan akan digunakan secara 
umum di bab ini sebagai pengganti istilah botulisme bayi. 
Foodborne botulism adalah keracunan berat yang diakibatkan karena menelan racun yang 
terbentuk di dalam makanan yang terkontaminasi. Penyakit ini ditandai dengan gangguan 
nervus cranialis bilateral akut dan melemahnya anggota tubuh disertai kelumpuhan. 
Gangguan visual (kabur dan dobel), disfagia dan mulut kering sering merupakan keluhan 
pertama. Gejala-gejala ini bisa meluas berupa layuh simetris pada orang yang waspada 
akan gejala-gejala ini. Muntah dan konstipasi atau diare mungkin muncul pada awalnya. 
Demam tidak terjadi bila tidak ada komplikasi Infeksi lain.  CFR di AS 5 – 10 %. 
Pemulihan bisa berlangsung beberapa bulan.  
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Untuk jenis Botulisme luka, gambaran klinis yang sama terlihat pada saat organisme 
penyebab mengkontaminasi luka dalam kondisi anaerob. Sedangkan botulisme saluran 
pencernaan (bayi) adalah bentuk botulisme yang paling sering terjadi di AS; ini muncul 
akibat menelan spora Clostridium botulinum kemudian tumbuh berkembang dan 
memproduksi racun   pada usus besar. Botulisme saluran pencernaan ini secara spesifik 
menyerang bayi dibawah 1 tahun, tetapi dapat juga menyerang orang dewasa yang 
mempunyai kelainan anatomi saluran pencernaan serta terjadinya perubahan flora usus. 
Gejala klinis khas dimulai dengan konstipasi, diikuti dengan letargi, tidak nafsu makan, 
listlessness, ptosis, susah menelan, kehilangan kontrol gerakan kepala, hipotonia dan 
menjurus kepada keadaan lemah secara menyeluruh (floppy baby) dan pada beberapa 
kasus, terjadi kesulitan bernapas sampai gagal nafas. Botulisme pada bayi mempunyai 
spektrum klinis luas, mulai dari sakit ringan dengan onset bertahap hingga kematian 
mendadak; beberapa penelitian menemukan bahwa penyakit ini merupakan penyebab 
terjadinya 5% sindroma kematian mendadak (Sudden Infant Death Syndrome/SIDS). CFR 
dari penderita yang dirawat di rumah sakit di AS kurang dari 1 %; sudah barang tentu 
penderita tanpa akses ke Rumah Sakit dengan Unit Perawatan Intensif Anak akan terjadi 
lebih banyak kematian. 
Diagnosa dari botulisme yang ditularkan melalui makanan ditegakkan dengan menemukan 
racun botulinum dalam serum, tinja, cairan lambung atau makanan yang tercemar; atau 
dari kultur C. botulinum cairan lambung atau tinja penderita. Menemukan organisme dari 
makanan yang di curigai cukup membantu, tetapi biasanya tidak punya nilai diagnostik 
karena spora ada dimana-mana, menemukan racun botulinum pada makanan yang 
terkontaminasi lebih bermanfaat. Diagnosa bisa dipastikan apabila orang dengan gejala 
klinis disertai dengan riwayat mengkonsumsi makanan yang tercemar dan didukung 
dengan bukti hasil pemeriksaan laboratorium. Botulisme luka didiagnosa dengan 
ditemukannya racun pada serum atau hasil kultur luka yang positif. Elektromiografi 
dengan rangsangan pengulangan cepat dapat digunakan untuk mendukung pencegahan 
diagnosa klinis untuk semua bentuk botulisme. 
Diagnosa dari botulisme saluran pencernaan dapat di tegakkan dengan menemukan 
organisme C. botulism dan atau racun pada tinja penderita atau pada spesimenotopsi. 
Racun jarang terdeteksi pada sera penderita. 

 
2. Penyebab penyakit. 

Botulisme yang ditularkan melalui makanan disebabkan oleh racun yang diproduksi oleh 
Clostridium botulinum, spora membentuk basil anaerob. Beberapa nanogram dari racun 
dapat menyebabkan sakit. Kebanyakan KLB pada manusia terjadi karena tipe A, B, E dan 
jarang karena tipe F. Tipe G pernah diisolasi dari tanah dan dari specimen otopsi, tetapi 
perannya sebagai penyebab botulisme belum jelas. KLB tipe E biasanya berhubungan 
dengan konsumsi ikan, ikan laut dan daging mamalia laut. 
Racun diproduksi karena proses pengalengan yang tidak tepat, makanan basa, makanan 
yang dipasturisasi dan makanan yang diolah sembarangan dan disimpan tanpa 
menggunakan pendingin, terutama dengan pengepakan kedap udara. Racun dihancurkan 
dengan cara direbus, untuk menonaktifkan spora dibutuhkan suhu yang lebih tinggi.  
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Racun tipe E dapat diproduksi pada suhu serendah 3oC (37,4oF), suhu yang lebih rendah 
dari suhu lemari es. 
Banyak kasus botulisme anak disebabkan karena tipe A atau B. Beberapa kasus  (racun 
tipe E dan F) dilaporkan berasal dari spesies clostridium neurotoksigenik, seperti C. 
butyricum dan C. baratii. 

 
3. Distribusi penyakit : 

Tersebar di seluruh dunia, secara sporadis. KLB yang terjadi didalam keluarga dan 
masyarakat terutama terjadi karena produk makanan dibuat dengan cara-cara yang tidak 
menghancurkan spora dan memberi peluang terbentuknya racun. Botulisme jarang 
diakibatkan oleh produk komersial; KLB terjadi karena kontaminasi melalui kaleng yang 
rusak selama proses pengalengan. Kasus botulisme saluran pencernaan dilaporkan dari 5 
benua; Asia, Australia, Eropa dan Amerika Selatan dan Utara. Insidens yang pasti dan 
penyebaran dari botulisme saluran pencernaan tidak diketahui karena kesadaran para 
dokter yang masih rendah dan fasilitas laboratorium untuk diagnostik sangat terbatas, 
seperti yang dilaporkan dalam review, kasus botulisme saluran pencernaan yang terjadi di 
California antara tahun 1976, dan awal tahun 1999. Dari 1700 total kasus secara global, 
1400 kasus terjadi di AS dengan hampir separuhnya terjadi di California. Di seluruh dunia 
sekitar 150 kasus dilaporkan dari di Argentina; kurang dari 20 kasus di Australia dan 
Jepang; kurang dari 15 kasus di Kanada; dan sekitar 30 kasus di Eropa (kebanyakan di 
Italia dan Inggris) serta beberapa kasus tersebar di Chili, Cina, Israel dan Yaman. 

 
4.  Reservoir 

Spora tersebar di atas tanah di seluruh dunia, kadang-kadang ditemukan pada produk 
pertanian termasuk madu. Spora juga ditemukan pada lapisan sedimen di dasar laut dan di 
saluran pencernaan binatang, termasuk ikan.  

 
5.  Cara penularan 

Mengkonsumsi makanan yang mengandung toksin botulinum akan mengakibatkan 
Botulisme terutama karena makanan tersebut tidak dimasak dengan suhu yang cukup 
tinggi selama pengawetan atau tidak dimasak sebelum dikonsumsi. Di AS keracunan 
kebanyakan terjadi karena mengkonsumsi sayur dan buah-buahan yang dikalengkan 
dirumah; daging jarang sebagai perantara penyakit ini. Beberapa KLB yang baru-baru ini 
terjadi setelah mengkonsumsi ikan yang tidak dibersihkan ususnya. Kasus botulisme juga 
pernah dilaporkan terjadi sehabis makan kentang panggang dan potpies yang tidak 
ditangani dengan baik. KLB yang terjadi baru-baru ini dilaporkan sehabis memakan 
bawang merah, dua lainnya adalah sehabis mengkonsumsi acar dan bawang putih dalam 
minyak. Beberapa KLB bersumber dari restoran. Sayuran lain seperti tomat, yang 
sebelumnya di anggap terlalu asam untuk berkembang biaknya C. botulinum, ternyata 
dapat menjadi ancaman sebagai sumber keracunan makanan yang dikalengkan di rumah. 
Di Kanada dan Alaska, KLB terjadi karena mengkonsumsi daging anjing laut, salmon 
asap dan telur salmon yang difermentasi. Di Eropa sebagian besar kasus terjadi karena 
makan sosis dan daging panggang atau daging olahan; di Jepang, karena ikan laut. 
Perbedaan ini disebabkan sebagian karena perbedaan dalam penggunaan natrium nitrit 
untuk mengawetkan daging di AS. 
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Kasus Botulisme luka kadang kala terjadi sebagai akibat dari kontaminasi luka dengan 
tanah ketika merawat patah tulang terbuka. Botulisme luka dilaporkan terjadi diantara 
para pecandu Napza (terutama abses kulit akibat injeksi subkutan dari pecandu heroin dan 
juga dari sinusitis para penghisap kokain). 
Botulisme saluran pencernaan terjadi karena seseorang menelan spora botulinum yang 
kemudian tumbuh berkembang di usus besar, bukan karena menelan racun yang telah 
terbentuk. Sumber spora bagi anak-anak berasal dari berbagai sumber termasuk makanan 
dan debu. Madu, yang diberikan pada bayi, dapat mengandung spora C. botulinum. 

 
6.   Masa inkubasi. 

Gejala neurologis dari botulisme yang ditularkan oleh makanan biasanya muncul dalam 
12 – 36 jam, kadang-kadang beberapa hari, sesudah mengkonsumsi makanan yang 
terkontaminasi. Pada umumnya, semakin pendek masa inkubasi, semakin berat 
penyakitnya dan semakin tinggi CFR-nya. Masa inkubasi dari botulisme saluran 
pencernaan pada bayi tidak diketahui, karena kapan saat bayi menelan makanan yang 
terkontaminasi tidak diketahui.  

 
7.  Masa penularan. 

Walaupun Racun C. botulisnum dan bakterinya dikeluarkan bersama tinja pada kadar 
yang tinggi (ca. 106 organisme/g) oleh pasien botulisme saluran pencernaan selama 
beberapa minggu hingga berbulan-bulan sesudah onset penyakit, namun tidak ada bukti 
terjadi penularan dari orang ke orang. Pasien Botulisme yang ditularkan melalui makanan 
biasanya mengeluarkan racun dan bakteri dalam jangka waktu yang lebih pendek.  

 
8. Kekebalan dan kerentanan. 

Semua orang rentan. Hampir semua pasien dengan botulisme pencernaan yang di rawat 
dirumah sakit berusia antara 2 minggu dan 1 tahun; 94 % berusia kurang dari 6 bulan, dan 
median umur penderita adalah 13 minggu. Kasus botulisme saluran pencernaan terjadi di 
semua ras dan kelompok etnik. Orang dewasa yang mempunyai gangguan buang air besar 
yang mengarah pada gangguan flora usus (atau flora usus yang secara tidak sengaja 
terganggu karena pengobatan antibiotik untuk tujuan lain) bisa rentan mengidap botulisme 
saluran pencernaan. 

  
9. Cara pemberantasan. 

A. Tindakan pencegahan 
1). Lakukan pengawasan yang ketat terhadap proses pengolahan makanan dalam 

kaleng serta makanan yang diawetkan lainnya.  
2). Beri penyuluhan kepada mereka yang bekerja pada proses pengolahan makanan, 

baik pengolahan makanan kaleng rumah tangga maupun kepada mereka yang 
bekerja pada proses pengawetan makanan. Materi penyuluhan adalah tentang 
teknik pengolahan makanan yang benar terutama berkaitan dengan masalah waktu, 
tekanan dan suhu yang tepat untuk menghancurkan spora. 

 Begitu pula materi penyuluhan berisi pengetahuan tentang teknik penyimpanan 
makanan yang belum diolah secara sempurna didalam lemari es dan cara-cara 
memasak dan mengaduk dengan benar sayur-sayuran yang akan dikalengkan 
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sebagai industri rumah tangga. Diperlukan waktu paling sedikit selama 10 menit 
untuk menghancurkan toksin botulinum. 

3). C. botulinum kadang-kadang bisa atau tidak bisa menyebabkan tutup kaleng 
menggembung dan  menimbulkan bau. Bahan pencemar lain juga dapat 
menyebabkan tutup kaleng atau botol menggembung. Wadah yang menggembung 
sebaiknya tidak dibuka, dan makanan yang berbau sebaiknya tidak dimakan atau 
dicicipi. Makanan kaleng yang sudah menggembung sebaiknya dikembalikan ke 
penjualnya tanpa dibuka. 

4). Walaupun spora C. botulinum dapat dijumpai dimana saja, makanan yang 
diketahui tercemar seperti madu, sebaiknya tidak diberikan kepada bayi. 

 
B.  Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar. 

1). Laporan kepada instansi kesehatan setempat. Kasus pasti dan yang dicurigai wajib 
dilaporkan di kebanyakan negara dan negara bagian, Kelas 2A (lihat tentang 
pelaporan penyakit menular); diperlukan laporan segera melalui telepon. 

2). Isolasi: tidak diperlukan, tetapi cucilah tangan sesudah menangani popok yang 
tercemar. 

3). Disinfeksi serentak: makanan yang tercemar sebaiknya di detoksifikasi dengan 
cara merebusnya sebelum dibuang; atau wadahnya dihancurkan dan di kubur 
dalam-dalam di dalam tanah untuk mencegah makanan tersebut dimakan oleh 
binatang. Barang-barang yang terkontaminasi sebaiknya disterilisasi dengan cara 
merebus atau dengan disinkfeksi klorin untuk menonaktifkan racun yang tersisa. 
Lakukan pembuangan tinja yang saniter dari penderita bayi. Pembersihan terminal. 

4). Karantina : tidak ada 
5). Manajemen kontak : tidak dilakukan untuk kontak langsung biasa. Terhadap 

mereka yang diketahui telah mengkonsumsi makanan yang tercemar harus diberi 
pencahar, dilakukan lavage lambung dan enema tinggi dan di observasi dengan 
ketat. Keputusan untuk memberikan pengobatan presumptive dengan antitoksin 
polyvalent (equine AB atau ABE) bagi orang yang terpajan namun tidak 
menunjukkan gejala harus dipertimbangkan benar : harus diperhitungkan manfaat 
pemberian antitoksin di awal kejadian (dalam waktu 1 – 2 hari sesudah 
mengkonsumsi makanan tercemar) terhadap risiko efek samping yang berat karena 
peka terhadap serum kuda. 

6). Investigasi kontak dan sumber racun: selidiki makanan apa yang dikonsumsi oleh 
penderita, kumpulkan semua makanan yang dicurigai untuk pemeriksaan 
laboratorium yang semestinya dan kemudian dimusnahkan dengan cara yang 
benar. Cari kasus-kasus tambahan untuk memastikan bahwa telah terjadi KLB 
botulisme yang ditularkan oleh makanan. 

7). Pengobatan spesifik: jika terjadi botulisme berikan sesegera mungkin 1 vial 
antiracun botulinum polyvalent (AB atau ABE) intravena. Anti racun ini tersedia 
di CDC, Atlanta, dan dapat diminta melalui departemen kesehatan negara bagian 
sebagai bagian dari pengobatan rutin (nomor telpon darurat di CDC untuk 
botulisme pada jam kerja adalah: 404-639-2206 dan sesudah jam kerja atau hari 
libur : 404-2888). Serum sebaiknya diambil untuk mengidentifikasi toksin spesifik 
sebelum anti toksin di berikan, namun anti toksin sebaiknya jangan ditunda 
pemberiannya karena menunggu hasil tes. Yang terpenting dilakukan adalah akses 
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secepatnya ke ICU untuk antisipasi kemungkinan terjadinya kegagalan 
pernapasan, yang dapat menyebabkan kematian, sehingga perlu ditangani dengan 
cepat dan tepat. Untuk botulisme luka, selain anti toksin, luka sebaiknya di 
bersihkan (debridemen) dan atau di lakukan drainase, diberikan antibiotik yang 
tepat (misalnya penisilin). 

Pada botulisme saluran pencernaan, perawatan supportive yang cermat sangat penting. 
Anti toksin botulinum serum kuda tidak digunakan karena dikhawatirkan terjadi 
renjatan anafilaksis. Imunoglobulin untuk botulisme (Botulinal Immune, BIG) saat ini 
tersedia hanya untuk botulismus pada bayi yang telah disetujui oleh FDA dengan label 
Protokol penelitian penggunaan obat baru dari Depertemen Kesehatan California. 
Informasi tentang BIG untuk pengobatan empiris terhadap mereka yang dicurigai 
menderita botulisme saluran pencernaan bayi bisa diperoleh dari Departemen 
Kesehatan melalui Saluran 24 jam pada nomor 510-540-2646. Pemberian Antibiotik 
tidak berpengaruh pada perjalanan penyakit dan pemberian aminoglikosid justru bisa 
membuat keadaan lebih buruk oleh karena adanya blokade neuromuskuler. Dengan 
demikian antibiotik sebaiknya digunakan hanya untuk infeksi sekunder. Bantuan 
pernafasan mungkin diperlukan. 

 
C. Penanggulangan wabah. 

Bila terjadi kasus botulisme, sebaiknya segera diteliti apakah telah terjadi KLB yang 
menimpa keluarga atau orang-orang lain yang mengkonsumsi makanan yang sama. 
Makanan yang diawetkan dan dikalengkan dalam industri rumah tangga dan  dicurigai 
tercemar sebaiknya disingkirkan. Walaupun makanan dari restoran atau makanan 
olahan komersial yang didistribusikan secara luas, kadang-kadang terbukti sebagai 
sumber keracunan, dan ini jauh lebih mengancam kesehatan masyarakat. Bahkan 
beberapa KLB yang dilaporkan terjadi baru-baru ini melibatkan jenis makanan yang 
tidak biasa, dan secara teoritis jenis makanan tersebut tidak mungkin sebagai sumber 
KLB. Pada saat produk makanan tertentu terbukti tercemar melalui pemeriksaan 
laboratorium atau melalui penyelidikan epidemiologis, maka produk makanan tersebut 
harus ditarik segera dan lacak orang-orang yang mengkonsumsi makanan yang sama 
dan makanan yang tersisa dari produk yang sama. Sisa makanan dari produk yang 
sama mungkin tercemar, dan jika ditemukan harus dikirim untuk pemeriksaan 
laboratorium. Kumpulan sera dan cairan lambung serta tinja dari pasien, atau bila 
perlu dari orang yang terpajan tetapi tidak sakit dan dikirim segera ke laboratorium 
yang telah di tunjuk sebelum  orang-orang ini diberi antitoksin. 

 
D. Implikasi bencana : tidak ada. 
 
E. Tindakan internasional : 

Produk komersial biasanya di pasarkan secara luas, oleh karena itu perlu ada upaya 
internasional untuk menemukan dan menguji makanan yang tercemar. KLB Common 
Source lintas batas negara pernah terjadi oleh karena distribusi produk makanan yang 
tercemar sangat luas. 
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F. Tindakan bioterorisme : 
Toksin botulinum dapat dengan mudah digunakan oleh teroris, walaupun ancaman 
terbesar adalah melalui udara, ancaman yang lebih mudah adalah melalui makanan 
dan minuman. Kejadian keracunan botulisme, walaupun hanya satu kasus, bila tidak 
ditemukan sumber yang jelas, yaitu makanan yang tidak ditangani dengan baik, 
sebaiknya dicurigai kemungkinan adanya penggunaan racun botulinum secara sengaja.  
Semua kasus seperti ini harus segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib sehingga 
investigasi yang tepat dapat dilakukan secepatnya.  

 
 
 
 
BRUCELLOSIS       ICD-9 023; ICD-10 A23 
(Demam Undulant, Demam Malta, Demam Mediteran) 
 
 
1. Identifikasi. 

Penyakit bakteri sistemik dengan gejala akut atau insidius, ditandai dengan demam terus 
menerus, intermiten atau tidak tentu dengan jangka waktu yang bervariasi. Gejala yang 
timbul berupa sakit kepala, lemah, berkeringat, menggigil, arthralgia, depresi, kehilangan 
berat badan dan sakit seluruh tubuh. Infeksi supuratif terlokalisir dari organ-organ 
termasuk hati dan ginjal bisa terjadi; gejala sub klinis dan infeksi kronis yang terlokalisir 
juga bisa terjadi. Penyakit ini bisa berlangsung beberapa hari, beberapa bulan atau 
kadang-kadang bertahun-tahun jika tidak diobati dengan tepat. Komplikasi osteoartikuler 
bisa di temukan pada 20 – 60 % kasus. Manifestasi pada sendi yang paling sering adalah 
sakroiliitis. Infeksi saluran kemih dilaporkan terjadi pada 2 – 20 % kasus dan yang paling 
umum adalah orkitis dan epididimitis. Biasanya terjadi penyembuhan tetapi bisa juga 
terjadi kecacatan. “Case Fatality Rate” dari bruselosis sekitar 2 % atau kurang dan 
biasanya sebagai akibat dari endokarditis oleh infeksi Brucella melitensis. Kompleks 
gejala neurosis kadang-kadang dikelirukan dengan bruselosis kronis.  
Diagnosa laboratorium dibuat dengan mengisolasi bakteri penyebab infeksi dari spesimen 
darah, sumsum tulang atau jaringan lain, atau juga dari discharge penderita. Pemeriksaan 
serologis perlu dilakukan di laboratorium yang berpengalaman, untuk menunjukkan 
adanya kenaikan titer antibodi pair sera. Interpretasi hasil pemeriksaan serologis pada 
pasien kambuh dan kronis sangat sulit karena titer antibodi biasanya rendah. Pemeriksaan 
untuk mengukur antibodi IgG mungkin membantu untuk penegakan diagnosa pada kasus 
kronis, karena pada infeksi aktif ada kenaikan titer IgG. Teknik pemeriksaan serologis 
spesifik diperlukan untuk deteksi antibodi Brucellosis canis yang tidak bereaksi silang 
dengan spesies lain.  

 
2. Penyebab penyakit. 

Bruselosis disebabkan oleh Brucellosis abortus, biovarians 1 – 6 dan 9, B. melitensis 
biovarians 1 – 3, B. suis, biovarians 1 – 5 dan B. canis. 
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3. Distribusi penyakit. 
Penyakit ini tersebar di seluruh dunia, terutama di negara Mediteran, Eropa, Afrika Timur, 
negara-negara timur Tengah, India, Asia Tengah, Meksiko dan Amerika Selatan. Sumber 
infeksi dan organisme, penyebab penyakit bervariasi tergantung letak geografis. 
Bruselosis terutama muncul sebagai penyakit akibat kerja, yaitu menimpa mereka yang 
bekerja menangani ternak yang terinfeksi dan jaringannya, seperti petani, dokter hewan 
dan pekerja di tempat pemotongan hewan. Penyakit ini banyak menyerang laki-laki. 
Kasus-kasus sporadis dan KLB terjadi pada orang yang mengkonsumsi susu mentah dan 
produk susu (terutama keju lunak yang tidak dipasturisasi) dari sapi, domba dan kambing. 
Kasus-kasus infeksi B. canis terbatas terjadi pada pekerja yang merawat anjing. Penderita 
yang dilaporkan terjadi di AS, kurang dari 120 kasus tiap tahunnya; diseluruh dunia, 
penyakit ini terkadang tidak diketahui dan tidak dilaporkan. 

 
4. Reservoir. 

Sapi, babi, kambing dan domba bertindak sebagai reservoir. Infeksi bisa terjadi pada 
bison, rusa besar, karibu dan beberapa spesies dari rusa. B. canis kadang-kadang menjadi 
masalah di tempat pemeliharaan anjing, sebagian kecil anjing peliharaan dan  sebagian 
besar anjing liar terbukti mempunyai titer antibody terhadap B. canis. Anjing hutan juga 
terbukti telah terinfeksi.  
 

5.  Cara penularan : 
Penularan terjadi karena kontak dengan jaringan, darah, urin, sekrit vagina, janin yang 
digugurkan, dan terutama plasenta (melalui luka di kulit) dan karena mengkonsumsi susu 
mentah dan produk susu (keju yang tidak di pasturisasi) dari binatang yang terinfeksi. 
Penularan melalui udara oleh binatang terjadi di kandang, dan pada manusia terjadi di 
laboratorium dan tempat pemotongan hewan. Beberapa kasus penularan terjadi karena 
kecelakaan karena tertusuk jarum suntik pada saat menangani vaksin brusella strain 19, 
risiko yang sama dapat terjadi pada waktu menangani vaksin Rev-1. 

 
6.   Masa inkubasi. 

Bervariasi dan sangat sulit dipastikan, biasanya sekitar 5 – 60 hari, umumnya 1 – 2 bulan, 
kadang-kadang beberapa bulan. 

 
7.  Masa penularan. 

Tidak ada bukti terjadi penularan dari orang ke orang. 
 
8. Kekebalan dan kerentanan : 

Berat dan lamanya sakit tergantung dari berbagai hal. Lamanya imunitas yang didapat 
tidak diketahui dengan jelas. 

 
9.   Cara-cara pemberantasan. 

Tindakan pokok dalam pengendalian bruselosis pada manusia adalah dengan cara 
memberantas penyakit pada binatang rumah. 
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A. Tindakan pencegahan 
1). Beri penyuluhan kepada masyarakat (terutama turis) untuk tidak minum susu yang 

tidak dipasturisasi atau mengkonsumsi produk yang dibuat dari susu yang tidak 
diolah atau dipasturisasi. 

2). Beri penyuluhan kepada petani dan pekerja di tempat pemotongan hewan, pabrik 
pengolahan daging dan toko daging tentang bagaimana penyakit ini terjadi serta 
risiko jika menangani daging dan produk binatang yang potensial terinfeksi dan 
cara pengoperasian yang tepat dari tempat pemotongan hewan untuk mengurangi 
pajanan (terutama ventilasi yang memadai). 

3). Beri penyuluhan kepada para pemburu untuk menggunakan pelindung (seperti 
sarung tangan, baju pelindung) yang dipakai sewaktu manangani hasil buruan, 
seperti babi hutan dan mengubur sisanya. 

4). Selidiki cara penularan yang terjadi diantara binatang ternak dengan tes serologis 
dan dengan tes ELISA atau uji cincin untuk susu sapi; musnahkan binatang yang 
terinfeksi dengan cara dipisahkan atau di sembelih. Jika infeksi terjadi pada babi 
maka seluruh kelompok babi tersebut harus dipotong. Didaerah dengan prevalensi 
tinggi, berikan imunisasi kepada kambing muda dan domba dengan vaksin hidup 
yang dilemahkan dari strain Rev-1 B. melitensis. Sejak tahun 1996, vaksin RB 51 
rekombinan digunakan secara besar-besaran mengggantikan strain 19 untuk 
imunisasi ternak terhadap B. abortus. Vaksin RB 51 kurang virulen untuk manusia 
dibandingkan strain 19. 

5). Walaupun hasilnya belum diketahui melalui uji klinis, orang yang tidak sengaja 
tertusuk jarum suntik pada waktu menangani strain I9 atau Rev-1 dianjurkan 
diberikan doksisiklin 100 mg dua kali sehari dikombinasikan dengan rifampin 600 
– 900 mg sekali sehari selama 21 hari; untuk inokulasi konjungtiva, profilaksis 
sebaiknya diberikan selama 4 – 5 minggu. 

6). Lakukan pasturisasi terhadap susu dan produk susu dari sapi, kambing dan domba. 
Merebus susu hasilnya cukup efektif jika pasturisasi tidak mungkin dilakukan. 

7). Hati-hati pada saat menangani dan membuang plasenta, discharge dan janin dari 
binatang yang keguguran. Lakukan disinfeksi tempat-tempat yang terkontaminasi. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar : 

1). Laporan kepada instansi kesehatan setempat : penderita beruselosis wajib 
dilaporkan di kebanyakan negara bagian dan negara di dunia, Kelas 2B (lihat 
tentang pelaporan penyakit menular). 

2). Isolasi: Lakukan tindakan kewaspadaan universal terhadap lesi yang berair dan 
sekret, jika ada luka. Jika tidak ada lesi, tidak perlu tindakan kewaspadaan 
universal. 

3). Disinfeksi serentak:  terhadap discharge purulen. 
4). Karantina: tidak perlu dilakukan. 
5). Imunisasi kontak: tidak perlu dilakukan. 
6). Investigasi kontak dan sumber infeksi: Cari sumber infeksi individual atau yang 

bersifat “Common Source”, biasanya kambing peliharaan, sapi atau babi, susu 
mentah atau produk susu dari sapi dan kambing. Lakukan pemeriksaan terhadap 
binatang yang dicurigai terinfeksi dan musnahkan binatang yang positif . 
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7). Pengobatan spesifik: kombinasi rifampin (600-900 mg per hari) atau streptomisin 
(1 g per hari) dengan doksisiklin (200 mg per hari) paling sedikit selama 6 minggu 
adalah “drug of choice”. Bagi penderita yang berat, penderita toksis, kortikoseroid 
mungkin menolong. Tetrasiklin sebaiknya jangan diberikan pada anak-anak 
dibawah 7 tahun untuk menghindari bercak di gigi. TMP-SMX efektif, tetapi 
relaps sering terjadi (30%). Relaps terjadi sekitar 5% dari penderita yang diobati 
dengan doksisiklin dan rifampisin, hal ini terjadi lebih disebabkan karena putus 
berobat daripada karena resistensi; dalam hal ini penderita sebaiknya diobati 
dengan regimen dasar. Arthritis mungkin terjadi pada kasus yang kambuh kembali. 

 
C. Penanggulangan wabah: 

Cari media pembawa kuman, biasanya susu mentah atau produk susu, terutama keju, 
dari hewan yang terinfeksi. Tarik kembali produk yang diduga terinfeksi; hentikan 
produksi dan distribusi produk tersebut kecuali tersedia fasilitas pasturisasi. 

 
D. Implikasi bencana : Tidak ada. 
 
E. Tindakan internasional :  

Lakukan pengawasan ketat terhadap binatang ternak dan produk binatang import 
dalam perdagangan internasional. Manfaatkan pusat kerjasama WHO. 

 
 
 
 
CAMPYLOBACTER ENTERITIS   ICD-9 008.4;ICD-10 A04.5 
(Vibrionic enteritis) 
 
 
1. Identifikasi.  

Merupakan penyakit enterik bakteri zoonotik akut yang spektrumnya bervariasi. Ditandai 
dengan diare, sakit pada abdomen, malaise, demam, mual dan muntah. Lama sakit 
biasanya 2 – 5 hari dan berlangsung tidak lebih dari 10 hari. Penyakit berlangsung lebih 
lama terjadi pada orang dewasa, relaps dapat juga terjadi. Darah nampak maupun tersamar 
ditemukan bersama-sama dengan lendir pada tinja cair. Bisa juga terjadi sindroma seperti 
tifus atau arthtritis reaktif, namun kejang demam, sindroma Guillain-Barre, atau 
meningitis jarang ditemukan. Beberapa kasus, menunjukkan gejala mirip dengan 
apendisitis. Banyak kasus tidak menunjukkan gejala. 
Diagnosa ditegakkan dengan ditemukannya organisme dalam tinja dengan menggunakan 
media selektif, yang dikurangi tekanan oksigennya pada temperatur inkubasi 43oC 
(109oF). Ditemukannya mikroorganisme dalam tinja berbentuk kurva, spiral atau batang 
berbentuk S bergerak, yang mirip dengan Vibrio cholerae diperiksa dengan menggunakan 
metode fase kontras atau mikroskopis medan gelap, cara ini dalam waktu singkat dapat 
membuktikan adanya Campylobacter enteritis. 
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2. Penyebab penyakit. 
Umumnya sebagai penyebab adalah Campylobacter jejuni, dan yang jarang adalah, C. 
coli. Ada lebih dari 20 biotipe dan serotipe; identifikasi tipe campylobacter bermanfaat 
untuk tujuan penyelidikan epidemiologis. Organisme Campylobacter lain, seperti 
C.laridis dan C. fetus ssp, juga mempunyai hubungan dengan kejadian diare pada hospes 
normal. 

 
3. Distribusi penyakit. 

Organisme ini sebagai penyebab utama diare di seluruh dunia dan menyerang semua 
umur, menyebabkan 5 – 14 % kejadian diare di seluruh dunia. Organisme ini sebagai 
penyebab utama diare yang menyerang para turis. Di negara maju, anak-anak (balita) dan 
dewasa muda paling banyak diserang. Di negara berkembang, penyakit ini paling banyak 
diderita anak di bawah 2 tahun, terutama bayi. Sumber utama penyebab penyakit biasanya 
ada hubungannya dengan makanan, terutama ayam yang tidak dimasak dengan baik, susu 
yang tidak dipasturisasi dan air yang tidak diklorinasi, ini terjadi biasanya pada musim 
gugur dan musim semi. Jumlah penderita terbanyak yang terjadi sporadis di daerah 
beriklim sedang biasanya pada bulan-bulan saat suhu udara lebih hangat. 

 
4. Reservoir. 

Binatang, biasanya unggas dan hewan ternak. Anak anjing, anak kucing, hewan peliharaan 
lain, babi, domba, tikus dan burung bisa menjadi sumber infeksi bagi manusia. 
Kebanyakan daging unggas mentah terkontaminasi C. jejuni. 

 
5. Cara penularan. 

Penularan terjadi karena menelan organisme yang terdapat dalam daging unggas dan babi 
yang tidak dimasak dengan baik, air dan makanan yang terkontaminasi, atau susu mentah; 
karena kontak dengan binatang peliharaan yang terinfeksi (terutama anak anjing dan anak 
kucing), binatang ternak atau bayi yang terinfeksi. Kontaminasi pada susu sering terjadi 
karena kontaminasi oleh tinja hewan ternak “carrier”; manusia dan makanan dapat 
terkontaminasi dari unggas, terutama dari papan alas pemotong daging. Penularan dari 
orang ke orang biasanya bukan disebabkan oleh C. jejuni. 

 
6. Masa inkubasi. 

Biasanya 2 – 5 hari, dengan kisaran 1 – 10 hari tergantung dari jumlah mikroorganisme 
yang tertelan. 

 
7. Masa penularan. 

Orang yang terinfeksi akan tetap menular sepanjang masa infeksi; biasanya berlangsung 
selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Penderita yang tidak diobati dengan 
antibiotika bisa menjadi sumber penularan selama kurang lebih 2 – 7 minggu. Masa 
sebagai carrier sementara secara epidemiologis kurang begitu penting kecuali pada bayi 
dan mereka yang buang air besar terus menerus. Infeksi kronis pada unggas dan binatang 
lain merupakan sumber utama infeksi. 
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8. Kerentanan dan kekebalan. 
Mekanisme timbulnya imunitas tidak diketahui dengan jelas, namun imunitas secara 
serologis dapat dibuktikan timbul setelah terjadi infeksi. Di negara berkembang, 
kebanyakan orang kebal pada usia 2 tahun pertama kehidupannya. 
 

9. Cara–cara pemberantasan : 
A. Cara-cara pencegahan  

1) Gunakan bahan makanan yang telah diradiasi atau masaklah dengan seksama 
semua bahan makanan yang bersumber dari binatang, terutama unggas. Hindari 
kontaminasi ulang oleh bahan makanan mentah didapur seusai masak.  

2) Lakukan pasturisasi terhadap semua persediaan susu, dan lakukan klorinasi 
terhadap persediaan air atau rebuslah air minum. 

3) Lakukan tindakan higiene – sanitasi yang baik pada kandang ternak (ganti sepatu 
boot dan baju, bersihkan secara menyeluruh kandang dan lakukan disinfeksi) 
untuk mencegah menyebarnya organisme pada unggas dan binatang ternak. 

4) Temukan, cegah dan berantas infeksi Campylobacter pada binatang ternak dan 
binatang peliharaan. Anak anjing dan anak kucing dengan diare bisa menjadi 
sumber infeksi; eritromisin bisa digunakan untuk mengobati infeksi yang terjadi, 
hal ini dapat mengurangi risiko penularan pada anak-anak. Beri penyuluhan 
kepada masyarakat tentang pentingnya mencuci tangan sesudah kontak dengan 
binatang. 

5) Kurangi kontak dengan unggas dan kotorannya; cuci tangan dengan sabun sehabis 
kontak dengan unggas. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar: 

1). Laporan kepada instansi kesehatan setempat; merupakan keharusan untuk 
melaporkan penderita campylobacter di beberapa negara bagian dan sebagaian 
besar negara di dunia, kelas 2B ( lihat tentang pelaporan penyakit menular). 

2). Isolasi : terapkan tindakan kewaspadaan enterik untuk pasien yang dirawat di 
rumah sakit. Orang yang menunjukkan gejala penyakit ini dilarang menangani 
makanan atau merawat orang sakit di rumah sakit, lembaga pemasyarakatan dan 
tempat penitipan anak. Orang yang baru sembuh namun tinjanya masih positif 
dianjurkan untuk dipisahkan dari orang lain jika kebiasaan cuci tangan dari yang 
bersangkutan kita ragukan. Tekankan pentingnya untuk mencuci tangan dengan 
sabun dan air mengalir sehabis buang air besar dan sebelum menjamah makanan.   

3). Disinfeksi serentak: dilakukan terhadap tinja dan barang-barang lain yang 
tercemar. Di masyarakat, yang memiliki sistem pembuangan limbah yang baik dan 
modern, tinja dapat dibuang langsung kedalam saluran pembuangan tanpa 
disinfeksi awal. Lakukan disinfeksi menyeluruh. 

4). Karantina : tidak diperlukan. 
5). Imunisasi kontak : tidak vaksin 
6). Investigasi kontak dan  sumber infeksi : investigasi hanya bermanfaat untuk 

mendeteksi KLB; investigasi KLB yang dilakukan dan diarahkan untuk 
mengidentifikasi makanan yang tercemar; air atau susu yang mungkin menjadi 
sumber penularan. 
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7). Pengobatan spesifik : tidak ada pengobatan spesifik kecuali pemberian cairan 
rehidrasi dan mengganti elektrolit yang hilang (lihat Cholera, 9B7). C. jejuni atau 
C. coli pada percobaan invitro sensitif terhadap sejumlah antibiotika seperti 
eritromisin, tetrasiklin dan kuinolon. Namun obat-obatan ini hanya bermanfaat jika 
diberikan pada awal sakit dan pada saat dimana agen penyebab penyakit sudah 
diketahui atau bermanfaat untuk mengeliminasi “carrier”. 

 
C. Penanggulangan wabah : 

Jika muncul sejumah kasus, seperti terjadi di dalam kelas, sebaiknya dilaporkan segera 
ke instansi kesehatan setempat, kemudian lakukan investigasi untuk mencari dan 
menemukan sumber penularan. 

 
D. Implikasi bencana : 

Risiko munculnya KLB bisa terjadi pada pemberian makanan secara massal seperti 
pada tempat penampungan pengungsi dalam lingkungan sanitasi yang jelek. 

 
E. Tindakan internasional : 

Manfaatkan pusat kerjasama WHO. 
 
 
 
 
CANDIDIASIS      ICD-9 112;ICD-10 B37 
(Moniliasis, Trush, Candidosis). 
 
 
1. Identifikasi 

Mikosis yang biasanya menyerang lapisan superfisial dari kulit atau selaput lendir yang 
secara klinis nampak sebagai “trush”, intertrigo, vulvovaginitis, paronychia atau 
onychomycosis. Ulkus atau pseudo-membran bisa terbentuk di esofagus, lambung atau 
usus. Candidemia paling sering terjadi sebagai akibat dari kateterisasi intravaskular dan 
bisa menimbulkan lesi diberbagai organ tubuh seperti pada ginjal, limpa, paru-paru, hati, 
mata, selaput otak, otak dan kelep jantung atau sekitar katup jantung prostetik. 
Diagnosa dibuat dengan evaluasi hasil pemeriksaan laboratorium maupun gejala klinis 
dari candidiasis. Hasil pemeriksaan laboratorium yang paling penting adalah jika 
ditemukan dibawah mikroskop pseudohyphae dan atau sel ragi pada jaringan yang 
terinfeksi atau pada cairan tubuh. Konfirmasi kultur penting, tetapi isolasi yang dilakukan 
dari spesimen yang diambil dari dahak, pencucian bronkial, tinja, urin, selaput lendir, kulit 
atau luka tidak membuktikan adanya hubungan sebab-akibat dari penyakit. Infeksi 
orofaringeal yang berat atau berulang pada orang dewasa dengan sebab yang tidak jelas 
bisa mengarah pada kemungkinan infeksi HIV. 
 

2. Penyebab penyakit 
Candida albicans, C. tropicalis, C. dubliniensis dan kadang-kadang spesies lain dari 
Candida. Candida (Torulopsis) glabrata dibedakan dari candida lain penyebab 
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candidiasis, yaitu infeksi dengan C. Torulopsis kurang membentuk pseudohyphae pada 
jaringan. 

 
3. Distribusi penyakit. 

Tersebar di seluruh dunia. Jamur C. albicans kadang-kadang merupakan flora normal 
pada tubuh manusia. 

 
4. Reservoir : Manusia. 
 
5. Cara penularan 

Karena kontak sekret atau ekskret dari mulut, kulit, vagina dan tinja, dari penderita 
ataupun “carrier”, atau tertulari melalui jalan lahir pada saat bayi dilahirkan; penularan 
endogen. 

 
6. Masa inkubasi: Bervariasi, 2 – 5 hari untuk lesi mulut pada anak. 
 
7. Masa penularan : Diasumsikan menular ketika ditemukan lesi. 
 
8. Kekebalan dan kerentanan 

Hampir selalu ditemukan spesies Candida didalam dahak, tenggorokan, tinja dan urin 
tanpa ada gejala klinis sebagai bukti rendahnya patogenisitas candida dan sebagai bukti 
adanya imunitas yang luas di kalangan masyarakat. Lesi mulut banyak ditemukan, 
biasanya ringan dan muncul pada minggu-minggu pertama sesudah kelahiran. Gejala 
klinis muncul pada saat daya tahan tubuh hospes rendah. Kondisi lokal tubuh bagian 
tertentu turut mempengaruhi munculnya candidiasis superfisialis seperti interdigital 
intertrigo dan paronikia pada tangan yang terkena banyak air (pekerja pengalengan 
makanan dan binatu) dan munculnya intertrigo pada kulit yang lembab dari orang-orang 
yang gemuk. Lesi berulang pada kulit dan erupsi mukosa sering terjadi. 
Diantara faktor sistemis mencolok yang menjadi dasar munculnya kandidiasis superfisialis 
adalah kencing manis, pengobatan dengan antibiotik berspektrum luas dalam jangka 
waktu panjang dan infeksi HIV. Wanita pada kehamilah trimester 3 lebih mudah terkena 
vulvoganinal candidiasis. Faktor yang mempengaruhi terjadinya candidiasis sistemik 
antara lain imunosupresi, pemasangan kateter intravena permanen, netropenia, kanker 
darah, dan bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Candidiasis pada saluran kencing 
biasanya timbul sebagai komplikasi dari penggunaan kateter jangka panjang pada 
kandung kencing dan pelvis renalis. Kebanyakan orang dewasa dan anak-anak usia lebih 
tua mengalami hipersensitivitas kulit yang tertunda terhadap jamur  dan karena yang 
bersangkutan memiliki antibodi humoral.  

 
9.  Cara-cara pemberantasan 

A.  Cara-cara pencegahan : 
Lakukan deteksi dini dan pengobatan dini terhadap infeksi lokal pada mulut, esofagus 
atau kandung kencing bagi mereka yang memiliki faktor predisposisi sistemik (lihat 
butir 8 diatas) untuk mencegah terjadinya penyebaran sistemik. Kemoprofilaksis 
dengan fluconazole mengurangi kejadian candidiasis pada bagian dalam tubuh, 2 
bulan pertama setelah transplantasi alogenik sum-sum tulang. 
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B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar. 
1. Laporan kepada instansi kesehatan setempat. Laporan resmi biasanya tidak perlu 

disampaikan, kelas 5 (lihat tentang pelaporan penyakit menular) 
2. Isolasi :Tidak diperlukan. 
3. Disinfeksi serentak : lakukan disinfeksi terhadap sekret dan benda-benda yang 

terkontaminasi. 
4. Karantina : Tidak diperlukan. 
5. Imunisasi kontak :Tidak diperlukan. 
6. Investigasi kontak dan sumber infeksi : Tidak bermanfaat pada kejadian kasus 

yang sporadis. 
7. Pengobatan spesifik : 

 
Memperbaiki faktor-faktor yang mendasari munculnya candidiasis sangat membantu 
pengobatan. Misalnya melepas kateter intravena. Pemberian nistatin topikal atau 
derivat azole (Miconazole, Clotrimazole, Ketoconazole, Fluconazole) sangat 
bermanfaat untuk berbagai bentuk candidiasis superfisialis. Clotimazole oral 
(Mycerex®) berupa tablet isap atau larutan Nystatin efektif untuk pengobatan lesi 
mulut. Suspensi Itraconazole (Sporanox®) atau Fluconazole (Diflucan®) – efektif 
untuk candidiasis oral dan esefagus. Infeksi vagina bisa diobati dengan Fluconazole 
oral atau Clotimazole topikal, Miconazole, Butoconazole, terconazole, tioconazole 
atau nystatin. Amphotericine B (Fungizone®) IV, dengan atau tanpa 5-fluorocytosine, 
adalah obat pilihan untuk visceral candidiasis atau candidiasis invasive. Preparat lipid 
Amphotericin B mungkin juga efektif. 

 
C. Tindakan penanggulangan wabah:  

KLB sering terjadi karena cairan infus yang terkontaminasi dan adanya bayi yang 
menderita lesi mulut di ruang perawatan bayi baru lahir. Disinfeksi serentak dan 
pembersihan secara menyeluruh seharusnya diterapkan sama seperti yang dilakukan 
pada disinfeksi KLB diare di rumah sakit. (lihat diare, bagian IV, 9A). 

 
D. Implikasi  bencana : Tidak ada 
 
E. Tindakan internasional : Tidak ada. 
 

 
 
CAPILLARIASIS 
 
Tiga jenis cacing dari superfamili Trichuroidea, genus Capillaria, menyebabkan penyakit 
pada manusia. 
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I.  CAPILLARIASIS karena CAPILLARIA PHILIPPINENSIS    
         ICD-9 127.5; ICD-10 B81.1 

(Intestinal capillariasis) 
 
 
1. Identifikasi : 

Pertama kali ditemukan di Pulau Luzon, Filipina pada tahun 1963. Penyakit ini secara 
klinis berupa enteropati yaitu hilangnya protein dalam jumlah besar disertai dengan 
sindroma malabsorpsi yang menyebabkan hilangnya berat badan dengan cepat dan terjadi 
emasiasi berat. Kasus fatal ditandai dengan ditemukannya parasit dalam jumlah besar 
didalam usus halus, disertai dengan asites dan transudasi pleura. CFR sekitar 10 %. Kasus 
subklinis juga terjadi, namun biasanya berkembang menjadi kasus klinis. 
Diagnosa ditegakkan dengan melihat gejala klinis dan ditemukannya telur atau larva atau 
parasit dewasa di dalam tinja. Telur-telur ini mirip dengan telur Trichuris trichiura. 
Dengan melakukan biopsi jejunum bisa ditemukan adanya cacing pada mukosa. 

 
2. Penyebab penyakit 

Capillaria philippinensis 
 
3. Distribusi penyakit 

Capillariasis intestinal endemis di Kepulauan Filipina dan Thailand; beberapa kasus 
dilaporkan terjadi di Jepang, Korea, Taiwan dan Mesir. Satu kasus telah dilaporkan 
muncul di Iran, India, Indonesia dan Kolumbia. Penyakit ini mencapai tingkat endemis di 
Pulau Luzon, dimana sepertiga dari populasi telah terinfeksi. Pria berumur antara 20 dan 
45 tahun adalah kelompok umur dengan risiko tinggi. 

 
4. Reservoir 

Tidak diketahui. Kemungkinan burung air berperan sebagai reservoir. Sedangkan ikan 
berperan sebagai hospes intermediair. 

 
5. Cara penularan 

Kebiasaan mengkonsumsi ikan kecil yang tidak dimasak dengan baik atau mengkonsumsi 
ikan mentah diketahui sebagai penyebab timbulnya penyakit. Pada percobaan 
laboratorium larva infektif berkembang dalam usus ikan air tawar setelah ikan tersebut 
menelan telur cacing. Monyet dan sejenis tikus Mongolia dan beberapa jenis burung 
pemakan ikan, terinfeksi parasit dan parasit ini menjadi dewasa didalam usus binatang 
tersebut. 

 
6. Masa inkubasi 

Masa inkubasi pada manusia tidak diketahui. Penelitian yang dilakukan pada hewan, masa 
inkubasi kira-kira1 bulan atau lebih. 

 
7. Masa penularan : Tidak ditularkan dari orang ke orang. 
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8. Kekebalan dan kerentanan 
Didaerah dimana prevalensi parasitnya tinggi semua orang rentan terhadap penyakit ini 
Attack rate dikalangan masyarakat didaerah tersebut biasanya tinggi. 

 
9. Cara-cara pemberantasan. 

A. Cara-cara pencegahan : 
1. Jangan memakan ikan atau hewan air lainnya yang tidak dimasak yang hidup di 

daerah endemis.  
2. Sediakan fasilitas jamban saniter yang memadai bagi masyarakat. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar. 

1. Laporan kepada instansi kesehatan setempat, kasus-kasus dilaporkan dengan cara 
yang paling praktis, Kelas 3 B (Lihat tentang pelaporan penyakit menular). 

2. Isolasi; tidak diperlukan. 
3. Disinfeksi serentak; tdk dilakukan. Lakukan pembuangan tinja yang saniter 
4. Karantina; tidak diperlukan 
5. Imunisasi kontak; tidak dilakukan. 
6. Investigasi kontak dan sumber infeksi; lakukan pemeriksaan tinja terhadap semua 

anggota keluarga dan orang-orang yang mengkonsumsi ikan mentah atau yang 
tidak dimasak dengan baik. Obati orang yang terinfeksi. 

7. Pengobatan spesifik; Mebendazole (Vermox®), atau albendazole (Zentel®), adalah 
obat pilihan.  

 
C. Tindakan penanggulangan wabah 

Pencarian kasus dan kontak serta pengobatan yang tepat dari penderita. Memberikan 
informasi pada penduduk tentang pentingnya memasak semua jenis ikan.  

 
D. Implikasi bencana :  tidak ada. 
 
E. Tindakan Internasional : tidak ada 

 
 
II.  CAPILLARIASIS KARENA CAPILLARIA HEPATICA  
         ICD-9 128.8;ICD-10 B83.8 
 (Hepatic Cappilariasis)     
 
 
1. Identifikasi 

Penyakit yang jarang terjadi tetapi kalau terjadi sering fatal, disebabkan oleh Capillaria 
hepatica dewasa yang hidup di hati. Gambaran klinis berupa hepatitis akut atau sub-akut 
yang ditandai dengan adanya eosinofil yang mirip dengan “Visceral Larva Migran”. 
Organisme dapat menyebar ke paru-paru dan organ tubuh lain. Diagnosa dibuat dengan 
menemukan telur atau parasit pada biopsi hati atau nekropsi. 

 
2. Penyebab penyakit : Capillaria hepatica (Hepaticola hepatica). 
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3. Distribusi penyakit : Sejak dikenal sebagai penyakit pada manusia pada tahun 1924, 
sekitar 30 kasus dilaporkan dari Amerika Utara dan Selatan, Turki, Swiss, Cekoslowakia, 
Yugoslavia, Itali, Afrika, Hawai, India, Jepang dan Korea. 

 
4. Reservoir : Terutama menyerang tikus (86% tikus terinfeksi seperti disebutkan di 

beberapa laporan) Rodensia lain serta sebagian besar binatang rumah dan binatang liar 
juga berperan sebagai reservoir. Cacing dewasa hidup dan menghasilkan telur dihati. 

 
5. Cara penularan 

Cacing dewasa memproduksi telur yang matang dan hidup di hati hingga binatang hospes 
mati. Ketika hati yang terinfeksi ini dimakan, maka telur-telur dilepas melalui proses 
pencernaan, mencapai tanah melalui tinja dan berkembang menjadi infektif dalam waktu 2 
– 4 minggu. Ketika hospes yang tepat memakan telur yang telah menjadi embrio, telur 
kemudian menetas didalam saluran pencernaan, larva bergerak menuju dinding usus dan 
melalui sistem vena portae menuju ke hati. Disana larva menjadi dewasa dan 
menghasilkan telur. Infeksi semu terjadi pada manusia ketika ditemukan telur cacing 
dalam tinja sesudah mengkonsumsi hati yang terinfeksi, baik mentah maupun matang. 
Karena telur-telur tidak menjadi embrio, maka penularan tidak terjadi. 

 
6. Masa inkubasi : 3 – 4 minggu. 
 
7. Masa penularan : Tidak langsung ditularkan dari orang ke orang. 
 
8. Kekebalan dan kerentanan : semua orang rentan terhadap infeksi, anak-anak kurang 

gizi berisiko lebih tinggi. 
 
9. Cara-cara pemberantasan 

A. Cara-cara pencegahan : 
1). Hindari tertelannya debu tanah, yang mencemari makanan atau yang mengotori 

tangan. Kebiasaan menutup makanan dan mencuci tangan sebelum menjamah 
makanan adalah kebiasaan yang baik yang membantu mencegah penularan. 

2). Lindungi persediaan air minum dan makanan dari kontaminasi tanah. 
 
B. Pengendalian penderita, kontak dan lingkungan sekitar : 

1). Laporan kepada instansi kesehatan setempat. Laporan resmi biasanya tidak 
dilakukan, kelas 5 (lihat tentang pelaporan penyakit menular). 

2). Isolasi : tidak dilakukan 
3). Disinfeksi serentak : tidak dilakukan 
4). Karantina : tidak dilakukan. 
5). Imunisasi kontak : tidak dilakukan. 
6). Investigasi kontak dan sumber infeksi : tidak diterapkan. 
7). Pengobatan spesifik : Thiabendazole (Metezol®) dan albendazole (Zentel®) efektif 

untuk cacing yang hidup di hati. 
 

C. Tindakan penanggulangan wabah : tidak dilakukan. 
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D. Implikasi bencana :  tidak ada 

E. Tindakan internasional : tidak ada. 
 
 
III. CAPILLARIASIS PARU    ICD-9 128.8; ICD-10 B83.8 

(Pulmonary Capillariasis) 
 
 

Penyakit paru dengan gejala demam, batuk dengan nafas asmatik disebabkan oleh 
Capillariasis aerophilia (Thominx aerophilia), nematoda pada kucing, anjing dan 
mamalia karnivora lainnya. Pneumonitis mungkin bisa berat, dan fatal. Cacing hidup di 
saluran trakhea, bronki dan bronkiolae. Telur yang sudah dibuahi terbawa kesaluran udara 
pernafasan lalu dibatukkan, tertelan dan dikeluarkan dari tubuh bersama tinja. Ditanah, 
larva berkembang dan tetap infektif hingga 1 tahun atau lebih. Infeksi pada manusia, 
terutama anak-anak terjadi karena menelan telur infektif dari tanah atau makanan dan air 
yang terkontaminasi tanah. Telur bisa ditemukan di dalam dahak sekitar 4 minggu, gejala 
klinis bisa muncul lebih awal atau lebih lambat. Kasus pada manusia di laporkan dari 
bekas negara Uni Sovyet (8 kasus), Maroko dan Iran (masing-masing 1 kasus); infeksi 
pada binatang dilaporkan di Amerika Selatan dan Utara, Eropa, Asia dan Australia. 

 
 
 
DEMAM CAKARAN KUCING     ICD-9 078.3; ICD-10 A28.1 
( Catch scratch fever, Benign lymphoreticulosis )  
  
 
1. Identifikasi.  

Cat-scratch Disease (CSD) adalah penyakit sub-akut, yang disebabkan oleh bakteri dan 
biasanya sembuh dengan sendirinya. Penyakit in ditandai dengan malaise, limfadenitis 
granulomatosa disertai dengan berbagai variasi demam. Kerapkali didahului dengan 
riwayat cakaran, jilatan atau gigitan kucing yang kemudian menimbulkan luka papuler. 
Kelenjar limfe setempat biasanya membengkak 2 minggu setelah gigitan/cakaran dan bisa 
berlanjut menjadi luka yang mengeluarkan pus. 
Terbentuknya papula pada daerah tempat masuknya bakteri ditemukan pada sekitar 50 – 
90 % kasus. Sindroma Parinaud oculoglandular dan komplikasi neurologis, seperti 
ensefalopati dan neuritis pada mata dapat terjadi sesudah inokulasi pada mata. Demam 
yang berlangsung dalam waktu lama bisa dikuti dengan lesi osteolitik dan atau 
terbentuknya granulomata pada hati dan limpa. Bakteriemia, peliosis hepatis dan 
angiomatosis basilair merupakan manifestasi infeksi oleh kelompok oganisme ini pada 
orang yang immunocompromised, terutama pada infeksi HIV. 
CSD dapat dikelirukan dengan penyakit lain yang menyebabkan limfadenopati setempat 
seperti tularemia, brusellosis, tuberkulosa, pes dan pasteurellosis (lihat uraian dibawah). 
Diagnosa didasarkan pada gambaran klinis yang konsisten ditambah dengan hasil 
pemeriksaan serologis terbentuknya antibodi terhadap Bartonella. Titer sebesar 1:64 atau 
lebih dengan pemeriksaan IFA, dianggap positif terkena CSD. 
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Pemeriksaan histopatologi dari kelenjar limfe yang terkena bisa memberikan gambaran 
khas yang konsisten, tetapi bukan diagnostik. Pus yang diambil dari kelenjar limfe 
biasanya tidak mengandung bakteri dengan pemeriksaan konvensional, namun sesudah 
ditanam agak lama pada agar darah kelinci dengan 5% CO2 pada suhu 36oC (96.8oF), 
Bartonella dapat tumbuh dari spesimen yang diambil dari kelenjar limfe. 

 
2. Penyebab penyakit. 

Bartonella (sebelumnya disebut Rochalimaea) henselae secara epidemiologis, 
bakteriologis dan serologis telah diketahui sebagai etiologi dari CSD, begitu pula sebagai 
penyebab bacillary angiomatosis, peliosis hepatis dan bakteriemia. Keluarga lain dari 
Bartonellae, seperti B. Quintana, juga menyebabkan kesakitan pada hospes 
“immunocompromised”, tetapi tidak menyebabkan CSD. Afipia pelis, yang sebelumnya 
diduga sebagai organisme penyebab, ternyata organisme ini hanya memainkan peranan 
sangat kecil, sebagai penyebab CSD. 

 
3. Distribusi penyakit. 

Tersebar diseluruh dunia, tetapi jarang terjadi. Surveilans prospektif yang dilakukan di 
satu negara bagian (AS) menemukan insiden setahun sebesar 4.0 kasus/100.000 
penduduk. Semua jenis kelamin mempunyai risiko yang sama untuk terkena, dan CSD 
lebih sering terjadi pada anak-anak dan dewasa muda. Pengelompokan penderita dalam 
suatu keluarga jarang terjadi. Kebanyakan kasus muncul pada bulan-bulan diakhir musim 
panas, musim gugur dan musim dingin. 

 
4. Reservoir. 

Kucing rumah adalah vektor dan reservoir untuk B. henselae; Kucing yang terinfeksi tidak 
menunjukkan gejala klinis walaupun menderita bakteriemia kronis. 

 
5. Cara penularan. 

Kebanyakan pasien (lebih dari 90%) ada riwayat dicakar, tergigit, dijilat kucing atau 
terpajan dengan kucing yang sehat, biasanya kucing muda (kadang anak kucing). Riwayat 
cakaran atau gigitan anjing, gigitan monyet, kontak dengan kelinci, ayam atau kuda 
diketahui terjadi sebelum munculnya gejala, namun hampir semua kasus CSD mempunyai 
riwayat pernah kontak dengan kucing. Kutu kucing menularkan B. henselae kepada 
sesama kucing, dan baru pada akhir tahun 1999 kucing diketahui mempunyai peranan 
penting pada penularan langsung dari B. henselae kepada manusia. 

 
6. Masa inkubasi. 

Bervariasi, biasanya 3 - 14 hari dari saat masuknya bakteri kedalam tubuh hingga 
munculnya lesi primer dan sekitar 5 – 50 hari dari saat masuknya baketri hingga 
munculnya limfadenopati. 

 
7. Masa penularan : Tidak langsung ditularkan dari orang ke orang. 
 
8. Kekebalan dan kerentanan : Tidak diketahui. 
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9. Cara-cara pemberantasan  
A. Cara-cara pencegahan : 

Bersihkan luka akibat dicakar atau digigit kucing dengan baik. Hal ini akan sangat 
menolong. Upaya membasmi kutu kucing sangat penting. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar : 

1). Laporan kepada petugas kesehatan. Laporan resmi tidak dilakukan, kelas 5 (lihat 
tentang pelaporan penyakit menular). 

2). Isolasi : tidak dilakukan. 
3). Disinfeksi serentak : terhadap discharge luka yang bernanah. 
4). Karantina, imunisasi kontak dan investigasi kontak dan sumber penyakit : tidak 

dilakukan. 
5). Pengobatan spesifik : 

Efektivitas dari terapi antibiotik sangat tidak jelas terhadap CSD. Antibiotik yang 
umum dipakai seperti rifampisin, eritromisin dan doksisiklin, efektif untuk infeksi 
yang menyebar pada penderita AIDS. Pengobatan terhadap pendertita CSD tanpa 
kompliksi dengan sistem kekebalan yang baik tidak dilakukan. Namun, semua 
penderita immunocompromised sebaiknya diobati selama 1 – 3 bulan. Aspirasi 
dari limfadenitis bernanah mungkin diperlukan untuk mengurangi rasa sakit, tetapi 
biopsi insisi dari kelenjar limfe sebaiknya dihindari. 

 

C. Tindakan penanggulangan wabah : Tidak dilakukan 

D. Implikasi bencana : tidak ada. 

E. Tindakan internasional : tidak ada. 

 

 

INFEKSI LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN GIGITAN BINATANG 
 
Penyakit lain yang diakibatkan oleh gigitan binatang, antara lain : pasteurellosis dari kucing, 
walaupun jarang pasturellosis bisa disebabkan oleh anjing dan binatang lain; B-virus 
(cercopithecin herpesvirus-1) karena gigitan monyet (lihat uraian pada bab Herpes Simplex); 
tularemia; Streptobacillus moniliformis (demam gigitan tikus); pes; tetanus; dan rabies. 
Gigitan binatang juga bisa menyebabkan penularan streptokokus dan stafilokokus, yang 
menyebabkan infeksi pyogenik selain infeksi oleh spesies bakteri anaerob dan Acitenobacter. 
Pasteurellosis (ICD-9 027.2; ICD-10 A28.0) disebabkan oleh Pasteurella multocida dan P. 
haemolityca. Ditemukan pada saluran pernapasan dari sebagian besar kucing sehat, anjing dan 
binatang lain. Infeksi pada manusia biasanya sekunder, sesudah gigitan kucing atau anjing 
dalam wujud selulitis dengan rasa sakit dan bengkak, limfadenopati dan sepsis bisa terjadi. 
Gejala biasanya muncul kurang dari 24 jam sesudah digigit kucing atau anjing. Penyakit 
saluran pernafasan kronis dapat terjadi pada orang tua yang sebelumnya menderita penyakit 
lain. Organisme ini sensitif terhadap penisilin, obat alternatif yang cukup efektif adalah 
tetrasiklin. Generasi pertama dari sefalosporin biasanya kurang efektif terhadap Pasteurella. 
Augmentin adalah obat pilihan yang tepat untuk kasus gigitan binatang pada umumnya, 
karena sekaligus bisa mencakup Pasteurella, streptokokus, stafilokokus dan bakteri anaerob.  
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Capnocytophaga canimorsus, menurut klasifikasi CDC dulu dikenal sebagai kelompok DF2 
(ICD-9 027.8) dapat menimbulkan demam pada pasien dengan sistem kekebalan tubuh yang 
kurang, yang sebelumnya dijilat, digigit atau dicakar kucing atau anjing. Selulitis, demam, 
septikemia, meningitis purulenta, endokarditis atau arthritis septik dapat muncul sesudah 1 – 5 
hari; CFR pada kelompok risiko tinggi dilaporkan bervariasi antara 4 – 27 %. Splenektomi, 
penyakit paru kronis dan alkoholisme adalah faktor predisposisi terjadinya penyakit ini. 
Insiden penyakit ini lebih tinggi pada pria dan orang-orang diatas usia 40 tahun. Diagnosa 
ditegakkan dengan menemukan basil gram negatif didalam netrofil dan dengan mengisolasi 
organisme penyebab. Organisme lain tetapi tidak begitu virulen, C. cynodegmi dapat di isolasi 
dari luka infeksi akibat di gigit anjing atau dicakar kucing. Organisme ini biasanya ditemukan 
pada mulut kucing dan anjing sehat. Penisilin G, adalah antibiotik pilihan untuk infeksi ini. 
Sebaiknya diberikan secara profilaktik kepada orang-orang dengan risiko tinggi setelah 
gigitan anjing atau kucing. 
 
 
 
 
CHANCROID       ICD-9.099.0; ICD-10 A 57 
(Ulcus molle, Soft chancre) 
 
 
1. Identifikasi. 

Infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri, terlokalisir pada daerah genital dan secara 
klinis mempunyai ciri-ciri rasa sakit disatu atau beberapa tempat; luka nekrotis pada 
tempat yang terinfeksi, biasanya disertai dengan pembengkakan dan rasa sakit pada 
kelenjar limfe setempat serta mengeluarkan nanah. Lesi ringan bisa terjadi pada dinding 
vagina atau cervix. Infeksi asimptomatis bisa juga terjadi pada wanita. Pernah ditemukan 
lesi ekstra genital. Lesi chancroid, seperti lesi pada alat kelamin lain dikaitkan dengan 
meningkatnya risiko terkena infeksi HIV. 
Diagnosa ditegakkan dengan mengisolasi organisme dari eksudat lesi yang ditanam pada 
media selektif dengan menambahkan vancomisin ke dalam media agar coklat, darah 
kelinci atau media agar darah kuda yang di perkaya dengan serum janin anak sapi. 
Spesimen yang diambil dari eksudat yang dicat dengan pengecatan gram bisa memperkuat 
diagnosa jika ditemukan kokobasil gram negatif yang terlihat menggerombol diantara sel 
darah putih. Pemeriksaan dengan PCR dan imunofluoresen untuk deteksi langsung 
organisme dari lesi serta pemeriksaan serologi, tersedia hanya untuk tujuan riset. 

 
2. Penyebab penyakit : Haemophilus ducreyi, Basil ducrey. 
 
3. Distribusi penyakit. 

Lebih sering ditemukan pada pria, terutama mereka yang sering berhubungan dengan 
pekerja seksual komersial. Sangat prevalen di daerah tropis dan subtropis diseluruh dunia, 
insidennya mungkin lebih tinggi dari sifilis dan hampir sama seperti insiden gonorrhea 
pada pria. Penyakit ini jarang terjadi di daerah iklim sedang, namun bisa juga muncul 
sebagai KLB kecil. Di AS, KLB dan penularan setempat terjadi, terutama dikalangan 
pekerja migran di daerah pertanian dan penduduk miskin perkotaan. 
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4. Reservoir : manusia. 
 
5. Cara penularan : 

Melalui kontak seksual langsung, dengan discharge dari luka yang terbuka dan pus dari 
bubo. Auto inokulasi pada tempat-tempat selain alat kelamin bisa terjadi pada penderita. 
Pelecehan seksual bisa di curigai telah terjadi bila chancroid ditemukan pada anak-anak 
usia perinatal. 
 

6. Masa inkubasi : Dari 3- 5 hari sampai dengan 14 hari. 
 
7.  Masa penularan : 

Seseorang bisa menularkan chanchroid hingga sampai ia sembuh, penyakit ini menular 
selama bakteri masih ada dari luka atau discharge dari kelenjar limfe yang bisa 
berlangsung selama beberapa minggu atau beberapa bulan bila tidak diobati dengan 
antibiotik yang tepat. Pengobatan dengan antibiotik membunuh H. ducreyi dan luka akan 
sembuh dalam 1-2 minggu. 

 
8. Kekebalan dan kerentanan. 

Semua orang rentan terhadap penyakit ini; pria yang tidak disunat mempunyai risiko lebih 
tinggi daripada pria yang disunat. Tidak ada bukti terbentuknya kekebalan tubuh alamiah 
terhadap penyakit ini. 

 
9. Cara-cara  pemberantasan : 

A. Cara pencegahan. 
1). Tindakan pencegahannya sama dengan cara pencegahan untuk sifilis (lihat sifilis. 

(9A). 
2). Lakukan pemeriksaan serologis untuk sifilis dan HIV terhadap semua penderita 

non herpes dengan luka pada alat kelamin.  
 

B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar : 
1). Laporan kepada instansi kesehatan setempat; kasus wajib dilaporkan di beberapa 

negara bagian dan di banyak negara, kelas 2B (laporan) 
2). Isolasi : tidak dilakukan; hindari kontak seksual hingga luka sembuh. 
3). Disinfeksi serentak : tidak dilakukan. 
4). Karantina : tidak dilakukan. 
5). Imunisasi kontak : tidak dilakukan. 
6). Investigasi terhadap kontak dan sumber infeksi : periksa dan obati semua kontak 

seksual dengan penderita dalam 10 hari sebelum munculnya gejala. Wanita tanpa 
gejala, jarang menjadi carrier. Kontak seksual dengan orang tanpa gejala 
sebaiknya diberi pengobatan profilaktik. 

7). Pengobatan spesifik : Septriakson, eritromisin, azitromisin dan khusus untuk orang 
dewasa: siprofloksasin adalah obat pilihan. Pengobatan alternatif menggunakan 
amoksisilin dan asam clavulanat. Kelenjar limfe didaerah inguinal yang terlihat 
membangkak sebaiknya dilakukan aspirasi agar tidak pecah secara spontan. 
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C. Penanggulangan wabah : 
Ditemukannya penderita terus menerus atau meningkatnya insiden penyakit disuatu 
wilayah adalah indikasi untuk menerapkan prosedur tindakan seperti yang dijelaskan 
pada 9A dan 9B diatas. Apabila compliance pengobatan dengan menggunakan jadwal 
seperti yang tertera pada (9B7) rendah maka sebagai pertimbangan sebaiknya 
diberikan dosis tunggal ceftriaxone atau azithromycin. Terapi empiris perlu diberikan 
kepada kelompok risiko tinggi dengan atau tanpa ulkus; yaitu kepada pekerja seksual 
komersial, kepada pasien yang datang ke klinik dengan ulkus pada alat kelamin dan 
pada pemeriksaan dengan mikroskop lapangan gelap hasilnya negatif. Terapi empiris 
ini tujuannya untuk mencegah terjadinya KLB. 

 
D. Implikasi bencana : Tidak ada. 
 
E. Tindakan internasional : Lihat sifilis (9E). 

 
 
 
 
CHICKEN POX/HERPES ZOSTER  ICD-9 052-053; ICD-10 B01- B02 
(Varicella/shingles) 
 
 
1. Identifikasi. 

Chicken pox (varicella/cacar air) adalah penyakit virus akut, pada umumnya terjadi 
serangan mendadak dengan demam ringan, gejala umum ringan dikuti dengan munculnya 
erupsi kulit yang makulopapuler dalam beberapa jam, menjadi vesikuler dalam 3-4 hari 
dan meninggalkan keropeng bundar. Gelembungnya berbentuk monolokuler dan pecah 
bila ditusuk, berbeda dengan gelembung pada cacar yang berbentuk multilokuler, tidak 
kolaps. Lesi biasanya muncul berkelompok memanjang, dengan stadium yang berbeda 
pada waktu yang sama. Lesi lebih banyak muncul pada anggota tubuh yang tertutup 
daripada di tempat-tempat yang terbuka. Lesi juga bisa muncul pada kulit kepala, axilla 
bagian atas, dan membran mukosa mulut serta saluran pernapasan bagian atas dan juga 
pada mata. Lesi juga bisa muncul pada daerah iritasi, seperti pada daerah yang terbakar 
matahari dan ruam akibat popok bayi. Lesi yang muncul kemungkinan jumlahnya sangat 
sedikit sehingga luput dari observasi. Bisa terjadi infeksi ringan yang tidak jelas dan tidak 
khas. Kadang-kadang, walaupun jarang pada orang dewasa, demam dan gejala klinis 
lainnya bisa muncul lebih berat. CFR di AS lebih rendah pada anak-anak daripada orang 
dewasa, 1 dari 100.000 anak dengan cacar air, dibandingkan dengan 1 dari 5000 orang 
dewasa. Komplikasi yang serius dari cacar air adalah pneumonia (karena virus dan 
bakteri), Infeksi bakteri sekunder, komplikasi perdarahan dan ensefalitis. Anak dengan 
lekemia akut, termasuk yang mengalami remisi sesudah kemoterapi adalah kelompok 
yang mempunyai risiko lebih tinggi terkena cacar air, yang angka kematiannya 5  - 10 % 
dari semua kasus. Bayi baru lahir yang menderita cacar air pada umur 6 – 10 hari 
mempunyai risiko untuk menderita cacar air berat, begitu juga bayi yang lahir dari ibu 
yang terkena penyakit ini 5 hari sebelum atau 2 hari sesudah melahirkan. Sebelum 
ditemukan pengobatan virus yang efektif, fatality rate nya sampai 30 %.  
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Tetapi sekarang CFR-nya lebih rendah. Infeksi pada kehamilan muda bisa menyebabkan 
sindroma cacar air kongenital pada 0.7 % dari kasus, dan infeksi yang terjadi pada usia 
kehamilan 13-20 minggu risikonya sekitar 2%. Cacar air seringkali ditemukan muncul 
mendahului sindroma Reye sebelum diketahui bahwa terjadinya sindroma Reye, dikaitkan 
dengan penggunaan aspirin untuk infeksi virus.  
Herpes zoster (shingles) adalah manifestasi lokal dari reaktivasi infeksi varicella laten 
pada radix ganglia dorsalis. Muncul sebagai lesi vesikuler dengan dasar eritema terbatas 
di daerah kulit, yang mengikuti jalannya saraf sensoris dari satu atau sekelompok radix 
ganglia dorsalis. Lesi bisa muncul dalam bentuk gerombolan gelembung yang ireguler 
sepanjang jalannya saraf, biasanya unilateral. Terletak lebih dalam dan vesikel 
menggerombol lebih dekat dibandingkan cacar air; herpes zoster dan varicella secara 
histologis mirip satu sama lain. Hampir selalu disertai dengan rasa sakit sekali dan 
parestesia, dan sekitar 30 % orang dewasa yang terserang herpes menderita postherpetic 
neuralgia. Insiden dari zoster dan postherpetic neuralgia bertambah seiring dengan 
bertambahnya umur. Dari pengamatan didapatkan bahwa hampir 10 % anak-anak yang 
mendapat pengobatan kanker cenderung mendapatkan zoster; orang dengan infeksi HIV 
juga mempunyai risiko untuk terkena zoster. Orang dengan imunosupresi dan orang yang 
didiagnosa menderita tumor ganas, lesi ekstensif seperti cacar air bisa muncul diluar 
dermatome; lesi seperti cacar air ini bisa juga terjadi pada orang-orang normal namun 
dengan jumlah lesi yang lebih sedikit. Infeksi intra uterin dan cacar air yang diderita 
sebelum usia 2 tahun dikaitkan dengan munculnya zoster pada usia muda. Kadang-kadang 
erupsi seperti cacar air muncul beberapa hari sesudah herpes zoster, dan sangat jarang 
terjadi erupsi sekunder dari zoster sesudah cacar air. Pemeriksaan laboratorium, seperti 
menemukan virus dengan menggunakan mikroskop elektron; isolasi virus pada kultur sel; 
membuktikan adanya antigen virus pada preparat apus dengan menggunakan metode FA, 
DNA virus, atau dengan PCR atau pembuktian adanya kenaikan titer antibodi serum, tidak 
dilakukan secara rutin tetapi bermanfaat pada kasus-kasus sulit dan untuk studi 
epidemiologis. Pada era vaksin, tes identifikasi virus untuk membedakan virus vaksin dari 
virus liar mungkin diperlukan pada situasi tertentu (misalnya untuk mengetahui apakah 
munculnya herpes zoster, pada penerima vaksin disebabkan oleh virus vaksin atau virus 
liar). Berbagai macam pemeriksaan antibodi sekarang telah tersedia secara komersial, 
namun pemeriksaan ini kurang sensitif untuk mellihat imunitas pasca imunisasi; sel 
raksasa dengan inti banyak bisa dilihat dari sediaan yang diambil dari dasar lesi dengan 
pengecatan Giemsa; sel raksasa ini tidak ditemukan pada vaccinia namun dapat ditemukan 
pada lesi herpes simplex.  
Dengan demikian ditemukannya sel raksasa ini tidak spesifik untuk infeksi varicella, 
pemeriksaan dengan Rapid direct antibody testing mempunyai nilai diagnostik yang lebih 
tepat. 

 
2. Penyebab penyakit. 

Herpesvirus 3 (alpha) manusia (Varicella zoster, VZV) termasuk kelompok Herpesvirus. 
 
3. Distribusi penyakit. 

Tersebar di seluruh dunia. Infeksi dengan herpesvirus 3 (alpha) manusia sangat umum 
terjadi. Di daerah dengan iklim sedang, paling tidak 90 % dari penduduknya pernah 
terkena cacar air pada usia 15 tahun dan setidaknya 95% pada kelompok dewasa muda. 
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Pada daerah beriklim sedang, cacar air terjadi paling sering pada musim dingin dan awal 
musim semi. Gambaran epidemiologis dari cacar air di negara tropis berbeda dengan 
negara-negara beriklim sedang, dengan proporsi lebih tinggi kasus-kasus terjadi pada 
orang dewasa. Zoster terjadi lebih umum pada orang-orang yang lebih tua. 

 
4. Reservoir : manusia. 
 
5. Cara penularan : 

Dari orang ke orang melalui kontak langsung, droplet atau penularan melalui udara dari 
cairan vesikel atau sekret dari saluran pernapasan orang yang terkena cacar air atau cairan 
vesikel dari penderita herpes zoster; tidak langsung melalui benda yang baru saja 
terkontaminasi oleh discharge dari vesikel ataupun dari selaput lendir orang yang 
terinfeksi. Berbeda dengan vaksinia dan variola, koreng dari lesi varicella tidak menular. 
Cacar air adalah salah penyakit yang sangat menular, terutama pada tahap awal erupsi; 
zoster mempunyai tingkat penularan yang rendah (kontak dengan varicella seronegatif 
akan berkembang menjadi cacar air). Risiko terkena varicella adalah sekitar 80 – 90 % 
sesudah terpajan dengan penderita varicella.  

 
6. Masa inkubasi. 

Masa inkubasi berkisar antara 2 – 3 minggu; biasanya 14 – 16 hari. Masa inkubasi bisa 
lebih panjang sesudah pemberian imunisasi pasif terhadap varicella (lihat 9A2; dibawah) 
dan pada orang dengan tingkat kekebalan rendah. 

 
7. Masa penularan  

Paling lama 5 hari, tetapi biasanya 1 – 2 hari sebelum timbulnya ruam dan berlanjut 
sampai semua lesi berkeropeng (biasanya sekitar 5 hari). Masa penularan bisa lebih lama 
pada pasien yang tingkat kekebalannya rendah. Munculnya kasus sekunder pada anak-
anak dalam satu keluarga adalah sekitar 70 – 90 %. Penderita zoster bisa menjadi sumber 
infeksi sekitar 1 minggu sesudah munculnya lesi vesikulopustuler. Individu yang rentan 
dianggap bisa menularkan penyakit 10 – 21 hari sesudah terpajan. 
  

8. Kerentanan dan kekebalan. 
Semua orang rentan terhadap varicella terutama mereka yang belum pernah terinfeksi; 
biasanya penyakit ini lebih berat jika menyerang orang dewasa daripada anak-anak. 
Infeksi biasanya menimbulkan kekebalan yang berlangsung lama; serangan kedua jarang 
terjadi, infeksi virus biasanya menjadi laten, dan penyakit ini bisa  berulang sebagai 
herpes zoster pada sekitar 15 % orang dewasa dan kadang-kadang pada anak-anak. 
Bagi yang ibunya tidak kebal, dan penderita leukemia biasanya menderita lebih berat, 
lebih lama atau bahkan fatal. Orang dewasa yang menderita kanker, terutama kanker 
kelenjar limfe dengan atau tanpa terapi steroid, pasien dengan kekebalan rendah dan orang 
dengan pengobatan yang menyebabkan kekebalan menurun mempunyai risiko terkena 
zoster yang berat, baik lokal maupun menyebar.  
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9. Cara-cara pemberantasan 
A. Cara-cara pencegahan : 

1).  Vaksin virus varicella yang dilemahkan (Varivax®) mendapat lisensi untuk 
digunakan di AS pada tahun 1995. Dosis tunggal 0.5 ml di rekomendasikan untuk 
imunisasi rutin bagi anak usia 12 –18 bulan dan untuk imunisasi anak hingga umur 
12 tahun yang belum pernah menderita varicella. Vaksin ini mempunyai efikasi 
kumulatif sekitar 70 – 90 % dalam mencegah varicella pada anak hingga umur 6 
tahun. Efektivitas vaksin pasca lisensi diperkirakan sekitar 85 – 90 % untuk 
mencegah semua spektrum penyakit dan hampir 100 % untuk mencegah timbulnya 
penyakit dengan derajat sedang hingga berat. Orang yang telah mendapat 
imunisasi tetapi masih terkena varicella biasanya ringan dengan lesi yang lebih 
sedikit (biasanya kurang dari 50 dan lesi pada kulit tidak vesikuler), demam ringan 
atau tanpa demam sama sekali dan lama sakit lebih singkat. Jika diberikan dalam 3 
hari sesudah terpajan, vaksin varicella bisa mencegah atau secara bermakna 
merubah perjalanan penyakit. Vaksin bisa digunakan untuk melindungi anak-anak 
dan remaja yang menderita leukemia limfoblastik yang mengalami remisi, dan 
dibutuhkan 2 dosis selama 4 – 8 minggu. Vaksin ini dapat diperoleh gratis untuk 
penderita diatas berdasarkan protokol penelitian pada Pusat Koordinasi 
VARIVAX (VARIVAX Coordinating Center) hubungi pesawat telpon 215-283-
0897. 
Vaksin varicella direkomendasikan diberikan kepada orang yang rentan dan 
berusia lebih dari 13 tahun. Orang dewasa yang diprioritaskan untuk diimunisasi 
adalah mereka yang kontak dengan orang yang berisiko tinggi yaitu penderita 
dengan komplikasi yang serius, orang yang tinggal atau bekerja di lingkungan 
dimana bisa terjadi penularan VZV (misalkan guru TK atau guru SD, pekerja 
tempat penitipan anak, penghuni dan pekerja pada suatu asrama), orang yang 
tinggal dan bekerja pada lingkungan dimana penularan bisa terjadi (misalkan 
mahasiswa, orang pada satu ruang tahanan yang sama dan anggota militer), wanita 
usia subur, remaja dan orang dewasa yang tinggal serumah dengan anak-anak dan 
orang yang sering bepergian keluar negeri. Orang berusia diatas 13 tahun 
membutuhkan 2 dosis vaksin diberikan dengan selang waktu 4 – 8 minggu.  Ruam 
ringan seperti varisela pada tempat vaksin disuntikkan ditemukan sekitar 2 – 4 % 
pada anak-anak dan sekitar 5 % pada orang dewasa. Vaksin bisa menyebabkan 
terjadinya herpes zoster di kemudian hari, walaupun angkanya lebih rendah dari 
yang didapat secara alamiah. Lamanya kekebalan tidak diketahui, tetapi antibodi 
bertahan paling sedikit selama 10 tahun di AS. Namun, antibodi seumur hidup 
terjadi karena adanya sirkulasi virus liar. 

2).  Lindungi orang yang berisiko tinggi yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat di 
imunisasi, seperti bayi dan orang yang kekebalannya rendah, dari pajanan dengan 
cara semua anggota rumah tangga dan mereka yang kontak dengan penderita 
seluruhnya diberi imunisasi. 

3).  Imunoglobulin varisela-zoster (Varicella-zoster immune globulin, VZIG), yang 
dibuat dari plasma darah donor dengan titer antibodi VZV yang tinggi, sangat 
efektif dalam memodifikasi atau mencegah penyakit jika diberikan dalam waktu 
96 jam sesudah terpajan (lihar 9B5,  dibawah). 
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B.  Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar. 
1). Laporan kepada instansi kesehatan setempat; di banyak negara bagian di AS dan 

negara-negara lain, varisela bukan penyakit yang wajib dilaporkan. Kematian yang 
disebabkan oleh varisela dinyatakan wajib dilaporkan diseluruh AS sejak 1 Januari 
1999, Kelas 3C (lihat tentang Pelaporan Penyakit Menular). 

2). Isolasi : anak-anak yang menderita varisela dilarang masuk sekolah, ruang medis, 
ruang gawat darurat atau dilarang berkunjung ketempat-tempat umum hingga 
vesikel menjadi kering, biasanya sesudah 5 hari bagi penderita anak-anak yang 
tidak mendapat imunisasi dan 1 – 4 hari bagi anak-anak yang menderita varisela 
pasca imunisasi. Pisahkan penderita dewasa dari tempat kerja dan hindari kontak 
dengan orang yang rentan. Di rumah sakit, isolasi yang ketat diterapkan terhadap 
penderita varisela karena risiko mendapat varisela yang berat bagi pasien dengan 
immunocompromised jika tertular. 

3). Disinfeksi serentak :  terhadap barang-barang yang terkontaminasi discharge dari 
hidung dan tenggorokan penderita. 

4). Karantina : biasanya tidak dilakukan. Anak-anak yang diketahui telah terpajan 
varisela sebaiknya dikarantina dirumah sakit karena alasan medis. Oleh karena ada 
risiko penyebaran penyakit kepada orang yang mendapat pengobatan steroid atau 
pasien dengan kekebalan rendah. Karantina setidaknya dilakukan selama 10 – 21 
hari sesudah tepajan (hingga 28 hari jika VZIG telah diberikan). 

5). Perlindungan kontak : vaksin direkomendasikan untuk diberikan kepada orang 
yang rentan sesudah terpajan varisela. Data dari rumah tangga, rumah sakit dan 
masyarakat membuktikan bahwa vaksin varisela efektif dalam mencegah kesakitan 
atau mengurangi beratnya penyakit bila diberikan dalam 3 hari sampai dengan 5 
hari sesudah terpajan. 
VZIG yang diberikan dalam waktu 96 jam sesudah terpajan, bisa melindungi atau 
mengurangi beratnya penyakit pada orang-orang rentan yang mempunyai riwayat 
kontak dengan orang sakit. VZIG tersedia di Dinas Transfusi Darah setempat 
(Blood Service Regional Office). Dinas ini  merupakan bagian dari Palang Merah 
Amerika, atau dapat dipesan langsung melalui nomer telpon 617-461-0891). 
Pemberian VZIG juga di indikasikan bagi bayi dari ibu yang terkena cacar air 5 
hari sebelum atau 48 jam sesudah melahirkan. Tidak ada jaminan bahwa 
pemberian VZIG pada wanita hamil akan mencegah terjadinya malformasi otak 
janin, tetapi pemberian VZIG bisa mengurangi beratnya varisela pada wanita 
hamil. 
Obat anti virus seperti acyclovir nampaknya bermanfaat untuk mencegah atau 
merubah perjalanan penyakit varisela jika diberikan dalam kurun waktu 1 minggu 
sesudah terpajan. Dosis sebesar 80 mg/kg tiap hari dibagi dalam 4 dosis telah lama 
digunakan tetapi sampai sekarang belum ada regimen yang direkomendasikan 
secara umum untuk tujuan ini. 

6). Investigasi kontak dan sumber infeksi : sumber infeksi bisa berasal dari penderita 
varisela atau herpes zoster. Semua orang yang kontak dengan sumber infeksi 
terutama mereka yang tidak memenuhi syarat untuk diberikan imunisasi, seperti 
wanita hamil, orang dengan immunocompromised dan bayi yang ibunya menderita 
varisela dalam 5 hari sebelum atau 2 hari sesudah melahirkan), sebaiknya 
dipertimbangkan untuk pemberian VZIG. Penderita  sebaiknya diisolasi sehingga 
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semua lesi menjadi keropeng; orang-orang rentan dan terpajan yang memenuhi 
syarat untuk di imunisasi sebaiknya diberi vaksin segera untuk penanggulangan 
dan pencegahan KLB. 

7). Pengobatan spesifik : 
Baik vidarabine (adenine arabinoside, Ara-A®) maupun acyclovir (Zovirax®) 
efektif untuk mengobati cacar air dan zoster, namun acyclovir merupakan obat 
pilihan untuk cacar air. Untuk pengobatan herpes zoster, analog dari acyclovir 
dengan kemampuan absorpsi yang sudah diperbaiki saat ini telah tersedia 
dipasaran (valacyclovir dan famcyclovir). Obat ini bisa memperpendek gejala dan 
rasa sakit dari penderita zoster dewasa, terutama bila diberikan dalam waktu 24 
jam sesudah munculnya ruam. 

 
C. Tindakan penanggulangan wabah. 

KLB cacar air sering terjadi disekolah, tempat penitipan anak dan institusi lain dan 
KLB biasanya berlangsung lama dengan banyak korban disertai dengan komplikasi. 
Penderita menular sebaiknya di isolasi dan kontak yang rentan diimunisasi dengan 
segera atau dirujuk ke dokter langganan atau dokter keluarga mereka untuk mendapat 
imunisasi, dengan maksud menanggulangi KLB yang terjadi. Orang yang oleh karena 
sesuatu hal tidak boleh diberi imunisasi seperti wanita hamil yang rentan dan orang-
orang yang immunocompromised sebaiknya dievaluasi dan dipertimbangkan untuk 
diberi VZIG. 
 

D. Implikasi bencana 
KLB cacar air bisa terjadi pada anak-anak yang ditampung ditempat-tempat 
engungsian. p

 
E. Tindakan internasional : Sama seperti diatas. 

 
 
 
 
INFEKSI KLAMIDIA. 
 
Pada saat teknik pemeriksaan laboratorium semakin canggih, Klamidia semakin diketahui 
sebagai penyebab penyakit pada manusia. Klamidia adalah bakteri intraseluler yang obligatif, 
berbeda dengan virus dan riketsia tetapi seperti halnya riketsia, klamidia sensitif terhadap 
antimikroba berspektrum luas. Klamidia yang menyebabkan penyakit pada manusia 
diklasifikasikan menjadi 3 spesies : 
1. Chlamydia psittaci, penyebab psittacosis (q.v) 
2. C. trachomatis, termasuk serotipe yang menyebabkan trachoma (q.v) infeksi alat kelamin 

(lihat bawah), Chlamydia conjunctivitis (q.v) dan pneumonia anak (q.v) dan serotipe lain 
yang menyebabkan Lymphogranuloma venereum (q.v) 

3. C. pneumoniae, penyebab penyakit saluran pernapasan termasuk pneumonia (q.v) dan  
merupakan penyebab penyakit arteri koroner. 

 
Klamidia sekarang semakin dikenal sebagai patogen penting yang menyebabkan berbagai 
penyakit menular seksual, infeksi pada mata dan infeksi paru pada bayi sebagai akibat adanya 
infeksi pada alat kelamin ibu hamil.  
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INFEKSI PADA ALAT KELAMIN DISEBABKAN KLAMIDIA  
         ICD-9 099.9; ICD-10 A56 
  
        
1. Identifikasi 

Infeksi melalui hubungan seksual, pada pria muncul sebagai uretritis; dan pada wanita 
sebagai servisitis mukopurulen. Manifestasi klinis dari uretritis kadang sulit dibedakan 
dengan gonorrhea dan termasuk adanya discharge mukopurulen dalam jumlah sedikit 
atau sedang, gatal pada uretra dan rasa panas ketika buang air kecil. Infeksi tanpa gejala 
bisa ditemukan pada 1 – 25 % pria dengan aktivitas seksual aktif. Komplikasi dan gejala 
sisa mungkin terjadi dari infeksi uretra pada pria berupa epididimitis, infertilitas dan 
sindroma Reiter. Pada pria homoseksual, hubungan seks anorektal bisa menyebabkan 
proktitis klamidia.  
Pada wanita, manifestasi klinis mungkin sama dengan gonorrhea, dan seringkali muncul 
sebagai discharge endoservik mukopurulen, disertai dengan pembengkakan, eritema dan 
mudah mengakibatkan perdarahan endoservik disebabkan oleh peradangan dari epitel 
kolumnair endoservik. Namun, 70 % dari wanita dengan aktivitas seksual aktif yang 
menderita klamidia, biasanya tidak menunjukkan gejala. Komplikasi dan gejala sisa 
berupa salpingitis dengan risiko infertilitas, kehamilan diluar kandungan atau nyeri pelvis 
kronis. Infeksi kronis tanpa gejala dari endometrium dan saluran tuba bisa memberikan 
hasil yang sama. Manifestasi klinis lain namun jarang terjadi seperti bartolinitis, sindroma 
uretral dengan disuria dan pyuria, perihepatitis (sindroma Fitz-Hugh-Curtis) dan proktitis. 
Infeksi yang terjadi selama kehamilan bisa mengakibatkan ketuban pecah dini dan 
menyebabkan terjadinya kelahiran prematur, serta dapat menyebabkan konjungtivitis dan 
radang paru pada bayi baru lahir. Infeksi klamidia endoserviks meningkatkan risiko 
terkena infeksi HIV. 
Infeksi klamidia bisa terjadi bersamaan dengan gonorrhea, dan tetap bertahan walaupun 
gonorrhea telah sembuh. Oleh karena servisitis yang disebabkan oleh gonokokus dan 
klamidia sulit dibedakan secara klinis maka pengobatan untuk kedua mikroorganisme ini 
dilakukan pada saat diagnosa pasti telah dilakukan. Namun pengobatan terhadap 
gonorrhea tidak selalu dilakukan jika diagnosa penyakit disebabkan C. trachomatis.  
Diagnosa uretritis non gonokokus (UNG) atau diagnosa servisitis non gonokokus 
ditegakkan biasanya didasarkan pada kegagalan menemukan Neisseria gonorrhoeae 
melalui sediaan apus dan kultur. Klamidia sebagai penyebab dipastikan dengan 
pemeriksaan preparat apus yang diambil dari uretra atau endoserviks atau dengan tes IF 
langsung dengan antibodi monoklonal, EIA, Probe DNA, tes amplifikasi asam nukleus 
(Nucleic Acid Amplification Test, NAAT), atau dengan kultur sel. NAAT bisa dilakukan 
dengan menggunakan spesimen urin. Organisme intraseluler sulit sekali dihilangkan dari 
discharge. Untuk penyakit lain, lihat uretritis non gonokokus dibawah. 

 
2.  Penyebab penyakit.  

Chlamydia trachomatis, imunotipe D sampai dengan K, ditemukan pada 35 – 50 % dari 
kasus uretritis non gonokokus di AS. 
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3.  Distribusi penyakit. 
Tersebar diseluruh dunia, di AS, Kanada, Australia dan Eropa, penyakit ini meningkat 
terus selama 2 dekade terakhir. 

 
4.  Reservoir : manusia 
 
5.  Cara penularan : hubungan seks. 
 
6. Masa inkubasi : Tidak jelas, mungkin 7 – 14 hari atau lebih panjang. 
 
7.  Masa penularan : Tidak diketahui. Relaps bisa terjadi. 
 
8.  Kerentanan dan kekebalan. 

Semua usia rentan terhadap penyakit ini. Tidak ditemukan kekebalan setelah infeksi, 
imunitas seluler bersifat imunotipe spesifik. 

 
9.  Cara-cara pemberantasan. 

A. Cara pencegahan. 
1). Penyuluhan kesehatan dan pendidikan seks : sama seperti sifilis (lihat Sifilis, 9A) 

dengan penekanan pada penggunaan kondom ketika melakukan hubungan seksual 
dengan wanita bukan pasangannya. 

2). Pemeriksaan pada remaja putri yang aktif secara seksual harus dilakukan secara 
rutin. Pemeriksaan perlu juga dilakukan terhadap wanita dewasa usia dibawah 25 
tahun, terhadap mereka yang mempunyai pasangan baru atau terhadap mereka 
yang mempunyai beberapa pasangan seksual dan atau yang tidak konsisten 
menggunakan alat kontrasepsi. Tes terbaru untuk infeksi trachomatis dapat 
digunakan untuk memeriksa remaja dan pria dewasa muda dengan spesimen urin. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar. 

1). Laporan pada instansi kesehatan setempat; laporan kasus wajib dilakukan 
dibanyak negara bagian di AS, Kelas 2B (lihat Tentang pelaporan penyakit 
menular). 

2) Isolasi : tindakan kewaspadaan universal, bisa diterapkan untuk pasien rumah 
sakit. Pemberian terapi antibiotika yang tepat menjamin discharge tidak infektif; 
penderita sebaiknya menghindari hubungan seksual hingga kasus indeks, penderita 
atau pasangannya telah selesai diberi pengobatan yang lengkap. 

3). Disinfeksi serentak : 
Pembuangan benda-benda yang terkontaminasi dengan discharge uretra dan 
vagina, harus ditangani dengan seksama. 

4). Karantina : tidak dilakukan. 

5). Imunisasi kontak : tidak dilakukan. 
6). Investigasi kontak dan sumber infeksi. 

Pengobatan profilaktik diberikan terhadap pasangan seks lain dari penderita, dan 
pengobatan yang sama diberikan kepada pasangan tetap. Bayi yang dilahirkan dari 
ibu yang terinfeksi dan belum mendapat pengobatan sistemik, foto thorax perlu 
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diambil pada usia 3 minggu dan diulang lagi sesudah 12 – 18 minggu untuk 
mengetahui adanya pneumonia klamidia sub klinis. 

7). Pengobatan spesifik : 
Doksisiklin (PO), 100 mg 2 kali sehari selama 7 hari atau tetrasiklin (PO), 500 mg, 
4 x/hari selama 7 hari. Eritromisin adalah obat alternatif dan obat pilihan bagi bayi 
baru lahir dan untuk wanita hamil atau yang diduga hamil. Azitromisin (PO) 1 g 
dosis tunggal sehari juga efektif. 
 

C. Penanggulangan Wabah : tidak ada. 

D. Implikasi bencana : tidak ada. 

E. Tindakan internasional : tidak ada. 
 
 
 
 
URETRITIS NON GONOKOKUS dan Non Spesifik. ICD-9 099.4; ICD-10 N34.1 
(UNG, UNS) 
 
Sementara Klamidia paling sering ditemukan sebagai penyebab kasus uretritis non 
gonokokus, namun organisme lain juga banyak ditemukan sebagai penyebab. Ureaplasma 
urealyticum diperkirakan sebagai penyebab 10 – 20 % dari kasus UNG. Virus herpes simplex 
tipe 2 dan Trichomonas vaginalis jarang sebagai penyebab. Jika fasilitas laboratorium untuk 
pemeriksaan klamidia tidak tersedia, semua penderita UNG (bersama dengan pasangan seks 
mereka) sebaiknya diperlakukan sebagai pengidap klamidia. Karena penderita yang hasil 
pemeriksaan laboratoriumnya negatif terhadap klamidia ternyata memberi respons yang baik 
terhadap terapi antibiotika. 
 
 
 
KOLERA dan VIBRIOSES lain     ICD-9.001; ICD-10.A00 
 
I. Vibrio kolera serogrup O1 dan O139. 
 
1. Identifikasi. 

Penyakit saluran pencernaan akut yang disebabkan oleh bakteri dan ditandai gejala dalam 
bentuknya yang berat dengan onset yang tiba-tiba, diare terus menerus, cair seperti air 
cucian beras, tanpa sakit perut, disertai muntah dan mual di awal timbulnya penyakit. 
Pada kasus-kasus yang tidak diobati dengan cepat dan tepat dapat terjadi dehidrasi, 
asidosis, kolaps, hipoglikemi pada anak serta gagal ginjal. Infeksi tanpa gejala biasanya 
lebih sering terjadi daripada infeksi dengan gejala, terutama infeksi oleh biotipe El Tor; 
gejala ringan dengan hanya diare, umum terjadi, terutama dikalangan anak-anak. Pada 
kasus berat yang tidak diobati (kolera gravis), kematian bisa terjadi dalam beberapa jam, 
dan CFR-nya bisa mencapai 50 %. Dengan pengobatan tepat, angka ini kurang dari 1 %. 
Diagnosa ditegakkan dengan mengisolasi Vibrio cholera dari serogrup O1 atau O139 dari 
tinja. Jika fasilitas laboratorium tidak tersedia, Cary Blair media transport dapat 
digunakan untuk membawa atau menyimpan spesimen apus dubur (Rectal Swab).  
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Untuk diagnosa klinis presumtif cepat dapat dilakukan dengan mikroskop medan gelap 
atau dengan visualisasi mikroskopik dari gerakan vibrio yang tampak seperti shooting 
stars atau bintang jatuh, dihambat dengan antisera serotipe spesifik yang bebas bahan 
pengawet. Untuk tujuan epidemiologis, diagnosa presumtif dibuat berdasarkan adanya 
kenaikan titer antitoksin dan antibodi spesifik yang bermakna. Di daerah non-endemis, 
organisme yang diisolasi dari kasus indeks yang dicurigai sebaiknya dikonfirmasikan 
dengan pemeriksaan biokimiawi dan pemeriksaan serologis yang tepat serta dilakukan uji 
kemampuan organisme untuk memproduksi toksin kolera atau untuk mengetahui adanya 
gen toksin. Pada saat terjadi wabah, sekali telah dilakukan konfirmasi laboratorium dan uji 
sensitivitas antibiotik, maka terhadap semua kasus yang lain tidak perlu lagi dilakukan uji 
laboratorium 
 

2. Penyebab Penyakit. 
Vibrio cholera serogrup O1 terdiri dari dua biotipe yaitu Vibrio klasik dan Vibiro El Tor 
dan yang terdiri dari serotipe Inaba, Ogawa dan Hikojima (jarang ditemui). Vibrio cholera 
O139 juga menyebabkan kolera tipikal. Gambaran klinis dari penyakit yang disebabkan 
oleh Vibrio cholera O1 dari kedua biotipe dan yang disebabkan oleh Vibrio cholera O139 
adalah sama karena enterotoksin yang dihasilkan oleh organisme ini hampir sama. Pada 
setiap kejadian wabah atau KLB, tipe organisme tertentu cenderung dominan, saat ini 
biotipe El Tor adalah yang paling sering ditemukan. Di kebanyakan daerah di India dan 
Bangladesh, sebagian besar dari kejadian kolera disebabkan oleh Vibrio cholera O139 dan 
Vibrio cholera O1 dari biotipe klasik ditemukan di Bangladesh selama dekade lalu. 
Beberapa jenis Vibrio yang secara biokimiawi tidak dapat dibedakan satu sama lain, tetapi 
tidak menggumpal dengan antisera Vibrio cholera serogrup O1 (strain non-O1, dahulu di 
kenal sebagai Vibrio yang tidak menggumpal (NAGs) atau juga dikenal sebagai “Non 
Cholera Vibrio” (NCVsJ) sekarang dimasukkan ke dalam spesies Vibrio cholera. 
Beberapa strain kolera memproduksi enterotoksin tetapi kebanyakan tidak. Sebelum tahun 
1992, strain non-O1 diketahui sebagai penyebab diare sporadis dan jarang menyebabkan 
KLB dan tidak pernah sebagai penyebab wabah yang menelan korban banyak. Namun 
pada akhir tahun 1992 wabah kolera dengan dehidrasi berat terjadi di India dan 
Bangladesh dengan jumlah korban yang sangat banyak. Organisme penyebabnya adalah 
serogrup baru dari Vibrio cholera O139, yang menghasilkan toksin kolera yang sama 
dengan O1 tetapi berbeda, pada struktur lipo polisakaridanya (LPS) dan berbeda dalam 
kemampuan memproduksi antigen kapsuler. Gambaran klinis dan epidemiologis dari 
penyakit yang disebabkan oleh organisme ini dengan ciri khas kolera, dan harus 
dilaporkan sebagai kolera. Wabah oleh strain O-139 yang mempunyai faktor virulensi 
yang sama seperti Vibrio cholera O1 El Tor, faktor ini nampaknya diperoleh dari 
hilangnya bagian  gen yang menyandikan (Encode) antigen lipo polisakarida dari O1 
strain El Tor di ikuti dengan bersatunya sebagian besar fragmen dari DNA baru yang 
menyandikan (encoding) enzim yang memungkinkan terjadinya sintesa dari liposakarida 
dan kapsul dari O 139. Melaporkan Infeksi Vibrio cholera O1 non-toksikogenik atau 
infeksi Vibrio cholera non O1, selain O139 sebagai, kolera, adalah laporan yang tidak 
akurat dan membingungkan. 
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3.  Distribusi penyakit. 
Selama abad 19, pandemi kolera menyebar berulang kali dari delta Sungai Gangga di 
India ke seluruh dunia. Sampai dengan pertengahan abad ke 20, penyakit ini terbatas 
hanya terjadi di Asia, kecuali kejadian wabah kolera yang menelan banyak korban di 
Mesir pada tahun 1947. Selama setengah abad terakhir abad ke 20 gambaran 
epidemiologis kolera ditandai dengan 3 ciri utama. 
1). Terjadinya pandemi ke 7 kolera yang disebabkan oleh Vibrio cholera O1 El Tor, 

dengan korban yang sangat banyak. 
2). Diketahui adanya reservoir lingkungan dari kolera, salah satunya adalah di sepanjang 

pantai teluk Meksiko di AS. 
3). Munculnya untuk pertama kali ledakan wabah besar dari Cholera gravis yang 

disebabkan oleh organisme Vibrio cholera dari serogrup selain O1, (Vibrio cholera 
O139).  

Sejak tahun 1961, Vibrio cholera dari biotipe El Tor telah menyebar dari Indonesia 
melalui sebagian besar Asia ke Eropa Timur. Pada tahun 1970, biotipe ini masuk ke 
Afrika bagian barat dan menyebar dengan cepat di benua itu dan menjadi endemis di 
sebagian besar negara Afrika. Beberapa kali KLB kolera telah terjadi di semenanjung 
Iberia dan Itali pada tahun 1970 an. 
Kolera El Tor kembali ke Benua Amerika di tahun 1991, sesudah menghilang selama satu 
abad dan menyebabkan ledakan-ledakan wabah sepanjang pantai Pasifik di Peru. Dari 
Peru, kolera dengan cepat menyebar ke negara-negara tetangga, dan pada tahun 1994, 
kira-kira 1 juta kasus kolera tercatat terjadi di Amerika Latin. Perlu di catat, walaupun 
manifestasi klinis penyakit ini sama beratnya dengan yang terjadi di bagian lain di dunia, 
namun keseluruhan CFR kolera di Amerika Latin bisa ditekan tetap rendah (sekitar 1%) 
kecuali di pedesaan di pegunungan Andes dan wilayah Amazona dimana fasilitas 
pelayanan kesehatan sangat jauh. 
Perlu dicatat secara spesifik bahwa telah terjadi KLB kolera El Tor diantara pengungsi 
Rwanda di Goma, Zaire, pada bulan Juli tahun 1994 dengan 70.000 penderita dan 12.000 
orang diantaranya tewas dalam kurun waktu kurang dari sebulan. Secara keseluruhan, 
384.403 penderita dan 10.692 kematian akibat kolera dilaporan ke WHO pada tahun 1994 
oleh 94 negara. CFR global pada tahun 1994 adalah 2,8 % yang bervariasi dari 1% di AS, 
1,3 % di Asia dan 5 % di Afrika. 
Variasi angka ini mencerminkan perbedaan dalam sistim pelaporan dan akses terhadap 
pengobatan yang tepat, tidak menggambarkan virulensi dari organisme penyebab. 
Kecuali untuk dua kasus kolera yang didapatkan karena infeksi dilaboratorium, dibelahan 
bumi bagian Barat tidak ditemukan penderita kolera indigenous sejak tahun 1911 sampai 
dengan 1973, pada saat itu di Texas ditemukan penderita dengan V. cholerae El Tor Inaba 
sebagai penyebab, dimana sumbernya tidak diketahui. 
Pada tahun 1978 dan awal 1990 an ditemukan secara sporadis penderita dengan infeksi V. 
cholerae El Tor Inaba di Louisiana dan Texas. 
Timbulnya kasus-kasus kolera diatas disepanjang Gulf Coast Amerika selama bertahun-
tahun disebabkan oleh satu strain indigenous yang berasal dari reservoir lingkungan dari 
V. cholerae O1 El Tor Inaba disepanjang pantai teluk Mexico. 
Pada bulan Oktober 1992, KLB kolera terjadi secara serentak di beberapa daerah di 
Negara Bagian Tamilnadu, India. Strain yang diisolasi dari KLB ini tidak menggumpal 
dengan antisera O1, begitu pula strain ini pada pemeriksaan laboratorium tidak dapat 
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diidentifikasi dengan panel standar antisera dari Vibrio cholera 138 non O1. Serogrup 
baru, yang disebut O 139 Bengal menyebar dengan cepat ke seluruh negara bagian dan 
kawasan sekitarnya, dalam beberapa bulan menyebabkan ratusan ribu orang terserang. 
Selama periode wabah, V. cholerae O139 menggantikan strain V. cholerae O1 pada 
hampir semua pasien yang dirawat di rumah sakit dan dari sampel yang diambil dari air 
permukaan. Wabah terus menyebar sepanjang tahun 1994 dengan penderita kolera O139 
yang dilaporkan dari 11 negara di Asia. Strain baru ini diperkirakan menyebar ke benua 
lain melalui para pelancong yang terinfeksi didaerah tujuan wisata, tetapi tidak dilaporkan 
adanya penyebaran sekunder diluar Asia. Bahwa wabah O139 yang terjadi di Asia pada 
awal tahun 1990-an dipercaya sebagai awal terjadinya pandemi ke 8 dari kolera. Namun 
O139 bukan hanya tidak menyebar dan menyebabkan wabah di Afrika dan Amerika 
Selatan tetapi ia juga menghilang dengan cepat baik di India maupun Bangladesh. Dan 
bahkan menghilang dari daerah dimana strain ini berasal dan pernah menyebar. Kalaupun 
ditemukan dibagian lain didunia, O139 sebagai penyebab tidak lebih dari 5 – 10 % dari 
seluruh kasus kolera. Kolera O 139 di masa yang akan datang diduga dapat menyebabkan 
wabah yang sangat besar di bagian lain di dunia dan karenanya membutuhkan surveilans 
internasional yang terus menerus. 
Semenjak kolera kembali menyerang Amerika Latin pada tahun 1990 an, para pelancong 
yang terserang kolera meningkat dengan tajam. Dengan menggunakan metode 
bakteriologis yang canggih (media TCBS) berbagai studi prospektif telah dilakukan dan 
membuktikan bahwa insiden  kolera yang menyerang para pelancong di AS dan yang 
menyerang turis Jepang cukup tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya. 

 
4. Reservoir   

Reservoirnya adalah : Manusia; pengamatan yang dilakukan di AS, Bangladesh dan 
Australia selama lebih dari 2 dekade menunjukkan adanya reservoir lingkungan, dimana 
vibrio diduga hidup pada copepoda dan zooplankton yang hidup diperairan payau dan 
muara sungai. 

 
5. Cara penularan  

Masuk melalui makanan atau air minum yang terkontaminasi secara langsung atau tidak 
langsung oleh tinja atau muntahan dari orang yang terinfeksi. El Tor dan O139 dapat 
bertahan di air dalam jangka waktu yang lama. Pada saat wabah El Tor sekala besar 
terjadi di Amerika Latin pada tahun 1991, penularan yang cepat dari kolera terjadi melalui 
air yang tercemar karena sistem PAM perkotaan yang tidak baik, air permukaan yang 
tercemar, sistem penyimpanan air dirumah tangga yang kurang baik. Makanan dan 
minuman pada saat itu diolah dengan air yang tercemar dan di jual oleh pedagang kaki 
lima, bahkan es dan air minum yang dikemaspun juga tercemar oleh vibrio cholerae. Biji-
bijian yang dimasak dengan saus pada saat wabah itu terbukti berperan sebagai media 
penularan kolera. Vibrio cholerae yang dibawa oleh penjamah makanan dapat mencemari 
salah satu dari jenis makanan yang disebutkan diatas yang apabila tidak disimpan dalam 
lemari es dalam suhu yang tepat, dapat meningkatkan jumlah kuman berlipat ganda dalam 
waktu 8 – 12 jam. Sayuran dan buah-buahan yang dicuci dan dibasahi dengan air limbah 
yang tidak diolah, juga menjadi media penularan. Terjadinya wabah maupun munculnya 
kasus sporadis sering disebabkan oleh karena mengkonsumsi seafood mentah atau 
setengah matang. Air yang tercemar sering berperan sebagai media penularan seperti yang 
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terjadi pada KLB di Guam, Kiribati, Portugal, Itali dan Ekuador. Pada kejadian lain, 
seperti di AS, kasus sporadis kolera justru timbul karena mengkonsumsi seafood mentah 
atau setengah matang yang ditangkap dari perairan yang tidak tercemar. 
Sebagai contoh Kasus kolera yang muncul di Louisiana dan Texas menyerang orang-
orang yang mengkonsumsi kerang yang diambil dari pantai dan muara sungai yang 
diketahui sebagai reservoir alami dari Vibrio cholera O1 serotipe Inaba, muara sungai 
yang tidak terkontaminasi oleh air limbah. Kolera klinis didaerah endemis biasanya 
ditemukan pada kelompok masyarakat ekonomi lemah.  

 
6. Masa inkubasi : Dari beberapa jam sampai 5 hari, biasanya 2 – 3 hari. 
 
7. Masa penularan  

Diperkirakan selama hasil pemeriksaan tinja masih positif, orang tersebut masih menular, 
berlangsung sampai beberapa hari sesudah sembuh. Terkadang status sebagai carrier 
berlangsung hingga beberapa bulan. Berbagai jenis antibiotika diketahui efektif terhadap 
strain infektif (misalnya tetrasiklin untuk strain O139 dan kebanyakan strain O1). 
Pemberian antibiotika memperpendek masa penularan walaupun sangat jarang sekali, 
ditemukan infeksi kandung empedu kronis berlangsung hingga bertahun-tahun pada orang 
dewasa yang secara terus menerus mengeluarkan vibrio cholerae melalui tinja. 

 
8. Kekebalan dan kerentanan. 

Resistensi dan kerentanan seseorang sangat bervariasi achlorhydria, lambung 
meningkatkan risiko terkena penyakit, sedangkan bayi yang disusui terlindungi dari 
infeksi. Kolera gravis biotipe El Tor dan Vibrio cholera O139 secara bermakna lebih 
sering menimpa orang-orang dengan golongan darah O. Infeksi oleh V. cholerae O1 atau 
O139 meningkatkan titer antibodi penggumpalan maupun antibodi terhadap toksin dan 
meningkatkan daya tahan terhadap infeksi. Serum antibodi terhadap Vibrio Cholera bisa 
dideteksi sesudah terjadi infeksi oleh O1 (namun uji spesifik, sensitif dan prosedur 
pemeriksaan yang dapat dipercaya seperti untuk O1 saat ini tidak ada untuk infeksi O139). 
Adanya serum antibodi terhadap vibrio cholerae ini sebagai bukti adanya perlindungan 
terhadap kolera O1. Studi lapangan menunjukkan bahwa infeksi klinis awal oleh Vibrio 
cholera O1 dari biotipe klasik memberikan perlindungan terhadap infeksi biotipe klasik 
maupun El Tor; sebaliknya infeksi klinis awal oleh biotipe El Tor memberikan 
perlindungan jangka panjang namun sangat rendah dan terbatas terhadap infeksi El Tor 
saja. Di daerah endemis, kebanyakan orang memperoleh antibodi pada awal masa 
beranjak dewasa. Infeksi oleh strain O1 tidak memberi perlindungan terhadap infeksi O 
139 dan sebaliknya. Studi eksperimental yang dilakukan pada sukarelawan, menunjukkan 
bahwa infeksi klinis awal oleh Vibrio cholera O139 memberikan proteksi yang cukup 
bermakna terhadap diare karena infeksi Vibrio cholera O139. 

 
9. Cara – cara pemberantasan 

A. Tindakan pencegahan. 
1). Lihat demam Tifoid, 9A 1-7. 
2). Pemberian Imunisasi aktif dengan vaksin mati whole cell, yang diberikan secara 

parenteral kurang bermanfaat untuk penanggulangan wabah maupun untuk 
penanggulangan kontak. Vaksin ini hanya memberikan perlindungan parsial (50%) 
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dalam jangka waktu yang pendek (3 – 6 bulan) di daerah endemis tinggi tetapi 
tidak memberikan perlindungan terhadap infeksi asimptomatik; oleh karena itu 
pemberian imunisasi tidak direkomendasikan. Dua jenis Vaksin oral yang 
memberikan perlindungan cukup bermakna untuk beberapa bulan terhadap kolera 
yang disebabkan oleh strain O1, kini tersedia di banyak negara. Pertama adalah 
vaksin hidup (strain CVD 103 – HgR, dosis tunggal tersedia dengan nama dagang 
Orachol® di Eropa dan Mutacol di Kanada, SSV1); yang lainnya adalah vaksin 
mati yang mengandung vibrio yang diinaktivasi ditambah dengan subunit B dari 
toksin kolera, diberikan dalam 2 dosis (Dukoral, SBL). Sampai dengan akhir tahun 
1999, vaksin-vaksin ini belum mendapat lisensi di AS. 

3). Tindakan pencegahan yang melarang atau menghambat perjalanan orang, 
pengangkutan bahan makanan atau barang tidak dibenarkan. 

 
B.  Pengawasan penderita, kontak atau lingkungan sekitarnya 

1). Laporan kepada instansi kesehatan setempat: Laporan kasus kolera umumnya 
diwajibkan sesuai dengan Peraturan Kesehatan Internasional (International Health 
Regulation,1969). Edisi beranotasi Ketiga (Third Annotated Edition, 1983), dan 
IHR yang di perbarui dan di cetak ulang pada tahun 1992, WHO, Geneva; kelas 1 
(lihat tentang pelaporan penyakit menular). Saat ini sedang dilakukan revisi 
terhadap IHR. 

2).  Isolasi : perawatan di rumah sakit dengan memperlakukan kewaspadan enterik di 
perlukan untuk pasien berat; isolasi ketat tidak diperlukan. Untuk penderita yang 
tidak begitu berat, dapat di perlakukan sebagai penderita rawat jalan,  diberi 
rehidrasi oral dan antibiotika yang tepat. Ruang perawatan kolera yang penuh 
sesak dengan penderita dapat di operasikan tanpa perlu khawatir dapat 
menimbulkan ancaman penularan kepada petugas kesehatan dan pengunjung 
asalkan prosedur cuci tangan secara efektif serta prosedur kebersihan perorangan 
di laksanakan dengan baik. Pemberantasan terhadap lalat juga perlu dilakukan. 

3).  Disinfeksi serentak : Dilakukan terhadap tinja dan muntahan serta bahan-bahan 
dari kain (linen, seperti sprei, sarung bantal dan lain-lain) serta barang-barang lain 
yang digunakan oleh penderita, dengan cara di panaskan, diberi asam karbol atau 
disinfektan lain. Masyarakat yang memiliki sistem pembuangan kotoran dan 
limbah yang modern dan tepat, tinja dapat langsung dibuang ke dalam saluran 
pembuangan tanpa perlu dilakukan disinfeksi sebelumnya. Pembersihan 
menyeluruh. 

4).  Karantina :Tidak diperlukan. 
5).  Manajemen kontak : Lakukan surveilans terhadap orang yang minum dan 

mengkonsumsi makanan yang sama dengan penderita kolera, selama 5 hari setelah 
kontak terakhir. Jika terbukti kemungkinan adanya penularan sekunder didalam 
rumah tangga, anggota rumah tangga sebaiknya di beri pengobatan 
kemoprofilaksis; untuk orang dewasa adalah tetrasiklin (500 mg 4 kali sehari) atau 
doksisiklin (dosis tunggal 300 mg) selama 3 hari, kecuali untuk strain lokal yang 
diketahui atau diduga resisten terhadap tetrasiklin. Anak-anak juga bisa diberikan 
tetrasiklin (50mg/kg/hari dibagi ke dalam 4 dosis) atau doksisiklin (dosis tunggal 6 
mg/kg) selama 3 hari, dengan pemberian tetrasiklin dalam waktu yang singkat, 
tidak akan terjadi noda pada gigi. Pengobatan profilaktik alternatif yang bisa 
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digunakan untuk strain V. cholerae O1 yang resisten terhadap tetrasiklin adalah:  
Furazolidon (Furoxone®) (100 mg 4 kali sehari untuk orang dewasa dan untuk 
anak-anak 1.25 mg/kg 4 kali sehari), eritromisin (dosis anak-anak 40 mg/kg sehari 
dibagi ke dalam 4 dosis dan untuk orang dewasa 250 mg, 4 kali sehari); TMP-
SMX (320 mg TMP dan 1600 mg SMX dua kali sehari untuk orang dewasa dan 8 
mg/kg TMP dan 40 mg/kg SMX sehari dibagi ke dalam 2 dosis untuk anak-anak); 
atau siprofloksasin (500 mg dua kali sehari untuk orang dewasa). TMP-SMX tidak 
bermanfaat untuk infeksi V. cholerae O139 karena strain ini resisten pada obat-
obat antimikroba jenis ini. Kemoprofilaksis masal untuk semua anggota 
masyarakat tidak pernah di lakukan karena dapat menyebabkan resistensi terhadap 
antibiotika. Imunisasi terhadap kontak tidak dianjurkan.  

6). Investigasi terhadap kontak dan sumber infeksi : Lakukan investigasi terhadap 
kemungkinan sumber infeksi berasal dari air minum dan makanan yang 
terkontaminasi. Makanan yang dikonsumsi 5 hari sebelum sakit harus di tanyakan. 
Pencarian dengan cara mengkultur tinja untuk kasus-kasus yang tidak dilaporan 
hanya disarankan dilakukan terhadap anggota rumah tangga atau terhadap orang-
orang yang kemungkinan terpajan dengan satu sumber (Common source) didaerah 
yang sebelumnya tidak terinfeksi.  

7).  Pengobatan spesifik :  Ada tiga cara pengobatan bagi penderita Kolera : 1). Terapi 
rehidrasi agresif. 2). Pemberian antibiotika yang efektif. 3). Pengobatan untuk 
komplikasi. Dasar dari terapi kolera adalah rehidrasi agresif melalui oral dan 
intravena yang dilakukan untuk memperbaiki kekurangan cairan dan elektrolit, 
juga untuk mengganti cairan akibat diare berat yang sedang berlangsung. 
Antibiotika yang tepat adalah terapi tambahan yang sangat penting terhadap 
pemberian cairan, karena pemberian antibiotika dapat mengurangi volume dan 
lamanya diare dan dengan cepat mengurangi ekskresi dari vibrio sehingga 
mengurangi kemungkinan terjadinya penularan sekunder. Akhirnya pada saat 
terapi rehidrasi cukup efektif, dan penderita tertolong dari renjatan hipovolemik 
dan tertolong dari dehidrasi berat, penderita dapat mengalami komplikasi seperti 
hipoglikemi yang harus di ketahui dan di obati dengan segera. Jika hal diatas 
dilakukan dengan baik maka angka kematian (CFR) bahkan pada ledakan KLB di 
negara berkembang dapat ditekan dibawah 1 %. 
Untuk memperbaiki dehidrasi, asidosis dan hipokalemia pada penderita dengan 
dehidrasi ringan hingga sedang cukup dengan hanya memberikan larutan rehidrasi 
oral (Oralit) yang mengandung glukosa 20g/l (atau sukrosa 40 gr/l atau dengan air 
tajin 50g/L), NaCl (3.5 g/L), KCl (1.5 g/L); dan trisodium sitrat dihidrat (2.9 g/L) 
atau NaHCO3 (2.5 g/L). Kehilangan cairan pada penderita dengan dehidrasi ringan 
hingga sedang di perbaiki dengan rehidrasi oral sebagai pengganti cairan, 
diberikan lebih dari 4 – 6 jam, agar jumlah yang diberikan dapat mengganti cairan 
yang diperkirakan hilang  (kira-kira 5 % dari berat badan untuk dehidrasi ringan 
dan 7 % pada dehidrasi sedang). Kehilangan cairan yang berlangsung terus dapat 
digantikan dengan memberikan, selama lebih dari 4 jam, cairan per oral sebanyak 
1.5 kali dari volume tinja yang hilang selama 4 jam sebelumnya.  
Penderita yang menderita renjatan sebaiknya diberi rehidrasi intra vena cepat 
dengan larutan multielektrolit seimbang yang mengandung kira-kira 130 mEq/L 
Na+, 25 - 48 mEq/L bikarbonat, asetat atau ion laktat, dan 10-15 mEq/L K+. 
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Larutan yang sangat bermanfaat antara lain Ringer’s laktat atau Larutan 
Pengobatan Diare dari WHO (4 gr NaCl, 1 g KCl, 6.5 gr natrium asetat dan 8 gr 
glukosa/L) dan “Larutan Dacca” (5 g NaCL, 4 gr NaHCO3, dan 1 g KCL/L), yang 
dapat dibuat ditempat pada keadaan darurat. Penggantian cairan awal sebaiknya 
diberikan 30ml/kg BB pada jam pertama untuk bayi dan pada 30 menit pertama 
untuk penderita berusia diatas 1 tahun, dan sesudahnya pasien harus di nilai 
kembali. Sesudah dilakukan koreksi terhadap sistem cairan tubuh yang kolaps, 
kebanyakan penderita cukup diberikan rehidrasi oral untuk melengkapi 
penggantian 10 % defisit awal cairan dan untuk mengganti cairan hilang yang 
sedang berlangsung.  
Antibiotika yang tepat dapat memperpendek lamanya diare, mengurangi volume 
larutan rehidrasi yang dibutuhkan dan memperpendek ekskresi vibrio melalui tinja. 
Orang dewasa diberi tetrasiklin 500 mg 4 kali sehari dan anak anak 12.5 mg/kg 4 
kali sehari selama 3 hari. Pada saat Strain V. cholerae yang resisten terhadap 
tetrasiklin sering ditemukan, maka pengobatan dilakukan dengan pemberian 
antimikroba alternatif yaitu TMP-SMX (320 mg trimethoprim dan 1600 mg 
sulfamethoxazol dua kali sehari untuk orang dewasa dan 8 mg/kg trimethoprim dan 
40 mg/kg sulfamethoxazol sehari dibagi dalam 2 dosis untuk anak-anak, selama 3 
hari); furazolidon (100 mg 4 kali sehari untuk orang dewasa dan 1.25 mg/kg 4 kali 
sehari untuk anak-anak, selama 3 hari); atau eritromisin (250 mg 4 kali sehari 
untuk orang dewasa dan 10 mg/kg 3 kali sehari untuk anak-anak selama 3 hari). 
Siprofloksasin, 250 mg sekali sehari selama 3 hari, juga merupakan regimen yang 
baik untuk orang dewasa. V. cholerae strain O139 resisten terhadap TMP-SMX. 
Oleh karena ditemukan strain O139 atau O1 yang mungkin resisten terhadap salah 
satu dari antimikroba ini, maka informasi tentang sensitivitas dari strain lokal 
terhadap obat-obatan ini perlu diketahui, jika fasilitas untuk itu tersedia, informasi 
ini digunakan sebagai pedoman pemilihan terapi antibiotika yang tepat. 

 
C. Penanggulangan wabah. 

1). Berikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat di daerah risiko tinggi untuk 
segera mencari pengobatan bila sakit. 

2). Sediakan fasilitas pengobatan yang efektif 
3). Lakukan tindakan darurat untuk menjamin tersediaanya fasilitas air minum yang 

aman. Lakukan klorinasi pada sistem penyediaan air bagi masyarakat, walaupun 
diketahui bahwa sumber air ini tidak terkontaminasi. Lakukan klorinasi atau 
masaklah air yang akan di minum, dan air yang akan dipakai untuk mencuci alat-
alat masak dan alat-alat untuk menyimpan makanan kecuali jika tersedia air yang 
telah di klorinasi dengan baik dan terlindungi dari kontaminasi. 

4). Lakukan pengawasan terhadap cara-cara pengolahan makanan dan minuman yang 
sehat. Setelah diolah dan dimasak dengan benar, lindungi makanan tersebut dari 
kontaminasi oleh lalat dan penanganan yang tidak saniter; makanan sisa sebaiknya 
di panaskan sebelum dikonsumsi. Orang yang menderita diare sebaiknya tidak 
menjamah atau menyediakan makanan dan minuman untuk orang lain. Makanan 
yang disediakan pada upacara pemakaman korban kolera mungkin tercemar dan 
selama wabah berlangsung makanan di tempat seperti ini sebaiknya dihindari. 
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5). Lakukan investigasi dengan sungguh-sungguh dengan desain sedemikian rupa 
untuk menemukan media dan lingkungan yang memungkinkan terjadinya 
penularan menurut variable orang, tempat dan waktu serta buatlah rencana 
penanggulangan yang memadai. 

6). Sediakan fasilitas pembuangan sampah dan limbah domestik sesuai dengan syarat 
kesehatan. 

7). Pemberian imunisasi dengan suntikan vaksin kolera Whole cell tidak dianjurkan. 
8). Pada saat situasi wabah relatif mulai tenang, vaksin kolera oral dapat diberikan 

sebagai tambahan terhadap upaya penanggulangan wabah kolera. Namun, vaksin 
ini sebaiknya tidak digunakan pada saat suasana masih panik atau pada saat terjadi 
kekurangan persediaan air yang parah yang dapat mempengaruhi penyediaan 
terapi rehidrasi oral. 

 
D. Implikasi bencana : risiko terjadinya KLB sangat tinggi di daerah di suatu daerah 

endemis kolera, apabila didaerah tersebut orang berkumpul bersama dalam jumlah 
besar tanpa penanganan makanan yang baik serta tanpa tersedianya fasilitas sanitasi 
yang memadai.  

 
E. Tindakan internasional :  

1). Pemerintah suatu negara harus segera melaporkan kepada WHO dan negara 
tetangga melalui media elektronika apabila pertama kali ditemukan penderita 
kolera yang disebabkan oleh V. cholerae O1 atau O139 dari suatu daerah/wilayah 
yang sebelumnya bebas dari kolera. Tidak perduli apakah kasus itu adalah kasus 
import ataukah bukan. Di AS, para klinisi dan ahli mikrobiologi melaporkan setiap 
kasus yang di curigai sebagai kolera kepada ahli epidemiologis negara bagian; dan 
departemen kesehatan negara bagian tersebut akan melaporkan kasus ini ke CDC, 
Atlanta. CDC kemudian akan mengkonfirmasikan kasus ini dan selanjutnya 
melaporkan ke WHO.  

2). Tindakan dan prosedur untuk mencegah penularan yang di terapkan pada kapal 
laut, pesawat udara dan angkutan darat yang datang dari daerah terjangkit kolera 
tercantum dalam Peraturan Kesehatan Internasional (International Health 
Regulation) 1996, Edisi beranotasi ke tiga (Third Annotated Edition, 1983), di 
perbaharui dan di cetak ulang pada tahun 1992 oleh WHO di Genewa. IHR saat ini 
sedang direvisi, diharapkan edisi revisi ini bias selesai pada tahun 2005. 

3). Pelancong internasional: Imunisasi dengan suntikan vaksin kolera whole cell tidak 
direkomendasikan oleh WHO bagi mereka yang mengadakan perjalanan dari suatu 
negara ke negara di manapun di dunia dan secara resmi tidak ada satu negarapun 
yang mensyaratkan pemberian imunisasi ini. Imunisasi dengan vaksin oral 
dianjurkan bagi mereka yang akan mengadakan perjalanan dari negara maju ke 
negara endemis ataupun kenegara yang sedang mengalami wabah kolera. Di 
negara-negara ini dimana vaksin oral telah memperoleh ijin beredar, imunisasi 
dianjurkan untuk diberikan kepada pelancong yang diketahui mempunyai faktor 
risiko, seperti mereka dengan hipoklorhidria (sebagai akibat dari gastrektomi 
ataupun pengobatan) atau kepada mereka yang menderita penyakit jantung 
(misalnya aritmia), orang tua ataupun mereka dengan golongan darah O. Sejak 
akhir tahun 1999, vaksin ini tidak lagi di ijinkan beredar di AS.  
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Peraturan Kesehatan Internasional (International Health Regulation) menyatakan 
bahwa : “orang yang melakukan perjalanan internasional, dan datang dari daerah 
terjangkit kolera yang masih dalam masa inkubasi serta orang yang menunjukkan 
gejala kolera, harus menyerahkan tinjanya untuk dilakukan pemeriksaan”. 

4). Manfaatkan Pusat – pusat kerjasama WHO. 
 
 
II.  VIBRIO CHOLERAE SEROGRUP SELAIN  O1 DAN O139 
         ICD-9 005.8; ICD-10 AO5.8 
 
 
1. Identifikasi  

Dikenal lebih dari 100 serogrup V. cholerae, hanya O1 dan O139 yang menunjukan cirri-
ciri epidemiologis dan gejala klinis kolera. Namun, serogroup V. cholerae selain O1 dan 
O139 dapat menimbulkan gastroenteritis sporadis dan serta KLB kecil gastroenteritis. 
Walaupun jarang, serogroup ini pernah diisolasi dari penderita septikemi (biasanya pada 
mereka dengan immuno compromised) 

  
2. Penyebab penyakit  

V. cholerae patogen dari serogrup selain O1 dan O139. Seperti halnya semua V. cholerae, 
vibrio ini pertumbuhannya bertambah cepat pada lingkungan dengan NaCl 1%. V. 
cholerae strain non - O1 atau non-0139 jarang sekali memproduksi toksin kolera atau 
membawa faktor-faktor kolonilisasi dari strain O1 dan O139 yang dapat menimbulkan 
wabah. Beberapa strain non-O1 dan non-O139 membuat enterotoksin tahan panas (disebut 
NAG-ST). Penelitian epidemiologis dan penelitian yang melibatkan sukarelawan 
memberikan gambaran patogenisitas dari strain yang memproduksi NAG-ST. Strain non-
O1 dan non-O139 yang diisolasi dari darah penderita septikemi membentuk kapsul yang 
sangat tebal. 

 
3. Distribusi penyakit   

Strain V. cholerae Non-O1 dan non-O139 dikaitkan dengan 2 – 3 % dari kejadian diare 
(termasuk yang menimpa para pelancong) di negara berkembang di daerah tropis. Angka 
kejadian diare oleh strain ini lebih tinggi ditemukan di daerah pantai. 

 
4. Reservoir  

V. cholerae non-O1 dan non-O139 ditemukan di lingkungan perairan hampir di seluruh 
dunia, terutama daerah perairan payau dengan flora autochthonous. Walaupun organisme 
ini halofilik, mereka dapat juga berkembang di air tawar (misalnya danau). Jumlah Vibrio 
bervariasi tergantung musim dan mencapai puncaknya di musim panas. Di air payau, 
mereka ditemukan pada zooplankton berkulit keras dan kerang-kerangan. 

 
5. Cara penularan  

Timbulnya Kasus gastroenteritis non-O1 dan non-O139 biasanya dikaitkan dengan 
riwayat mengkonsumsi seafood mentah atau setengah matang, terutama kerang-kerangan. 
Di daerah endemis di negara tropis, infeksi bisa terjadi karena minum air permukaan yang 
tercemar. Infeksi melalui luka dapat terjadi karena terpajan dengan lingkungan, biasanya 
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di perairan asin atau karena kecelakaan kerja yang terjadi diantara para nelayan, 
pengumpul kerang dan lain-lain. Septikemi yang terjadi pada mereka yang mempunyai 
risiko tinggi, bisa disebabkan karena infeksi melalui luka atau karena mengkonsumsi 
seafood yang terkontaminasi. 

 
6. Masa inkubasi – Pendek, dari 12 – 24 jam pada KLB dan kira-kira sekitar 10 jam pada 

sukarelawan yang dipakai sebagai percobaan (bervariasi dari 5.5 hingga 96 jam). 
 
7. Masa penularan  

Tidak diketahui apakah di alam dapat terjadi penularan dari orang ke orang atau melalui 
makanan yang terkontaminasi oleh vibrio yang berasal dari manusia. Jika yang disebutkan 
terakhir yang terjadi, maka penularan potensial adalah selama penderita mengeluarkan 
vibiro, biasanya berlangsung beberapa hari. 

 
8. Kekebalan dan kerentanan  

Semua orang rentan untuk menderita gastroenteritis jika mereka menelan V. cholerae non-
O1 atau non-O139 dalam jumlah yang cukup dari makanan yang cocok sebagai media 
atau melalui infeksi luka jika luka ini terpajan dengan air atau kerang yang mengandung 
vibrio. Septikemia terjadi hanya pada hospes abnormal seperti orang dengan 
immunocompromised, menderita penyakit hati kronis atau kurang gizi yang berat.  

 
9. Cara pemberantasan. 

A. Cara pencegahan 
1). Berikan penyuluhan kepada konsumen dan masyarakat tentang risiko yang terjadi 

jika memakan seafood mentah kecuali telah di radiasi. 
2). Berikan penyuluhan kesehatan kepada orang yang menangani dan memproses 

“seafood” tentang upaya pencegahan sebagai berikut : 
a. Pastikan bahwa “seafood” dimasak dengan suhu yang cukup untuk membunuh 

organisme ini dengan cara memanaskan selama 15 menit pada suhu 70 oC/158 
oF (organisme ini bisa hidup pada suhu 60 oC/140 oF sampai dengan 15 menit 
dan pada suhu 80 oC/176 oF untuk beberapa menit). 

b. “Seafood” matang harus ditangani sedemikian rupa untuk menghindari 
pencemaran dengan cara memisahkannya dari “seafood” mentah atau dari air 
laut yang terkontaminasi. 

c. Amankan semua “seafood”, baik yang matang maupun yang mentah, dengan 
dibekukan pada suhu yang tepat sebelum dikonsumsi. 

d. Hindari penggunaan air laut pada tempat pengolahan makanan dikapal seperti 
misalnya dikapal pesiar. 

 
B, C, D. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar; Upaya penanggulangan 

wabah dan implikasi bencana: lihat Keracunan makanan karena Stafilokokus (bagian 1, 
9B kecuali untuk B2, 9C dan 9D). Isolasi : kewaspadaan enterik. 

 
Penderita dengan penyakit hati atau dengan “immunosuppresed” (mereka yang karena 
mendapat pengobatan atau karena penyakit yang menurunkan kekebalan) dan para 
pecandu alkohol di peringatkan untuk tidak mengkonsumsi “seafood” mentah.  
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Jika muncul penyakit pada orang-orang yang disebut diatas, dan ada riwayat mereka 
makan “seafood” dan terutama jika ditemukan adanya lesi di kulit berbentuk bula maka 
terapi antibiotika harus segera diberikan, berupa kombinasi minosiklin oral (100 mg setiap 
12 jam) dan cefotaksim intravena (2 gram setiap 8 jam) sebagai obat pilihan. Tetrasiklin 
dan siprofloksasin juga efektif. 

 
 

III.  VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS ENTERITIS ICD-9 005.4; ICD-10 A05.3 
(Infeksi Vibrio parahaemolyticus) 

 
 
1. Identifikasi  

Gangguan saluran pencernaan ditandai dengan diare cair dan disertai kram perut pada 
sebagian besar kasus, kadang-kadang disertai dengan mual, muntah, demam dan sakit 
kepala. Kadang-kadang, ditemukan gejala seperti disenteri dengan tinja mengandung 
darah dan lendir, demam tinggi dengan jumlah sel darah putih yang meningkat. Penyakit 
ini khas dengan spektrum derajat penyakit sedang, berlangsung sekitar 1 – 7 hari, infeksi 
sistemik dan kematian jarang terjadi. 

 
2. Penyebab penyakit  

Vibrio parahaemolyticus, adalah vibrio halofilik dan telah diidentifikasi ada 12 grup 
antigen “O” dan sekitar 60 tipe antigen “K” yang berbeda. Strain patogen pada umumnya 
(tetapi tidak selalu) dapat menimbulkan reaksi hemolitik yang khas (fenomena 
Kanagawa). 

 
3. Distribusi penyakit  

Kasus sporadis dan beberapa KLB dengan common source dilaporkan dari berbagai 
bagian dunia, terutama dari Jepang, Asia Tenggara dan AS. Beberapa KLB dengan korban 
yang banyak terjadi di AS yang disebabkan karena mengkonsumsi seafood yang tidak 
dimasak dengan sempurna. Kasus-kasus ini terjadi terutama pada musim panas. Beberapa 
KLB yang akhir-akhir ini terjadi disebabkan oleh strain Kanagawa negatif, dan strain 
urease positif. 

 
4. Reservoir  

Lingkungan pantai adalah habitat alaminya. Selama musim dingin, organisme ini 
ditemukan di lumpur laut, sedangkan selama musim panas mereka ditemukan di perairan 
pantai dan dalam tubuh ikan dan kerang-kerangan. 

 
5. Cara penularan  

Penularan terjadi karena mengkonsumsi ikan mentah atau yang dimasak kurang sempurna. 
Penularan juga terjadi pada makanan yang telah dimasak dengan sempurna namun 
tercemar oleh penjamah yang pada saat yang sama menangani “seafood” mentah. 
Mencuci makanan dengan air tercemar mempunyai risiko terjadi penularan. 

 
6. Masa inkubasi – biasanya antara 12 – 24 jam, tetapi dapat berkisar antara 4 – 30 jam. 
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7. Masa penularan - Tidak menular langsung dari orang ke orang. 

8. Kekebalan dan kerentanan – Hampir semua orang rentan. 
 
9. Cara pemberantasan 

A. Cara pencegahan : Sama seperti pada infeksi V. cholerae non-O1 dan non-O139. 
  
B, C dan D. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar; upaya 

penanggulangan wabah dan implikasi bencana: lihat keracunan karena Stafilokokus 
(bagian I, 9B kecuali untuk B2, 9C dan 9D). isolasi : Kewaspadaan enterik. 

 
 
 
IV. INFEKSI VIBRIO VULNIFICUS.   ICD-9 005.8; ICD-10 A05.8 
 
1. Identifikasi  

Infeksi oleh Vibrio vulnificus dapat menyebabkan terjadinya septikemia pada orang 
dengan penyakit hati kronis, pecandu alkohol kronis atau mereka dengan hemokromatosis; 
atau orang dengan “immunosuppresed”. Penyakit ini muncul 12 jam hingga 3 hari sesudah 
mengkonsumsi seafood mentah atau setengah matang, terutama tiram. Sepertiga dari 
penderita mengalami renjatan pada saat mereka dirawat atau tekanan darah mereka turun 
dalam waktu 12 jam sesudah dirawat di Rumah Sakit. Tiga perempat dari penderita 
mengalami lesi kulit berbentuk bula yang jelas; trombositopeni biasa terjadi dan kadang-
kadang disertai koagulasi intravaskuler disseminata. Lebih dari 50% penderita septikemia 
primer meninggal; mortalitasnya mencapai lebih dari 90% diantara mereka yang 
mengalami hipotensi. V. vulnificus dapat juga menginfeksi luka lama orang yang tinggal 
dipantai atau muara sungai; luka bervariasi mulai dari yang ringan, berupa lesi yang 
sembuh sendiri, atau berkembang dengan cepat menjadi selulitis atau miositis yang mirip 
dengan clostridial myonecrosis kemiripannya adalah pada penyebaran yang cepat dan 
destruktif. 

 
2. Penyebab penyakit  

Vibrio halofilik, biasanya laktosa positif (85% dari isolat) ia merupakan Vibrio laut yang 
secara biokimiawi hampir sama dengan V. parahaemolyticus. Konfirmasi jenis spesies 
kadang-kadang membutuhkan pemeriksaan dengan DNA probes atau dengan taksonomi 
numerik di laboratorium rujukan. V. vulnificus mempunyai kapsul polisakarida, dengan 
multiple antigen dipermukaannya. 

 
3. Distribusi penyakit  

V. vulnificus adalah penyebab infeksi vibrio serius yang yang paling umum terjadi di AS. 
Di daerah pantai kejadian tahunan infeksi V. vulnivicus sekitar 0.5 kasus per 100.000 
penduduk; sekitar 2/3 dari kasus ini adalah septikemia primer. Penderita V. vulnivicus 
telah dilaporkan terjadi dari berbagai tempat didunia (misalnya; Jepang, Korea, Taiwan, 
Israel, Spanyol, Turki). 
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4. Reservoir  
V. vulnificus merupakan flora autochtonous yang hidup  bebas di lingkungan muara 
sungai. Mereka ditemukan dimuara sungai dan dari kerang-kerangan, terutama tiram, 
Vibrio ini dapat diisolasi secara rutin dari tiram yang dibudidayakan selama musim panas. 

 
5. Cara penularan  

Penularan terjadi diantara mereka yang mempunyai risiko tinggi, yaitu orang-orang yang 
“immunocompromised” atau mereka yang mempunyai penyakit hati kronis, infeksi terjadi 
karena mengkonsumsi “seafood” mentah atau setengah matang. Sebaliknya, pada hospes 
normal yang imunokompeten, infeksi pada luka biasanya terjadi sesudah terpajan dengan 
air payau (misalnya kecelakaan ketika mengendarai perahu/boat) atau dari luka akibat 
kecelakaan kerja (pengupas tiram, nelayan). 

 
6. Masa inkubasi - Biasanya 12 – 72 jam sesudah mengkonsumsi seafood mentah atau 

setengah matang 
 
7. Masa penularan : Dianggap tidak terjadi penularan dari orang ke orang baik langsung 

atau melalui makanan yang terkontaminasi kecuali seperti yang dijelaskan pada I.5 diatas  
 
8. Kerentanan dan kekebalan  

Orang yang menderita sirosis, hemokromatosis atau penderita penyakit hati kronis lain 
dan hospes “immunocompromised” mempunyai risiko tinggi menderita septikemia jika 
terkena penyakit ini. Berdasarkan catatan dari Dep. Kes Negara Bagian Florida pada 
periode 1981 - 1992, kejadian tahunan V. vulnificus diantara orang dewasa yang menderita 
penyakit hati kronis yang mengkonsumsi tiram mentah adalah 7.2 per 100.000 penduduk 
dibandingkan dengan 0.09 per 100.000 penduduk diantara mereka yang tanpa penyakit 
hati. 

 
 
9.  Cara pemberantasan 

A. Cara pencegahan; sama dengan pencegahan infeksi V. cholerae untuk non-O1 atau 
non-O139. 

 
 
 
V. INFEKSI VIBRIO LAIN    ICD-9 005.8; ICD-10 A05.8 
 

Infeksi dengan spesies vibrio lain dapat menyebabkan diare. Vibrio serogrup V. cholerae 
selain O1, yaitu V. mimicus (beberapa strain menghasilkan enterotoksin yang tidak dapat 
dibedakan dengan yang diproduksi oleh V. cholerae O1 & O139), V. fluvialis, V. furnissii 
dan V. hollisae. Septikemi jarang sekali terjadi pada hospes yang menderita penyakit hati 
kronis dan yang mempunyai status “immunocmpromized” atau mereka dengan gizi buruk 
yang disebabkan oleh V. hollisae. V. alginocyticus, dan V. damsela, vibrio ini hanya 
menyebabkan infeksi pada luka.  
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CHROMOMYCOSIS     ICD-9 117.2; ICD-10 B43 
(Chromoblastomycosis, Dermatitis Verrucosa) 
 
 
1. Identifikasi  

Mikosis kronis yang menyerang kulit dan jaringan subkutan, biasanya pada tungkai 
bawah. Merembet/menjalar kejaringan sekitarnya sangat lambat, bertahun-tahun, dengan 
lesi berbentuk Verukosa besar atau kadang-kadang berupa massa berbentuk seperti 
kembang kol disertai bendungan saluran limfe. Penyakit ini jarang menyebabkan 
kematian. 

 
Pemeriksaan mikroskopis terhadap spesimen kerokan kulit atau biopsi luka 
memperlihatkan ciri khas yaitu : sel besar, berwarna coklat, berdinding tebal, bulat, 
membelah melalui pembelahan sel menjadi dua bagian. Konfirmasi diagnosa dibuat 
dengan melakukan biopsi dan melakukan kultur dari jamur.  

 
2. Penyebab penyakit - Phialophora verrucosa, Fonsecae (Phialophora) pedrosoi, F. 

compacta, Cladosporium carrionii, Rhinocladiella aquaspersa, Botryomyces caespitatus, 
Exophiala spinifera dan Exophiala jeanselmei. 

 
3. Distribusi penyakit  

Tersebar diseluruh dunia, kasus tersebar secara sporadis di daerah yang luas, terutama di 
Amerika Tengah, Kepulauan Karibia, Amerika Selatan, Bagian Selatan AS, Kepulauan 
Pasifik Selatan, Australia, Jepang, Madagaskar dan Afrika. Penyakit terutama muncul di 
daerah pedesaan, menyerang petani yang bertelanjang kaki di daerah tropis, mungkin 
karena petani sering mengalami luka pada kaki atau bagian tubuh lain yang tidak 
terlindungi oleh baju atau sepatu. Penyakit ini umum terjadi pada pria berumur 30 – 50 
tahun, wanita jarang terinfeksi.  

 
4. Reservoir - Kayu, tanah dan tumbuhan yang membusuk. 
 
5. Cara penularan – Masuk melalui luka, biasanya luka sayat atu tusuk yang  terkontaminasi oleh 

kayu atau material lain. 
 
6. Masa inkubasi – Tidak diketahui, mungkin beberapa bulan. 
 
7. Masa penularan – Tidak ditularkan dari orang ke orang. 
 
8.  Kekebalan dan kerentanan : tidak diketahui, tapi karena penyakit ini jarang terjadi dan 

tidak ada orang yang terkena infeksi di laboratorium, ini menunjukkan bahwa manusia 
relatif kebal terhadap penyakit ini. 

 
9. Cara pemberantasan 

A. Cara pencegahan : lindungi diri agar tidak terluka dengan memakai sepatu atau baju. 
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B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar :  
1). Laporan kepada petugas kesehatan setempat: laporan resmi tidak diperlukan, Kelas 

5 (lihat tentang pelaporan penyakit menular). 
2). Isolasi : tidak dilakukan. 
3). Disinfeksi serentak : lakukan disinfeksi terhadap discharge dari lesi serta barang-

barang yang terkontaminasi. 
4). Karantina : tidak dilakukan 
5). Imunisasi kontak : tidak dilakukan 
6). Investigasi kontak dan sumber infeksi : tidak di lakukan. 
7). Pengobatan spesifik : 5-fluorositosin atau itrakonasol oral bermanfaat bagi 

sebagian penderita. Luka besar akan memberikan respons baik jika diberikan 5-
fluorositosin dikombinasi dengan amfoterisin B (Fungizone®) IV. Luka kecil 
kadang-kadang disembuhkan dengan cara melakukan eksisi. 

 
C. Tindakan penanggulangan wabah : Tidak diterapkan, karena penyakit bersifat 

sporadis. 

D. Implikasi bencana : tidak ada. 

E. Tindakan internasional : tidak ada. 

 

 
CLONORCHIASIS      ICD-9 121; ICD-10 B66.1 
(Penyakit cacing hati oriental atau Cina) 
 
 
1. Identifikasi  

Clonorchiasis adalah penyakit trematoda saluran empedu. Gejala klinis mungkin ringan 
atau tidak ada sama sekali pada infeksi ringan; gejala disebabkan oleh iritasi lokal dari 
saluran empedu oleh cacing. Hilang nafsu makan, diare dan rasa tertekan pada perut 
adalah gejala awal yang umum terjadi.  

 
Jarang sekali, sumbatan saluran empedu menyebabkan ikterus diikuti sirosis, 
hepatomegali, melunaknya hati, asites progresif dan edema. Penyakit ini adalah penyakit 
kronis, kadang-kadang berlangsung 30 tahun atau lebih, jarang menimbulkan kematian 
langsung dan terkadang sama sekali tidak menampakkan gejala. Namun, penyakit ini 
sebagai faktor risiko yang signifikan untuk berkembang menjadi cholangiocarcinoma. 
Diagnosa dibuat dengan menemukan telur yang khas pada tinja atau cairan cuci 
duodenum. Telur cacing dengan ciri khas ini membedakan cacing ini dengan cacing lain. 
Diagnosa serologis dapat di lakukan dengan ELISA. 

 
2. Penyebab penyakit – Chlonorchis sinensis, cacing hati Cina. 
 
3. Distribusi penyakit  

Sangat endemis di bagian tenggara Cina, namun tersebar hampir di seluruh daratan Cina 
kecuali di bagian barat daya; juga ditemukan di Jepang, Taiwan, Korea, Vietnam dan 
mungkin di Laos dan Kamboja, terutama di delta sungai Mekong. Di bagian lain dunia, 
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kasus import ditemukan dikalangan imigran dari Asia. Di kebanyakan daerah endemis 
prevalensi tertinggi ditemukan pada orang dewasa diatas usia 30 tahun. 

 
4. Reservoir – Manusia, kucing, anjing, babi, tikus dan binatang lain. 
 
5. Cara penularan  

Orang terinfeksi sesudah memakan ikan mentah atau setengah matang yang mengandung 
kista larva. Setelah dicerna, larva lepas dari kista dan migrasi melalui saluran empedu 
utama ke cabang-cabang saluran empedu. Telur diletakkan di saluran empedu dan dibuang 
melalui tinja. Telur di dalam tinja mengandung mirasidia yang sudah matang; jika ditelan 
oleh siput (misalnya Parafossarulus), mereka menetas di dalam usus siput, masuk ke 
dalam jaringan dan menjadi larva yang aseksual (serkaria) dan masuk ke dalam air. Pada 
saat kontak dengan hospes perantara kedua (ada sekitar 110 spesies ikan air tawar 
terutama yang masuk dalam famili Cyprinidae), serkaria masuk ke hospes ikan dan 
membentuk kista,  biasanya di otot, terkadang hanya pada bagian bawah dari sisik. Siklus 
hidup yang lengkap, dari manusia ke siput hingga ikan dan akhirnya kembali ke manusia 
lagi, membutuhkan waktu setidaknya 3 bulan. 

 
6. Masa inkubasi – tidak diketahui dengan tepat, bervariasi tergantung jumlah cacing yang 

ada; cacing menjadi dewasa dalam waktu 1 bulan sesudah kista larva tertelan. 
 
7. Masa penularan – Orang yang terinfeksi bisa mengeluarkan telur cacing terus menerus 

selama 30 tahun; penularan tidak  berlangsung dari orang ke orang. 
 
8. Kerentanan dan kekebalan – Semua orang rentan terhadap penyakit ini. 
 
9. Cara – cara pemberantasan 

A. Cara pencegahan : Semua ikan air tawar yang akan dikonsumsi hendaknya dimasak 
dengan benar atau diradiasi. Dianjurkan untuk membekukan ikan pada suhu –10 oC 
(14oF) minimal selama 5 hari atau disimpan dalam waktu beberapa minggu didalam 
larutan garam jenuh, tetapi cara ini belum terbukti bermanfaat. 
1). Di daerah endemis; lakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya 

mengkonsumsi ikan mentah atau yang tidak di masak dengan baik dan pentingnya 
pembuangan tinja dijamban yang saniter untuk menghindari pencemaran terhadap 
sumber makanan ikan. Jangan membuang tinja dan kotoran binatang ke dalam 
kolam ikan. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar: 

1). Laporan ke instansi kesehatan setempat: laporan resmi tidak dilakukan, Kelas 5 
(lihat tentang pelaporan penyakit menular). 

2). Isolasi : Tidak dilakukan. 
3). Disinfeksi serentak : Lakukan pembuangan tinja pada jamban yang saniter. 
4). Karantina : Tidak dilakukan. 
5). Imunisasi kontak : Tidak dilakukan. 
6). Investigasi kontak dan sumber infeksi : Untuk kasus individual, biasanya tidak 

dilakukan. Penyakit ini merupakan masalah masyarakat (lihat 9C dibawah). 
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7). Pengobatan spesifik : Obat yang menjadi pilihan adalah praziquantel (Biltricide®) 
 
C. Penanggulangan wabah : Cari dan temukan sumber ikan yang terinfeksi. Ikan yang 

diawetkan atau acar ikan yang dikapalkan dari daerah non endemis diduga sebagai 
sumber penularan. Sedangkan ikan air tawar segar atau yang dibekukan yang diangkut 
ke AS setiap hari dari daerah endemis juga sebagai sumber penularan. 

 

D. Implikasi bencana : Tidak ada. 
 

E. Tindakan internasional : Lakukan pengawasan ikan atau produk ikan yang dimpor 
dari daerah endemis. 

 

 

  
OPISTHORCHIASIS     ICD-9 121.0; ICD-10 B66.0 
 
Opisthorchiasis adalah infeksi oleh cacing hati kecil dari kucing atau mamalia pemakan ikan 
lain. Opisthorchiasis felineus ditemukan di Eropa dan Asia, dan menginfeksi 2 juta orang di 
negara bekas Uni Sovyet; O. viverrini endemis di Asia tenggara, terutama di Thailand, kira-
kira 8 juta orang terinfeksi. Cacing ini sebagai penyebab utama cholangiocarcinoma di 
seluruh dunia; di Bagian Utara Thailand, angka infeksi tertinggi sebesar 85 per 10.000 
penduduk. Karakteristik dari cacing pipih ini, ciri-ciri penyakit dan cara-cara 
pemberantasannya sama dengan chlonorchiasis seperti yang telah diberikan diatas. Telur 
cacing ini tidak dapat di bedakan dengan mudah dari telur Chlonorchis.  
 
 
 
 
COCCIDIOIDOMYCOSIS     ICD-9 114; ICD-10 B38 
(Demam Valley, Demam San Joaquin, Demam Gurun, Demam Rematik, Granuloma 
Coccidioidal). 
 
 
1. Identifikasi  

Adalah mikosis yang menginfeksi bagian dalam tubuh manusia, umumnya dimulai dengan 
infeksi saluran pernapasan. Infeksi primer bisa tanpa gejala atau mirip dengan influenza 
akut disertai demam, menggigil, batuk dan rasa sakit seperti pleuritis (walaupun jarang). 
Sekitar 1/5 dari kasus klinis yang diketahui (kira-kira sekitar 5 % dari infeksi primer) 
membentuk eritema nodosum, kebanyakan terjadi pada wanita Kaukasia dan jarang pada 
pria Afrika-Amerika. Infeksi primer bisa sembuh sempurna tanpa gejala sisa, bisa juga 
meninggalkan fibrosis, terbentuk nodulus pada paru dengan atau tanpa kalsifikasi; 
meninggalkan lubang persisten berdinding tipis, dan walau sangat jarang sekali, penyakit 
ini bisa menyebar keseluruh tubuh. 
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Coccidioidomycosis disseminata adalah penyakit progresif, seringkali fatal, tetapi 
penyakit dengan granulomatosa ini jarang terjadi dan mempunyai ciri-ciri berupa lesi paru 
dan terbentuknya abses di seluruh tubuh, terutama jaringan subkutan, kulit, tulang dan 
SSP. Coccidioidal meningitis mirip dengan meningitis tuberkulosa tetapi perjalanan 
penyakitnya bersifat lebih kronis. Kira-kira 1/1.000 kasus coccidioidomycosis akan 
menyebar menjadi bentuk disseminata. 

 
Diagnosa dibuat dengan menemukan jamur melalui pemeriksaan mikroskopis atau kultur 
dari sputum, pus, urin, LCS atau biopsi dari lesi pada kulit atau yang diambil dari organ 
tubuh. (Menangani kultur jamur ini sangat berbahaya dan harus dilakukan dengan fasilitas 
BSL-2 dan BSL-3). Tes kulit memberi hasil positif terhadap spherulin 2 – 3 hari hingga 3 
minggu sesudah timbul gejala. Tes precipitin dan tes CF biasanya memberi hasil positif 
dalam 3 bulan pertama setelah sakit. Tes precipitin untuk mendeteksi antibodi IgM, 
memberi hasil positif 1 – 2 minggu setelah munculnya gejala klinis dan bertahan hingga 3 
– 4 bulan. Complement fixation test dapat mendeteksi antiodi IgG dan memberi hasil 
positif 1 – 2 bulan setelah muncuknya gejala klinis dan bertahan hingga 6 – 8 bulan. 
Rangkaian tes kulit dan serologis dibutuhkan untuk konfirmasi infeksi saat ini atau untuk 
mengetahui adanya penyebaran penyakit, tes kulit memberikan hasil negatif pada kasus 
disseminata dan tes serologis mungkin memberikan hasil negatif pada orang dengan 
immunocompromised. 

 
2. Penyebab penyakit  

Coccidioides immitis jamur yang dimorfik. Jamur ini tumbuh di tanah dan media kultur 
sebagai jamur saprofit yang berkembang biak dengan arthroconidia; didalam jaringan 
tubuh manusia dan dalam kondisi media kultur tertentu, parasit tumbuh sebagai sel 
berbentuk sferis (Spherale) yang berkembang biak dengan membentuk endospora. 

 
3. Distribusi penyakit  

Infeksi primer umumnya terjadi di daerah yang kering/gersang dan setengah 
kering/gersang di belahan bumi bagian barat, di AS, mulai dari California hingga Texas 
bagian selatan; Argentina Utara, Paraguay, Kolumbia, Venezuela, Meksiko dan Amerika 
Tengah. Di tempat lain, peralatan yang kotor berdebu dari daerah endemis dapat 
menularkan infeksi; penyakit ini menyerang mereka yang bepergian ke daerah endemis.  

 
Penyakit ini menyerang semua usia, jenis kelamin dan segala ras. Lebih dari separuh 
penderita dengan gejala klinis berusia antara 15 – 25 tahun, laki-laki terkena lebih sering 
daripada perempuan, mungkin karena pajanan di tempat kerja. Infeksi lebih sering terjadi 
di musim panas setelah musim salju atau musim semi yang basah, terutama sesudah 
adanya badai angin dan debu. Penyakit ini adalah penyakit penting yang menyerang 
pekerja migran, arkeolog dan personil militer yang berasal dari daerah non-endemik yang 
karena tugas mereka pindah ke daerah endemik. Sejak tahun 1991, peningkatan yang 
cukup bermakna dari coccidioidomycosis telah dilaporkan terjadi di Kalifornia. 

 
4. Reservoir  

Tanah berperan sebagai reservoir, terutama ditempat dan sekitar tempat pembuangan 
kotoran hewan di perkampungan Indian dan di lubang-lubang tikus, di daerah dengan 
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suhu kelembaban dan kondisi tanah yang sesuai, (Lower Sonoran Life Zone); jamur ini 
menginfeksi manusia, hewan ternak, kucing, anjing, kuda, keledai, kambing, babi, tikus 
padang pasir, coyote (sejenis serigala), chinchilla, lama dan spesies binatang lain. 

 
5. Cara penularan  

Inhalasi dari arthroconidia yangi berasal dari tanah atau karena kecelakaan laboratorium 
pada saat menangani kultur jamur. Jamur dalam bentuk parasit biasanya tidak menular, 
inokulasi nanah penderita atau suspensi kultur jamur kedalam kulit atau tulang seseorang 
karena kecelakaan dapat menimbulkan pembentukan granuloma. 

 
6. Masa inkubasi  

Pada infeksi primer, masa inkubasi 1 hingga 4 minggu. Penyebaran bisa terjadi sangat 
pelan tapi pasti, terkadang tanpa muncul gejala infeksi paru primer bertahun-tahun 
sesudah infeksi primer. 

 
7. Masa penularan  

Tidak ditularkan langsung dari orang atau binatang ke manusia. C. immitis yang terdapat 
pada pembalut luka dari penderita dapat berubah bentuk dari bentuk parasit menjadi 
bentuk saprofit infektif sesudah 7 hari. 

 
8. Kekebalan dan kerentanan  

Tingkat kejadian infeksi subklinis di daerah endemis di tandai dengan prevalensi yang 
tinggi dari reaksi positif terhadap coccidioidin atau spherulin; penderita yang telah 
sembuh biasanya diikuti dengan terbentuknya kekebalan seumur hidup. Namun reaktivasi 
penyakit dapat terjadi pada mereka yang mendapatkan terapi yang menurunkan kekebalan 
tubuh atau karena infeksi HIV. Probabilitas untuk menjadi bentuk disseminata lebih besar 
peluangnya terjadi pada orang-orang Afrika-Amerika, Filipina dan orang-orang Asia 
lainnya, wanita hamil dan penderita AIDS atau pada penderita penyakit lain dengan 
kekebalan tubuh rendah. Kasus meningitis coccidioidal lebih sering terjadi pada pria 
Kaukasus. 

 
9. Cara-cara pemberantasan  

A. Tindakan pencegahan : 
1) Di daerah endemis : tanah kosong di tanami rumput, siram dengan minyak 

lapangan terbang yang tidak diaspal, gunakan alat pengontrol debu lainnya (seperti 
masker, mobil diberi AC dan tanah dibasahi dengan air). 

2) Orang dari daerah non-endemis sebaiknya tidak dipekerjakan di daerah yang 
berdebu, seperti dalam pembangunan jalan. Tes kulit dapat dilakukan untuk 
menyaring orang-orang yang rentan. 

 
B. Pengawasan Penderita, kontak dan lingkungan sekitar. 

1) Laporan pada instansi kesehatan setempat, Kasus yang ditemukan harus 
dilaporkan, terutama jika terjadi KLB, di daerah endemis tertentu di AS; 
sedangkan di banyak negara penyakit ini bukan merupakan penyakit yang harus 
dilaporkan, Kelas 3B (lihat tentang pelaporan penyakit menular). 

2) Isolasi : tidak dilakukan. 
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3) Disinfeksi serentak : dari kotoran dan barang-barang yang terkontaminasi. 
Pembersihan terminal. 

4) Karantina : tidak dilakukan. 
5) Imunisasi kontak : Tidak dilakukan. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi : Tidak dianjurkan untuk dilakukan kecuali 

kasus muncul di daerah non-endemis; untuk penderita ini tanyakan tempat tinggal, 
pekrjaan dan riwayat perjalanannya. 

7) Pengobatan spesifik : Coccidioidomycosis biasanya akan sembuh spontan tanpa 
pengobatan. Amfoterisin B (fungizone ®) IV bisa diberikan untuk infeksi berat. 
Fluconazole merupakan obat pilihan untuk infeksi selaput otak. Ketoconazole dan 
itraconazole digunakan untuk coccidioidomycosis non meningeral yang kronis. 

 
C. Penanggulangan wabah : KLB terjadi jika sekumpulan orang-orang rentan terinfeksi 

oleh conidia yang ditularkan lewat udara. Lakukan tindakan pengamanan terhadap 
debu (dust control) jika memungkinkan. (lihat 9A1, diatas) 

 
D. Implikasi bencana : Kemungkinan bahaya terjadi jika sekelompok besar orang yang 

rentan, karena sesuatu hal harus pindah atau tinggal di daerah berdebu dimana jamur 
ini endemis. 

 
E. Tindakan internasional : Tidak ada. 
 
F. Upaya menanggulangi bioterorisme : Arthrospora C. immitis  berpotensi untuk 

digunakan sebagai senjata biologis. Upaya-upaya yang harus dilakukan jika 
menghadapi ancaman arthrospora dari C. immitis secara umum dapat dilihat pada bab 
Antraks butir F. 

 
 
 
 
CONJUNCTIVITIS/KERATITIS  ICD-9 372.0-372.3, 370; ICD-10 H10,H16. 
 
I. KONJUNGTIVITIS BAKTERIIL AKUT   ICD-9 372.0; ICD-10 H10.0 

(“Mata jambon”, “Mata lengket”, Demam purpura Brazilia [ICD-10 A48.4)] 
 
1. Identifikasi – Sekumpulan gejala klinis yang diawali dengan lakrimasi dan hiperemia dari 

konjungtiva palpebralis dan bulbaris dari salah satu atau kedua mata, diikuti oleh 
pembengkakan pada kelopak mata dan disertai discharge mukopurulen. Pada kasus yang 
berat terjadi perdarahan, ecchymoses dari konjungtiva bulbaris dan terbentuk infiltrat 
dipinggir kornea, disertai dengan fotofobia. Penyakit ini tidak fatal (kecuali yang di 
sebutkan di bawah), penyakit ini biasanya berlangsung selama 2 hari hingga 2 – 3 minggu; 
kebanyakan penderita tidak menunjukkan gejala selain hiperemia dari konjungtiva dan 
eksudasi ringan selama beberapa hari. 
Kadang-kadang muncul kasus dengan gejala penyakit sistemik pada anak-anak di Brazil, 
1 – 3 minggu sesudah konjungtivitis yang disebabkan oleh clone invasive yang unik dari 
Haemophilus influenza biogrup aegyptius. Penyakit dengan gejala berat ini, disebut 
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sebagai Demam purpura Brasilia atau Brazilian purpuric fever (BPF), dengan CFR 70% 
dari sekitar 100 penderita yang ditemukan di wilayah Brazil termasuk di 4 negara bagian; 
secara klinis BPF tidak bisa di bedakan dengan meningokoksemia. Mikroorganisme 
penyebab dapat diisolasi dari konjungtiva, faring dan dengan kultur darah.  

 
Konfirmasi diagnosa klinis dilakukan dengan pemeriksaan mikroskopis preparat apus 
dengan pengecatan tertentu atau kultur dari discharge, konfirmasi diagnosa ini di perlukan 
untuk membedakan konjungtivitis karena bakteri dan virus atau konjungtivitis karena 
alergi, atau karena infeksi adenovirus atau enterovirus. Konjungtivitis tambahan (lihat 
bawah), trakhoma atau konjungtivitis gonokokus akan dijelaskan secara terpisah. 

 
2. Penyebab penyakit   

Sebagai penyebab utama adalah Haemophilus influenza biogrup aegyptius (basil Koch-
Weeks) dan Streptococcus pneumoniae; H. influenzae tipe b, Moraxella dan spesies 
Branhamella, juga bisa sebagai penyebab penyakit ini, sedangkan H. influenzae biogrup 
aegyptius, gonokokus (lihat infeksi Gonokokus), S. pneumoniae, S. viridans, jenis-jenis 
basil enteritis gram negatif dan walaupun sangat jarang, Pseudomonas aeruginosa bisa 
menyebabkan konjungtivitis pada bayi baru lahir. 
 

3. Distribusi penyakit : Menyebar luas dan umum terjadi di seluruh dunia, terutama di 
daerah beriklim panas, seringkali menjadi wabah. Di AS, infeksi karena H. influenzae 
biogrup aegyptius menyebar secara luas di daerah pedesaan di bagian selatan mulai dari 
Georgia hingga Kalifornia, terutama selama musim panas dan awal musim gugur, di 
Afrika Utara dan Timur Tengah, infeksi terjadi sebagai wabah musiman. Infeksi karena 
organisme lain juga terjadi di seluruh dunia, kadang-kadang ada kaitannya dengan 
penyakit saluran pernapasan akut yang disebabkan oleh virus selama musim dingin, BPF 
muncul hanya di Brasil; dua kasus yang terjadi di Australia secara klinis sama, tetapi 
organisme penyebab berbeda dengan strain Brasil. 

 
4. Reservoir – Reservoirnya adalah Manusia. Carrier H. influenza biogrup aegyptius dan S. 

pneumonia secara umum ditemukan tersebar di berbagai wilayah selama masa interwabah. 
 
5. Cara penularan : Melalui kontak dengan discharge dari konjungtiva atau saluran 

pernapasan bagian atas dari orang sakit; melalui jari tangan yang terkontaminasi, baju atau 
benda-benda lain, termasuk pemakaian make-up untuk mata bersama, obat tetes mata 
multi dosis dan alat-alat yang tidak di sterilikan dengan baik seperti tonometer. Organisme 
ini secara mekanis bisa juga ditularkan oleh agas atau lalat di beberapa daerah tertentu, 
tetapi peran mereka sebagai vector mekanik tidak jelas mungkin berbeda dari satu daerah 
ke daerah lain. 

 
6. Masa inkubasi – Biasanya 24 – 72 jam. 
 
7. Masa penularan – Selama infeksi aktif masih berlangsung. 
 
8. Kekebalan dan kerentanan : Anak di bawah usia 5 tahun adalah yang terbanyak terkena; 

insidens menurun sesuai dengan usia.  Anak usia sangat muda, orang dengan gangguan 
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jiwa dan usia tua biasanya rentan terhadap infeksi stafilokokus. Imunitas sesudah sembuh 
dari penyakit biasanya rendah dan bervariasi tergantung pada penyebab penyakit. 

 
9. Cara –cara pemberantasan 

A. Tindakan pencegahan : melalui kebersihan perorangan, menjaga kebersihan dan 
mengobati mata yang terinfeksi. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar 

1). Laporan ke instansi kesehatan setempat : Jika terjadi wabah, wajib dilaporkan; 
untuk kasus penyakit klasik tidak dilaporkan, Kelas 4; untuk penyakit sistemik, 
Kelas 2A (lihat tentang pelaporan penyakit menular). 

2). Isolasi : tindakan kewaspadaan terhadap sekret dan air cucian mata yang sakit. 
Anak-anak sebaiknya tidak pergi ke sekolah dalam stadium akut. 

3). Disinfeksi serentak : disinfeksi terhadap discharge dan benda-benda yang 
terkontaminasi. Pembersihan menyeluruh. 

4). Karantina : tidak dilakukan. 
5). Imunisasi kontak : tidak dilakukan 
6). Investigasi kontak dan sumber infeksi : Biasanya tidak begitu bermanfaat untuk 

konjungtivitis; sebaiknya dilakukan untuk BPF. 
7). Pengobatan spesifik : Pengobatan dengan menggunakan obat tetes mata atau zalf 

mata yang mengandung sulfonamide seperti sodium sulfasetamid, gentamisin atau 
kombinasi antibiotika seperti polimiksin B dengan neomisin atau trimetoprim 
biasanya cukup efektif. Untuk BPF, diperlukan pengobatan sistemik; isolat 
sensitive terhadap untuk ampisilin dan kloramfenikol, namun resisten terhadap 
TMP-SMX. Rifamp isin oral (20 mg/kg/hari untuk 2 hari) mungkin lebih efektif 
dari pada pemberian kloramfenikol topikal pada pengobatan clone BPF dan 
bermanfaat untuk mencegah konjungtivitis clone BPF pada anak. (lihat 
konjungtivitis gonokokus, 9B7) 

 
C.  Penanggulangan Wabah 

1). Berikan pengobatan yang tepat terhadap penderita dan kontak terdekat mereka. 
2). Di daerah di mana serangga di curigai sebagai vektor mekanis, upaya untuk 

mencegah agar agas atau lalat tidak hinggap ke mata orang sakit dan mata orang 
sehat. 

3). Lakukan upaya pemberantasan terhadap serangga, tergantung dari jenis vektor 
yang dicurigai. 

D. Implikasi bencana : tidak ada. 

E. Tindakan internasional : tidak ada. 
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II. KERATOKONJUNGTIVITIS, ADENOVIRAL   ICD-9 077.1; ICD-10 B30.0 
(Epidemic Keratoconjunctivitis [EKC], Shipyard Conjunctivitis, Shipyard eye). 

 
 
1. Identifikasi  

Penyakit virus akut yang menyerang mata, dengan inflamasi konjungtiva unilateral atau 
bilateral dengan pembengkakan kelopak mata dan jaringan periorbital. Serangan penyakit 
mendadak diikuti dengan rasa sakit, fotofobia, penglihatan kabur dan kadang-kadang 
disertai dengan demam rendah, sakit kepala, malaise dan limfadenopati lunak dibelakang 
telinga, kira-kira 7 hari sesudah onset sekitar separuh dari kasus, terbentuk infiltrat sub 
epitelial berbentuk bulat kecil dan terjadi erosi punctata yang bisa dilihat dengan 
fluorescein. Lamanya konjungtivitis akut sekitar 2 minggu, walaupun keratitis bisa 
berlangsung terus dan menimbulkan bintik-bintik keruh pada jaringan subepitelial yang 
bisa mengganggu penglihatan selama beberapa minggu. Pada kasus yang berat bisa 
mengakibatkan terbentuknya jaringan parut permanen.  

 
Diagnosa dipastikan dengan ditemukannya virus dari kultur sel yang tepat dari spesimen 
usap mata atau kerokan konjungtiva; virus mungkin bisa dilihat dengan pengecatan FA 
dari kerokan konjungtiva atau dengan IEM; antigen virus bisa dideteksi dengan tes 
ELISA. Peningkatan titer spesifik dapat di deteksi dengan tes netralisasi serum atau tes 
HAI. 

 
2. Penyebab penyakit - Di AS, penyebabnya adalah adenovirus tipe 8, 19 dan 37, walaupun 

tipe adenovirus lain dapat juga sebagai penyebab. Penyakit yang paling berat disebabkan 
oleh infeksi tipe 8, 5 dan 19. 

 
3. Distribusi penyakit – Kemungkinan tersebar di seluruh dunia. Kasus sporadis dan KLB 

besar telah terjadi di Asia, Hawai, Amerika Utara dan Eropa. 
 
4. Reservoir – Manusia. 
 
5. Cara penularan  

Melalui kontak langsung dengan discharge mata dari orang yang terinfeksi dan secara 
tidak langsung melalui permukaan barang, instrumen ataupun larutan yang 
terkontaminasi. KLB yang terjadi di kawasan industri biasanya bermula dan terkonsentrasi 
di klinik perusahaan, dan apotik perusahaan yang biasanya memberikan pelayanan 
pengobatan untuk trauma minor pada mata; penularan bisa terjadi melalui jari, instrumen 
atau benda lain yang terkontaminasi diklinik itu. KLB yang sama juga bisa terjadi di 
klinik-klinik mata dan klinik medis lainnya. Petugas klinik dan apotik yang terkena 
penyakit ini, bisa menjadi sumber penularan. Penularan di dalam keluarga biasa terjadi, 
dimana anak-anak sebagai sumber penularan pertama. 

 
6. Masa inkubasi – Masa inkubasi biasanya antara 5 hingga 12 hari, tetapi kebanyakan, 

masa inkubasi ini bisa lebih panjang. 
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7. Masa penularan – Penderita tetap menular dari hari terakhir masa inkubasi hingga 14 
hari sesudah onset. Dalam beberapa kasus, virus masih ditemukan dalam jangka waktu 
yang lebih lama. 

 
8. Kekebalan dan kerentanan – Imunitas spesifik lengkap muncul sesudah infeksi 

adenovirus. Trauma dan manipulasi pada mata walaupun kecil menambah kemungkinan 
teerjadinya infeksi. 

 
9. Cara-cara pemberantasan 

A. Tindakan pencegahan 
1). Berikan penyuluhan kepada penderita tentang kebersihan perorangan dan risiko 

yang terjadi dengan penggunaan handuk dan barang-barang bersama di kamar 
kecil. Beritahu penderita agar memegang/menyentuh mata seminimal mungkin. 

2). Hindari penggunaan obat tetes mata, obat, make-up mata, instrumen atau handuk 
bersama-sama (untuk umum). 

3). Agar diterapkan prosedur asepsis pada setiap tindakan pemeriksaan mata baik 
diklinik mata dan ditempat lainnya. Hendaknya tangan dicuci secermat mungkin 
sebelum manangani pemeriksaan dan sterilkan peralatan dengan benar setelah 
dipakai; disinfeksi tingkat tinggi (lihat definisinya) harus dilakukan terhadap 
instrumen yang akan dipakai memeriksa konjungtiva atau kelopak mata. Sarung 
tangan sebaiknya digunakan pada saat memeriksa mata penderita yang telah pasti 
terkena EKC. Salep mata atau obat tetes mata yang kontak dengan konjungtiva 
atau kelopak mata sebaiknya dibuang. Petugas kesehatan yang jelas menderita 
konjungtivitis sebaiknya tidak berhubungan dengan pasien. 

4). Pada KLB yang tidak segera mereda, penderita EKC sebaiknya di periksa dengan 
menggunakan ruang dan peralatan yang terpisah. 

5). Gunakan alat-alat pelindung seperti kacamata/goggle dikawasan industri. 
 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar. 

1). Laporan pada instansi kesehtan setempat : Wajib dilaporkan bila terjadi wabah; 
tidak diperlukan laporan kasus secara individu, Kelas 4 (lihat tentang pelaporan 
penyakit menular). 

2). Isolasi : Tindakan kewaspadaan universal terhadap sekret dan air cucian mata; 
penderita sebaiknya menggunakan handuk, sprei, sarung bantal yang berbeda 
selama masa akut. Petugas kesehatan yang terinfeksi atau penderita sendiri 
sebaiknya tidak berhubungan dengan penderita penyakit lain yang tidak terinfeksi. 

3). Disinfeksi serentak : Disinfeksi serentak dilakukan terhadap discharge konjungtiva 
dan hidung serta terhadap barang-barang yang terkontaminasi. Pembersihan 
terminal. 

4). Karantina : tidak dilakukan. 
5). Imunisasi kontak : tidak dilakukan 
6). Investigasi kontak dan sumber infeksi : pada saat KLB, dilakukan identifikasi 

sumber infeksi dan kewaspadaan universal untuk mencegah penularan lebih lanjut. 
7). Pengobatan spesifik : tidak dilakukan selama masa aktif. Jika ada gejala sisa 

berupa pengeruhan kornea yang mengganggu kemampuan pasien untuk bekerja, 
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pemberian kortikosteroid topikal bisa dilakukan oleh dokter ahli mata yang 
kompeten. 

 
C. Penanggulangan Wabah  

1) Apa yang dianjurkan pada 9A diatas sebaiknya diterapkan secara ketat 
2) Siapkan fasilitas yang tepat untuk pemeriksaan dan penegakan diagnosa yang 

cepat, fasilitas yang mengurangi atau meminimalkan kontak antara orang yang 
sakit dan orang yang sehat. 

 
D.  Implikasi bencana : tidak ada 

E.  Tindakan Internasional : Pusat Kerjasama WHO 

 

 
III. KONJUNGTIVITIS ADENOVIRAL HEMORAGIKA 
         ICD-9 077.2; IDC-10 B30.1 

(Demam Faringokonjungtival)  
 
KONJUNGTIVITIS ENTEROVIRAL HEMORAGIKA      
          ICD-9 077.4; ICD-10 B30.3 
(Penyakit Apollo 11, konjungtivitis hemoragika akuta) 

 

1. Identifikasi  
Pada konjunngtivitis adenovirus biasanya timbul folikel limfoid, konjuntivitis berlangsung 
selama 7 – 15 hari dan biasanya dengan perdarahan kecil subkonjuntiva. Salah satu dari 
sindroma adenovirus, seperti pada Demam Faringokonjungtival (pharyngo conjunctival 
fever, PCF), biasanya disertai dengan penyakit saluran pernafasan atas, demam dengan 
inflamasi ringan epitel kornea (epithelial keratitis) 

Pada konjungtivitis Enteroviral Hemoragika Akuta (AHC) = Acute Hemorrhagic 
Conjunctivitis, onset terjadi secara tiba-tiba ditandai dengan mata merah, bengkak dan 
sakit. Kadang-kadang terjadi pada kedua mata, keadaan ini berlangsung selama 4 – 6 hari, 
dimana perdarahan sub konjuntiva muncul pada konjungtiva bulbaris sebagai petechiae 
yang membesar membentuk perdarahan subkonjungtiva konfluen. Perdarahan luas ini 
biasanya berakhir setelah 7 – 12 hari. Pada KLB besar dari AHC yang disebabkan oleh 
enterovirus ditemukan sejumlah kecil penderita dengan kelumpuhan seperti polio, 
termasuk cerebral palsy, radikulomielitis lumbosakral, dan paralisis neuron motorik 
bawah. Komplikasi neurologis berlangsung beberapa hari hingga beberapa bulan sesudah 
konjungtivitis dan kadang-kadang meninggalkan gejala sisa berupa kelemahan. 

 
Konfirmasi laboratorium infeksi adenovirus dibuat antara lain dengan isolasi virus dari 
spesimen usap konjunngtiva yang ditanam pada kultur sel, deteksi antigen viral dengan 
metode IF, identifikasi asam nukleus virus menggunakan DNA probe dan adanya 
peningkatan titer antibodi spesifik. Infeksi enterovirus didiagnosa dengan melakukan 
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isolasi penyebab penyakit, dengan pemeriksaan imunofluoresen serta adanya peningkatan 
titer antibodi atau dengan pemeriksaan PCR. 

 
2. Penyebab Penyakit -  Adenovirus dan picornavirus. 

Kebanyakan adenovirus dapat menyebabkan demam Faringo Konjungtiva/PCF (pharyngo 
conjunctival fever), tipe 3, 4 dan 7 adalah penyebab yang paling umum; KLB PCF 
adenovirus terjadi karena penularan di kolam renang yang tidak di klorinasi dengan baik. 
Jenis picornavirus yang paling sering ditemukan dikenal sebagai enterovirus 70; jenis ini 
dan varian coxsackievirus A24 menyebabkan terjadinya berbagai KLB besar AHC. 

 
3. Distribusi Penyakit 

PCF yang terjadi dikaitkan dengan KLB penyakit saluran pernafasan yang disebabkan 
oleh adenovirus atau muncul sebagai wabah musim panas yang ditularkan melalui kolam 
renang. AHC pertama kali dikenal di Ghana tahun 1969 dan di Indonesia pada tahun 
1970; sejak itu beberapa KLB terjadi di barbagai daerah tropis di Asia, Afrika, Amerika 
Selatan dan Tengah, Kepulauan Karibia, Kepulauan Pasifik dan sebagian Florida serta 
Meksiko. KLB di Semua Amerika pada tahun 1986 karena Cokxakievirus varian A24 
diperkirakan menyerang 48% dari penduduk. KLB yang lebih kecil terjadi di beberapa 
negara Eropa, biasanya dihubungkan dengan penularan di klinik mata. Kasus-kasus AHC 
juga terjadi dikalangan pengungsi yang berasal dari negara-negara Asia Tenggara yang 
tiba di AS serta para pelancong yang kembali ke AS dari daerah yang terkena wabah 
AHC. 

 
4. Reservior - manusia 
  
5. Cara penularan 

Melalui kontak langsung dengan kotoran mata yang terinfeksi. Penularan orang ke orang 
paling banyak terjdi di dalam lingkungan keluarga, dimana angka serangannya biasanya 
tinggi. Adenovirus dapat di tularkan di kolam renang yang tidak diklorinasi dengan baik 
dan dilaporkan sebagai “konjungtivitis kolam renang”; penyakit ini juga ditularkan 
melalui droplet dari saluran pernafasan. Wabah besar AHC di negara berkembang 
berkaitan dengan padatnya penduduk dan sanitasi lingkungan yang buruk. Anak sekolah 
berperan dalam penyebaran cepat AHC kepada masyarakat umum. 

 
6. Masa inkubasi – masa inkubasi untuk infeksi adenovirus adalah 4 – 12 hari, rata-rata 8 

hari. Untuk infeksi picornavirus 12 jam hingga 3 hari. 
 
7. Masa penularan – infeksi adenovirus bisa menular hingga 14 hari sesudah onset, 

picornavirus setidaknya 4 hari sesudah onset 
 
8. Kerentanan dan kekebalan – infeksi menyerang semua umur. Terjadinya infeksi ulang 

dan atau relaps pernah dilaporkan terjadi. Apakah dapat timbul kekebalan dan berapa lama 
kekebalan ini bertahan tidak diketahui dengan jelas. 
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9. Cara – cara Pemberantasan 
A. Tindakan pencegahan 

Karena tidak ada pengobatan yang efektif, pencegahan sangatlah penting, kebersihan 
perorangan sebaiknya ditekankan termasuk menghindari pemakaian handuk bersama 
dan menghindari kerumunan. Jaga selalu keadaan asepsis di klinik-klinik mata; cuci 
tangan sebelum memeriksa pasien. Klinik mata harus yakin bahwa disinfeksi tingkat 
tinggi pada barang-barang yang mungkin terkontaminasi telah dilakukan dengan baik. 
Jika terjadi KLB penutupan sekolah bisa di lakukan. Lakukan klorinasi kolam renang 
dengan baik. 

 
B. Pengobatan penderita, kontak dan lingkungan sekitar 

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat; laporan wajib disampaikan bila 
terjadi wabah, tidak ada kasus individual yang wajib dilaporkan, kelas 4 (lihat 
tentang pelaporan penyakit menular) 

2) Isolasi : lakukan tindakan kewaspadaan terhadap sekret dan buangan air pencuci 
mata, hindari kontak dengan penderita ketika penyakit ini sedang aktif, misalnya 
anak-anak sebaiknya tidak pergi kesekolah pada saat KLB. 

3) Disinfeksi serentak : lakukan disinfeksi terhadap discharge konjungtiva dan 
peralatan yang terkontaminasi. Pembersihan terminal. 

4) Karantina : tidak dilakukan 
5) Imunisasi : tidak dilakukan 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi : cari kasus tambahan untuk melihat apakah 

telah terjadi KLB dengan penularan “common source” 
7) Pengobatan spesifik : tidak ada 
 

C.  Upaya Penanggulangan Wabah 
1) Sediakan fasilitas yang memadai untuk mendiagnosa dan mengobati penderita 

dengan gejala klinis yang jelas. 
2) Tingkatkan standar kebersihan lingkungan dan kebersihan perorangan dan hindari 

kepadatan.  
 

D.  Implikasi bencana : tidak ada 
 
E.  Tindakan internasional : Manfatkan pusat-pusat kerjasama WHO 

 

 
IV. KONJUNGTIVITIS KLAMIDIA   ICD-9 077.0; ICD-10 A74.0 

(Inclusion Conjunctivitis, Paratrakhoma, Neonatal inclusion blennorrhea, “mata lengket”) 
– lihat bab yang terpisah untuk Trakhoma. 

 
 
1. Identifikasi  

Pada bayi baru lahir penyakit ini berupa konjungtivitis akut dengan discharge purulen, 
biasanya diketahui dalam waktu 5 – 12 hari sesudah kelahiran. Fase akut biasanya terjadi 
secara spontan dalam waktu beberapa minggu, tetapi radang mata bisa berlangsung 
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selama setahun atau lebih jika tidak diobati dan menimbulkan jaringan parut pada 
konjungtiva dan terbentuk infiltrat pada kornea (mikropanus). Pneumonia klamidia (lihat 
Pneumonia, Klamidia) menyerang bayi serentak dengan terjadinya infeksi pada 
nasofaring. Diagnosa konjungtivits klamidia ditegakkan apabila Infeksi gonokokal bisa di 
kesampingkan 

 
Pada anak-anak dan orang dewasa, konjungtivitis folikuler akut gejalanya sangat khas 
disertai dengan limfadenopati dibelakang telinga pada sisi yang terkena, hiperemia, 
terbentuk infiltrat dan sedikit discharge mukopurulen, kadang-kadang permukaan kornea 
juga terkena. Pada orang dewasa bisa juga ada fase kronis disertai dengan discharge yang 
lengket yang kadang-kadang bertahan selama 1 tahun atau lebih jika tidak diobati. 
Klamidia ini bisa menyebabkan infeksi epitel urethra pada pria dan wanita dan infeksi 
pada serviks pada wanita dengan atau tanpa konjungtivitis. 
Pemeriksaan laboratorium untuk membantu diagnosa antara lain isolasi dengan kultur sel, 
deteksi antigen menggunakan pengecatan langsung preparat apus dengan IF dan 
pemeriksaan dengan DNA probe. 

 
2. Penyebab penyakit – Chlamidia trachomatis dari serovarian D sampai dengan strain K. 

feline dari Chlamidia psittaci dapat menyebabkan keratokunjungtivitis folikuler akut pada 
manusia. 

 
3. Distribusi penyakit 

Kasus sporadis konjungtivitis dilaporkan terjadi diseluruh dunia menyerang orang dewasa 
yang mempunyai perilaku seksual aktif. Konjungtivitis pada neonatus karena C. 
trachomatis terjadi pada 15 – 35% bayi yang terpajan ibu yang terinfeksi. Diantara orang 
dewasa dengan infeksi Klamidia pada alat kelamin, 1/300 akan berkembang menjadi 
penyakit mata yang disebabkan klamidia. 

 
4. Reservoir – Manusia untuk Chlamidia trachomatis dan kucing untuk C. psittaci 
 
5. Cara penularan 

Pada umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Discharge dari alat kelamin pada 
orang yang terinfeksi biasanya sangat menular. Pada bayi baru lahir, konjungtivitis 
biasanya didapat melalui kontak langsung dengan sekret infeksi jalan lahir. Infeksi 
didalam uterus juga bisa terjadi. Mata pada orang dewasa terinfeksi karena penularan dari 
sekret alat kelamin ke mata melalui jari. Kadang kala anak yang lebih besar usianya juga 
bisa terkena konjungtivitis yang didapat dari bayi baru lahir ataupun tertulari anggota 
keluarga yang lain, mereka sebaiknya juga dicurigai kemungkinan sebagai korban 
pelecehan seksual. Beberapa KLB yang dilaporkan terjadi diantara perenang yang 
berenang pada kolam yang tidak diklorinasi belum dikonfirmasikan melalui kultur, bisa 
jadi bukan disebabkan oleh klamidia tetapi karena adenovirus atau penyebab lain yang 
diketahui sebagai penyebab konjungtivitis kolam renang 

  
6. Masa inkubasi – pada bayi baru lahir 5 – 12 hari dengan kisaran dari 3 – 6 hari dan 6 – 

19 hari untuk orang dewasa. 
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7. Masa penularan – penularan tetep terjadi pada saat Infeksi pada alat kelamin dan mata 
masih berlangsung; klamidia masih ditemukan pada membrana mukosa lebih dari 2 tahun 
sesudah lahir. 

 
8. Kekebalan dan kerentanan – tidak terbentuk kekebalan sesudah Infeksi, infeksi ulangan 

dapat terjadi, walaupun tingkat berat mungkin berkurang 
 
9. Cara – cara pemberantasan 

A. Tindakan pencegahan 
1) Memakai kondom secara konsisten dan benar jika mengadakan hubungan sex 

bukan dengan pasangannya untuk mencegah penularan penyakit, dan berikan 
pengobatan yang tepat pada orang yang menderita uretritis dan servisitis yang 
disebabkan oleh klamidia. 

2) Tindakan pencegahan umum yang dilakukan untuk penyakit menular seksual dapat 
diterapkan untuk mencegah penularan klamidia (lihat Sifilis, 9A) 

3) Mengenal secara dini infeksi pada wanita hamil dengan risiko tinggi dengan kultur 
atau dengan pemeriksaan antigen. Pengobatan infeksi serviks pada wanita hamil 
untuk mencegah penularan kepada bayi yang dilahirkan. Eritromisin basa 500 mg 
4 kali sehari yang diberikan selama 7 hari biasanya efektif, namun efek samping 
yang muncul berupa keluhan saluran pencernaan dapat mempengaruhi 
kesinambungan pengobatan. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar 

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat. Kasus yang terjadi pada neonatus 
wajib dilaporkan di sebagian besar negara bagian di AS dan negara-negara lain, 
Kelas 2B (lihat tentang pelaporan penyakit menular) 

2) Isolasi : tindakan kewaspadaan universal terhadap sekret dan air cucian mata 
sampai 96 jam pertama sesudah dimulainya pengobatan. 

3) Disinfeksi serentak : teknik aseptik dan kebiasaan mencuci tangan yang benar oleh 
para petugas kesehatan merupakan tindakan yang tepat untuk mencegah penularan 
diruang perawatan. 

4) Karantina : tidak dilakukan 
5) Imunisasi kontak : tidak dilakukan 
6) Investigasi terhadap kontak dan sumber infeksi : lakukan pelacakan terhadap 

semua kontak seksual pada kasus yang terjadi pada orang dewasa, begitu pula 
terhadap ibu dan ayah dari neonatus yang terinfeksi sebaiknya diperiksa dengan 
teliti dan diobati. Penderita dewasa sebaiknya diteliti lebih lanjut terhadap 
kemungkinan sedang menderita gonorrhoea dan sifilis. 

7) Pengobatan spesifik : infeksi alat kelamin dan mata pada orang dewasa, diobati 
dengan tetrasiklin, eritromisin dan ofloksasin per - oral selama 2 minggu. 
Azitromisin adalah terapi dosis tunggal yang juga cukup efektif. 

Pengobatan infeksi mata pada bayi baru lahir dengan eritromisin per – oral selama 2 
minggu dianjurkan untuk mengurangi risiko terjadi pneumonia klamidia, dengan dosis 
10 mg/kg diberikan setiap 12 jam pada minggu pertama kelahiran dan selanjutnya 
diberikan setiap 8 jam. 
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C.  Upaya Penanggulangan Wabah : Lakukan pengawasan terhadap sanitasi kolam 
renang; klorinasi standard sudah cukup memadai. 

 
D.  Implikasi bencana : tidak ada 
 
E.  Tindakan internasional : Manfaatkan Pusat – pusat kerjasama WHO 

 
 
 
 
PENYAKIT VIRUS COXSACKIE               ICD-0 074; ICD-10 B34.1 
 
Virus coxsackie merupakan anggota kelompok enterovirus dari keluarga Picornaviridae 
sebagai penyebab dari kelompok penyakit yang akan dibicarakan pada bab ini seperti wabah 
mialgia, konjungtivitis enteroviral hemoragika dan meningitis (lihat uraian setiap penyakit ini 
di dalam bab masing-masing) dan karditis yang disebabkan oleh virus coxsackie (lihat 
bawah). Virus ini menyebabkan penyakit yang menular pada bayi baru lahir dan ada bukti 
keterkaitan infeksi virus ini dengan Juvenile Onset Insulin Dependent Diabetes. 
 
 
I.A. FARINGITIS VESIKULER ENTEROVIRUS ICD-9 074.0; ICD-10 B08.5 
  ( Herpangina, faringitis aftosa) 
 
I.B. STOMATITIS VESIKULER ENTEROVIRUS DENGAN EKSANTEM 
  ( Penyakit tangan, kaki dan mulut )   ICD-9 074.3; ICD-10 B08.4 
 
I.C. FARINGITIS LIMFONODULER ENTEROVIRUS 
  ( Faringitis limfonoduler akut, Faringitis vesikuler ) ICD-9 074.8; ICD-10 B08.8 
 
 
1. Identifikasi  

Faringitis vesikuler (herpangina) adalah penyakit akut yang sembuh sendiri tanpa 
pengobatan, penyakit virus yang ditandai dengan serangan tiba-tiba, berupa demam, sakit 
tenggorokan disertai lesi pada faring berukuran 1 – 2 mm berbentuk papulovesikuler 
berwarna abu-abu dengan dasar eritematus dan berkembang secara perlahan menjadi lesi 
yang sedikit lebih besar. Lesi ini yang biasanya muncul pada dinding anterior faucium 
dari tonsil, palatum molle, uvula dan tonsilnya sendiri, muncul sekitar 4 – 6 hari sesudah 
mulai sakit. Penyakit ini tidak fatal. Kejang demam terjadi pada sekitar 5% dari kasus. 
Stomatitis Vesikuler dengan eksantem (penyakit tangan, kaki dan mulut) berbeda 
dengan faringitis vesikuler dimana pada penyakit ini lesi pada mulut lebih menyebar dan 
bisa timbul pada permukaan buccal pada pipi dan gusi dan pada kedua sisi lidah. Lesi 
papulovesikuler yang muncul dan bertahan 7 hingga 10 hari muncul dalam benuk 
eksantem terutama pada jari telapak tangan dan telapak kaki kadang-kadang lesi 
berbentuk makulopapuler muncul pada bagian pantat.  
Penyakit ini sembuh dengan sendirinya tanpa diobati. Kasus fatal pada anak-anak 
walaupun pernah terjadi namun sangat jarang. 
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Faringitis limfonoduler akut,  berbeda dengan faringitis vesikuler, pada penyakit ini lesi 
nampak jelas, timbul, terpisah, modul berwarna putih hingga kekuningan dikelilingi oleh 
zona eritema berukuran sekitar 3 hingga 6 mm. Biasanya lesi muncul di uvula, dinding 
tonsil bagian anterior dan dinding posterior faring tanpa eksantem. 

 
Stomatitis yang disebabkan oleh virus herpes simpleks perlu dibedakan karena pada 
infeksi virus ini lesi lebih besar, lebih dalam, lebih sakit dan biasanya muncul di mulut 
bagian depan. Penyakit ini jangan dikacaukan dengan stomatitis vesikuler yang 
disebabkan oleh virus stomatitis, biasanya menyerang hewan ternak dan kuda, orang yang 
terserang biasanya pekerja yang mengolah produk susu, mereka yang bekerja di 
peternakan dan dokter hewan. Penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, domba dan 
babi jarang menular kepada petugas laboratorium yang menangani virus namun manusia 
dapat menjadi pembawa mekanis dari virus dan menjadi sumber KLB pada binatang. 
Virus secara serologis tidak dapat dibedakan dengan virus coxsackie B-5 yang 
menyebabkan penyakit vesikuler pada babi yang bisa ditularkan kepada manusia. 

 
Sindroma penyakit yang disebabkan oleh jenis virus coxsackie yang lain dapat dibedakan 
lebih jelas pada waktu KLB. Virus bisa diisolasi dari spesimen yang diambil dari lesi dan 
nasofaring serta tinja yang ditanam pada kultur sel dan atau yang disuntikkan kepada 
tikus. Karena banyak serotipe bisa memberikan gejala penyakit yang sama dan antigen 
yang umum dipakai untuk pemeriksaan kurang tersedia, maka prosedur diagnostik secara 
serologis tidak dilakukan secara rutin kecuali virus dapat diisolasi untuk digunakan pada 
tes serologis. 

 
2. Penyebab penyakit 

Untuk faringitis vesikuler, penyebabnya adalah virus coxsackie grup A, tipe 1 – 10, 16 
dan 22. Untuk stomatitis vesikuler, penyebabnya adalah virus coxsackie grup A terutama 
tipe A16 dan tipe 4, 5, 9 dan 10; grup B tipe 2 dan 5 dan yang jarang terjadi adalah 
enterovirus 71. Untuk faringitis limfonoduler akut, penyebabnya adalah virus coxsakie 
grup A, tipe 10. Enterovirus lain kadang-kadang dapat sebagai penyebab munculnya 
penyakit-penyakit ini. 

 
3. Distribusi penyakit 

Untuk faringitis vesikuler dan stomatitis vesikuler tersebar diseluruh dunia keduanya 
muncul sporadis dan dalam bentuk wabah, insidens tertinggi terjadi pada musim panas 
dan awal musim gugur terutama menyerang anak-anak dibawah 10 tahun, tetapi kasus 
dewasa (terutama pada dewasa muda) tidak jarang terjadi. KLB terbatas dari faringitis  
limfonoduler akut pada anak-anak bisa terjadi pada musim panas dan awal musim gugur. 
Penyakit-penyakit ini sering muncul sebagai KLB pada anak-anak (misalnya di tempat 
penitipan anak, tempat bermain anak-anak usia pra-sekolah (3-5 tahun)) 

 
4. Reservoir – manusia 
 
5. Cara penularan 

Kontak langsung dengan discharge hidung dan tengorokan serta tinja dari orang yang 
terinfeksi (yang mungkin tanpa gejala) dan melalui droplet yang menyebar melalui udara, 
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tidak ada bukti bahwa penyakit ini disebarkan oleh seranga, air, makanan atau melalui 
limbah. 

 
6. Masa inkubasi – biasanya 3 – 5 hari untuk faringitis vesikuler dan stomatitis vesikuler, 5 

hari untuk faringitis limponoduler 
 
7. Masa penularan – penularan terjadi selama periode akut dan mungkin berlangsung lebih 

lama lagi semasih virus ini bisa ditemukan pada tinja, biasanya berminggu-minggu. 
 
8. Kerentanan dan kekebalan 

Semua orang rentan terhadap infeksi ini. Kekebalan spesifik mungkin terbentuk baik 
karena infeksi tanpa atau infeksi dengan gejala klinis, lamanya kekebalan bertahan tidak 
diketahui. Serangan kedua bisa terjadi pada grup A virus coxsackie dari tipe serologis 
yang berbeda. 

 
9. Cara – cara Pemberantasan 

A. Tindakan pencegahan 
Mengurangi kontak antara orang ke orang, bila memungkinkan dengan cara 
mengurangi kepadatan manusia dan memperbaiki ventilasi. Budayakan perilaku hidup 
bersih dan sehat antara lain kebiasaan cuci tangan dan tindakan higienis lain di rumah. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar 

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat. Laporan wajib diberikan jika terjadi 
wabah, kasus individual tidak perlu dilaporkan. Kelas 4 (lihat tentang pelaporan 
penyakit menular) 

2) Isolasi : Lakukan tindakan kewaspadaan enterik 
3) Disinfeksi serentak : Lakukan disinfeksi terhadap discharge hidung dan 

tenggorokan. Cuci atau buang barang-barang yang terkontaminasi. Berikan 
perhatian khusus kepada setiap orang untuk mencuci tangan secara tepat jika 
menangani discharge, tinja dan benda-benda yang terkontaminasi. 

4) Karantina : tidak dilakukan 
5) Imunisasi kontak : tidak dilakukan 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi : kecuali untuk mendeteksi kasus tambahan 

pada kelompok-kelompok tertentu atau pada anak-anak prasekolah. 
7) Pengobatan spesifik : tidak ada 

 
C. Upaya – upaya penanggulangan wabah  

Beritahukan kepada dokter praktek swasta bahwa telah terjadi peningkatan insiden 
penyakit ini, disertai dengan penjelasan mengenai onset dan gejala klinisnya. Lakukan 
isolasi terhadap kasus yang terdiagnosa dan terhadap semua anak-anak yang demam, 
dan terhadap mereka yang diagnosanya masih belum diketahui dengan perhatian serta 
kewaspadaan spesifik diberikan terhadap sekret saluran pernafasan dan tinja. 

 
D. Implikasi bencana : tidak ada 

 
E. Tindakan internasional : Manfaatkan Pusat kerjasama WHO 

 



 134

KARDITIS yang disebabkan oleh Virus Coxsackie  ICD-9 074.2; ICD-10 B33.2 
(Virus Carditis, Enterovirus Carditis) 
 
 
1. Identifikasi 

Merupakan miokarditis akut atau subakut yang disebabkan oleh virus atau dalam bentuk 
perikarditis yang terjadi sebagai manifestasi  dari infeksi enterovirus terutama virus 
coxsackie grup B (kadang-kadang muncul dengan gejala klinis lain). 
Miokard terkena terutama pada bayi baru lahir, dimana demam dan letargi diikuti dengan 
gagal jantung yang cepat ditandai dengan pucat, sianosis, dispnea, takikardi dan 
pembesaran jantung dan hati. Gagal jantung bisa berlangsung progresif dan fatal, 
penyembuhan bisa terjadi setelah beberapa minggu; beberapa kasus bisa relaps dan 
berlangsung berbulan-bulan dan bisa disertai dengan kerusakan jantung sebagai gejala 
sisa. Pada penderita usia dewasa muda perikarditis merupakan gejala yang sering 
ditemukan disertai dengan sakit dada akut, gangguan denyut dan aroma jantung dan 
kadang-kadang disertai dengan dispnea. Ini bisa mirip dengan infark miokard tetapi 
seringkali disertai dengan gejala lain dari kelainan pleura dan paru. Penyakit ini dikaitkan 
juga dengan meningitis aseptik, hepatitis, orkhitis, pankreatitis atau mialgia epidemika 
(lihat mialgya, wabah) 
Diagnosa biasanya dibuat dengan melakukan pemeriksaan serologis atau dengan isolasi 
virus dari tinja, tetapi hasilnya tidak konklusif, terjadinya kenaikan titer antibodi spesifik 
secara bermakna membantu penegakan diagnosa. Virus jarang dapat diisolasi dari cairan 
pericard, biopsi miokard atau dari jaringan jantung postmortem, namun jika virus dapat di 
solasi akan memberikan diagnosa yang definitif. 

 
2. Penyebab penyakit – virus coxsackie grup 3 (tipe 1 – 5), kadang-kadang virus coxsackie 

grup A (tipe 1,4,9,16,23) dan enterovirus lain. 
 
3.  Distribusi penyakit – Penyakit ini jarang terjadi namun dapat muncul secara sporadis, 

meningkat pada saat terjadi KLB infeksi virus coxsackie group B. KLB dengan CFR yang 
tinggi pernah dilaporkan terjadi pada bayi baru lahir dirumah bersalin. 

 
4,5,6,7,8,9. Reservoir, cara penularan, masa inkubasi, masa penularan, kerentanan dan 

kekebalan dan cara-cara pemberantasan – sama seperti pada mialgia epidemika (q.v). 
 
 
 
 
KRIPTOKOKOSIS                  ICD-9 117.5; ICD-10 B45 
(Torula) 
 
1. Identifikasi  

Mikosis jaringan tubuh bagian dalam biasanya muncul sebagai meningitis sub akut atau 
kronis; infeksi pada paru, ginjal, prostat dan infeksi tulang. Di kulit infeksi bisa terlihat 
sebagai lesi berbentuk acne, ulcus atau massa seperti tumor sub kutan. Kadang-kadang 
cryptococcus neoformans bisa berperan sebagai saprofit endobronkial pada penderita 
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dengan penyakit paru lain. Meningitis yang tidak diobati berakibat fatal dalam beberapa 
minggu sampai bulan. 

 
Diagnosa dari meningitis kriptokokal di buat dengan ditemukannya bentuk kuncup 
berkapsul “budding encapsulated” pada pemeriksaan mikroskopis dari LCS, 
menggunakan pengecatan tinta India; dari spesimen urin atau pus juga bisa ditemukan 
bentuk ini. Pemeriksaan antigen dari serum dan LCS terkadang juga membantu. Diagnosa 
pasti dilakukan dengan pemeriksaan histopatologi atau dengan kultur (media yang 
mengandung cycloheximide yang menghambat pertumbuhan C. neoformans sebaiknya 
tidak digunakan). Pengecatan dengan menggunakan pengecatan Mayer’s mucicarmine 
membantu diagnosa histopatologis dari kriptokokus yang kebanyakan akan nampak 
berwarna merah menyala. 

 
2. Penyebab penyakit  

Cryptococcus neoformans var neoformans dan C. neoformans var. gattii, yang disebutkan 
terakhir lebih sering ada di iklim tropis dan sub tropis. Stadium seksual sempurna dari 
jamur-jamur ini disebut Filobasidiella neoformans var. neoformans dan F. neoformans 
var. bacillispora. 

 
3. Distribusi penyakit : Muncul sebagai kasus sporadis tersebar di seluruh dunia, terutama 

menyerang orang dewasa. Laki-laki lebih sering terkena daripada wanita. Penderita 
dengan infeksi HIV lanjut lebih rentan terhadap kriptokokosis, hampir terhadap semua 
var. neoformans. Infeksi juga terjadi pada kucing, anjing, kuda, sapi, monyet dan binatang 
lain. 

 
4. Reservoir : Sebagai tumbuhan Saprofit yang tumbuh pada lingkungan sekitar kita. 

Varietas neoformans selalu dapat diisolasi dari sarang dan kotoran burung dara dan dari 
tanah di berbagai tempat di dunia. Varietas gattii diisolasi dari dedaunan dan batang 
species tertentu dari pohon eukaliptus. 

 
5. Cara penularan – diduga melalui inhalasi. 
 
6. Masa inkubasi – Tidak diketahui. Penyakit paru biasanya muncul lebih dulu berlangsung 

berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, sebelum infeksi otak terjadi. 
 
7. Masa penularan – Tidak ditularkan langsung dari orang ke orang, atau dari binatang ke 

manusia. 
 
8. Kerentanan dan kekebalan  

Semua ras rentan terhadap penyakit ini, namun dari data epidemiologis menunjukkan 
bahwa manusia cukup kebal terhadap infeksi karena jarangnya ditemukan kasus pada 
manusia walaupun C. neoformans ditemukan dilingkungan sekitar kita. 
Kerentanan meningkat pada pemberian terapi kortikosteroid, gangguan imunitas (terutama 
AIDS) dan kelainan pada sistem retikulo endothelial, terutama pada penderita penyakit 
Hodgkins dan sarkoidosis. 
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9.  Cara-cara pemberantasan 
A. Tindakan pencegahan : 

Sementara belum ditemukan adanya kelompok penderita yang terpajan dengan     C. 
neoformans yang biasanya ditemukan pada kotoran burung merpati yang berserakan di 
mana-mana, maka upaya pencegahan yang perlu dilakukan adalah dengan 
membersihkan kotoran burung itu. Sebelum dibersihkan lakukan dekontaminasi 
dengan iodofor dan basahi terlebih dahulu kotoran burung tersebut dengan air agar 
tidak terjadi aerosolisasi yaitu penyebaran penyebab penyakit melalui debu diudara. 

 
B.  Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar. 

1). Laporan pada instansi kesehatan setempat; laporan resmi diperlukan pada kejadian 
tertentu sebagai kemungkinan manifestasi dari AIDS, kelas 2B (lihat tentang 
pelaporan penyakit menular). 

2). Isolasi: tidak dilakukan. 
3). Disinfeksi serentak: Lakukan terhadap discharge penderita dan barang-barang 

yang terkontaminasi. Pembersihan terminal. 
4). Karantina : tidak dilakukan. 
5). Imunisasi kontak : tidak dilakukan. 
6). Investigasi kontak dan sumber infeksi: tidak dilakukan. 
7). Pengobatan spesifik : pemberian Amfoterisin B (Fungizone®) Intra Vena efektif 

pada banyak kasus; 5-fluoro sitosin bermanfaat jika di kombinasi dengan 
Amfoterisin B. Kombinasi kedua jenis obat ini merupakan obat pilihan tetapi 
sangat toksis, pemberiannya harus dengan hati-hati. Pada penderita AIDS, 
kriptokokosis sulit diobati; pemberian fluconazole cukup memberikan hasil 
sesudah diawali dengan pemberian Amfoterisin B dan pemberian fluconazole ini 
diteruskan seumur hidup. 

 
C. Penanggulangan wabah : Tidak ada. 

D  Implikasi bencana – Tidak ada. 

E.  Tindakan internasional – Tidak ada. 
 

 
 
 
KRIPTOSPORIDIOSIS     ICD-9 136.8; ICD-10 A07.2 
 
 
1. Identifikasi  

Infeksi parasit yang cukup penting dalam bidang kedokteran dan kedokteran hewan 
menyerang sel epitel saluran pencernaan manusia, saluran empedu dan saluran 
pernapasan, juga menyerang lebih dari 45 spesies vertebrata termasuk unggas dan burung, 
ikan, reptil, mamalia kecil (tikus, kucing, anjing) dan mamalia besar (terutama sapi dan 
biri-biri). Infeksi tanpa gejala, sering terjadi dan merupakan sumber infeksi bagi yang 
lainnya. Gejala utama pada manusia adalah diare cair yang pada anak-anak terjadi 
berulang kali didahului dengan anoreksia dan muntah. Diare diikuti dengan sakit dan kram 
pada perut.  
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Sedangkan gejala yang jarang terjadi adalah malaise umum, demam, tidak nafsu makan 
dan muntah. Gejala berkurang dan akan hilang dalam waktu kurang dari 30 hari pada 
orang yang secara imunologis sehat. Orang yang imunitasnya rendah, terutama pasien 
AIDS, tubuh mereka tidak mampu membersihkan parasit, dan penyakit cenderung akan 
berlangsung lebih lama menjurus ke keadaan klinis fulminan yang berakhir dengan 
kematian. Gejala kolesistitis bisa terjadi pada infeksi saluran empedu, hubungan antara 
infeksi saluran pernafasan dan gejala klinis yang ditimbulkan tidak jelas. 

 
Diagnosa pada umumnya dibuat dengan ditemukannya oocyst pada sediaan ulas tinja atau 
oocyst ditemukan dari sediaan biopsi usus pada siklus hidup parasit. Oocyst berbentuk 
kecil (4-6 cm) dan bisa dikelirukan dengan ragi jika tidak dilakukan pengecatan dengan 
benar. Pengecatan yang umum dipakai adalah auramin-rhodamin, modifikasi dari 
pengecatan tahan asam, dan pengecatan dengan safranin metilen biru. Saat ini 
pemeriksaan dengan tekhnik immunobased ELISA terbaru dan sangat sensitif telah 
tersedia. “Antibodi monoclonal tagged fluorescein” bermanfaat untuk menemukan oocyst 
pada sample lingkungan dan tinja. Infeksi oleh parasit ini tidak mudah dideteksi kecuali 
benar-benar dilakukan pemeriksaan secara spesifik. Pemeriksaan serologis mungkin 
sangat bermanfaat untuk tujuan studi epidemiologis, namun berapa lama antibodi yang 
terbentuk sesudah infeksi dapat bertahan sampai kini tidak diketahui. 
 

2. Penyebab penyakit – Cryptosporidium parvum, adalah protozoa koksidian, spesies yang 
ada hubungannya dengan infeksi pada manusia. 

 
3. Distribusi Penyakit; tersebar diseluruh dunia. Oocyst cryptosporidium ditemukan pada 

spesimen tinja manusia di lebih dari 50 negara di enam benua. Di negara maju seperti AS 
dan Eropa, prevalensinya kurang dari 1 – 4.5 % dari hasil survei pemeriksaan tinja. Di 
negara berkembang, prevalensinya sangat tinggi berkisar antara 3 – 20 %. Anak-anak usia 
dibawah 2 tahun, mereka yang merawat binatang, pelancong, kaum homoseksual dan 
mereka yang kontak erat dengan orang-orang yang terinfeksi (keluarga, petugas kesehatan 
dan perawat di rumah penitipan anak) biasanya lebih mudah tertulari. KLB dilaporkan 
terjadi di tempat penitipan anak hampir diseluruh dunia. KLB juga di sebabkan oleh air 
minum yang tercemar (setidaknya 3 KLB besar yang pernah dilaporkan berkaitan dengan 
fasilitas air minum untuk umum); penularan dapat terjadi di tempat rekreasi yang 
menggunakan air seperti “waterslide”, kolam renang dan danau; cuka apel yang tidak 
dipasturisasi yang terkontaminasi dengan kotoran sapi, pernah dilaporkan sebagai 
penyebab infeksi.  

 
4.  Reservoir – Manusia, hewan ternak dan binatang peliharaan berperan sebagai reservoir. 
 
5. Cara penularan; Cara penularan melalui rute orofekal, yaitu penularan dari orang ke 

orang, dari binatang ke orang, melalui air dan penularan melalui makanan. Parasit 
menginfeksi sel epitel saluran pencernaan dan parasit memperbanyak diri mula-mula 
dengan cara schizogony, diikuti dengan siklus a seksual dengan membentuk oocyst dan 
dapat ditemukan pada tinja. Oocyst dapat hidup di lingkungan yang jelek dalam waktu 
yang lama. Oocyst sangat resisten terhadap desinfektan kimia yang digunakan untuk 
menjernihkan dan disinfeksi air minum. Sekali waktu siklus autoinfeksi bisa terjadi pada 
manusia.  
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6.  Masa inkubasi – Tidak diketahui dengan pasti; kira-kira antara 1 – 12 hari, dengan rata-
rata sekitar 7 hari. 

 
7.  Masa penularan – Oocyst pada stadium infeksius yang keluar melalui tinja langsung 

dapat menular kepada orang lain. Oocyst terus-menerus masih dikeluarkan melalui tinja 
selama beberapa minggu sesudah tidak ada gejala klinis; diluar tubuh manusia, oocyst 
dapat tetap infektif selama 2 – 6 bulan pada lingkungan yang lembab. 

 
8. Kekebalan dan kerentanan  

Orang dengan sistem kekebalan tubuh yang baik mungkin tidak menunjukkan gejala, atau 
infeksi ini akan sembuh dengan sendirinya; tidak diketahui dengan jelas apakah dapat 
terjadi reinfeksi atau infeksi laten dengan reaktivasi. Orang-orang dengan gangguan 
imunitas kekebalannya segera dapat pulih kembali pada saat penyebab imunosupresi 
(seperti malnutrisi atau infeksi oleh virus yang berulang terjadi seperti campak) telah 
disembuhkan. Pada penderita AIDS (q.v) dengan gambaran klinis yang bervariasi dan 
dapat terjadi masa tanpa gejala; infeksi cryptosporidium parvum biasanya bertahan 
seumur hidup; kira-kira 2 % dari penderita AIDS yang dilaporkan CDC – Atlanta 
mengalami infeksi dengan Kriptosporidiosis pada saat didiagnosa AIDS; pengalaman dari 
rumah sakit yang merawat penderita AIDS menunjukkan bahwa 10 - 20 % dari penderita 
AIDS mendapatkan infeksi kriptosporidiosis beberapa saat setelah menderita AIDS. 

 
9.  Cara -cara pemberantasan. 

A.  Cara pencegahan: 
1) Berikan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara-cara menjaga kebersihan 

perorangan. 
2) Buanglah tinja pada jamban yang saniter, hati-hati dalam menangani kotoran 

manusia atau binatang. 
3) Mereka yang kontak dengan anak sapi atau binatang lain yang terkena diare 

sebaiknya segera mencuci tangan dengan seksama. 
4) Rebus sampai mendidih air minum selama 1 menit; disinfeksi dengan bahan kimia 

tidak efektif melawan oocyst. Hanya filter yang dapat menyaring partikel dengan 
diameter 0,1 – 1 µm yang bisa di gunakan untuk menyaring oocyst. 

5) Pindahkan orang yang terinfeksi dari pekerjaan menangani jenis bahan makanan 
yang tidak segera akan dimasak. 

6) Pisahkan anak yang menderita diare dari tempat penitipan anak hingga diare 
sembuh. 

 
B.  Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar. 

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat; kasus dilaporkan ke instansi 
kesehatan setempat dengan cara yang paling praktis, kelas 3B (lihat tentang 
pelaporan penyakit menular). 

2) Isolasi : bagi penderita yang dirawat di Rumah Sakit, lakukan tindakan 
kewaspadaan enterik dalam menangani tinja, begitu juga terhadap muntahan dan 
sprei serta sarung bantal dan baju yang terkontaminasi; orang yang terinfeksi tidak 
diijinkan menangani makanan dan merawat pasien yang dirawat di Rumah Sakit 
dan tidak diperkenankan merawat pasien yang dirawat di tempat spesifik; 
penderita asimptomatik yang bekerja pada bidang pekerjaan yang sensitif tidak 
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diijinkan lagi bekerja sampai mereka sembuh. Tekankan tentang pentingnya 
kebiasaan mencuci tangan dengan benar.  

3). Disinfeksi serentak: dilakukan terhadap tinja dan barang-barang yang 
terkontaminasi dengan tinja. Pada masyarakat modern dengan sistem jamban 
saniter, tinja dapat dibuang langsung ke saluran pembuangan tanpa perlu di 
disinfeksi. Lakukan pembersihan terminal. Disinfeksi dapat dilakukan dengan 
pemanasan hingga 450 C (1130F) selama 5 – 20 menit, 600 C (1400 F) selama 2 
menit atau disinfeksi kimia dengan 10 % cairan formalin atau 5 % ammonia, cara-
cara tersebut cukup efektif. 

4) Karantina: tidak dilakukan. 
5) Imunisasi kontak: Tidak dilakukan. 
6) Investigasi kontak atau sumber infeksi: Lakukan pemeriksaan mikroskopis 

terhadap tinja anggota rumah tangga dan kontak lain yang dicurigai, terutama 
orang-orang tanpa gejala. Terhadap mereka yang kontak dengan hewan ternak dan 
binatang peliharaan diharuskan juga untuk dilakukan pemeriksaan. Jika dicurigai 
penularan terjadi melalui air, penyaringan air dalam jumlah sampel yang besar 
dapat dilakukan untuk melihat adanya oocyst pada air. 

7) Pengobatan spesifik : Tidak ada pengobatan spesifik untk kriptosoridiosis selain 
rehidrasi, jika diperlukan, rehidrasi telah terbukti efektif; pemberian antibodi pasif 
dan antibiotik saat ini sedang dalam penelitian. Mereka yang dalam pengobatan 
dengan obat imunosupresif, sebaiknya menghentikan pengobatan itu untuk 
sementara atau mengurangi dosisnya jika memungkinkan. 

 
C. Penanggulangan wabah : Lakukan Investigasi epidemiologis terhadap kasus yang 

berkelompok yang terjadi pada suatu daerah atau institusi tertentu untuk mengetahui 
sumber infeksi dan cara-cara penularannya; selidiki kemungkinan sumber penularan 
“Common source”, seperti sarana rekreasi air, air minum, susu mentah atau makanan 
atau minuman yang potensial tercemar dan lakukan upaya pencegahan dan 
pemberantasan yang mudah di terapkan. Upaya untuk mencegah penularan dari orang 
ke orang atau dari binatang ke manusia menekankan pada upaya kebersihan 
perorangan dan pembuangan tinja yang saniter. 

 
D. Implikasi bencana: tidak ada. 

E. Tindakan internasional: Tidak ada. 

 

 
DIARE YANG DISEBABKAN OLEH CYCLOSPORA    ICD-10 A07.8 
 
 
Diare ini disebabkan oleh protozoa koksidia yang baru ditemukan (Cyclospora cayetanensis). 
Gejala klinis yang timbul berupa diare cair (buang air lebih dari 6 kali perhari), mual, tidak 
nafsu makan, kejang abdomen, lelah dan penurunan berat badan, demam jarang terjadi. 
Median masa inkubasi sekitar 1 minggu. Cyclospora dapat masuk ke epitel usus halus dan 
menyebabkan enteritis. Diare pada orang yang imunokompeten bisa berlangsung lama tetapi 
dapat sembuh dengan sendirinya, menurut beberapa laporan berlangsung selama 9 – 43 hari;  
rata-rata lamanya organisme berkemnbang biak adalah 23 hari pada anak-anak Peru. Pada 
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orang-orang dengan defisiensi sistem kekebalan, diare dapat berlangsung selama berbulan-
bulan. Diare yang disebabkan oleh cyclospora ini juga dilaporkan terjadi pada orang-orang 
yang melancong ke Asia, Karibia, Meksiko dan Peru. Diare dapat berlangsung cukup lama. 
 
Diagnosa dibuat dengan menemukan oocyst yang berukuran 8-9 mm, sekitar 2 kali ukuran 
Cryptosporidium parvum pada keadaan basah pada pemeriksaan mikroskopis fase kontras. 
Pewarnaan tahan asam yang telah dimodifikasi dapat dilakukan. Organisme akan berpendar 
dibawah iluminasi sinar ultra violet. 
Penularan terutama melalui air, dan dapat terjadi baik melalui air minum maupun karena 
berenang di air yang terkontaminasi; namun KLB lintas negara pernah dilaporkan terjadi yang 
menimpa ribuan orang disebabkan oleh buah frambus yang diimport dari Guatemala. KLB ini 
terjadi selama 3 tahun berturut-turut pada akhir tahun 1990 an. Sumber penularan lain yang 
pernah dilaporkan adalah selada dan daun kemangi yang tercemar. KLB mempunya pola 
musiman, dan kasus terbanyak ditemukan pada bulan-bulan dengan suhu yang lebih hangat.  
 
Cara bagaimana produk-produk makanan ini terkontaminasi pada waktu KLB tersebut terjadi 
tidak diketahui, antara lain karena cara yang dipakai untuk mendeteksi Cyclospora pada 
produk ini dan dari sample lingkungan lainnya tidak cukup sensitif untuk jumlah parasit yang 
sedikit. Produk-produk makanan ini sebaiknya dicuci dengan seksama sebelum di makan; 
namun cara ini tidak menghilangkan sama sekali risiko terkena Cyclospora. Jika ditemukan 
penderita diare kronis petugas kesehatan sebaiknya curiga akan kemungkinan infeksi 
Cyclospora, penderita hendaknya diminta untuk mengirimkan tinjanya sehingga dapat 
dilakukan pemeriksaan spesifik untuk menemukan parasit.  
 
Cyclosporiasis dapat di obati dengan memberikan obat trimetroprim (TMP)-sulfametoksazol 
(SMX) per oral selama 7 hari (untuk orang dewasa, 160 mg TMP plus 800 gram SMX dua 
kali sehari; untuk anak-anak, 5 mg/kg TMP ditambah 25mg/kg SMX dua kali sehari). Pada 
penderita yang tidak diobati, penyakit ini dapat berlangsung dalam waktu yang lama, dengan 
gejala yang hilang timbul. Belum ditemukan regimen pengobatan untuk penderita yang tidak 
tahan terhadap sulfa. 
 
Pada pertengahan tahun 1998, 5 negara bagian dan satu kotamadya di AS mewajibkan untuk 
melaporkan bila ditemukan penderita penyakit ini. Pada pertengahan tahun 1998, anggota 
dewan negara bagian dan pejabat epidemiologi setempat mengeluarkan resolusi yang 
merekomendasikan bahwa cyclosporiasis adalah penyakit yang harus di laporkan di seluruh 
negara bagian di AS. Dinegara bagian dimana mekanisme laporan resmi belum ada, dokter 
dan petugas laboratorium yang menemukan penderita cyclosporiasis yang tidak ada riwayat 
bepergian keluar Amerika Utara disarankan untuk melaporkan kepada instansi kesehatan 
setempat, baik tingkat propinsi, teritori atau kepada departemen kesehatan negara bagian. Di 
Kanada, yang dapat dihubungi adalah Bagian Surveilans Penyakit, Biro Penyakit Menular, 
Pusat Laboratorium untuk Pengendalian Penyakit, telpon (613) 941-1288; dan di AS, yang 
dapat dihubungi adalah CDC – Atlanta Divisi Penyakit Parasit, atau Pusat Penyakit Infeksi 
Nasional, telpon (770) 488-7760. 
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INFEKSI SITOMEGALOVIRUS 
 
Infeksi sitomegalovirus (Cytomegalovirus, CMV) sangat sering terjadi namun jarang 
menimbulkan gejala; bila timbul gejala, manifestasinya sangat bervariasi tergantung pada 
umur dan tingkat kekebalan dari orang tersebut ada waktu terkena infeksi. 
 
 
 
 
PENYAKIT SITOMEGALOVIRUS    ICD-9 078.5; ICD-10 B25 
INFEKSI SITOMEGALOVIRUS KONGENITAL ICD-9 771.1; ICD-10 P35.1 
 
 
1. Identifikasi  

Manifestasi klinis berat oleh infeksi virus ini terjadi sekitar 5 – 10 % pada bayi yang 
terinfeksi in utero. Bayi ini menunjukkan gejala dan tanda-tanda klinis dari infeksi umum 
yang berat, terutama menyerang sistem saraf pusat (CNS) dan hati. Letargi, kejang, 
ikterus, petechiae, purpura, hepatosplenomegali, chorioretinitis, kalsifikasi intraserebral 
dan infiltrat paru terjadi dengan derajat yang berbeda. Anak yang bertahan hidup dapat 
menjadi anak dengan retardasi mental, mikrosepali, gangguan sistem motorik, kehilangan 
pendengaran dan muncul penyakit hati kronis. Kematian bisa terjadi in utero; CFR-nya 
tinggi pada bayi dengan infeksi berat. Walaupun infeksi CMV pada neonatus terjadi hanya 
pada 0,3 – 1 % kelahiran, 90 – 95 % dari infeksi intrauterine ini tidak menunjukan gejala, 
namun sekitar 15 – 25 % dari bayi ini akhirnya menunjukkan gejala terjadinya kerusakan 
neurosensor. Infeksi pada janin bisa merupakan infeksi primer atau infeksi maternal yang 
mengalami reaktivasi. Namun infeksi primer mempunyai risiko lebih tinggi untuk 
timbulnya gejala klinis dan gejala sisa. Bayi baru lahir seronegatif yang menerima 
transfusi darah dari donor seropositif bisa  terkena infeksi menjadi penyakit yang berat. 

 
Infeksi yang terjadi pada usia-usia selanjutnya biasanya tanpa gejala dan ada juga yang 
menunjukkan gejala klinis dan hematologis yang mirip dengan infeksi virus 
mononukleosis Epstein-Barr. Namun kedua penyakit ini dapat dibedakan dengan tes 
serologis dan virologis serta dan ditemukannya antibodi heterofil. CMV merupakan 
penyebab sekitar 10 % kasus mononukleosis yang ditemukan pada mahasiswa dan orang 
dewasa yang dirawat di rumah sakit yang berusia antara 25 – 34 tahun. CMV adalah 
penyebab mononukleosis pasca transfusi yang paling umum diketahui menimpa orang-
orang yang tidak kebal terhadap virus ini; banyak infeksi pasca transfusi tidak 
menimbulkan gejala klinis. Infeksi yang menyebar, dengan gejala pneumonitis, retinitis, 
gangguan saluran pencernaan (gastritis, enteritis, colitis) dan hepatitis, terjadi pada orang-
orang dengan imunodefisiensi dan imunosupresi; biasanya ini merupakan manifestasi 
serius dari penderita AIDS. 

 
CMV juga sebagai penyebab paling umum infeksi pasca transplantasi, baik melalui 
transplantasi organ maupun sumsum tulang belakang; pada transplantasi organ, infeksi 
terjadi spesifiknya pada resipien seronegatif dan donor seropositif (carrier), sedangkan 
infeksi pasca transplantasi sumsum tulang terjadi sebagai reaksi reaktivasi. Pada kedua 

 



 142

kejadian ini, baik transplantasi organ maupun sumsum tulang rata-rata angka kesakitan 
timbulnya penyakit serius sekitar 25 %. 

 
Diagnosa pada bayi baru lahir dibuat dengan isolasi virus atau dengan PCR, biasanya dari 
sampel urin. Diagnosa infeksi CMV pada orang dewasa menjadi sulit karena tingginya 
frekuensi penyakit tanpa gejala dan relaps.  Untuk menegakkan diagnosa sebaiknya 
dilakukan berbagai cara pemeriksaan bila memungkinkan. Isolasi virus, deteksi antigen 
CMV (bisa dilakukan dalam waktu 24 jam), deteksi DNA CMV dengan PCR atau 
hibridisasi in situ dapat dilakukan untuk melihat adanya virus pada organ, darah, sekret 
saluran pernafasan dan urin. Studi serologis sebaiknya dilakukan untuk melihat adanya 
antibodi spesifik IgM dari CMV atau adanya kenaikan 4 kali lipat titer antibodi. 
Interpretasi hasil pemeriksaan ini membutuhkan pengetahuan tentang latar belakang 
epidemiologis dan klinis dari penderita. 

 
2. Penyebab penyakit – Human (beta) herpesvirus 5 (CMV manusia), salah satu anggota 

dari subfamili Betaherpesvirus dari famili Herpesviridae; termasuk beberapa strain yang 
sama secara antigenik. 

 
3. Distribusi penyakit  

Tersebar diseluruh dunia. Di AS, infeksi intrauterin terjadi pada 0,5 % hingga 1 % 
kehamilan. Di negara-negara berkembang, infeksi ini didapat pada awal kehidupan. 
Prevalensi antibodi serum pada orang dewasa bervariasi mulai dari 40 % di negara maju 
sampai dengan 100 % di negara berkembang; di AS hal ini berhubungan dengan status 
sosial ekonomi dari penduduk, sedangkan Distribusi Penyakit ini lebih tinggi pada wanita 
daripada pria. Di Inggris, prevalensi antibodi berkaitan dengan ras daripada status social. 
Diberbagai populasi berbeda ditemukan 8 – 60 % bayi sudah mengeluarkan virus pada 
urin pada tahun pertama usia mereka, sebagai akibat terkena infeksi dari serviks ibu atau 
mendapatkan infeksi melalui ASI.  

 
4. Reservoir - Manusia diketahui sebagai satu-satunya reservoir bagi CMV manusia; strain 

yang ditemui pada binatang tertentu tidak menular kepada manusia. 
 
5. Cara penularan  

Penularan terjadi melalui kontak langsung selaput lendir dengan jaringan, sekret ataupun 
ekskreta yang infeksius. CMV di ekskresikan melalui urin, ludah, ASI, sekret serviks dan 
semen pada infeksi primer maupun pada infeksi reaktivasi. Janin bisa tertular in utero dari 
ibu baik berupa infeksi primer maupun berupa infeksi reaktivasi; infeksi janin dengan 
manifestasi klinis yang berat pada waktu lahir sering terjadi sebagai akibat infeksi primer 
dari ibu, namun infeksi (biasanya tanpa gejala) bisa juga terjadi walaupun antibodi 
maternal telah ada sebelum konsepsi. Infeksi post natal sering terjadi pada bayi yang 
dilahirkan oleh ibu yang mengandung CMV pada sekret serviks mereka; dengan demikian 
penularan dari serviks yang terinfeksi adalah cara penularan yang paling umum terjadi 
sebagai penyebab infeksi neonatus. Virus dapat ditularkan kepada bayi melalui ASI, cara 
ini merupakan sumber infeksi yang penting tetapi bukan sebagai penyebab penyakit. 
Viremia mungkin juga terjadi pada penderita asimptomatik sehingga bila ia jadi donor 
virus bisa ditularkan melalui transfusi darah, penularan mungkin terjadi melalui lekosit. 
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Ditemukan bahwa CMV di ekskresikan oleh sebagian besar anak-anak di tempat 
penitipan, hal ini bisa menjadi sumber infeksi bagi masyarakat. Penularan melalui 
hubungan seks umum terjadi dan ini dapat dilihat dari penderita dikalangan homoseksual 
yang berhubungan seks dengan banyak pasangan. 

 
6. Masa inkubasi – Gejala sakit pasca transplantasi ataupun pasca transfusi yang 

mengandung virus akan muncul dalam waktu 3 – 8 minggu. Sedangkan Infeksi yang 
didapat pada waktu proses kelahiran gejala klinis akan tampak 3 – 12 minggu sesudah 
kelahiran.  

 
7. Masa penularan  

Virus di ekskresikan melalui urin dan air ludah selama beberapa bulan dan tetap bertahan 
atau akan muncul secara periodik selama beberapa tahun sesudah infeksi primer. Sesudah 
infeksi neonatal, virus mungkin di ekskresikan selama 5 – 6 tahun. Orang dewasa 
mengekskresikan virus dalam jangka waktu yang lebih pendek, namun virus akan tetap 
ada sebagai infeksi laten. Kurang dari 3 % orang dewasa sehat mengekskresikan virus 
melalui faring. Ekskresi akan timbul kembali dengan adanya imunodefisiensi dan 
imunosupresi.  

 
8. Kekebalan dan kerentanan  

Infeksi tersebar di mana - mana. Janin, penderita penyakit yang melemahkan kondisi 
tubuh, mereka yang mendapatkan pengobatan yang menyebabkan imunosupresi dan 
terutama resipien organ (ginjal, jantung, sum-sum tulang) serta penderita AIDS lebih 
rentan terkena infeksi dan rentan untuk menderita penyakit yang berat. 

 
9. Cara -cara pemberantasan. 

A.  Cara-cara pencegahan: 
1) Waspada dan hati-hati pada waktu mengganti popok bayi, cuci tangan dengan baik 

sesudah mengganti popok bayi dan buanglah kotoran bayi di jamban yang saniter. 
2) Wanita usia subur yang bekerja di rumah sakit (terutama yang bekerja dikamar 

bersalin dan bangsal anak) sebaiknya memperhatikan prinsip tindakan 
kewaspadaan universal; sedangkan pada tempat penitipan anak dan anak 
prasekolah lakukan prosedur standar yang ketat tentang kebersihan perorangan 
seperti kebiasaan mencuci tangan. Terhadap anak-anak dengan retardasi mental 
diberikan perhatian lebih spesifik. 

3) Hindari melakukan transfusi kepada bayi baru lahir dari ibu yang seronegatif 
dengan darah donor dengan seropositif CMV. 

4) Hindari transplantasi jaringan organ dari donor seropositif CMV kepada resipien 
yang seronegatif. Jika hal ini tidak dapat dihindari, maka pemberian IG hiperimun 
atau pemberian antivirus profilaktik mungkin menolong.  

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar. 

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat: laporan resmi tidak diperlukan, Kelas 
5 (lihat tentang pelaporan penyakit menular). 

2) Isolasi: tidak dilakukan. Lakukan tindakan kewaspadaan terhadap sekret yang 
dikeluarkan oleh penderita yang diduga mengekskresikan virus. 
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3) Disinfeksi serentak: Disinfeksi dilakukan terhadap discharge dari penderita yang 
dirawat di Rumah Sakit dan terhadap benda-benda yang tercemar. 

4) Karantina: tidak dilakukan. 
5) Imunisasi kontak: Vaksin secara komersial tidak tersedia. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi: Tidak dilakukan, karena tingginya angka 

prevalensi orang yang tidak menunjukkan gejala klinis di masyarakat. 
7) Pengobatan spesifik: Ganciclovir, intra vena dan per oral, foscarnet IV dipakai 

untuk pengobatan retinitis CMV pada orang-orang dengan tingkat kekebalan 
rendah. Obat-obatan ini mungkin lebih bermanfaat, jika dikombinasikan dengan 
imuno globulin anti-CMV, untuk penderita pneumonitis dan penyakit gastro 
intestinal pada orang-orang yang immunocomporomised. 

 
C. Penanggulangan Wabah : Tidak ada. 
 
D. Implikasi bencana: Tidak ada. 
 
E. Tindakan internasional: Tidak ada. 

 
 
 
 
DEMAM DENGUE      ICD-9 061; ICD-10 A90 
“Break Bone Fever” 
(Demam Sendi) 
 
 
1. Identifikasi  

Penyakit virus dengan demam akut dengan ciri khas muncul tiba-tiba, demam biasanya 
berlangsung selama 3 – 5 hari (jarang lebih dari 7 hari dan kadang-kadang bifasik), 
disertai dengan sakit kepala berat, mialgia, artralgia, sakit retro orbital, tidak nafsu makan, 
gangguan gastro intestinal dan timbul ruam. Eritema awal diseluruh badan tejadi pada 
beberapa kasus. Ruam makulopapuler biasanya muncul pada masa deverfescence. 
Fenomena perdarahan minor, seperti petechiae, epistaksis atau perdarahan gusi bisa terjadi 
selama demam. Pada kulit yang berwarna gelap, ruam biasanya tidak kelihatan. Dengan 
adanya penyakit lain yang mendasari penyakit demam berdarah pada orang dewasa bisa 
terjadi perdarahan, seperti perdarahan gastro intestinal misalnya pada penderita tukak 
lambung atau pada penderita menorrhagia. Infeksi dengue disertai peningkatan 
permeabilitas vaskuler, dengan manifestasi perdarahan disertai dengan kerusakan organ-
organ tertentu disajikan dalam bab demam berdarah dengue. Penyembuhan, dapat disertai 
dengan rasa lelah dan depresi yang berkepanjangan. Limfadenopati dan lekopeni pada 
penderita Demam Dengue dengan limfositosis relatif sering terjadi; trombositopeni (< 100 
x 103/cu mm; unit Standard Internasional < 100 x 109/L) dan meningkatnya transaminase 
lebih jarang terjadi. Penyakit ini biasa muncul sebagai KLB yang eksplosif namun jarang 
terjadi kematian kecuali terjadi perdarahan pada DBD. 
Diferensial diagnosa dari Demam Dengue adalah semua penyakit yang secara 
epidemiologis termasuk di dalam kelompok demam virus yang ditularkan oleh artropoda, 
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demam kuning, campak, rubella, malaria, leptospira dan penyakit demam sistemik lainnya 
terutama yang disertai dengan ruam. 
Pemeriksaan laboratorium seperti HI, CF, ELISA IgG dan IgM, dan tes netralisasi adalah 
alat bantu diagnostik. Antibodi IgM, mengindikasikan infeksi yang sedang atau baru saja 
terjadi, biasanya dapat dideteksi 6 – 7 hari sesudah onset penyakit. Virus diisolasi dari 
darah dengan cara inokulasi pada nyamuk, atau inokulasi pada kultur jaringan nyamuk, 
atau pada kultur jaringan vertebrata, lalu diidentifikasi dengan antibodi monoklonal 
serotipe spesifik. 

 
2. Penyebab penyakit – Virus penyebab Demam Dengue adalah flavivirus dan terdiri dari 4 

serotipe yaitu serotipe 1,2,3 dan 4 (dengue –1,-2,-3 dan –4). Virus yang sama 
menyebabkan Demam Berdarah Dengue (DBD) (lihat di bawah). 

 
3. Distibusi penyakit  

Virus dengue berbagai serotipe sekarang menjadi endemis dibanyak negara tropis. Di 
Asia, virus dengue sangat endemis di Cina Selatan dan Hainan, Vietnam, Laos, 
Kampuchea, Thailand, Myanmar, India, Pakistan, Sri Lanka, Indonesia, Filipina, Malaysia 
dan Singapura; negara dengan endemisitas rendah adalah Papua New Guinea, Bangladesh, 
Nepal, Taiwan dan sebagian besar negara Pasifik. Virus dengue dari berbagai serotipe 
ditemukan di Queensland, Australia Utara, sejak tahun 1981. 
Dengue -1,-2,-3 dan -4 sekarang endemis di Afrika. Di wilayah yang luas di Afrika Barat, 
virus dengue mungkin di tularkan sebagai penyakit epizootic pada monyet; dengue 
perkotaan yang menyerang manusia juga sering terjadi di wilayah ini. Pada tahun-tahun 
belakangan ini, KLB demam dengue terjadi di pantai timur Afrika dari Mozambik ke 
Etiopia dan di kepulauan lepas pantai seperti Seychelles dan Komoro, sedangkan 
penderita demam dengue dan penderita mirip DHF dilaporan dari Saudi Arabia, namun 
jumlahnya sedikit. 
Di Amerika, masuk dan beredarnya ke 4 serotipe virus dengue ini berturut-turut terjadi di 
Karibia dan Amerika Tengah dan Selatan sejak tahun 1977 dan meluas hingga Texas pada 
tahun 1980, 1986, 1995 dan 1997. Pada akhir tahun 1990 an, dua atau lebih serotipe virus 
dengue endemis atau kadang-kadang muncul sebagai KLB di Meksiko, begitu pula di 
Karibia dan Amerika Tengah, Kolombia, Bolivia, Ekuador, Peru, Venezuela, Guyana, 
Suriname, Brazil, Paraguay dan Argentina. KLB bisa terjadi jika vector dan virus penyakit 
ini ada didaerah tersebut baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. 

 
4. Reservoir – Virus dengue bertahan melalui siklus nyamuk Aedes aegypti-manusia di 

daerah perkotaan negara tropis; sedangkan siklus monyet-nyamuk menjadi reservoir di 
Asia Tenggara dan Afrika Barat. 

 
5. Cara penularan  

Ditularkan melalui gigitan nyamuk yang infektif, terutama Aedes aegypti. Ini adalah 
spesies nyamuk yang menggigit pada siang hari, dengan peningkatan aktivitas menggigit 
sekitar 2 jam sesudah matahari terbit dan beberapa jam sebelum matahari tenggelam. 
Aedes aegypti maupun Aedes albopictus ditemukan didaerah perkotaan; kedua species 
nyamuk ini ditemukan juga di AS. Ae. Albopictus, sangat banyak ditemukan di Asia, tidak 
begitu antropofilik dibandingkan dengan Ae. Aegypti sehingga merupakan vector yang 
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kurang efisien. Di Polinesia, salah satu jenis dari Ae. Scutellaris spp, bertindak sebagai 
vector. Di Malaysia, vectornya sdslsh kompleks Ae. Niveus dan di Afrika Barat adalah 
kompleks nyamuk Ae. furcifer-taylori berperan sebagai vector penularan nyamuk-monyet. 

 
6. Masa inkubasi – Dari 3 – 14 hari, biasanya 4 – 7 hari. 
 
7. Masa penularan  

Tidak ditularkan langsung dari orang ke orang. Penderita menjadi infektif bagi nyamuk 
pada saat viremia yaitu : sejak beberapa saat sebelum panas sampai saat masa demam 
berakhir, biasanya berlangsung selama 3 – 5 hari. Nyamuk menjadi infektif 8 – 12 hari 
sesudah mengisap darah penderita viremia dan tetap infektif selama hidupnya. 

 
8. Kerentanan dan kekebalan  

Semua orang rentan terhadap penyakit ini, anak-anak biasanya menunjukkan gejala lebih 
ringan dibandingkan orang dewasa. Sembuh dari infeksi dengan satu jenis serotipe akan 
memberikan imunitas homolog seumur hidup tetapi tidak memberikan perlindungan 
terhadap infeksi serotipe lain dan bisa terjadi eksaserbasi infeksi berikutnya (lihat Demam 
Berdarah Dengue, dibawah). 

 
9. Cara- cara pemberantasan 

A.  Cara-cara pencegahan 
1) Beri penyuluhan, informasikan kepada masyarakat untuk membersihkan tempat 

perindukan nyamuk dan melindungi diri dari gigitan nyamuk dengan memasang 
kawat kasa, perlindungan dengan pakaian dan menggunakan obat gosok anti 
nyamuk (lihat Malaria, 9A3, 9A4). 

2) Lakukan survei di masyarakat untuk mengetahui tingkat kepadatan vector nyamuk, 
untuk mengetahui tempat perindukan dan habitat larva, biasanya untuk Ae. Aegypti 
adalah tempat penampungan air buatan atau alam yang dekat dengan pemukiman 
manusia (misalnya ban bekas, vas bunga, tandon penyimpanan air) dan membuat 
rencana pemberantasan sarang nyamuk serta pelaksanaannya. 

 
B.  Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar. 

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat; laporan resmi wajib dilakukan bila 
terjadi KLB, laporan kasus, kelas 4 (lihat tentang pelaporan penyakit menular). 

2) Isolasi : Kewaspadaan universal terhadap darah. Sampai dengan demam hilang, 
hindari penderita demam dari gigitan nyamuk pada siang hari dengan memasang 
kasa pada ruang perawatan penderita dengan menggunakan kelambu, lebih baik 
lagi dengan kelambu yang telah di rendam di dalam insektisida, atau lakukan 
penyemprotan tempat pemukinan dengan insektisida yang punya efek knock down 
terhadap nyamuk dewasa ataupun dengan insektisida yang meninggalkan residu. 

3) Disinfeksi serentak: tidak dilakukan. 
4) Karantina: Tidak dilakukan. 
5) Imunisasi kontak: tidak dilakukan. Jika Demam Dengue terjadi disekitar daerah 

fokus demam kuning, lakukan imunisasi terhadap penduduk dengan vaksin demam 
kuning sebab vektor untuk daerah perktoaan kedua penyakit ini sama.    
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6) Lakukan Investigasi terhadap kontak dan sumber infeksi : Selidiki tempat tinggal 
penderita 2 minggu sebelum sakit dan cari penderita tambahan yang tidak 
dilaporkan atau tidak terdiagnosa. 

7) Pengobatan spesifik : Pengobatan spesifik tidak ada, yang diberikan adalah 
pengobatan suportif atau penunjang. Aspirin merupakan kontraindikasi. 

 
C. Penanggulangan wabah:  

1) Temukan dan musnahkan spesies Aedes di lingkungan pemukiman, bersihkan 
tempat perindukan atau taburkan larvasida di semua tempat yang potensial sebagai 
tempat perindukan larva Ae. Aegypti. 

2) Gunakan obat gosok anti nyamuk bagi orang-orang yang terpajan dengan nyamuk. 
 

D. Implikasi bencana : Wabah atau KLB dapat menjadi intensif dan dapat menyerang 
sebagian besar penduduk. 

 
E. Tindakan internasional :  

Terapkan kesepakatan internasional yang di buat untuk mencegah penyebaran Ae. 
Aegypti melalui kapal, pesawat udara dan alat transportasi darat dari daerah endemis 
atau daerah KLB. Tingkatkan surveilans internasional dan lakukan pertukaran 
informasi antar negara. Manfaatkan Pusat Kerjasama WHO.  

 
 
 
 
DENGUE HEMORRHAGIC FEVER/ DENGUE SHOCK SYNDROME (DHF/DSS)

        ICD-9 065.4; ICD-10 A91 
 
DEMAM BERDARAH DENGUE/SINDROMA RENJATAN DENGUE 
 
 
1. Identifikasi  

Penyakit virus berat yang ditularkan oleh nyamuk endemik di banyak negara di Asia 
Tenggara dan Selatan, Pasifik dan Amerika Latin; ditandai dengan meningkatnya 
permeabilitas pembuluh darah, hipovolemia dan gangguan mekanisme penggumpalan 
darah. Terutama menyerang anak-anak, tetapi juga menyerang orang dewasa. Definisi 
kasus menurut WHO adalah: (1) demam atau adanya riwayat demam pada saat sekarang; 
(2) trombositopeni; hitung platelet sama atau kurang dari 100 x 103/cu mm (Standar 
Internasional sama atau kurang dari 100 x 109/L); (3) manifestasi perdarahan seperti tes 
torniquet positif, petechiae atau fenomena perdarahan yang jelas; dan (4) berkurangnya 
plasma karena meingkatnya permeabilitas vaskuler. Adanya kenaikan hematokrit sebesar 
20 % dibandingkan dengan nilai normal atau ditemukannya efusi pleural atau efusi 
abdomen dengan pemeriksaan ultrasonografi, tomografi ataupun sinar-X. Sedagkan 
Sindroma Renjatan Dengue (Dengue Shock Sindrome, DSS) adalah penderita DHF yang 
lebih berat ditambah dengan adanya tanda-tanda renjatan: (1) denyut nadi lemah dan 
cepat; (2) tekanan nadi lemah (< 20 mm Hg); (3) hipotensi dibandingkan nilai normal 
pada usia tersebut; (4) gelisah, kulit berkeringat dan dingin.  
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Terapi cairan intravena atau oral yang tepat bisa mengurangi meningkatnya hematokrit 
dan perlu dilakukan observasi yang ketat untuk melihat terjadinya kebocoran plasma.   
Penyakit ini bersifat biphasic; tiba-tiba dimulai dengan demam, dan pada anak-anak, 
disertai dengan keluhan pada saluran pernapasan bagian atas, kadang-kadang tidak ada 
nafsu makan, rasa panas di daerah muka dan gangguan gastro intestinal ringan. 
Bersamaan dengan defervescence dan menurunnya hitung trombosit, keadaan umum 
penderita tiba-tiba memburuk, ditandai dengan rasa lemas, sangat gelisah, muka pucat dan 
nafas cepat, rasa sakit yang sangat di daerah abdomen dan sianosis sekitar mulut. Hati 
mungkin membengkak, biasanya 2 hari atau lebih sesudah turunnya suhu badan.  
Perdarahan sering terjadi termasuk petechiae yang menyebar, uji torniquet positif, mudah 
memar dan yang jarang adalah timbulnya mimisan, perdarahan pada saat pengambilan 
darah vesed serta perdarahan gusi. Terjadinya perdarahan gastro intestinal adalan tanda 
prognosa yang jelek bisanya sesudah mengalami masa renjatan yang lama. Pada kasus 
berat, gejala kllinis ditambah dengan terjadinya akumulasi cairan pada rongga tubuh, 
menurunnya kadar serum albumin, meningkatnya kadar transaminase, memanjangnya 
waktu protrombin dan rendahnya kadar protein komplemen C3. DHF dengan kerusakan 
hati berat, dengan atau tanpa ensefalopati telah di temukan pada waktu KLB dengue-3 di 
Indonesia dan Thailand. Angka kematian dari penderita DHF dengan renjatan yang tidak 
diobati atau dengan manajemen yang salah adalah sebesar 40 – 50 %; dengan terapi cairan 
fisiologis yang cepat, angka ini menurun menjadi 1 – 2 %. 
Tes serologis menunjukan peningkatan titer antibodi terhadap virus dengue. Adanya 
antibodi lgM, menunjukan bahwa infeksi flavirus sedang terjadi atau baru saja terjadi, 
biasanya bisa dideteksi 6 – 7 hari sesudah onset penyakit. Virus dapat diisolasi dari darah 
selama stadium demam akut dengan menyuntikkannya pada nyamuk atau kultur sel. 
Isolasi dari organ pada saat otopsi sulit dilakukan tetapi kemungkinannya  bertambah 
melalui inokulasi nyamuk. Sekuen asam nukleik yang spesifik dari virus dapat dideteksi 
dengan PCR. (Infeksi virus dengue dengan atau tanpa perdarahan telah dijelaskan diatas. 
Demam kuning dan penyakit perdarahan lain akan dijelaskan secara terpisah). 

 
2. Penyebab penyakit – lihat Demam Dengue diatas. Semua serotipe dengue dapat 

menyebabkan DHF/DSS pada urutan menurun menurut frekwensi penyakit yang 
ditimbulkan tipe 2, 3, 4 dan 1 

 
3. Distribusi Penyakit 

Wabah DHF baru-baru ini telah terjadi di Filipina, Kaledonia baru, Tahiti, Cina, Vietnam, 
Laos, Kamboja, Maldives, Kuba, Venezuela, French Guiana, Suriname, Brasil, Kolombia, 
Niakaragua dan Puerto Rico. KLB terbesar dilaporan di Vietnam pada tahun 1987, pada 
saat itu kira-kira 370.000 kasus dilaporan. Di negara tropis Asia, DHF/DSS terutama 
menyerang anak-anak penduduk setempat yang berusia dibawah 15 tahun. Kasus DF/DHF 
sering terjadi selama musim hujan dan di daerah dengan kapasitas Ae. Aegypti yang tinggi. 

 
4, 5, 6 dan 7 : Reservoir, cara penularan penyakit, masa inkubasi, masa penularan – 

lihat Demam Dengue diatas. 
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8. Kekebalan dan kerentanan 
Penjelasan tentang faktor risiko terbaik adalah dengan teori sirkulasi heterolog dari 
antibodi dengue, yang didapat secara pasif pada bayi atau secara aktif melalui infeksi yang 
terjadi sebelumnya. Antibodi ini meningkatkan infeksi dari fagosit mononuklair dengan 
terbentuknya kompleks-imun-virus. Asal geografis dari strain dengue, umur , jenis 
kelamin dan faktor genetis manusia juga penting sebagai faktor risiko. 
Pada tahun 1981 terjadi KLB di Kuba yang disebabkan oleh virus dengue 2 Asia 
Tenggara, pada saat itu DHF/DSS, 5 kali lebih sering terjadi pada orang kulit putih 
daripada orang kulti hitam. Di Myanmar, India Timur orang-orang disana juga rentan 
terhadap DHF. 

 
9. Cara - cara pemberantasan 

A. Tindakan pencegahan : lihat Demam Dengue diatas 
 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar 

1), 2), 3), 4), 5) dan 6), laporan kepada petugas kesehatan setempat, isolasi, disinfeksi 
serentak, karantina, imunisasi kontak dan investigasi kontak dan sumber infeksi : 
lihat Demam Dengue diatas 

7) Pengobatan spesifik : Renjatan hipovolemik disebabkan oleh bocornya plasma 
karena peningkatan permeabilitas pembuluh darah bereaksi dengan terapi oksigen 
dan pemberian cepat dengan cairan dan elektrolit (larutan Ringer laktat 10 – 20 
ml/kg/jam). Pada kasus renjatan yang lebih berat, sebaiknya digunakan plasma dan 
atau cairan pengganti plasma. Kecepatan pemberian plasma dan cairan harus 
dihitung sesuai dengan jumlah yang hilang, biasanya diukur dengan 
mikrohematrokrit. Peningkatan nilai hematokrit yang terus menerus walupun 
sudah diguyur dengan cairan memberi indikasi bahwa perlu diberikan plasma atau 
koloid lain. Pengamatan yang ketat perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya 
overhidrasi. Transfusi darah dilakukan bila terjadi perdarahan berat yang 
menyebabkan turunnya hematokrit. Penggunaan heparin untuk mengobati 
perdarahan massive oleh karena adanya “Disseminated Intra Vasculer 
Congulation” berbahaya, tidak ada manfaatnya. Plasma segar , fibrinogen dan 
konsentrat trombosit digunakan untuk mengobati perdarahan berat. Aspirin 
merupakan kontradiksi karena dapat menimbulkan perdarahan. 

 
C, D dan E : Penanggulangan wabah, implikasi bencana dan tindakan international : lihat 

Demam Dengue diatas. 
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DENGUE HEMORRHAGIC FEVER/DENGUE SHOCK SYNDROME (DHF/DSS) 
         ICD-9 065.4; ICD-10 A91 
 
DEMAM BERDARAH DENGUE/SINDROMA RENJATAN DENGUE 
 
 
1. Identifikasi 

Penyakit virus berat yang ditularkan oleh nyamuk endemik di banyak negara di Asia 
Tenggara dan Selatan, Pasifik dan Amerika Lain; ditandai dengan meningkatnya 
permeabilitas pembuluh darah, hipovolemia dan gangguan mekanisme penggumpalan 
darah. Terutama menyerang anak-anak, tetapi juga menyerang orang dewasa. Definisi 
kasus menurut WHO adalah: (1) demam atau adanya riwayat demam pada saat sekarang; 
(2) trombositopeni; hitung platelet sama atau kurang dari 100 x 10³/cu mm (Standar 
Internasional sama atau kurang dari 100 x 10 9 /L); (3) manifestasi perdarahan seperti tes 
tourniquet positif, petechiae atau fenomena perdarahan yang jelas; dan (4) berkurangnya 
plasma karena meningkatnya permeabilitas vaskuler. Adanya kenaikan hematokrit sebesar 
20% dibandingkan dengan nilai normal atau ditemukannya efusi pleural atau efusi 
abdomen dengan pemeriksaan ultrasonografi, tomografi ataupun sinar-X. Sedangkan 
sindroma renjatan dengue (Dengue Shock Syndrome, DSS) adalah penderita DHF yang 
lebih berat ditambah dengan adanya tanda-tanda renjatan: (1) denyut nadi lemah dan 
cepat; (2) tekanan nadi lemah (< 20 mmHg); (3) hipotensi bila dibandingkan nilai normal 
pada usia tersebut; (4) gelisah, kulit berkeringat dan dingin. Terapi cairan intravena atau 
oral yang tepat bisa mengurangi meningkatnya hematokrit dan perlu dilakukan observasi 
yang ketat untuk melihat terjadinya kebocoran plasma. 
Penyakit ini bersifat biphasic; tiba-tiba dimulai dengan demam, dan pada anak-anak 
disertai dengan keluhan pada saluran pernapasan bagian atas, kadang-kadang tidak ada 
nafsu makan, rasa panas di daerah muka dan gangguan gastro intestinal ringan. 
Bersamaan dengan defervescence dan menurunnya hitung trombosit, keadaan umum 
penderita tiba-tiba memburuk, ditandai dengan rasa lemas, sangat gelisah, muka pucat dan 
nafas cepat, rasa sakit yang sangat di daerah abdomen dan sianosis di sekitar mulut. Hati 
mungkin membengkak, biasanya 2 hari atau lebih sesudah defervescence. 
Perdarahan sering terjadi termasuk petechiae yang menyebar, uji tourniquet positif, 
mudah memar dan yang jarang adalah timbulnya mimisan, perdarahan pada saat 
pengambilan darah vena serta perdarahan gusi. Terjadinya perdarahan gastrointestinal 
adalah tanda prognosa yang jelek biasanya sesudah mengalami masa renjatan yang lama. 
Pada kasus berat, gejala klinis ditambah dengan terjadinya akumulasi cairan pada rongga 
tubuh, menurunnya kadar serum albumin, meningkatnya kadar transaminsse, 
memanjangnya waktu protrombin dan rendahnya kadar protein komplemen C-3. DHF 
dengan kerusakan hati berat, dengan atau tanpa ensefalopati telah ditemukan pada waktu 
Kejadian Luar Biasa (KLB) Dengue-3 di Indonesia dan Thailand. Angka kematian dari 
penderita DHF dengan renjatan yang tidak diobati atau dengan manajemen yang salah 
adalah sebesar 40 – 50%; dengan terapi cairan fisiologis yang tepat, angka ini menurun 
menjadi 1 – 2 %. 
Tes serologis menunjukkan peningkatan titer antibodi terhadap virus Dengue. Adanya 
antibodi IgM menunjukkan bahwa infeksi flavirus sedang terjadi atau baru saja terjadi, 
biasanya bisa dideteksi 6-7 hari sesudah onset penyakit. Virus dapat diisolasi dari darah 
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selama stadium demam akut dengan menyuntikannya pada nyamuk atau kultur sel. Isolasi 
dari organ pada saat otopsi sulit dilakukan tetapi kemungkinannnya bertambah melalui 
inokulasi nyamuk. Sekuen asam nukleik yang spesifik dari virus dapat dideteksi dengan 
PCR. Infeksi virus Dengue dengan atau tanpa perdarahan telah dijelaskan di atas. Demam 
kuning dan penyakit perdarahan lain akan dijelaskan secara terpisah. 

 
2. Penyebab Penyakit - Lihat Demam Dengue di atas. Semua serotipe dengue dapat 

menyebabkan DHF/DSS pada urutan menurun menurut frekuensi penyakit yang 
ditimbulkan tipe 2,3,4 dan 1. 

 
3. Distribusi Penyakit 

Epidemi DHF baru-baru ini telah terjadi di Filipina, Kaledonia Baru, Tahiti, China, 
Vietnam, Laos, Kamboja, Maldius, Kuba, Venezuela, Frenc Guiana, Suriname, Brasil, 
Kolombia, Nikaragua dan Puerto Rico. KLB terbesar dilaporkan di Vietnam pada tahun 
1987, pada saat itu kira-kira 370.000 kasus dilaporkan. Di Negara tropis Asia, DHF/DSS 
terutama menyerang anak-anak penduduk setempat yang berusia di bawah 15 tahun. 
Kasus DHF/DSS sering terjadi selama musim hujan dan di daerah dengan kepadatan 
Aedes aegypti  yang tinggi.  

 
4; 5; 6 dan 7: Reservoir, cara penularan penyakit, masa inkubasi, masa penularan, - 

lihat Demam Dengue di atas. 
 
8.   Kekebalan dan Kerentanan 

Penjelasan tentang faktor risiko terbaik adalah dengan teori sirkulasi heterologi dari 
antibodi dengue yang didapat secara pasif pada bayi atau secara aktif melalui infeksi yang 
terjadi sebelumnya. Antibodi ini meningkatkan infeksi dari fagosit mononuklair dengan 
terbentuknya kompleks-immun-virus. Asal geografis dari strain dengue, umur, jenis 
kelamin dan faktor genetik manusia juga penting sebagai faktor risiko. Pada tahun 1981 
terjadi KLB di Kuba yang disebabkan oleh virus dengue 2. Di Asia Tenggara pada saat itu 
DHF/DSS, 5 kali lebih sering terjadi pada orang kulit putih daripada orang kulit hitam. Di 
Myanmar dan  India Timur, orang-orang di sana juga rentan terhadap DHF. 

 
9.   Cara  Pemberantasan 

A. Tindakan pencegahan:  lihat Demam Dengue di atas. 
 
B. Pengawasan Penderita, Kontak dan Lingkungan Sekitar: 

1), 2), 3), 4), 5) dan 6), laporan kepada petugas kesehatan setempat, isolasi, desinfeksi 
serentak, karantina, imunisasi kontak dan investigasi kontak dan sumber infeksi: 
lihat demam Dengue di atas. 

7)  Pengobatan khusus : Renjatan hypovolemik disebabkan oleh bocornya plasma 
Karena peningkatan permeabilitas pembuluh darah bereaksi dengan terapi oksigen 
dan pemberian cepat dengan cairan dan elektrolit (larutan ringer laktat 10 – 20 
ml/kg/jam). Pada kasus renjatan yang lebih berat, sebaiknya digunakan plasma dan 
atau cairan pengganti plasma. Kecepatan pemberian plasma dan cairan harus 
dihitung sesuai dengan jumlah yang hilang, biasanya diukur dengan 
mikrohematokrit. Peningkatan nilai hematokrit yang terus-menerus walaupun 
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sudah diguyur dengan cairan memberi indikasi bahwa perlu diberikan plasma atau 
koloid lain. Pengamatan yang ketat perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya 
overhidrasi. Transfusi darah dilakukan bila terjadi perdarahan berat yang 
menyebabkan turunnya hematokrit. Penggunaan heparin untuk mengobati 
perdarahan massive oleh karena adanya “Dessiminated Intra Vascular 
Coagulation” berbahaya, tidak ada manfaatnya. Plasma segar, fibrinogen dan 
konsentrat trombosit digunakan untuk mengobati perdarahan berat. Aspirin 
merupakan kontraindikasi karena dapat menimbulkan perdarahan. 

 
D dan E:  Penanggulangan Wabah, Implikasi Bencana dan Tindakan  Internasional : lihat 

Demam Dengue di atas. 
 
 
 
DERMATOFITOSIS      ICD-9 110;  ICD-10 B35 
(Tinea, Cacing gelang (Ring-worm), Dermatomikosis, Epidermofitosis, Trikofitosis, 
Mikrosporiosis) 
 
 
Dermatofitosis dan tinea adalah terminologi umum, merupakan sinonim untuk penyakit jamur 
yang menyerang bagian tubuh yang mempunyai lapisan tanduk (rambut, kuku dan kulit).  
Berbagai genus dan spesies jamur yang secara kolektif disebut sebagai dermatofit adalah 
penyebab dermatofitosis.  Dermatofitosis ini dibagi menurut tempat infeksi. 
 
 
I. TINEA BARBAE DAN TINEAS CAPITIS      ICD-9 110.0;  ICD-10 B35.0 

(Cacing gelang dari jenggot dan kulit kepala, Kerion, Favus) 
 
 
1. Identifikasi 

Penyakit jamur yang muncul sebagai papula kecil dan menyebar periferal, meninggalkan 
bercak bersisik yang menyebabkan botak sementara. Rambut yang terinfeksi menjadi 
rapuh dan mudah patah. Kadang-kadang muncul luka basah bernanah yang disebut kerion. 
Favus dari kulit kepala (ICD-9 110.9) merupakan varietas dari Tinea capitis  yang 
disebabkan oleh Trichophyton schoenleinii. Ciri-cirinya berbau seperti tikus, membentuk 
crusta cekung (scutulae), yang menempel pada kulit kepala. Rambut yang terkena tidak 
patah namun berubah menjadi abu-abu dan suram, terkadang rontok dan menyebabkan 
kebotakan yang permanen.  
 
Tinea capitis dapat dengan mudah dibedakan dengan piedra, infeksi jamur dari rambut 
yang ditemukan di Amerika Selatan dan beberapa negara di Asia Tenggara dan Afrika. 
Piedra mempunyai ciri-ciri hitam, dengan benjolan kecil seperti pasir pada akar rambut 
disebabkan oleh Piedraia hortai atau dengan benjolan-bejolan lunak pucat putih 
disebabkan oleh Trichosporon beigelii, yang sekarang disebut sebagai T. ovoides atau T. 
inkin. 
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Pemeriksaan kulit kepala dengan sinar ultra violet (lampu Wood) untuk menemukan 
pantulan sinar fluoresen hijau-kuning berguna untuk mendiagnosa Tinea capitis yang 
disebabkan oleh Microsporum canis dan M. audouinii; spesies Trichopyton tidak 
memantulkan sinar fluoresen. Infeksi yang disebabkan oleh spesies Microsporum, 
pemeriksaan mikroskopis dilakukan terhadap sediaan yang diambil dari sisik kulit dan 
rambut yang dilarutkan dengan kalium hidroksida 10% atau dengan menggunakan 
mikroskop ultra violet untuk memeriksa sediaan putih alkofluor akan tampak gambaran 
yang khas berupa adanya invasi “hyaline ectothrix arthrospores”. Jamur ini sebaiknya 
dikultur untuk konfirmasi diagnosa. Sedangkan infeksi jamur oleh Trichophyton spp 
menunjukkan pola invasi endothrix (didalam rambut). 

 
2. Penyebab Penyakit 

Bermacam-macam spesies dari Microsporum dan Trichophyton.  Identifikasi genus dan 
spesies jamur penting untuk prognosa penyelidikan epidemiologis. 

 
3.   Distribusi Penyakit 

Infeksi Tinea capitis yang disebabkan oleh Trichophyton tonsurans sekarang mewabah di 
daerah perkotaan di Amerika Serikat bagian timur, Puerto Rico, Meksiko dan Australia. 
Infeksi M. canis pada manusia ditemukan di daerah perkotaan dan pedesaan dimana 
kucing dan anjing di daerah tersebut terinfeksi. Pada masa lampau, M. audouinii 
menyebar di Amerika Serikat terutama di daerah perkotaan; infeksi T. verrucosum dan T. 
mentagrophytes var mentagrophytes ditemukan terutama di daerah perkotaan dimana 
penyakit ini ada pada hewan ternak, kuda, tikus dan binatang liar. 

 
4.   Reservoir 

Manusia untuk T. tonsurans, T. schoenileinii dan T. audouinii; sedangkan binatang 
terutama anjing, kucing dan hewan ternak merupakan reservoir organisme selain yang 
disebutkan di atas. 

 
5.   Cara Penularan  

Langsung dari kulit ke kulit atau kontak tidak langsung, terutama dari kursi di bioskop, 
melalui penjepit rambut di salon atau tukang cukur, melalui barang-barang yang biasa ada 
di toilet seperti sisir atau sikat rambut, atau baju dan topi yang terkontaminasi dengan 
rambut dari orang yang terinfeksi maupun dari binatang. 

 
6.   Masa Inkubasi  - Biasanya 10 – 14 hari. 
 
7.   Masa Penularan - Jamur bisa ditemukan pada benda-benda yang terkontaminasi dalam 

jangka waktu yang lama. 
 
8.   Kekebalan dan Kerentanan 

Anak-anak di bawah usia pubertas mempunyai risiko tinggi terhadap infeksi M. canis; 
semua golongan umur bisa terinfeksi Trichophyton. Infeksi ulang jarang terjadi. 
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9.   Cara Pemberantasan 
A. Tindakan Pencegahan: 

1) Beri penyuluhan kepada masyarakat, terutama orang tua tentang bahaya dan cara 
penularan penyakit ini dari orang yang terinfeksi atau dari binatang yang terinfeksi 
seperti anjing, kucing dan binatang lain. 

2) Dalam keadaan wabah atau di daerah hiperendemis dimana spesies non-
Trichophyton tersebar luas, lakukan survey kepala terhadap anak-anak dengan 
menggunakan sinar ultra violet (lampu Wood) sebelum mereka masuk ke sekolah. 

 
B.   Pengawasan Penderita, Kontak dan Lingkungan Sekitar 

1) Laporan kepada petugas kesehatan setempat: laporan wajib diberikan bila terjadi 
wabah; kasus perorangan tidak dilaporkan, Kelas 4 (lihat tentang pelaporan 
penyakit menular). 

2) Isolasi: tidak dilakukan. 
3) Desinfeksi serentak: Pada kasus ringan lakukan pencucian kulit kepala setiap kali 

untuk menghilangkan rambut yang rontok. Penggunaan sampo selenium sulfide 
untuk menghilangkan lapisan kulit yang mengelupas cukup bermanfaat. Pada 
kasus yang berat cuci kulit kepala setiap hari dan tutupi rambut dengan topi. Topi 
yang terkontaminasi sebaiknya direbus sesudah digunakan. 

4) Karantina: tidak praktis. 
5) Imunisasi kontak: tidak dilakukan. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi: Lakukan penelitian kontak yang ada di 

rumah tangga, binatang rumah dan binatang ternak untuk melihat kemungkinan 
adanya infeksi; obati bila ada yang terinfeksi. Beberapa jenis binatang terutama 
kucing, bisa bertindak sebagai carrier yang tidak menunjukkan gejala. 

7) Pengobatan khusus: Griseofulvin (Gris-PEG®) diberikan secara oral paling sedikit 
selama 4 minggu sebagai obat pilihan. Antibiotika sistemik berguna untuk 
mencegah infeksi sekunder oleh bakteri pada ringworm; pada kasus kerion, 
gunakan juga salep keratolitik dan kapas penutup kulit kepala. Lakukan 
pemeriksaan setiap minggu dan lakukan kultur; pada saat kultur menjadi negatif 
dapat dikatakan sudah sembuh total. 

   
C. Penanggulangan Wabah:  Jika KLB terjadi di sekolah atau tempat lain, beri 

penyuluhan kepada anak-anak dan orang tua bagaimana cara penyebaran dan 
pencegahan penyakit ini serta melakukan kebersihan perorangan. Hubungi perawat 
dan dokter untuk mendiagnosa penyakit, dan lakukan survey tindaklanjut. 

 
D. Implikasi bencana:  tidak ada. 
 
E. Tindakan Internasional:  tidak ada. 
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II.  TINEA CRURIS      ICD-9 110.3;  ICD-10 B35.6 
 (Ringworm pada daerah inguinal dan daerah perianal) 
 
 TINEA CORPORIS    ICD-9 110.5;  ICD-10 B35.4 
 (Cacing cincin di tubuh) 

 
1.   Identifikasi 

Penyakit jamur kulit yang menyerang selain kulit kepala, jenggot dan kaki dengan lesi 
rata, menyebar dan berbentuk cincin. Tepi luka biasanya berwarna merah, vesiculair atau 
pustulair mungkin kering dan bersisik atau lembab berkerak. Ketika lesi menyebar ke arah 
periferal, bagian tengah terkadang bersih, meninggalkan kulit yang nampak normal. 
Membedakannya dengan kandidiasis inguinal penting oleh karena pengobatannya 
berbeda. 
Diagnosa presumptif dibuat dengan mengambil sampel dari tepi luka yang sudah lanjut, 
direndam dalam potassium hidroksida 10% dan diperiksa di bawah mikroskop atau 
diperiksa dengan mikroskop ultra violet terhadap sediaan calcofluor putih untuk melihat 
segmentasi, cabang filamen hyaline dari jamur. Identifikasi pasti dilakukan dengan kultur. 

 
2.   Penyebab Penyakit - Sebagian besar spesies dari Mircosporum dan Trichophyton; juga 

Epidermophyton floccosum, Stytalidium dimidiatum dan S. hyalinum menyebabkan “tipe 
kering” tinea korporis pada daerah tropis. 

 
3.   Distribusi Penyakit 

Tersebar di seluruh dunia dan relatif sering ditemukan. Infeksi pada pria lebih sering 
terjadi daripada wanita. 

 
4.   Reservoir - Manusia, binatang dan tanah; tinea cruris hampir selalu pada pria. 
 
5.   Cara Penularan  

Kontak langsung atau tidak langsung dengan kulit dan kulit kepala dari orang yang 
terinfeksi, lesi dari binatang; lantai yang terkontaminasi; tiang pancuran kamar mandi, 
bangku dan benda-benda sejenis. 
 

6. Masa Inkubasi - Biasanya 4 – 10 hari. 
 
7. Masa Penularan  

Selama kulit masih ada dan jamur masih bertahan pada barang-barang yang 
terkontaminasi. 

 
8. Kerentanan dan Kekebalan  

Seluruh bagian tubuh bisa terinfeksi, dapat diperburuk oleh gesekan dan keringat yang 
banyak pada bagian ketiak dan inguinal, dan pada saat suhu lingkungan dan kelembaban 
tinggi. Semua umur rentan terhadap penyakit ini. 
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9. Cara Pemberantasan 
A. Tindakan Pencegahan 

Cuci handuk dan baju dengan air panas dan atau dengan obat anti jamur, menjaga 
kebersihan di pancuran kamar mandi dan tempat ganti ruang olah raga, membersihkan 
bangku secara berkala, menyemprot dan pengeringan cepat kamar mandi. Obat anti 
jamur seperti kresol baik digunakan untuk membersihkan bangku dan lantai. 

 
B. Pengawasan Penderita, Kontak dan Lingkungan Sekitar 

1) Laporan kepada petugas kesehatan setempat, wabah wajib dilaporkan, tidak ada 
laporan khusus untuk kasus perorangan, Kelas 4 (lihat tentang pelaporan penyakit 
menular). Laporkan infeksi pada anak-anak sekolah kepada pihak yang 
berwenang. 

2) Isolasi: Ketika masih dalam masa pengobatan, anak-anak yang terinfeksi 
sebaiknya tidak menggunakan ruang olah raga, kolam renang dan dilarang 
melakukan kegiatan yang bisa menularkan penyakit kepada orang lain. 

3) Desinfeksi serentak:  Pencucian baju berulang kali dengan benar. 
4) Karantina: Tidak dilakukan. 
5) Imunisasi kontak: Tidak dilakukan. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi: Periksalah sekolah dan kontak di rumah, 

binatang peliharaan dan binatang ternak, obati penderita bila perlu. 
7) Pengobatan khusus: mandikan dengan sabun dan air secara seksama, bersihkan 

keropeng dari lesi dan berikan obat anti jamur tropical seperti miconazole, 
ketoconazole, clotrimazole, econazole, naftifine, terbinafine, tolnaftate atau 
ciclopirox. Pemberian Griseofulvin (Gris-PEG®) oral cukup efektif, itraconazole 
(Sporanox®) atau terbinafine (Lamisil®) juga efektif. 

 
C. Penanggulangan Wabah:  Beri penyuluhan kepada anak-anak  dan orang tua tentang 

cara-cara penularan penyakit ini serta menjaga kebersihan perorangan. 
 
D. Implikasi bencana:  Tidak ada 
 
E. Tindakan Internasional:  Tidak ada. 

 
 
 
III.  TINEA PEDIS      ICD-9 110.4;  ICD-10 B35.3 
 (Ringworm kaki, Kaki atlit) 
 
 
1. Identifikasi  
 Penyakit jamur ini dikenal dengan adanya kaki yang pecah-pecah dan mengelupas, 

terutama diantara jari kaki, atau luka lepuh yang mengandung cairan; biasa disebut kaki 
atlet. Pada kasus yang berat, lesi vesikuler muncul di beberapa bagian tubuh, terutama 
tangan; dermatofitid ini tidak mengandung jamur tetapi merupakan reaksi alergi terhadap 
produk jamur. 

 Diagnosa presumtif dilakukan dengan pemeriksaan mikroskopis dari preparat yang 
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direndam dengan kalkofluor putih yang diambil dari luka antara jari kaki, terlihat cabang 
filament berbuku-buku. Gambaran klinis dari lesi bukanlah untuk diagnostic; diagnosa 
pasti dengan kultur. 

 
2. Penyebab Penyakit 
 Trichophyton rubrum, T. mentagrophytes varian interdigitale dan Epidermophyton 

floccosum. 
 
3. Distribusi Penyakit 
 Tersebar di seluruh dunia dan merupakan penyakit yang umum. Orang dewasa lebih 

sering terkena daripada anak-anak, dan laki-laki lebih sering daripada perempuan. Infeksi 
lebih sering dan lebih parah pada musim panas. 

 
4.   Reservoir :  - Manusia. 
 
5. Cara Penularan 
 Kontak langsung atau tidak langsung dengan lesi kulit orang yang terinfeksi atau lantai 

yang terkontaminasi, tiang pancuran kamar mandi atau barang-barang lain yang 
digunakan orang yang terinfeksi. 

 
6.  Masa Inkubasi: - Tidak diketahui. 
 
7. Masa Penularan:  Sepanjang lesi dan spora masih ada pada barang-barang yang 

terkontaminasi. 
 
8.  Kekebalan dan Kerentanan:  Kerentanan bervariasi dan infeksi bisa tidak 

menampakkan gejala. Serangan ulang sering terjadi. 
 
9.   Cara Pemberantasan 
 A. Tindakan Pencegahan 

Untuk tinea corporis, beri penyuluhan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan 
perorangan dengan ketat; keringkan sela jari kaki sesudah mandi; gunakan bedak tabur 
yang dapat membasmi jamur pada kaki terutama di sela jari kaki. Sepatu yang ketat 
memberikan kemungkinan kaki terkena infeksi. 

  
 B. Pengawasan Penderita, Kontak dan Lingkungan Sekitar 

1) Laporan kepada petugas kesehatan setempat: memberi laporan wajib dilakukan 
jika terjadi KLB. Kasus individual tidak dilaporkan, Kelas 4 (lihat tentang 
pelaporan penyakit menular). Laporkan kepada pihak yang berwenang jika 
ditemukan peningkatan jumlah penderita di sekolah. 

2) Isolasi: Tidak dilakukan. 
3) Desinfeksi serentak: rebus kaos kaki dari mereka yang menderita infeksi agar tidak 

terjadi infeksi ulangan. 
4) Karantina: Tidak dilakukan. 
5) Imunisasi Kontak: Tidak dilakukan. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi: Tidak dilakukan. 
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7) Pengobatan Khusus: Fungisida tropical seperti miconazole, clotrimazole, 
ketoconazole, ciclopirox atau tolnaftat.  Gunakan sandal agar kaki kering terkena 
udara, gunakan bedak tabur. Griseofulvin (Gris-PEG®) oral diberikan jika terjadi 
infeksi berat atau terjadi infeksi yang lama, namun kurang efektif dibandingkan 
dengan pemberian anti jamur tropikal yang dilakukan secara teratur. 

 
C. Penanggulangan Wabah:  Bersihkan dan cuci lantai ruang olah raga dengan seksama 

begitu juga terhadap pancuran kamar mandi dan sumber-sumber infeksi yang lain; 
lakukan desinfeksi dengan obat anti jamur seperti kresol. Berikan penyuluhan kepada 
masyarakat tentang cara-cara penularan penyakit ini. 

 
D. Implikasi bencana:  Tidak ada. 
 
E. Tindakan Internasional:  Tidak ada. 
 
 
 

IV. TINEA UNGUIUM    ICD-9 110.1;  ICD-10 B35.1 
 (Ringworm kuku, Onychomycosis) 
 
 
1.  Identifikasi 
 Penyakit jamur kronis yang terjadi pada satu atau lebih kuku jari tangan atau kaki. Kuku 

secara perlahan menjadi tebal, berubah warna dan rapuh, nampak akumulasi dari material 
yang seperti keju dari bawah kuku atau kuku mengapur dan rapuh. 

 Diagnosa dibuat dengan melakukan pemeriksaan mikroskopis dari sediaan yang direndam 
dengan kalium hidroksida yang diambil dari kuku dan kotoran di bawah kuku untuk 
melihat adanya hyaline jamur. Etiologi pasti ditegakkan dengan melakukan kultur. 

 
2. Penyebab Penyakit 
 Beberapa spesies dari Trichophyton. Jarang disebabkan oleh spesies Epidermophyton 

floccosum, Microsporum atau Scytalidium. 
 
3. Distribusi Penyakit - Ditemukan dimana-mana dan umum terjadi. 
 
4. Reservoir - Manusia; jarang pada binatang atau tanah. 
 
5. Cara Penularan  
 Diperkirakan sebagai penjalaran dari infeksi kulit yang diperoleh karena penularan 

langsung dari orang yang terinfeksi atau secara tidak langsung karena kontak dengn lantai 
yang terkontaminasi atau tiang pancuran kamar mandi dengan tingkat penularan yang 
rendah, bahkan pada anggota keluarga yang terdekat. 

 
6. Masa Inkubasi - Tidak diketahui. 
 
7. Masa Penularan - Sepanjang lesi yang infektif masih ada. 
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8. Kerentanan dan Kekebalan - Kerentanan bervariasi, infeksi ulang sering terjadi. 
 
9. Cara Pemberantasan 
 A. Tindakan Pencegahan 

Kebersihan dan penggunaan obat anti jamur untuk mendisinfeksi lantai umum 
digunakan seperti kresol; semprot kamar mandi sesering mungkin dan keringkan 
secepatnya. 

 
 B. Pengawasan Penderita, Kontak dan Lingkungan Sekitar 

1) Laporan kepada petugas kesehatan setempat; Laporan resmi tidak dilakukan, Kelas 
5 (lihat tentang pelaporan penyakit menular). 

2), 3), 4) 5) dan 6) Isolasi, Desinfeksi serentak, Karantina, Imunisasi Kontak dan 
Investigasi kontak dan sumber infeksi: Tidak praktis. 

7) Pengobatan khusus: Itraconazole dan terminafine oral adalah obat pilihan. 
Griseofulvin (Gris-PEG®) oral kurang efektif. Pengobatan sebaiknya diberikan 
hingga kuku tumbuh (sekitar 3-6 bulan untuk kuku tangan dan 12-18 bulan untuk 
kuku kaki). 

       
C, D dan E: Penanggulangan wabah, Implikasi bencana dan Tindakan Internasional: 

Tidak dilakukan. 
 
 
 
DIARE AKUT     ICD-9 001-009;  ICD-10 A00-A09 
 
 
Diare akut sering disertai dengan tanda dan gejala klinik lainnya seperti muntah, demam, 
dehidrasi dan gangguan elektrolit. Keadaan ini merupakan gejala infeksi yang disebabkan 
oleh bakteri, virus dan parasit perut. Penyakit diare yang spesifik seperti kolera, shigellosis, 
salmonellosis, infeki Escherichia coli, yersiniosis, giardiasis, enteritis Campylobacter, 
cryptosporidiosis dan gastroenteropati virus masing-masing akan dibicarakan secara rinci 
dalam bab tersendiri. Diare juga dapat terjadi bersamaan dengan penyakit infeksi lainnya 
seperti malaria dan campak, begitu juga dengan keracunan kimia. Perubahan flora usus yang 
dipicu antibiotik dapat menyebabkan diare akut karena pertumbuhan berlebihan dan toksin 
dari Clostridium difficile. 
Sebetulnya 70%-80% dari kejadian diare yang muncul sporadis diantara orang-orang yang 
datang ke fasilitas kesehatan di negara yang sedang berkembang dapat didiagnosa secara tepat 
jika tersedia fasilitas laboratorium yang mutakhir dan dimanfaatkan dengan baik. Di Amerika 
Serikat, diperkirakan ada 5 juta kasus diare per tahun dan kira-kira hanya 4 juta yang 
mendatangi fasilitas kesehatan, gambaran yang dapat dipercaya kira-kira ini merupakan 45% 
dari kejadian diare yang sebenarnya . Di Amerika Serikat sebagian besar diare disebabkan 
oleh virus, dan yang paling utama adalah rotavirus. Proporsi yang lebih kecil diare di Amerika 
Serikat disebabkan oleh pathogen seperti E. coli, spesies Salmonella dan Shigella, spesies 
Vibrio dan Cl. difficile. 
 
 

 



 160

Dari sudut pandang klinis praktis, penyakit diare dapat dibagi menjadi 6 gejala klinik: 
1) Diare ringan, diatasi dengan pemberian larutan rehidrasi oral yang terdiri dari air, glukosa 

dan elektrolit, sedangkan etiologi spesifik tidaklah penting dalam penatalaksanaan; 
2) Diare berdarah (disenteri) disebabkan oleh organisme seperti Shigella, E. coli 0157: H7 

dan beberapa organisme tertentu; 
3) Diare persisten yang berlangsung paling sedikit selama 14 hari; 
4) Diare berat seperti pada Cholera 
5) Diare ringan tanpa dehidrasi karena muntah, disebabkan oleh virus gastroenterides; diare 

karena toksin, seperti yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus, Bacillus creus, atau 
Cl. perfringens; dan 

6) Colitis hemoragika, dengan diare cair mengandung darah banyak tetapi tanpa demam atau 
fekal lekositosis. 

Penyakit-penyakit ini tersendiri dibahas pada bab lain. 
 
 
 
DIARE YANG DISEBABKAN OLEH ESCHERICHIA COLI 
        ICD-9 008.0;  ICD-10 A04.0-A04.4 
 
 
Strain Escherichia coli penyebab diare terdiri dari enam kategori utama:  1) entero-
hemorrhagic; 2) enterotoxigenic; 3) enteroinvasive; 4) enteropathogenic; 5) 
enteroaggregative; dan 6) diffuse adherent. Setiap kategori mempunyai patogenesis yang 
berbeda, perbedaan virulensi, dan terdiri dari serotype O:H yang terpisah. Juga terlihat adanya 
perbedaan gejala klinis dan gambaran epidemiologis. 
 
 
I. DIARE YANG DISEBABKAN OLEH STRAIN ENTEROHEMORAGIKA 
         ICD-9 008.0;  ICD-10 A04.3 
  
 (EHEC, E. coli penghasil toksin Shiga [STEC] 
 E. coli O 157:H7, E. coli penghasil verotoksin) [VTEC] 
 
1.  Identifikasi  
 Kategori E. coli penyebab diare ini dikenal pada tahun 1982 ketika terjadi suatu KLB 

colitis hemoragika di Amerika Serikat yang disebabkan oleh serotipe yang tidak lazim, E. 
coli O157:H7 yang sebelumnya tidak terbukti sebagai patogen enterik. Diare dapat 
bervariasi mulai dari yang ringan tanpa darah sampai dengan terlihat darah dengan jelas 
dalam tinja tetapi tidak mengandung lekosit. Yang paling ditakuti dari infeksi EHEC 
adalah sindroma uremia hemolitik (HUS) dan purpura trombotik trombositopenik (TTP). 
Kira-kira 2-7% dari diare karena EHEC berkembang lanjut menjadi HUS. EHEC 
mengeluarkan sitotoksin kuat yang disebut toksin Shiga 1 dan 2. Toksin Shiga 1 identik 
dengan toksin Shiga yang dikeluarkan oleh Shigella dysentriae 1; khususnya, HUS juga 
dikenal suatu komplikasi berat dari penyakit S. dysentriae 1. Sebelumnya toksin-toksin ini 
disebut verotoksin 1 dan 2 atau toksin I dan II mirip-Shiga. Keluarnya toksin-toksin ini 
tergantung pada adanya “phages” tertentu yang dibawa oleh bakteri.   
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 Disamping itu strain EHEC mengandung plasmid yang ganas yang membantu 
menempelnya bakteri pada mukosa usus. Kebanyakan strain EHEC mempunyai pulau 
pathogen di dalam kromosomnya yang mengandung bermacam gen virulen dengan kode-
kode protein tertentu penyebab terjadinya penempelan dan penyembuhan luka pada 
mukosa usus. 

 Di Amerika Utara strain dari  serotipe EHEC yang paling umum adalah 0157:H7, dapat 
diidentifikasi dari kultur tinja, terlihat dari ketidakmampuannya meragikan sarbitol dari 
media seperti MacConkey-sorbitol (media ini digunakan untuk skrining E. coli 0157:H7). 
Sejak diketahui bahwa pada strain EHEC yang bisa meragikan sarbitol, maka teknik lain 
untuk mendeteksi EHEC perlu dikembangkan. Teknik yang perlu dikembangkan ini 
termasuk kemampuan mendeteksi adanya toksin Shiga. Kemampuan melakukan 
identifikasi karakteristik serotipe atau penggunaan probes DNA untuk identifikasi gen 
toksin punya kemampuan mendeteksi adanya plasmid virulens EHEC atau sekuensi 
spesifik dalam pulau patogenik. Tidak adanya demam pada kebanyakan pasien dapat 
membantu membedakan penyakit ini dari shigellosis dan disentri yang disebabkan oleh 
strain enteroinvasive E. coli atau oleh Campylobacter. 

 
2. Penyebab Penyakit 
 Serotipe EHEC utama yang ditemukan di Amerika Utara adalah E. coli 0157:H7; serotipe 

lainnya seperti 026:H11; 0111:H8;  0103:H2;  0113:H21; dan 0104:H21 juga ditemukan. 
 
3. Distribusi Penyakit 
 Penyakit ini sekarang ini dianggap masalah kesehatan masyarakat di Amerika Utara, 

Eropa, Afrika Selatan, Jepang, ujung selatan Amerika Selatan dan Australia. Sedangkan di 
bagian lain belahan bumi, penyakit ini belum menjadi masalah. KLB hebat, KLB dengan 
colitis hemoragika, HUS disertai dengan kematian terjadi di Amerika karena hamburger 
yang tidak dimasak dengan baik, susu yang tidak dipasteurisasi, cuka apel (dibuat dari 
apel yang kemungkinan tercemar kotoran sapi) dan karena mengkonsumsi tauge alfafa. 

 
4. Reservoir 
 Ternak merupakan reservoir EHEC terpenting; manusia dapat juga menjadi sumber 

penularan dari orang ke orang. Terjadi peningkatan kejadian di Amerika Utara dimana 
rusa dapat juga menjadi reservoir. 

 
5. Cara Penularan 
 Penularan terjadi terutama karena mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi seperti: 

tercemar dengan Salmonella, hal ini paling sering terjadi karena daging sapi yang tidak 
dimasak dengan baik (terutama daging sapi giling) dan juga susu mentah dan buah atau 
sayuran yang terkontaminasi dengan kotoran binatang pemamah biak. Seperti halnya 
Shigella, penularan juga terjadi secara langsung dari orang ke orang, dalam keluarga, 
pusat penitipan anak dan asrama yatim piatu. Penularan juga dapat melalui air, misalnya 
pernah dilaporkan adanya KLB sehabis berenang di sebuah danau yang ramai dikunjungi 
orang dan KLB lainnya disebabkan oleh karena minum air PAM yang terkontaminasi dan 
tidak dilakukan klorinasi dengan semestinya. 

 
6. Masa Inkubasi 
 Relatif panjang berkisar antara 2 sampai 8 hari, dengan median antara 3-4 hari.  
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7. Masa Penularan 
 Lamanya ekskresi patogen kira-kira selama seminggu atau kurang pada orang dewasa dan 

3 minggu pada kira-kira sepertiga dari anak-anak. Jarang ditemukan “carrier” yang 
berlarut-larut. 

 
8. Kerentanan dan Kekebalan 
 Dosis infeksius sangat rendah. Hanya sedikit yang diketahui tentang spektrum dari 

kerentanan dan kekebalan. Umur tua mempunyai risiko lebih tinggi, hipoklorhidria 
diduga menjadi faktor yang terkontribusi pada tingkat kerentanan. Anak usia di bawah 5 
tahun berisiko paling tinggi untuk mendapat HUS. 

 
9. Cara-cara Pemberantasan 

A.  Cara Pencegahan 
 Mengingat bahwa penyakit ini sangat potensial menimbulkan KLB dengan kasus-

kasus berat maka kewaspadaan ini dari petugas kesehatan setempat untuk mengenal 
sumber penularan dan melakukan pencegahan spesifik yang memadai sangat 
diperlukan. Begitu ada penderita yang dicurigai segera lakukan tindakan untuk 
mencegah penularan dari orang ke orang dengan cara meminta semua anggota 
keluarga dari penderita untuk sering mencuci tangan dengan sabun dan air terutama  
buang air besar, sehabis menangani popok kotor dan sampah, dan melakukan 
pencegahan kontaminasi makanan dan minuman. Langkah-langkah yang perlu 
dilakukan untuk mengurangi Distribusi Penyakit sebagai berikut: 
1) Mengelola kegiatan rumah pemotongan hewan dengan benar untuk mengurangi 

kontaminasi daging oleh kotoran binatang. 
2) Pasteurisasi susu dan produk susu. 
3) Radiasi daging sapi terutama daging sapi giling. 
4) Masaklah daging sapi sampai matang dengan suhu yang cukup terutama daging 

sapi giling. The USA Food Safety Inspection Service dan the 1997 FDA Food Code 
merekomendasikan memasak daging sapi giling pada suhu internal 155ºF (68ºC) 
paling sedikit selama 15-16 detik. Hanya dengan melihat warna merah muda 
daging yang menghilang, tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan pengukuran 
suhu menggunakan termometer daging. 

5) Lindungi dan lakukan pemurnian dan klorinasi air PAM; lakukan klorinasi kolam 
renang. 

6) Pastikan bahwa kebersihan lingkungan dan kebersihan perorangan pada pusat 
penampungan anak, terutama sering mencuci tangan dengan sabun dan air sudah 
menjadi budaya sehari-hari. 

 
B. Penanganan Penderita, Kontak dan Lingkungan Sekitar 

1) Laporan kepada pejabat kesehatan setempat: Laporan kasus infeksi E. coli 
0157:H7 merupakan keharusan di beberapa negara bagian di Amerika Serikat dan 
di banyak negara, Kelas 2B (lihat tentang pelaporan penyakit menular). Mengenal 
KLB secara dini dan segera melaporkan kepada Dinas Kesehatan setempat 
sangatlah penting. 

2) Isolasi:  Selama penyakit dalam keadaan akut, tindakan pencegahan dengan 
kewaspadaan enterik.  
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Walaupun  dengan dosis infektif yang amat kecil, pasien yang terinfeksi dilarang 
menjamah makanan atau menjaga anak atau merawat pasien sampai hasil sampel tinja 
atau suap dubur negatif selama 2 kali berturut-turut (diambil 24 jam secara terpisah 
dan tidak lebih cepat dari 48 jam setelah pemberian dosis antibiotik yang terakhir). 
3) Disinfeksi serentak: dilakukan terhadap tinja dan barang-barang yang 

terkontaminasi. Masyarakat yang mempunyai sistem pembuangan kotoran modern 
dan memadai, tinja dapat dibuang langsung kedalam saluran pembuangan tanpa 
dilakukan desinfeksi. Pembersihan terminal. 

4) Karantina: tidak ada. 
5) Penatalaksanaan kontak: Jika memungkinkan mereka yang kontak dengan diare 

dilarang menjamah makanan dan merawat anak atau pasien sampai diare berhenti 
dan hasil kultur tinja 2 kali berturut-turut negatif. Mereka diberitahu agar mencuci 
tangan dengan sabun dan air sehabis buang air besar dan sebelum menjamah 
makanan atau memegang anak dan merawat pasien. 

6) Penyelidikan kontak dan sumber infeksi: kultur kontak hanya terbatas dilakukan 
pada penjamah makana, pengunjung dan anak-anak pada pusat perawatan anak 
dan situasi lain dimana penyebaran infeksi mungkin terjadi. Pada kasus sporadic, 
melakukan kultur makanan yang dicurigai tidak dianjurkan karena kurang 
bermanfaat. 

7) Pengobatan spesifik:  Penggantian cairan dan elektrolit penting jika diare cair atau 
adanya tanda dehidrasi (lihat Kolera, 9B7). Peranan pengobatan antibiotika 
terhadap infeksi E. coli 0157:H7 dan EHEC lainnya tidak jelas. Bahkan beberapa 
kejadian menunjukkan bahwa pengobatan dengan TMP-SMX fluorquinolones dan 
antimikrobial tertentu lainnya dapat sebagai pencetus komplikasi seperti HUS. 

 
C. Penanggulangan Wabah 

1) Laporkan segera kepada pejabat kesehatan setempat jika ditemukan adanya 
kelompok kasus diare berdarah akut, walaupun agen penyebab belum diketahui. 

2) Cari secara intensif media (makanan atau air) yang menjadi sumber infeksi, 
selidiki kemungkinan terjadinya penyebaran dari orang ke orang dan gunakan hasil 
penyelidikan epidemiologis ini sebagai pedoman melakukan penanggulangan yang 
tepat. 

3) Singkirkan makanan yang dicurigai dan telusuri darimana asal makanan tersebut; 
pada KLB keracunan makanan yang common-cource; ingatan terhadap makanan 
yang dikonsumsi dapat mencegah banyak kasus 

4) Jika dicurigai telah terjadi KLB dengan penularan melalui air (waterborne), 
keluarkan perintah untuk memasak air dan melakukan klorinasi sumber air yang 
dicurigai dibawah pengawasan yang berwenang dan jika ini tidak dilakukan maka 
sebaiknya air tidak digunakan. 

5) Jika kolam renang dicurigai sebagai sumber KLB, tutuplah kolam renang tersebut 
dan pantai sampai kolam renang diberi klorinasi atau sampai terbukti bebas 
kontaminasi tinja. Sediakan fasilitas toilet yang memadai untuk mencegah 
kontaminasi air lebih lanjut oleh orang-orang yang mandi. 

6) Jika suatu KLB dicurigai berhubungan dengan susu, pasteurisasi dan masak dahulu 
susu tersebut sebelum diminum. 

7) Pemberian antibiotik untuk pencegahan tidak dianjurkan. 
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8) Masyarakatkan pentingnya mencuci tangan dengan sabun setelah buang air besar; 
sediakan sabun dan kertas tissue. 

 
D. Implikasi menjadi bencana: Potensial terjadi bencana jika kebesihan perorangan dan 

sanitasi lingkungan tidak memadai (lihat Demam Tifoid, 9D). 
 
E. Penanganan Internasional:  Manfaatkan Pusat kerja sama WHO. 

 
 
 
II. DIARE YANG DISEBABKAN STRAIN ENTEROTOKSIGENIK (ETEC) 
         ICD-9 008.0;  ICD-10 A04.1 
 
 
1. Identifikasi 
 Penyebab utama “travelers diarrhea” orang-orang dari negara maju yang berkunjung  ke 

negara berkembang. Penyakit ini juga sebagai penyebab utama dehidrasi pada bayi dan 
anak di negara berkembang. Strain enterotoksigenik dapat mirip dengan Vibrio cholerae 
dalam hal menyebabkan diare akut  yang berat (profuse watery diarrhea) tanpa darah atau 
lendir (mucus). Gejala lain berupa kejang perut, muntah, asidosis, lemah dan dehidrasi 
dapat terjadi, demam ringan dapat/tidak terjadi; gejala biasanya berakhir lebih dari 5 hari. 

 ETEC dapat diidentifikasi dengan membuktikan adanya produksi enterotoksin dengan teknik 
immunoassays, bioasay atau dengan teknik pemeriksaan probe DNA yang mengidentifikasikan gen LT dan 
ST (untuk toksin tidak tahan panas dan toksin tahan panas) dalam blot koloni. 

 
2. Penyebab Penyakit 
 ETEC yang membuat enterotoksin tidak tahan panas (a heat labile enterotoxin = LT) atau 

toksin tahan panas ( a heat stable toxin = ST) atau memproduksi kedua toksin tersebut 
(LT/ST). Penyebab lain adalah kelompok serogroup O yaitu: O6, O8, O15, O20, O25, 
O27, O63, O78, O80, O114, O115, O128ac, O148, O153, O159 dan O167. 

 
3.  Distribusi Penyakit 
 Penyakit yang muncul terutama di negara yang sedang berkembang. Dalam 3 tahun 

pertama dari kehidupan, hampir semua anak-anak di negara-negara berkembang 
mengalami berbagai macam infeksi ETEC yang menimbulkan kekebalan; oleh karena itu 
penyakit ini jarang menyerang anak yang lebih tua dan orang dewasa. Infeksi terjadi 
diantara para pelancong yang berasal dari negara-negara maju yang berkunjung ke negara-
negara berkembang. Beberapa KLB ETEC baru-baru ini terjadi di Amerika Serikat. 

 
4. Reservoir 
 Manusia. Infeksi ETEC terutama oleh spesies khusus; manusia merupakan reservoir strain 

penyebab diare pada manusia. 

 
5. Cara Penularan 
 Melalui makanan yang tercemar dan jarang, air minum yang tercemar. Khususnya 

penularan melalui makanan tambahan yang tercemar merupakan cara penularan yang 
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paling penting terjadinya infeksi pada bayi. Penularan melalui kontak langsung tangan 
yang tercemar tinja jarang terjadi. 

 
6.  Masa Inkubasi 
 Masa inkubasi terpendek adalah 10 – 12 jam yang diamati dari berbagai KLB dan dari 

studi yang dilakukan dikalangan sukarelawan dengan strain LT dan ST tertentu. 
Sedangkan masa inkubasi dari ETEC yang memproduksi sekaligus toksin ST dan LT 
adalah 24-72 jam. 

 
7. Masa Penularan 
 Selama ada ETEC patogen bisa berlangsung lama. 
 
8.  Kerentanan dan Kekebalan 
 Dari hasil berbagai studi epidemiologis dan berbagai studi yang dilakukan pada 

sukarelawan secara jelas menunjukkan imunitas serotipik spesifik terbentuk setelah 
infeksi ETEC. Infeksi ganda dengan serotipe yang berbeda dibutuhkan untuk 
menimbulkan imunitas yang broad-spectrum terhadap ETEC. 

 
9. Cara-cara Pemberantasan 

A. Cara Pencegahan: 
1) Untuk tindakan pencegahan penularan fecal oral; lihat bab Demam Tifoid 9A. 
2) Bagi pelancong dewasa yang bepergian  dalam waktu singkat ke daerah risiko 

tinggi dimana tidak mungkin mendapat makanan dan minuman yang bersih dan 
sehat, dapat dipertimbangkan pemberian antibiotikka profilaksis; norfloxacin 400 
mg sehari memberikan hasil yang efektif. Bagaimanapun, pendekatan yang paling 
baik adalah dengan terapi dini, dimulai pada saat terjadi diare yaitu sesudah diare 
hari kedua dan ketiga (Lihat bagian 9B7, di bawah). 

 
B. Penanganan Penderita, Kontak dan Lingkungan Sekitar 

1) Laporkan kejadian diare ke pejabat kesehatan setempat: Laporan jika terjadi 
wabah wajib dibuat; kasus individual tidak dilaporkan, Kelas 4 (lihat pelaporan 
tentang penyakit menular). 

2) Isolasi: kewaspadaan enterik dilakukan jika ada kasus-kasus yang jelas dan yang 
dicurigai. 

3) Desinfeksi serentak: Dilakukan terhadap tinja dan benda-benda yang tercemar. Di 
masyarakat dengan sistem pembuangan kotoran yang modern dan memadai, tinja 
dapat dibuang langsung kedalam saluran tanpa didesinfeksi awal. Lakukan 
pembersihan terminal yang seksama. 

4) Karantina: Tidak ada. 
5) Imunisasi terhadap kontak: Tidak ada. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi: Tidak perlu. 
7) Pengobatan khusus: Pemberian cairan elektrolit untuk mencegah atau mengatasi 

dehidrasi merupakan tindakan yang terpenting (lihat Kolera, bagian 9B7). 
Kebanyakan kasus tidak membutuhkan terapi apapun. Bagi traveler’s diarrhea 
dewasa yang berat, lakukan pengobatan dini dengan Ioperamide (Imodium®) 
(tidak untuk anak-anak) dan antibiotik seperti Fluoroquinolone (Ciprofloksasin PO 
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500 mg dua kali sehari) atau norfloksasin (PO 400 mg sehari) selama 5 hari. 
Fluoroquinolon digunakan sebagai terapi awal karena kebanyakan strain ETEC di 
dunia sudah resisten terhadap berbagai antimikroba lainnya. Namun demikian, jika 
strain lokal diketahui masih ada yang sensitif. Pemberian TMP-SMX (PO) (160 
mg – 180 mg) dua kali sehari atau doksisiklin (PO 100 mg) sekali sehari, selama 5 
hari ternyata masih bermanfaat. Pemberian makanan diteruskan sesuai dengan 
selera pasien. 

 
C. Penanggulangan Wabah:  Investigasi epidemiologis perlu dilakukan untuk 

mengetahui cara-cara terjadinya penularan. 
 
D. Implikasi terjadinya bencana:  Tidak ada. 
 
E. Penanganan Internasional:  Manfaatkan Pusat Kerjasama WHO. 

 
 
 

III. DIARE YANG DISEBABKAN STRAIN ENTEROINVASIVE (EIEC) 
         ICD-9 008.0;  ICD-10 A04.2 
 
 
1. Identifikasi 
 Penyakit yang menimbulkan peradangan mukosa dan submukosa usus disebabkan oleh 

strain EIEC dari E. coli yang mirip sekali dengan Shigella. Organisme ini mempunyai 
kemampuan plasmid dependent yang sama untuk menginvasi dan memperbanyak diri 
didalam sel epitel. Namun demikian secara klinis sindrom watery diarrhea yang 
disebabkan oleh EIEC lebih sering terjadi daripada disentri. Antara antigen O dari EIEC 
dapat terjadi reaksi silang dengan antigen O Shigella. Gejala penyakit dimulai dengan 
kejang perut yang berat, rasa tidak enak badan, tinja cair, tenesmus dan demam, kurang 
dari 10% dari penderita berkembang dengan gejala sering buang air besar dengan  tinja 
yang cair dalam jumlah sedikit dan mengandung darah dan lender. 

 EIEC dicurigai jika ditemukan lekosit pada sediaan usap lendir tinja yang dicat, gambaran 
ini juga ditemukan pada shigellosis. Pemeriksaan laboratorium rujukan antara lain 
immunoassay yang dapat mendeteksi plasmid encoded protein spesific membrane bagian 
luar yang dikaitkan dengan invasivitas sel epitel; suatu bioassay (tes keratoconjunctivitis 
pada marmot untuk mendeteksi invasivitas sel epitel; sedangkan DNA probe untuk 
mendeteksi enteroinvasivitas plasmid). 

 
2.  Penyebab Penyakit 
 Penyebab penyakit adalah strain E. coli yang memiliki kemampuan enteroinvasif yang 

tergantung pada virulensi antigen plasmid  dari invasi encoding plasmid. Serogroup O 
utama dimana EIEC termasuk didalamnya antara lain: O28ac, O29, O112, O124, O136, 
O143, O144, O152, O164 dan O167. 

 
3. Distribusi Penyakit  
 Infeksi EIEC endemis di negara berkembang dan kira-kira 1%-5% penderita diare mencari 
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pengobatan dengan mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan. KLB diare yang disebabkan 
oleh EIEC dilaporkan juga terjadi di negara-negara maju. 

 
4. Reservoir: -  Manusia. 
 
5. Cara Penularan 
 Dari kejadian yang ada menunjukkan bahwa EIEC ditularkan melalui makanan yang 

tercemar. 
 
6. Masa Inkubasi 
 Masa inkubasi berkisar antara 10 – 18 jam. Angka ini didapatkan dari penelitian yang 

dilakukan dikalangan sukarelawan dan dari pengamatan berbagai KLB yang pernah 
terjadi. 

 
7. Masa Penularan 
 Selama strain EIEC masih ditemukan dalam tinja. 
 
8.  Kerentanan dan Kekebalan 
 Sedikit sekali yang diketahui tentang kerentanan dan kekebalan terhadap EIEC. 
 
9. Cara-cara Pemberantasan 
 Sama seperti ETEC yang diuraikan di atas. Untuk kasus-kasus diare berat yang jarang 

terjadi yang disebabkan oleh strain enteroinvasif seperti pada shigellosis, pengobatan 
dengan menggunakan antimikroba cukup efektif terhadap isolasi Shigella lokal. 

 
 
 
IV. DIARE YANG DISEBABKAN STRAIN ENTEROPATOGENIK 
         ICD-9 008.0;  ICD-10 A04.0 

(EPEC, Enteritis yang disebabkan oleh Enteropatogenik E. coli) 
 
 
1. Identifikasi 
 Ini adalah kategori tertua dari E. coli penyebab diare yang ditemukan dalam studi yang 

dilakukan pada tahun 1940-an dan tahun 1950-an dimana serotipe O:H tertentu diketahui 
sebagai penyebab diare musim panas pada bayi, KLB diare pada tempat perawatan bayi 
dan KLB diare yang menimpa bayi di masyarakat. Penyakit diare pada kategori ini 
terbatas pada bayi-bayi berumur kurang dari setahun yang menderita “watery diarrhea” 
dengan lendir, demam dan dehidrasi. EPEC menyebabkan disolusi mikrovili enterosit dan 
memacu melekatnya bakteri kepada enterosit. Diare pada bayi bisa berlangsung berat dan 
lama dan di negara-negara berkembang merupakan penyebab kematian yang tinggi. 

 EPEC sementara dapat dikenal dengan aglutinasi antisera untuk mendeteksi serogroup 
EPEC O namun untuk konfirmasi baik tipe O maupun H diperlukan reagensia yang 
bermutu tinggi. EPEC memperlihatkan kemampuan melekat pada sel HEP-2 dalam kultur 
sel, kemampuan yang membutuhkan adanya plasmid EPEC yang virulens. (EPEC 
adherence factor = EAF) DNA probe dapat mendeteksi plasmid EPEC yang virulens. 
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Diperkirakan ada sekitar 98% korelasi antara melekatnya EPEC dengan HEP-2 (localized 
adherence) dan positivitas EAF probe. 

 
2. Penyebab Penyakit  
 Serogroup EPEC O utama yaitu O55, O86, O111, O119, O125, O126, O127, O128ab dan 

O142. 
 
3. Distribusi Penyakit 
 Sejak akhir tahun 1960-an, EPEC tidak lagi sebagai penyebab utama diare pada bayi di 

Amerika Utara dan Eropa. Namun EPEC masih sebagai penyebab utama diare pada bayi 
di beberapa Negara sedang berkembang seperti Amerika Selatan, Afrika bagian Selatan 
dan Asia. 

 
4. Reservoir :  - Manusia 
 
5. Cara Penularan 
 Dari makanan bayi  dan makanan tambahan yang terkontaminasi. Di tempat perawatan 

bayi, penularan dapat terjadi melalui ala-alat dan tangan yang terkontaminasi jika 
kebiasaan mencuci tangan yang benar diabaikan. 

 
6. Masa Inkubasi  
 Berlangsung antara 9 – 12 jam pada penelitian yang dilakukan di kalangan dewasa. Tidak 

diketahui apakah lamanya masa inkubasi juga sama pada bayi yang tertular secara 
alamiah. 

 
7. Masa Penularan - Tergantung lamanya ekskresi EPEC melalui tinja dan dapat 

berlangsung lama. 
 
8. Kerentanan dan Kekebalan 
 Walaupun fakta menunjukkan bahwa mereka yang rentan terhadap infeksi adalah bayi 

namun tidak diketahui apakah hal ini disebabkan oleh faktor kekebalan ataukah ada 
hubungannya dengan faktor umur atau faktor lain yang tidak spesifik. Oleh karena itu 
diare ini dapat ditimbulkan melalui percobaan pada sukarelawan dewasa maka kekebalan 
spesifik menjadi penting dalam menentukan tingkat kerentanan. Infeksi EPEC jarang 
terjadi pada bayi yang menyusui (mendapat ASI). 

 
9. Cara-cara Penanggulangan 

A. Cara Pencegahan 
1) Menganjurkan para ibu untuk menyusui bayinya secara eksklusif sampai dengan 

usia 4 – 6 bulan. Siapkan perangkat yang memadai untuk pemberian ASI. Bantu 
para ibu agar mau menyusui bayi-bayi mereka. Apabila produksi ASI tidak 
mencukupi, bayi dapat diberikan ASI dari donor yang sudah dipasteurisasi sampai 
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si bayi dipulangkan. Susu formula bayi sebaiknya disimpan dalam suhu kamar 
hanya untuk jangka pendek saja. Dianjurkan sedini mungkin menggunakan 
cangkir untuk minum daripada menggunakan botol. 

2) Lakukan perawatan dalam satu kamar bagi ibu dan bayi di rumah bersalin, kecuali 
ada indikasi medis yang jelas untuk memisahkan mereka. Jika ibu atau bayi 
mengalami infeksi saluran pencernaan atau pernapasan, tempatkan mereka dalam 
satu kamar tetapi dipisahkan mereka dari pasangan yang sehat. Di fasilitas yang 
mempunyai ruang perawatan khusus, pisahkan bayi yang terinfeksi dari bayi 
prematur maupun dari penderita penyakit lainnya. 

3) Sediakan peralatan tersendiri bagi setiap bayi, termasuk termometer, simpan di 
bassinet (ayunan/buaian bayi). Jangan menggunakan tempat mandi atau meja 
perawatan bersama dan jangan menggunakan bassinet untuk membawa atau 
memindahkan lebih dari satu bayi pada waktu yang sama. 

4) Pencegahan terjadinya KLB di rumah sakit sangat tergantung pada kebiasaan 
mencuci tangan sewaktu menangani bayi dan tetap menjaga kebersihan perorangan 
dan lingkungan sesuai dengan standar. 

 
B. Penanganan Penderita, Kontak dan Lingkungan Sekitar 

1) Laporan kepada petugas kesehatan setempat: Kalau terjadi wabah wajib 
dilaporkan. Kasus perorangan tidak wajib dilaporkan; Kelas 4 (lihat pelaporan 
tentang penyakit menular). Jika ditemukan dua atau lebih kasus baru penderita 
diare di tempat perawatan bayi atau muncul setelah seorang penderita diare 
dipulangkan dari tempat perawatan maka perlu dilakukan investigasi lebih lanjut. 

2) Isolasi:  Perlu dilakukan kewaspadaan enterik terhadap penderita dan mereka yang 
diduga sebagai penderita. 

3) Desinfeksi serentak:  Lakukan desinfeksi terhadap semua barang yang tercemar 
dan terhadap tinja. 

4) Karantina:  Lakukan kewaspadaan enterik dan pengamatan dengan metode kofort 
(lihat 9 C di bawah). 

5) Imunisasi kontak:  Tidak dilakukan. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi:  Keluarga dari bayi yang baru keluar dari 

perawatan di rumah sakit perlu dihubungi untuk melihat perkembangan penyakit 
dari si bayi (lihat 9 C di bawah). 

7) Pengobatan spesifik:  Yang paling utama adalah pemberian cairan elektrolit baik 
oral maupun parenteral (lihat Cholera, 9B7). Kebanyakan penderita tidak 
membutuhkan pengobatan. Untuk diare yang berat pada bayi yang disebabkan 
mikroorganisma enteropatogenik pemberian TMP-SMX (10 – 50 mg/kg BB/hari) 
membantu meringankan penyakit dan memperpendek masa sakit; diberikan selama 
5 hari dalam dosis yang dibagi menjadi 3-4 kali sehari. Mengingat bahwa banyak 
strain EPEC yang resisten terhadap berbagai jenis antibiotika, pemilihan jenis 
antibiotika harus didasarkan kepada hasil tes sensitivitas terhadap strain lokal. 
Pemberian makanan dan ASI tidak boleh dihentikan. 

 
C.   Penanggulangan Wabah 

1) Semua bayi dengan diare dirawat dalam satu ruangan dan jangan lagi menerima 
penitipan bayi jika pada tempat penitipan bayi tersebut ditemukan penderita diare. 
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Untuk KLB yang terjadi di ruangan perawatan bayi (lihat juga 9B1):  Hentikan 
untuk sementara pelayanan KIA kecuali dapat dijamin disediakannya tempat 
pelayanan KIA yang benar-benar bersih dengan petugas dan peralatan yang 
terpisah; jika pertimbangan medis mendukung maka setiap bayi yang terinfeksi 
dipulangkan segera untuk dirawat di rumah. Bagi bayi-bayi yang terpajan dengan 
tempat perawatan bayi yang terinfeksi, sediakan tenaga perawatan khusus yang 
sudah terlatih untuk menangani penyakit menular pada bayi. Lakukan pengamatan 
paling sedikit selama 2 minggu setelah penderita diare terakhir meninggalkan 
tempat perawatan. Kasus baru yang ditemukan segera dimasukkan ke ruang 
perawatan khusus. Pelayanan KIA dimulai lagi setelah semua kontak baik bayi 
maupun ibu telah dipulangkan serta telah dilakukan pembersihan dan desinfeksi 
ruangan dengan baik. Terapkan rekomendasi 9A di ruangan gawat darurat. 

2) Lakukan investigasi KLB dengan benar untuk mengetahui distribusi penyakit 
berdasarkan waktu, tempat dan orang dan cari faktor risiko yang melatarbelakangi. 

 
D. Implikasi bencana:  - Tidak ada. 
 
E. Tindakan Internasional:  Manfaatkan Pusat kerja sama WHO. 

 

 

V. DIARE YANG DISEBABKAN OLEH ENTEROAGGREGATIVE E. COLI 
(EaggEC)              ICD-9 008.0;  ICD-10 A04.4 

 

 

Kategori yang disebabkan oleh E. coli, sebagai penyebab utama diare pada bayi di negara 
berkembang dan biasa menyebabkan diare persisten pada bayi. Pada percobaan binatang 
(hewan), organisme E. coli  memperlihatkan karakter hispatologi dimana EaggEC melekat 
pada enterosit dalam biofilm tebal dari kumpulan bakteri dan lendir. Saat ini metode yang 
luas dipakai untuk mengidentifikasi EaggEC adalah dengan Hep-2 assay, dimana strain-
strain menghasilkan ciri khas berupa “Stacked brick” berpola mengumpul melekat satu 
dengan yang lainnya dan melekat dengan sel HEP2; ini adalah ciri dari plasmid dependent 
yang dimediasi oleh “Novel Fimbriae”.  Kebanyakan EaggEC memiliki satu atau lebih 
cytotoxin/enterotoxin yang diduga sebagai penyebab diare cair dengan lendir yang 
ditemukan pada bayi-bayi dan anak-anak yang terinfeksi oleh jenis pathogen ini. Pada 
pemeriksaan ditemukan DNA probe. Masa inkubasi diperkirakan kurang lebih 20 – 48 
jam. 

 

1.  Identifikasi 
E. coli yang menyebabkan diare pada bayi ditemukan pada studi yang dilakukan di 
Chili pada akhir tahun 1980-an. Kemudian ditemukan di India yang dihubungkan 
dengan terjadinya diare persisten (diare yang berlanjut dan tidak mereda hingga 14 
hari). Begitu pula telah ditemukan di Brasil, Meksiko dan Bangladesh. 
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2. Penyebab Infeksi  
Penyebab infeksi adalah EaggEC yang mengandung plasmid virulens yang dibutuhkan 
untuk pembentukan fimbriae yang membawa kode-kode yang mampu melakukan 
pelekatan yang bersifat agregatif dan banyak strain yang mampu membuat 
cytotoxin/enterotoxin. EaggEC serotipe O yang paling umum ditemukan adalah: 
O3:H2 dan O44:H18. Banyak strain EaggEC mula-mula muncul sebagai strain-strain 
kasar yang tidak mengandung antigen-antigen O. 

 
3. Distribusi Penyakit 

Laporan-laporan yang mengaitkan EaggEC sebagai penyebab diare pada bayi terutama 
diare persisten datang dari banyak negara di Amerika Latin, Asia dan Republik 
Demokrasi Kongo (dulu disebut Zaire) di Afrika. Laporan-laporan yang datang dari 
Jerman dan Inggris menunjukkan bahwa EaggEC mungkin juga sebagai penyebab 
diare di negara-negara maju. 

 

 

VI. DIARE YANG DISEBABKAN OLEH DIFFUSE-ADHERENCE E. COLI 
 (Diffuse-Adherence E. Coli = DAEC)   ICD-9 008.0;  ICD-10 A04.4 

 

Kategori keenam E. coli yang menyebabkan diare dikenal sebagai E. coli (DAEC). Nama 
ini diberi berdasarkan ciri khas pola perekatan bakteri ini dengan sel-sel HEP-2 dalam 
kultur jaringan. DAEC adalah kategori E. coli penyebab diare yang paling sedikit 
diketahui sifat-sifatnya. Namun demikian data dari berbagai penelitian epidemiologi di 
lapangan terhadap diare pada anak-anak di negara-negara berkembang menemukan DAEC 
secara bermakna sebagai penyebab diare yang umum ditemukan dibandingkan dengan 
kelompok kontrol. 

Sedangkan studi lain gagal menemukan perbedaan ini. Namun bukti-bukti awal 
menunjukkan bahwa DAEC lebih patogenik pada anak prasekolah dibandingkan dengan 
pada bayi dan anak di bawah tiga tahun (Batita).  Pada penelitian lain ada strain DAEC 
yang dicobakan pada sukarelawan tidak berhasil menimbulkan diare dan belum pernah 
ditemukan adanya KLB diare yang disebabkan oleh DAEC. Sampai saat ini belum 
diketahui reservoir bagi DAEC, begitu pula belum diketahui cara-cara penularan dan 
faktor risiko serta masa penularan DAEC. 
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DIFTERIA        ICD-9 032;  ICD-10 A36 

 

1. Identifikasi 
 Difteria adalah suatu penyakit bakteri akut terutama menyerang tonsil, faring, laring, 

hidung, adakalanya menyerang selaput lendir atau kulit serta kadang-kadang konjungtiva 
atau vagina. Timbulnya lesi yang khas disebabkan oleh cytotoxin spesifik yang dilepas 
oleh bakteri. Lesi nampak sebagai suatu membran asimetrik keabu-abuan yang dikelilingi 
dengan daerah inflamasi. Tenggorokan terasa sakit, sekalipun pada difteria faucial atau 
pada difteria faringotonsiler, diikuti dengan kelenjar limfe  yang membesar dan melunak. 
Pada kasus-kasus yang sedang dan berat ditandai dengan pembengkakan dan oedema di 
leher dengan pembentukan membran pada trachea secara ekstensif dan dapat terjadi 
obstruksi jalan napas. 

 Difteri hidung biasanya ringan dan kronis dengan salah satu rongga hidung tersumbat dan 
terjadi ekskorisasi (ledes). Infeksi subklinis (atau kolonisasi) merupakan kasus terbanyak. 
Toksin dapat menyebabkan myocarditis dengan heart block dan kegagalan jantung 
kongestif yang progresif, timbul satu minggu setelah gejala klinis difteri. Gejala lain yang 
muncul belakangan antara lain neuropati yang mirip dengan Guillain Barre Syndrome. 
Tingkat kematian kasus mencapai 5-10% untuk difteri noncutaneus, angka ini tidak 
banyak berubah selama 50 tahun. Bentuk lesi pada difteria kulit bermacam-macam dan 
tidak dapat dibedakan dari lesi penyakit kulit yang lain, bisa seperti atau merupakan 
bagian dari impetigo.  

 Pengaruh toksin difteria pada lesi perifer tidak jelas. Difteria sebaiknya selalu dipikirkan 
dalam membuat diferensial diagnosa pada infeksi bakteri (khususnya Streptococcus) dan 
viral pharingitis, Vincent’s angina, mononucleosis infeksiosa, syphilis pada mulut dan 
candidiasis. 

 Perkiraan diagnosa difteri didasarkan pada ditemukan adanya membran asimetris keabu-
abuan khususnya bila menyebar ke ovula dan palatum molle pada penderita tonsillitis, 
pharingitis atau limfadenopati leher atau adanya discharge serosanguinus dari hidung. 
Diagnosa difteri dikonfrimasi dengan pemeriksaan bakteriologis terhadap sediaan yang 
diambil dari lesi. 

Jika diduga kuat bahwa kasus ini adalah penderita difteria maka secepatnya diberikan 
pengobatan yang tepat dengan antibiotika dan pemberian antitoksin. Pengobatan ini 
dilakukan sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratoriumnya negative.  

 
2. Penyebab Penyakit 
 Penyebab penyakit adalah Corynebacterium diphtheria dari biotipe gravis, mitis atau 

intermedius. Bakteri membuat toksin bila bakteri terinfeksi oleh coryne bacteriophage 
yang mengandung diphtheria toxin gene tox. Strain nontoksikogenik jarang menimbulkan 
lesi lokal, namun strain  ini dikaitkan dengan kejadian endokarditis infektif. 

 

3. Distribusi Penyakit  
 Penyakit ini muncul terutama pada bulan-bulan dimana temperatur lebih dingin di negara 
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subtropis dan terutama menyerang anak-anak berumur di bawah 15 tahun yang belum 
diimunisasi. Sering juga dijumpai pada kelompok remaja yang tidak diimunisasi. Di 
negara tropis variasi musim kurang jelas, yang sering terjadi adalah infeksi subklinis dan 
difteri kulit. 

 Di Amerika Serikat dari tahun 1980 hingga 1998, kejadian difteri dilaporkan rata-rata 4 
kasus setiap tahunnya; dua pertiga dari orang yang terinfeksi kebanyakan berusia 20 tahun 
atau lebih. KLB yang sempat luas terjadi di Federasi Rusia pada tahun 1990 dan kemudian 
menyebar ke negara-negara lain yang dahulu bergabung dalam Uni Soviet dan Mongolia. 
Faktor risiko yang mendasari terjadinya infeksi difteri dikalangan orang dewasa adalah 
menurunnya imunitas yang didapat karena imunisasi pada waktu bayi, tidak lengkapnya 
jadwal imunisasi oleh karena kontraindikasi yang tidak jelas, adanya gerakan yang 
menentang imunisasi serta menurunnya tingkat sosial ekonomi masyarakat. 

 Wabah mulai menurun setelah penyakit tersebut mencapai puncaknya pada tahun 1995 
meskipun pada kejadian tersebut dilaporkan telah terjadi 150.000 kasus dan 5.000 
diantaranya meninggal dunia antara tahun 1990-1997. Di Ekuador telah terjadi KLB pada 
tahun 1993/1994 dengan 200 kasus, setengah dari kasus tersebut berusia 15 tahun ke atas. 
Pada kedua KLB tersebut dapat diatasi dengan cara melakukan imunisasi massal. 

 
4. Reservoir:   Manusia. 
 
5. Cara Penularan 
 Cara penularan adalah melalui kontak dengan penderita atau carrier; jarang sekali 

penularan melalui peralatan yang tercemar oleh discharge dari lesi penderita difteri. Susu 
yang tidak dipasteurisasi dapat berperan sebagai media penularan. 

 
6. Masa Inkubasi 
 Biasanya 2-5 hari terkadang lebih lama. 
 
7. Masa Penularan 
 Masa penularan beragam, tetap menular sampai tidak ditemukan lagi bakteri dari 

discharge dan lesi; biasanya berlangsung 2 minggu atau kurang bahkan kadangkala dapat 
lebih dari 4 minggu. Terapi antibiotik yang efektif dapat mengurangi penularan. Carrier 
kronis dapat menularkan penyakit sampai 6 bulan. 

 
8. Kerentanan dan Kekebalan 
 Bayi yang lahir dari ibu yang memiliki imunitas biasanya memiliki imunitas juga; 

perlindungan yang diberikan bersifat pasif dan biasanya hilang sebelum bulan keenam. 
Imunitas seumur hidup tidak selalu, adalah imunitas yang didapat setelah sembuh dari 
penyakit atau dari infeksi yang subklinis. Imunisasi dengan toxoid memberikan kekebalan 
cukup lama namun bukan kekebalan seumur hidup. Sero survey di Amerika Serikat 
menunjukkan bahwa lebih dari 40% remaja kadar antitoksin protektifnya rendah; tingkat 
imunitas di Kanada, Australia dan beberapa negara di Eropa lainnya juga mengalami 
penurunan. Walaupun demikian remaja yang lebih dewasa ini masih memiliki memori 
imunologis yang dapat melindungi mereka dari serangan penyakit. Di Amerika Serikat 
kebanyakan anak-anak telah diimunisasi pada kuartal ke-2 sejak tahun 1997, 95% dari 
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anak-anak berusia 2 tahun menerima 3 dosis vaksin difteri. Antitoksin yang terbentuk 
melindungi orang terhadap penyakit sistemik namun tidak melindungi dari kolonisasi 
pada nasofaring. 

 
9.  Cara-cara Pemberantasan 
 A.  Cara Pencegahan 

1) Kegiatan penyuluhan sangatlah penting: beri penyuluhan kepada masyarakat 
terutama kepada para orang tua tentang bahaya dari difteria dan perlunya imunisasi 
aktif diberikan kepada bayi dan anak-anak. 

2) Tindakan pemberantasan yang efektif adalah dengan melakukan imunisasi aktif 
secara luas (missal) dengan Diphtheria Toxoid (DT). Imunisasi dilakukan pada 
waktu bayi dengan vaksin yang mengandung diphtheria toxoid, tetanus toxoid, 
antigen “acellular pertussis: (DtaP, yang digunakan di Amerika Serikat) atau 
vaksin yang mengandung “whole cell pertusis” (DTP). Vaksin yang mengandung 
kombinasi diphtheria dan tetanus toxoid antigen “whole cell pertussis”, dan tipe b 
haemophillus influenzae (DTP-Hib) saat ini juga telah tersedia. 

3) Jadwal imunisasi berikut ini adalah yang direkomendasikan di Amerika Serikat 
(Negara lain mungkin menggunakan jadwal lain dan tidak memberikan 4 dosis 
sebagai imunisasi dasar). 
a) Untuk anak-anak berusia kurang dari 7 tahun. 
 Imunisasi dasar untuk vaksin DtaP atau DTP-Hib, 3 dosis pertama diberikan 

dengan interval 4-8 minggu. Dosis pertama diberikan saat bayi berusia 6-8 
minggu; dosis ke-4 diberikan 6-12 bulan setelah dosis ke-3 diberikan. Jadwal 
ini tidak perlu diulang kembali walaupun terjadi keterlambatan dalam 
pelaksanaan jadwal tersebut. 
Dosis ke-5 diberikan pada saat usia 4-6 tahun (usia masuk sekolah); dosis ke-5 
ini tidak perlu diberikan jika sudah mendapat dosis ke-4 pada usia 4 tahun. 
Bila komponen pertusis dari DTP merupakan kontraindikasi, sebagai pengganti 
dapat diberikan vaksin DT. 

b) Untuk usia 7 tahun ke atas: 
 Mengingat efek samping pemberian imunisasi meningkat dengan 

bertambahnya usia maka dosis booster untuk anak usia di atas 7 tahun, vaksin 
yang dipakai adalah vaksin dengan konsentrasi / kadar diphtheria toxoid 
(dewasa) yang rendah. Sedangkan untuk mereka yang sebelumnya belum 
pernah diimunisasi maka diberikan imunisasi dasar berupa 3 dosis vaksin serap 
tetanus dan diphtheria toxoid (Td). 

 Dua dosis pertama diberikan dengan interval 4-6 minggu dan dosis ke-3 
diberikan 6 bulan hingga 1 tahun setelah dosis ke-2. data yang terbatas dari 
Swedia menunjukkan bahwa jadwal pemberian imunisasi ini mungkin tidak 
memberikan tingkat perlindungan yang memadai pada kebanyakan remaja, 
oleh karena itu perlu diberikan dosis tambahan. 
Untuk mempertahankan tingkat perlindungan maka perlu dilakukan pemberian 
dosis Td setiap 10 tahun kemudian. 

4) Upaya khusus perlu dilakukan terhadap mereka yang terpajan dengan penderita 
seperti kepada para petugas kesehatan dengan cara memberikan imunisasi dasar 
lengkap dan setiap sepuluh tahun sekali diberikan dosis booster Td kepada mereka. 
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5) Bagi anak-anak dan orang dewasa yang mempunyai masalah dengan sistem 
kekebalan mereka (immunocompromised) atau mereka yang terinfeksi HIV 
diberikan imunisasi dengan vaksin diphtheria dengan jadwal yang sama bagi orang 
normal walaupun ada risiko pada orang-orang ini tidak memberikan respon 
kekebalan yang optimal. 

 

B.  Penanganan Penderita, Kontak dan Lingkungan Sekitar 
1) Laporan kepada petugas kesehatan setempat: Laporan wajib dilakukan di hampir 

semua negara bagian di Amerika Serikat dan negara-negara lain di dunia, Kelas 2 
A (lihat pelaporan tentang penyakit menular). 

2) Isolasi: Isolasi ketat dilakukan terhadap penderita difteria faringeal, isolasi untuk 
difteria kulit dilakukan terhadap kontak hingga 2 kultur dari sampel tenggorokan 
dan hidung (dan sampel dari lesi kulit pada difteria kulit hasilnya negatif tidak 
ditemukan baksil. Jarak 2 kultur ini harus dibuat tidak kurang dari 24 jam dan 
tidak kurang dari 24 jam setelah penghentian pemberian antibiotika. Jika kultur 
tidak mungkin dilakukan maka tindakan isolasi dapat diakhiri 14 hari setelah 
pemberian antibiotika yang tepat (lihat 9B7 di bawah). 

3) Desinfeksi serentak:  Dilakukan terhadap semua barang yang dipakai oleh/untuk 
penderita dan terhadap barang yang tercemar dengan discharge penderita. 
Dilakukan pencucihamaan menyeluruh. 

4) Karantina:  Karantina dilakukan terhadap dewasa yang pekerjaannya berhubungan 
dengan pengolahan makanan (khususnya susu) atau terhadap mereka yang dekat 
dengan anak-anak yang belum diimunisasi. Mareka harus diistirahatkan sementara 
dari pekerjaannya sampai mereka telah diobati dengan cara seperti yang diuraikan 
di bawah dan pemeriksaan bakteriologis menyatakan bahwa mereka bukan carrier. 

5) Manajemen Kontak:  Semua kontak dengan penderita harus dilakukan kultur dari 
sample hidung dan tenggorokan, diawasi selama 7 hari. Dosis tunggal Benzathine 
Penicillin (IM: lihat uraian dibawah untuk dosis pemberian) atau dengan 
Erythromycin selama 7-10 hari direkomendasikan untuk diberikan kepada semua 
orang yang tinggal serumah dengan penderita difteria tanpa melihat status 
imunisasi mereka. Kontak yang menangani makanan atau menangani anak-anak 
sekolah harus dibebaskan untuk sementara dari pekerjaan tersebut hingga hasil 
pemeriksaan bakteriologis menyatakan mereka bukan carrier. Kontak yang 
sebelumnya sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap perlu diberikan dosis 
booster apabila dosis imunisasi terakhir yang mereka terima sudah lebih dari lima 
tahun. Sedangkan bagi kontak yang sebelumnya belum pernah diimunisasi, 
berikan mereka imunisasi dasar dengan vaksinasi: Td, DT, DTP, DtaP atau DTP-
Hib tergantung dari usia mereka. 

6) Investigasi kontak dan sumber infeksi: Pencarian carrier dengan menggunakan 
kultur dari sampel yang diambil dari hidung dan tenggorokan tidak bermanfaat jika 
tindakan yang diuraikan pada 9B5 diatas sudah dilakukan dengan benar. Pencarian 
carrier dengan kultur hanya bermanfaat jika dilakukan terhadap kontak yang 
sangat dekat. 

7) Pengobatan spesifik:  Jika diduga kuat bahwa seseorang menderita difteria 
didasarkan kepada gejala klinis maka antitoksin harus diberikan setelah sampel 
untuk pemeriksaan bakteriologis diambil tanpa harus menunggu hasil pemeriksaan 
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bakteriologis tersebut. (Saat ini yang tersedia adalah antitoksin yang berasal dari 
kuda). 

Diphtheria Antitoxin (DAT) tersedia di CD-Atlanta sebagai “investigational product”. 
Program imunisasi (Amerika Serikat) melayani permintaan DAT pada waktu jam 
kerja (pukul 08.00 am – 04.30 pm. EST; Senin – Jum’at dengan menghubungi nomor 
telepon 404-639-8255). Diluar jam kerja dan pada waktu hari libur menghubungi 
petugas jaga CDC pada nomor 404-639-2888. DAT disimpan di stasiun karantina 
yang tersebar di seluruh negara bagian di Amerika Serikat. Sebelum diberikan lakukan 
terlebih dahulu skin test untuk mengetahui adanya hypersensivitas terhadap serum 
kuda. Jika hasilnya negative, DAT diberikan IM dengan dosis tunggal 20.000 – 
100.000 unit tergantung berat ringan serta luasnya penyakit. Untuk kasus berat 
pemberian IM dan IV dilakukan bersama-sama. Pemberian antibiotika tidak dapat 
menggantikan pemberian antitoksin. 

Procain Penicillin G (IM) diberikan sebanyak 25.000 – 50.000 unit/kg BB untuk anak-
anak dan 1,2 juta unit/kg BB untuk orang dewasa per hari. Dibagi dalam dua dosis. 
Penderita dapat juga diberikan erythromycin 40-50 mg/kg BB per hari maksimum 2 g 
per hari secara parenteral. Jika penderita sudah bisa menelan dengan baik maka 
erythromycin dapat diberikan per oral dibagi dalam 4 dosis per hari atau penicillin V 
per oral sebesar 125-250 mg empat kali sehari, selama 14 hari. Pernah ditemukan 
adanya strain yang resisten terhadap erythromycin namun sangat jarang. Antibiotik 
golongan macrolide generasi baru seperti azythromycin dan chlarithromycin juga 
efektif untuk strain yang sensitif terhadap erythromycin tetapi tidak sebaik 
erythromycin. 

Terapi profilaktik bagi carrier: untuk tujuan profilaktik dosis tunggal penicillin G 
sebesar 600.000 unit untuk anak usia dibawah 6 tahun dan 1,2 juta unit untuk usia 6 
tahun ke atas. Atau dapat juga diberikan erythromycin oral selama 7-10 hari dengan 
dosis 40 mg/kg BB per hari untuk anak-anak dan 1 gram per hari untuk orang dewasa. 

 
C. Penanggulangan Wabah 

1) Imunisasi sebaiknya dilakukan seluas mungkin terhadap kelompok yang 
mempunyai risiko terkena difteria akan memberikan perlindungan bagi bayi dan 
anak-anak prasekolah. Jika wabah terjadi pada orang dewasa, imunisasi dilakukan 
terhadap orang yang paling berisiko terkena difteria. Ulangi imunisasi sebulan 
kemudian untuk memperoleh sukurang-kurangnya 2 dosis. 

2) Lakukan identifikasi terhadap mereka yang kontak dengan penderita dan mencari 
orang-orang yang berisiko. Di lokasi yang terkena wabah dan fasilitasnya 
memadai, lakukan penyelidikan epidemiologi terhadap kasus yang dilaporkan 
untuk menetapkan diagnosis dari kasus-kasus tersebut dan untuk mengetahui 
biotipe dan toksisitas dari C. diphtheriae. 

 

D. Implikasi Bencana 
Kejadian luar biasa dapat terjadi ditempat dimana kelompok rentan berkumpul, 
khususnya bayi dan anak-anak. Kejadian wabah difteria seringkali terjadi oleh karena 
adanya perpindahan penduduk yang rentan terhadap penyakit tersebut dalam jumlah 
banyak. 
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 E. Penanganan Internasional 
Orang yang mengadakan kunjungan atau singgah di negara-negara yang terjangkit 
difteria faucial atau difteria kulit dianjurkan mendapatkan imunisasi dasar. Dosis 
booster Td diberikan kepada orang yang sebelumnya telah mendapatkan imunisasi. 

 

 

DIPHYLLOBOTHRIASIS     ICD-9 123.4; ICD-10 B70.0 
(Dibothriocephaliasis, Broad atau Infeksi Cacing pita ikan)   
 
 
1. Identifikasi  
 Infeksi cacing pita usus yang menahun, gejala-gejala yang timbul ringan atau kadang-

kadang tidak ada gejala sama sekali. Sebagian penderita yang terinfeksi cacing ini 
menderita  anemia yang disebabkan oleh defisiensi vitamin B-12. Infeksi cacing yang 
masif dapat menimbulkan diare, sumbatan pada usus dan disertai tanda-tanda keracunan. 
Diagnosa penyakit tersebut dikonfirmasi dengan ditemukannya telur cacing atau 
segmen/potongan tubuh cacing (ploglotid) dalam tinja. 

 
2. Penyebab Penyakit 
 Diphyllobothrium latum (Dibothriochepallus latus), D. pacificum, D. dendriticum, D. 

ursi, D. dalliae dan D. klebanovskii; cestodes. 
 
3. Distribusi Penyakit 
 Penyakit ini ditemukan di daerah danau di belahan bumi bagian utara, sebelah selatan 

kutub utara (subarctic), daerah iklim sedang dan daerah tropis dimana penduduknya 
mempunyai kebiasaan mengkonsumsi ikan air tawar mentah atau yang dimasak tidak 
sempurna. 

 Prevalensi meningkat dengan bertambahnya umur seperti di Amerika Utara, fokus 
endemis penyakit tersebut, ditemukan juga pada orang Eskimo di Alaska dan Kanada. Di 
Amerika infeksi penyakit tersebut tersebar secara sporadis dan biasanya menyerang orang 
yang makan ikan mentah dari Alaska atau dari bagian barat tengah atau dari danau-danau 
di Kanada. 

 
4. Reservoir 
 Manusia sebagai pejamu (hospes) utama, pejamu yang terinfeksi akan mengeluarkan telur 

lewat tinja. Hospes lain adalah anjing, beruang dan mamalia lain pemakan ikan. 
 
5. Cara Penularan 
 Manusia tertular karena mengkonsumsi ikan mentah atau dimasak tidak sempurna. Telur 

yang berasal dari segment cacing yang sudah matang (mature) dikeluarkan bersama tinja 
lalu mencemari badan-badan air. Telur yang sudah matang kemudian menetas dan 
terbentuklah embrio dengan cilia yang disebut coracidium, kemudian coracidium 
menginfeksi hospes perantara pertama (golongan copepoda seperti Cyclops atau 
Diaptomus) dan dalam hospes ini larva tumbuh menjadi larva proserkoid. Kemudian 
Cyclops yang terinfeksi dimakan oleh hospes perantara kedua yaitu ikan (ikan tombak, 
ikan duri, ikan turbot, ikan salmon) yang kemudian berubah menjadi larva stadium 
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pleroserkoid. Ikan tersebut menjadi infektif bila dimakan oleh manusia dan mamalia lain 
seperti rubah, cerpelai (sejenis tupai), beruang, kucing, anjing, babi, singa laut dan anjing 
laut. Siklus hidup dari telur yang matang kemudian menjadi telur yang menular kembali 
diperlukan waktu 11 minggu. 

 
6. Masa Inkubasi 
 Masa inkubasi adalah 3-6 minggu mulai saat ikan yang infektif dimakan oleh manusia 

atau mamalia sampai keluarnya telur dalam tinja. 

 
7. Masa Penularan  
 Tidak terjadi penularan langsung dari manusia ke manusia. Manusia dan hospes definitif 

lainnya secara terus-menerus akan mengeluarkan telur cacing dan mencemari lingkungan 
selama didalam usus masih terdapat cacing. Ini dapat berlangsung bertahun-tahun. 

 
8. Kerentanan dan Kekebalan 
 Manusia umumnya rentan terhadap infeksi cacing tersebut dan tidak terbentuk kekebalan 

setelah terinfeksi. 
 
9. Cara-cara Pemberantasan 
 A. Cara Pencegahan 

Infeksi dapat dicegah dengan cara memasak ikan air tawar dalam suhu 56°C (133°F) 
selama 5 menit, didinginkan selama 24 jam pada suhu -18°C (0°F) atau dengan 
radiasi. 

 
      B. Penanganan Penderita, Kontak dan Lingkungan Sekitar 

1) Laporan kepada instansi kesehatan yang berwenang: Laporan resmi tidak 
diperlukan, termasuk Kelas 5 (lihat pelaporan tentang penyakit menular). 
Dilaporkan apabila infeksi berasal dari produk komersial. 

2) Isolasi:  Tidak ada. 
3) Desinfeksi serentak:  Tidak ada, perlu dilakukan pembuangan tinja yang saniter. 
4) Karantina:  Tidak ada. 
5) Pemberian imunisasi:  Tidak ada. 
6) Penyelidikan kontak dan sumber infeksi: Tidak selalu harus dilakukan. 
7) Pengobatan khusus:  Praziquantel (Biltricide®) atau Niclosamide (Niclocide®) 

adalah obat pilihan. 
 
C. Penanggulangan KLB atau Wabah:  Tidak ada. 
 
D. Implikasi bencana:  Tidak ada. 
 
E.  Tindakan Internasional:  Tidak ada.   
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DRACUNCULIASIS     ICD-9 125.7;  ICD-10 B72 
(Guinea worm infection, Dracontiasis)   
 
1.  Identifikasi 
 Infeksi nematoda yang menyerang subkutis dan jaringan bagian dalam. Tampak seperti 

lecet/lapuh, biasanya pada tungkai bawah (khususnya kaki). Cacing betina pada masa 
gravida panjangnya 60-100 cm dan siap mengeluarkan larva. Di daerah sekitar kulit yang 
terinfeksi cacing tersebut terasa seperti terbakar (panas), gatal dan disertai demam, mual, 
muntah, diare, sesak napas, gatal seluruh tubuh. 

 Eosinofilia bias terjadi sebelum atau sesudah munculnya vesicular. Setelah vesikula pecah 
maka cacing akan mengeluarkan dan melepas larva apabila terendam air. Prognosa baik 
apabila tidak ada infeksi oleh bakteri pada luka tersebut; infeksi sekunder dapat 
menyebabkan radang sendi (arthritis), synovitis (radang sinovial), ankylosis, konstraktur 
anggota badan dan bahkan dapat mengancam jiwa. Diagnosa ditegakkan dengan melihat 
langsung cacing yang muncul dari luka atau dengan menggunakan mikroskop untuk 
menemukan larva. 

 
2. Penyebab Infeksi – Dracunculus medinensis adalah jenis nematoda. 
 
3. Distribusi Penyakit 
 Ditemukan di Afrika (16 negara di bagian Selatan Sahara) dan di Asia (India dan Yaman) 

khususnya di daerah yang mempunyai iklim kering. Prevalensi penyakit tersebut di 
masing-masing negara sangat bervariasi. Di beberapa daerah tertentu hampir semua 
penduduk terinfeksi, dan di beberapa daerah lain infeksi sangat jarang dan hanya 
menyerang penduduk dewasa muda. 

 
4. Reservoir  - Manusia, reservoir pada hewan belum diketahui. 
 
5. Cara Penularan 
 Larva yang keluar dari cacing betina masuk ke dalam air dan ditelan oleh Crustacea 

copepod (Cyclops spp.). Dalam waktu 2 minggu larva berkembang menjadi stadium 
infektif, kemudian manusia menelan Copepod yang ada dalam air minum yang berasal 
dari sumur dan kolam yang tercemar. Kemudian larva tersebut dilepas dalam lambung, 
masuk dinding usus 12 jari, migrasi kedalam viscera dan berkembang menjadi dewasa. 
Cacing betina setelah kawin tumbuh dan berkembang menjadi cacing dewasa kemudian 
migrasi ke jaringan bawah kulit (paling banyak pada betis atas). 

 
6. Masa Inkubasi - Sekitar 2 bulan. 
 
7. Masa Penularan 
 Mulai saat gelembung vesikula pecah sampai larva keluar dari uterus cacing betina dalam 

masa gravid biasanya memerlukan waktu 2-3 minggu. Dalam air larva infektif terhadap 
copepods kira-kira selama 5 hari. Setelah larva dimakan oleh copepods, ia akan menjadi 
infektif terhadap manusia setelah 12-14 hari pada suhu lebih dari 25°C (lebih dari 77°F). 
Larva ini tetap infektif selama berada dalam tubuh copepods sekitar 3 minggu. Tidak ada 
penularan dari manusia ke manusia. 
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8. Kerentanan dan Kekebalan 
 Secara umum semua orang rentan, tidak ada kekebalan. Penyakit tersebut dapat tersebar 

luas dan dapat terjadi infeksi berulang-ulang pada orang yang sama. 
 
9. Cara Pemberantasan 
 Menyediakan air yang aman untuk diminum dengan melakukan penyaringan terhadap air 

dan memberikan penyuluhan kesehatan terhadap penduduk yang berisiko, sehingga dapat 
bebas dari penyakit tersebut. Fokus penyakit tersebut yang sebelumnya berada di Timur 
Tengah dan anak benua India telah berhasil dieliminasi. 

 A. Cara Pencegahan 
1) Dengan memberikan penyuluhan kesehatan yang memadai di daerah endemis 

(tertular) dengan memberikasn 3 pesan sebagai berikut: 
a) Bahwa Guinea worm (infeksi cacing Guinea) ditularkan melalui air minum 

yang tidak dimasak atau dimasak tidak sempurna. 
b) Penduduk desa yang mempunyai luka di kulit tidak boleh masuk ke daerah 

yang ada sumber air minumnya. 
c) Air minum harus sudah dilakukan penyaringan dengan kain (kain kasa yang 

terbuat dari nilon dengan ukuran lubang 100 µm untuk menyaring copepods. 
2) Menyediakan air yang dapat diminum. Sumur hendaknya dibuat dinding pada 

bibirnya untuk menghindari pencemaran. Begitu pula buat konstruksi yang dapat 
melindungi tempat-tempat penampungan air hujan agar tidak tercemar. 

3) Pengawasan terhadap populasi copepods dalam sumber-sumber air, tangki-tangki 
penampungan air, reservoir dan sumber mata air lainnya dengan menggunakan 
insektisida temefos (abate®) dan hasilnya efektif serta aman terhadap lingkungan. 

4) Berikan imunisasi kepada penduduk yang mempunyai risiko tinggi dengan tetanus 
toxoid. 

 
B. Pengawasan Penderita, Kontak dan Lingkungan Sekitar 

1) Laporan kepada institusi kesehatan setempat yang berwenang. Laporkan 
dimanapun penyakit tersebut ditemukan karena penyakit tersebut masuk dalam 
program eradikasi WHO. Termasuk penyakit Kelas 2B (lihat pelaporan tentang 
penyakit menular). 

2) Isolasi: Tidak ada. Disarankan agar penderita tidak masuk ke daerah yang ada 
sumber air minum, karena dalam tubuh penderita tersebut mengandung cacing 
yang infektif (pada saat cacing muncul). 

3) Desinfeksi serentak:  Tidak dilakukan. 
4) Karantina:  Tidak ada. 
5) Imunisasi terhadap kontak:  Tidak ada. 
6) Penyelidikan terhadap kontak dan sumber infeksi:  Melakukan Penyelidikan 

terhadap sumber air minum yang kemungkinan menjadi sumber penularan (kira-
kira 1 tahun yang lalu) dan cari kasus-kasus tambahan.  

7) Pengobatan khusus: Berikan Tetanus Toxoid dan obati lukanya dengan salep 
antibiotika, kemudian dibalut dengan kain kasa steril. Pembedahan dilakukan 
dengan prinsip aseptic untuk mengangkat cacing sebelum mereka muncul. 
Beberapa obat tertentu seperti Thiabendazole, Albendazole, ivermectin, 
metronidazole dan ditambah dengan kortikosteroid mngkin sangat bermanfaat. 
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C.   Penanggulangan Wabah 
 Di daerah yang sangat endemis, survei lapangan dilakukan untuk menentukan 

prevalensi. Cari sumber penularan dan lakukan upaya pemberantasan seperti yang 
sudah dijelaskan pada butir 9A di atas. 

 
D. Implikasi bencana:  Tidak ada. 
 
E. Tindakan Internasional:   Resolusi World Health Assembly (WHA 44.5 bulan Mei 

1991) telah menetapkan eradikasi dracunculiasis dapat dicapai pada tahun 1995. 
Namun pada kenyataannya pada tahun 2000 di beberapa daerah penyakit tersebut 
masih endemis walaupun di daerah lain mereka telah berhasil membasmi penyakit 
tersebut. 

 

PENYAKIT VIRUS EBOLA MARBURG ICD-9 078.89;  ICD-10 A98.3; A98.4 
(Demam Berdarah Afrika, Penyakit Virus Marburg, Demam Berdarah Virus Ebola) 

 
1. Identifikasi 
 Yaitu penyakit yang ditandai dengan gejala akut yang parah dan diikuti demam 

mendadak, kelemahan, nyeri otot, sakit kepala serta faringitis, muntah, diare dan ruam 
makulopapuler. Sering diikuti dengan diatesa hemoragia disertai dengan kerusakan hati, 
gagal ginjal, kerusakan otak berat disertai dengan kegagalan fungsi multiorgan. Hasil 
pemeriksaan laboratorium menunjukkan limfopeni, trombositopenia dan peningkatan 
kadar transaminase (AST lebih banyak daripada ALT), kadang diikuti hiperamilasemia. 
Selanjutnya sekitar 25% kasus primer dari Marburg virus berakibat fatal;  CFR infeksi 
Ebola di Afrika berkisar antara 50-90%. 

 Diagnosa ditegakkan dengan pemeriksaan Elisa terhadap antibodi Ig G (adanya antibodi 
lg M sebagai tanda infeksi baru);  dengan tes Elisa dapat dideteksi antigen dalam darah, 
serum atau organ homogenitas; dapat juga dengan PCR dengan tes IFA menggunakan 
antibodi monoklonal dapat ditemukan antigen virus didalam sel hati; dengan isolasi virus 
pada kultur sel pada marmut.  

 Virus kadang-kadang dapat dilihat dengan preparat irisan hati dengan menggunakan 
Electron Microscope (EM). Diagnosa postmortem melalui uji Immunohistochemical dari 
biopsi kulit yang difiksasi dengan formalin dapat juga dilakukan. Tes IFA terhadap 
antibodi sering salah terutama dalam survei serologis untuk membuktikan adanya infeksi 
masa lalu. Pengamanan terhadap masyarakat, petugas dan staf laboratorium dari infeksi 
Ebola harus benar-benar dilakukan (BSL-4= Biosafety Level-4), oleh karena virus ini 
sangat menular dan berbahaya. 

 
2. Penyebab Penyakit 
 Virion Marburg berdiameter 80nm dengan panjang 790 nm sedangkan virion Ebola 

berdiameter 80 nm dengan panjang 970 nm termasuk filoviridae. Dengan ukuran yang 
lebih panjang, struktur yang berhubungan dengan virion yang berbentuk aneh, bercabang, 
melingkar mencapai panjang sampai 10 nm.   
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 Virus Marburg memiliki antigen berbeda dengan Ebola. Strain Ebola dari Republik 
Demokratik Kongo (Zaire), Pantai Gading, Gabon dan Sudan menyebabkan penyakit pada 
manusia. Strain keempat dari Ebola yaitu Reston dapat menyebabkan penyakit perdarahan 
fatal pada primata, namun infeksi dapat terjadi juga pada manusia dengan gejala yang 
asimtomatik. 

 
3. Distribusi Penyakit 
 Tahun 1967 penyakit Marburg telah dilaporkan dalam 6 kali kejadian di Jerman dan 

Yugoslavia dengan total kasus sebanyak 31 orang (7 orang meninggal) karena terinfeksi 
melalui monyet hijau Afrika (Cercopithecus aethiops) dari Uganda; tahun 1975 3 kasus 
indeks yang fatal ditemukan di Afrika Selatan yang berasal dari Zimbabwe; tahun 1980 
ditemukan 2 orang penderita di Kenya, 1 orang meninggal; pada tahun 1982: 1 orang 
penderita lagi ditemukan di Zimbabwe dan pada tahun 1987 1 kasus fatal terjadi di Kenya. 
Tahun 1999 di Republik Demokratik Kongo sedikitnya 3 kasus fatal akibat Marburg telah 
dilaporkan berasal dari 70 kasus yang dicurigai sebagai demam berdarah yang disebabkan 
virus. Tahun 1976 penyakit Ebola dilaporkan pertama kali di bagian barat salah satu 
propinsi di Sudan dan di Zaire yang berjarak sekitar 500 mil dari propinsi tersebut. Saat 
itu dirawat di rumah sakit dengan CFR mencapai 70%. Kemudian pada daerah yang sama 
di Sudan pada tahun 1979 terjadi lagi KLB Ebola. Strain virus berbeda ditemukan dari 
seorang penderita dan dari simpanse pada tahun 1994 di Pantai Gading. Kemudian di 
sekitar Kitwit, Zaire terjadi KLB besar Ebola pada tahun 1995. Di Gabon pada tahun 
1996-1997 terjadi 2 kali KLB dengan jumlah kasus sebanyak 96 orang dengan kematian 
68 orang. 

 Antibodi FA telah ditemukan dikalangan penduduk yang bermukim di daerah sekitar Sub 
Sahara Afrika namun hubungannya dengan virus Ebola yang virulen tidak diketahui. 

 Filovirus dikaitkan dengan Ebola diisolasi dari monyet cynomolgus (Macaca fascicularis) 
yang diekspor dari Filipina ke Amerika Serikat pada tahun 1989, 1990, 1996 dan yang 
diekspor ke Itali pada tahun 1992; pada waktu itu banyak monyet yang mati. Empat dari 
lima orang petugas yang sehari-harinya menangani monyet tersebut dalam darahnya 
ditemukan entibodi spesifik tanpa ada gejala sakit atau demam sebelumnya. 

 
4. Reservoir  
 Belum diketahui dan masih dalam penelitian yang ekstensif. 
 
5. Cara Penularan 
 Penularan dari orang ke orang dapat terjadi karena kontak langsung melalui darah, sekret, 

organ dan semen yang terinfeksi. Risiko penularah tertinggi terjadi selama stadium lanjut 
dari penyakit pada saat penderita muntah, diare, atau mengalami perdarahan. Sedangkan 
risiko selama masa inkubasi adalah rendah. Pada kondisi alami penularan melalui udara 
pada manusia belum pernah dilaporkan. Infeksi nosokomial sering terjadi; sebagai 
gambaran semua penderita Ebola (Zaire) terjadi karena terpajan alat suntik dan jarum 
yang tercemar dan semua penderita meninggal. 

 Penularan melalui semen pernah ditemukan setelah 7 minggu si penderita sembuh. 
 
6. Masa Inkubasi 
 Masa inkubasi 3 – 9 hari untuk virus Marburg dan 2-21 hari untuk Ebola. 
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7. Masa Penularan 
 Masa penularan dapat terjadi selama darah dan cairan tubuh mengandung virus. Lebih dari 

30% sukarelawan/perawat yang merawat penderita di Sudan terinfeksi, sedangkan 
sebagian besar kontak di rumah tidak terinfeksi. Virus Ebola dapat diisolasi dari cairan 
pada hari ke-61 dan tidak ditemukan pada hari ke-76 dan hari pertama sakit pada 
penderita yang tertular di laboratorium. 

 
8. Kerentanan dan Kekebalan 
 Semua umur rentan terhadap Ebola. 
 
9. Cara-cara Pemberantasan 
 Lihat pada cara-cara pemberantasan Demam Lassa pada butir 9 B, C. D dan E; ditambah 

larangan melakukan hubungan seks selama 3 bulan atau sampai hasil pemeriksaan semen 
menunjukkan bebas virus tersebut. 

 
 
 
 
ECHINOCOCCOSIS               ICD-9 122;  ICD-10 B67 
 
 
Stadium larva (hydatid atau kista) dari 3 spesies Echinococcus dapat menyebabkan penyakit  
pada manusia dan hewan lain, manifestasinya tergantung spesies. Kista biasanya berkembang 
di hati namun juga ditemukan di paru-paru, ginjal, limfa, jaringan saraf dan tulang. 
 
Ada 3 tipe manifestasi penyakit yaitu: 
1. Unilokulair atau Kista hidatidosa (cystic hydatid) 
2. Multilokulair atau penyakit Alveolair hidatidosa (Alveolar hydatid) 
3. Penyakit polikista hidatida. 
 
 
I. ECHINOCOCCOSIS Disebabkan Echinococcus granulosus  
        ICD-9 122.4; ICD-10 B67.0-B67A. 

(Cystic atau Unilocular Echinococcosis, Penyakit Cystic hydatid)  
   
 
1. Identifikasi 
 Cacing pita Echinococcus granulosus merupakan spesies Echinococcus yang paling sering 

ditemukan dan menyebabkan penyakit kista hidatidosa yang ditularkan pada stadium larva 
dari cacing pita ini. Kista hidatidosa membesar sangat lambat, membutuhkan beberapa 
tahun untuk berkembang. Umumnya kista berkembang sampai dengan diameter 1-7 cm 
tapi bisa mencapai 10 cm. Infeksi dapat terjadi tanpa menunjukkan gejala klinis sama 
sekali sampai kista tersebut membesar mencapai ukuran tertentu dan memberikan efek 
langsung karena tekanan massa kista tersebut; tanda-tanda dan gejala-gejala klinis 
bervariasi tergantung dari lokasi, besar dan jumlah kista tersebut. 
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 Pecahnya kista dapat menyebabkan reaksi seperti anafilaksis (alergi berat) dan 
mengeluarkan proglotid protoskoleks sebagai sumber infeksi echinococcis berikutnya. 
Bentuk spesifik kista adalah feris, berdinding tebal, unilokulair dan lebih sering ditemukan 
didalam hati dan paru-paru, walaupun dapat ditemukan juga pada organ lainnya. 

 Diagnosa klinis ditegakkan berdasarkan gejala klinis yang ditimbulkan oleh massa tumor 
yang tumbuh dengan lambat, adanya riwayat pernah tinggal di daerah endemis, ada 
riwayat berhubungan dengan atau kontak dengan anjing. Diagnosa banding adalah tumor 
ganas, abses amuba, kista congenital dan TBC. Diagnosa terhadap kista hydatidosa dapat 
juga dilakukan dengan pemeriksaan rontgent, CT scan, Ultrasonografi bersama-sama 
dengan pemeriksaan laboratorium secara serologis. 

 Diagnosa definitif terhadap hasil serologis negatif adalah dengan melakukan pemeriksaan 
mikroskopis terhadap spesimen dari hasil biopsi tindakan operatif atau aspirasi kista, 
risiko yang mungkin timbul pada tindakan aspirasi adalah reaksi anafilaktik, hal ini dapat 
dihindari jika tindakan aspirasi dipandu dengan USG dan pemberian obat cacing 
sebelumnya. Identifikasi terhadap spesies didasarkan pada penemuan penebalan dinding 
kista dan proglotidnya berdasarkan struktur dan ukuran kait proglotid. 

 
2. Penyebab Penyakit 
 Disebabkan oleh Echinococcosis granulosus, cacing pita pada anjing yang bentuknya 

kecil. 
 
3. Distribusi Penyakit 
 Penyebaran penyakit ini tergantung dari dekatnya hubungan manusia dengan anjing yang 

terinfeksi. Penyakit ini tersebar di seluruh benua kecuali Antartika, sering terjadi terutama 
di negara-negara yang banyak pada rumput tempat menggembalakan ternak dimana anjing 
diberi makan jeroan yang mengandung kista. Di Amerika Serikat cacing pita ditemukan di 
negara bagian yang beternak domba seperti: Utah, Arizona, New Meksiko dan California 
dan hidup berkembang di dalam siklus kehidupan hutan dan melibatkan berbagai jenis 
binatang liar termasuk hewan pemamah biak liar lainnya seperti moose, kerbau di Alaska. 
Penyebaran penyakit ini dapat dieliminasi secara tuntas di Islandia (Iceland) dan 
prevalensinya dapat diturunkan secara bermakna di Australia, Selandia Baru dan Siprus. 

 
4. Reservoir 
 Anjing domestik dan anjing liar lainnya merupakan hospes terhadap E. ganulosus; 

ditemukan ribuan cacing pita pada usus mereka tanpa gejala infeksi. Keluarga kucing dan 
banyak hewan pemakan daging lainnya tidak dapat berperan sebagai hospes terhadap 
parasit ini. Berbagai jenis herbivora dapat berperan sebagai hospes perantara terutama 
domba, sapi, kambing, babi dan hewan lainnya. 

 
5. Cara Penularan  
 Infeksi pada manusia sering mulai terjadi  pada anak-anak melalui rute oro-fecal yaitu 

melalui tangan yang mengandung telur cacing karena kontak dengan anjing yang 
terinfeksi atau secara tidak langsung melalui makanan, air, tanah atau alat yang tercemar.  
Pada beberapa kejadian ditemukan lalat ikut mengeluarkan telur cacing dari kotoran 
hewan yang terinfeksi.  
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 Cacing dewasa berada dalam usus halus anjing yang memproduksi telur yang 
mengandung embrio infektif (ocosphere) yang dikeluarkan melalui kotoran yang dapat 
hidup selama beberapa bulan di padang rumput penggembalaan atau kebun. Bila telur 
tertelan oleh hospes perantara, termasuk manusia, telur akan menetas mengeluarkan 
embrio yang bermigrasi melalui mukosa usus dan dibawah oleh aliran darah ke berbagai 
macam organ yang nantinya akan membentuk kista. Berbagai strain E. garnulosus 
bervariasi dalam kemampuannya beradaptasi terhadap berbagai jenis hospes (domba, sapi, 
kuda, onta, babi, moose) begitu juga kemampuan mereka untuk menginfeksi manusia. 

 Anjing terinfeksi oleh karena memakan jeroan yang mengandung kista hydatidosa. 
Domba dan hospes perantara lainnya terinfeksi ketika memakan rumput yang 
terkontaminasi kotoran anjing yang mengandung telur E. granulosus. 

 
7. Masa Penularan 
 Penularan tidak terjadi secara langsung dari manusia ke manusia atau dari satu hospes 

perantara ke hospes lainnya. Anjing terinfeksi mulai mengeluarkan telur E. granulosus 
sekitar 7 minggu setelah infeksi. Kebanyakan anjing yang terinfeksi akan sembuh secara 
spontan setelah 6 bulan, walaupun kadang-kadang dapat hidup 2-3 tahun. Anjing dapat 
mengalami infeksi ulang. 

 
8. Kerentanan dan Kekebalan 
 Anak-anak lebih mudah terpajan karena mereka cenderung lebih dekat dengan anjing 

yang terinfeksi dan biasanya higene perorangannya juga kurang. Tidak ada bukti bahwa 
anak-anak lebih rentan daripada orang dewasa. 

 
9. Cara-cara Pemberantasan 
 A. Cara-cara Pencegahan 

1) Berikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat risiko tinggi untuk menghindari 
kontaminasi dengan kotoran anjing. Anjurkan untuk cuci tangan sebelum makan. 

2) Pemutusan rantai penularan dari hospes perantara kepada hospes definitif dapat 
dilakukan dengan mencegah anjing memakan jeroan yang tidak dimasak dan 
melakukan pengawasan terhadap pemotongan ternak dan pengamanan 
pembuangan jeroan yang terinfeksi. 

3) Organ dari bangkai hospes perantara yang terinfeksi hendaknya dibakar atau 
dikubur dalam-dalam. 

4) Secara periodik lakukan pengobatan terhadap anjing-anjing yang berisiko; kurangi 
jumlah populasi anjing. 

5) Petugas lapangan dan petugas laboratorium hendaknya selalu memperhatikan 
prosedur kewaspadaan agar tidak tertelan telur E. granulosus. 

 
B. Penanganan Penderita, Kontak dan Lingkungan Sekitar 

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat: Untuk daerah endemis tertentu, 
dikebanyakan negara dan negara bagian, penyakit ini tidak wajib dilaporkan, Kelas 
3 B (lihat pelaporan tentang penyakit menular). 

2) Isolasi:  Tidak perlu. 
3) Desinfeksi serentak:  Tidak dilakukan. 
4) Karantina:  Tidak perlu. 
5) Imunisasi:  Tidak ada. 
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6) Penyelidikan terhadap kontak dan sumber infeksi:  Periksalah anggota keluarga 
dan cari mereka yang dicurigai menderita tumor. Periksalah anjing peliharaan dan 
lingkungan dalam rumah. Cari kebiasaan sehari-hari yang bisa mengakibatkan 
infeksi. 

7) Pengobatan spesifik:  Membuang kista paling sering dilakukan, namun pengobatan 
dengan Mebendazole (Vermox®) dan Albendazole (Zentel®) telah digunakan 
dengan hasil yang baik. Pada kebanyakan kasus, cara pengobatan yang paling baik 
jika kista primer robek, praziquantel (Biltricide®), obati protoscolisida dapat 
mengurangi kemungkinan terjadinya kista sekunder. 

 
C. Penanganan Wabah  
 Didaerah hiperendemis lakukan pengawasan terhadap populasi anjing terlantar dan 

anjing liar. Obati sisa anjing lainnya dengan Praziquantel (Biltricide®). Lakukan 
pengawasan ketat terhadap ternak potong. 

 
D. Implikasi bencana:   Tidak ada 
 
E. Penangan Internasional 

Lakukan pengawasan lalu-lintas anjing daerah enzootic.  
 
 
 
II. ECHINOCOCCOSIS  disebabkan oleh E. multicocularis 

      ICD-9 122.5, 122.7;ICD-10 B67.5 – B67.7 
 (Penyakit Alveolar, Penyakit Echinococcosis atau penyakit hydatid; Echinococcus 

multilocularis) 
 
 
1. Identifikasi 
 Ini merupakan penyakit yang sangat invasive dan destruktif disebabkan oleh stadium larva 

dari E. multicocularis. Kista sering ditemukan di organ hati dan walaupun dinding kista 
tebal tidak membatasi kista ini terus meluas kebagian tepi menghasilkan massa seperti 
tumor. Penyebaran terjadi dengan menghasilkan kista sekunder di organ lainnya. Gejala 
klinis tergantung pada ukuran dan lokasi kista, namun sering dikelirukan dengan cirrhosis 
hepatic atau kanker hati. Penyakit ini sering berakibat fatal. 

 Diagnosa ditegakkan berdasarkan pemeriksaan histopatologi yaitu dengan ditemukannya 
peri kista pada hospes dan mikro vesikula multiple yang dibentuk oleh proses proliferasi 
eksternal. Manusia adalah hospes incidental (abnormal) dan kista jarang menghasilkan 
kapsul satu induk atau menghasilkan proglotid dan calcareous corpuscles. Diagnosa 
serologis dengan antigen E. multicocularis yang dimurnikan cukup sensitif dan spesifik. 

 
2. Penyebab Penyakit 
 Disebabkan oleh Echinococcus multicocularis. 
 
3. Distribusi Penyakit 
 Penyebaran terbatas di belahan bumi bagian utara yaitu di: Eropa Tengah, Uni Soviet, 
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Siberia, Jepang bagian utara, Alaska, Kanada dan jarang ditemukan di bagian tengah utara 
Amerika. Dan penyakit ini sering ditemukan pada orang dewasa. 

 
4. Reservoir 
 Cacing dewasa terbatas hanya ditemukan pada hewan liar seperti serigala. Namun anjing 

dan kucing peliharaan dapat juga sebagai sumber infeksi pada manusia. Hospes perantara 
adalah hewan rodentia seperti tikus. E. multilocularis sering secara alamiah terdapat 
dalam siklus kehidupan rodentia serigala. 

 
5. Cara Penularan 
 Cara penularannya adalah karena tertelan telur cacing yang dikeluarkan melalui kotoran 

anjing dan kucing yang memakan tikus yang terinfeksi. Bulu anjing, pakaian kuda, 
peralatan yang tercemar serta lingkungan yang tercemar dapat juga berperan sebagai 
sumber penularan. 

 
6, 7, 8 dan 9 tentang masa Inkubasi, Masa penularan, Kerentanan dan Kekebalan serta 

cara-cara pemberantasan sama dengan Echinococcosis yang disebabkan oleh E. 
granulosus.  

 Tidak seperti yang diuraikan pada bab I tentang Echinococcus granulosus di atas, operasi 
secara radikal pada E. multicocularis hanya sedikit memberi hasil. Terhadap kasus yang 
tidak dilakukan  operasi dapat dilakukan pemberian mebendazole dan albendazole yang 
dapat mencegah berkembangnya penyakit. 

 
 
 
III.  ECHINOCOCCOSIS yang disebabkan oleh E. Vogeli     ICD-9 122.9; ICD-10 B67.9 
 (Penyakit Polikistik Hidatidosa)      
 

Penyakit ini disebabkan oleh bentuk kista E. vogeli yang menyerang hati, paru-paru dan 
organ lainnya. Gejala sedikit bervariasi tergantung ukuran kista dan lokasinya. Spesies ini 
ditandai oleh adanya kait rostellum. Polikistik hidatidosa berbentuk unik dimana membran 
germinal yang berproliferasi dari luar membentuk kista sedangkan dari dalam akan 
membentuk septa yang membagi ruangan-ruangan (caviate) menjadi beberapa kista kecil 
(mikrokista). Kapsul seperindukan berisi banyak proglotid yang berkembang di dalam 
mikrokista. 
Kasus-kasus penyakit ini ditemukan di Amerika Tengah, Amerika Selatan terutama di 
Brazilia, Kolumbia, Ekuador. Hospes definitif adalah anjing semak-semak, sedangkan 
hospes perantara adalah “pacas”, agoutis dan tikus duri. Anjing pemburu yang sering 
makan jeroan pacas yang terinfeksi dapat merupakan sumber infeksi. (Catatan: pacas, 
agoutis adalah sejenis rodensia). 
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EHRLICHIOSIS       ICD-9 083.8;  ICD-10 A79.8 
(Demam Sennetsu, Ehrlichiosis manusia di Amerika Serikat) 
 
1. Identifikasi 
 Ehrlichiosis adalah penyakit akut yang ditandai dengan demam, penyakit bakterial yang 

disebabkan oleh kelompok organisme kecil berbentuk pleomorphic yang hidup dan 
berkembang biak didalam phagosome dari lekosit mononuclear atau lekosit 
polimorphonuclear pada hospes terjangkit. Seringkali organisme tersebut ditemukan 
dalam sel-sel tersebut. 

 Demam Sennetsu mempunyai karakteristik yang ditandai dengan demam, menggigil, 
malaise, sakit kepala, nyeri otot dan persendian, radang tenggorokan dan sulit tidur. 
Adanya limfadenopati di seluruh tubuh disertai pembesaran dan melunaknya limfonodi. 
Limfositosis disertai dengan limfadenopati dibelakang telinga dan daerah leher bagian 
belakang, mononucleosis infeksiosa.  

 Umumnya perjalanan penyakit adalah ringan, kasus fatal tidak pernah dilaporkan. 
Erlichiosis pada manusia di Amerika Serikat merupakan penyakit yang baru dikenal yang 
disebabkan dua jenis organisme yang mirip tetapi berbeda. Satu jenis terutama menyerang 
sel mononuclear dikenal dengan sebutan “human monocytic erlichiosis (HME)”. Satu 
jenis organisme lagi menyerang sel granulosit dan penyakit ini dikenal sebagai “human 
granulocytic erlichiosis (HGE)”. Spektrum penyakit ini bervariasi dari penyakit subklinis 
sampai dengan penyakit dengan gejala klinis yang berat dan fatal. Gejala-gejala klinis 
penyakit ini sering tidak spesifik namun yang sering ditemukan adalah demam, sakit 
kepala, tidak nafsu makan, mual, nyeri otot dan muntah. Penyakit ini secara klinis sering 
dikelirukan dengan penyakit Rocky Mountain Spotted Fever (RMSF) namun dapat 
dibedakan dengan jarangnya timbul ruam (rash). Pada pemeriksaan laboratorium 
ditemukan adanya lekopenia, trombositopenia serta terjadinya peningkatan satu atau lebih 
enzim hepatoseluler. Kasus yang dirawat di rumah sakit pada pemeriksaan awal 
laboratorium ditemukan hanya sedikit saja abnormalisitas. Abnormalisitas nilai-nilai hasil 
pemeriksaan laboratorium akan nampak semakin jelas selama perawatan. 

 Diagnosa banding dari penyakit ini adalah RMSF, penyakit Lyme, syok syndrome toksik 
dan multi sistem febril illnesses. Diagnosa klinis dari demam Sennetsu dapat dikonfirmasi 
dengan Immuno Fluorescence Test (IF test) dengan menggunakan agen penyebab yang 
diisolasi dari kultur macrophage. Dengan demikian diagnosa ditegakkan berdasarkan 
gejala klinis dan hasil pemeriksaan laboratorium melalui deteksi antibodi menggunakan 
antigen spesifik ditandai dengan naik-turunnya titer antibodi sebanyak 4 kali pada 
pemeriksaan berikutnya (pair sera). 

 Preparat apus darah dan preparat usap dari endapan buffy coat darah dapat dilakukan 
untuk menemukan benda inklusi (morula). Sedangkan diagnosa lain adalah dengan teknik 
diagnosa immunohistochemistry, perbenihan dan metoda DNA amplication (contohnya 
PCR). 

 
2. Penyebab Penyakit 
 Penyebab demam sennetsu adalah Ehrlichia sennetsu. Organisme ini merupakan salah 

satu anggota dari genus Ehrlichia, kelompok Ehrlichieae dan familia Rickettsiaceae. 
Sampai tahun 1984 masih dianggap masuk kedalam genus Rickettsiae. Agen penyebab 
dari HME adalah E. chaffeensis, nama ini diberikan karena untuk pertama kali dapat 
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diisolasi dari seorang penderita di Fort Chaffee, Arkansas. Organisme penyebab sangat 
identik atau erat hubungannya dengan E. phagocytophilia dan E. equi.  Echerlichia anjing 
(E. ewingi) sering ditemukan pada anjing di Missouri dan pada tahun 1999 dilaporkan 
telah menyebabkan timbulnya granulocytis erlichiosis. 

 
3. Distribusi Penyakit 
 Pada tahun 1999 di Amerika Serikat kasus ehrlichiosis pada manusia yang dilaporkan 

1.200 orang. Sebagian besar dari kasus HME ditemukan di negara bagian sebelah selatan 
Amerika, sedangkan kasus HE sebagian besar dilaporkan di negara bagian tengah barat 
dan timur laut Amerika. Sedangkan demam sennetsu dilaporkan terjadi di bagian barat 
Jepang. 

 
4. Reservoir:  Tidak diketahui untuk demam sennetsu ataupun ehrlichiosis Amerika. 
 
5. Cara Penularan 
 Cara penularan untuk demam sennetsu tidak diketahui, namun dari anamnesa penderita 

demam ini diketahui sering mendatangi sungai dan rawa lebih kurang dalam 3-4 minggu 
sebelum sakit. Diduga kutu Amblyomma americanum berperan sebagai vektor HME;  
sebagian besar penderita menyatakan bahwa mereka pernah digigit pinjal atau  
menyatakan pernah berkunjung ke daerah yang penuh pinjal beberapa minggu sebelum 
sakit. Diperkirakan Ixodes scapularis merupakan vektor dari penyakit HE di negara 
bagian tengah barat laut dan timur laut Amerika. 

 
6. Masa Inkubasi 
 Masa inkubasi demam sennetsu adalah 14 hari. Sedangkan penyakit American 

Ehrlichiosis adalah 7-21 hari. 
 
7
 

. Masa Penularan - Tidak ada penularan dari manusia kepada manusia.  

8. Kerentanan dan Kekebalan 
 Hampir semua orang rentan  terhadap penyakit ini namun usia lanjut dan mereka yang  

mengalami retardasi mental lebih rentan untuk menderita penyakit yang lebih parah. Dan 
selanjutnya tidak ada data yang menunjukkan adanya imunitas setelah menderita penyakit 
ini. 

 
9. Cara-cara Pemberantasan 
 A. Cara-cara Pencegahan 

1) Tidak ada cara pencegahan standar untuk demam sennetsu. 
2) Upaya pemberantasan pinjal dapat diterapkan untuk mencegah penyakit American 

ehrlichiosis (dapat dilihat pada cara-cara pencegahan penyakit Lyme, 9A). 
 
      B. Pengawasan Penderita, Kontak dan Lingkungan Sekitar 

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat: Laporan kasus diwajibkan hampir 
disemua negara bagian di Amerika, Kelas 2 B (lihat pelaporan tentang penyakit 
menular). 

2) Isolasi:  Tidak ada. 
3) Penggunaan desinfektan: Tidak ada. 
4) Karantina: Tidak ada. 
5) Imunisasi terhadap Kontak:  Tidak ada. 
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6) Penyelidikan terhadap penderita dan sumber infeksi:  Tidak ada. 
7) Pengobatan spesifik:  Tetracycline;  untuk ibu hamil dan anak-anak berumur 

dibawah 8 tahun diberikan Chloramphenicol. 
 

 
 
 C.  Penanggulangan wabah:   Tidak ada. 

 
 
 D.  Implikasi bencana:  Tidak ada. 

 E.  Penanganan Internasional:  Tidak ada. 
 
 
 
ENCEPHALOPATHY, SUB ACUTE SPONGIFORM  ICD-9 046;  ICD-10 A81 
(Infeksi virus yang lambat pada otak)               
 
Termasuk dalam kelompok penyakit degeneratif subakut pada otak yang disebabkan oleh 
filterable agent nonkonvensional, dengan masa inkubasi yang panjang dan tidak ditemukan 
adanya inflamasi atau respons imunitas. Organisme penyebab penyakit ini diduga berupa 
protein yang unik bereplikasi melalui mekanisme yang belum diketahui. Jika dugaan itu benar 

aka sebutan “prion” untuk protein tersebut sangatlah tepat. m
 
Ada 4 penyakit yang disebabkan oleh prion yaitu: 
1. Creutzfeldt – Jacob Disease (CJD) 
2. Gertsmann – Straussler Scheinker Syndrome 
3. Kuru, dan  
4
 
. Fatal familial insomnia. 

Empat penyakit pada hewan: 
1) Scrapie pada domba dan kambing 
2) Transmissible mink encephalopathy 
3) Chronic wasting disease pada rusa dan kijang bagal di Amerika. 
4
 
) Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE). 

Di akhir tahun 1990-an ditemukan varian baru dari Creutzfeldt-Jacob Disease (vCJD) yang 
dihubungkan dengan BSE atau sering dalam bahasa awam disebut penyakit sapi gila (Mad 
Cow Disease). 

I. CREUTZFELDT JACOB DISEASE  ICD-9 046.1;  ICD-10 A81.0 
 (Jacob-Creutzfeldt Syndrome, Subacute Spongiform Encephalopathy) 
 
1.  Identifikasi 
 Merupakan penyakit dengan perjalanan yang sangat lambat dengan gejala klinis: bingung, 

dementia dan ataxia yang bervariasi, menyerang mereka yang berusia antara 16 tahun 
sampai 80 tahun namun hampir semua penderita berusia di atas 35 tahun. Selanjutnya 
akan muncul kejang mioklonik bersamaan dengan gejala syaraf  lain dengan spektrum 
yang lebih luas. Namun penyakit ini sangat khas dimana hasil pemeriksaan laboratorium 
terhadap LCS menunjukkan normal dan tidak ada gejala demam. 

 Gambaran Electro Encephalogram (EEG) sering menunjukkan adanya gambaran yang 
khas berupa “high voltage complexes” yang periodik. Penyakit ini sangat progressif, 
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kematian sering terjadi dalam waktu 3 sampai dengan 12 bulan (rata-rata 7 bulan). Sekitar 
5-10% dari kasus memiliki riwayat keluarga adanya dementia presenelis yang dikaitkan 
dengan satu dari berbagai mutasi gen yang terjadi pada kromosom nomor 20 yang 
memberi kode amyloidogenic precursor protein (PrP). Perubahan patologis terbatas 
terjadi hanya pada otak. Satu keluarga dengan penyakit ini  adalah Gertsmann-Straussler 
Scheinker Syndrome (GSS) yang ditandai secara neuropatologis berupa adanya 
“multicentric plaques”. GSS dibedakan dari Creuztfeldt-Jacob Disease (CJD) berdasarkan 
lamanya sakit dan beberapa gejala klinis. 

 CJD harus dapat dibedakan dari berbagai bentuk dementia terutama penyakit Alzheimer, infeksi otak yang 
berjalan lambat lainnya dari ensepalopati toksik dan metabolic serta kadang-kadang tumor dan lesi-lesi lain 
pada otak. 

 Laporan dari Inggris pada dekade yang lalu dilaporkan bahwa telah terjadi ribuan kasus 
BSE pada binatang ternak. Perhatian terhadap ternak sapi mendorong dilakukannya 
penelitian besar-besaran baik penelitian epidemiologi maupun penelitian laboratorium 
terhadap BSE dan hubungannya dengan CJD. Hasil penelitian terakhir menunjukkan 
adanya CJD bentuk baru. Penyakit ini di Inggris atau di negara lain di Eropa disebutkan 
sebagai varian baru dari Creutzfeldt Jacob Disease (CJD) atau vCJD. Kedua penyakit ini 
dapat dibedakan melalui 3 hal yang sangat berbeda. Pertama vCJD terjadi pada usia 20-30 
tahun. Kedua, terjadi perubahan EEG yang khas pada CJD yang tidak ditemukan pada 
vCJD. Ketiga, lamanya gejala klinis, vCJD berlangsung lama yaitu 12-15 bulan 
sedangkan CJD hanya 3-6 bulan.  

 Percobaan yang dilakukan pada tikus (inbred strain) yang disuntikkan dengan 
homogenate otak ternak yang terkena BSE dapat menyebabkan penyakit yang sama. Hal 
ini tidak berarti bahwa BSE dan CJD disebabkan oleh agen yang sama. Walaupun ada 
kemiripan pada kedua penyakit tersebut namun perbedaan yang prinsip dapat ditemukan 
dari berbagai pengamatan dan penelitian epidemiologis yang dilakukan pada manusia 
pada saat terjadinya KLB BSE di Inggris, bahwa vCJD merupakan varian dari CJD. 
Akhirnya diketahui juga bahwa faktor genetik mempunyai peran penting terhadap 
terjadinya penyakit, karena mereka dengan “individual homozygous for methionine” pada 
posisi 129 dari protein prion (PrP) diketahui mempunyai risiko terserang lebih tinggi. 

 Diagnosa ditegakkan berdasarkan gejala klinis dan adanya perubahan periodik yang khas 
dari EEG. Dan diagnosis pasti ditegakkan dengan pemeriksaan hispatologik dan melalui 
penelitian dengan menularkan binatang percobaan dengan spesimen penderita. Amyloid 
protein abnormal yang ditemukan dalam jaringan otaknya dan adanya pasangan protein 
abnormal dalam LCS merupakan verifikasi diagnosa antemortum; namun kit untuk 
pemeriksaan LCS tidak selalu ada. 

 
2. Penyebab Penyakit 
 Telah diketahui bahwa CJD disebabkan oleh mikroorganisme yang sangat kecil dan dapat 

replikasi sendiri yang disebut sebagai prion. Penyakit ini dapat ditularkan kepada 
simpanse, monyet, marmot, tikus, hamster dan kambing. 

 
3. Distribusi Penyakit 
 CJD dilaporkan terjadi hampir di seluruh dunia. Angka kematian rata-rata setiap tahun 

adalah 0,5 – 1/1.000.000 penduduk dengan klaster dalam keluarga ditemukan di Slovakia, 
Israel dan Chili. Di Amerika Serikat kelompok umur spesifik tertinggi yang diserang 
adalah 65-79 tahun dengan rata-rata per tahun lebih dari 5 kasus/1.000.000.  
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 Dan pada tahun 1999 ditemukan lebih dari 40 kasus vCJD hampir semuanya dari Inggris. 
 
4.  Reservoir 
 Manusia merupakan satu-satunya reservoir. Belum ada data yang mengatakan bahwa 

infeksi CJD pada manusia berasal dari hewan walaupun ini masih merupakan hipotesa. 
 
5. Cara Penularan 
 Cara penularan sebagian besar kasus belum diketahui, namun sekali lagi diduga bahwa 

telah terjadi dengan cara generasi spontan dari replikasi diri protein, dilaporkan ada kasus 
secara “iatrogenic” (timbulnya penyakit karena tindakan medis operatif). Satu kasus 
terjadi setelah pencangkokan kornea, 2 kasus setelah pemasangan elektroda korteks yang 
pernah digunakan oleh penderita CJD, dan sedikitnya sekitar 14 kasus muncul setelah 
pencangkokan graft durameter manusia dan lebih dari 50 kasus setelah injeksi hormon 
gonadotropin atau hormon pertumbuhan yang berasal dari glandula pituitaria (hipofise) 
manusia. Sedangkan pasien CJD lainnya dilaporkan mempunyai riwayat telah dilakukan 
bedah otak terhadap mereka dalam waktu 2 tahun sebelum sakit. Kemungkinan lain 
dimungkinkan penularan vCJD adalah karena mengkonsumsi daging sapi penderita BSE. 

 
6. Masa Inkubasi 
 Masa inkubasi pada kasus sporadis tidak diketahui, tetapi pada penyakit karena Kuru 

kemungkinan adalah 4-20 tahun. Pada kasus “iatrogenic” dapat berlangsung antara 15 
bulan sampai 30 tahun. Kasus yang terjadi karena terpajan langsung dengan jaringan otak, 
masa inkubasi dapat berlangsung dengan cepat yaitu kurang dari 10 tahun. 

 
7. Masa Penularan 
 Jaringan susunan saraf pusat (SSP) tetap infeksius selama ada gejala klinis. Namun 

jaringan lainnya dan LCS kadang-kadang juga infeksius. Tingkat infektivitas selama masa 
inkubasi tidak diketahui tapi percobaan pada hewan menunjukkan bahwa kelenjar limfa 
dan organ lainnya kemungkinan sudah terinfeksi sebelum gejala sakit terlihat. 

 
8. Kerentanan dan Kekebalan  
 Faktor keturunan (genetic) sangat menentukan perbedaan kerentanan individu dimana 

adanya gen “antosomal dominant units”, dapat menjelaskan Distribusi Penyakit ini dalam 
lingkungan keluarga. Pada hewan faktor keturunan telah diketahui menyebabkan 
perbedaan kerentanan terhadap penyakit scrapie. Adanya mutasi gen pada “prion 
protein” terbukti erat hubungannya dengan Distribusi Penyakit ini dalam lingkungan 
keluarga. 

 
9. Cara-cara Pemberantasan  
 A. Cara-cara Pencegahan  
  Hal yang harus dilakukan dalam upaya pencegahan terjadinya penularan: 

• Dihindari penggunaan jaringan penderita untuk ditransplantasi 
• Elektroda EEG dan instrument bedah harus dicegah dari pencemaran jaringan 

infeksius. 
• Alat-alat harus disterilisasi dengan benar sebelum digunakan lagi. 
Penularan melalui konsumsi produk daging atau susu belum terbukti.  
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Namun kekhawatiran akan terjadinya penularan melalui produk daging dari hewan 
yang terinfeksi BSE menyebabkan diberlakukannya larangan total mengkonsumsi 
daging sapi dari daerah terjangkit. 
Transfusi darah tidak terbukti dapat menularkan penyakit. Namun donor darah 
sebaiknya jangan diambil dari individu yang mempunyai risiko tinggi tertular penyakit 
“Transmissible Spongiform Encephalopathies” (mereka yang keluarganya menderita 
TSE atau mereka yang pernah mengalami pembedahan saraf). 
Untuk mencegah risiko terjadi penularan vCJD kepada penerima produk darah, pihak 
berwenang di Amerika Serikat dan Kanada pada bulan Agustus 1999 meminta seluruh 
pusat transfusi darah tidak menggunakan donor darah dari mereka yang secara 
kumulatif lebih dari 6 bulan pada periode 1 Januari 1980 sampai dengan 31 Desember 
1996 berada atau berkunjung ke Ingris, Skotlandia, Wales, Irlandia Utara, Isle of Man 
dan pulau Channel. Selain itu pemerintah AS juga melarang donor yang sebelumnya 
telah memperoleh injeksi insulin sapi yang belum mendapat lisensi di AS dan produk 
injeksi yang dibuat dari sapi dari daerah endemis BSE. 

 
B. Penanganan Penderita, Kontak dan Lingkungan Sekitar 

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat: Penyakit ini tidak wajib untuk 
dilaporkan, Kelas 5 (lihat pelaporan tentang penyakit menular). 

2) Isolasi:  Lakukan tindakan kewaspadaan universal. 
3) Desinfeksi serentak: jaringan, alat-alat bedah dan drainage luka yang dianggap 

telah tercemar dan harus disterilisasi. Sterilisasi dengan uap menggunakan 
autoclave sangat efektif untuk disinfeksi (selama 1 jam pada suhu 132°C atau 
lebih). Penggunaan zat kimia seperti natrium hipoklorida 5% dan 1N-2N natrium 
hidroksida kurang efektif, setelah 1 jam harus diikuti dengan sterilisasi 
menggunakan autoclave. Penggunaan Aldehid tidak efektif.  

4) Karantina:  Tidak dilakukan. 
5) Imunisasi terhadap kontak:  Tidak dilakukan. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi:  dapatkan riwayat lengkap penyakit 

termasuk riwayat bedah saraf, pengobatan gigi, riwayat pernah menerima 
pengobatan hormone manusia dan menerima jaringan transplantasi serta riwayat 
bahwa didalam keluarga ada yang menderita demensia. 

7) Pengobatan spesifik:  Tidak ada. 
       
  C, D, E:  Penanggulangan wabah, Implikasi menjadi bencana dan Tindakan 

Internasional:   Tidak ada. 
 
 
 
II.  K U R U                              ICD-9 46.0;  ICD-10 A81.8 
 
Penyakit susunan saraf pusat dengan gejala ataxia cerebellar, gerak tidak beraturan, tremor 
(gemetaran), kaku pada penderita usia 4 tahun dan dewasa, terjadi penurunan berat badan dan 
kelemahan progresif. Penyakit ini menyerang wanita dan anak-anak dari kelompok suku yang 
menggunakan bahasa utama yang tinggal didataran tinggi di Papua Nugini. Penyakit ini 
disebabkan oleh agen berukuran kecil yang dapat mereplikasi sendiri dan ditularkan kepada 
hewan primata dan hewan lain.  
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Kuru ditularkan melalui praktek dan cara pemakaman tradisional yang berlaku di Papua 
Nugini dimana pada upacara pemakaman tersebut terjadi pemajanan terhadap jaringan tubuh 
jenazah penderita termasuk adanya praktek kanibalisme. 
 
Dahulu penyakit Kuru sempat sangat banyak dan sering ditemukan di Papua Nugini, sekarang 
setiap tahun dilaporkan hanya sekitar 10 orang penderita. 
 
 
 
ENTEROBIASIS      ICD-9 127.4; ICD-10 B80 
(Oxyuriasis, Infeksi cacing Kremi (Pinworm))   
 
 
1.  Identifikasi 
 Infeksi cacing perut yang paling umum terjadi, tanpa gejala, biasanya dubur terasa gatal, 

tidur terganggu (tidak bisa tidur), lecet sekitar dubur dan kadang-kadang terjadi infeksi 
sekunder pada kulit dubur karena digaruk menjadi lecet. Manifestasi klinis lainnya 
termasuk vuvovaginitis, salpingitis, granulomata pada pinggul. Radang usus buntu 
(apendiksitis) dan enuresis pernah dilaporkan sebagai akibat infeksi cacing kremi tetapi 
sangat jarang. 

 Diagnosa dibuat dengan pemeriksaan sediaan yang dibuat dari usap dubur (anal swab) 
yang diambil dengan cara melekatkan “Scotch adhesive tape” pada dubur. Dilakukan 
pemeriksaan mikroskopis untuk melihat adanya telur cacing. Pengambilan usap dubur 
sebaiknya dilakukan pada pagi hari sebelum mandi dan buang air besar. Pemeriksaan 
diulang sebanyak tiga kali atau lebih sebelum menyatakan hasilnya negatif. Kadang telur 
cacing ditemukan pada pemeriksaan tinja atau urin. Cacing betina ditemukan dalam tinja 
dan disekitar dubur pada saat dilakukan pemeriksaan rectum dan vagina. 

 
2. Penyebab Penyakit 
 Penyebab penyakit adalah nematoda usus Enterobius vermicularis. 
 
3. Distribusi Penyakit 
 Tersebar luas di seluruh dunia terjadi pada semua golongan sosial ekonomi dan di 

beberapa wilayah tingkat infeksinya sangat tinggi. Enterobiasis sangat umum ditemukan 
di AS, prevalensi infeksi cacing paling tinggi pada anak-anak usia sekolah, pada 
kelompok tertentu bisa mencapai 50%. Kemudian diikuti anak prasekolah, dan prevalensi 
infeksi rendah pada orang dewasa kecuali pada ibu yang mendapatkan infeksi dari 
anaknya. Infeksi sering terjadi pada lebih dari satu anggota keluarga. Prevalensi tertinggi 
paling sering terjadi di asrama. 

 
4. Reservoir 
 Manusia, cacing kremi pada hewan lain tidak menular pada manusia. 
 
5. Cara Penularan 
 Kontak langsung dengan telur cacing kremi infektif melalui tangan, dari dubur, 

selanjutnya ke mulut sendiri atau ke orang lain atau secara tidak langsung melalui 
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pakaian, tempat tidur, makanan atau bahan-bahan lain yang terkontaminasi oleh telur 
cacing kremi tersebut. Penularan melalui debu biasa terjadi pada rumah tangga dan asrama 
yang terkontaminasi berat. 

 Telur cacing menjadi infektif beberapa jam setelah diletakkan dipermukaan dubur oleh 
cacing betina, telur dapat hidup kurang dari 2 minggu  diluar pejamu. Larva dari telur 
cacing kremi menetas di usus kecil. Cacing muda menjadi dewasa di cecum dan bagian 
atas dari usus (cacing betina yang pada masa gravid bermigrasi ke anus dan vagina 
menyebabkan pruritus setempat). Cacing kremi yang gravid biasanya migrasi secara aktif 
dari rectum dan dapat masuk ke lubang-lubang yang berdekatan. 

 
6. Masa Inkubasi 
 Siklus hidup cacing kremi dari telur sampai dewasa kurang lebih 2-6 minggu. Gejala 

cacing kremi muncul karena adanya cacing yang banyak dalam usus dan karena infeksi 
ulang. 

 
7. Masa Penularan 
 Selama cacing betina yang sedang gravid mengeluarkan telur di sekitar anus. Telur yang 

berada di dalam rumah dapat bertahan selama 2 minggu. 
 
8. Kerentanan dan Kekebalan 
 Semua orang rentan terhadap enterobiasis. Perbedaan intensitas  dan frekuensi infeksi 

tergantung pada perbedaan cara pemajanan. 
 
9. Cara-cara Pemberantasan 
 A. Cara Pencegahan 

1) Berikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kebersihan perorangan: cuci 
tangan sebelum makan atau sebelum menyiapkan makanan, jaga kebersihan kuku, 
kuku sebaiknya dipotong pendek, jangan mengaruk-garuk daerah sekitar anus, dan 
tinggalkan kebiasaan mengigit-gigit kuku. 

2) Menghilangkan sumber infeksi dengan cara memberi pengobatan terhadap 
penderita secara tuntas. 

3) Mandi setiap pagi dengan air mengalir “shower” atau mandi dengan berendam 
dalam bak mandi. 

4) Gantilah pakaian dalam, baju tidur dan sprei setiap hari, sebaiknya dilakukan 
setelah mandi. 

5) Bersihkan rumah dan sedot dengan penyedot vakum setiap hari selama beberapa 
hari setelah pengobatan kasus. 

6) Kurangi jumlah penghuni rumah yang ada penderita cacing kremi untuk 
menghindari penularan. 

7) Anjurkan masyarakat menggunakan jamban keluarga yang sesuai standar dan 
selalu merawat kebersihan jamban tersebut. 

 
B.  Penanganan Penderita, Kontak dan Lingkungan Sekitar 

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat:  Tidak diperlukan laporan formal 
untuk tindak lanjut kasus tersebut (lihat pelaporan tentang penyakit menular). 

2) Isolasi: Tidak perlu. 
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3) Desinfeksi serentak:  Ganti sprei dan pakaian dalam pasien yang terinfeksi setiap 
hari, dilakukan beberapa hari setelah pengobatan, dilakukan dengan hati-hati agar 
telur cacing tidak beterbangan di udara, gunakan baju tidur yang tertutup. Telur 
cacing akan mati jika dipanaskan dengan suhu 55ºC (131°)  dalam beberapa detik; 
rebus sprei atau gunakan mesin cuci yang baik untuk mencuci kain tersebut pada 
suhu panas. Bersihkan dan gunakan penyedot debu untuk membersihkan tempat 
tidur dan ruang keluarga setiap hari, dilakukan selama beberapa hari setelah 
pengobatan. 

4) Karantina:  Tidak perlu. 
5) Imunisasi kontak:  Tidak perlu. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi: periksa semua anggota keluarga yang 

terinfeksi di rumah, atau semua penghuni asrama yang terinfeksi 
7) Pengobatan spesifik: Pyrantel pamoate (Antiminth®, Combantrin®,  mebendazole 

(Vermox®) atau albendazole (Zantel®). Pengobatan diulang setelah 2 minggu. 
Pengobatan dilakukan terhadap seluruh anggota keluarga jika ada beberapa orang 
yang terinfeksi cacing kremi tersebut. 

 
C. Penanggulangan wabah 
 Jika ditemukan banyak kasus di sekolah atau institusi lain maka upaya pemberantasan 

paling baik adalah dengan cara memberikan pengobatan yang sistematik kepada 
mereka yang terinfeksi dan kepada anggota keluarga yang kontak dengan mereka yang 
terinfeksi. 

 
D. Implikasi menjadi bencana:   Tidak ada. 
 
E. Penanganan Internasional:  Tidak perlu. 

 
 
 
 
ERITEMA INFEKSIOSUM     ICD-9 057.0; ICD-10 B08.3 
Infeksi Parvovirus pada manusia; Fifth Disease    
 
1. Identifikasi  
 Eritema infeksiosum adalah penyakit virus ringan, umumnya tidak disertai demam, 

ditandai dengan adanya erupsi eritematus yang muncul secara sporadis atau dalam bentuk 
KLB. Umumnya menyerang anak-anak. Ciri-ciri penyakit tersebut: pipi kemerahan yang 
muncul tiba-tiba seperti habis ditampar dan sering disertai ruam seperti renda pada tubuh 
dan ekstremitas. Tanda seperti itu berulang sampai 1-3 minggu atau lebih, jika terkena 
sinar matahari atau panas. Gejala umum ringan muncul mendahului timbulnya ruam pada 
orang dewasa, bentuk ruam tidak khas atau belum tentu ada, namun gejala arthralgia atau 
arthritis yang dapat berlangsung selama beberapa bulan atau beberapa tahun; 25% kasus 
tanpa gejala. Penyakit ini perlu dibedakan dengan rubella, eritema multiforme dan scarlet 
fever. Komplikasi yang berat pada penyakit ini jarang namun dapat terjadi pada penderita 
yang menderita anemia yang memerlukan peningkatan produksi sel darah merah 
(misalnya pada penderita sickle cell), dapat berkembang menjadi TAC (Transient Aplastic 
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Crisis). Hal ini dapat terjadi tanpa didahului munculnya ruam. Infeksi intra uterin terjadi 
pada trimester kedua kehamilan dan dapat menyebabkan anemia pada janinnya dengan 
hidreopfetalis dan dapat berakibat kematian pada janin; kurang dari 10% dari kasus yang 
ada.  Pada orang dengan kelainan sistem kekebalan akan menderita anemia kronis yang 
berat. Dan penyakit lain yang muncul bersamaan dengan infeksi parvovirus dilaporkan 
pernah terjadi yang tidak mempunyai hubungan kausatif seperti: remathoid arthritis, 
vasculitis, fulminant hepatitis dan myocarditis. Diagnosa biasanya dibuat berdasarkan 
gejala klinis dan data epidemiologi. Konfirmasi diagnosa dibuat melalui tes laboratorium 
dengan ditemukan adanya IgM antibody terhadap parvovirus B19 atau adanya kenaikan 
titer antibody IgG terhadap B19. IgM akan turun dalam waktu 30-60 hari setelah timbul 
gejala. Diagnosis infeksi B19 juga dapat dibuat dengan pemeriksaan untuk melihat 
antigen virus dari PCR DNA untuk B19 merupakan tes yang sangat sensitif dan hasilnya 
sudah positif pada bulan pertama setelah infeksi akut dan pada beberapa orang lebih lama 
dari itu. 

 
2. Penyebab Penyakit 
 Penyebab infeksi adalah parvovirus B19 pada manusia yaitu virus DNA yang berukuran 

20-25 nm termasuk famili parvoviridae, virus bereplikasi terutama dalam erythroid 
precursor cell. 

 
3. Distribusi Penyakit 
 Tersebar luas hampir di seluruh dunia. Pada umumnya menyerang anak-anak dalam 

bentuk sporadis atau KLB. Di Amerika Serikat prevalensi antibodi IgG terhadap virus 
B19 sekitar 5-15% pada anak-anak usia dibawah 5 tahun, sedangkan orang dewasa 50%-
80%. Di daerah subtropis KLB cenderung pada musim dingin dan musim semi dengan 
siklus 3-7 tahun. 

 
4. Reservoir:  Manusia.  
 
5. Cara Penularan 
 Infeksi terutama terjadi karena kontak dengan sekret dari saluran napas penderita 

parvovirus. Penularan dapat dari ibu ke janinnya melalui transfusi darah atau produk 
darah. Virus B19 sangat resisten terhadap berbagai upaya inaktivasi termasuk dengan 
pemanasan pada suhu 80°C selama 72 jam. 

 
6. Masa Inkubasi 
 Masa inkubasi bervariasi, 4-20 hari sampai munculnya ruam atau munculnya gejala krisis 

aplastik. 
 
7. Masa Penularan 
 Pada penderita yang hanya menunjukkan gejala klinis berupa ruam saja, penularan terjadi 

sebelum timbulnya ruam, setelah muncul ruam penderita tidak menular lagi. Namun pada 
penderita dengan krisis aplastik menular sampai 1 minggu setelah timbul gejala tersebut. 
Pada orang dengan gangguan sistem kekebalan tubuh dengan infeksi kronis dan pada 
orang yang menderita anemia berat, tetap menular dalam waktu berbulan-bulan bahkan 
bertahun-tahun. 
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8. Kerentanan dan Kekebalan 
 Mereka dengan golongan darah yang mengandung “antigen P” rentan terhadap penyakit 

ini; adanya kekebalan ditandai dengan munculnya antibody B19. Reseptor B19 pada sel 
erythroid adalah antigen golongan darah P. Attack rate pada mereka yang rentan sangat 
tinggi dapat mencapai 50% pada orang yang kontak dengan penderita serumah, 10-60% 
terjadi pada penitipan anak atau di sekolah dan lama KLB dapat berlangsung selama 2-6 
bulan. Di Amerika Serikat 50-80% orang dewasa mempunyai serologi positif sebagai 
bukti pernah mengalami infeksi, tergantung umur dan lokasi tempat tinggalnya. 

 
9. Cara Pemberantasan 

A.  Cara-cara Pencegahan 
1) Secara umum penyakit ini sangat ringan, pencegahan difokuskan kepada mereka 

yang cenderung terjadi komplikasi yaitu terhadap orang yang menderita anemia 
kronis dan terhadap mereka dengan gangguan sistem kekebalan serta terhadap ibu 
yang sedang hamil yang rentan terhadap virus B19. Kepada mereka ini harus 
dicegah terhadap infeksi parvovirus dengan menjauhi penderita yang sedang 
dirawat di rumah sakit atau pada saat terjadi wabah. Belum dilakukan uji coba 
efikasi penggunaan/pemberian IgG. 

2) Wanita rentan yang sedang hamil atau yang akan hamil dan secara terus-menerus 
berada dekat dengan penderita infeksi virus B19, misalnya di sekolah, di rumah, di 
fasilitas pelayanan kesehatan perlu diberi penjelasan bahwa mereka sangat 
potensial mendapat infeksi yang dapat menyebabkan terjadinya komplikasi 
terhadap janin yang dikandung. Wanita hamil yang mempunyai anak dengan 
infeksi B19 dianjurkan untuk sesering mungkin mencuci tangan dan menghindari 
makan bersama dalam satu piring. 

3) Perawatan kesehatan pada pekerja sangat penting dianjurkan agar terhindar dari 
infeksi, jarang terjadi infeksi nosokomial pada saat wabah. 

 
B. Penanganan Penderita, Kontak dan Lingkungan Sekitar 

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat, jika terjadi wabah, Kelas 4 (lihat 
pelaporan tentang penyakit menular). 

2) Isolasi:  Tidak praktis dilakukan pada masyarakat luas. Terhadap penderita krisis 
transient aplastik di rumah sakit diberlakukan kewaspadaan umum terhadap 
penularan melalui percikan ludah (droplet). Walaupun anak-anak yang terinfeksi 
B19 sudah menular sebelum menunjukkan gejala sakit, haruslah hati-hati sekali 
mengijinkan mereka untuk tidak masuk sekolah pada saat demam. 

3) Desinfeksi serentak: sangat dianjurkan mencuci tangan setelah kontak dengan 
penderita. 

4) Karantina:  Tidak perlu. 
5) Imunisasi terhadap kontak:  Dapat diberikan vaksin recombinant dari kapsid B19. 

Diberikan pada stadium awal dari perjalanan penyakit. 
6) Investigasi terhadap kontak dan sumber infeksi: Wanita hamil yang terpajan virus 

B19 segera dilakukan pemeriksaan antibodi IgG dan IgM untuk menentukan 
kerentanan mereka dan membantu memberikan konseling tentang risiko pada 
bayinya. 
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7) Pengobatan spesifik:  Diberikan serum Imunoglobulin intravena (IG IV).  Hal ini 
telah dilakukan dengan hasil baik pada kasus anemia kronis walaupun relaps bisa 
terjadi lagi sehingga perlu diberikan IGIV lagi. 

 
C.  Penanganan wabah 
 Selama terjadi wabah di sekolah atau pada penitipan anak, mereka yang menderita 

anemia, mereka dengan gangguan sistem kekebalan dan wanita hamil harus diberitahu 
bahwa mereka berisiko terinfeksi virus B19. 

 
D.  Implikasi menjadi bencana:   Tidak ada. 
 
E. Penanganan Internasional:  Tidak perlu. 

 
 
 
EXANTHEMA SUBITUM     ICD-9 057.8;  ICD-10 B08.2 
(Sixth disease, Roseola infantum)     
 
 
1. Identifikasi 
 Exanthema subitum adalah penyakit akut, demam disertai ruam yang disebabkan oleh 

virus, biasanya menyerang anak-anak dibawah umur 4 tahun dan paling sering terjadi 
pada anak sebelum usia 2 tahun. Merupakan salah satu manifestasi dari penyakit-penyakit 
yang disebabkan oleh infeksi herpes virus 6B pada manusia (HHV-6B). 

 Demam hilang, kadang-kadang mencapai 41°C (106°F) muncul tiba-tiba dan hilang dalam 
waktu 3-5 hari. Ruam makulopapuler muncul pada badan dan bagian lain dari badan yang 
biasanya muncul setelah demam berkurang. Ruam biasanya hilang dengan cepat, biasanya 
ringan, tetapi pernah dilaporkan adanya kejang demam. 

 Spektrum penyakit pada anak saat ini telah diketahui, termasuk demam tanpa ruam, 
radang pada gendang telinga dan jarang terjadi meningoensefalitis, dapat terjadi serangan 
kejang demam berulang atau hepatitis fulminan. Pada orang dewasa pernah ditemukan 
sindroma monokleusis dan pada orang dengan gangguan sistem imunitas, pneumonitis 
juga dilaporkan. Infeksi HHV-6 dapat juga menimbulkan gejala dan dapat terjadi infeksi 
menahun. 

 Membedakan exanthema subitum dengan penyakit serupa yang dapat dicegah dengan 
imunisasi (PD3I) seperti campak dan rubella perlu dilakukan. Diagnosa dapat ditegakkan 
dengan pemeriksaan “paired sera” untuk melihat antibodi dari HHV-6 dengan teknik IFA 
atau dengan isolasi virus HHV-6. Pemeriksaan terhadap Ig M saat ini tidak ada. Respons 
IgM biasanya tidak terdeteksi sampai dengan kurang dari 5 hari dari saat timbulnya gejala. 
Ditemukannya DNA dari HHV-6 dalam darah dengan teknik PCR dimana IgG tidak 
terdeteksi, teknik ini dimasa yang akan datang menjanjikan sebagai cara praktis untuk 
mendiagnosa penyakit ini secara cepat. 

 
2. Penyebab Penyakit 
 Herpes virus 6 pada manusia (subfamili beta herpes virus, genus Roseolovirus). Sebagai 

penyebab utama exanthema subitum. HHV-6 dapat dibagi dalam HHV-6A dan HHV-6B 
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dengan menggunakan teknik monoclonal. Kebanyakan infeksi HHV-6 pada manusia 
disebabkan oleh HHV-6B. Exanthema subitum dapat juga disebabkan oleh herpes virus 7 
pada manusia. 

 
3. Distribusi Penyakit 
 Exanthema subitum tersebar luas hampir di seluruh dunia. Di Jepang, AS, Inggris dan 

Hongkong dimana gambaran seroepidemiologi dari infeksi HHV-6 telah diketahui dengan 
jelas, insidensi tertinggi pada usia 6-12 tahun, sedangkan pada usia 2 tahun sero prevalensi 
HHV-6 sekitar 65-100%. Pada wanita usia subur seroprevalensi sekitar 80-100%. Angka 
ini hampir sama di seluruh dunia. Jarang sekali terjadi KLB yang nyata dari exanthema 
subitum maupun HHV-6. variasi musiman ditemukan di Jepang yaitu timbul terutama 
pada akhir musim dingin atau awal musim semi. 

 
4. Reservoir 
 Manusia merupakan reservoir utama dari infeksi HHV-6. 
 
5. Cara Penularan 
 Tidak diketahui dengan pasti. Pada anak-anak terjadinya infeksi setelah antibodi yang 

diperoleh dari ibu menurun. Prevalensi DNA dari HHV-6 yang tinggi ditemukan pada 
kelenjar ludah orang dewasa membuktikan bahwa orang dewasa berperan sebagai 
pembawa virus yang menyebabkan terjadinya infeksi pada anak-anak. Namun penelitian 
di AS menunjukkan bahwa angka infeksi spesifik menurut umur (age specific infection 
rate) meningkat jika ada lebih dari satu orang anak dalam keluarga. Hal ini membuktikan 
bahwa anak berperan juga sebagai reservoir. Transplantasi ginjal atau hati dari donor yang 
menderita infeksi HHV-6 dapat mengakibatkan terjadinya infeksi primer pada resipien 
yang seronegatif. 

 
6. Masa Inkubasi 
 Masa inkubasi 10 hari dan biasanya sekitar 5-15 hari. Pada orang yang menerima cangkok 

ginjal atau hati, masa inkubasi 2-4 minggu setelah pencangkokan. 
 
7. Masa Penularan 
 Pada infeksi akut, masa penularan tidak diketahui secara pasti. Setelah infeksi akut virus 

menjadi laten di kelenjar limfe, ginjal, hati, kelenjar ludah dan dalam sel monosit. Lama 
masa penularan setelah fase laten ini belum diketahui, diperkirakan seumur hidup. 

 
8. Kerentanan dan Kekebalan 
 Semua orang rentan terhadap infeksi virus tersebut. Angka infeksi pada bayi yang 

berumur kurang dari 6 bulan rendah dan meningkat cepat dengan bertambahnya usia. Hal 
ini membuktikan bahwa perlindungan sementara pada bayi didapat dari antibodi maternal. 
Penderita infeksi sekunder exanthema subitum jarang ditemukan. Infeksi laten dapat 
terjadi hampir pada semua orang tanpa gejala klinis yang berarti, gejala klinis nampak 
jelas pada mereka yang mempunyai gangguan sistem kekebalan. Gejala klinis pada 
penderita dengan infeksi primer mungkin berat dan gejala klinis ini berlangsung lama jika 
infeksi terjadi pada orang yang mempunyai gangguan sistem kekebalan. 
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9. Cara-cara Pemberantasan 
 Tidak ada cara pemberantasan yang cukup efektif dan memadai. 
  

A.  Cara-cara Pencegahan.   
Dimasa yang akan datang dicari jalan agar transplantasi organ dari donor yang positif 
HHV-6 terhadap resipien yang seronegatif dapat dihindari. 

 
 B.  Penanganan Penderita, Kontak dan Lingkungan Sekitar 

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat: Laporan resmi tidak perlu, kelas 5 
(lihat pelaporan tentang penyakit menular). 

2) Isolasi: Di RS dan pada institusi tertentu, tersangka penderita exathema subitum 
harus diisolasi dan diterapkan kewaspadaan universal kontak dan penderita 
ditempatkan di kamar isolasi. 

3) Desinfeksi serentak:  Tidak perlu. 
4) Karantina:  Tidak perlu. 
5) Imunisasi terhadap kontak:  Tidak perlu. Titer antibodi setelah infeksi primer 

cukup untuk mencegah reinfeksi. Dimasa yang akan datang mungkin vaksinasi 
diperlukan. 

6) Investigasi terhadap kontak dan sumber penularan:  Tidak perlu, karena penderita 
tanpa gejala klinis di masyarakat prevalensinya sangat tinggi. 

7) Pengobatan spesifik:  Tidak ada. 
 
      C. Penanggulangan wabah:  Tidak perlu. 
 
      D. Implikasi menjadi bencana:  Tidak ada. 
 
      E. Penanganan Internasional:   Tidak ada. 
 
 
 
FASCIOLIASIS      ICD-9 121.3;  ICD-10 B66.3 
 
 
1. Identifikasi  
 Penyakit hati yang disebabkan oleh cacing trematoda merupakan parasit yang secara 

alamiah hidup pada kambing, sapi dan hewan lain sejenis dan tersebar di seluruh dunia. 
Cacing dewasa berbentuk pipih berukuran sekitar 3 cm, hidup dalam saluran empedu. 
Cacing muda hidup dalam parenchim hati dan dapat menyebabkan kerusakan parenchim 
hati dan kerusakan jaringan serta hepatomegali. Pada saat awal invasi kedalam parenchim 
hati kuadran kanan atas terasa sakit, fungsi hati tidak normal dan terjadi eosinofilia. 
Setelah migrasi kedalam kelenjar empedu dapat menimbulkan kolik empedu dan icterus 
obstructive. Infeksi ektopik terutama disebabkan oleh Fasciola gigantica yang bisa 
menyebabkan peradangan di kulit, berpindah-pindah di badan dan bagian tubuh yang lain. 

 Diagnosa ditegakkan dengan menemukan telur cacing didalam tinja atau didalam aspirat 
empedu yang diambil melalui duodenum. Diagnosa serologis dapat dilakukan di beberapa 
laboratorium. Diagnosa palsu bisa saja terjadi pada seseorang yang dalam tinjanya 
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ditemukan telur cacing infertile beberapa saat setelah orang tersebut mengkonsumsi hati 
dari hewan yang terinfeksi. 

 
2. Penyebab Penyakit:   
 Fasciola hepatica dan jarang oleh F. gigantica. 
 
3. Distribusi Penyakit 
 Infeksi pada manusia dilaporkan terjadi di daerah peternakan kambing dan sapi di 

Amerika Selatan, Karibia, Eropa, Australia, Timur Tengah dan Asia. Kasus sporadis  
dilaporkan di Amerika Serikat. F. gigantica ditemukan terbatas hanya di Afrika, Pasifik 
sebelah barat dan Hawai. 

 
4. Reservoir 
 Manusia adalah induk semang kebetulan. Siklus infeksi alamiah terjadi dan bertahan 

diantara beberapa spesies hewan, terutama pada kambing, sapi dan keong famili 
Lymnaeidae.  Sapi, kerbau air dan mamalia besar lainnya menjadi reservoir F. gigantica. 

 
5. Cara Penularan 
 Telur yang dikeluarkan melalui tinja akan menjadi matang dalam air dan sekitar 2 minggu 

telur akan menetas mengeluarkan mirasidium. Dan mirasidium masuk ke dalam tubuh 
keong air, dalam keong air mirasidium akan membentuk serkaria dalam jumlah yang 
banyak dan keluar dari keong berenang mencari dan melekat pada tumbuh-tumbuhan air 
kemudian membentuk kista (metaserkaria) yang tahan kering. Infeksi terjadi apabila 
memakan tumbuhan air yang tidak dimasak yang mengandung metaserkaria (seperti 
salada air). Kemudian larva mencapai susu dan migrasi menembus dinding usus masuk 
kedalam cavum peritoneal, kemudian masuk ke dalam hati dan tumbuh berkembang lalu 
masuk ke dalam saluran empedu dan cacing dewasa mengeluarkan telur dalam waktu 3-4 
bulan setelah infeksi. 

 
6. Masa Inkubasi:  sangat bervariasi. 
 
7.  Masa Penularan 
 Penularan dari manusia ke manusia tidak terjadi secara langsung. 
 
8. Kerentanan dan Kekebalan 
 Semua orang dan semua umur rentan terhadap infeksi cacing Fasciola dan infeksi bisa 

bertahan seumur hidup. 
 
9. Cara-cara Pemberantasan 
 A.  Cara-cara Pencegahan 

1) Penyuluhan kesehatan dilakukan di daerah endemis, masyarakat dianjurkan untuk 
tidak makan tumbuh-tumbuhan air dan tumbuh-tumbuhan lainnya yang tidak 
diketahui asalnya, khususnya di daerah dimana kambing dan hewan lain 
merumput. 

2) Hindari penggunaan kotoran kambing untuk memupuk tanaman selada air. 
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3) Keringkan tanah, gunakan moluskisida untuk membunuh moluska apabila secara 
teknis dan ekonomis memungkinkan. 

 
B. Penanganan Penderita, Kontak dan Lingkungan Sekitar 

1) Laporan ke intansi kesehatan setempat. Laporan resmi tidak perlu, Kelas 5 (lihat 
pelaporan tentang penyakit menular). 

2) Isolasi:  Tidak perlu. 
3) Desinfeksi serentak:  Tidak perlu. 
4) Karantina:  Tidak perlu. 
5) Imunisasi terhadap kontak:  Tidak perlu. 
6) Investigasi terhadap kontak dan sumber infeksi:  menemukan sumber infeksi 

berguna untuk mencegah penularan pada penderita dan orang lain. 
7) Pengobatan spesifik:  Upaya pengobatan secara umum tidak memberikan hasil 

yang memuaskan. Pada akhir tahun 1999 obat yang dianjurkan untuk dipakai 
adalah Triclabendazole: semua permintaan untuk pengobatan Fasciola hepatica 
yang ditujukan ke CDC Atlanta dirujuk ke Novartis Pharmacemical AG, Basel, 
Swiss sebagai penyalur obat tersebut. Bithionol (Bitin®) yang sudah tidak 
diproduksi lagi namun masih tersedia di CDC Atlanta untuk keperluan domestik. 
Obat ini tadinya dianggap sebagai obat pilihan namun angka kesembuhannya 
sangat tidak konsisten, begitu juga dengan Prasiquantel. Pada waktu stadium 
migrasi, keluhan dan gejala klinis dapat dikurangi dengan diberikan 
dehydroemetine, chloroquine atau metronidazole. 

 
C. Penanggulangan wabah 

Cari dan temukan sumber infeksi, tumbuh-tumbuhan serta keong yang terlibat dalam 
rantai penularan. Hindari mengkonsumsi tumbuhan-tumbuhan air dari daerah yang 
terkontaminasi.     

 
D. Implikasi menjadi bencana:  Tidak ada. 
 
E. Penanganan Internasional:  Tidak perlu. 

 
 
 
 
FASCIOLOPSIASIS     ICD-9 121.4; ICD-10 B66.5 
 
 
1. Identifikasi 
 Infeksi trematoda yang menyerang usus halus, biasanya duedenum. Gejala klinis muncul 

sebagai akibat inflamasi lokal, ulserasi dinding dan keracunan sistemik. Biasanya berupa 
diare dan diselingi dengan konstipasi (sembelit); sering juga disertai dengan muntah dan 
tidak nafsu makan. Dalam jumlah besar cacing dapat menimbulkan penyumbatan  usus 
akut. Muka penderita bisa terlihat bengkak, oedema pada kaki, dan ascites bisa terjadi 20 
hari setelah infeksi yang masif. Sering dijumpai Eosinofilia dan kadang-kadang anemia 
sekunder. Kematian jarang terjadi dan infeksi ringan jarang menimbulkan gejala. 
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Diagnosa dibuat dengan menemukan cacing dewasa berukuran besar atau menemukan 
telur cacing dalam tinja;  cacing kadang-kadang dimuntahkan. 

 
2. Penyebab Penyakit 

Penyebab penyakit adalah Fasciolopsis buski, trematoda yang ukuran panjangnya dapat 
mencapai 7 cm.  

 
3. Penyebaran Penyakit 

Tersebar di daerah pedesaan di Asia Tenggara, khususnya di Thailand, China Selatan dan 
Tengah, dan sebagian India. Prevalensi tinggi ditemukan di daerah peternakan babi. 

 
4. Reservoir 

Babi dan manusia merupakan hospes definitif dari cacing dewasa., anjing dapat juga 
terinfeksi tetapi jarang. 

 
5. Cara Penularan 
   Telur yang dikeluarkan melalui tinja, paling sering pada babi, akan menetas dan 

berkembang dalam air dan dalam waktu 3-7 minggu dalam kondisi yang baik menjadi 
miracidia yang akan masuk kedalam tubuh keong yang berperan sebagai hospes 
perantara. Miracidia kemudian berkembang menjadi serkaria dan membentuk kista yang 
melekat pada tumbuhan air menjadi metaserkaria infektif. Manusia terinfeksi karena 
mengkonsumsi sayuran mentah tumbuhan air. Di China, sumber penularan utama adalah 
biji bunga teratai merah yang tumbuh dalam empang, umbi dari tanaman chesnut yang 
tumbuh di air dan umbi dari bambu air. Infeksi sering juga terjadi karena kulit ari lecet 
oleh gigitan. 

 
6. Masa Inkubasi 

Telur ditemukan di dalam tinja sekitar 3 bulan setelah infeksi. 
 
7. Masa Penularan 
 Penularan tetap terjadi selama telur yang fertile masih ada dalam tinja; tanpa pengobatan, 

penularan mungkin dapat berlangsung sampai 1 tahun. Tidak menular secara langsung 
dari manusia ke manusia. 

 
8. Kerentanan dan Kekebalan 
 Semua orang rentan. Pada orang yang kurang gizi, dampak dari penyakit ini lebih terlihat; 

jumlah cacing mempengaruhi berat ringannya penyakit. 
 
9.   Cara Pemberantasan 
      A. Cara Pencegahan 

1. Beri penyuluhan kepada penduduk yang berisiko di daerah endemis tentang cara 
penularan dan siklus hidup dari parasit tersebut. 

2. Untuk membasmi telur, buanglah tinja pada jamban saniter, lakukan manajemen 
yang baik terhadap sedotan tinja. 
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3. Jauhkan tempat peternakan babi didaerah yang tercemar dimana banyak tumbuhan 
air tumbuh di sana; babi jangan diberi makan tumbuhan air ini. 

4. Keringkan tumbuhan air yang diduga mengandung metaserkaria, atau jika 
tumbuhan air tersebut mau dikonsumsi mentah hendaknya disiram dengan air 
panas selama beberapa detik, kedua cara tersebut dapat membunuh metaserkaria. 

 
B. Penanganan Penderita, Kontak dan Lingkungan Sekitar 

1. Laporan kepada instansi kesehatan setempat. Di daerah endemis tertentu, hampir 
di seluruh negara di dunia tidak merupakan penyakit yang wajib dilaporkan. Kelas 
3 C (lihat tentang laporan penyakit menular). 

2. Isolasi:  tidak perlu. 
3. Disinfeksi serentak: lakukan pembuangan tinja yang saniter. 
4. Karantina: tidak perlu. 
5. Imunisasi terhadap kontak: tidak perlu. 
6. Investigasi terhadap sumber penularan: investigasi terhadap penderita perorangan 

kurang bermanfaat; upaya penanganan lingkungan adalah masalah masyarakat 
(lihat 9 C, di bawah ini). 

7. Pengobatan spesifik : Praziaquantel (Biltricide®) adalah obat terpilih. 
 

C. Penanggulangan Wabah: 
Kecuali tumbuh-tumbuhan air yang mengandung metaserkaria dan yang biasa 
dimakan segar oleh penduduk, identifikasi spesies keong yang hidup di perairan 
dimana tanaman tersebut tumbuh dan cegah terjadinya kontaminasi badan air tersebut 
dengan kotoran manusia dan kotoran babi. 

  
D. Implikasi menjadi wabah:  tidak perlu. 
 
E. Penanganan Internasional: tidak perlu. 

 
 
 
 
FILARIASIS             ICD-9 125; ICD-10 B74 
 
 
Istilah filariasis digunakan untuk infeksi yang disebabkan oleh berbagai jenis nematoda dari 
keluarga Filarioidea. Namun istilah ini hanya digunakan untuk filaria yang hidup dalam 
kelenjar limfe seperti tercantum di bawah ini. Sedangkan untuk jenis yang lain merujuk 
kepada bab penyakit yang spesifik yang diuraikan tersendiri. 
 

Filariasis yang disebabkan oleh Wuchereria bancrofti –   ICD-9 125.0; ICD-10 B74.0 
(Filariasis bancrofti) 

Filariasis yang disebabkan oleh Brugia malayi –   ICD-9 125.1; ICD-10 B74.1 
(Filariasis malayi, Filariasis brugia) 
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Filariasis yang disebabkan oleh Brugia timori –   ICD-9 125.6; ICD-10 B74.2 
(Filariasis timorean) 
 
 
1.   Identifikasi 
 
Filariasis bancrofti 
 
Adalah infeksi yang disebabkan oleh cacing nematoda Wuchereria bancrofti  yang biasanya 
tinggal di sistem limfatik (saluran dan kelenjar limfa) dari penderita. Cacing betina 
menghasilkan mikrofilaria yang dapat mencapai aliran darah dalam 6-12 bulan setelah infeksi. 
Ada jenis filarial yang menunjukkan perbedaan biologis yaitu : pertama dimana mikrofilaria 
ditemukan dalam darah tepi pada malam hari (periodisitas nokturnal)  dengan konsentrasi 
maksimal pada pukul 22.00 hingga 02.00,  kedua  dimana mikrofilaria ditemukan dalam 
darah tepi terus-menerus namun konsentrasi maksimalnya terjadi pada siang hari (diurnal). 
Bentuk yang kedua endemis di Pasifik Selatan dan di daerah pedesaan muncul sebagai fokus 
kecil di Asia Tenggara dimana vektornya adalah nyamuk Aedes yang menggigit siang hari. 
 
Spektrum manifestasi klinis pada daerah endemis filariasis adalah: 
- Mereka yang terpajan namun tetap asimtomatik dan parasitnya negatif 
- Mereka yang asimtomatik dengan mikrofilaremia 
- Mereka yang mengalami demam berulang, limfadenitis dan limfangitis retrograde dengan 

atau tanpa mikrofilaria. 
- Mereka dengan tanda-tanda klinis kronis seperti timbulnya hidrokel, kiluria dan 

elephantiasis pada anggota badan, payudara dan alat kelamin dengan mikrofilaremia 
konsentrasi rendah atau tidak terdeteksi sama sekali 

- Mereka dengan sindrom “tropical pulmonary esosinophilia”, dan mereka dengan 
serangan asma nokturnal paroksismal, mereka dengan penyakit paru-paru interstitial 
kronis, mereka dengan demam ringan yang berulang serta mereka yang menunjukkan 
peningkatan eosinofilia dan adanya mikrofilaria degeneratif dalam jaringan  dan bukan 
dalam aliran darah (occult filariasis). 

 
 
Filariasis Brugia 
 
Disebabkan oleh cacing nematoda Brugia malayi dan Brugia timori. Bentuk periodik 
nokturnal dari Brugia malayi  ditemukan pada masyarakat pedesaan yang tinggal di daerah 
persawahan terbuka yang sebagian besar ditemukan di Asia Tenggara. Bentuk subperiodik 
dapat menginfeksi manusia, kera serta hewan karnivora baik hewan peliharaan ataupun 
binatang liar di hutan-hutan Indonesia dan Malaysia. Manifestasi klinis sama dengan filariasis 
bancrofti, kecuali bedanya ada pada serangan akut berupa demam filarial, dengan adenitis dan 
limfangitis retrograde yang lebih parah, sementara kiluria biasanya jarang terjadi dan 
elephantiasis biasanya mengenai ekstremitas bagian bawah (lengan bawah, kaki bagian 
bawah) paling banyak ditemui di bagian kaki di bawah lutut. Limfedema pada payudara dan 
hidrokel jarang ditemukan. 
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Infeksi Brugia Timori 
 
Ditemukan di Pulau Timor dan di bagian tenggara kepulauan Indonesia. Manifestasi klinis 
sama dengan infeksi yang terjadi pada Brugia malayi.  

Manifestasi klinis filariasis timbul tanpa ditemukannya mikrofilaria dalam darah (occult 
filariasis). Dari ribuan penderita dikalangan tentara Amerika yang diperiksa selama perang 
Dunia II, mikrofilaria ditemukan hanya pada 10 –15 orang penderita dengan pemeriksaan 
darah berulang-ulang. Pada sebagian dari penderita tersebut, infeksi ditandai dengan 
eosinofilia yang sangat jelas terkadang disertai dengan gejala pada paru berupa sindroma 
“tropical pulmonary eosinophilia”. 

Mikrofilaria dengan mudah dapat dideteksi pada waktu mikrofilaremia maksimal. 
Mikrofilaria hidup dapat dilihat dengan mikroskop kekuatan rendah pada tetesan darah tepi 
(darah jari) pada slide atau pada darah yang sudah dihemolisa di dalam bilik hitung. 

Pengecatan dengan giemsa untuk sediaan darah tebal maupun darah tipis dapat dipakai untuk 
mengidentifikasi spesies dari mikrofilaria. Mikrofilaria dapat dikonsentrasikan dengan cara 
filtrasi melalui filter “Nucleopore (dengan ukuran lubang 2-5 µm) dengan adapter Swinney 
dan teknik Knott (sedimentasi dengan sentrifugasi 2 cc darah yang dicampur dengan 10 cc 
formalin 2%)  atau dengan “Quantitative Buffy Coat (QBC)” acridine orange dengan teknik 
tabung mikrohematokrit. 
 
2. Penyebab Penyakit  

Cacing panjang halus seperti benang yaitu : 

- Wuchereria bancrofti 
- Brugia malayi 
- Brugia timori. 
 

3. Penyebaran Penyakit 
 Wuchereria bancrofti endemis di sebagian besar wilayah di dunia di daerah dengan 

kelembaban yang cukup tinggi termasuk Amerika Latin(fokus-fokus penyebaran yang 
tersebar di Suriname, Guyana, Haiti, Republik Dominika dan Costa Rica), Afrika, Asia 
dan Kepulauan Pasifik. Umum ditemukan di daerah perkotaan dengan kondisi ideal untuk 
perkembangbiakan nyamuk.  

 Secara umum periodisitas nokturnal dari daerah endemis Wuchereria di wilayah Pasifik 
yang ditemukan di sebelah barat 140º bujur timur sedangkan dengan subperiodisitas 
diurnal ditemukan di wilayah yang terletak di sebelah timur daerah 180º bujur timur. 

 Brugia malayi  endemis di daerah pedesaan di India, Asia Tenggara, daerah pantai utara 
China dan Korea Selatan. 

 Brugia timori keberadaannya di daerah pedesaan di Kepulauan Timor, Flores, Alor dan 
Roti di Tenggara Indonesia. 

 
4. Reservoir 
 Reservoir adalah manusia yang darahnya mengandung mikrofilaria W. bancrofti, Brugia 

malayi  (periodik) dan Brugia timori. 
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 Di Malaysia, Tenggara Thailand, Philipina dan Indonesia, hewan seperti kucing, musang 
(Viverra tangalunga)  dan kera dapat menjadi reservoir untuk Brugia malayi subperiodik.  

 
5. Cara Penularan 
 Melalui gigitan nyamuk yang mengandung larva infektif. 

 W. bancrofti  ditularkan melalui berbagai spesies nyamuk, yang paling dominan adalah 
Culex quinquefasciatus, Anopheles gambiae, An. funestus, Aedes polynesiensis, An. 
scapularis dan Ae. pseudoscutellaris. 

 Brugia malayi  ditularkan oleh spesies yang bervariasi dari Mansonia, Anopheles dan 
Aedes.  

 Brugia timori ditularkan oleh An. barbirostris.  Didalam tubuh nyamuk betina, 
mikrofilaria yang terisap waktu menghisap darah akan melakukan penetrasi pada dinding 
lambung dan berkembang dalam otot thorax hingga menjadi larva filariform infektif, 
kemudian berpindah ke proboscis. Saat nyamuk menghisap darah, larva filariform infektif 
akan ikut terbawa dan masuk melalui lubang bekas tusukan nyamuk di kulit. Larva 
infektif tersebut akan bergerak mengikuti saluran limfa dimana kemudian akan mengalami 
perubahan bentuk sebanyak dua kali sebelum menjadi cacing dewasa. 

 
6.   Masa Inkubasi 
 Manifestasi inflamasi alergik mungkin timbul lebih cepat yaitu sebulan setelah terjadi 

infeksi, mikrofilaria mungkin belum pada darah hingga 3-6 bulan pada B. malayi dan 6-12 
bulan pada W. bancrofti. 

 
7. Masa Penularan 
 Tidak langsung menular dari orang ke orang. Manusia dapat menularkan melalui nyamuk 

pada saat mikrofilaria berada pada darah tepi, mikrofilaria akan terus ada selama 5-10 
tahun atau lebih sejak infeksi awal. Nyamuk akan menjadi infektif sekitar 12-14 hari 
setelah menghisap darah yang terinfeksi. 

 
8. Kerentanan dan Kekebalan 
 Semua orang mungkin rentan terhadap infeksi namun ada perbedaan yang bermakna 

secara geografis terhadap jenis dan beratnya infeksi. Infeksi ulang yang terjadi di daerah 
endemis dapat mengakibatkan manifestasi lebih berat seperti elephantiasis.  

 
9. Cara-cara Pemberantasan 

A. Cara Pencegahan 
1. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat di daerah endemis mengenai cara 

penularan dan cara pengendalian vektor (nyamuk). 
2. Mengidentifikasi vektor dengan mendeteksi adanya larva infektif dalam nyamuk 

dengan menggunakan umpan manusia; mengidentifikasi waktu dan tempat 
menggigit nyamuk serta tempat perkembangbiakannya. Jika penularan terjadi oleh 
nyamuk yang menggigit pada malam hari di dalam rumah maka tindakan 
pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan penyemprotan, menggunakan 
pestisida residual, memasang kawat kasa, tidur dengan menggunakan kelambu 
(lebih baik yang sudah dicelup dengan insektisida piretroid), memakai obat gosok 
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anti nyamuk (repellents) dan membersihkan tempat perindukan nyamuk seperti 
kakus yang terbuka, ban-ban bekas, batok kelapa dan membunuh larva dengan 
larvasida. Jika ditemukan Mansonia sebagai vektor pada suatu daerah, tindakan 
yang dilakukan adalah dengan membersihkan kolam-kolam dari tumbuhan air 
(Pistia) yang menjadi sumber oksigen bagi larva tersebut. 

3. Pengendalian vektor jangka panjang mungkin memerlukan perubahan konstruksi 
rumah dan termasuk pemasangan kawat kasa serta pengendalian lingkungan untuk 
memusnahkan tempat perindukan nyamuk. 

4. Lakukan pengobatan misalnya dengan menggunakan diethylcarbamazine (DEC, 
Banocide®, Hetrazan®, Notezine®); Pengobatan ini terbukti lebih efektif bila 
diikuti dengan pengobatan setiap bulan menggunakan DEC dosis rendah (25-50 
mg/kg BB) selama 1-2 tahun atau konsumsi garam yang diberi DEC (0,2-0,4 mg/g 
garam) selama 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Namun pada beberapa kasus 
timbulnya reaksi samping dapat mengurangi partisipasi masyarakat, khususnya di 
daerah endemis onchocerciasis (lihat Onchorcerciasis, reaksi Marzotti). 
Ivermectin dan Albendazole juga telah digunakan; saat ini, pengobatan dosis 
tunggal setahun sekali dengan kombinasi obat ini akan lebih efektif. 

 
B. Penanganan Penderita, Kontak dan Lingkungan Sekitarnya 

1. Laporkan kepada instansi kesehatan yang berwenang: di daerah endemis tertentu 
di kebanyakan negara, bukan merupakan penyakit yang wajib dilaporkan, Kelas 3 
C (lihat pelaporan tentang penyakit menular). Laporan penderita disertai dengan 
informasi tentang ditemukannya mikrofilaria memberikan gambaran luasnya 
wilayah transmisi di suatu daerah. 

2. Isolasi:  tidak dilakukan. Kalau memungkinkan penderita dengan mikrofilaria 
harus dilindungi dari gigitan nyamuk untuk mengurangi penularan. 

3. Desinfeksi serentak: tidak ada. 
4. Karantina: tidak ada. 
5. Pemberian imunisasi: tidak ada. 
6. Penyelidikan kontak dengan sumber infeksi: dilakukan sebagai bagian dari 

gerakan yang melibatkan masyarakat (lihat 9 A dan 9 C). 
7. Pengobatan spesifik: Pemberian diethylcarbamazine (DEC, Banocide®, Hetrazan®, 

Notezine®) dan Ivermectin hasilnya membuat sebagian atau seluruh mikrofilaria 
hilang dari darah, namun tidak membunuh seluruh cacing dewasa. Mikrofilaria 
dalam jumlah sedikit mungkin saja muncul kembali setelah pengobatan. Dengan 
demikian pengobatan biasanya harus diulangi lagi dalam interval setahun. 
Mikrofilaria dalam jumlah sedikit hanya dapat dideteksi dengan teknik 
konsentrasi. DEC, umumnya menimbulkan reaksi umum akut dalam 24 jam 
pertama dari pengobatan sebagai akibat dari degenerasi dan matinya mikrofilaria; 
reaksi ini biasanya di atasi dengan Parasetamol, anti histamine atau kortikosteroid. 
Limfadenitis dan limfangitis lokal mungkin juga terjadi karena matinya cacing 
dewasa. Antibiotik pada stadium awal infeksi dapat mencegah terjadinya gejala 
sisa pada sistem limfa yang disebabkan oleh infeksi bakteri. 
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C. Penanggulangan Wabah 
Pengendalian vektor adalah upaya yang paling utama. Di daerah dengan tingkat 
endemisitas tinggi, penting sekali mengetahui dengan tepat bionomik dari vektor 
nyamuk, prevalensi dan insidensi penyakit, dan faktor lingkungan yang berperan 
dalam penularan di setiap daerah. Bahkan dengan upaya pengendalian vektor yang 
tidak lengkappun dengan menggunakan obat anti nyamuk masih dapat mengurangi 
insiden dan penyebaran penyakit. Hasil yang diperoleh sangat lambat karena masa 
inkubasi yang panjang.  

 
D. Implikasi menjadi bencana:  tidak ada. 
 
E Tindakan Internasional:  tidak ada. 

 

 

 

DIROFILARIASIS      ICD-9 125.6; ICD-10 B74.8 
(Zoonotic filariasis)   

  
Beberapa spesies filaria biasanya ditemukan pada binatang liar dan hewan peliharaan namun 
kadangkala menginfeksi manusia meskipun mikrofilaremia jarang terjadi. Genus Dirofilaria 
mengakibatkan penyakit paru-paru dan penyakit kulit pada manusia. 

D. immitis (cacing jantung pada anjing) dapat menyebabkan penyakit paru di Amerika Serikat 
(dilaporkan sekitar 50 kasus) dengan beberapa kasus terjadi di Jepang, Asia dan Australia. 
Cara penularan pada manusia melalui gigitan nyamuk. 

Cacing masuk melalui arteri paru-paru yang membentuk nidus pada thrombus yang 
mengakibatkan oklusi vaskuler, koagulasi, nekrosis dan fibrosis. Gejala yang timbul meliputi 
nyeri dada, batuk dan hemoptisis, jarang terjadi esosinofili. Suatu nodul fibrotis dengan 
diameter 1-3 cm, biasanya tanpa menimbulkan gejala, dapat diketahui dengan sinar X sebagai 
lesi bentuk koin (coin lesion). 

Penyakit kulit yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa macam spesies seperti D. tenuis, 
suatu parasit pada hewan raccoon di Amerika; D. ursi pada beruang di Kanada, dan D. repens 
dewasa pada kucing dan anjing di Eropa, Afrika dan Asia. Cacing berkembang dan berpindah 
kedalam konjunctiva dan jaringan subkutan pada scrotum, payudara, lengan dan kaki namun 
mikrofilaremia jarang terjadi. Spesies lain (Brugia) terdapat pada noda limfa. Diagnosa 
biasanya ditegakkan dengan menemukan cacing di jaringan pada sayatan dalam pembedahan. 

 

 

 

 

 

 



 211

NEMATODA LAIN YANG MENGHASILKAN MIKROFILARIA PADA MANUSIA 

 
Beberapa cacing lain mungkin menimbulkan infeksi dan menghasilkan mikrofilaria pada 
manusia. Contohnya Onchocerca volvulus dan Loa-loa yang mengakibatkan onchocerciasis 
dan loiasis (lihat penjelasan pada daftar penyakit tersebut). Infeksi lain berupa penyakit 
Mansonellosis (ICD-9 125.4 dan 125.5; ICD-10 B74.4) dimana Mansonella perstans tersebar 
luas di Afrika Barat dan Timur Laut Amerika Selatan. Cacing dewasa ditemukan pada rongga 
tubuh dan mikrofilaria telanjang bersikulasi dengan periodisitas yang tidak teratur. Infeksi 
biasanya terjadi asimtomatik. Tetapi infeksi pada mata oleh mikrofilaria tahap immature 
pernah dilaporkan. 

Di beberapa negara di Afrika barat dan tengah, infeksi M. streptocerca (ICD-9 125.6; ICD-10 
B74.4) sering terjadi dan diduga menimbulkan edema kulit dan bercak-bercak pada kulit, 
hipopigmentasi, macula, pruritis dan papula. Cacing dewasa dan mikrofilaria telanjang 
terdapat pada kulit sebagai onchocerciasis. M. ozzardi (ICD-9 125.5; ICD-10 B74.4) 
ditemukan di Peninsula Yucatan di Meksiko sampai di bagian utara Argentina dan di barat 
India. Diagnosa ditegakkan dengan ditemukannya mikrofilaria telanjang nonperiodik dalam 
darah. Infeksi biasanya asimptomatis tetapi bisa juga dengan gejala alergi seperti nyeri sendi, 
pruritis, sakit kepala dan limfadenopati. 

Culicoides adalah vektor utama dari M. streptocerca, M. ozzardi dan M. perstans di daerah 
Karibia. M. ozzardi juga ditularkan oleh lalat hitam. M. rodhaini yang merupakan parasit dari 
simpanse ditemukan sebesar 1,7% dari sampel sayatan kulit yang diambil di Gabon. 

DEC sangat efektif untuk mengatasi M. streptocerca dan tidak jarang pula efektif untuk 
mengatasi M. perstans dan M. ozzardi. Sedangkan Ivermectin efektif untuk M. ozzardi. 

 

 

 

INTOKSIKASI MAKANAN (FOODBORNE INTOXICATIONS) 
Keracunan Makanan (Food Poisoning) 

 

Penyakit akibat makanan, termasuk didalamnya intoksikasi makanan dan infeksi karena 
makanan, adalah penyakit yang didapat karena mengkonsumsi makanan yang tercemar; 
kejadian tersebut sering dan kurang tepat bila disebut sebagai keracunan makanan. Termasuk 
dalam istilah tersebut adalah penyakit yang disebabkan oleh pencemaran dengan bahan kimia 
seperti logam berat, senyawa organik kedalam makanan, namun penyakit akibat makanan 
lebih sering disebabkan oleh: 

1) Terbentuknya toksin yang disebabkan oleh berkembangbiaknya bakteri didalam makanan 
sebelum dikonsumsi (Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus dan Bacillus cereus, 
keracunan ikan scombroid, tidak ada hubungannya dengan toksin spesifik tetapi  
disebabkan oleh karena meningkatnya kadar histamin) atau toksin terbentuk didalam usus 
seperti pada Clostridum perfringens. 
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2) Infeksi bakteri, virus atau parasit (brucellosis, Campylobacter enteritis, diare yang 
disebabkan oleh Escherichia coli, hepatitis A, listeriosis, salmonellosis, shigellosis, 
toksoplasmosis, gastroenteritis oleh virus, taenisasis, trichinosis dan vibrio). 

3) Toksin yang dihasilkan oleh spesies algae yang berbahaya (keracunan ikan ciguatera, 
keracunan kerang yang mengakibatkan paralitik, keracunan kerang yang menyebabkan 
neurotoksik, keracunan kerang yang menyebabkan diare dan amnesia) atau racun yang 
ada pada spesies ikan tertentu seperti pada ikan buntal. 

 

Pada bab ini secara khusus membahas toksin yang berkaitan dengan penyakit karena makanan 
(dengan pengecualian pada botulism). Infeksi karena makanan dengan penyebab khusus akan 
dibahas dalam bagian tersendiri yang berhubungan dengan penyebabnya. 

KLB penyakit akibat makanan ini dikenali dengan munculnya sejumlah penderita yang 
biasanya terjadi dalam waktu pendek dengan periode waktu yang sangat bervariasi (beberapa 
jam sampai beberapa minggu) setelah mengkonsumsi sesuatu makanan, pada umumnya 
terjadi diantara orang-orang yang mengkonsumsi makanan bersama-sama. Ketepatan dan 
kesepatan penanganan dan kecepatan melakukan pemeriksaan laboratorium dari peristiwa 
keracunan makanan ini adalah hal yang paling penting. Kasus tunggal penyakit akibat 
makanan sulit diidentifikasi, kecuali pada kasus botulisme, karena adanya sindrom gejala 
klinis yang sangat khas pada botulisme. Penyakit akibat makanan merupakan salah satu 
penyebab kesakitan akut yang paling sering ditemukan; banyak kasus dan KLB yang tidak 
diketahui dan tidak dilaporkan. 

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit-penyakit akibat makanan tanpa melihat 
penyebab spesifik, pada prinsipnya adalah sama:  yaitu dengan menghindari mengkonsumsi 
makanan yang tercemar, memusnahkan atau melakukan denaturasi terhadap bahan pencemar, 
mencegah penyebaran lebih luas atau mencegah berkembang biaknya bahan pencemar. 
Masalah yang terjadi dan bentuk yang tepat dari penanganan penyakit ini berbeda antara satu 
negara dan negara lain tergantung dari faktor-faktor: lingkungan, ekonomi, politik, teknologi 
dan sosial budaya. Akhirnya, upaya pencegahan sangat tergantung kepada upaya penyuluhan 
kepada para penjamah makanan tentang cara-cara memasak dan menyimpan makanan dengan 
tepat, dan membudayakan higiene perorangan. Tentang hal yang terakhir tersebut, WHO telah 
mengembangkan “Sepuluh Pedoman untuk Penyiapan Makanan yang aman” sebagai berikut: 

1) Pilihlah makanan yang sudah diproses sesuai dengan standard keamanannya 
2) Masaklah makanan secara sempurna (matang). 
3) Makanlah makanan yang telah di masak sesegera mungkin. 
4) Simpanlah makanan yang telah dimasak secara hati-hati 
5) Panaskan kembali makanan yang telah di masak dengan sempurna apabila mau 

dihidangkan lagi 
6) Hindari pencampuran antara bahan makanan mentah dan makanan yang matang pada 

tempat yang sama 
7) Cucilah tangan berulang-kali setiap akan menjamah atau sehabis menjamah 

makanan/bahan makanan 
8) Jagalah kebersihan seluruh bagian dapur 
9) Lindungi makanan dari serangga, tikus dan binatang lainnya 
10) Gunakan air bersih yang aman untuk mengolah makanan. 
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INTOKSIKASI MAKANAN KARENA STAPHYLOCOCCUS   
         ICD-9 005.0; ICD-10 A05.0 
(Staphylococcal Food intoxication)     
       

1.  Identifikasi 
Intoksikasi (bukan infeksi) bisa terjadi secara tiba-tiba dan berat, dengan gejala nausea 
yang berat, kejang-kejang, muntah-muntah dan lemas tak berdaya, dan sering disertai 
dengan diare, kadang-kadang dengan suhu tubuh dibawah normal dan dengan tekanan 
darah yang rendah. Kematian jarang sekali terjadi, biasanya keadaan ini berlangsung 
antara 1 sampai dengan 2 hari. Dan dengan melihat gejala-gejalanya kadangkala 
diperlukan perawatan di rumah sakit. Dan pada kasus-kasus tertentu yang muncul sporadis 
kadang-kadang memerlukan tindakan eksplorasi lebih lanjut untuk kemungkinan 
dilakukan tindakan pembedahan. Diagnosa lebih mudah dilakukan bila ditemukan 
sekelompok penderita dengan gejala akut pada saluran pencernaan bagian atas, dimana 
interval waktu antara saat mengkonsumsi makanan tercemar dengan munculnya gejala 
klinis sangat pendek. 

Diferensial diagnosa dilakukan terhadap bentuk-bentuk keracunan makanan lain dan 
keracunan dengan bahan kimia. Diagnosa keracunan staphylococcus pada suatu KLB 
ditegakkan dengan ditemukannya kuman 105 atau lebih per gram makanan pada 
pembiakan rutin, atau ditemukannya enterotoksin dari makanan yang tercemar. Diagnosa 
tidak dapat dikesampingkan begitu saja dengan tidak ditemukannya staphylococcus dari 
pembiakan makanan yang sebelumnya sudah dipanaskan;  ditemukan bentuk Gram pada 
makanan membuktikan bahwa kuman mati  akibat pemanasan. Walaupun bakteri tidak 
ditemukan dalam makanan namun masih memungkinkan untuk menemukan enteroktoksin 
atau termonuklease dalam  makanan.  Diagnosa juga dapat ditegakkan dengan 
ditemukannya kuman dengan tipe phage yang sama dari tinja atau muntahan dari 2 orang 
atau lebih penderita. Diagnosa juga dapat ditegakkan dengan ditemukan staphylococcus 
penghail enterotoksin dalam jumlah banyak dari tinja atau muntahan walaupun hanya dari 
seorang penderita.  Pemeriksaan dengan phage typing jenis kuman dan tes enteroktoksin 
dapat membantu dalam penyelidikan epidemiologis namum fasilitas ini tidak selalu ada 
dan tidak selalu diperlukan. 

 
2. Penyebab  Penyakit (Toxic agent) 

Beberapa jenis enterotoksin dari Staphylococcus aureus stabil pada suhu mendidih. 
Staphylococcus berkembang biak di dalam makanan yang tercemar dan menghasilkan 
toksin. 

 
3. Distribusi Penyakit  

Keracunan makanan relatif lebih sering terjadi dan tersebar luas diseluruh dunia, dan 
merupakan salah satu jenis intoksikasi akut akibat makanan yang paling sering terjadi di 
Amerika Serikat. Sekitar 25% penduduk adalah carrier penyebab penyakit tersebut. 

 
4. Reservoir  

Pada umumnya yang berperan sebagai  reservoir adalah manusia, kadang-kadang sapi 
dengan infeksi kelenjar susu berperan sebagai reservoir dan juga dapat anjing dan burung. 
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5. Cara-cara Penularan 
Penularan terjadi karena mengkonsumsi produk makanan yang mengandung enterotoksin 
staphylococcus. Makanan yang sering tercemar adalah terutama makanan yang diolah 
dengan tangan, baik yang tidak segera dimasak dengan baik ataupun karena proses 
pemanasan atau penyimpanan yang tidak tepat. Jenis makanan tersebut seperti pastries, 
custard, saus salad, sandwhich, daging cincang dan produk daging.  Toksin dapat juga 
berkembang pada ham dan salami  yang tidak dimasak dengan benar, dan dapat juga pada 
keju yang tidak diproses atau diproses kurang sempurna.  Bila makanan tersebut dibiarkan 
pada suhu kamar untuk beberapa jam sebelum dikonsumsi, maka staphylococcus yang 
memproduksi toksin akan berkembang biak dan akan memproduksi toksin tahan panas. 

Kuman mungkin dapat bersumber dari manusia seperti dari discharge purulen pada jari 
dan mata yang terinfeksi, abses, erupsi jerawat di muka, sekret nasofaring, atau dari kulit 
yang kelihatan normal; atau kuman dapat berasal dari sapi yaitu dari susu dan produk susu 
yang tercemar khususnya keju. 

 
6. Masa Inkubasi 

Masa inkubasi mulai dari saat mengkonsumsi makanan tercemar sampai dengan 
timbulnya gejala klinis yang berlangsung antara 30 menit sampai dengan 8 jam, biasanya 
berkisar antara 2-4 jam. 

 
7. Masa Penularan : Tidak terjadi penularan. 
 
8. Kerentanan dan Kekebalan 

Sebagian besar orang rentan terhadap keracunan. 
 

9. Cara-cara Pemberantasan 
A. Cara-cara Pencegahan 

1) Beri penyuluhan kepada penjamah makanan tentang:  
a. Higiene makanan, sanitasi dan kebersihan dapur, pengendalian temperatur 

penyimpanan makanan secara tepat, mencuci tangan dengan benar dan 
memotong kuku 

b. Bahayanya kalau terpajan dengan kulit, hidung atau mata yang terinfeksi dan 
luka yang terbuka. 

2) Pentingnya pengurangan waktu penjamahan makanan (mulai dari penyiapan 
sampai dengan penyajian makanan) tidak lebih dari 4 jam pada suhu kamar. 
Simpanlah makanan yang mudah busuk (tidak tahan lama) pada suhu panas (lebih 
dari 60°C /140°F) atau pada suhu dingin (kurang dari 10°C/50°F); yang paling 
baik adalah pada suhu dibawah 4°C/39°F didalam tempat yang tertutup, jika bahan 
makanan tersebut harus disimpan lebih dari 2 jam.  

3) Jauhkan untuk sementara waktu, orang  dengan bisul, abses dan lesi bernanah pada 
tangan, muka atau hidung dan mereka dilarang untuk menangani dan menjamah 
makanan. 
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B. Penanganan Penderita, Kontak dan Lingkungan Sekitar 
1) Laporan kepada institusi kesehatan setempat, laporan wajib dilakukan apabila 

terjadi KLB dari kasus suspek atau apabila terjadi KLB dari penderita yang sudah 
pasti diagnosanya, Kelas 4 (lihat pelaporan tentang penyakit menular). 

2), 3), 4) 5) dan 6) Isolasi, Disinfeksi serentak, karantina, Imunisasi terhadap kontak 
dan Investigasi kontak dan sumbe infeksi : Tidak perlu. 

 Tindakan penanggulangan dilakukan apabila ada KLB. Kasus-kasus individual 
jarang sekali teridentifikasi. 

7)   Pengobatan spesifik:  Penggantian cairan bila ada indikasi. 
 

C. Upaya Penanggulangan Wabah 
1)   Lakukan review dengan cepat terhadap kasus yang dilaporkan: 

• Lakukan investigasi untuk mengetahui dengan pasti tentang waktu, tempat 
kejadian dan populasi yang berisiko. 

• Dapatkan daftar yang lengkap dari semua makanan yang disajikan, simpanlah 
makanan yang tersisa kedalam lemari es. 

• Dengan melihat gambaran klinis yang menonjol dan ditambah dengan 
perkiraan masa inkubasi akan sangat membantu mengarahkan kepada agen 
penyebab yang paling mungkin. 

• Kumpulkan sampel dari tinja dan muntahan buat pemeriksaan laboratorium. 
• Beri penjelasan dan peringatan kepada petugas laboratorium tentang dugaan 

agen penyebab. 
• Wawancarai mereka yang terpajan secara acak 
• Bandingkan attack rate dari masing-masing makanan yang dimakan dengan 

attack rate jenis makanan yang tidak dikonsumsi; makanan yang tercemar 
biasanya mempunyai perbedaan attack rate yang bermakna. Biasanya sebagian 
besar penderita terbukti telah mengkonsumsi makanan yang tercemar. 

2) Selidiki asal dari makanan yang tercemar dan cara-cara pengelolaan makanan 
tersebut mulai dari penyiapan, penyimpanan dan penyajian: 
• Cari sumber kontaminasi yang mungkin terjadi dan periode wakt pada saat 

dilakukan pemanasan dan pendinginan yang tidak sempurna yang dapat 
menyebabkan pertumbuhan kuman staphylococcus. 

• Segera ambil sisa makanan yang dicurigai sebagai penyebab kontaminasi  
untuk pemeriksaan laboratorium; kegagalan untuk menemukan staphylococcus  
dari sampel maknan tersebut tidak mengenyampingkan kemungkinan adanya 
enterotoksin tahan panas jika makanan tersebut telah dipanaskan. 

3) Cari penjamah makanan dengan infeksi kulit terutama di bagian tangan. Biakkan 
semua lesi purulen dari penjamah makanan dan ambil swab hidung dari semua 
penjamah makanan. Pemeriksaan antibiogram dan phage typing dari strain 
staphylococcus yang memproduksi enterotoksin yang sampelnya diambil dari 
makanan, penjamah makanan dan dari muntahan atau tinja penderita, dapat 
membantu penegakan diagnosa. 

 
D.  Implikasi Bencana 

Bahaya potensial dapat terjadi pada situasi dimana makanan harus disediakan secara 
massal dan tidak tersedia fasilitas pendingin (lemari es) hal ini khususnya menjadi 
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msalah dilingkungan transportasi udara. 
 

E. Tindakan  Internasional 
Manfaatkan Pusat-pusat Kerja sama WHO. 
 
 
 

II.  INTOKSIKASI MAKANAN AKIBAT CLOSTRIDIUM PERFRINGENS 
         ICD-9 005.2; ICD-10 A05.2 
 (Keracunan makanan akibat C. welchii, Enteritis necroticans, Pigbel) 
          
 

1. Identifikasi 
Gangguan pencernaan yang ditandai dengan gejala kolik tiba-tiba, diikuti dengan diare, 
biasanya timbul rasa mual, tetapi jarang terjadi muntah dan demam. Pada umumnya 
penyakit ini ringan dan berlangsung dalam waktu yang singkat, 1 hari atau kurang, dan 
jarang berakibat fatal pada orang yang sehat. KLB penyakit ini dengan gejala yang berat 
dengan CFR yang tinggi disebabkan oleh necrotizing enteritis pernah dilaporkan terjadi 
pada akhir perang dunia II di Jerman dan di Papua Nugini.  
Pada saat terjadi KLB, diagnosa ditegakkan dengan ditemukannya Clostridium 
perfringens pada biakan kuman anaerob semikuantitatif dari sampel makanan (sebanyak 
105 kuman/gram atau lebih) atau dari sampel tinja penderita (sebanyak 106 kuman/gram 
atau lebih) sebagai klinis dan epidemiologis. Diagnosa dapat juga ditegakkan dengan 
ditemukannya enterotoksin pada tinja penderita.  Bila dilakukan serotyping, maka serotipe 
yang sama dapat ditemukan pada spesimen yang berbeda; pemeriksaan serotyping ini 
hanya dilakukan secara berkala di Inggris dan di Jepang.   

 

2. Penyebab Infeksi 
Clostridium perfringens (C. welchii) tipe A dapat menyebabkan KLB keracunan makanan 
yang khas (termasuk dapat menimbulkan gas gangrene); sedangkan tipe C dapat 
menyebabkan enteritis necroticans.  Penyakit timbul diakibatkan oleh toksin yang 
dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut. 

 
3. Distribusi Penyakit 

Penyebaran penyakit ini sangat luas dan lebih sering terjadi di negara-negara dimana 
masyarakatnya mempunyai kebiasaan menyiapkan makanan dengan cara-cara yang dapat 
meningkatkan perkembangbiakan clostridia. 

 
4. Reservoir 

Tanah, berperan sebagai reservoir saluran pencernaan orang-orang sehat dan binatang 
(lembu, babi, ayam dan ikan), juga dapat berperan sebagai reservoir. 

 
5. Cara-cara Penularan 

Cara penularan adalah karena menelan makanan yang terkontaminasi oleh tanah dan tinja 
dimana makanan tersebut sebelumnya disimpan dengan cara yang memungkinkan kuman 
berkembangbiak. Hampir semua KLB yang terjadi dikaitkan dengan proses pemasakan 
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makanan dari daging (pemanasan dan pemanasan kembali) yang kurang benar, misalnya 
kaldu daging, daging cincang, saus yang dibuat dari daging sapi, kalkun dan ayam. Spora 
dapat bertahan hidup pada suhu memasak normal. Spora dapat tumbuh dan berkembang 
biak pada saat proses pendinginan, atau pada saat penyimpanan makanan pada suhu kamar 
dan atau pada saat pemanasan yang tidak sempurna. KLB biasanya dapat dilacak 
berkaitan dengan usaha katering, restoran, kafetaria dan sekolah-sekolah yang tidak 
mempunyai fasilitas pendingin yang memadai untuk pelayanan berskala besar. Diperlukan 
adanya Kontaminasi bakteri yang cukup berat (yaitu lebih dari 105 organisme per gram 
makanan) untuk dapat menimbulkan gejala klinis. 

 
6. Masa Inkubasi 

Masa inkubasi berkisar antara 6-24 jam, biasanya 10-12 jam. 
 
7. Masa Penularan: Tidak ada. 
  
8. Kerentanan dan Kekebalan 

Hampir semua orang rentan terhadap penyakit ini. Dari studi yang dilakukan pada para 
sukarelawan, tidak ditemkan adanya kekebalan setelah berulangkali terpajan.  

 
9. Cara-cara Pemberantasan 

A.  Cara-cara Pencegahan 
1) Berikan penyuluhan kepada penjamah makanan tentang risiko terjadinya 

keracunan pada proses penyiapan dan penyediaan makanan berskala besar, 
khususnya makanan berbahan baku daging. Bila memungkinkan, sajikan makanan 
tersebut selagi masih panas setelah dimasak. 

2) Sajikan daging selagi masih panas segera setelah dimasak, atau masukkan segera 
kedalam pendingin yang dirancang secara tepat atau disimpan didalam lemari es 
sampai dengan waktu penyajian, bila perlu panaskan kembali makanan tersebut 
secara sempurna (dengan suhu minimal 70°C/158°F, dianjurkan lebih baik pada 
suhu 75°/167°F atau lebih). Jangan memasak daging dan daging ayam setengah 
matang kemudian dipanaskan kembali pada hari berikutnya, kecuali daging 
tersebut telah disimpan pada temperatur yang aman. Potongan daging dengan 
ukuran besar hendaknya langsung dimasak; untuk proses pendinginan secara cepat 
makanan yang telah masak, pisahkan kaldu dan hidangan sejenis pada tempat yang 
leter (dangkal) dan masukan segera kedalam alat pendingin cepat. 

 
  B, C dan D. Penanganan Penderita, Kontak dan Lingkungan sekitar, 

Penanggulangan Wabah dan Dampak Bencana:  Lihat Intoksikasi makanan akibat 
Staphylococcus (lihat bagian I, 9 B, 9C dan 9D di atas. 

 
E.  Tindakan  Internasional:  Tidak ada. 
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III. INTOKSIKASI MAKANAN OLEH BACILLUS CEREUS  
                     ICD-9 005.8; ICD-10 A05.4 
 
 
1. Identifikasi 

Intoksikasi oleh bakteri ini ditandai dengan adanya serangan mendadak berupa mual, 
muntah-muntah, ada juga disertai dengan kolik dan diare. Lamanya sakit umumnya tidak 
lebih dari 24 jam dan jarang sekali menimbulkan kematian. Pada saat terjadi KLB, 
diagnosa ditegakkan dengan melakukan pembiakan kuantitatif dengan kultur media 
selektif untuk memperkirakan jumlah kuman pada makanan yang dicurigai (biasanya 
lebih dari 105 kuman per gram makanan yang tercemar). Diagnosa juga ditegakkan 
dengan  melakukan isolasi kuman dari tinja yang berasal dari 2 orang penderita atau lebih 
dan bukan dari tinja kontrol. Pemeriksaan enterotoksin sangat bermanfaat untuk 
penegakan diagnosa tetapi tidak mungkin dilakukan secara luas.   

 
2. Toksin Penyebab (Toxic agent) 
 Organisme penyebab adalah Bacillus cereus, kuman anaerob pembentuk spora.  Ada 2 

jenis enterotoksin yang dikenal, pertama yaitu enterotoksin tahan panas (heat stable) yang 
menyebabkan muntah-muntah, dan jenis lainnya adalah enterotoksin yang tidak tahan 
panas (heat labile) yang menyebabkan diare. 

 
3. Distribusi Penyakit 
 Bacillus cereas sangat dikenal sebagai penyebab penyakit akibat makanan di seluruh 

dunia, namun di Amerika Serikat jarang sekali dilaporkan. 
 
4. Reservoir 
 Organisme ini ada dimana-mana didalam tanah dan di lingkungan sekitar kita, biasanya 

ditemukan pada bahan makanan mentah, makanan kering dan makanan olahan. 
 
5. Cara-cara Penularan 
 Cara penularan adalah karena mengkonsumsi makanan yang disimpan pada suhu kamar 

setelah dimasak, yang memungkinkan kuman berkembang-biak. KLB yang disertai 
dengan muntah-muntah sering terjadi setelah memakan nasi yang disimpan pada suhu 
kamar sebelum dipanaskan kembali. Berbagai penyimpangan car-cara pengolahan 
makanan mengakibatkan terjadinya berbagai KLB dengan diare. 

 
6. Masa Inkubasi 
 Pada kejadian dimana gejala yang menonjol adalah muntah-muntah, masa inkubasi 

berkisar antara 1 sampai dengan 6 jam. Sedangkan pada Distribusi Penyakit dimana gejala 
yang menonjol adalah diare masa inkubasi berkisar 6 sampai dengan 24 jam. 

 
7. Masa Penularan : Tidak menular dari orang ke orang. 
 
8. Kerentanan dan Kekebalan:  Belum diketahui. 
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9. Cara-cara Pemberantasan  
A.  Upaya Pencegahan 

Makanan seharusnya tidak disimpan pada suhu kamar setelah dimasak, karena spora 
B. cereus berada di mana-mana dan tahan pada suhu mendidih, dan kemudian tumbuh 
dan berkembang biak secara cepat pada suhu kamar. Segera dinginkan sisa makanan 
yang ada dengan cara yang tepat; panaskan kembali secepatnya untuk mencegah 
berkembang biaknya mikroorganime. 

 
B, C, dan D.  Penanganan Penderita, Kontak dan Lingkungan Sekitar; Upaya 

Penanggulangan Wabah dan Implikasi bencana:  Lihat intoksikasi makanan karena 
Staphylococcus (pada bagian I, 9B, 9C dan 9D, di atas). 

 
 
 
IV. KERACUNAN IKAN SCOMBROID   ICD-9 988.0; ICD-10 T61.1 
 (Keracunan histamin – Histamine poisoning) 
  

Suatu sindroma gejala ditandai dengan gatal dan rasa panas di sekitar mulut, kemerahan 
pada wajah dan berkeringat, mual dan muntah, sakit kepala, jantung berdebar, pusing, 
ruam pada kulit yang muncul beberapa jam setelah makan ikan yang mengandung 
histamin bebas dengan kadar tinggi (lebih dari 20 mg/100 gram ikan). Hal ini terjadi 
apabila ikan mengalami dekomposisi oleh bakteri setelah ditangkap. Gejala ini dapat 
hilang segera dalam waktu 12 jam dan tidak ada gejala/sisa dalam jangka panjang.  
Keracunan ini dapat terjadi di seluruh dunia. Gejala ini dikaitkan dengan ikan yang 
termasuk dalam famili Scromboidea dan Scomberesocidae (ikan tuna, mackerel, skipjack 
dan bonito) yang banyak mengandung histidine dalam kadar tinggi  yang dapat 
mengalami decarboksilasi membentuk histamin yang dilakukan bakteri dalam tubuh ikan. 
Namun demikian, keracunan dapat terjadi jika mengkonsumsi ikan-ikan yang bukan 
termasuk dalam famili Scromboid, seperti: mahi-mahi (ikan lumba-lumba), ikan biru 
(bluefish) dan salmon. Risiko terbesar dapat terjadi untuk jenis ikan yang diimpor dari 
daerah tropis atau subtropis dan ikan yang ditangkap oleh para pemancing yang sedang 
melakukan rekreasi, dimana mereka tidak memiliki sarana penyimpanan yang memadai 
untuk ikan ukuran besar. Diagnosa ditegakkan dengan ditemukannya histamin pada ikan 
yang secara epidemiologis diduga sebagai penyebab terjadinya keracunan.  
Proses pendinginan yang memadai maupun penyinaran radiasi yang dilakukan pada ikan 
yag ditangkap dapat mencegah pembusukan. Gejala-gejal tersebut biasanya akan segera 
hilang. Pada kasus yang berat, antihistamin mungkin cukup efektif untuk menghilangkan 
gejala-gejala yang ada. 
Ketika sebagian besar kejadian kercunan dikaitkan dengan ikan, beberapa jenis makanan 
(seperti keju) yang mengandung asam amino tertentu dalam jumlah yang cukup dan 
terkontaminasi oleh bakteri tertentu dan kemudian bakterinya berkembangbiak, dapat 
menimbulkan keracunan scromboid apabila mengkonsumsi makanan tersebut. 
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V.   KERACUNAN IKAN CIGUATERA   ICD-9 988.0; ICD-10 T61.0 
 

Kumpulan gejala yang ditandai dengan gangguan saluran pencernaan dan gangguan saraf 
yang terjadi setelah 1 jam mengkonsumsi ikan karang tropis. Gejala gangguan saluran 
pencernaan (diare, muntah-muntah, nyeri abdominal) muncul lebih awal, biasanya dalam 
24 jam dari mengkonsumsi ikan yang tercemar. Pada kasus yang berat, penderita mungkin 
mengalami hipotensi dengan paradoxical bradycardia. Gejala gangguan sistem saraf 
dapat terjadi bersamaan waktu dengan gejala akut atau setelah 1-2 hari kemudian, gejala 
ini meliputi nyeri dan lemah pada bagian bagian tubuh bagian bawah (suatu gejala yang 
sangat khas di Karibia), ganggguan paresthesias circumoral dan peripheral, dan gejala ini 
bisa menetap untuk beberapa minggu atau bulan. 
Gejala lainnya yang khas dan sering dilaporkan seperti temperature reversal (es krim 
terasa panas, kopi panas terasa dingin) dan aching teeth. Pada kasus yang sangat berat 
(khususnya di Pasifik Selatan), gejala neurologis dapat berkembang menjadi koma dan 
respiratory arrest dalam 24 jam pertama kesakitan. Hampir semua penderita dapat 
sembuh total dalam beberapa minggu, namun gejala dapat kambuh dalam beberapa bulan 
sampai tahunan. 
Di daerah tropis, gejala tersebut disebabkan adanya toksin dalam ikan yang dihasilkan 
oleh dinoflagellata Gambierdiscus toxicus dan ganggang jenis lain yang hidup di karang 
di dasar laut. Ikan yang memakan ganggang menjadi beracun dan efeknya akan menjadi 
lebih berat pada rantai makanan dimana ikan predator akan lebih toksik. 
Ciguatera merupakan penyebab utama timbulnya kejadian kesakitan di wilayah yang pada 
umumnya mengkonsumsi ikan-ikan karang, di Karibia, Florida Selatan, Hawai, Pasifik 
Selatan dan Australia. Insidens di Pasifik Selatan diperkirakan 500 kasus/100.000 
penduduk/tahun dengan angka insidensi 50 kali lebih besar terjadi di beberapa gugus 
kepulauan tertentu. Di Pulau Virgin, Amerika Serikat, telah dilaporkan insidence rate 
sebesar 730 kasus/100.000 penduduk/tahun. Lebih dari 400 spesies ikan berpotensi 
menjadi toksik. Di seluruh dunia, 50.000 kasus keracunan ciguatera terjadi setiap 
tahunnya. Diagnosa ditegakkan dengan ditemukannya ciguatoksin pada ikan yang secara 
epidemiologis diduga tercemar dan diduga sebagai penyebab keracunan. 
Mengkonsumsi ikan predator besar sebaiknya dihindari khususnya di daerah karang. Di 
wilayah dimana terdapat fasilitas pengujian toksin pada ikan (misalnya di Hawai), risiko 
terjadi keracunan karena toksin dapat dikurangi dengan cara menyeleksi ikan ukuran besar 
yang berisiko tinggi sebelum dimakan. Kejadian ikan beracun bersifat sporadis dan tidak 
semua ikan yang termasuk dalam spesies tersebut atau yang berasal dari daerah tersebut 
akan menjadi beracun.  
Pemberian infus (cairan) mannitol secara intravena (1 g/kg BB dalam 20% larutan, 
diberikan dalam waktu 45 menit) akan memberikan efek perbaikan yang dramatis pada 
penderita dengan gejala akut karena keracunan ikan ciguatera, khususnya pada penderita 
keracunan berat. Perbaikan yang paling jelas dapat dilihat setelah pemberian mannitol -
adalah perbaikan terhadap gejala gangguan neurologis. Tindakan penyelamatan jiwa 
diperlukan untuk penderita yang mengalami koma. 
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VI. KELUMPUHAN KARENA KERACUNAN KERANG-KERANGAN 
         ICD-9 988.0; ICD-10 T61.2 
 (Paralytic Shellfish Poisoning – PSP)    
 

Kelumpuhan karena keracunan kerang (PSP) yang klasik ditandai dengan kumpulan 
gejala yang khas  (lebih banyak pada sistem saraf) yang muncul dalam beberapa menit 
sampai dengan beberapa jam setelah mengkonsumsi kerang (bivalve mollusca). Gejalanya 
ditandai dengan paresthesia pada mulut dan anggota gerak, seringkali disertai dengan 
gejala gangguan saluran pencernaan. Gejala biasanya hilang dalam beberapa hari.  Pada 
kasus yang berat, muncul gejala ataksia, dysphonia, dysphagia dan paralysis otot total 
dengan berhentinya pernafasan dan dapat berakhir dengan kematian. Pada review secara 
retrospektif yang dilakukan terhadap KLB PSP yang terjadi di Alaska antara tahun 1973 
dan 1992, 29 orang (25% dari 117 penderita) memerlukan rujukan kedaruratan udara  ke 
rumah sakit, 4 kasus (3%) memerlukan intubasi dan seorang meninggal dunia. 
Kesembuhan yang ditandai dengan hilangnya gejala dapat terjadi dalam beberapa jam 
sampai dengan beberapa hari setelah mengkonsumsi kerang-kerangan. 
Gejala yang timbul pada keracunan kerang ini disebabkan oleh adanya saxitoxins pada 
kerang yang dihasilkan oleh spesies Alexandrium  dan dinoflagellata yang lain. 
Konsentrasi toksin tersebut pada tubuh kerang dapat terjadi yaitu pada saat ganggang 
diperairan itu tumbuh dengan pesat yang dikenal sebagai “gelombang pasang merah – red 
tide”, namun dapat juga terjadi tanpa adanya pertumbuhan ganggang tersebut. PSP 
biasanya terjadi pada kerang-kerangan yang dipanen dari daerah perairan yang lebih 
dingin di atas 30° Lintang Utara dan dibawah 30° Lintang Selatan, namun mungkin juga 
dapat terjadi di perairan tropis. Di Amerika Serikat, PSP merupakan masalah utama di 
negara bagian New England, Alaska, California dan Washington. Musim berkembangnya 
spesies Alexandrium dengan pesat terjadi beberapa kali dalam setiap tahunnya, dimulai 
pada bulan April sampai dengan bulan Oktober.  Kerang menjadi beracun dan toksin 
menetap dalam tubuh kerang sampai beberapa minggu setelah musim berkembang 
pesatnya Alexandrium telah lewat. Ada juga beberapa spesies kerang yang tetap beracun . 
Sebagian besar kasus terjadi  pada individu dan kelompok kecil  yang mengumpulkan 
kerang-kerangan untuk konsumsi sendiri. Diagnosa dapat ditegakkan dengan ditemukan 
toksin pada makanan yang terkontaminasi. Dalam suatu percobaan (eksperimen) saxitoxin 
dapat ditemukan didalam serum selama fase akut dan didalam urin setelah sembuh dari 
gejala akut.  
Neurotoksin PSP bersifat tahan panas. Survailans pada daerah risiko tinggi penghasil 
kerang-kerangan di Amerika Serikat secara berkala dilakukan oleh Departemen Kesehatan 
Negara Bagian dengan menggunakan standar bioassay pada tikus. Daerah tersebut akan 
ditutup dan dilarang mengambil kerang apabila kadar toksin pada kerang melebihi 80 
µg/100 g. Pada saat kadar toksin melebihi nila tersebut, peringatan akan bahaya diberikan 
kepada masyarakat didaerah produksi kerang, peringatan ini ditempel di pantai dan 
disebar luaskan melalui media.  
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VII. KERACUNAN NEUROTOKSIK AKIBAT KERANG 
         ICD-9 988.0; ICD-10 T61.2 
 (Neurotoxic Shellfish Poisoning)    
 
 

Keracunan neurotoksik akibat mengkonsumsi kerang dalam hal ini dikaitkan dengan 
pesatnya pertumbuhan Gymnodinium breve yang menghasikan brevetoksin. Gelombang 
merah (red tides) yang diakibatkan oleh G. breve terjadi di sepanjang pantai Florida 
selama berabad-abad yang menyebabkan kematian ikan, burung laut dan mamalia laut.  
Gejala yang timbul setelah mengkonsumsi  kerang yang beracun berupa nyeri di sekitar 
mulut (circumoral paresthesias), paresthesia anggota gerak, ataksia dan pusing 
(dizziness), nyeri otot (muscle aches) dan gangguan saluran pencernaan.  Gejala 
cenderung ringan dan dapat pulih secara cepat. Pada kasus KLB yang terjadi di Carolina 
Utara, nilai tengah (median) lamanya sakit adalah 17 jam (berkisar antara 1-72 jam).  
Pernah juga dilaporkan terjadinya iritasi pada saluran pernafasan dan iritasi pada mata 
akibat ledakan pertumbuhan G. breve yang diduga karena aerosolisasi toksin oleh gerakan 
angin dan ombak. 

 
 
 
VIII.  DIARE KARENA KERACUNAN KERANG  ICD-9 988.0; ICD-10 T61.2 

 
 (Diarrhetic Shellfish Poisoning)     

Penyakit yang muncul sebagai akibat mengkonsumsi  sejenis remis/repah (mussels, 
scallop atau clam) yang telah memakan Dinophysis fortii atau Dinophysis acuminata. 
Gejala-gejalanya meliputi diare, mual, muntah-muntah dan nyeri perut. Laporan kejadian 
khususnya berasal dari Jepang, walaupun, diare akibat keracunan kerang ini juga terjadi di 
Perancis dan bagian lain Eropa, Kanada, Selandia Baru dan Amerika Selatan.  Selama ini 
belum ada konfirmasi kasus terjadi di Amerika Serikat meskipun organisme penyebab 
dapat ditemukan di seluruh perairan pantai Amerika Serikat. 

 
 
 
IX.  AMNESIA AKIBAT KERACUNAN KERANG ICD-9 988.0; ICD-10 T61.2 
 (Amnesic Shellfish Poisoning)     
 

Amnesia karena keracunan kerang disebabkan karena mengkonsumsi kerang-kerangan 
yang mengandung asam domoik (domoic acid) yang dihasilkan oleh diatom 
Pseudonitzschia pungens.  Kasus-kasus yang disebabkan oleh toksin ini telah dilaporkan 
terjadi di Propinsi Atlantik, Kanada, pada tahun 1987. Gejala-gejalanya meliputi: muntah-
muntah, kejang perut, diare, pusing kepala dan kehilangan ingatan dalam waktu singkat.  
Pada tes neuropsycological yang dilakukan beberapa bulan setelah intoksikasi akut, pada 
penderita ditemukan kemunduran ingatan (antegrade memory deficit) yang berat dengan 
kelemahan relatif fungsi kognitif lainnya, dan penderita juga mengalami gejala klinis dan 
gejala elektromiografi lemahnya saraf motorik atau neurophaty serta axonopathy saraf 
sensorimotor. Studi neuropatologis yang dilakukan pada 4 pasien yang meninggal 
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menunjukkan adanya kerusakan dan hilangnya jaringan saraf terutama pada hippocampus 
dan amygdala. Pemerintah Kanada saat ini melakukan analisis terhadap sejenis kerang 
(mussle dan clam) untuk melihat kadar asam domoik dan akan menutup tempat-tempat 
penangkaran kerang apabila kadarnya melebihi 20 µg/gram. 
Pada tahun 1991, asam domoik ditemukan pada razor clam dan Dungeness crabs di pantai 
Oregon dan Washington dan juga ditemukan pada sajian makanan laut di sepanjang pantai 
Texas.  Tidak ada batas yang tegas terjadinya amnesia shellfish poisoning diketahui terjadi 
pada manusia diluar daerah KLB yang pertama kali terjadi di Kanada. Oleh karena itu 
dampak yang bermakna sebagai akibat masuknya asam domoik kedalam tubuh manusia 
karena mengkonsumsi kerang kerangan dan ikan kecil dari daerah dimana ditemukan 
spesies Pseudonitzschia, belum dikaitkan dengan jelas.  

 
 
 
X.  KERACUNAN IKAN PUFFER               ICD-9 988.0; ICD-10 T61.2 
 (Tetrodoksin)      
 

Keracunan ikan puffer ditandai dengan paresthesias, pening, gangguan saluran 
pencernaan dan ataxia, yang sering berkembang dengan cepat menjadi paralysis dan 
kematian dalam beberapa jam setelah mengkonsumsi ikan tersebut. Case Fatality Rate 
mencapai 60%. Toksin penyebab adalah tetrodoksin, tahan panas, neurotoksin nonprotein 
yang terdapat pada kulit dan bagian dalam ikan puffer, ikan porcupine, ocean sunfish, 
serta spesies newt dan salamander. Lebih dari 6.000 kasus telah dilaporkan, terbanyak 
terjadi di Jepang. Keracunan dapat dihindari dengan tidak mengkonsumsi spesies ikan 
atau binatang amfibia yang menghasilkan tetrodoksin. 

 
 
 
 
 
GASTRITIS YANG DISEBABKAN OLEH HELICOBACTER PYLORI 
                   ICD-9 535; ICD-10 K29 
 
1. Identifikasi 

Adalah infeksi bakteri yang menyebabkan gastritis kronis, terutama pada bagian antrum 
dari lambung dan menyebabkan terjadinya ulous pada usus dua belas jari. Pengobatan 
untuk menghilangkan patogen penyebab dapat menyembuhkan gastritis dan ulcus 
duodenum. Terjadinya adenocarcinoma dan ulcus pada lambung secara epidemiologis 
dikaitkan juga dengan infeksi H. pylori. 
Diagnosa dibuat dengan spesimen biopsi lambung dengan kultur, pemeriksaan histologis 
atau dengan pemeriksaan urease dari H. pylori, menggunakan peralatan yang tersedia di 
pasaran. Organisme membutuhkan media makanan untuk tumbuh, seperti pada media 
Brain-Heart Infusion Agar dengan penambahan darah kuda. Media selektif dikembangkan 
untuk mencegah tumbuhnya kontaminan pada saat membiakkan spesimen biopsi 
lambung. Biakan harus dipanaskan pada suhu 37°C (98.7°F) pada kondisi mikroaerofilik 
selama 3 sampai dengan 5 hari. Pemeriksaan spesifik 13C atau 14C urea based breath tests 
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juga bisa digunakan untuk menegakkan diagnosis dan prosedur pemeriksaan ini 
didasarkan pada aktivitas urease yang tinggi dari organisme tersebut. Pengukuran titer 
antibodi spesifik juga dapat dilakukan, biasanya dengan ELISA. 

 
2. Penyebab Penyakit  
 Helicobacter pylori adalah kuman Gram negatif, basil yang berbentuk kurva dan batang. 

Berbagai spesies yang berbeda dari Helicobacter telah ditemukan pada binatang lain; H. 
cinaedi dan H. fennelliae dikaitkan dengan terjadinya diare pada laki-laki homoseksual. 

 
3. Distribusi Penyakit 

H. pylori ditemukan tersebar di seluruh dunia. Hanya sebagian kecil saja orang yang 
terinfeksi bakteri ini akan menderita ulcus doudenum. Walaupun sebagian besar orang-
orang yang terinfeksi organisme ini mempunyai bukti histologis gastritis di lambung, 
namun sebagian besar penderita asimtomatis. Penelitian serologis yang dilakukan secara 
cross-sectional memperlihatkan bertambahnya prevalensi penyakit ini sesuai dengan 
pertambahan usia. Kelompok dengan tingkat sosial ekonomi lemah terutama anak-anak 
sering terserang infeksi ini. Di negara-negara berkembang, lebih dari 75% orang dewasa 
terinfeksi, dan infeksi sering terjadi terutama pada anak-anak. Sekitar 20-50% orang 
dewasa di negara-negara maju terinfeksi H. pylori. 

 
4. Reservoir 
 Hanya manusia yang menjadi reservoir H. pylori.  Kebanyakan orang yang terinfeksi tidak 

menampakkan gejala dan apabila tidak diberi pengobatan penyakit ini akan bertahan 
seumur hidup. Isolasi dari H. pylori dari daerah selain lambung seperti dari ludah dan tinja 
pernah dilaporkan, namun jarang. 

 
5. Cara-cara Penularan 
 Cara-cara penularan belum diketahui dengan jelas, namun dapat dipastikan infeksi terjadi 

sebagai akibat menelan organisme penyebab penyakit tersebut. Penularan diasumsikan 
terjadi melalui oral-oral (mulut ke mulut) dan atau fekal-oral (anus-mulut). H. pylori 
ditularkan melalui alat-alat gastroskopi dan elektroda pH yang tidak didekontaminasi 
dengan sempurna. 

 
6. Masa Inkubasi 
 Data yang dikumpulkan dari 2 orang sukarelawan yang menelan 106 – 109 organisme 

menunjukkan bahwa gejala gastritis terjadi dalam waktu 5-10 hari. Tidak ada informasi 
lain tentang ukuran inoculum yang dapat menyebabkan sakit atau lamanya masa inkubasi. 

 
7. Masa Penularan 
 Tidak diketahui. Karena infeksi bisa terjadi dalam waktu yang lama, maka orang yang 

terinfeksi secara potensial dapat menularkan penyakit ini seumur hidupnya. Tidak 
diketahui apakah pasien yang terinfeksi akut akan lebih infeksius dibandingkan dengan 
orang yang terinfeksi dalam jangka waktu lama. Ada beberapa bukti yang menunjukkan 
bahwa penderita dengan kadar asam lambung rendah mungkin akan lebih infeksius. 
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8. Kerentanan dan Kekebalan 
 Semua orang diperkirakan rentan terinfeksi. Walaupun bertambahnya usia dan tingkat 

sosial-ekonomi yang lemah merupakan dua faktor risiko terpenting untuk terkena infeksi, 
ada sedikit data yang tidak bisa diabaikan begitu saja tentang kerentanan atau kekebalan 
seseorang. Diperkirakan bahwa ada berbagai faktor pendukung (cofactor) penting untuk 
dapat terjadinya penyakit tersebut. Tidak timbul imunitas sesudah infeksi. 

 
9. Cara-cara Pemberantasan 
 A Upaya Pencegahan 

1) Orang yang tinggal di lingkungan yang tidak padat penduduk dan lingkungan yang 
bersih akan mempunyai risiko lebih kecil untuk terkena H. pylori 

2) Lakukan disinfeksi lengkap terhada alat-alat gastroskopi, elektroda pH dan alat-
alat medis lain yang pengoperasiannya dimasukkan kedalam perut. 

 
B Pengawasan Penderita, Kontak dan Lingkungan Sekitar 

1) Laporan kepada petugas kesehatan setempat:  Laporan resmi tidak diperlukan, 
Kelas 5 (lihat pelaporan tentang penyakit menular) 

2) Isolasi:  Tidak diperlukan. 
3) Disinfeksi serentak:  Disinfeksi dilakukan pada alat-alat medis yang dimasukkan 

kedalam lambung. 
4) Karantina:  Penderita yang terinfeksi H. pylori tidak perlu ditempatkan pada ruang 

karantina yang terpisah. 
5) Imunisasi kontak:  Tidak ada vaksin yang tersedia pada saat ini. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi:  Tidak produktif. 
7) Pengobatan spesifik:  Pengobatan bagi penderita asimtomatis tetap menjadi 

kontroversi. Ada berbagai cara pengobatan yang tersedia saat ini untuk 
menghilangkan infeksi pada orang-orang yang menunjukkan gejala yang 
diperkirakan disebabkan oleh H. pylori. Pengobatan yang paling berhasil adalah 
penderita diberi kombinasi antimikroba selama 2 hingga 4 minggu. Tujuan dari 
pengobatan ini adalah untuk memusnahkan dan menghilangkan infeksi bukan 
untuk menghilangkan secara sementara. Contoh dari kombinasi obat-obatan ini 
adalah: a) Metronidazole dan Amoxycillin atau Tetracycline dengan senyawa 
bismuth seperti Pepto-Bismol®, atau b) Metronidazole dan Amoxycillin dengan 
inhibitor pemompa proton seperti omeprazole (Prilosec®).  Angka eradikasi 
mencapai hingga 90% telah dilaporkan dengan menggunakan kombinasi tersebut. 
Jika infeksi tidak hilang, dengan pengobatan ini sebaiknya dilakukan pemeriksaan 
isolat untuk tes resistensi terhadap antibiotika. Ulcus dapat terjadi lagi pada 
penderita yang sebelumnya telah diobati namun bakteri penyebabnya belum 
musnah. Di negara-negara berkembang, infeksi ulang sesudah dilakukan eradikasi 
terhadap organisme penyebab jarang terjadi. Tidak ada data mengenai angka 
infeksi ulang di negara berkembang. 

 
C.  Penanggulangan  Wabah:   Tidak ada. 
 
D.  Implikasi Bencana:  Tidak ada. 
 
E. Tindakan  Internasional:  Tidak ada. 

 



 226

PENYAKIT VIRUS AKUT, GASTROENTERITIS ICD-9 008.6; ICD-10 A08 
 
Gastroenteritis karena virus muncul sebagai penyakit endemis atau wabah pada bayi, anak-
anak dan orang dewasa. Beberapa jenis virus (rotavirus, adenovirus enterik, astrovirus dan 
kalisivirus termasuk virus yang menyerupai virus Norwalk) menginfeksi anak-anak usia 
dibawah satu tahun dan menyebabkan diare cukup parah yang dapat menyebabkan dehidrasi 
sehingga perlu dirawat di rumah sakit. Sebagai jenis virus misalnya virus Norwalk menjadi 
penyebab yang paling sering terjadinya KLB gastroenteritis pada anak-anak dan orang 
dewasa. Melihat gambaran epidemiologis, riwayat alamiah perjalanan penyakit dan gejala 
klinis dari infeksi berbagai jenis virus enterik maka diketahui dengan jelas bahwa rotavirus 
tipe A adalah penyebab diare pada bayi dan virus Norwalk sebagai penyebab diare pada orang 
dewasa. 
 
 
 
ENTERITIS KARENA ROTAVIRUS            ICD-9 008.61; ICD-10 A08.0 
(Gastroenteritis sporadis akibat virus, Gastroenteritis berat akibat virus pada bayi dan anak-
anak)  
 
 
1.  Identifikasi 
 Penyakit ini muncul secara sporadis, musiman, kadang-kadang disertai dengan 

gastroenteritis berat pada bayi dan anak kecil, ditandai dengan muntah, demam dan diare 
cair. Enteritis rotavirus kadang-kadang menyebabkan dehidrasi berat dan kematian pada 
anak-anak usia muda. Kasus klinis sekunder pada orang dewasa diantara anggota keluarga 
dapat terjadi, walaupun biasanya infeksi lebih sering bersifat subklinis. Infeksi rotavirus 
kadang-kadang menyerang penderita yang dirawat dibangsal anak dengan berbagai variasi 
gambaran klinis, namun infeksi virus ini diduga terjadi secara koinsidens dan sebagai 
penyebab utama. Rotavirus adalah penyebab utama diare nosokomial pada bayi dan 
neonatus. Walaupun diare yang disebabkan oleh rotavirus biasanya lebih parah daripada 
diare akut karena penyebab lain, namun penyakit yang disebabkan oleh rotavirus sulit 
dapat dibedakan dari penyakit yang disebabkan oleh virus enterik lain.  

  Rotavirus dapat ditemukan pada spesimen tinja atau apus dubur dengan mikroskop 
electron (EM), ELISA dan LA serta dengan teknik pemeriksaan imunologi lain yang 
kitnya tersedia di pasaran. Bukti adanya infeksi rotavirus dapat dilihat dengan teknik 
serologis, tetapi diagnosa biasanya didasarkan pada adanya antigen rotavirus pada tinja. 
Reaksi false positive pada pemeriksaan ELISA sering terjadi pada bayi baru lahir; reaksi 
positif membutuhkan konfirmasi dengan teknik pemeriksaan lain. 

 
2. Penyebab Penyakit 
 Gastro enteritis akut ini disebakan oleh rotavirus berukuran 70 nm termasuk dalam familia 

Reoviridae. Grup A sering menyerang bayi dan grup B jarang menyerang bayi di China, 
sedangkan grup C jarang menyerang manusia. Grup A, B, C, D, E dan F dapat menyerang 
binatang. Ada 4 serotipe major dan paling sedikit 10 serotipe minor dari rotavirus grup A 
pada manusia. Pembagian serotipe ini didasarkan pada perbedaan antigen pada protein 
virus 7 (VP7), yaitu protein permukaan pada capsid bagian luar.  
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 Antigen ini merupakan neutralizing antigen yang utama. Protein lain pada capsid bagian 
luar yang disebut dengan VP4 berperan dalam tingkat virulensi dari virus dan juga 
berperan dalam netralisasi virus. 

 
3. Distribusi Penyakit   
 Baik di negara berkembang maupun di negara maju, rotavirus sebagai penyebab sekitar 

1/3 kasus rawat inap diare pada bayi dan anak-anak di bawah usia 5 tahun. Infeksi 
rotavirus sering terjadi pada neonatal pada situasi tertentu, tetapi biasanya tanpa gejala. 
Anak-anak biasanya terinfeksi rotavirus pada usia 2-3 tahun pertama, dengan puncak 
insidensi klinis pada kelompok umur 6-24 bulan. KLB terjadi pada anak-anak di tempat 
penitipan anak-anak. Rotavirus lebih sering dikaitkan dengan diare berat daripada yang 
disebabkan oleh patogen enterik lainnya; di negara-negara berkembang, Rotavirus sebagai 
penyebab kematian sekitar 600.000 – 870.000 orang setiap tahun karena diare. 

Didaerah iklim sedang, diare yang disebabkan oleh rotavirus mencapai puncak selama 
musim dingin; sedangkan di daerah tropis kasus ditemukan sepanjang tahun, kadang-
kadang dengan sedikit kenaikan pada musim kering yang lebih dingin. Infeksi pada orang 
dewasa biasanya subklinis, tetapi KLB dengan gejala klinis terjadi di ruang perawatan 
manula (geriatric). 

 Rotavirus kadang-kadang menyerang para wisatawan dewasa traveler’s diarrhea dan 
menyerang orang-orang dengan daya tahan tubuh yang lemah (seperti pada penderita 
AIDS), orang tua dengan anak-anak yang menderita diare karena rotavirus dan manula. 

 
4. Reservoir  
 Kemungkinan manusia berperan sebagai reservoir. Virus pada binatang tidak 

menyebabkan penyakit pada manusia. Rotavirus kelompok B dan C yang ditemukan pada 
manusia berbeda dengan yang ditemukan pada binatang. 

5. Cara-cara Penularan 
 Cara penularan kemungkinan melaui rute fekal-oral atau kemungkinan penyebaran 

melalui pernafasan. Walaupun rotavirus tidak berkembang biak dengan baik pada saluran 
pernafasan, virus tersebut kemungkinan tertangkan didalam sekret saluran pernafasan. 
Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa rotavirus mungkin juga terdapat pada air 
yang tercemar. 

 
6. Masa Inkubasi 
 Masa inkubasi rata-rata sekitar 24 jam sampai dengan 72 jam. 
 
7. Masa Penularan 
 Penularan dapat terjadi selama fase akut dan selanjutnya penularan terus dapat 

berlangsung selama didalam tubuh orang itu masih ditemukan ada virus. Rotavirus 
biasanya tidak ditemukan sesudah hari ke-8 sejak infeksi, walaupun virus masih 
ditemukan selama 30 hari atau lebih pada penderita dengan gangguan sistem kekebalan 
(immunocompromised).  Gejala klinis akan hilang rata-rata setelah 4 – 6 hari. 

 
8. Kerentanan dan Kekebalan 
 Usia 6-12 bulan paling rentan terhadap infeksi. Pada saat mencapai usia 3 tahun, 
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kebanyakan orang telah mempunyai antibodi terhadap rotavirus. Orang-orang dengan 
sistem kekebalan rendah mempunyai risiko secara terus menerus mengeluarkan antigen 
rotavirus dalam jangka waktu yang lama dan mempunyai risiko menderita diare akibat 
intermiten. Diare jarang terjadi apabila infeksi rotavirus terjadi pada bayi yang berusia 
kurang dari 3 bulan.  

 
9. Cara-cara pemberantasan  

A. Upaya Pencegahan 
1) Pada bulan Agustus 1998, vaksin rotavirus hidup, oral, tetravalent – Rhesus based 

rotavirus vaccine (RRV-TV) telah diijinkan digunakan untuk bayi di Amerika 
Serikat. Vaksin ini sebaiknya diberikan kepada bayi pada usia 6 minggu – 1 tahun. 
Jadwal yang disarankan adalah 3 dosis yang diberikan secara berurutan pada usia 
2, 4 dan 6 bulan. Dosis pertama bisa diberikan pada usia 6 minggu – 6 bulan dosis 
berikutnya diberikan dengan interval waktu 3 minggu. Dosis pertama sebaiknya 
tidak diberikan kepada anak usia 7 tahun keatas karena akan meningkatkan 
kemungkinan terjadi reaksi demam. Dosis kedua dan ketiga sebaiknya diberikan 
sebelum ulang tahun yang pertama. Pemberian imunisasi rutin dengan vaksin 
tersebut akan menurunkan jumlah pasien gastroenteritis yang dirawat akibat 
rotavirus secara bermakna, yaitu dapat mencegah paling sedikit 2/3 dari anak-anak 
yang dirawat di rumah sakit dan yang meninggal karena rotavirus. 
Intussuscepsi (gangguan pada usus yang menyebabkan salah satu bagian usus 
masuk kebagian lain) ditemukan pada satu trial sebelum vaksin RRV-TV diizinkan 
beredar sebagai satu masalah yang potensial yang dapat terjadi pada pemberian 
RRV-TV. Oleh karena laporan tentang terjadinya intussescepsi ini terus menerus 
datang, maka CDC pada bulan Juli 1999, menunda beberapa penelitian yang akan 
dilakukan dan merekomendasikan agar menunda pemberian RRV-TV pada anak-
anak yang telah dijadwalkan untuk mendapatkan imunisasi sebelum bulan 
Nopember 1999. Rekomendasi ini termasuk ditujukan kepada mereka yang sudah 
mulai mendapat dosis awal RRV-TV. Semua kasus intussuscepsi yang terjadi 
setelah pemberian RRV-TV sebaiknya dilaporkan kepada Sistem Pelaporan 
Kejadian (Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)) (Vaccine Adverse Events Reporting 
System, VAERS, 800-822-7967);  www.fda.gov/cber/vaers/report htm). Sebagian 
besar vaksin yang direkomendasikan untuk boleh dipakai saat ini akan diumumkan 
di website Divisi Imunisasi CDC (http://www.cdc.gov/nip). Dan juga pada website 
CCDM (http://www.ccdm.org). 

2) Efektifitas upaya-upaya pencegahan lain tidak diketahui dengan jelas. Perilaku 
hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan penyakit melalui jalan fekal-oral 
mungkin tidak efektif dalam mencegah penularan virus in, oleh karena virus dapat 
hidup untuk jangka waktu lama pada permukaan yang keras, pada air yang 
terkontaminasi dan di tangan. Rotavirus relatif kebal terhadap disinfektan yang 
umum digunakan tetapi dapat diinaktifvasi dengan Chlorin. 

3) Di tempat-tempat penitipan anak, mengenakan baju yang dapat menutup seluruh 
bagian tubuh bayi termasuk menutupi popok bayi, diketahui dapat menurunkan 
angka penularan infeksi. 

4) Cegah terjadinya pemajanan dari bayi dan anak kecil dengan orang yang menderita 
gastroenteritis akut di dalam lingkungan keluarga dan institusi (seperti di tempat-
tempat penitipan anak/orang tua dan rumah sakit).  
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Pencegahan dilakukan dengan standar sanitasi yang baik, sedangkan melarang 
anak-anak untuk dititipkan tempat penitipan anak tidak diperlukan. 

5) Pemberian Imunisasi pasif dengan IG per oral terbukti memberikan perlindungan 
kepada BBLR dan anak dengan daya tahan tubuh rendah. Menyusui tidak 
menurunkan angka penularan, namun dapat mengurangi keparahan gastroenteritis. 

 
B.  Pengawasan Penderita, Kontak dan Lingkungan sekitar 

1) Laporan kepada instansi kesehatan yang berwenang: Laporan wajib diberikan bila 
terjadi wabah; tidak ada laporan individu, Kelas 4 (lihat Pelaporan tentang 
Penyakit Menular). 

2) Isolasi:  Tindakan pencegahan enterik dengan mewajibkan untuk melakukan cuci 
tangan berulang kali bagi mereka yang sedang merawat bayi. 

3) Disinfeksi serentak:  pembuangan popok bayi harus dilakukan dengan cara yang 
saniter, pakaikan baju yang dapat menutup seluruh badan bayi untuk mencegah 
terjadinya rembesan dari popok. 

4) Karantina:  Tidak perlu. 
5) Imunisasi kontak:  Tidak perlu. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi:  Sumber infeksi sebaiknya dicari betul pada 

populasi risiko tinggi dan pada cohorted antigen excretter (sekelompok orang 
yang secara terus menerus mengeluarkan virus). 

7) Pengobatan spesifik:  Tidak dilakukan. Terapi rehidrasi oral dengan oralit saja 
sudah cukup memadai diberikan kepada kebanyakan kasus. Cairan parenteral 
diperlukan pada penderita dehidrasi berat (kolaps vaskuler) atau pada penderita 
dengan muntah yang berat (lihat Kolera, 9B7). Antibiotika dan obat antimotilitas 
merupakan kontraindikasi. 

 
 

C. Cara-cara Penanggulangan wabah:  Cari sumber penularan dan cara-cara penularan 
dengan melakukan penelitian epidemiologis. 

 
D. Implikasi bencana:  sangat potensial terjadi penularan pada hunian yang padat 

ditempat-tempat penampungan pengungsian. 
 
E. Tindakan Internasional:  Manfaatkan Pusat-pusat Kerjasama WHO. 

 
 
 
II.  EPIDEMIC VIRAL GASTROENTEROPATHY 
        ICD-9 008.6, 008.8; ICD-10 A08.1 
 

(Penyakit akibat virus Norwalk, Penyakit karena virus seperti Norwalk, Gastroenteritis 
karena virus pada orang dewasa, gastroenteritis epidemika karena virus, Gastroenteritis 
akut akibat infeksi nonbakteri, Diare karena virus, diare epidemik disertai muntah-muntah, 
Penyakit muntah-muntah musim dingin, Epidemi mual dan muntah) 
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1. Identifikasi 
 Biasanya penyakit ini akan sembuh dengan sendirinya, gejala penyakit ringan sampai 

sedang dan sering kali terjadi KLB dengan gejala klinis seperti mual, muntah, diare, nyeri 
perut, mialgia, sakit kepala, malaise, demam ringan atau kombinasi dari gejal-gejala 
tersebut. Gejala gastrointestinal yang khas akan berlangsung selama 24-48 jam. Virus 
dapat ditemukan pada tinja dengan pemeriksaan immune EM atau secara langsung dan 
untuk  virus Norwalk dengan RIA atau dengan reverse transcription polymerase chain 
reaction (RT-PCR).  Bukti serologis adanya infeksi bisa diperlihatkan dengan IEM atau 
untuk virus Norwalk dengan RIA. Untuk menegakkan diagnosa memerlukan jumlah tinja 
yang cukup banyak dengan penyimpanan sampel yang baik pada suhu 4°C (39°F) untuk 
EM dan pada suhu -20°C (-4°F) untuk pemeriksaan antigen. Pengambilan serum akut dan 
konvalesen (dengan interval waktu antara 3-4 minggu) penting untuk dilakukan agar dapat 
melakukan analisa kaitan antara partikel yang diamati dengan EM dengan etiologi 
penyakit tersebut. RT-PCR nampaknya lebih sensitif dari IEM dan dapat digunakan untuk 
menguji kaitan antara munculnya cluster penyakit yang menyebar luas. 

 
2. Penyebab Penyakit 
 Virus seperti virus Norwalk (Norwalk –like viruses) adalah mikroorganisme kecil 

berukuran 27-32 nm, virus RNA ini diklasifikasikan sebagai calicivirus, sebagai penyebab 
paling umum terjadinya KLB gastroenteritis nonbakteri. Beberapa jenis virus mempunyai 
bentuk yang mirip tetapi berbeda struktur antigen virusnya diketahui menyebabkan 
terjadinya KLB gastroenteritis; yaitu Hawaii, Taunton, Ditching atau W. Cokle, 
Parramatta, Oklahoma dan Snow Mountain agents. 

 
3. Distribusi Penyakit 
 Tersebar diseluruh dunia, sering menimbulkan KLB ataupun muncul sporadis. Semua 

golongan umur rentan terhadap infeksi. KLB yang terjadi di Amerika Serikat dikaitkan 
dengan kebiasaan makan kerang-kerangan mentah. Pada suatu penelitian 
seroepidemiologis di AS, diketahui bahwa terbentuknya antibodi terhadap virus Norwalk 
sangat lambat, pada usia lima puluhan, lebih dari 60% penduduk telah memiliki antibodi.  
Dari penelitian-penelitian yang dilakukan diberbagai negara berkembang menunjukkan 
bahwa antibodi terbentuk lebih awal. Respons serologis terhadap virus Norwalk sudah ada 
pada bayi dan anak-anak usia muda di Bangladesh dan Finlandia. 

 
4. Reservoir 
 Manusia diketahui sebagai satu-satunya reservoir. 
 
5. Cara-cara Penularan 
 Penularan mungkin melalui rute fekal-oral, walaupun kontak ataupun penularan melalui 

udara dan melalui pakaian dan peralatan dapat menjelaskan terjadinya penularan secara 
cepat di rumah sakit. Beberapa KLB yang terjadi baru-baru ini cara penularan 
diperkirakan melalui makanan pesta (foodborne), penularan melalui air (water borne) dan 
penularan karena mengkonsumsi kerang-kerangan diikuti dengan terjadinya penularan 
sekunder kepada anggota keluarga. 
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6. Masa Inkubasi  
 Biasanya 24-28 jam, penelitian yang dilakukan pada sukarelawan yang ditulari dengan 

virus Norwalk, masa inkubasi berkisar antara 10-50 jam. 
 
7. Masa Penularan 
 Penularan terjadi selama fase akut, hingga 48 jam sesudah diare karena virus Norwalk 

berhenti. 
 
8. Kerentanan dan Kekebalan  
 Semua orang rentan terhadap infeksi virus ini. Kekebalan yang bertahan sampai 14 

minggu ditemukan pada sukarelawan yang secara sengaja diberi virus Norwalk. 
Kekebalan yang bertahan agak lama bervariasi dari orang ke oaring. Beberapa orang yang 
pernah sakit dapat sakit lagi pada waktu terjadinya reinfeksi 27-42 bulan setelah sembuh 
dari sakit. Titer antibody yang ada sebelumnya tidak ada hubungannya dengan tingkat 
kerentanan dan kekebalan seseorang. 

 
9. Cara-cara Pemberantasan 
 A.  Upaya  Pencegahan 

Upaya pencegahan sama dengan upaya untuk mencegah penularan penyakit melalui 
rute fekal-oral (lihat Demam Tifus, 9A). Secara khusus yang harus dilakukan adalah 
masaklah kerang-kerangan dengan benar sebelum dikonsumsi dan lakukan surveilans 
pada tempat-tempat pengembangbiakan kerang-kerangan agar dapat dicegah 
terjadinya infeksi dari sumber tersebut. 

 
      B.  Pengawasan Penderita, Kontak dan Lingkungan sekitar 

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat:  Laporan wajib dilakukan bila terjadi 
KLB; tidak ada laporan harus individu, Kelas 4 (lihat pelaporan tentang penyakit 
menular). 

2) Isolasi:  Lakukan tindakan kewaspadaan enterik. 
3) Disinfeksi serentak:  Tidak dilakukan. 
4) Karantina:   Tidak dilakukan. 
5) Imunisasi Kontak:  Tidak dilakukan. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi:  Dalam situasi KLB, cari sumber terjadinya 

penularan. 
7) Pengobatan spesifik:  Beri cairan dan elektrolit pengganti pada kasus berat (lihat 

Cholera, 9B7).   
 

C. Upaya Penanggulangan wabah: Cari sumber dan perantara penularan. Lakukan 
investigasi untuk mendapatkan gambaran epidemiologis yang jelas tentang KLB ini. 

  
D. Implikasi bencana:  Dapat menjadi masalah yang potensial terjadinya penularan 

ditempat-tempat pengungsian dan didaerah bencana. 
 

E. Tindakan  Internasional:  Tidak ada. 
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GIARDIASIS        ICD-9 007.1; ICD-10 A07.1 
(Enteritis karena Giardia) 
 
 
1. Identifikasi 
 Infeksi protozoa, terutama menginfeksi usus halus bagian atas, sering tanpa gejala. Infeksi 

kadang-kadang diikuti dengan berbagai gejala intestinal seperti diare kronis, steatorrhea, 
kejang perut, gembung, buang air besar berkali-kali, tinja pucat berlemak, lelah dan 
penurunan berat badan. Dapat terjadi gangguan absorpsi lemak ataupun vitamin yang larut 
dalam lemak. Biasanya tidak terjadi invasi ekstraintestinal, tetapi terjadi reaksi radang 
sendi dan pada giardiasis yang berat, mungkin dapat terjadi gangguan pada usus dua belas 
jari dan kerusakan sel mukosa jejunum. 
Diagnosa sederhana dapat ditegakkan dengan pemeriksaan tinja, apabila itemukan kita 
atau trofozoit didalam tinja berati positif mederita giardiasis. Untuk mengenyampingkan 
diagnosa giardiasis, diperlukan sedikitnya tiga kali pemeriksaan tinja dengan hasil 
berturut-turut tetap negatif. 
Diagnosa giardiasis juga dapat ditegakkan dengan ditemukannya trofozoit pada cairan 
derodenum (dengan aspirasi atau tes string) dilakukan dengan biopsi. Cara pemeriksaan 
cairan dan mukosa duodenum lbih dapat dipercaya apabila hasil pemeriksaan tinja 
meragukan. Namun cara ini jarang dilakukan. Oleh karena infeksi oleh giardian biasanya 
tanpa gejala maka ditemkannnya G. lamblia baik didalam tinja maupun di duodenum 
tidak berarti G. lamblia sebagai penyebab penyakit. Pemeriksaan dengan teknik EIA dan 
dengan teknik direce fluorescent antibody untuk mendeteksi adanya antigen didalam tinja 
lebih sesitif jika dibandingkan dengan pemeriksaan mikroskopis langsung. Kit teknik 
pemeriksaan ini tersedia luas dipasaran. 

 
2. Penyebab Infeksi 
 Giardia lamblia (G. intestinalis, G. duodenalis), satu jenis protozoa flagellata. 
 
3. Distribusi Penyakit 
 Penyakit ini tersebar di seluruh dunia. Infeksi lebih sering terjadi pada anak-anak daripada 

orang dewasa. Prevalensi lebih tinggi terjadi di daerah dengan sanitasi yang buruk dan di 
institusi dimana kebiasaan anak-anak untuk buang besar tidak benar, misalnya pada 
tempat penitipan anak. Prevalensi tinja positif mengandung kuman di beberapa daerah 
berkisar antara 1% dan 30%, tergantung pada golongan masyarakat dan golongan umur 
yang disurvei. Infeksi endemik di Amerika Serikat, Inggris, Meksiko, biasanya terjadi 
pada bulan Juli – Oktober biasanya menyerang anak-anak berusia  kurang dari 5 tahun dan 
orang dewasa umur 25-39 tahun. Infeksi tersebut terjadi karena menggunakan sumber air 
permukaan yang tidak disaring atau menggunakan air dari sumur yang dangkal, berenang 
di badan air yang tercemar dan mempunyai anak yang dititipkan di tempat penitipan anak. 
KLB yang luas pernah terjadi di masyarakat dimana sumber penularannya berasal dari 
sumber air minum yang tidak difiltrasi. Beberapa KLB yang lebih kecil dilaporkan terjadi 
sehabis mengkonsumsi makanan yang tercemar, karena penularan dari orang ke orang 
yang terjadi di tempat penitipan anak dan penularan melalui air di tempat rekreasi yang 
tercemar misalnya di kolam renang dan mata air. 
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4. Reservoir 
 Yang berperan sebagai reservoir adalah manusia, kadang-kadang juga berang-berang, 

binatang buas lainnya dan binatang peliharaan. 
 
5. Cara-cara Penularan 
 Penularan dapat terjadi dari orang ke orang melalui tangan yang mengandung kista dari 

tinja orang yang terinfeksi ke mulut orang lain, penularan terjadi terutama di asrama dan 
tempat penitipan anak. Cara-cara penularan seperti ini adalah yang paling utama. 
Hubungan seksual melalui anus juga mempermudah penularan. KLB terbatas dapat terjadi 
karena menelan kista dari air minum yang terkontaminasi tinja penderita, dan tempat 
rekreasi air yang tercemar dan jarag sekali penularan terjadi karena makanan yang 
terkontaminasi tinja. Kadar chlorine  yang digunakan secara rutin untuk pengolahan air 
bersih tidak dapat membunuh kista Giardia, khususnya pada saat air dalam keadaan 
dingin; air kotor yang tidak disaring dan air danau yang terbuka terhadap kontaminasi oleh 
tinja manusia dan hewan merupakan sumber infeksi. 

 
6. Masa Inkubasi 
 Biasanya 3-25 hari atau lebih, nilai tengah (median) inkubasi berkisar antara  7-10 hari. 
 
7. Masa Penularan : Lamanya penularan oleh penderita seringkali berlangsung berbulan-

bulan. 
 
8. Kerentanan dan Kekebalan 
 Angka carrier asimtomatik sangat tinggi, infeksi umumnya sembuh dengan sendirinya. 

Penelitian klinis dapat digunakan untuk mengetahui patogenitas Giardia lamblia pada 
manusia. Orang dengan AIDS akan mengalami infeksi lebih parah dan infeksinya dapat 
berlangsung lebih lama. 

 
 
9. Cara-cara Pemberantasan  
 A.  Upaya  Pencegahan 

1) Berikan penyuluhan kepada keluarga, perorangan dan penghuni asrama khususnya 
kepada orang dewasa di tempat penitipan anak, tentang pentingnya menjaga 
kebersihan perorangan dan membudayakan kebiasaan cuci tangan sebelum 
menjamah makanan, sebelum makan dan setelah menggunakan kamar kecil 
(toilet). 

2) Lakukan filtrasi air pada instalasi air minum yang terpajan tinja manusia atau 
tercemar tinja binatang. 

3) Lindungi instalasi air minum dari kemungkinan kontaminasi tinja manusia dan 
hewan. 

4) Buang tinja pada jamban yang saniter. 
5) Masaklah air yang akan diminum sampai matang. Bila dimungkinkan air yang 

akan diminum diberi hipoklorit dan iodine; gunakan 0,1 sampai 0,2 ml (2-4 tetes) 
bahan pemutih yang bisa dipakai di dalam rumah tangga atau 0,5 ml tincture 
iodine 2% per liter selama 20 menit (lebih lama pada air dingin dan keruh). 
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B.  Pengawasan Penderita, Kontak dan Lingkungan sekitar   
1) Laporan ke instansi kesehatan yang berwenang: Laporan kasus diwajibkan untuk 

daerah tertentu, Kelas 3B (lihat pelaporan tentang penyakit menular). 
2) Isolasi: Lakukan kewaspadaan enterik. 
3) Disinfeksi serentak:  Lakukan disinfeksi terhadap alat-alat dan tanah yang 

tercemar tinja. Di masyarakat dengan sistem pembuangan limbah yang modern 
dan memadai, tinja dapat langsung dibuang kedalam system pembuangan tanpa 
dilakukan disinfeksi terlebih dahulu. Lakukan pembersihan menyeluruh. 

4) Karantina:  Tidak ada. 
5) Imunisasi kontak:  Tidak ada. 
6) Investigasi terhadap kontak dan sumber infeksi:  lakukan pemeriksaan mikroskopis 

terhadap tinja setiap anggota keluarga dan tersangka kontak yang lain khususnya 
yang tidak menunjukkan gejala. 

7) Pengobatan spesifik:  Metronidazole (Flagyl®) atau tinidazole (tidak beredar di 
Amerika Serikat) adalah obat pilihan. Quinacrine dan Albendazole sebagai obat 
alternatif. Furazolidone tersedia dalam bentuk suspensi pediatrik untuk anak-anak 
dan bayi, paromomycin dapat diberikan selama kehamilan. Resistensi dan kambuh 
kembali dapat terjadi  pada penggunaan obat apa saja. 

 
C.  Upaya Penanggulangan wabah:   

Lakukan penyelidikan epidemiologi apabila ditemukan kasus secara klaster di suatu 
daerah atau asrama untuk mencari sumber infeksi dan untuk mengetahui cara-cara 
penularan. Perlu diperhatikan hal-hal berikut yang umum sebagai perantara penularan 
yaitu : air, makanan, tempat penitipan anak atau tempat rekreasi dan asrama. Lakukan 
upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan. Untuk mencegah terjadinya penularan 
dari orang ke orang lakukan penekanan khusus pada membudayakan kebersihan 
perorangan dan kebersihan lingkungan serta pembuangan tinja yang saniter. 

 
D.   Implikasi bencana :   Tidak ada. 
 
E. Tindakan  Internasional :  Tidak ada. 

 
 
 
INFEKSI KARENA GONOCOCCUS   ICD-9 098;  ICD-10 A54 
 
Uretritis, epididimitis, proktitis, cervicitis, Bartholinitis, inflamasi panggul (salpingitis dan 
atau endometritis) dan faringitis pada orang dewasa, vulvovaginitis pada anak-anak; 
conjunctivitis pada bayi baru lahir dan dewasa semua yang disebutkan diatas adalah inflamasi 
yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Bakteriemia gonokokal mengakibatkan 
sindroma arthritis-dermatitis, kadang-kadang dapat menyebabkan endocarditis dan meningitis. 
Komplikasi lain dapat terjadi seperti perihepatitis dan sindroma infeksi amniotic pada 
neonatus. Secara klinis infeksi gonococcus mirip dengan infeksi pada alat genital yang 
disebabkan oleh Chlamidya trachomatis  dan infeksi oleh penyebab lainnya. Infeksi simultan 
dengan organisme lain tidak jarang terjadi. 
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INFEKSI KARENA GONOCOCCUS         ICD-9 098.0-098.3; ICD-10 A54.0-A54.2 
(Gonorrhea, urethritis karena gonococcus, vulvovaginitis karena gonococcus, cervicitis karena 
gonococcus, Bratholinitis karena gonococcus, clap, strain, Gleet, Dose, GC) 
 
 
1. Identifikasi 
 Suatu penyakit menular seksual terbatas pada epitel columnair dan epitel transitional yang 

perjalanan penyakitnya berbeda antara pria dan wanita, berbeda pada derajat beratnya 
penyakit dan berbeda pada kemudahan mengenai gejala klinis penyakitnya. Pada pria 
infeksi gonococcus ditandai dengan keluarnya discharge purulen akut dari urethra 
anterior disertai dengan disuria dalam 2-7 hari setelah terpajan. Uretritis dapat diketahui 
dengan: a) adanya discharge mukopurulen atau purulen; dan b) Gram terhadap discharge 
uretra ditemukan adanya 5 atau lebih lekosit per lapangan pandang dengan menggunakan 
minyak emersi. Pengecatan dengan Gram mempunyai tingkat sensivitas yang tinggi dan 
spesifik untuk mengetahui terjadinya uretritis dan infeksi gonococcus simptomatis pada 
pria. Hanya sebagian kecil saja infeksi gonococcus pada pria adalah asimtomatis. Di 
Indonesia penyakit ini disebut juga dengan GO. 

 Pada wanita infeksi diikuti dengan terjadinya servisitis mukopurulen (MPC) yang 
seringkali asimptomatis, tetapi ada beberapa wanita mengeluarkan discharge abnormal 
dari vagina dan disertai dengan perdarahan vagina setelah bersenggama. Sekitar 20% dari 
mereka mengalami invasi uterin, sering terjadi pada menstruasi pertama, kedua atau pada 
saat menstruasi berikutnya. Invasi uterin ini ditandai dengan gejala endometritis, 
salpingitis atau peritonitis, didaerah pelvis, dan disertai dengan risiko infertilitas dan 
terjadinya kehamilan ektopik. Anak perempuan usia pubertas mungkin dapat mengidap 
vulvovaginitis karena gonococcus melalui kontak langsung dengan eksudat dari orang 
yang terinfeksi karena pelecehan seksual. 

 Pada wanita dan pria homoseksual, infeksi pharyngeal dan anorectal sering terjadi dan 
biasanya asimtomatis tetapi dapat timbul pruritus, tenesmus dan discharge. Konjungtivitis 
dapat terjadi pada bayi baru lahir dan jarang terjadi pada orang dewasa, dan dapat 
menyebabkan kebutaan jika tidak mendapat pengobatan yang adekuat. Septikemia dapat 
terjadi pada 0,5%-1% dari semua infeksi gonokokal, selain itu infeksi gonokokus dapat 
menyebabkan arthritis, lesi kulit dan jarang sekali endokarditis dan meningitis. Arthritis 
menyebabkan kerusakan sendi yang menetap jika pengobatan dengan antibiotika yang 
tepat terlambat diberikan. Kematian jarang sekali terjadi kecuali pada endokarditis. 

 Nongonococcal urethritis (NGU) dan nongonococcal MPC disebabkan oleh organisme 
penyebab penyakit menular seksual lain dan mengacaukan diagnosis klinis gonorrhea. 
Kira-kira sekitar 30-40% dari NGU di Amerika Serikat dan Inggris disebabkan oleh 
Chlamydia trachomatis (lihat infeksi Chlamydia). 

 Diagnosa infeksi gonococcus dibuat dengan pemeriksaan mikroskopis yaitu dengan 
pengecatan Gram terhadap discharge. Diagnosa dapat juga ditegakkan dengan kultur 
menggunakan media selektif (yaitu media dengan modifikasi Thayer Martin Agar), atau 
dengan tes yang dapat mendeteksi adanya asam nukleat dari gonococcus. Ditemukannya 
diplococcus intraseluler gram negative yang sangat khas pada preparat apus yang diambil 
dari discharge uretra pria, dianggap sebagai diagnosa pasti infeksi gonococcus pada pria. 

 Sedangkan jika ditemukan pada preparat apus cervix wanita juga dianggap sebagai kriteria 
diagnosa pada wanita (dengan spesifitas 90-97%).  
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 Kultur dengan menggunakan media selektif diikuti dengan identifikasi presumptive, baik 
secara mikroskopis maupun secara mikroskopis dan tes biokemis, cukup sensitif dan 
spesifik. Begitu juga tes asam nukleat juga cukup sensitif dan cukup spesifik. Pada kasus-
kasus pidana, spesimen harus dikultur dan isolat harus diberikan dengan dua metode yang 
berbeda untuk memastikan N. Gonorrhaeae.  

 
2. Penyebab Penyakit  
 Neisseria gonorrhoeae, suatu gonococcus. 
 
3. Distribusi Penyakit 
 Tersebar di seluruh dunia. Penyakit ini menyerang kedua jenis kelamin, terutama pada 

masa usia seksual aktif yaitu para remaja dan dewasa muda. Prevalensi tertinggi terjadi 
pada masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi rendah. Di beberapa negara maju, 
insidensi GC menurun selama dua dekade yang lalu. Di Amerika Serikat, insidensi kasus 
yang dilaporkan telah menurun dari puncak 468/10.000 pada tahun 1975 menjadi 
122,5/100.000 pada tahun 1987. Di Kanada insidensi penyakit ini menurun tajam dari 
216,6/100.000 menjadi 18,6/100.000 pada tahun 1995. Akan tetapi prevalensi yang 
resisten terhadap penicillin dan tetracycline meluas, resistensi terhadap fluoroquinolon 
jarang sekali terjadi di Amerika Serikat (umum terjadi di banyak negara di timurjauh) dan 
resistensi terhadap cephalosporin tidak pernah dilaporkan. 

 
4. Reservoir:  Penyakit ini hanya menyerang manusia. 
 
5. Cara-cara Penularan 
 Melalui kontak dengan eksudat dari membrana mukosa orang yang terinfeksi, hampir 

selalu infeksi terjadi sebagai akibat aktivitas seksual. Apabila infeksi terjadi pada anak-
anak usia lebih dari satu tahun, hal ini dapat dipakai sebagai indikator adanya pelecehan 
seksual. 

 
6. Masa Inkubasi 
 Biasanya 2-7 hari, kadang-kadang lebih lama baru timbul gejala. 
 
7. Masa Penularan 
 Masa penularan dapat memanjang sampai berbulan-bulan pada orang yang tidak diobati. 

Pengobatan yang efektif mengakhiri penularan dalam beberapa jam. 
 
8. Kerentanan dan Kekebalan 
 Semua orang rentan terhadap infeksi. Telah ditemukan terjadinya pembentukan antibodi 

humoral maupun antibodi sekretori pada infeksi gonokokus. Namun strain gonokokus, 
antigennya bersifat heterogen sehingga dapat terjadi reinfeksi. Wanita yang menggunakan 
IUD mempunyai risiko terkena Solpingitis lebih tinggi, tiga bulan setelah pemasangan 
IUD. 

 Orang-orang dengan defisiensi komponen komplemen lebih rentan terjadi bakteriemi. 
Oleh karena gonokokus hanya menyerang epitel columnair dan epitel transitional, maka 
epitel vagina padawanita dewasa resisten terhadap infeksi gonokokus (oleh karena epitel 
vagina pada wanita dewasa berbentuk stratified squamous).  
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 Sedangkan epitel vagina wanita usia pubertas berbentuk Columnair dan Aransitional 
sehingga rentan terhadap infeksi gonokokus. 

 
9. Cara-cara Pemberantasan 
 A.  Upaya  Pencegahan 

1) Sama dengan sifilis (lihat Sifilis, 9 A), kecuali untuk upaya-upaya yang spesifik 
untuk gonorrhoeae, misalnya penggunaan obat profilaksis pada mata bayi baru 
lahir (lihat bagian II, 9A2, dibawah) dan perhatian khusus (presumtif atau 
epitreatment) kepada mereka yang kontak dengan penderita (lihat 9B6 di bawah). 

2) Upaya pencegahan terutama didasarkan kepada perilaku seksual yang aman, 
misalnya monogami dengan satu pasangan yang tidak terinfeksi, menghindari 
berganti-ganti pasangan seksual atau dengan pasangan yang tidak dikenal, dan 
tetap menggunakan kondom dengan cara yang tepat pada semua pasangan yang 
tidak diketahui apakah bebas dari infeksi. 

 
B.  Penanganan Penderita, Kontak dan Lingkungan sekitarnya  

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat:  Laporan kasus dibutuhkan pada 
semua negara bagian dan di banyak negara, Kelas 2B (lihat Pelaporan tentang 
penyakit menular). 

2) Isolasi: Isolasi kontak dilakukan untuk bayi baru lahir dan anak prepubertas 
dengan infeksi gonococcus sampai dengan pengobatan antimikroba parenteral 
yang efektif telah dilaksanakan untuk 24 jam. Pemberian antibiotika yang efektif 
dalam dosis yang adekuat dengna cepat menyebabkan discharge yanga keluar 
menjadi non infeksion. Penderita harus menghenetikan melakukan hubungan 
seksual sampai dengan pengobatan antimikroba lengkap dan untuk menghindari 
reinfeksi, jangan melakukan hubungan seksual dengan pasangan seks sebelumnya 
sampai mereka mendapatkan pengobatan. 

3) Disinfeksi serentak:  Disinfeksi dilakukan terhadap discharge dari lesi dan barang-
barang yang terpajan. 

4) Karantina:  Tidak ada. 
5) Imunisasi kontak:  Tidak ada. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi:  wawancarai penderita dan catat siapa 

pasangan seksualnya. Pewawancara yang terlatih akan memperoleh hasil yang 
terbaik dari penderita yang tidak kooperatif, dan dokter dapat memotivasi 
penderita itu untuk membantu pengobatan pada pasangan mereka. Kontak seksual 
dengan penderita harus diperiksa, dites dan diobati jika kontak seksual terakhir 
mereka dengan penderita dalam waktu 60 hari sebelum muncul gejala atau 
sebelum diagnosa ditegakkan. Pasangan seksual terakhir walaupun diluar batas 
waktu tersebeut harus diperiksa, dites dan diobati. Semua bayi yang lahir dari ibu 
yang terinfeksi harus diberikan pengobatan pencegahan. 

7) Pengobatan spesifik:  Dengan pertimbangan klinis, laboratoris maupun 
epidemiologis (kontak dari kasus yang terdiagnosa), harus diberikan pengobatan 
yang tepat. Yaitu : untuk infeksi gocococcus tanpa komplikasi servik, rectum atau 
urethra pada orang dewasa, pengobatan yang dianjurkan adalah cefixime 400 mg 
oral dalam dosis tunggal, ceftriaxone 125 mg IM dalam dosis tunggal, 
ciprofloxacin 500 mg oral dalam dosis tunggal atau ofloxacin 400 mg dosis 
tunggal.  
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Penderita yang dapat menerima cephalosporins dan quinolone boleh diobati dengan 
spectinomycin 2 gm IM dalam dosis tunggal. Oleh karena tingginya kemungkinan 
bahwa penderita yang terinfeksi dengan N. gonorrhoeae juga mendapat infeksi genital 
dengan Chlamydia trachomatis, dianjurkan juga untuk diberikan azithromycin 1 g PO 
dalam dosis tunggal atau doxycycline 100 mg PO 2 kali sehari selama 7 hari sebagai 
tambahan rutin untuk pengobatan gonorrhoeae tanpa komplikasi. 
Harus ditekankan bahwa penderita yang sedang mendapat pengobatan untuk 
gonorrhoeae harus juga diberi pengobatan yang efektif terhadap penyebab infeksi 
Chlamydia genital secara rutin, oleh karena infeksi Chlamydia sering terjadi pada 
pasien yang didiagnosa menderita gonorrhoeae. Pengobatan ini sekaligus juga akan 
mengobati sifilis dan dapat mencegah timbulnya gonococcus yang resisten terhadap 
antimikroba. Infeksi gonococcus pada faring lebih sulit diberantas daripada infeksi 
pada urethra, servik atau rectum. Beberapa jenis rejimen dapat mengobati infeksi 
faring dengan angka kesembuhan lebih dari 90%. Rejimen yang dianjurkan untuk 
infeksi ini adalah cefriaxone 125 mg IM dalam dosis tunggal atau ciprofloxacin 500 
mg oral dalam dosis tunggal. 
Timbulnya resitensi gonococcus terhadap antimikroba yang umum dipakai disebabkan 
penyebaran luas dari plasmid yang membawa gen untuk resisten. Oleh karena itu, 
banyak strain gonococcus resisten terhadap penicillin (PPNG), tetracycline (TRNG) 
dan fluoroquinolon (QRNG). Resistensi terhadap antimikroba generasi ketiga dan 
terhadap cephalosporin (cefriaxone dan cefimixe) tidak pernah dilaporkan, dan 
resistensi terhadap spectinomycine jarang terjadi. Yang terpenting untuk diperhatikan 
adalah resistensi terhadap fluoroquinolon (yaitu ciprofloxacin dan ofloxacin) yang 
menjadi luas di Asia dan dilaporkan sporadis di banyak tempat di dunia, termasuk 
Amerika Utara. Pada tahun 1997, resistensi terhadap fluoroquinolones ditemukan kira-
kira 0,1% dari isolat di Amerika Serikat. Oleh karena itu, rejimen fluoroquinolones 
tetap dapat digunakan untuk infeksi yang didapat di Amerika Serikat. Dengan 
demikian surveilans yang terus-menerus untuk mengamati terjadinya resistensi  
terhadap antimikroba sangat penting untuk dilakukan. 
Kegagalan pengobatan dengan rejimen antimikroba seperti yang disebutkan diatas 
jarang terjadi sehingga kultur rutin untuk tes keberhasilan pengobatan tidak 
diperlukan. Jika gejala menetap, kemungkinan terjadi reinfeksi oleh karena itu 
spesimen harus diambil untuk kultur mikrobiologi dan tes resistensi. Pemeriksaan 
ulang terhadap pasien risiko tinggi setiap 1-2 bulan perlu dilakukan untuk menemukan 
reinfeksi asimtomatis. Penderita dengan infeksi gonococcus mempunyai risiko 
terinfeksi HIV dan terhadap mereka harus ditawari untuk dilakukan konseling dan 
pemeriksan yang bersifat rahasia (confidential). 

 
C.  Upaya Penanggulangan Wabah 

Intensifkan semua prosedur rutin, terutama pengobatan kontak atas dasar informasi 
epidemiologis. 

 
D. Implikasi Bencana:  Tidak ada.  
 
E.  Penanganan Internasional:  Lihat Sifilis, 9 E. 
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II.  GONOCOCCAL CONJUCTIVITIS (NEONATORUM)   
                 ICD-9 098.40; ICD-10 A54.3 
 (Gonorrheal ophthalmia neonatorum)    
 
 
1. Identifikasi 
 Kemerahan akut dan bengkak pada konjungtiva pada satu atau kedua mata, dengan 

discharge yang mukopurulen atau purulen dimana gonococcus dapat ditemukan dengan 
mikroskop dan metode kultur. Ulcus cornea, perforasi dan kebutaan dapat terjadi jika 
pengobatan spesifik tidak diberikan dengan cepat. 

 Ophthalmia gonococcal neonatorum adalah salah satu dari sekian banyak jenis 
peradangan akut pada mata dan konjungtiva terjadi dalam waktu 3 minggu pertama 
setelah lahir, secara umum disebut dengan opthalmia neonatorum. Ophthalmia yang 
disebabkan oleh Gonococcus adalah yang paling serius, namun bukan sebagai penyebab 
infeksi yang paling serius. Infeksi yang paling sering disebabkan oleh Chlamydia 
trachomatis yang menyebabkan inclusion conjunctivitis dan cenderung kurang begitu akut 
dibandingkan gonococcal conjunctivitis dan biasanya nampak 5-14 hari sesudah lahir 
(lihat Conjunctivitis, Chlamydia). Setiap Conjunctivitis neonatal purulen harus dianggap 
disebabkan oleh infeksi gonococcus sampai terbukti bukan.  

 
2. Penyebab Penyakit - Neisseria gonorrhoeae, gonococcus. 
 
3. Distribusi Penyakit 
 Tersebar luas diseluruh dunia. Bervariasi sesuai dengan tingkat prevalensi infeksi 

maternal dan tersedianya upaya untuk mencegah infeksi mata pada bayi baru lahir pada 
saat persalinan; ophthalmia neonatorum yang disebabkan oleh gonococcus jarang terjadi 
apabila mata bayi yang baru lahir diprofilaksis dengan adekuat. Penyakit ini sampai 
sekarang tetap  menjadi penyebab penting terjadinya kebutaan di dunia. 

4. Reservoir:  Infeksi dari servik dari ibunya.  
 
5. Cara-cara Penularan 
 Kontak dengan jalan lahir selama persalinan. 
 
6. Masa Inkubasi - Biasanya 1-5 hari. 
 
7. Masa Penularan 
 Masa penularan berlangsung selama discharge masih ada yaitu jika tidak diobati, masinh 

tetap menular sampai dengan 24 jam setelah dimulai pengobatan spesifik. 
 
8. Kerentanan dan Kekebalan – semua orang rentan terhadap infeksi. 
 
9. Cara-cara Pemberantasan  

A. Cara-cara Pencegahan 
1) Lakukan upaya pencegahan infeksi maternal (lihat bagian I, 9A di atas dan lihat 

Sifilis, 9 A). Tegakkan diagnosa gonorrhoeae pada wanita hamil dan segera beri 
pengobatan kepada wanita tersebut dan pasangan seksualnya.  
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Kultur rutin dari servik dan rektum terhadap gonococci harus dipertimbangkan 
untuk dilakukan selama masa sebelum kelahiran, terutama pada trimester III 
dimana pada saat itu infeksi gonococcus cukup prevalens. 

2) Berikan obat mata yang efektif yang sudah biasa digunakan untuk perlindungan 
mata pada bayi segera setelah lahir; penetesan obat mata berupa larutan perak 
nitrat 1% dalam air yang disimpan dalam kapsul lilin sampai saat ini masih 
digunakan secara luas. Erythromycin ophthalmic ointment (0,5%), dan salep mata 
tetrasiklin 1% juga cukup efektif. Satu penelitian yang dilakukan di Kenya 
menemukan bahwa bayi baru lahir yang diberi obat tetes mata berupa larutan 
providone-iodine 2,5%, insidensi ophthalmia neonatorum jauh lebih rendah secara 
bermakna jika dibandingkan dengan bayi yang diberi larutan perak nitrat 1% atau 
salep mata eritromisin 0,5%. 

 
B.  Penanganan Penderita, Kontak dan Lingkungan sekitar 

1) Laporan kepada instansi kesehatan: Laporan kasus diharuskan di semua negara 
bagian dan dibanyak negara didunia, Kelas 2B (lihat pelaporan tentang penyakit 
menular). 

2) Isolasi:  Isolasi kontak dilakukan selama 24 jam pertama sesudah mendapat 
pengobatan yang efektif. Penderita harus tetap tinggal di rumah sakit bila 
mungkin. Untuk menilai hasil pengobatan harus ditegakkan dengan kultur. 

3) Disinfeksi serentak:  Disinfeksi dilakukan terhadap discharge konjungtiva dan 
semua benda dan peralatan yang terkontaminasi. 

4) Karantina:  Tidak ada. 
5) Imunisasi terhadap kontak:  Tidak dilakukaan. Pengobatan segera diberikan 

apabila diagnosa sudah ditegakkan atau secara klinis dicurigai terinfeksi. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi:  lakukan pemeriksaan dan pengobatan 

terhadap ibu dan pasangan seksual mereka. 
7) Pengobatan spesifik:  Untuk infeksi gonococcus dimana sensitivitas terhadap 

antibiotika yang sensitive tidak diketahui, atau untuk organisme yang resisten 
terhadap penicillin, berikan dosis tunggal ceftriaxone 25-50 mg/kg BB (tidak boleh 
melebihi l25 mg) IV atau IM. Kepada ibu dan bayi juga diberi pengobatan untuk 
infeksi Chlamydia. 

 
C. Penanggulangan Wabah:   Tidak ada.  
  
D. Implikasi bencana:  Tidak ada. 
 
E. Tindakan  Internasional:   Tidak ada. 

 
 
 
 
 
 
GRANULOMA INGUINALE          ICD-9 099.2; ICD-10 A.58  
(Donovanosis) 
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1. Identifikasi 
 Granuloma inguinale adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakte\ri, menyerang 

kulit dan selaput lendir genitalia externa, daerah inguinal dan anal. Penyakit ini 
berlangsung kronis, progresif dan destruktif, penularannya sangat lambat. Penyakit 
ditandai dengan munculnya nodula, papula menyebar secara pelaha-lahan, tidak lunak, 
exuberant, granulomatous, ulcerative dan terjadi pembentukan jaringan parut. 

 Lesi berbentuk khas berupa granuloma berwarna merah seperti daging sapi, meluas 
kepinggir dengan ciri khas pada ujungnya menggulung dan akhirnya membentuk jaringan 
ikat. Lesi tidak mudah remuk (nontriable). Lesi biasanya muncul pada bagian-bagian 
tubuh yang hangat dan lembab, misalnya didaerah lipat paha, daerah perianal, serotum, 
vulca dn vagina. Hampir 90% daerah yang terkena adalah daerah genitalia, daerah 
inguinal sekitar 10%, daerah anal sekitar 1-5%. 

 Apabila tidak diobati penyakit ini sangat destruktif dan dapat merusk struktur alat kelamin 
dan menyebar denan cara auto inokulasi kebagian lain dari tubuh. Diagnosa ditegakkan 
dengan pemeriksaan laboratorium yaitu dengan ditemukannya Donovan bodies yaitu 
organisme berbentuk batang didalam sitoplasma. Donovan bodies dapat dilihat pad 
preparat jaringn granulasi yag diwarnai dengan pengecatan Wright atau Giemsa. 
Pemeriksaan histologis juga dapat dilakukan terhadap jaringan biopsi. Tanda 
phatoguonomis dan penyakit ini adalah pada pemeriksaan mikroskopis sel-sel 
mononuklear  yang terinfeksi dipenuhi dengan Donovan bodies.Tidak dilakukan kultur, 
oleh karena sangat sulit dilakukan. Pemeriksaan serologis dan pemeriksaan PCR hanya 
dilakukan untuk tujuan penelitian. Untuk menyingkirkan kemungkinan infeksi disebabkan 
oleh Haemophilus ducrey dapat dilakukan dengan kultur menggunakan media selektif. 

 
 
2. Penyebab Penyakit 
 Calymmatobacterium granulomatis (Donovania granulomatis), basil gram negatif, diduga 

sebagai penyebab, namun belum pasti. 
 
3. Distribusi Penyakit 
 Jarang ditemukan di negara maju (jarang ditemukan di Amerika Serikat, KLB kadang-

kadang juga terjadi). Penyakit ini endemis di wilayah tropis dan subtropis seperti: India 
Selatan, Papua Nugini, Australia tengah dan utara, kadang-kadang Amerika Latin, 
Kepulauan Karibia, Afrika bagian tengah dan timur selatan. Lebih sering ditemukan pada 
pria daripada wanita dan pada orang dengan status sosial ekonomi rendah; dapat terjadi 
pada anak berumur 1-4 tahun, tetapi paling dominan pada usia 20-40 tahun. 

 
4. Reservoir: Manusia. 
 
5. Cara Penularan 
 Diduga melalui kontak langsung dengan lesi selama melakukan hubungan seksual tetapi 

dalam berbagai studi hanya 20-65% pasangan seksual yang terinfeksi, ada beberapa kasus 
penularan bukan melalui hubungan seksual. 

 

 



 242

6. Masa Inkubasi: Tidak diketahui, mungkin antara 1 sampai 16 minggu. 
 
7. Masa Penularan 
 Tidak diketahui, penularan mungkin tetap berlangsun selama masih ada lesi terbuka pada 

kulit atau membrana mukosa.  
 
8. Kerentanan dan Kekebalan 
 Kerentanan sangat bervariasi, tidak terbentuk setelah mendapatkan infeksi. 
 
9. Cara-cara Pemberantasan 
 A.  Upaya  Pencegahan 

Kecuali cara-cara yang dapat diterapkan hanya untuk sifilis, maka cara-cara 
penanggulangan untuk sifilis, seperti yang diuraikan pada 9A berlaku juga untuk 
pencegahan granuloma inguinalae. Program penyuluhan kesehatan masyarakat pada 
daerah endemis ditekankan mengenai pentingnya diagnosa dini dan pengobatan dini. 

 
      B. Penanganan Penderita, Kontak dan Lingkungan sekitar 

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat: Penyakit ini wajib dilaporkan di 
semua negara bagian di Amerika Serikat dan negara lain didunia, Kelas 3B (lihat 
pelaporan tentang penyakit menular). 

2) Isolasi:  Tidak ada, hindari kontak yang erat dengan penderita sampai lesi sembuh. 
3) Disinfeksi serentak:  Disinfeksi dilakukan terhadap discharge dari lesi dan 

terhadap barang-barang yanga tercemar. 
4) Karantina:  Tidak ada. 
5) Imunisasi Kontak:  Tidak dilkakukan, berikan pengobatan dengan segera apabila 

secara klinis dicurigai telah terjadi infeksi. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi:  Lakukan pemeriksaan terhadap kontak 

seksual. 
7) Pengobatan spesifik:  Erythromycin, TP-SMX dan doxycycline, dilaporkan cukup 

efektif tetapi strain resisten terhadap obat dapat terjadi. Pengobatan diteruskan 
selama 3 minggu sampai lesi sembuh, kambuh jarang terjadi tetapi kalau terjadi 
maka respons terhadap pengobatan kedua kurang. Dosis tunggal dengan 
cefriaxone IM atau ciprofloxacin PO dilaporkan juga cukup efektif. 

 
C. Penanggulangan wabah:  Tidak dilakukan. 
 
D. Implikasi bencana:  Tidak ada. 
 
E. Tindakan Internasional:  Lihat Sifilis, 9 E. 
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HANTAVIRAL DISEASE 
 
 
Hantavirus yang menginfeksi binatang pengerat ditemukan tersebar luas didunia. Beberapa 
spesies virus diketahui kadang-kadang menyerang manusia dengan gejala klinis yang 
bervariasi mulai dari yang ringanm dampai dengan yang berat.Yang pertama kali terserang 
adalah enddotolium pembuluh darah dan menyebabkan terjadinya peningkatan permeabilitas 
pembuluh darah, manifestasi perdarahan disertai dengan syoknhipotensif. Banyak sekali 
spesies virus ini yang pernah diisolasi dari rodentia namun tidak ada kaitannyan demgan virus 
yang menyebabkan penyakit pada manusia. Pada tahun 1993 di Amerika Serikat terjadi KLB 
yang disebabkan oleh hantavirus yang sebelumnya tidak dikenal; dimana target organ yang 
disearang adalah paru-paru bukan ginjal. Oleh karena kedua penyakit ini disebabkan oleh 
virus yang mirip dan menyebabkan penyakit dengan gambaran epidemiologis dan patologis 
sama, maka kedua sindroma penyakit ini disajikan dibawah judul Hantavairal diseases 
(Penyakit penyakit yang disebabkan oleh hantavirus). Gambaran patologis yang khas dari 
pernyakit penyakti ini adalah didahului dengan demam, trombositopenia, lekositosis dan 
kebocoran dinding kapiler. 

 

I. DEMAM BERDARAH DENGAN GEJALA GINJAL      ICD-9 078.6; ICD-10 A98.5 
(Demam Berdarah Epidemika, Demam Berdarah Korea, Nephropathia Epidemica, 
Hemorrhagic nephrosonephritis, HFRS). 

 
 
1.  Identifikasi 

Adalah penyakit zoonosis akut yang disebabkan oleh virus ditandai dengan serangan 
demam mendadak, sakit pinggang dan diikuti dengan berbagai tingkatan perdarahan, 
disertai dengan kelainan pada ginjal. Penyakit dengan gejala klinis yang berat disebabkan 
ole Hantaan virus (terutama Asia) dan virus Dobrava (Balkan). Ciri khas penyakit ini 
adalah timbulnya lima fase gejala klinis yang kadang kala tumpang tindih satu sama lain. 
Lima fase gejala klinis tersebut adalah : demam, hipotensi, diuresis, konvalesens. Demam 
tinggi, pusing, tidak enak badan dan anoreksia diikuti dengan sakit perut dan lesu, sering 
disertai mual dan muntah, facial flushing, petechiae dan conjunctiva injection, merupakan 
ciri-ciri fase febrile 3-7 hari. Fase hipotensif dari beberapa jam sampai dengan 3 hari 
dengan ciri-ciri penurunan suhu badan dan serangan mendadak hipotensi yang akan 
mengakibatkan shock dan lebih lanjut terlihat perdarahan. Tekanan darah akan kembali 
normal atau tinggi pada fase oliguri yang terjadi 3-7 hari terakhir, mual dan muntah 
mungkin tetap berlangsung, perdarahan berat mungkin dapat terjadi dan sering terjadi 
berkurangnya air seni secara drastis. Kematian yang terbanyak (CFR bervariasi umumnya 
antara 5-15%) terjadi selama fase hipotensif dan oliguri. Terjadinya perbaikan pada 
penyakit, pada kebanyakan kasus ditandai dengan polyuria 3-6 liter setiap hari. Fase 
konvalesen memerlukan waktu berminggu minggu sampai dengan berbulan bulan. 
Penyakit yang agak ringan (CFR + 1%) disebabkan oleh virus Puumula dan penyakit ini 

 



 244

dinamakan nephropathia epidemik terutama terjadi di Eropa. Infeksi oleh virus Seoul, 
dibawa oleh tikus coklat atau tikus Norwegia, gejala klinisnya juga ringan; beberapa 
penyakit berat mungkin juga terjadi oleh infeksi strain virus ini. Fase perjalanan penyakit 
karena infeksi virus ini sulit membedakan satu sms lainnya. 
Diagnosa dibuat dengan ditemukannya antibodi spesifik dengan Elisa atau IFA: 
kebanyakan penderita sudah mempunyai antibodi IgM pada waktu dirawat di Rumah 
Sakit. Adanya protenuria, lekositosis, hemokonsentrasi, trombositopenia dan peningkatan 
urea nitrogen darah mendukung diagnosa. Hantavirus dapat dibiakkan pada jarak kultur 
sel yang terbatas dan pada tikus untuk tujuan penelitian. Lestospirosis dan rickettsioses 
adalah penyakit penyakit yang harus dipertimbangkan untuk diagnosis banding.. 

 
2. Penyebab Penyakit 

Hantavirus (genus dari famili Bunyaviridae),; virus dengan 3 segmen RNA dengan bentuk 
partikel sferis sampai oval, diameter 95-110 nm. Ditemukan ada lebih dari 25 spesies 
virus yang antigen masing masing virus berbeda. Masing msing virus terkait dengan satu 
spesies binatang pengerat.  Virus hantaan terutama ditemukan di Asia dan jarang 
ditemukan di Eropa, virus  Dobrava (Belgrade) ditemukan di bekas Yugoslavia, virus 
Puumala ditemukan di Eropa dan virus Seoul tersebar di seluruh dunia (lihat bagian 4, di 
bawah). 

 
3. Distribusi Penyakit 

Sebelum perang dunia II, dua orang penulis Jepang dan Soviet menulis tentang HFRS 
yang terjadi di sepanjang sungai Amor. Pada tahun 1951, penyakit ini ditemukan di Korea 
menuerang pasukan PBB, semenjak itu penyakit ini menyerang baik tentara maupun sipil. 
Virus hantaan masalah kesehatan masyarakat yang serius di Cina dan Korea Selatan. 
Penyakit ini bersifat musiman dimana puncak kasus ditemukan pada akhir musim gugur 
dan awal musim dingin, menyerang terutama penduduk pedesaan. 
Dinegara negara Balkan, bentuk klinis berat dari penyakit ini disebabkan oleh virus 
Dobrava, dengan jumlah penderita mencapai ratusan orang setiap tahun, CFR sama 
dengan di Asia. Kebanyakan kasus muncul pada musim semi dan awal musim panas. 
Neophropathia epidemica yag disebabkan oleh virus Puumala kebanyakan muncul di 
negara negara Eropa, termasuk Rusia, pegunungan Ural bagian barat dan di Balkan. Lebih 
banyak ditemuka pada musim panas, musim gugur dan awal musim dingin. Variasi 
musiman dari penyakit ini disebabkan oleh kegiatan rekreasi dan adanya pekerjaan yang 
bersifat musiman disamping adanya siklus perubahan musim dan iklim, serta pengaruh 
faktor ekologilainnya yang berpengaruh terhadap densitas populasi rodentia. Kasus HFRS 
dikalangana penelliti dan karyawan yang menangaani binatang percobaan, ternyata 
disebabkan oleh tikus laboratorium yang terinfeksi oleh virus Seoul. Viurs Aseoul 
ditemukan pad tikus tikus yang ditangkan di kota kota besar di dunia seperti di Thailand, 
AS, Brasilia, Argentina. Namun virus ini selalu menyebabkan penyakit pada manusia di 
Asia. Dengan adanya berbagai teknik diagnostik terbaru, maka penyebaran hantavairus 
dan infeksi hantavirus secara global makin dikenal. 

 
4. Reservoir 

Reservoir adalah binatang pengerat di luar rumah (Apodemus spp. untuk virus Hantaan 
dan virus Dobrava Belgrade di Asia dan Balkan; Clethrionomys spp untuk Puumala di 
Eropa; Rattus spp. untuk virus Seoul di seluruh dunia). Manusia menjadi tuan rumah 
secara kebetulan. 
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5. Cara Penularan 
Diduga penyakit ini ditularkan secara aerosol dari kotoran binatang pengerat (penularan 
secara aerosol ini dibuktikan pada percobaan laboratorium). Namun perkiraan ini tidak 
bisa menjelaskan timbulnya kasus penyakit ini pada manusia dan penularan yang terjadi 
pada binatang pengerat. Virus ditemukan pada urin, kotoran dan air liur binatang pengerat 
yang terinfeksi namun tidak sakit; konsentrasi tertinggi virus ditemukan pada paru-paru 
binatang ini. Pernah dilaporkan terjadi infeksi nosokomial di rumah sakit, namun sangat 
jarang. 

 
6. Masa Inkubasi  

Masa inkubasinya pendek hanya dalam beberapa hari, paling lama 2 bulan, namun 
biasanya rata-rata dalam 2-4 minggu. 

 
7. Masa Penularan 

Tidak diketahui dengan jelas. Penularan dari orang ke orang jarang terjadi. 
 
8. Kerentanan dan kekebalan 

Mereka yang secara serologis tidak ada bukti pernah mengalami infeksi semuanya rentan 
terhadap infeksi. Infeksi bisa terjadi tanpa gejala (inapparent), dan terjadinya infeksi ulang 
belum diketahui dengan jelas. 

 
9. Cara-cara Pemberantasan 

A. Upaya Pencegahan 
1) Lakukan upaya untuk mencegagh binatang pengerat masuk ke dalam rumah dan 

bangunan lainnya. 
2) Toko yang menjual makanan untuk manusia dan untuk binatang konstruksinya 

harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bisa dimasuki tikus.  
3) Lokasi yang terkontaminasi binatang pengerat hendaknya didisinfeksi dengan 

menyemprotkan disinfektan (misalnya dengan cairan pemutih) sebelum 
dibersihkan. Jangan menyapu dan menyedot debu (vacuum) di daerah yang 
tercemar tikus; gunakan pengepel basah atau handuk yang sudah dibasahi dengan 
disinfektan. Hindari menghirup debu pada saat membersihkan tempat yang 
sebelumnya tidak pernah dihuni. Untuk menghindari agar tidak menghirup debu, 
gunakan respirator yang memenuhi syarat.  

4) Tangkap dan bunuh binatang pengerat dan buang secara hati-hati dengan tindakan 
kewaspadaan yang tepat. Penangkapan hidup-hidup tidak dianjurkan. 

5) Di daerah enzootic, hindari jangan sampai terpajan dengan binatang pengerat liar 
dan kotorannya 

6) Tikus percobaan yang dipelihara di laboratorium, khususnya Rattus norvegicus, 
harus diperiksa untuk menyakinkan bahwa tikus tersebut benar-benar bebas dari 
infeksi hantavirus asimtomatis. 

 
B. Penanganan Penderita, Kontak dan Lingkungan sekitar 

1) Laporan ke instansi kesehatan setempat; Di beberapa negara endemis tertentu, 
laporan diperlukan, Kelas 3A (lihat pelaporan tentang penyakit menular). 

2) Isolasi: Tidak ada. 
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3) Disinfeksi serentak: Tidak ada. 
4) Karantina: Tidak diperlukan. 
5) Imunisasi kontak: Tidak ada. 
6) Penyelidikan kontak dan sumber infeksi: Musnahkan binatang-binatang pengerat 

di dalam dan sekitar rumah tangga jika memungkinkan. 
7) Pengobatan spesifik : Istirahat total di tempat tidur, perawatan dan pengobatan 

sedini mungkin adalah hal yang paling penting untuk dilakukan. Berdasarkan 
didalam kabin pesawat dan efek dari penurunan tekanan atmosfer selama 
dilakukan evakuasi udara terhadap penderita berat dapat membahayakan jiwa 
penderita yang terinfeksi hantavirus. Manajemen yang tepat dan hati-hati pada 
pemberian cairan sangat penting dilakukan untuk mengurangi kelebihan cairan dan 
mengurangi efek shock dan gagal ginjal. Dialisis sering diperlukan. Pemberian 
ribavirin IV sesegera mungkin pada hari-hari pertama sakit sangat bermanfaat. 

 
C. Upaya penanggulangan  wabah :  Lakukan pengendalian terhadap binatang pengerat, 

dan lakukan surveilans terhadap hantavirus pada binatang pengerat liar. Jika terjadi 
KLB yag berkaiyan dengan laboratorium maka segera lakukan evaluasi terhadap tikus 
percobaan yang ada di laboratorium,apabila terbukti infeksi positif, musnahkan 
binatang pengerat yang terinfeksi tersebut dan lakukan disinfeksi secara seksama. 

 
D. Implikasi bencana: Bencana alam dan peperangan sering mengakibatkan 

meningkatnya jumlah binatang pengerat dan yang menyebabkan meningkatnya kontak 
antara binatang pengerat dan manusia. Hal ini sangat potensial menyebabkan 
terjadinya penularan. 

 
E. Tindakan Internasional: Lakukan pengawasan terhadap lalulintas barang yang dapat 

menjadi reservoir binatang pengerat liar. 
 
 
 
II.  HANTAVIRUS PULMONARY SYNDROME  ICD-9 480.8; ICD-10 J12.8 
 (Sindroma Radang Paru-paru Akibat Hantavirus)                
 (Hantavirus adult respiratory distress syndrome, Hantavirus Cardiopulmonary Syndrome) 
 
1. Identifikasi 

Penyakit zoonotik akibat virus akut, ditandai dengan gejala demam, mialgia dan gangguan 
pada saluran pencernaan yang diikuti dengan serangan tiba-tiba kesulitan bernafas dan 
hipotensi. Selanjutnya dapat terjadi kegagalan pernafasan yang berat dan shock. Tingginya 
hematokrit, hipoalbuminemia dan trombositopeni terjadi pada sebagian besar kasus. 
Angka kematian kasar penyakit ini berkisar antara 40-50%;  merupakan 43% dari 217 
kasus pertama yang ditemukan. Pada penderita yang masih hidup, penyembuhan dari 
serangan akut sangat cepat namun pemulihan secara menyeluruh memerlukan waktu 
beberapa minggu sampai dengan berbulan-bulan. Perbaikan fungsi paru-paru pada 
umumnya berjalan dengan baik terjadi, tetapi fungsi paru-paru sebagian penderita akan 
masih belum pulih sepenuhnya. Kelainan pada ginjal dan perdarahan biasanya tidak 
terjadi kecuali pada kasus yang berat. 

 



 247

Diagnosa dibuat dengan pemeriksaan antibodi spesifik IgM dengan Elisa, Western Blot 
atau teknik-teknik strip Immunoblot. Sebagian besar pasien sudah mempunyai antibodi 
IgM pada waktu dalam perawatan di rumah sakit. Analisis PCR jaringan autopsi atau 
biopsi dan pemeriksaan immunohistochemistry juga merupakan teknik-teknik diagnosa 
yang tepat dan harus dikerjakan didalam laboratorium yang khusus. 

 
2. Penyebab Penyakit 

Banyak jenis hantavirus telah ditemukan di Amerika; antara lain virus Sin Nombre 
sebagai penyebab wabah pada tahun 1993 di bagian barat daya Amerika Serikat dan 
banyak kasus lainnya ditemukan di Amerika Utara. Strain lain yang dihubungkan dengan 
penyakit pada manusia adalah virus Black Creek Canal dan virus Bayou (di sebelah 
tenggara Amerika Serikat), virus New York-1 dan virus Monongahela (di sebelah timur 
Amerika Serikat), virus Andes (Argentina, Chili), virus Laguna Negra (Paraguay, Bolivia) 
dan virus Juquitiba (Brasil). 

 
3. Distribusi Penyakit 

Penyakit ini ditemukan pertama kali pada musim semi dan musim panas pada tahun 1993 
di daerah Four Corners di New Meksiko dan Arizona, khususnya menyerang penduduk 
asli Amerika. Sejak itu, kasus kemudian ditemukan di sebagian besar negara bagian 
disebelah barat dan Kanada. Kasus sporadis terjadi di bagian timur Amerika Serikat. 
Kasus sporadis dan beberapa KLB dilaporkan terjadi di beberapa negara di Amerika 
Selatan (seperti Argentina, Bolivia, Paraguay, Chili, Brasil). Penyakit ini tidak menyerang 
etnik tertentu. Penyakit ini muncul  sangat erat kaitannya dengan penyebaran geografis, 
tingkat kepadatan penduduk dan proporsi binatang pengerat carrier yang terinfeksi. 

 
4. Reservoir 

Reservoir utama dari virus Sin Nombre nampaknya adalah tikus kijang Peromyscus 
maniculatus. Antibodi juga telah ditemukan pada spesies Peromyscus yang lain, tikus 
pack, tupai dan binatang pengerat lainnya. Strain hantavirus yang lain ditemukan terutama 
pada spesies binatang pengerat sigmodontine yang lain. 

 
5. Cara Penularan 

Oleh karena infeksi hantavirus dapat mengakibatkan demam berdarah (hemorrhagic fever) 
dengan sindroma ginjal, sehingga  diperkirakan penularannya melalui cara aerosol dari 
ekskreta binatang pengerat. Riwayat alamiah (natural history) dari infeksi virus ini pada 
binatang pengerat pejamu belum diketahui dengan jelas. Penularan terutama karena terjadi 
pemajanan di dalam ruangan, rumah dengan ventilasi yang buruk, kendaraan dan 
bangunan di luar rumah yang memungkinkan berkembang biaknya binatang pengerat. 

 
6. Masa Inkubasi 

Belum pernah diketahui dengan jelas tetapi diperkirakan rata-rata berlangsung 2 minggu 
dengan kemungkinan besar berkisar antara beberapa hari sampai dengan 6 minggu. 

 
7. Masa Penularan 

Di Amerika Serikat, virus hantavirus tidak disebarkan dari orang ke orang. Namun 
penularan dari orang ke orang dilaporkan terjadi selama munculnya KLB di Argentina. 
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8. Kerentanan dan Kekebalan  
Semua orang yang belum pernah mengalami infeksi diperkirakan rentan terhadap penyakit 
ini. Tidak ditemukan adanya infeksi yang tersembunyi (inapparent infection), tetapi 
ditemukan infeksi sedang tanpa oedema paru. Tidak ditemukan serangan kedua kalinya 
pada seorang penderita tetapi tingkat perlindungan dan lamanya kekebalan bertahan 
setelah infeksi sebelumnya tidak diketahui dengan jelas. 

 
9. Cara-cara pemberantasan 

A. Cara Pencegahan: Lihat bagian I, 9A, di atas. 
 
B. Penanganan Penderita, Kontak dan Lingkungan sekitar 

1), 2), 3), 4), 5) dan 6)  laporan kepada instansi kesehatan yang berwenang, Isolasi,  
Disinfeksi serentak, karantina, Imunisasi kontak, Penyelidikan kontak dan sumber 
infeksi:  Lihat pada seksi I, 9B1 sampai dengan 9B6 di atas. 

7) Pengobatan spesifik; Berikan manajemen perawatan intensif pernafasan, hindari 
kelebihan cairan yang dapat memperburuk oedema paru-paru. Berikan obat 
kardiotonik  dan obat-obat vasopressors dengan segera dan hati-hati untuk 
mencegah shock. Hindari terjadinya hipoksia, khususnya jika proses evaluasi 
dilakukan dengan cara-cara yang kurang tepat. Pengobatan dengan Ribavirin 
masih dalam taraf penelitian dan manfaatnya belum diketahui. Extracorporeal 
membrane oxygenation telah digunakan dengan banyak keberhasilan. 

 
C. Cara-cara penanggulangan :Berikan Penyuluhan kepada masyarakat tentang 

pentingnya upaya menghindari kontak dan mengendalikan populasi binatang pengerat 
di dalam dan diluar rumah. Penyuluhan dilakukan terus menerus pada keadaan 
endemis dan lebih diintensifkan lagi selama wabah berlangsung. Monitoring terhadap 
jumlah binatang pengerat dan terhadap angka infeksi diperlukan tetapi manfaatnya 
belum diketahui dengan jelas. Lihat bagian I, 9C, di atas. 

 
D. Implikasi bencana:  Lihat uraian pada seksi I, 9D, di atas. 
 
E.  Tindakan  Internasional: Lakukan pengawasan terhadap pengangkutan/lalu lintas 

rodentia eksotik yang dapat berperan sebagai reservoir. Rodentia ini biasanya 
diperdagangkan untuk dijadikan binatang peliharaan yang eksotik. 

 
 
 
HENDRA AND NIPAH VIRAL DISEASES  ICD-9 078.8; ICD-10 B33.8 
(Penyakit akibat infeksi virus Hendra dan Nipah) 

 
1. Identifikasi 

Penyakit ini merupakan penyakit virus bersumber binatang yang baru saja ditemukan 
dengan gejala utama encephalitis, nama ini diberikan sesuai dengan nama tempat di 
Australia dan Malaysia dimana virus ini pertama kali diisolasi dan ditemukan pada 
manusia pada tahun 1994 dan 1999.  Perjalanan pnyakit ini masih belum jelas diketahui, 
namun spektrum perjalanan penyakit tersebut bervariasi mulai dari yang paling ringan 
sampai dengan koma dan  diakhiri dengan kematian, gejala penyakit ini antara lain berupa 
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demam, sakit kepala dengan derajat yang berbeda, sakit tenggorokan, dizziness, 
drowsiness dan disorientasi. Pneumonitis merupakan gejala menonjol pada kasus Hendra 
yang pertama kali ditemukan, seorang diantaranya meninggal. Koma biasanya 
mengakibatkan kematian dalam 3-30 hari. CFR (case fatality rate) sekitar 50%; infeksi 
subklinis mungkin sering terjadi. 
Penegakan diagnosis dilakukan dengan pemeriksaan serologis dengan ditemukannya 
antibodi IgM dan IgG dengan menggunakan teknik antibody Capture ELISA atau 
netralisasi serum. Diagnosis pasti ditegakkan dengan melakukan isolasi virus yang berasal 
dari jaringan yang terinfeksi. 

 
2. Penyebab Penyakit 

Virus Hendra dan virus Nipah adalah anggota famili Paramyxoviridae. 
 
3.  Distribusi Penyakit 

Virus Hendra mengakibatkan penyakit pada kuda di Queensland, Australia. Tiga kasus 
yang ditemukan pada manusia pada tahun 1994 dan 1995 terjadi karena orang tersebut 
kontak dekat dengan kuda yang sakit. Virus Nipah menyerang babi pada peternakan di 
provinsi Perak, Negeri Sembilan, dan di Selangor, Malaysia. Kasus pertama pada manusia 
diduga sudah terjadi pada tahun 1996, meskipun kebanyakan penderita baru ditemukan 
pada akhir tahun 1998 dan awal tahun 1999, dengan 100 kematian pada pertengahan tahun 
1999. 

4. Reservoir 
Yang berperan sebagai reservoir adalah kelelawar buah untuk virus Hendra dan dengan 
analogi, maka virus Nipah diperkirakan mempunyai reservoir yang sama. Virus Hendra 
pada kuda dan Virus Nipah pada ternak babi mengakibatkan demam akut, yang 
mengakibatkan gangguan pernafasan berat dan gangguan susunan syaraf pusat (CNS) 
yang dapat mengakibtkan kematian. Anjing yang tertular oleh virus Nipah menunjukkan 
gejala mirip dengan penyakit distemper tetapi peran anjing secara epidemiologis belum 
diketahui dengan jelas. Kuda dengan hasil seropositif terhadap virus Nipah juga 
ditemukan, tetapi peran mereka terhadap infeksi pada manusia secara epidemiologis 
belum jelas. Pemeriksaan serologis virus Nipah pada kucing, kambing, ternak, tikus dan 
burung telah dilakukan pada pertengahan 1999 namun pemeriksaan ini belum tuntas. 

  
5. Cara Penularan 

Bukti-bukti menunjukkan bahwa penularan dapat terjadi terutama melalui kontak 
langsung dengan kuda yang terinfeksi (virus Hendra) atau dengan babi (virus Nipah) atau 
dengan jaringan yang terkontaminasi. Rute penularan melalui oral dan nasal dicurigai 
terjadi pada beberapa kasus namun tidak dapat dibuktikan. Belum ada bukti penularan 
terjadi melalui orang per orang. 

 
6. Masa Inkubasi 

Masa inkubasi berlangsung dari 4 sampai dengan 18 hari, kecuali virus Hendra sampai 
dengan 3 bulan. 

 
7. Masa Penularan: Tidak diketahui. 
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8. Kerentanan dan Kekebalan: Belum jelas. 
 
9. Cara-cara Penanggulangan 

A. Cara Pencegahan 
Penyuluhan kesehatan dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat 
tentang cara-cara pencegahan yang baik antara lain yang perlu dilakukan adalah 
menjauhi kelelawar pemakan buah. 

 
B. Penanganan Penderita, Kontak dan Lingkungan sekitar 

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat: laporan kasus wajib dilakukan 
apabila ditemukan kasus penyakit ini, kelas 2A (lihat pelaporan tentang penyakit 
menular). 

2) Isolasi: Lakukan isolasi terhadap kuda atau babi yang terinfeksi; tidak ada bukti 
terjadi penularan dari orang ke orang. 

3) Disinfeksi serentak: Lakukan pemusnahan massal terhadap kuda dan babi yang 
terinfeksi dengan mengubur atau membakar bangkai binatang tersebut dibawah 
pengawasan yang ketat dari pemerintah. 

4) Karantina: Lakukan larangan yang ketat untuk memindahkan kuda atau babi dari 
peternakan yang terinfeksi ke tempat lain. 

5) Imunisasi kontak: Tidak ada. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi: Cari dan temukan kasus yang hilang. 
7) Pengobatan spesifik: Tidak ada. 

 
C.  Penanganan wabah: 

1) Kewaspadaaan agar tidak tertulari dengan cara yang tepat harus dilakukan oleh 
para pekerja dipeternakan seperti penggunaan pakaian pelindung, sepatu boots, 
sarung tangan, baju panjang, kacamata dan pelindung muka, dan mencuci tangan 
dan bagian tubuh lainnya dengan sabun sebelum meninggalkan peternakan babi. 

2) Pemusnahan secara massal kuda dan babi yang terinfeksi dengan mengubur dan 
membakar bangkainya dibawah pengawasan yang ketat dari pemerintah. 

3) Memberlakukan pelarangan pemindahan kuda atau babi dari peternakan yang 
terinfeksi ke tempat lain. 

 
D.  Implikasi bencana:  Tidak ada. 
 
E.  Tindakan Internasional: Berlakukan pelarangan ekspor kuda atau babi dan produk 

dari hewan tersebut dari daerah terjangkit. 
 
 
 
HEPATITIS, VIRUS     ICD-9 070, ICD-10 B15-B19 
 
Beberapa jenis infeksi oleh virus ini dikelompokkan kedalam viral hepatitides oleh karena 
virus tersebut merupakan virus hepatotropik dan mempunyai persamaan dalam gejala klinis, 
namun berbeda dalam etiologi dan dalam beberapa ciri epidemiologis, imunologis, klinis dan 
patologis. Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap masing-masing virus sangat 
berbeda. Sehingga masing-masing akan dibahas lebih lanjut secara terpisah. 
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I.  VIRAL HEPATITIS A       ICD-9 070.1; ICD-10 B15 
(Infectious hepatitis, Epidemic hepatitis, Epidemic jaundice, Catarrhal jaundice, hepatitis 
tipe A, HA) 

 
1. Identifikasi 

Gejala hepatitis A pada orang dewasa di wilayah nonendemis biasanya ditandai dengan 
demam, malaise, anoreksia, nausea dan gangguan abdominal, diikuti dengan munculnya 
ikterus dalam beberapa hari. Di sebagain besar negara bekembang, infeksi virus hepatitsi 
A terjadi pada masa kanak-kanak umumnya asimtomatis atau dengan gejala sakit ringan. 
Infeksi yang terjadi pada usia selanjutnya hanya dapat diketahui dengan pemeriksaan 
laboratorium terhadap fungsi hati. Penyakit ini mempunyai gejala klinis dengan spektrum 
yang bervariasi mulai dari ringan yang sembuh dalam 1-2 minggu sampai dengan 
penyakit dengan gejala yang berat yang berlangsung sampai beberapa bulan. Lebih jauh, 
perjalanan penyakit yang berkepanjangan dan kambuh kembali dapat terjadi dan penyakit 
berlangsung lebih dari 1 tahun ditemukan pada 15% kasus; tidak ada infeksi kronis pada 
hepatitis A. Konvalesens sering berlangsung lebih lama. Pada umumnya, penyakit 
semakin berat dengan bertambahnya umur, namun penyembuhan secara sempurna tanpa 
gejala sisa dapat terjadi. Kematian kasus dilaporkan terjadi berkisar antara 0.1% - 0.3%, 
meskipun kematian meningkat menjadi 1.8% pada orang dewasa dengan usia lebih dari 50 
tahun; seseorang dengan penyakit hati kronis apabila terserang hepatitis A akan meningkat 
risikonya untuk menjadi hepatitis A fulminan yang fatal. Pada umumnya, hepatitis A 
dianggap sebagai penyakit dengan case fatality rate yang relatif rendah. 
Diagnosis ditegakkan dengan ditemukannya antibodi IgM terhadap virus hepatitis A (IgM 
anti-HAV) pada serum sebagai pertanda yang bersangkutan menderita penyakit akut atau 
penderita ini baru saja sembuh. IgM anti-HAV terdeteksi dalam waktu 5-10 hari setelah 
terpajan. Diagnosa juga dapat ditegakkan dengan meningkatnya titer antibodi spesifik 4 
kali atau lebih dalam pasangan serum, antibodi dapat dideteksi dengan RIA atau ELISA. 
(Kit untuk pemeriksaan IgM dan antibodi total dari virus tersedia luas secara komersial). 
Apabila pemeriksaan laboratorium tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka bukti-
bukti epidemiologis sudah dapat mendukung diagnosis. 

 
2.   Penyebab Penyakit 

Penyebab penyakit adalah virus hepatitis A HAV), picornavirus berukuran 27-nm (yaitu 
virus dengan positive strain RNA). Virus tersebut dikelompokan kedalam Hepatovirus, 
anggota famili Picornaviridae.  

 
3.   Distribusi Penyakit 

Tersebar di seluruh dunia, muncul sporadis dan sebagai wabah, dahulu dengan 
kecenderungan muncul secara siklis.  Di negara sedang berkembang, orang dewasa 
biasanya sudah kebal dan wabah hepatitis A (HA) jarang terjadi. Namun adanya perbaikan 
sanitasi lingkungan di sebagian besar negara di dunia ternyata membuat penduduk 
golongan dewasa muda menjadi lebih rentan sehingga frekuensi terjadi KLB cenderung 
meningkat. Di negara-negara maju, penularan penyakit sering terjadi karena kontak dalam 
lingkungan keluarga dan kontak seksual dengan penderita akut, dan juga muncul secara 
sporadis di tempat-tempat penitipan anak usia sebaya, menyerang wisatawan yang 
bepergian ke negara dimana penyakit tersebut endemis, menyerang pengguna suntikan 
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pecandu obat terlarang dan pria homoseksual. Didaerah dengan sanitasi lingkungan yang 
rendah, infeksi umumnya terjadi  pada usia sangat muda. Di Amerika Serikat, 33% dari 
masyarakat umum terbukti secara serologis sudah pernah terinfeksi HAV. 
Dinegara maju wabah sering berjalan dengan sangat lambat, biasanya meliputi wilayah 
geografis yang luas dan berlangsung dalam beberapa bulan; wabah dengan pola ”Common 
source” dapat meluas dengan cepat. Di Amerika Serikat, puncak siklus wabah secara 
nasional terjadi pada tahun 1961, 1971 dan 1989. Selama terjadi KLB, petugas dan para 
pengunjung tempat penitipan anak, pria dengan banyak pasangan seksual dan para 
pecandu Napza yang menggunakan suntikan mempunyai risiko lebih tinggi tertulari 
daripada penduduk pada umumnya. Namun, hampir separuh dari kasus, dan sumber 
infeksi tidak diketahui.  Penyakit ini sangat umum menyerang anak-anak sekolah dan 
dewasa muda.  Pada tahun-tahun belakangan ini, KLB yang sangat luas penularannya 
umumnya terjadi di masyarakat, namum KLB karena pola penularan ”Common source” 
berkaitan dengan makanan yang terkontaminasi oleh penjamah makanan dan produk 
makanan yang terkontaminasi tetap saja terjadi. KLB pernah dilaporkan terjadi diantara 
orang-orang yang bekerja dengan primata yang hidup liar. 

 
4.   Reservoir 

Manusia berperan sebagai reservoir, jarang terjadi pada simpanse dan primata bukan 
manusia yang lain. 

 
5. Cara Penularan 

Dari orang ke orang melalui rute fekal-oral. Virus ditemukan pada tinja, mencapai puncak 
1-2 minggu sebelum timbulnya gejala dan berkurang secara cepat setelah gejala disfungsi 
hati muncul bersamaan dengan munculnya sirkulasi antibodi HAV dalam darah. 
Sumber KLB dengan pola ”Common source”umumnya dikaitkan dengan air yang 
tercemar, makanan yang tercemar oleh penjamah makanan, termasuk makanan yang tidak 
dimasak atau makanan matang yang tidak dikelola dengan baik sebelum dihidangkan; 
karena mengkonsumsi kerang (cumi) mentah atau tidak matang dari air yang tercemar dan 
karena mengkonsumsi produk yang tercemar seperti sla (lettuce) dan strawberi. Beberapa 
KLB di Amerika Serikat dan Eropa dikaitkan dengan penggunaan obat terlarang dengan 
jarum suntik mauoun tanpa jarum suntik dikalangan para pecandu. Meskipun jarang, 
pernah dilaporkan terjadi penularan melalui transfunsi darah dan faktor pembekuan darah 
yang berasal dari donor viremik dalam masa inkubasi. 

 
6. Masa Inkubasi 
 Masa inkubasi adalah 15 sampai dengan 50 hari, rata-rata 28-30 hari 
 
7. Masa Penularan 

Dari berbagai penelitian tentang cara-cara penularan pada manusia dan dari berbagai bukti 
epidemiologis menunjukkan bahwa infektivitas maksimum terjadi pada hari-hari terakhir 
dari separuh masa inkubasi dan terus berlanjut sampai beberapa hari setelah timbulnya 
ikterus (atau pada puncak aktivitas aminotransferase pada kasus anicteric). Pada sebagian 
besar kasus kemungkinan tidak menular pada minggu pertama setelah ikterus, meskipun 
ekskresi virus berlangsung lebih lama (sampai 6 bulan) telah dilaporkan terjadi pada bayi 
dan anak-anak. Ekskresi kronis HAV dalam tinja tidak pernah dilaporkan terjadi. 
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8. Kerentanan dan Kekebalan 
Semua orang rentan terhadap infeksi. Penyakit ini pada bayi dan anak-anak prasekolah 
jarang sekali menunjukkan gejala klinis, hal ini sebagai bukti bahwa infeksi ringan dan 
anicteric umum terjadi. Imunitas homologous setelah mengalami infeksi mungkin 
berlangsung seumur hidup. 

 
9. Cara-cara Pemberantasan 

A. Cara-cara Pencegahan 
1) Berikan penyuluhan kepada masyarakat tentang sanitasi yang baik dan higiene 

perorangan dengan penekanan khusus tentang pentingnya untuk mencuci tangan 
secara benar  dan pembuangan tinja pada jamban yang saniter. 

2) Sediakan fasilitas pengolahan air bersih, sistem distribusi air yang baik dan sistem 
pembuangan air limbah  yang benar. 

3) Dua jenis vaksin hepatitis A inaktivasi saat ini tersedia di Amerika Serikat untuk 
imunisasi pra pajanan bagi anak yang berusia 2 tahun keatas. Vaksin tersebut aman 
dipakai, dalam uji coba ternyata cukup imunogenik dan mempunyai efikasi yang 
baik. Perlindungan terhadap hepatitis A klinis mungkin sudah dimulai pada 
sebagian besar orang 14-21 hari setelah pemberian dosis tunggal vaksin dan 
hampir semua orang sudah mempunyai antibodi protektif dalam 30 hari setelah 
pemberian dosis pertama. Dosis kedua biasanya diberikan untuk perlindungan 
jangka panjang. Vaksin tersebut di Amerika Serikat tidak diberi izin untuk 
diberikan pada anak yang berusia kurang dari 2 tahun; dosis optimal dan jadwal 
pemberian tepat untuk meningkatkan perlindungan pada seseorang supaya tidak 
terjadi interferenssi dengan antibodi yang didapat secara pasif dari ibunya belum 
diketahui dengan jelas. 

4) Di Amerika Serikat, saat ini sedang disusun rekomendasi penggunaan vaksin 
hepatitis A termasuk imunisasi pra pajanan bagi orang-orang seperti yang 
diuraikan sebagai berikut:  
a) seseorang dengan risiko tinggi terinfeksi HAV dengan segala konsekuensinya 

(seseorang dengan penyakit hati kronis atau kelainan faktor pembekuan darah, 
pria homoseksual, penggunaan suntikan pada penyalahgunaan obat-obatan, 
wisatawan perorangan yang bepergian ke negara endemis HAV, seseorang 
yang bekerja dengan primata yang terinfeksi HAV atau mereka yang bekerja di 
laboratorium riset HAV). 

b) Anak-anak yang tinggal di lingkungan masyarakat yang secara terus-menreus 
mempunyai angka peningkatan risiko untuk terkena HAV. 

Kontak perorangan yang terdekat (misalnya keluarga, pasangan seksual) dari 
pasien hepatitis A perlu diberikan pencegahan pasca pajanan dengan IG dalam 2 
minggu setelah pajanan terakhir. Jika diperlukan, vaksin hepatitis A  dapat 
diberikan secara simultan pada tempat penyuntikan yang terpisah. Efikasi vaksin 
hepatitis A sendiri dibandingkan dengan IG untuk pencegahan pasca pajanan 
belum diketahui dengan jelas. 

5) Pengelolaan tempat penitipan anak dan panti-panti asuhan sebaiknya menekankan 
kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadi penularan melalui rute 
fekal-oral, termasuk dengan memberdayakan kebiasaan cuci tangan setiap saat dari 
toilet setelah mengganti popok dan sebelum makan.  
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Jika ditemukan satu orang penderita hepatitis A atau lebih pada suatu institusi, atau 
jika ditemukan penderita pada 2 atau lebih keluarga dari pengunjung institusi 
tersebut, maka IG harus diberikan pada para staf dan para pengunjung. Pemberian 
IG perlu dipertimbangkan bagi kontak anggota keluarga yang mengunjungi tempat 
penitipan anak dimana KLB terjadi, dan kasus tambahan ditemukan pada 3 
keluarga atau lebih. Bila perlu sebagai bagian dari imunisasi rutin atau bagian dari 
upaya pengendalian KLB yang luas, perlu dipertimbangkan pemberian imunisasi 
hepatitis A kepada para pengunjung dan staf yang terlibat ataupun tidak di tempat 
tersebut. 

6) Semua wisatawan yang bepergian ke daerah endemis tinggi atau sedang, termasuk 
Afrika, Timur Tengah, Asia, Eropa Timur, Amerika Tengah dan Selatan, perlu 
diberikan IG atau vaksin hepatitis A sebelum keberangkatan. Wisatawan 
diperkirakan terlindungi 4 minggu setelah pemberian vaksin dosis inisial tersebut. 
Vaksin hepatitis A diprioritaskan untuk diberikan kepada mereka yang 
merencanakan bepergian berulangkali atau bagi mereka yang akan tinggal dalam 
waktu yang cukup lama di daerah endemis HAV baik yang endemis tinggi maupun 
menengah. IG dalam dosis tunggal 0.02 ml/kg, atau 2 ml diberikan untuk orang 
dewasa, yang akan terpajan lebih dari 3 bulan, untuk pemajanan yang lebih lama, 
diberikan 0.06 ml/kg atau 5 ml dan diulang setiap 4-6 bulan apabila proses 
pemajanan terus berlangsung. 

7) Vaksin hepatitis A harus dipetimbangkan untuk diberikan bagi masyarakat lain 
dengan risiko tinggi terkena hepatitis A, misalnya pria homoseksual, kepada para 
pemakai obat-obatan terlarang dengan suntikan dan kepada mereka yang bekerja 
dengan primata yang terinfeksi HAV atau bagi nereka yang bekerja  di tempat-
tempat riset penelitian HAV.  

8) Tiram, kerang-kerangan yang  berasal dari daerah tercemar harus dipanaskan pada 
suhu 85°- 90°C (185°-194°F) terlebih dahulu selama 4 menit atau diuapkan selama 
90 detik sebelum dimakan. 

 
B. Penanganan Penderita, Kontak dan Lingkungan sekitar.  

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat: Laporan wajib diberikan di semua 
negara bagian di Amerika Serikat dan di Kanada, meskipun saat ini laporan tidak 
diperlukan lagi di banyak negara; Kelas 2A (lihat pelaporan tentang penyakit 
menular). 

2) Isolasi: bagi yang terbukti positif hepatitis A, perlu dilakukan kewaspadaan enterik 
selama 2 minggu pertama sakit, namun tidak lebih dari 1 minggu setelah 
timbulnya demam dengan ikterus;  pengecualian dilakukan kalau KLB terjadi di 
tempat pelayanan intensif neonatal dimana kewaspadaan enterik harus dilakukan 
secara berkelanjutan. 

3) Disinfeksi serentak: pembuangan tinja, urin dan darah dilakukan dengan cara yang 
saniter. 

4) Karantina:  Tidak diperlukan. 
5) Imunisasi kontak:  Imunisasi pasif dengan IG (IM) 0.02 ml/kg BB, harus diberikan 

sesegera mungkin setelah terpajan, selama 2 minggu. Oleh karena hepatitis A tidak 
dapat diketahui hanya dengan melihat gejala klinis saja, maka penegakan diagnosa 
secara serlogis dari infeksi HAV perlu dilakukan terhadap kasus index dengan 
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pemeriksaan IgM anti-HAV, dan harus dilakukan sebelum pemberian pengobatan 
pasca pajanan kepada kontak. Seseorang yang sudah menerima satu dosis vaksin 
hepatitis A sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum terpajan tidak memerlukan IG. 
IG tidak diperlukan bagi kontak dengan penderita satu kantor, satu sekolah atau 
satu perusahaan. IG harus diberikan kepada mereka yang sebelumnya belum 
pernah diimunisasi dan yang berada dalam keadaan seperti yang diuraikan berikut 
ini. Jika diperlukan, vaksin hepatitis A dapat diberikan bersamaan pada tempat 
suntikan yang terpisah: 
a) Kontak personal yang sangat dekat, termasuk anggota rumah tangga dari 

penderita, pasangan seksual, pengguna obat-obatan terlarang dan kontak 
personal dekat lainnya. 

b) IG diberikan kepada mereka yang bekerja di tempat penitipan anak jika satu 
atau lebih kasus hepatitis A ditemukan pada anak-anak dan pekerja atau jika 
kasus ditemukan pada dua atau lebih keluarga yang pernah berkunjung ke 
tempat tersebut. IG hanya diberikan untuk kontak teman sekelas dari kasus 
index di tempat tersebut dimana orang tersebut tidak mengerjakan pekerjaan 
mengganti popok. 

c) Pada KLB dengan pola ”Common source”, jika pada salah seorang penjamah 
makanan ditemukan menderita Hepatitis A, maka IG harus diberikan kepada 
seluruh penjamah makanan yang lain di tempat yang sama. Namun pemberian 
IG biasanya tidak diwajibkan, hal tersebut perlu dipertimbangkan jika i) 
penjamah makanan tersebut bertugas dalam penyiapan jenis makanan yang 
tidak dipanaskan; ii) terlihat bahwa penjamah makanan tersebut kebersihan 
perorangannya jelek atau penjamah makanan tersebut menderita diare; dan iii) 
IG dapat diberikan dalam 2 minggu setelah pajanan terakhir. 

6) Investigasi kontak dan sumber infeksi:  Cari kasus yang hilang dan lakukan 
surveilans terhadap kontak pada keluarga pasien secara terus menerus atau kalau 
pola KLB adalah ”Common source” maka semua penderita biasanya terpajan pada 
faktor risiko yang sama. Maka temukan faktor risiko yang sama tersebut. 

7) Pengobatan spesifik: Tidak ada. 
 

C.  Penanganan wabah 
1) Selidiki cara-cara penularan dengan teknik investigasi epidemiologis, apakah 

penularan terjadi dari orang ke orang atau dengan cara ”Common source” dan 
carilah populasi yang terpajan. Bila ditemukan musnahkan sumber infeksi 
“Common source”. 

2) Agar pemberian vaksin hepatitis A secara efektif dalam situasi KLB yang luas di 
masyarakat dapat dilakukan harus mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain 
penentuan kelompok sasaran yang tepat untuk diberi imunisasi, kapan pemberian 
imunisasi awal pada kejadian KLB harus dimulai dan cakupan imunisasi dosis 
pertama yang tingi secara cepat harus dapat dicapai (sekitar 70% atau lebih). 
Upaya spesifik untuk menanggulangi KLB harus dilakukan dengan 
memperhatikan karakteristik epidemiologis dari hepatitis A dan ada tidaknya 
program imunisasi rutin hepatitis A di masyarakat. Strategi yang mungkin dapat 
dilakukan antara lain a) Diwilayah dimana program imunisasi  hepatitis A rutin 
sudah ada maka lakukan percepatan pemberian imunisasi kepada anak-anak usia 
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lebih tua yang belum pernah mendapatkan imunisasi sebelumnya; b) Pada bentuk 
KLB yang lain, seperti KLB yang terjadi pada tempat penitipan anak, rumah sakit, 
lembaga dan sekolah, maka pemberian imunisasi hepatitis A rutin  tidak dapat 
dijamin hasilnya; dan c) apabila sasaran pemberian imunisasi adalah kelompok 
atau wilayah (sebagai contoh: kelompok usia, kelompok risiko, wilayah cacah 
sensus), maka kelompok tersebut harus dipastikan dulu, kelompok mana yang 
mempunyai angka penyakit yang tertinggi, didasarkan pada surveilans setempat 
dan data epidemiologi. Dilain pihak, program imunisasi tersebut mungkin dapat 
mengurangi insidens penyakit hanya pada kelompok sasasaran imunisasi saja; 
efektivitas strategi ini untuk menghentikan KLB pada kelompok masyarakat 
tertentu belum diketahui dengan jelas. Penilaian terhadap efektivitas stretegi ini 
harus merupakan bagian dari upaya penangulangan KLB. Pemberian IG tetap 
merupakan strategi pokok dalam penanggulangan KLB dalam situasi tersebut 
diatas. Akan tetapi, apabila ada indikasi sebagai bagian dari pemberian  imunisasi 
rutin atau sebagai bagian dari program penanggulangan KLB yang luas maka 
imunisasi hepatitis A dapat dipertimbangkan untuk diberikan sama dengan IG. 

3) Lakukan upaya secara khusus untuk meningkatkan sanitasi lingkungan dan 
kebersihan perorangan untuk mengurangi kontaminasi makanan dan air dengan 
tinja. 

4) Apabila KLB terjadi pada institusi, maka perlu dilakukan upaya pencegahan 
massal dengan pemberian IG dan dipertimbangkan juga pemberian imunisasi. 

 
D. Implikasi bencana:  Masalah potensial pada kelompok masyarakat dengan kepadatan 

hunian, sanitasi dan suplai air yang buruk; apabila ditemukan penderita maka lakukan 
upaya untuk memperbaiki sanitasi lingkungan dan memenuhi kebutuhan air bersih 
yang aman. Pemberian IG secara massal tidak dapat menggantikan upaya penanganan 
lingkungan. 

 
E.  Tindakan  Internasional: Tidak ada. 

 
 
 
II. HEPATITIS B AKIBAT VIRUS          ICD-9 070; ICD-10 B16 
 (Hepatitis tipe B, serum hepatitis, homologous serum jaundice, Australia antigen hepatitis, 

HB) 
 
1. Identifikasi 

Hanya sedikit saja dari mereka yang terinfeksi hepatitis B (HBV) akut yang menunjukkan 
gejala klinis; kurang dari 10% pada anak-anak dan 30%-50% pada orang dewasa dengan 
infeksi virus hepatitis b (HBV) akut akan berkembang menjadi penyakit dengan icteric. 
Pada penderita yang menunjukkan gejala klinis, timbulnya gejala biasanya insidious, 
dengan anorexia, gangguan abdominal yang samar-samar, mual dan muntah, kadang-
kadang disertai arthralgia dan rash, dan sering berkembang menjadi jaundice. Demam 
mungkin tidak ada atau ringan. Spektrum penyakit dari kasus tanpa gejala klinis yang 
jelas dan hanya diketahui dengan pemeriksaan fungsi hati sampai dengan kasus hepatitis 
fulminan yaitu kasus fatal dengan nekrosis hati akut. CFR pada pasien yang dirawat 
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sekitar 1%; lebih tinggi pada mereka yang berusia 40 tahun keatas. Infeksi HBV fulminan 
juga pernah terjadi pada wanita hamil dan pada bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi. 
Infeksi HBV kronis ditemukan pada sekitar 0,5% dari orang dewasa di Amerika Utara dan 
sekitar 0,1%-20% penduduk dari bagian lain di dunia. Setelah terjadi infeksi HBV akut, 
maka risiko akan berkembang menjadi infeksi kronis berbanding terbalik dengan usia; 
infeksi kronis HBV terjadi sekitar 90% pada bayi yang terinfeksi waktu proses kelahiran, 
0%-50% pada anak-anak yang terinfeksi pada usia 1-5 tahun dan sekitar 1%-10% pada 
orang yang terinfeksi pada anak-anak usia yang lebih tua dan dewasa. Infeksi HBV kronis 
juga dapat terjadi pada orang dengan imunodefisiensi. Mereka yang mengalami infeksi 
HBV kronis mungkin saja tidak ada riwayat hepatitis secara klinis. Sekitar 1/3 dari 
penderita menunjukkan adanya peningkatan aminotransferase, biopsi yang dilakukan 
menunjukkan hasil normal sampai dengan hepatitis aktif kronis, dengan atau tanpa 
cirrhosis. Prognosa penyakit hati berbeda untuk tiap individu.  Diperkirakan 15%-25% 
orang dengan infeksi HBV kronis akan meninggal lebih awal dengan cirrhosis atau 
carcinoma hepatocellular. HBV mungkin sebagai akibat sampai 80% dari semua kasus 
carcinoma hepatocellular didunia, merupakan urutan kedua penyebab kanker pada 
manusia sebagai akibat tembakau.  
Diagnosa ditegakkan dengan ditemukannya antigen dan atau antibodi spesifik pada serum. 
Ada tiga bentuk sistem antigen-antibodi yang sangat bermanfaat secara klinis yang 
ditemukan pada infeksi hepatitis B yaitu : 1)  antigen permukaan hepatitis B (HBsAg) dan 
antibodi terhadap HBsAg (anti-HBs); 2) antigen core hepatitis B(HBcAg) dan antibodi 
terhadap HBcAg (anti-HBc); dan 3) antigen e hepatitis B (HBeAg) dan atibodi terhadap 
HBeAg (anti-HBe). Perangkat komersial (RIA dan ELISA) tersedia dipasaran untuk 
pemeriksaan semua hep. B marker tersebut kecuali HBcAg. HBsAg dapat ditemukan pada 
serum beberapa minggu sebelum timbulnya gejala sampai dengan beberapa hari, beberapa 
minggu atau beberapa bulan setelah timbulnya gejala; pada penderita infeksi kronis 
bertahan seumur hidup. Anti-HBc muncul pada saat timbul gejala sakit dan lamanya 
bertahan tidak diketahui. Ditemukannya anti-HBc dalam serum sebagai pertanda bahwa 
infeksi HBV terjadi pada saat ini atau pada masa lalu; IgM anti-HBc muncul dengan titer 
yang tinggi selama infeksi akut dan biasanya menghilang setelah 6 bulan, meskipun IgM 
anti HBc ini bertahan pada sebagian kasus hepatitis kronis; oleh karena itu, pemeriksaan 
marker ini cukup dapat dipercaya untuk menegakkan diagnosa infeksi HBV akut. HBsAg 
muncul dalam serum selama infeksi akut dan tetap ditemukan selama infeksi kronis. 
Ditemukannya HBsAg dalam darah menunjukkan bahwa orang tersebut potensial untuk 
menularkan. Ditemukannya HBeAg artinya orang tersebut sangat menular.  

 
2. Penyebab Penyakit 

Virus hepatitis b (HVB), termasuk hepadnavirus, berukuran 42-nm double stranded DNA 
virus dengan terdiri dari nucleocapsid core (HBc Ag) berukuran 27 mm, dikelilingi oleh 
lapisan lipoprotein di bagian luarnya yang berisi antigen permukaan (HBsAg). HBsAg 
adalah antigen heterogen dengan suatu common antigen yang disebut a, dan dua pasang 
antigen yang mutually exclusive yaitu antigen d, y, dan w (termasuk beberapa 
subdeterminan) dan r, yang menghasilkan 4 subtipe utama: adw, ayw, adr dan ayr.  
Penyebaran subtipe-subtipe ini bervariasi secara geografis; dikarenakan oleh perbedaan a 
determinan common antigen, perlindungan terhadap satu subtipe muncul untuk 
merangsang perlindungan terhadap subtipe yang lain dan tidak ada perbedaan manifestasi 
gejala klinis pada subtipe yang berbeda. 
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3. Distribusi Penyakit  
Tersebat di seluruh dunia; endemis dengan variasi musiman. WHO memperkirakan lebih 
dari 2 milyar orang  terinfeksi oleh HBV (termasuk 350 juta dengan infeksi kronis). Setiap 
tahun sekitar 1 juta orang meningal akibat infeksi HBV dan lebih dari 4 juta  kasus klinis 
akut terjadi. Di negara dimana HBV endemis tinggi (prevalensi HBsAg berkisar diatas 
8%), infeksi biasanya terjadi pada semua golongan umur, meskipun angka infeksi kronis  
tinggi terutama disebabkan karena terjadi penularan selama kehamilan dan pada masa bayi 
dan anak-anak. Di negara-negara dengan endemisitas yang rendah (prevalensi HBsAg 
kurang dari 2%), sebagian besar infeksi terjadi pada dewasa muda, khususnya diantara 
orang yang diketahui sebagai kelompok risiko. Namun, walaupun di negara dengan 
endemisitas HBV rendah, proporsi infeksi kronis yang tinggi mungkin didapat selama 
masa anak-anak oleh karena perkembangan menjadi infeksi kronis sangat tergantung 
dengan umur. Sebagian besar infeksi tersebut tidak akan dapat dicegah dengan program 
imunisasi hepatitis B perinatal oleh karena infeksi terjadi pada anak-anak yang ibunya 
mempunyai HBsAg negatif.  
Di Amerika Serikat dan Kanada, dari hasil pemeriksaan serologis terbukti bahwa infeksi 
sebelumnya sangat bervariasi dan tergantung pada umur dan tingkat sosial ekonomi. 
Secara keseluruhan, 5% penduduk dewasa Amerika Serikat memiliki anti-HBc dan 0,5% 
dengan HBsAg positif. Pemajanan terhadap HBV sering terjadi pada kelompok risiko 
tinggi, antara lain para penyalahgunaan obat-obatan dengan suntikan, heteroseksual 
dengan banyak pasangan, homoseksual, kontak keluarga dan pasangan seksual dengan 
orang yang tertular HBV, petugas kesehatan dan petugas keselamatan umum yang 
mempunyai risiko terpajan dengan darah dalam melaksanakan tugasnya, pelanggan dan 
staf pada lembaga yang menangani orang cacat, pasien hemodialisa dan teman sekamar di 
lembaga pemasyarakatan. 
Dahulu sebelum dilakukan skrining terhadap darah donor, penderita yang menerima darah 
dari donor carrier hepatitis B, risiko mereka tertulari sangat tinggi. Namun sekarang 
sebagian besar negara-negara didunia menyediakan fasilitas skrining untuk HbsAg 
terhadap darah donor sebelum diberikan kepada penderita yang memerlukan. 
Skrining ini wajib dilakukan terhadap darah donor. Begitu pula terhadap faktor 
pembekuan darah (terutama faktor antihemofili) diproses terlebih dulu untuk membunuh 
virus sebelum di pooled untuk sewaktu waktu diberikan kepada penderita yang 
membutuhkan. Dengan demikian risiko penderita yang menerima darah dan produk darah 
dari donor tertulari virus hepatitis B boleh dikatakan tidak ada. Namun risiko ini masih 
tetap tinggi disebagian negara berkembang. Penggunaan semprit dan jarum suntik yang 
tidak steril diklinik-klinik dan rumah sakit dapat menyebabkan terjadinya KLB hepatitis 
B. Saat ini, penggunaan alat suntik yang tidak steril sebagai cara penularan hepatitis B 
yang mencemaskan didunia. Pernah juga dilaporkan penularan hepatitsi B terjadi di klinik 
akupungtur dan tempat-tempat tattoo.  
Jarang sekali terjadi penularan dari petugas  kesehatan pengidap dilaporkan terjadi pada 
penderita hemodialisis dipusat-pusat hemodialisis. Hal ini terjadi oleh karena standard 
pencegahan penularan penyakit-penyakit infeksi melalui darah dilaksanakan dengan baik.    
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4. Reservoir   
Manusia berperan sebagai reservoir. Simpanse juga rentan terhadap infeksi, tetapi 
reservoir pada binatang di hutan tidak ditemukan.  Virus yang mirip dengan hepadnavirus 
ditemukan pada woodchuck (sejenis marmut), itik dan binatang lainnya; tidak satupun 
dari virus tersebut diketahui mengakibatkan penyakit pada manusia. 

 
5. Cara Penularan 

Bagian tubuh yang memungkinkan terjadinya penularan HBV antara lain darah dan 
produk darah, air ludah, cairan cerebrospinal, peritoneal, pleural, cairan pericardial dan 
synovial; cairan amniotik, semen, cairan vagina, cairan bagian tubuh lainnya  yang berisi 
darah, organ dan jaringan tubuh yang terlepas.  Ditemukannya antigen e atau DNA virus 
menunjukkan bahwa titer virus dalam tubuh orang tersebut tinggi dan tingkat penularan 
lebih tinggi pada cairan tersebut. Penularan dapat terjadi perkutan (IV, IM, SC atau 
intradermal) dan terjadi pemajanan permukosal apabila terjadi pemajanan terhadap cairan 
tubuh yang infeksius. Oleh karena HBV dapat tahan hidup pada permukaan lingkungan 
paling sedikit selama 7 hari, inokulasi tidak langsung HBV dapat juga terjadi melalui 
obyek tersebut. Penularan fekal-oral atau melalui vector belum terbukti.  
Cara penularan HBV yang paling sering terjadi antara lain meliputi kontak seksual atau 
kontak rumah tangga dengan seseorang yang tertular, penularan perinatal terjadi dari ibu 
kepada bayinya, penggunaan alat suntik pada para pecandu obat-obatan terlarang dan 
melalui pajanan nosokomial di rumah sakit. Penularan seksual dari pria yang terinfeksi 
kepada wanita sekitar 3 kali lebih cepat daripada penularan pada wanita yang terinfeksi 
kepada pria. Hubungan seksual melalui anal, baik penerima maupun pemberi, mempunyai 
risiko sama terjadinya infeksi. Penularan HBV di antara anggota rumah tangga terutama 
terjadi dari anak ke anak. Secara umum, kadang-kadang penggunaan pisau cukur dan sikat 
gigi bersama dapat sebagai perantara penularan HBV. Penularan perinatal biasa terjadi 
pada saat ibu pengidap HBV dengan positif HBeAg. Angka penularan dari ibu yang postif 
HBsAg, dan juga dengan HBeAg positif adalah lebih dari 70%, dan angka penularan 
untuk ibu yang positif HBsAg , dengan HBeAg negatif adalah kurang dari 10%. Penularan 
yang dikaitkan dengan penggunaan obat suntik para pecandu Napza dapat terjadi  melalui 
darah yang tercemar HBV melalui alat suntik yang dipakai bersama baik secara langsung 
melalui alat suntik atau karena kontaminasi perlengkapan untuk menyiapkan obat. Pajanan 
nosokomial yang mengakibatkan terjadinya penularan HBV termasuk melalui transfusi 
darah atau poduk darah, hemodialisa, akupunktur dan karena tertusuk jarum suntik secara 
tidak sengaja atau luka lain yang disebabkan karena tertusuk peralatan yang tajam adalah 
cara-cara penularan yang dilakukan oleh petugas rumah sakit. IG, fraksi protein plasma 
yang dilakukan pemanasan, albumin dan fibrinolisin dianggap aman untuk diberikan.   

 
6. Masa Inkubasi 

Masa inkubasi biasanya berlangsung 45 – 180 hari, rata-rata 60-90 hari. Paling sedikit 
diperlukan waktu selama 2 minggu untuk bisa menentukan HbsAg dalam darah, dan 
jarang sekali sampai selama 6-9 bulan; perbedaan masa inkubasi tersebut dikaitkan 
dengan berbagai faktor antara lain jumlah virus dalam inoculum, cara-cara penularan dan 
faktor pejamu. 
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7. Masa Penularan 
Semua orang dengan HBsAg positif berpotensi untuk menular.  Darah dari sukarelawan 
yang diinfeksi secara sengaja menjadi infektif beberapa minggu sebelum timbulnya gejala 
pertama dan tetap infektif selama perjalanan klinis akut dari penyakit tersebut. Tingkat 
penularan pada sesorang yang mengalami infeksi kronis berbeda mulai dari sangat 
menular (positif HBeAg) sampai dengan infeksius  ringan (positif anti-HBe). 

 
8. Kerentanan dan Kekebalan  

Semua orang rentan terhadap infeksi umum. Biasanya penyakit lebih ringan dan sering 
anicteric pada anak-anak, dan pada bayi biasanya asimtomatis. Kekebalan protektif 
terbentuk setelah terjadi infeksi apabila terbentuk antibodi terhadap HBsAg  (anti-HBs) 
dan HBsAg negatif.  Seseorang dengan sindroma Down, penyakit lymphoproliferative, 
infeksi HIV dan mereka yang sedang menunjukkan hemodialisis lebih mudah menderita 
infeksi kronis. 

 
9. Cara-cara Pmberantasan 

A. Cara-cara  Pencegahan 
1) Vaksin hepatitis B yang efektif sudah ada sejak tahun 1982. Ada dua jenis vaksin 

hepatitis B yan diberi lisensi untuk dipakai di Amerika Serikat dan Kanada. Kedua 
jenis vaksin tersebut aman dan mempunyai daya perlindungan tinggi terhadap 
semua jenis subtipe HBV. Tipe pertama dibuat dari plasma seseorang dengan 
HBsAg positif, tidak lagi diproduksi di Amerika Serikat tetapi masih digunakan  
secara luas. Tipe kedua dibuat dengan teknologi rekombinan DNA (rDNA); vaksin 
ini dibuat  dengan menggunakan sintesa HBsAg dengan menggunakan 
Saccharomyces cerevisiae  (ragi yang biasa dipakai untuk membuat kue), kedalam 
ragi ini di insersi plasmida yang berisi gen HBsAg. Kombinasi imunoprofilaksis 
pasif-aktif antara hepatitis B immunoglobulin (HBIG) dengan vaksin terbukti dapat 
merangsang terbentuknya anti-HBs sebanding dengan vaksin yang diberikan 
sendiri. 
a) Di semua negara, imunisasi bayi secara rutin hendaknya menjadi strategi 

utama untuk pencegahan infeksi HBV.  Imunisasi pada cohort bayi secara 
berkesinambungan akan menghasilkan herd immunity (kekekabalan penduduk) 
yang cukup tinggi untuk dapat memutuskan rantai penularan.  Di negara-
negara endemis HBV tinggi, imunisasi bayi secara rutin akan dengan cepat 
dapat menghilangkan penularan oleh karena semua infeksi kronis yang muncul 
penularannya terjadi pada waktu anak-anak. Sedangkan dinegara-negara 
dengan tingkat endemisitas HBV menengah dan rendah, pemberian imunisasi 
saja kepada bayi tidak akan menurunkan insidensi penyakit oleh karena 
sebagian besar infeksi terjadi pada orang dewasa dan anak-anak usia muda.  
Oleh karena itu di negara-negara tersebut, vaksinasi sangat tepat jika diberikan 
kepada anak-anak yang berusia lebih tua, dewasa remaja dan dewasa. Strategi 
tersebut yang ditujukan untuk meningkatkan cakupan vaksinasi  pada cohort 
kelompok umur yang berkesinambungan akan lebih efektif dalam upaya 
memutuskan rantai penularan HBV.  Sebagai tambahan, satu strategi imunisasi 
lagi dapat dibuat yang ditujukan kepada kelompok risiko tinggi, yaitu 
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kelompok yang terhitung paling banyak menyumbangkan terjadinya kasus 
diantara remaja dan dewasa. 

b) Pemeriksaan darah untuk mengeluarkan orang orang yang telah mempunyai 
anti-HBs atau anti-HBc sebelum dilakukan imunisasi tidak praktis dan tidak 
dilakukan, tetapi mungkin untuk menghemat biaya skrining darah ini dapat 
dilakukan pada masyarakat dengan tingkat infeksi yang sangat tinggi. 

c) Kekebalan terhadap HBV dipercaya akan bertahan paling sedikit selama 15 
tahun setelah pemberian imunisasi lengkap. 

d) Vaksin yang diizinkan beredar diberbagai negara di dunia ini kemungkinan 
berbeda dalam dosis dan jadwal pemberiannya; vaksin yang beredar saat ini di 
Amerika Serikat biasanya diberikan dalam 3 dosis IM: setelah dosis pertama 
diberikan maka dosis kedua diberikan dengan interval 1-2 bulan, dan dosis 
ketiga dengan interval 6 – 18 bulan; untuk bayi, dosis awal diberikan segera 
setelah kelahiran atau pada usia 1-2 bulan. Untuk bayi yang dilahirkan dari 
wanita dengan HbsAg positif, jadwal pemberian imunisasi harus diberikan 
segera setelah kelahiran, dosis berikutnya pada usia 1-2 dan 6 bulan. Bayi-bayi 
yang lahir dari ibu pengidap hepatitis B tersebut juga harus diberikan 0,5 ml 
HBIG (lihat pada seksi 9B5a, di bawah). Dosis vaksin dapat berbeda 
tergantung dari perusahaan yang memproduksinya, bacalah petunjuk yang 
tertulis pad brosur kemasan vaksin.  Pada pertengahan tahun 1999, diketahui 
bahwa sangat sedikit bayi yang telah menerima  dosis vaksin secara berulang 
yang berisi thimerosal  ternyata bisa menerima pajanan terhadap mercury 
melebihi batas yang diijinkan apabila didasarkan pada  standar yang berlaku 
saat ini.  Disarankan untuk melakukan pengurangan atau pemusnahan 
thimerosal pada vaksin secepat mungkin. Sejak pertengahan tahun 1999, 
beberapa jenis vaksin inaktivasi dan semua jenis vaksin hidup sudah bebas dari 
thimerosal. Pada pertengahan tahun 1999, diketahui bahwa hanya vaksin 
hepatitis B yang digunakan untuk bayi baru lahir yang berisi thimerosal. Oleh 
karena itu disarankan untuk  menunda pemberian imunisasi hepatitis B sampai 
usia 2-6 bulan bagi bayi yang lahir dari ibu yang HBsAgnya negatif kecuali 
tersedia vaksin hepatitis B yang tidak mengandung thimerosal. Untuk bayi 
yang dilahirkan dari ibu yang positif HbsAg dan ibu yang tidak diskrining 
selama kehamilan, saran tersebut semua dan vaksin harus  diberikan segera 
pada saat lahir. Vaksin hepatitis B antigen tunggal yang bebas dari bahan 
pengawet telah tersedia di Amerika Serikat pada pertengahan bulan September 
1999. 

e) Kehamilan bukan merupakan kontraindikasi untuk diberikan vaksin hepatitis 
B. 

2) Strategi pencegahan hepatitis B yang saat ini berlaku di Amerika Serikat meliputi 
kegiatan sebagai berikut: a) Malakukan skrining terhadap semua wanita hamil 
untuk menemukan HbsAg, memberikan HBIG dan vaksinasi hepatitis B pada bayi 
yang lahir dari ibu dengan HbsAg positif, dan memberikan vaksinasi hepatitis B 
untuk kontak anggota keluarga yang rentan (lihat 9B5, di bawah); b) memberikan 
imunisasi hepatitis B rutin untuk semua bayi; c) memberikan imunisasi susulan 
(catch-up) untuk anak-anak yang berada didalam kelompok dengan prevalensi 
infeksi HBV kronis tinggi (penduduk asli Alaska, penduduk Pacific Island dan 
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anak-anak para pendatang generasi pertama dari negara-negara dengan prevalensi 
infeksi HBV kronis tinggi); d) imunisasi susulan (catch-up) pada anak-anak dan 
remaja yang sebelumnya tidak diimunisasi, dengan prioritas utama pada anak-anak 
berumur 11-12 tahun; dan e) dan melakukan upaya yang intensif untuk 
memberikan imunisasi kepada remaja dan orang dewasa pada kelompok risiko 
tinggi tertentu (lihat penjelasan pada seksi 9A3, berikutnya). 

3) Orang-orang dengan risiko tinggi yang harus menerima imunisasi pra pajanan 
hepatitis B secara berkala adalah : a) pria dan wanita yang secara aktif melakukan 
hubungan seks secara heteroseksual, yaitu mereka yang ditemukan sedang 
menderita penyakit kelamin jenis lain dan mereka yang mempunyai riwayat 
melakukan hubungan seksual lebih dari satu orang pasangan dalam 6 bulan 
terakhir; b) Pria homoseksual; c) pasangan seksual dan kontak anggota keluarga 
yang HbsAg positif; d) Teman satu ruangan di lembaga pemasyarakatan, termasuk 
lembaga pemasyarakatan untuk anak-anak, penjara dan ruang tahanan; e) petugas 
kesehatan dan petugas pelayanan umum yang karena tugsnya memounyai risiko 
kontak dengan darah atau cairan darah yang terkontaminasi; f) Penghuni, klien dan 
staf dari lembaga yang merawat orang cacat; g) penderita hemodialisis; h) 
penderita  dengan penyakit perdarahan yang menerima produk darah; dan i) 
wisatawan asing yang merencanakan tinggal selama lebih dari 6 bulan di daerah 
dengan angka prevalensi infeksi HBV kronis yang tinggi (2% atau lebih) dan 
terhadap mereka yang akan kontak dengan penduduk setempat. 

4) Lakukan sterilisasi dengan baik terhadap semua alat suntik dan jarum (termasuk 
jarum akupunktur) dan alat tusuk jari, atau lebih baik menggunakan peralatan yang 
sekali pakai (disposable) jika memungkinkan. Pemakaian alat suntik dan jarum 
yang steril sangat penting bagi orang yang akan dilakukan Skin test, inokulasi 
parenteral atau venipuncture.  Kurangi kegiataan tattoo; lakukan tattoo secara 
aseptic dan saniter diruangan tattoo. 

5) Pada bank darah, semua darah yang akan didonorkan harus dilakukan pemeriksaan 
dengan teknik yang sensitif untuk melihat adanya HbsAg dalam darah donor (RIA 
atau EIA); tolak darah dari seseorang dengan riwayat mempunyai hepatitis akibat 
virus; mereka yang memiliki riwayat penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau 
yang menunjukkan bukti ketergantungan obat atau dari mereka yang menerima 
transfunsi darah atau tattoo  selama 6 bulan terakhir. Donor bayaran diterima 
hanya pada saat yang sangat mendesak. 

6) Batasi pemberian darah yang tidak diseleksi atau produk darah yang potensial 
berbahaya untuk pasien yang jelas sangat membutuhkannya dengan segera sebagai 
upaya pengobatan. 

7) Lakukan surveilans berkala untuk semua kasus yang menderita hepatitis pasca 
transfusi, simpan catatan semua orang yang pernah mendonorkan darah untuk 
setiap kasus. Baritahukan petugas bank darah mereka yang berpotensi menjadi 
carrier sehingga di masa yang akan datang apabila mereka akan menjadi donor 
sudah dapat dikenal dengan baik. 

8) Tenaga medis dan dokter gigi yang tertular oleh HBV dan kemudian positif 
HbeAg tidak boleh melakukan tindakan invasif kecuali mereka sudah mendapat 
clearance dari review panel dari para pakar tindakan invesif apa saja yang boleh 
mereka lakukan. 
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B. Penanganan Penderita, Kontak dan Lingkungan sekitar 
1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat: Laporan wajib dilakukan di Amerika 

Serikat, meskipun saat ini diwajibkan di banyak negara didunia; Kelas 2A (lihat 
pelaporan tentan penyakit menular). 

2)  Isolasi; Kewaspadaan universal untuk mencegah pajanan pada darah dan cairan 
tubuh. 

3) Disinfeksi serentak:  Dilakukan disinfeksi pada semua peralatan yang 
terkontaminasi oleh darah atau cairan tubuh yang dapat menularkan. 

4) Karantina:  Tidak ada. 
5) Imunisasi kontak:  tersedia produk untuk pencegahan pasca pajanan seperti HBIG 

dan vaksin hepatitis B. HBIG mempunyai titer tinggi anti-HBs (lebih dari 1: 
100.000). Apabila diperlukan, berikan HBIG sesegera mungkin setelah terjadi 
pajanan. Dibawah ini dapat dipakai sebagai pedoman pemberian vaksinasi dan 
HBIG : 
a) Bayi yang terlahir dari ibu yang positif HbsAg harus diberikan dosis tunggal 

HBIG (0,5 ml IM) dan lakukan vaksinasi dalam waktu 12 jam setelah 
kelahiran. Dosis pertama vaksin harus diberikan bersamaan dengan HBIG 
sesaat setelah bayi lahir pada tempat yang berbeda. Pemberian vaksin dosis 
kedua dan ketiga (tanpa HBIG) dengan interval 1-2 dan 6 bulan kemudian. 
Disarankan agar dilakukan pemeriksaan  HbsAg dan anti-HBs pada bayi pada 
saat berumur 9-15 bulan untuk memantau keberhasilan atau kegagalan 
pengobatan. Bayi yang positif anti-HBs dan negatif HbsAg telah terlindungi 
dan tidak memerlukan dosis vaksin lebih lanjut. Bayi yang pada pemeriksaan 
didapatkan anti-HBs negatif dan HBsAg negatif harus diberikan imunisasi 
ulang. 

b) Setelah terjadi pemajanan melaui membrana mukosa atau per kutan  
(contohnya karena tertusuk jarum) akan terpajan dengan darah yang 
mengandung atau mungkin mengandung HbsAg, pertimbangan untuk 
memberikan pencegahan pasca pajanan harus dengan memperhatikan beberapa 
faktor: i) apakah sumber pemajanan adalah dari darah; ii) harus dilihat status 
HbsAg sumber pemajanan; dan iii) bagaimana status imunisasi hepatitis B 
seseorang yang terpajan. Untuk mereka yang tidak diimunisasi sebelumnya 
dan terpajan dengan darah dari sumber yang positif HbsAg, maka berikan 
dosis tunggal HBIG (0,06 ml/kg, atau 5 ml untuk dewasa) dan harus diberikan 
sesegera mungkin, yaitu dalam waktu paling sedikit 24 jam setelah pajanan 
dengan jarum suntik risiko tinggi, dan pemberian seri vaksin hepatitis B harus 
segera dimulai. Apabila imunisasi aktif tidak dapat diberikan, maka dosis 
kedua HBIG harus diberikan 1 bulan setelah pemberian pertama. HBIG tidak 
harus diberikan kepada mereka yang mengalami pajanan dengan jarum suntik 
pada darah yang tidak diketahui atau kemungkinan besar tersangka positif 
HBSAg, oleh karena risiko infeksi dalam keadaan seperti ini rendah; akan 
tetapi, pemberian imunisasi hepatitis B awal disarankan apabila orang tersebut 
tidak pernah diimunisasi sebelumnya. Untuk mereka yang sudah pernah 
diimunisasi dan terpajan dengan sumber yang positif HbsAg, pencegahan 
pasca pajanan tidak diperlukan apabila mereka telah memiliki titer antibodi 
protektif yaitu  (10 mili-IU/ml anti-HBs atau lebih).  
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 Bagi orang yang responsnya terhadap imunisasi tidak diketahui dengan jelas, 
maka vaksin hepatitis B dan atau HBIG harus segera diberikan. 

c) Setelah terjadi pajanan secara seksual dengan seseorang yang terinfeksi HBV 
akut, maka dosis tunggal HBIG (0,06 ml/kg) disarankan untuk diberikan dalam 
14 hari setelah hubungan seksual terakhir. Terhadap mereka semua yang 
terpajan melalui kontak seksual dengan orang yang terinfeksi HBV akut dan 
kronis,  pemberian vaksin harus dilakukan. 

6) Investigasi kontak dan sumber  infeksi: lihat 9C di bawah. 
7) Pengobatan spesifik: Tidak ada Pengobatan spesifik tersedia untuk hepatitis B 

akut. Alpha interferon dan lamivudine diijinkan beredar untuk pengobatan 
hepatitis B kronis di Amerika Serikat.  Para calon yang akan menerima pengobatan 
sebaiknya sudah terbukti menderita hepatitis B kronis yaitu dengan melihat hasil 
biopsi; pengobatan dengan interferon dan lamividine ini paling efektif jika 
diberikan pada seseorang dengan infeksi pada fase replikasi tinggi (positif HbeAg) 
karena mereka paling sering simtomatis, infeksius dan risiko tinggi terjadi gejala 
sisa dalam jangka waktu lama. Penelitian menunjukkan bahwa alpha interferon 
telah berhasil menghentikan perkembangan virus sekitar 25% - 40% dari pasien 
yang diobati. Rata-rata 10% dari pasien  memberi respons lenyapnya HbsAg 
dalam waktu 6 bulan setelah pengobatan. Uji klinis pengobatan jangka panjang 
dengan lamivudine memperlihatkan terjadinya pengurangan DNA HBV secara 
berkelanjutanpada serum, diikuti dengan perbaikan kadar serum aminotransferase 
dan terjadi perbaikan histologis. 

 
C. Penanggulangan  wabah 

Apabila ditemukan dua atau lebih kasus yang timbul karena pola penularan Common 
source maka lakukan investigasi untuk menemukan kasus tambahan. Terapkan teknik 
aseptik yang ketat setiap melakukan tindakan yang berisiko terjadi penularan. Apabila 
derivat plasma seperti faktor antihemofili, fibrinogen pooled plasma atau thrombin 
diduga sebagai sumber infeksi tarik semua produk darah tersebut dengan segera. 
Segera lakukan pelacakan terhadap semua resipien yang tela menerima derivat plasma 
dati lot yang sama, cari dan temukan kasus tambahan pada resipien tersebut.  

 
D. Implikasi bencana 

Apabila kewaspadaan terhadap konsep aseptik dikendorkan dan pemakaian darah 
tanpa skrining meningkat maka akan terjadi peningkatan jumlah kasus. 

 
E. Tindakan  Internasional: Tidak ada. 

 
 
 
III. HEPATITIS C KARENA VIRUS   ICD-9 070.5; ICD-10 B17.1 
 (Hepatitis non-A dan non-B yang ditularkan secara parenteral [PT-NANB], hepatitis non-

B yang berkaitan dengan transfusi, hepatitis non-A dan non-B pasca transfusi, infeksi 
HCV). 
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1. Identifikasi  
Perjalanan penyakit ini biasanya insidious, gejalanya biasanya disertai dengan anoreksia, 
gangguan abdominal tidak jelas, mual dan muntah-muntah, berlanjut menjadi icterus 
(jaundice) lebih jarang jika dibandingkan dengan hepatitis B. Meskipun infeksi pertama 
mungkin asimtomatis (lebih dari 90% kasus) atau ringan, namun sebagian besar (diantara 
50% dan 80%) akan menjadi kronis. Pada orang yang mengalami infeksi kronis, sekitar 
separuh dapat berkembang menjadi cirrhosis atau kanker hati.  
Diagnosa ditegakkan dengan ditemukannya antibodi virus hepatitis C (anti-HCV). Pada 
akhir tahun 1990, hanya ada satu cara pemeriksaan untuk penegakan diagnosis infeksi 
HCV yang diizinkan di Amerika Serikat yaitu cara pemeriksaan untuk melihat titer anti-
HVC. Cara pemeriksaan ini dapat mendeteksi adanya anti-HCV pada lebih dari 97% 
pasien yang terinfeksi, namun teknik pemeriksaan ini tidak dapat membedakan antara 
infeksi akut, kronis atau dalam proses penyembuhan. Sebagaimana halnya suatu tes 
skrining maka nilai prediktif positif daripada EIA untuk mendeteksi anti-HCV sangat 
bervariasi tergantung pada prevalensi infeksi di masyarakat, apabila prevalensi HCV lebih 
rendah dari 10% maka nilai produktifnya rendah. Pemeriksaan lain yang lebih spesifik 
adalah dengan RIBATM (Recombinant Immunoblot assay) dilakukan sebagai 
pemeriksaan penunjang pada pemeriksaan  spesimen dengan EIA dengan hasil positif 
terbatas pada spesimen dengan hasil positif semu. Dengan pemeriksaan tambahan 
(supplemental test) ini hasilnya bisa positif, negatif  atau meragukan. Orang dikatakan anti 
HCV positif apabila hasil tes serologis EIAnya positif dan tes supplement juga positif. 
Orang dengan hasil tes EIA negatif atau EIA positif tetapi hasil tes suplement negatif, 
orang ini dianggap tidak terinfeksi kecuali kalau ada bukti-bukti lain yang menjadi 
indikasi bahwa orang tersebut terinfeksi HCV (misalnya kadar ALT abnormal pada orang 
dengan immunocompromised atau pada orang dengan penyakit hati tanpa sebab yang 
jelas). 

 
2. Sumber Infeksi 

Virus hepatitis C adalah virus RNA dengan amplop, diklasifikasikan kedalam genus 
berbeda (Hepacavirus) dari familia Flaviviridae. Paling sedikit ada 6 genotipe yang 
berbeda dan lebih dari 90 subtipe HCV yang diketahui saat ini. Tidak banyak yang 
diketahui mengenai perbedaan gejala klinis, perjalanan penyakit sampai terjadi sirosis atau 
terjadi kanker hati pada orang yang terinfeksi oleh genotipe yang berbeda. Namun yang 
diketahui berbeda adalah respons dari HCV dengan genotipe yang berbeda terhadap terapi 
antiviral. 

 
3. Distribusi Penyakit 

Tersebar diseluruh dunia. Prevalensi HCV berhubungan langsung dengan prevalensi 
orang yang menggunakan jarum suntik bersama dikalangan para pecandu obat terlarang 
dan prevalensi kebiasaan penggunaan alat suntik yang tidak steril ditempat pelayanan 
kesehatan. 
Menurut WHO, pada akhir tahun 1990 an diperkirakan 1% penduduk dunia terinfeksi oleh 
HCV. Di Eropa dan Amerika Utara prevalensi hepatiis C sekitar 0,5% sampai dengan 
2,4%; dibeberapa tempat di Afrika prevalensinya mencapai 4%. Hampir 1,5 juta orang 
terinfeksi oleh HCV di Eropa dan sekitar 4 juta orang di Amerika Serikat. 
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4. Reservoir 
Manusia berperan sebagai reservoir; hasil penelitian eksperimen tes ternyata virus dapat 
ditularkan pada simpanse. 

 
5. Cara Penularan 

Cara penularan HCV yang paling umum adalah secara parenteral. Penularan melalui 
hubungan seksual pernah dilaporkan terjadi, namum kurang efisien jika dibandingkan 
dengan penularan melalui cara parenteral. 

 
6. Masa Inkubasi 

Berkisar antara 2 minggu sampai dengan 6 bulan; biasanya 6-9 minggu. Infeksi kronis 
dapat berlangsung lama sampai dengan 20 tahun sebelum timbulnya gejala cirrhosis atau 
hepatoma. 

 
7. Masa Penularan 

Penularan terjadi dalam seminggu atau lebih sebelum timbulnya gejala klinis pertama, 
penularan dapat berlangsung lama pada kebanyakan orang. Puncak konsentrasi virus 
dalam darah mempunyai koreksi dengan puncak aktivitas ALT.    

 
8. Kerentanan dan Kekebalan 

Semua orang rentan terhadap infeksi. Tingkat kekebalan yang timbul setelah infeksi tidak 
diketahui; infeksi ulang oleh HCV ditemukan pada model dengan binatang percobaan 
simpanse. 

 
9. Cara-cara pemberantasan 

A. Upaya Pencegahan 
Langkah-langkah penanggulangan secara umum terhadap infeksi HBV berlaku juga 
untuk HCV (lihat bagian II, 9A). Pemberian IG profilaksis tidak efektif. Pada kegiatan 
operasional di bank darah, seluruh darah donor harus diskrining secara rutin terhadap 
anti-HCV. Selanjutnya, semua donor dengan  kadar enzyme hati yang meningkat dan 
orang-orang yang positif anti-HBC tidak boleh menjadi donor. Lakukan inaktivasi 
virus terhadap produk dari plasma, berikan konseling cara-cara mengurangi risiko 
untuk orang yang belum tertulari tetapi berisiko tinggi (sebagai contoh petugas pada 
pelayanan kesehatan) dan pertahankan kegiatan pengendalian infeksi nosokomial. 

 
B. Pananganan penderita, Kontak dan Lingkungan sekitar 

Upaya pemberantasan yang dilakukan terhadap HBV berlaku juga untuk HCV. Data 
yang ada menunjukkan bahwa tindakan profilaksis pasca pajanan dengan IG tidak 
efektif dalam pencegahan infeksi. Pengobatan dengan alpha interferon memberi hasil 
yang baik pada sekitar 25% kasus hepatitis C kronis; pemberian kortikosteroid dan 
acyclovir tidak efektif. Penelitian yang dilakukan pada penderita yang diberi 
kombinasi ribavirin dan interferon memberikan hasil yang baik secara bermakna 
dengan angka response berkelanjutan mencapai 40% -50%. Namun, kedua cara 
pengobatan tersebut menimbulkan efek samping cukup signifikan yang memerlukan 
monitoring secara ketat. Ribavirin bersifat teratogenik; sehingga seorang ibu tidak 
boleh hamil selama dilakukan pengobatan. 
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C. Upaya penanggulangan  wabah: sama seperti upaya penanggulangan wabah untuk 

hepatitis B. 
 
D. Implikasi menjadi bencana: sama dengan hepatitis B. 
 
E. Tindakan Internasional: Lakukan pengawasan agar terhadap semua produk-produk 

biologis yang diperdagangkan secara internasional telah dilakukan inaktivasi terhadap 
virus. 

 
 

IV. HEPATITIS DELTA               ICD-9 070.5; ICD-10 B17.0 
(Hepatitis D karena virus, Virus hepatitis Delta, ∆ hepatitis, Delta agent hepatitis, hepatitis 
yang berkaitan dengan Delta) 

 
 
1. Identifikasi 

Biasanya timbul mendadak, dengan tanda dan gejala yang mirip dengan hepatitis B; 
gejalanya mungkin parah dan selalu dikaitkan bersamaan dengan infeksi virus hepatitis B. 
Hepatitis delta mungkin dapat sembuh dengan sendirinya atau dapat berkembang menjadi 
hepatitis kronis. Penderita anak-anak mungkin menunjukkan gejala klinis yang berat dan 
selalu berlanjut menjadi hepatitis kronis aktif. Virus hepatitis Delta (HDV) dan virus 
hepatitis B (HBV) kemungkinan menyerang secara bersamaan, atau infeksi virus delta 
menyerang orang dengan infeksi HBV kronis. Pada keadaan yang disebut terakhir, 
hepatitis delta dapat dikelirukan sebagai hepatitis B kronis yang eksaserbasi. Pada 
berbagai penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika Serikat, 25% – 50% kasus 
hepatitis fulminan diperkirakan disebabkan oleh HBV saja, ternyata disertai dengan 
infeksi HDV. Ternyata sebagian besar kasus hepatitis fulminan terjadi pada orang dengan 
super infeksi daripada hanya dengan koinfeksi; infeksi kronis lebih sering terjadi pada 
orang dengan super infeksi. 
Diagnosis ditegakkan dengan ditemukannya antibodi total HDV (anti-HDV) dengan 
menggunakan RIA atau EIA. Apabila titer IgM positif berati virus sedang replikasi. RT - 
PCR merupakan cara pemeriksaan yang paling sensitive untuk mendeteksi viremia HDV. 

  
2. Penyebab Infeksi 

HDV merupakan partikel menyerupai virus yang berukuran 35-37 nm terdiri dari satu 
lapisan pelindung seperti HbsAg dan antigen internal yang khas yang dinamakan antigen 
delta. Dalam satu kapsul dibungkus dengan antigen delta adalah genome, a single stranded 
RNA yang dapat berbentuk konformasi garis linear atau konformasi lingkaran. RNA tidak 
dicangkokkan dengan DNA HBV. HDV tidak dapat menginfeksi suatu sel sendiri dan 
memerlukan koinfeksi bersama dengan HBV untuk dapat melangsungkan siklus replikasi 
yang lengkap. Sintesis HDV akhirnya mengakibatkan terjadinya supresi temporer sintesis 
komponen HBV.  HDV dengan demikian paling baik dianggap sebagai famili ”satelit” 
baru dari subvirion, satu diantaranya pathogen terhadap tanaman yang lebih tinggi.  
Hepatitis D satu-satunya dari familia ini yang menyerang spesies binatang. Ada tiga jenis 
genotipe HDV yang ditemukan yaitu : Genotipe I adalah yang paling prevalen dan 
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tersebar luas, Genotipe II diwakili oleh dua isolat dari Jepang dan Taiwan, dan Genotipe 
III ditemukan hanya di lembah Amazon, yang dapat menyebabkan hepatitis fulminan 
berat dengan steatosis mikrovesikuler (spongiositosis). 

 
3. Distribusi Penyakit 

Tersebar di seluruh dunia, dengan prevalensi yang sangat bervariasi. Diperkirakan ada 10 
juta penduduk terinfeksi oleh virus hepatitis D dan dibantu oleh virus HBV. Dapat muncul 
secara endemis atau dalam bentuk KLB pada populasi yang mempunyai risiko tinggi 
terinfeksi HBV, misalnya pada populasi dimana hepatitis B endemis (tertinggi di Rusia, 
Romania, Italia sebelah selatan, Afrika dan Amerika Selatan) yaitu; pada hemophiliacs, 
pecandu obat-obatan terlarang dan lainnya yaitu mereka yang lebih sering kontak dengan 
darah; di institusi untuk merawat penyandang cacat, dan pada laki-laki homoseksual. 
Beberapa KLB yang cukup besar terjadi di Amerika selatan tropis (Brasilia, Venezuela, 
Kolombia), di Republik Afrika Tengah dan diantara para pecandu obat-obatan terlarang di 
Worcester, Massachusetts (Amerika Serikat). 

 
4. Reservoir 

Manusia berperan sebagai reservoirnya. Virus dapat ditularkan secara eksperimental pada 
simpanse dan pada woodchuck sejenis marmut yang terinfeksi oleh HBV dan virus 
hepatitis woodchuck secara bersamaan. 

 
5. Cara Penularan 

Diperkirakan cara penularannya mempunyai kesamaan dengan HBV – yaitu oleh karena 
pajanan dengan darah yang terinfeksi dan cairan serous tubuh, jarum semprit yang 
terkontaminasi, turunan plasma yang terinfeksi seperti faktor antihemofili dan penularan 
melalui hubungan seksual. 

 
6. Masa Inkubasi - Rata-rata 2-8 minggu. 
 
7. Masa Penularan 

Darah potensial sangat menular selama semua fase aktif infeksi hepatitis delta. Puncak 
penularan mungkin terjadi terutama pada saat sakit akut yaitu pada saat partikel yang 
berisi antigen delta sudah terdeteksi didalam darah. Saat berikutnya, viremia mungkin 
menurun secara cepat sampai pada tingkat terendah atau sampai tidak terdekteksi sama 
sekali. HDV ditularkan pada simpanse dengan bahan yang berasal dari darah pasien kronis 
dimana partikel yang berisi antigen delta tidak dapat dideteksi. 

 
8. Kerentanan dan kekebalan 

Semua orang rentan terhadap infeksi HBV atau orang dengan HBV kronis dapat tertulari 
HDV. Penyakit berat dapat terjadi meskipun pada usia anak-anak. 

 
9. Cara-cara Pemberantasan  

A. Cara Pencegahan 
Untuk orang yang rentan terhadap infeksi HBV, upaya pencegahannya sama dengan 
untuk hepatitis B seperti yang diuraikandi atas. Pencegahan infeksi HBV dengan 
vaksin hepatitis B dapat mencegah infeksi oleh HDV.  
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Bagi orang-orang dengan HBV kronis, maka upaya pencegahan yang paling efektif 
adalah hanya dengan menjauhkan diri dari pemajaman dengan sumber potensial HDV. 
HBIG, IG dan vaksin hepatitis B tidak dapat melindungi seseorang dengan HBV 
kronis untuk terkena infeksi HDV. Penelitian di Taiwan menunjukkan bahwa Upaya 
yang dilakukan dengan cara mengurangi pemajanan seksual dan penggunaan jarum 
suntik bersama menyebabkan terjadinya penurunan insisdens infeksi HDV. 

 
B, C, D dan E. Penanganan penderita, kontak dan lingkungan sekitar; Pengendalian 

wabah; Implikasi bencana dan Tindakan Internasional: Sama seperti halnya yang 
sudah diuraikan dan untuk hepatitis B di atas. 

 
 
V. HEPATITIS E AKIBAT VIRUS   ICD-9 070.5; ICD-10 B17.2 
 (Hepatitis non-A non-B yang ditularkan secara enteric [ET-NANB], hepatitis non-A non-

B Epidemika, hepatitis non-A non-B fekal-oral) 
 
1. Identifikasi 

Gejala klinis penyakit ini mirip dengan hepatitis A, tidak ditemukan bentuk kronis.  Case 
fatality rate penyakit ini mirip dengan hepatitis A kecuali pada wanita hamil, dimana 
angkanya dapat mencapai 20% dari ibu-ibu hamil yang terinfeksi selama trimester ketiga 
kehamilan. Kasus muncul secara sporadis dan dalam bentuk wabah.  
Diagnosis ditegakkan berdasarkan gejala klinis dan gambaran epidemiologis serta dengan 
cara menyingkirkan etiologi lain dari hepatitis, khususnya hepatitis A dengan pemeriksaan 
serologis. Pemeriksaan serologis sedang dikembangkan saat ini untuk mendeteksi antibodi 
HEV, tetapi belum tersedia secara komersial di Amerika Serikat. Meskipun demikian, 
beberapa jenis tes diagnostik tersedia di berbagai laboratorium riset antara lain : enzyme 
immunoassay dan Western blot assay untuk mendeteksi IgM dan IgG anti HEV dalam 
serum; tes PCR untuk mendeteksi HEV RNA dalam serum darah dan tinja, dan 
immunofluorescent antibody blocking assay untuk mendeteksi antibodi terhdap HEV 
antigen didalam serum darah dan hati. 

 
2. Penyebab Penyakit 

Penyebab penyakit adalah Virus hepatitis E (HEV), berbentuk sferis, tidak bersampul, 
single stranded RNA virus yang berdiameter 32 sampai dengan 34 nm. HEV 
dikelompokkan kedalam famili Caliciviridae. Meskipun demikian, organisasi/struktur  
genome HEV berbeda secara mendasar dengan calicivirus yang lain dan HEV seharusnya 
dikelompokkan kedalam famili tersendiri. 

 
3.  Distribusi Penyakit  

HEV merupakan penyebab utama hepatitis non-A non-B enterik di seluruh dunia. KLB 
hepatitis E dan kasus sporadis telah terjadi meliputi wilayah yang sangat luas, terutama 
timbul di negara-negara dengan sanitasi lingkungan yang kurang baik. KLB sering 
muncul sebagai wabah yang ditularkan melalui air, tetapi pernah dilaporkan terjadi kasus 
sporadis dan wabah tidak jelas kaitannya dengan air.  Angka tertinggi Distribusi Penyakit 
adalah pada anak muda sampai dengan usia pertengahan; angka lebih rendah ditemukan 
pada kelompok umur yang lebih muda sebagai akibat dari infeksi anicteric dan atau 
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infeksi subklinis HEV. Di Amerika Serikat dan sebagian besar negara maju lainnya, kasus 
hepatitis E dilaporkan terjadi diantara wisatawan yang kembali dari daerah endemis HEV. 
KLB ditemukan di India, Myanmar (Burma), Iran, Bangladesh, Ethiopia, Nepal, Pakistan, 
Republik Asia Tengah dari bekas Uni Soviet, Algeria, Libya, Somalia, Meksiko, 
Indonesia dan China. KLB akibat penularan melalui air  yang luas dengan korban 3,682 
penderita terjadi pada tahun 1993 di Uttar Pradesh. 

 
4. Reservoir 

Dari sejumlah penelitian yang dilakukan saat ini menunjukkan bahwa yang kemungkinan 
menjadi reservoir adalah binatang domestik, termasuk babi; namun, belum terbukti. HEV 
dapat ditularkan kepada simpanse, cynomolgus macaque, tamarin dan babi. 

 
5. Cara Penularan 

HEV terutama ditularkan melalui jalur fekal-oral; air minum yang tercemar tinja 
merupakan media penularan yang paling sering terjadi. Penularan mungkin juga terjadi 
dari orang ke orang dengan jalur fekal-oral, namun kasus sekunder dilingkungan rumah 
tangga jarang terjadi selama KLB. Dari berbagai penelitian yang dilakukan saat ini  
menunjukkan bahwa hepatitis E kemungkinan merupakan infeksi zoonotic yang secara 
kebetulan menyebar dengan manusia secara cepat. 

 
6. Masa Inkubasi 

Berkisar antara 15 sampai dengan 64 hari.; masa inkubasi rata-rata bervariasi dari 26 
sampai dengan 42 hari  pada KLB yang berbeda. 

 
7. Masa Penularan 

Tidak diketahui. Namun demikian, HEV ditemukan dalam tinja 14 hari setelah timbulnya 
gejala icterus (jaundice) dan rata-rata 4 minggu setelah mengkonsumsi makanan atau air 
yang tercemar dan bertahan selama sekitar 2 minggu. 

 
8. Kerentanan dan Kekebalan 

Tingkat kerentanan seseorang tidak diketahui. Lebih 50% dari infeksi HEV mungkin 
anicteric, gejala icterus meningkat dengan bertambahnya usia. Wanita pada kehamilan 
trimester ketiga sangat rentan untuk terjadinya penyakit fulminan. Terjadinya beberapa 
KLB besar yang pernah terjadi pada kelompok usia dewasa muda di beberapa daerah 
dimana virus enterik yang lain endemis tinggi diwilayah itu dan sebagian besar penduduk 
mendapatkan infeksi pada masa bayi, belum dapat dijelaskan secara tuntas. 

 
9. Cara-cara Pemberantasan 

A. Cara-cara Pencegahan 
Berikan penyuluhan kesehatan kepada masayarakat dengan menekankan pada 
perlunya pembuangan tinja secara saniter dan mencuci tangan dengan benar setelah 
buang air besar dan sebelum menjamah makanan; ikuti cara-cara prosedur dasar untuk 
mencegah terjadinya penularan fekal-oral, sebagaimana telah dijelaskan pada bab 
demam typhoid, 9 A. Nampaknya belum bisa dipercaya bahwa IG yang dibuat dari 
serum donor di Amerika Serikat atau Eropa dapat melindungi seseorang terhadap 
hepatitis E. 
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B. Penanganan penderita, Kontak dan Lingkungan sekitar 

1), 2) dan 3)  Laporan kepada Instansi kesehatan setempat, Isolasi dan Disinfeksi 
serentak: sama seperti yang telah diuraikan untuk hepatitis A, di atas. 

4) Karantina: tidak diperlukan. 
5) Imunisasi kontak: Tidak ada produk vaksin yang tersedia untuk mencegah 

hepatitis E. IG yang disiapkan dari plasma yang dikumpulkan dari daerah non-
endemik HEV tidak efektif untuk mencegah seseorang jatuh sakit selama terjadi 
KLB hepatitis E, dan efikasi IG yang berasal dari plasma yang dikumpulkan dari 
daerah endemis tidak jelas. Pada penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 
prototipe vaksin pada binatang, vaksin tersebut dapat merangsang pembentukan 
antibodi yang melemahkan infeksi HEV tetapi tidak dapat mencegah ekskresi 
virus dalam tinja. 

6) Investigasi kontak dan sumber infeksi: Sama seperti yang diuraikan untuk hepatitis 
A di atas. 

7) Pengobatan spesifik: Tidak ada. 
 
 C.  Cara-cara penanggulangan  wabah 

Lakukan penyelidikan Epidemiologis terhadap cara-cara penularan; selidiki persediaan 
air dan lakukan pemetaan penduduk dengan risiko tinggi untuk terinfeksi. Lakukan 
upaya khusus untuk meningkatkan sanitasi dan membudayakan perilaku hidup bersih 
dan sehat untuk mencegah terjadinya pencemaran pada makanan dan air. 

 
D. Implikasi bencana 

Bahaya penularan terjadi pada bencana, kerusuhan, dimana terjadi pengungsian, oleh 
karena sanitasi yang jelek dan persediaan air yang tidak mencukupi. Jika kasus terjadi, 
tingkatkan upaya mendesak untuk memperbaiki sanitasi lingkungan dan penyediaan 
air bersih dalam jumlah yang mencukupi. 

  
E. Tindakan Internasional:  Tidak ada.  

 
 
 
 
HERPES SIMPLEX      ICD-9 054;  ICD-10 B00 
INFEKSI VIRUS HERPES ANOGENITAL   ICD-10 A60 
(Penyakit virus alphaherpes, herpesvirus hominis, virus herpes pada manusia 1 dan 2) 
 
 
1. Identifikasi 

Herpes simpleks merupakan infeksi virus yang ditandai dengan lesi primer terlokalisir, 
laten dan adanya kecendurangan untuk kambuh kembali. Ada 2 jenis virus – yaitu  virus 
herpes simpleks (HSV) tipe 1 dan 2 pada umumnya menimbulkan gejala klinis yang 
berbeda, tergantung pada  jalan masuknya.  Dapat menyerang alat-alat genital atau 
mukosa mulut. 
Infeksi primer dengan HSV 1 mungkin ringan tanpa gejala, terjadi pada awal masa kanak-
kanak.  
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Kira-kira 10% dari infeksi primer, muncul sebagai suatu penyakit dengan spektrum gejala 
klinis yang beragam, ditandai dengan panas dan malaise sampai 1 minggu atau lebih, 
mungkin disertai dengan  gingivostomatitis yang berat diikuti dengan lesi vesikuler pada 
orofaring, keratoconjunctivitis berat, dan disertai munculnya gejala dan komplikasi kulit 
menyerupai eczema kronis, meningoencephalitis atau beberapa infeksi fatal yang terjadi 
pada bayi baru lahir (congenital herpes simplex, ICD-9 771.2; ICD-10 P35.2). HSV 1 
sebagai penyebab sekitar 2% faringotonsilitis akut, biasanya sebagai infeksi primer.  
Reaktivasi infeksi laten biasanya menyebabkan herpes labialis (demam blister atau cold 
sores) ditandai dengan munculnya vesikula superfisial yang jelas dengan dasar 
erythematous, biasanya pada muka atau bibir, mengelupas dan akan sembuh dalam 
beberapa hari. Reaktivasi dipercepat oleh berbagai macam trauma, demam, perubahan 
psikologis atau penyakit kambuhan dan mungkin juga menyerang jaringan tubuh yang 
lain; hal ini terjadi karena adanya circulating antibodies, dan antibodi ini jarang sekali 
meningkat oleh karena reaktivasi. Penyebaran infeksi yang luas dan mungkin terjadi pada 
orang-orang dengan immunosuppressed. 
Dapat menyerang SSP bisa disebabkan oleh infeksi primer ataupun karena terjadi 
recrudescence. HSV 1 adalah penyebab utama dari meningoencephalitis. Dapat timbul 
gejala panas, sakit kepala, leukositosis, iritasi selaput otak, drowsiness, bingung, stupor, 
koma dan tanda-tanda neurologis fokal, dan sering dikaitkan dengan satu atau wilayah 
temporal lain. Gejala-gejala ini mungkin dikacaukan dengan berbagai lesi intracranial lain 
seperti absespada otak dan meningitis TB. Karena terapi antiviral dapat menurunkan 
angka kematian yang tinggi, maka pemeriksaan PCR untuk DNA virus herpes pada LCS 
atau biopsi dari jaringan otak seharusnya segera dilakukan pada tersangka untuk 
menegakkan diagnosa pasti. 
Genital herpes, biasanya disebabkan oleh HSV2 terjadi terutama pada orang dewasa dan 
penderita penyakit menular seksual. Infeksi pertama dan infeksi ulang terjadi dengan atau 
tanpa gejala. Pada wanita cervix dan vulva. Infeksi ulang umumnya menyerang vulva, 
kulit daerah perineum, kaki dan pantat. Pada laki-laki, lesi muncul pada glans penis atau 
daerah preputium, dan pada anus dan rectum pada orang yang melakukan anal seks. 
Daerah lain yang terkena selain alat kelamin dan daerah perineal, antara lain adalah mulut, 
terjadi pada kedua jenis kelamin, tergantung dari kebiasaan hubungan seksual yang 
dilakukan oleh orang tersebut. Infeksi oleh HSV 2 lebih sering menyebabkan meningitis 
aseptik dan radikulitis daripada meningoencephalitis. 
Infeksi neonatal dapat dibagi menjadi 3 jenis gejala klinis yaitu: infeksi yang menyebar 
dan umumnya menyerang hati, encephalitis dan infeksi yang terbatas pada kulit, mata dan 
mulut. Bentuk pertama dan kedua sering menyebabkan kematian. Infeksi umumnya 
disebabkan oleh HSV 2 tetapi infeksi yang disebabkan oleh HSV1 juga sering terjadi. 
Risiko terjadinya infeksi pada anak-anak tergantung kepada 2 faktor utama pada ibu; yaitu 
usia kehamilan pad saat ibu hamil tersebut mengeluarkan HSV dan tergantung juga 
kepada apakah infeksi yang dialami infeksi sekunder atau infeksi primer. Hanya ekskresi 
yang mengandung HSV yang dikeluarkan saat persalinan yang berbahaya bagi bayi yang 
baru lahir dengan pengecualian walaupun jarang infeksi intrauterine dapat terjadi. Infeksi 
primer pada ibu dapat meningkatkan risiko infeksi pada bayi dari 3% menjadi 30% 
diperkirakan karena imunitas pada ibu dapat memberikan perlindungan.Diagnosa 
ditegakkan berdasarkan terjadinya perubahan sitologis yang khas 
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 (multinucleated giant cell dengan intranuclear inclusion pada kerokan jaringan atau 
biopsi), tetapi harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan FA secara langsung atau dengan 
isolasi virus dari lesi mulut atau lesi alat kelamin atau dari biopsi otak pada kasus-kasus 
encephalitis atau dengan ditemukannya DNA HSV pada lesi atau cairan LCS dengan 
PCR. Diagnosis pada infeksi primer dipastikan dengan adanya kenaikan 4 kali pada titer 
paired sera dengan berbagai macam tes serologis; adanya imunoglobulin spesifik IgM 
untuk herpes mengarah pada suspek tetapi antibodi konklusif terhadap infeksi primer. 
Teknik-teknik yang dapat diandalkan untuk membedakan antibodi tipe 1 dan tipe 2 saat 
ini tersedia diberbagai laboratorium diagnostik; isolat virus dapat dibedakan dari yang lain 
dengan analisis DNA. Tes serologis yang spesifik belum tersedia secara luas. 

 
2. Penyebab Infeksi 

Penyebab infeksi adalah Virus herpes simpleks termasuk dalam famili herpesviridae, 
subfamili alphaherpesvirinae. HSV tipe 1 dan tipe 2 dapat dibedakan secara imunologis 
(terutama kalau digunakan antibody spesifik atau antibody monoclonal). Dan HSV tipe 1 
dan tipe 2 juga berbeda kalau dilihat dari pola pertumbuhan dari virus tersebut pada kultur 
sel, embryo telur dan pada binatang percobaan. 

  
3. Distribusi Penyakit  

Tersebar di seluruh dunia. Hamapir 50%-90% orang dewasa memiliki antibodi terhadap 
HSV 1. Infeksi awal HSV 1 biasanya terjadi sebelum usia 5 tahun, namun saat ini banyak 
infeksi primer ditemukan terjadi pada orang dewasa. Infeksi HSV 2 biasanya dimulai 
karena aktivitas seksual dan jarang terjadi sebelum menginjak dewasa, kecuali kalau 
terjadi sexual abused pada anak-anak. Antibodi HSV 2 ditemukan sekitar 20%-30% pada 
orang Amerika dewasa. Prevalensi antibodi HSV 2 meningkat (lebih dari 60%) pada 
kelompok sosial ekonomi rendah dan pada orang-orang yang berganti-ganti pasangan. 

 
4. Reservoir – Manusia berperan sebagai reservoir. 
 
5. Cara-cara Penularan 

Kontak dengan virus HSV 1 pada saliva dari  carrier mungkin cara yang paling penting 
dalam penyebaran penyakit ini. Infeksi dapat terjadi melalui perantaraan petugas 
pelayanan kesehatan (seperti dokter gigi) yaitu dari pasien HSV mengakibatkan lesi 
herpes bernanah (herpetic whitlow). Penularan HSV2 biasanya melalui hubungan seksual. 
Kedua tipe baik tipe 1 dan tipe 2 mungkin ditularkan keberbagai lokasi dalam tubuh 
melalui kontak oral-genital, oral-anal, atau anal-genital. Penularan kepada neonatas 
biasanya terjadi melalui jalan lahir yang terinfeksi, jarang terjadi didalam uterus atau 
postpartum. 

 
6. Masa Inkubasi 

Masa inkubasi berlangsung dari 2 sampai dengan 12 hari. 
 
7.  Masa Penularan 

HSV dapat diisolasi dalam 2 minggu dan kadang-kadang lebih dari 7 minggu setelah 
muncul stomatitis primer atau muncul lesi genital primer. Keduanya, yaitu baik infeksi 
primer maupun infeksi ulang mungkin terjadi tanpa gejala. Setelah itu, HSV mungkin 
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ditemukan secara intermittent pada mukosal selama bertahun-tahun dan bahkan mungkin 
seumur hidup, dengan atau tanpa gejala klinis. Pada lesi yang berulang, infektivitis lebih 
pendek dibandingkan infeksi primer dan biasanya virus tidak bisa ditemukan lagi setelah 5 
hari. 

 
8. Kerentanan dan Kekebalan 

Manusia pada umumnya rentan. 
 
9. Cara-cara Pemberantasan 

A.  Upaya Pencegahan 
1). Berikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat dan tentang kebersihan 

perorangan yang bertujuan untuk  mengurangi perpindahan bahan-bahan infeksius. 
2). Mencegah kontaminasi kulit dengan penderita eksim melalui bahan-bahan 

infeksius. 
3). Petugas kesehatan harus menggunakan sarung tangan pada saat berhubungan 

langsung dengan lesi yang berpotensi untuk menular. 
4). Disarankan untuk melakukan operasi Cesar sebelum ketuban pecah pada ibu 

dengan infeksi herpes genital primer yang terjadi pada kehamilan trimester akhir, 
karena risiko yang tinggi terjadinya infeksi neonatal (30-50%). Penggunaan 
elektrida pada kepala merupakan kontra indikasi. Risiko dari infeksi neonatal yang 
fatal setelah infeksi berulang lebih rendah (3-5%) dan operasi Cesar disarankan 
hanya jika terjadi lesi aktif pada saat persalinan. 

5). Menggunakan kondom lateks saat melakukan hubungan seksual mengurangi risiko 
infeksi; belum ada anti virus yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya 
infeksi primer meskipun acyclovir mungkin dapat digunakan untuk pencegahan 
untuk menurunkan insidensi kekambuhan, dan untuk mencegah infeksi herpes 
pada pasien dengan defisiensi imunitas. 

 
B. Pengawasan penderita, Kontak dan Lingkungan sekitar 

1) Laporan kepada Instansi kesehatan setempat; laporan resmi penderita dewasa 
biasanya tidak diwajibkan, tetapi beberapa negara bagian mengharuskan laporan 
untuk herpes genital, kelas 5; infeksi neonatal di beberapa negara bagian wajib 
dilaporkan, kelas 3 B (lihat pelaporan tentang penyakit menular). 

2) Isolasi: Lakukan isolasi kontak terhadap infeksi neonatal dan terhadao lesi yang 
menyebar atau lesi primer yang berat; untuk lesi yang berulang, perlu dilakukan 
kewaspadaan terhadap discharge dn sekret. Pasien dengan lesi herpetic dilarang 
berhubungan dengan bayi baru lahir, anak-anak dengan eksim atau anak dengan 
luka bakar atau pasien dengan immunosuppresed. 

3) Disinfeksi serentak: tidak dilakukan. 
4) Karantina: Tidak dilakukan. 
5) Imunisasi kontak:  Tidak ada. 
6) Penyelidikan kontak dan sumber infeksi: Jarang  dilakukan karena tidak praktis. 
7) Pengobatan spesifik: Gejala akut dari herpetic keratitis dan stadium awal dendritic 

ulcers diobati dengan trifluridin atau adenine arabisonide (vidarabine, via-A® atau 
Ara-A®) dalam bentuk ophthalmic ointment atau solution. Corticosteroid jangan 
digunakan untuk herpes mata kecuali dilakukan oleh seorang ahli mata yang 
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sangat berpengalaman. Acyclovir IV sangat bermanfaat untuk mengobati herpes 
simpleks encephalitis tetapi mungkin tidak dapat mencegah terjadinya gejala sisa 
neurologis. Acyclovir (zovirax®) digunakan secara oral, intravena atau topical 
untuk mengurangi menyebarnya virus, mengurangi rasa sakit dan mempercepat 
waktu penyembuhan  pada infeksi genital primer dan infeksi herpes berulang, 
rectal herpes dan herpeticwhitrow (lesi pada sudut mulut bernanah). Preparat oral 
paling nyaman digunakan dan mungkin sangat bermanfaat bagi pasien dengan 
infeksi ekstensif berulang. Namun, telah dilaporkan adanya mutasi strain virus 
herpes yang resosten terhadap acyclovir. Valacyclovir dan famciclovir baru-baru 
ini diberi lisensi untuk beredar sebagai pasangan acyclovir dengan efikasi yang 
sama. Pemberian profilaksis harian obat tersebut dapat menurunkan frekuensi 
infeksi HSV berulang pada orang dewasa. Infeksi neonatal seharusnya diobati 
dengan acyclovir intravena. 

 
C. Penanggulangan  wabah: Tidak dilakukan. 
 
D. Implikasi bencana:  Tidak ada. 
 
E. Tindakan  Internasional: Tidak ada. 

 
 
 
 
 
MENINGOENCEPHALITIS DISEBABKAN CERCOPITHECINE HERPES  
VIRUS 1       ICD-9 054.3; ICD-10 B00.4 
(B-virus, Penyakit Simian B) 
 
Meskipun HSV 1 (biasanya, tipe 2) dapat menyebabkan meningoencephalitis, gambarannya 
sangat jelas berbeda dengan infeksi virus B, penyakit SSP yang disebabkan oleh 
cercopithecine herpesvirus 1, suatu jenis virus yang sangat dekat dengan HSV. Virus ini 
menyebabkan meningkatnya kejadian encephalomyelitis pada dokter hewan, petugas 
laboratorium, dan orang-orang yang sering kontak dekat dengan kera yang berasal dari 
belahan timur bumi atau kontak dengan kultur sel kera. Setelah masa inkubasi yang 
berlangsung antara 3 hari sampai dengan 3 minggu maka akan terjadi demam akut disertai 
dengan sakit kepala, lesi lokal berbentuk vesikuler, lymphocytic pleocytosis dan berbagai pola 
gejala neurologis yang berbeda. Lebih dari 70% dari kasus ini berakhir dengan kematian, 1 
hari atau 3 minggu setelah mulai timbul gejala. Terjadinya penyembuhan kadang-kadang 
diikuti dengan terjadinya gejala sisa berupa kecacatan menetap, namun beberapa kasus, baru-
baru ini yang diobati dengan acyclovir dapat sembuh total. Virus penyebab infeksi secara 
alamiah pada kera analog dengan infeksi HSV pada manusia; 30%-80% dari kera rhesus 
ditemukan seropositif. Selama mengalami stress (sewaktu diangkat dalam pelayaran dilautan 
dan pengangkutan didarat), terjadi peningkatan angka virus pada kera ini. Angka kesakitan 
pada manusia sangat jarang tapi kalau terjadi sangat fatal, biasanya infeksi didapat karena 
gigitan kera yang kelihatannya normal atau kulit yang tidak terlindungi atau membrana 
mukosa terpajan dengan saliva monyet yang terinfeksi atau dengan kultur sel kera. 
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Pencegahan sangat tergantung pada penggunaan baju pelindung yang benar atau tindakan 
yang hati-hati untuk mengurangi pajanan pada kera. Setiap gigitan atau luka garukan yang 
didapatkan dari kera macaques atau dari kadang monyet yang mungkin sudah terkontaminasi 
dengan sekret kera macaque dan mengakibatkan perdarahan harus segera dicuci dengan benar 
menggunakan sabun dan air. Pengobatan profilaksis dengan antiviral seperti acyclovir, perlu 
dipertimbangkan pada seseorang yang menangani binatang, yang mendapat luka tusukan yang 
agak dalam yang tidak dapat dibersihkan dan dirawat dengan sempurna; status apakah kera 
tersebut mengandung virus-B ataukan tidak harus diketahui dengan jelas. Timbulnya beberapa 
lesi pada kulit atau timbulnya gejala-gejala neurologis seperti gatal-gatal, nyeri atau mati rasa 
di sekitar luka perlu dilakukan konsultasi dan diagnosis dengan ahli untuk mendapatkan 
pengobatan. 
 
 
 
HISTOPLASMOSIS             ICD-9 115; ICD-10 B39 
 
 
Dua mycoses dengan gejala klinis yang berbeda disebutkan sebagai histoplasmosis kerena 
patogen penyebab tidak dapat dibedakan secara morfologis pad saat dibiakkan dalam kultur 
media yang tumbuh sebagai jamur (molds). Informasi lebih rinci akan diberikan untuk infeksi 
yang disebabkan oleh Histoplasma capsulatum var. capsulatum, dan diikuti dengan 
penjelasan singkat tingkat histoplasmosis yang disebabkan oleh H. capsulatum var. duboisii.  
 
I.  INFEKSI OLEH HISTOPLASMA CAPSULATUM ICD-9 115.0; ICD-10 B39.4 

(Histoplasmosis capsulati, Histoplasmosis akibat infeksi H. capsulatum var. capsulatum, 
American histoplasmosis) 

 
1. Identifikasi 

Mycosis sistemik dengan spektrum klinis yang bervariasi, dengan lesi utama terjadi pada 
paru-paru. Walaupun infeksi sering terjadi, namun penyakit ini muncul dengan gejala 
klinis yang jelas sangat jarang. Lima bentuk gejala klinis sebagai berikut sering 
ditemukan: 
1) Tanpa gejala dan hanya ditandai dengan gejala hypersensitive terhadap histoplasmin. 
2) Berupa tumor pernafasan akut yang jinak, dengan variasi mulai dari penyakit yang 

ringan pada saluran pernafasan sampai dengan tidak dapat melakukan aktivitas karena 
tidak enak badan, demam, kedinginan, sakit kepala, myalgia, nyeri dada dan batuk 
nonproduktif, kadang-kadang timbul erythema multiforme dan erythema nodosum. 
Ditemukan adanya pengapuran kecil-kecil tersebar pada paru-paru, pengapuran pada 
kelenjar limfe, hiler dan limpa merupakan gejala lanjut dari penyakit ini. 

3) Histoplasmosis disseminata akut dengan demam yang menguras tenaga, gejala GI, 
timbulnya gejala supresi sum-sum tulang, hepatosplenomegali, limfadenopati dan 
yang berlangsung cepat, lebih sering terjadi pada bayi, anak muda dan pasien dengan 
gangguan kekebalan termasuk mereka dengan AIDS. Tanpa pengobatan benar, bentuk 
penyakit tersebut biasanya mengakibatkan kematian. 

4) Histoplasma kronis disseminata dengan demam ringan berlanjut, kehilangan berat 
badan, lemah, hepatosplenomegali, abnormalitas hematologi ringan dan penyakit fokal 

 



 277

(seperti endocarditis, meningitis, ulcus pada mukosa mulut, laring, sakit perut atau 
muncul sebagai penyakit pada saluran pencernaan dan penyakit Addison). Bentuk 
penyakit tersebut berlangsung secara subakut dengan perjalanan penyakit lebih dari 
10-11 bulan dan biasanya mematikan apabila tidak diobati. 

5) Sakit paru-paru kronis dengan gejala klinis dan radiologis menyerupai tuberculosis 
paru kronis dengan caverne, terjadi paling sering pada usia pertengahan dan pria 
berusia tua dengan penyakit yang mendasari berupa emfisema dan berlangsung selama 
beberapa bulan atau tahun dengan periode inaktif dan kadang-kadang sembuh secara 
spontan (tiba-tiba). 

 
Diagnosa klinis ditegakkan dengan kultur atau ditemukannya jamur pada sediaan apus 
dengan pengecatan Giemsa atau sediaan apus dengan pengecatan Wright yang diambil 
dari eksudat ulcus, sum-sum tulang, sputum atau darah; teknik pengecatan khusus penting 
dilakukan untuk bisa melihat jamur-jamur pada sediaan biopsi yang diambil dari hati dan 
ulkus atau kelenjar limfe paru. Dari berbagai jenis pemeriksaan serologis yang ada saat 
ini, maka pemeriksaan imunodifusi adalah yang paling spesifik dan dapat dipercaya. 
Terjadinya peningkatan pada titer CF dengan paired sera mungkin ditemukan pada awal 
infeksi akut dan sebagai bukti dari penyakit aktif; meskipun demikian, hasil skin test yang 
positif terhadap histoplasmin yang baru saja dilakukan akan meningkatkan titer terhadap 
bentuk mycelial, dan dengan pemeriksaan serologis dapat terjadi reaksi silang dengan 
mikosis lain. Hasil tes positif palsu cukup banyak terjadi dibandingkan dengan hasil 
pemeriksaan serologis yang negatif tidak menyingkirkan diagnosa. Deteksi antigen pada 
serum atau urin berguna untuk menegakkan diagnosa dan digunakan untuk memantau 
hasil pengobatan histoplasmosis disseminata. Pemeriksaan skin test terhadap histoplasmin 
bermanfaat pada studi epidemiologis namun bukan untuk menegakkan diagnosa. 

 
2. Penyebab Infeksi 

Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatus), suatu jamur 
dimorphic yang tumbuh subur di tanah sebagai jamur dan sebagai ragi pada binatang atau 
manusia. 

 
3. Distribusi penyakit 

Infeksi biasanya terjadi pada fokus-fokus didaerah tertentu yang tersedia luas di Amerika, 
Afrika, Asia timur dan Australia, jarang terjadi di Eropa. Terjadinya hipersensitifitas 
terhadap histoplasmin menunjukkan adanya infeksi sebelumnya, kadang-kadang 
ditemukan pada 80% populasi  di bagian timur dan tengah Amerika Serikat. Secara klinis 
penyakit ini sangat jarang terjadi, dan jarang menjadi berat. Prevalensi meningkat dari 
masa kanak-kanak sampai dengan umur 15 tahun, perbedaan gender biasanya tidak 
nampak kecuali bentuk paru-paru kronis lebih banyak terjadi pada pria. Wabah terjadi 
pada daerah endemis di lingkungan keluarga, pelajar, pekerja yang terpajan dengan 
burung, ayam atau terpajan dengan kotoran kelelawar yang mengontamisai tanah. 
Histoplasmosis juga terjadi pada anjing, kucing, kuda, tikus,  sigung, opossum, rubah atau 
binatang lainnya, sering dengan gambaran klinis yang sama dengan penyakit pada 
manusia. 
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4. Reservoir 
Tanah dengan kandungan organik yang tinggi dan kotoran burung yang berserakan dapat 
menjadi reservoir, terutama di sekitar dan pada kandang ayam yang berumur tua, pada gua 
tempat kelelawar bersembunyi dan di sekitar sarang burung jalak, burung gagak dan 
tempat bertengger burung merpati. 

 
5. Cara penularan 

Jamur yang tumbuh dalam tanah menghasilkan microconidia dan tuberculate 
macroconidia; infeksi sebagai akibat karena menghirup conidia yang berada di udara. 
Penularan dari orang ke orang dapat terjadi jika jaringan yang terinfeksi dicangkokkan ke 
orang yang sehat. 

 
6.  Masa Inkubasi 

Gejala-gejala muncul dalam 3-17 hari setelah terpajan namun memungkinkan lebih 
pendek pada tingkat pemajanan yang tinggi; biasanya 10 hari. 

 
7. Masa Penularan : Tidak ditularkan dari orang ke orang. 
 
8. Kerentanan dan Kekebalan 

Semua orang rentan terhadap infeksi. Infeksi tersembunyi sangat umum terjadi di daerah 
endemis dan biasanya mengakibatkan terjadinya peningkatan kekebalan terhadap infeksi. 
Infeksi opportunistic dapat terjadi pada orang dengan kekebalan tubuh yang rendah. 

 
9. Cara-cara Pemberantasan 

A.  Cara-cara Pencegahan 
Kurangi pajanan dengan debu di lingkungan yang tercemar, seperti  kandang ayam 
dan tanah di sekelilingnya. Semprot tanah disekitar lingkungan yang tercemar dengan 
air atau minyak untuk mengurangi debu; gunakan masker pelindung. 

 
B. Penanganan penderita, kontak dan lingkungan sekitar 

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat: di daerah endemis tertentu wajib 
dilaporkan (di Amerika Serikat); di banyak negara, bukan merupakan penyakit 
yang harus dilaporkan, Kelas 3B (lihat pelaporan tentang penyakit menular). 

2) Isolasi:  Tidak perlu. 
3) Disinfeksi serentak:  Lakukan disinfeksi terhadap Sputum dan alat-alat yang 

tercemar. Lakukan kebersihan menyeluruh. 
4) Karantina: Tidak diperlukan. 
5) Imunisasi kontak:  Tidak diperlukan. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi:  Lakukan investigasi tehadap kontak 

serumah dan kontak dalam lingkungan pekerjaan untuk membuktikan bahwa telah 
terjadi infeksi yang bersumber dari lingkungan biasa. 

7) Pengobatan spesifik: Ketoconazole secara oral dipakai untuk pengobatan pada 
pasien yang mempunyai sistem kekebalan yang baik. Itraconazole peroral dapat 
juga diberikan bagi individu non-HIV dengan histoplasmosis paru dan 
histoplasmosis disseminata. Tidak diberikan pada penderita dengan gejala SSP. 
Untuk pasien dengan histoplasmosis disseminata, amphotericin B (Fungizone®) 
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IV merupakan obat pilihan. Itraconazole efektif digunakan untuk pengobatan 
supresif kronis pada penderita AIDS yang sebelumnya telah diberikan 
amphotericin B. 

 
C. Upaya Penanggulangan  wabah 

Apabila ditemukan sejumlah kasus penderita penyakit paru akut di daerah ataupun di 
luar daerah endemis, khususnya  dengan riwayat pajanan dengan debu dalam ruangan 
tertutup di dalam gua atau didalam gedung, lantai bawah gedung harus dicurigai 
kemungkinan infeksi histoplasmosis. Tempat yang perlu diwaspadai seperti loteng, 
lantai dasar, gua atau konstruksi bangunan dengan kotoran burung dalam jumlah 
banyak atau dengan kotoran kelelawar harus dilakukan penyelidikan epidemiologi 
yang benar. 

 
D.  Implikasi  bencana 

Tidak ada implikasi bencana. Bahaya mungkin terjadi apablia ada orang berkelompok 
dalam jumlah besar, khususnya orang yang berasal dari daerah nonendemis, karena 
sesuatu hal harus pindah atau tinggal di daerah endemis jamur. 

 
E.  Tindakan  Internasional:  Tidak ada. 

 
 
 
II. HISTOPLASMOSIS DUBOISII   ICD-9 115.1; ICD-10 B39.5 
 (Histoplasmosis akibat H. capsulatum var. duboisii, Histoplasmosis Afrika) 
 
Penyakit ini biasanya muncul sebagai granuloma subakut pada kulit atau tulang. Infeksi, 
biasanya setempat, atau menyebar pada kulit, jaringan di bawah kulit, kelenjar limfe,  tulang 
sendi, paru dan organ dalam rongga perut. Penyakit ini lebih banyak terjadi pada pria dan 
menyerang semua umur, khususnya pada dekade kedua kehidupan. Sejauh ini, penyakit 
tersebut hanya diketemukan di Afrika dan Madagaskar. Diagnosa dibuat dengan kultur dan 
dengan ditemukannya sel ragi dari H. capsulatum var. duboisii dalam jaringan yang dilakukan 
pada preparat apus atau dari jaringan biopsi. Sel-sel ini berukuran lebih besar dibandingkan 
dengan sel ragi dari H. capsulatum var. capsulatum. Prevalensi yang sebenarnya dari H. 
duboisii, reservoir, dan cara penularan serta masa inkubasi belum diketahui dengan jelas. 
Penyakit ini tidak ditularkan dari orang ke orang. Pengobatan mungkin sama dengan 
histoplasmosis di Amerika. 
 
 
 
PENYAKIT CACING TAMBANG (HOOKWORM DISEASE)  ICD-9 126; ICD-10 B76 
(Ancylostomiasis, Uncinariasis, Necatoriasis) 
 
1. Identifikasi 

Suatu infeksi parasit kronis yang sering terjadi dan muncul dengan berbagai gejala, 
biasanya proporsi terbesar dengan berbagai tingkat anemia. Pada infeksi berat, akibat 
darah diisap oleh cacing mengakibatkan terjadinya kekurangan zat besi dan menyebabkan 
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terjadinya anemia hipokromik, anemia mikrositik, sebagai penyebab utama disabilitas. 
Anak-anak dengan infeksi berat dalam jangka waktu lama dapat menderita 
hipoproteinemia dan mengalami keterbelakangan mental dan keterbelakangan 
perkembangan fisiknya. Kadang-kadang, reaksi paru akut yang berat dan gejala GI dapat 
terjadi mengikuti pemajanan infeksi larva. Kematian jarang terjadi  dan biasanya 
disebabkan oleh infeksi yang lain. Infeksi cacing tambang ringan umumnya ditandai 
dengan beberapa atau tanpa gejala klinis. 

Diagnosa adanya Infeksi ditegakkan dengan ditemukannya telur cacing tambang dalam 
tinja; pemeriksaan tinja mungkin negatif pada awalnya perjalan penyakitnya sampai 
cacing menjadi dewasa. Untuk melakukan diferensiasi spesies memerlukan pemeriksaan 
mikroskopis kultur larva yang berasal dari tinja, atau pemeriksaan cacing dewasa yang 
dikeluarkan dengan obat pencahar setelah diberi obat cacing (Vermifuga). Membedakan 
spesies dapat juga dilakuakn dengan menggunakan teknik PCR-RFLP. 

 
2. Penyebab Penyakit 

Necator americanus, Ancylostoma duodenale, A. ceylanicum dan A. caninum.  
 
3. Distribusi Penyakit 

Endemis secara luas di negara tropis dan subtropis dimana pembuangan tinja manusia 
yang tidak saniter, dimana keadaan tanah, keadaan suhu dan kelembaban yang 
mendukung hidupnya larva infektif.  Dapat juga ditemukan didaerah beriklim sedang 
dengan keadaan lingkungan yang serupa (contohnya didaerah pertambangan). Necator 
dan Ancylostoma ditemukan di banyak tempat di Asia (terutama di Asia Tenggara), 
Pasifik selatan dan Afrika timur. N. americanus merupakan spesies yang umum 
ditemukan di Asia terutama Asia Tenggara, sebagian besar di daerah tropis Afrika dan 
Amerika; A. duodenale banyak ditemukan di Afrika Utara, termasuk di lembah Nile, di 
bagian utara India, di agian utara Timur Jauh dan daerah Andean di Amerika selatan. 
A.ceylanicum terdapat di Asia Tenggara namun lebih jarang jika dibandingkan dengan N. 
americanus atau A. duodenale. A. caninum di Australia diketahui sebagai penyebab 
sindroma eosinophilic enteritis di Australia.  

 
4. Reservoir 

Manusia adalah reservoir untuk N. americanus dan A. duodenale; sedangkan kucing dan 
anjing untuk A. ceylanicum dan A. caninum. 

 
5. Cara Penularan 

Telur dalam tinja yang di deposit didalam tanah dan menetas ditanah; dalam kondisi yang 
sesuai yaitu udara yang lembab, suhu dan tipe tanah yang sesuai, larva berkembang 
menjadi stadium tiga, menjadi infektif dalam 7-10 hari. Infeksi pada manusia terjadi 
ketika larva infektif masuk melalui kulit, biasanya pada kaki; kemudian, mengakibatkan 
terjadinya dermatitis yang khas (ground itch). Larva A. caninum mati dalam kulit, 
menyebabkan terjadinya larva migrans pad kulit. Larva Necator dan Ancylostoma yang 
lain biasanya masuk ke kulit dan lewat saluran limfe dan aliran darah menuju paru-paru, 
masuk ke alveoli, pindah ke trachea kemudian ke faring, ditelan dan mencapai usus halus 
dimana mereka menyerang dinding usus halus, berkembang menjadi dewasa dalam 6-7 
minggu (3-4 minggu pada kasus A. ceylanicum) dan sangat khas dapat menghasilkan 
ribuan telur per hari. Infeksi Ancylostoma bisa juga didapat karena menelan larva infektif; 
kemungkinan terjadinya penularan vertikal pernah dilaporkan. 
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6. Masa Inkubasi 
Gejala dapat muncul dalam beberapa minggu sampai dengan berbulan-bulan, tergantung 
kepada infeksi dan masukan zat besi pada pejamu. Infiltrasi paru, batuk dan tracheitis 
mungkin dapat terjadi selama fase migrasi di paru, khususnya infeksi Necator. Setelah 
memasuki tubuh manuasia, A. duodenale menjadi dormant selama sekitar 8 bulan, setelah 
itu cacing mulai tumbuh dan berkembang lagi, dengan infeksi patent (tinja yang berisi 
telur) terjadi satu bulan kemudian. 

 
7. Masa Penularan 

Tidak ada penularan dari orang ke orang, tetapi seorang yang terinfeksi dapat mencemari 
tanah selama beberapa tahun bila tanpa pengobatan. Dalam keadaan yang  baik, larva 
tetap infektif dalam tanah selama beberapa minggu. 

 
8. Kerentanan dan Kekebalan 

Berlaku umum, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kekebalan terjadi akibat 
terinfeksi. 

 
9. Cara-cara Penanggulangan 

A. Cara-cara Pencegahan 
1) Berikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya tanah yang tercemar oleh 

tinja manusia, kotoran kucing dan kotoran anjing, dan tentang upaya pencegahan 
yang harus dilakukan seperti memakai sepatu di daerah endemis. 

2) Lakukan pencegahan pencemaran terhadap tanah dengan membangun sistem 
pembuangan tinja yang saniter, khususnya pembuangan jamban umum di daerah 
pedesaan. Pemupukan tanaman dengan tinja dan sistem pembuangan air limbah 
yang buruk sangat berbahaya. 

3) Lakukan pemeriksaan dan Pengobatan terhadap penduduk yang pindah dari daerah 
endemis ke daerah reseptif non-endemis, khususnya mereka yang bekerja tanpa 
menggunakan sepatu pada pertambangan, konstruksi bendungan atau pada sektor 
pertanian. 

 
B Penanganan Penderita, Kontak dan Lingkungan sekitar 

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat:  Laporan kasus tidak wajib 
dilakukan; Kelas 5 (lihat pelaporan tentang penyakit menular) 

2) Isolasi:  tidak ada. 
3) Disinfeksi serentak:  Pembuangan tinja yang saniter untuk mencegah pencemaran 

tanah. 
4) Karantina:  Tidak diperlukan. 
5) Imunisasi kontak:  Tidak ada. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi:  Setiap kontak yang terinfeksi dan Carrier 

merupakan penyebar infeksi tidak langsung yang sangat potensial maupun nyata. 
7) Pengobatan spesifik: Pengobatan dosis tunggal dapat diberikan dengan 

mebendazole (Vermox®), albendazole (Zentel®), levamisole (Ketrax®),  atau 
pyrantel pamoat (Antiminth®). Pemeriksaan tinja lanjut dibekukan 2 minggu 
setelah pengobatan, dan Pengobatan harus diulang  jika infestasi cacing cukup 
berat. Pemberian suplemen zat besi akan memperbaiki anemia dan harus diberikan 
bersamaan dengan pengobatan cacing.  
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Transfusi diperlukan untuk anemia berat. Sebagai peganggan umum, wanita hamil 
pada trimester pertama kehamilan jika tidak ada indikasi kuat untuk diberikan 
pengobatan, sebaiknya jangan diberi obat cacing. 

 
C.  Upaya penanggulangan  wabah:  

Lakukan survei prevalensi di daerah endemis tinggi dan berikan pengobatan massal 
secara periodik. Berikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat tentang sanitasi 
lingkungan dan kebersihan perorangan, dan sediakan sarana yang cukup untuk 
pembuangan tinja. 

 
D.  Implikasi bencana:  Tidak ada. 
 
E.  Tindakan  Internasional:  Tidak ada. 

 
 
 
HYMENOLEPIASIS     ICD-9 123.6; ICD-10 B71.0 
 
I. HYMENOLEPIASIS KARENA HYMENOLEPSIS NANA 
 (dwarf tapeworm infection) 
 
1. Identifikasi 

Adalah Infeksi intestinal oleh cacing pita yang sangat kecil; infeksi ringan biasanya tanpa 
gejala. Cacing dalam jumlah besar dapat mengakibatkan enteritis dengan atau tanpa diare, 
nyeri perut dan gejala tidak jelas lainnya seperti muka pucat, kehilangan berat badan dan 
lemah. 
Diagnosis dibuat dengan pemeriksaan mikroskop untuk menemukan telur cacing dalam 
tinja. 

 
2. Penyebab penyakit 

Hymenolepis nana (dwarf tapeworm), cacing pita yang hanya menyerang manusia tanpa 
ada pejamu obilgatif intermedier. 

 
3. Distribusi Penyakit 

Tersebar di seluruh dunia; lebih banyak terjadi di daerah panas daripada dingin, dan di 
iklim kering daripada iklim basah. Cacing pita dwarf merupakan cacing pita yang paling 
sering ditemukan pada manusia di Amerika Serikat dan Amerika Latin. Hal itu juga 
terjadi di Australia, negara-negara di Timur Tengah, Timur Dekat dan India. 

 
4. Reservoir - Manusia, mungkin juga tikus. 
 
5. Cara Penularan 

Telur H. nana sudah infentif ketika dikeluarkan melalui tinja. Infeksi didapat karena 
menelan telur cacing yang terdapat dalam makanan atau air yang tercemar; penularan 
secara langsung dapat terjadi melalui jari yang tercemar (auto infeksi secara langsung atau 
penularan dari orang ke orang); atau karena menelan serangga yang mengandung larva 
yang berkembang dari telur yang ditelan oleh serangga. Pada saat telur H. nana ditelan, 

 



 283

telur tersebut menetas dalam usus, melepascan oncosphere yang masuk ke villi mukosa 
usus dan berkembang menjadi cysticercoid; cysticercoid ini akan pecah kedalam lumen 
dan tumbuh menjadi cacing pita dewasa. Banyak telur H. nana yang langsung infeksius 
ketika lepas dari proglottid pada usus manusia; sehingga terjadi autoinfeksi atau dapat 
terjadi penularan dari orang ke orang. Jika telur H. nana tertelan oleh mealworm (cacing 
gelang), kutu pemakan larva, kumbang atau serangga lainnya, mereka dapat berkembang 
menjadi cysticercoid yang infektif terhadap manusia dan binatang pengerat ketika tertelan. 

 
6.  Masa Inkubasi 

Saat timbulnya gejala dapat bervariasi; perkembangan menjadi cacing dewasa 
memerlukan waktu sekitar 2 minggu. 

 
7. Masa Penularan : Seseorang dapat menular sepanjang telur masih ditemukan dalam 

tinja. Infeksi H. nana dapat berlangsung dan bertahan hingga beberapa tahun. 
 

8. Kerentanan dan Kekebalan 
Setiap orang rentan terhadap infeksi; infeksi dapat menimbulkan kekebalan untuk infeksi 
ulang. Anak-anak lebih rentan untuk terserang daripada dewasa; infeksi intensif terjadi 
pada anak-anak yang memiliki kekebalan tubuh yang rendah dan kurang gizi. 

 
9. Cara-cara Pemberantasan 

A. Cara-cara Pencegahan 
1) Berikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kebersihan perorangan dan 

cara-cara pembuangan tinja yang saniter. 
2) Sediakan dan lakukan pemeliharaan sarana jamban yang saniter. 
3) Lindungi makanan dan air dari kontaminasi oleh tinja manusia dan tinja binatang 

pengerat. 
4) Lakukan pengobatan terhadap penderita untuk menghilangkan sumber infeksi 
5) Berantas tikus dari lingkungan rumah. 

 
B. Penanganan Penderita, Kontak dan Lingkungan sekitar 

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat; laporan tidak wajib dilakukan, Kelas 
5 (lihat pelaporan tentang penyekit menular). 

2) Isolasi:  Tidak diperlukan. 
3) Disinfeksi serentak:  Pembuangan tinja yang saniter. 
4) Karantina:  Tidak diperlukan. 
5) Imunisasi kontak:  Tidak diterapkan. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi:  Lakukan Pemeriksaan tinja dari anggota 

keluarga atau institusi. 
7) Pengobatan spesifik: Pemberian Praziquantel (Biltricide®) atau niclosamide 

(Yomesan®, Niclocide®) cukup efektif. 
 

C. Upaya penanggulangan wabah: KLB yang terjadi di sekolah dan institusi dapat 
dikendalikan dengan baik dengan memberikan pengobatan kepada individu yang 
terinfeksi dan dengan perhatian khusus pada kebersihan perorangan dan kelompok. 

 
 



 284

D. Implikasi bencana: Tidak ada. 
 
E. Tindakan  Internasional: Tidak ada. 

 
 
 
II. HYMENOLEPIASIS AKIBAT HYMENOLEPSIS DIMINUTA 
         ICD-9 123.6; ICD-10 B71.0 
 (Infeksi cacing pita tikus, Hymenolepiasis diminuta)    
 

Cacing pita tikus, H. diminuta, infeksi cacing ini terjadi secara kebetulan pada manusia, 
biasanya pada anak-anak kecil. Telur yang dilepaskan melalui tinja binatang pengerat 
tertelan oleh serangga seperti kutu pemakan larva, kumbang padi-padian dan kecoak 
dimana cysticercoid berkembang dalam hemosel. Cacing pita dewasa berkembang dalam 
tikus, celurut atau binatang pengerat lainnya ketika menelan serangga. Penduduk jarang 
sekali dan secara kebetulan menjadi pejamu, biasanya infeksi yang terjadi adalah oleh 
cacing pita tungal atau oleh beberapa ekor cacing pita; infeksi pada manusia jarang 
menunjukkan gejala. Diagnosis yang tepat didapatkan dengan menemukan telur cacing 
dalam tinja; pengobatan sama dengan pengobatan pada H. nana. 

 
 
 
III. DIPLYDIASIS      ICD-9 123.8; ICD-10 B71.1 
 (Infeksi cacing pita pada anjing) 
 

Anak-anak kecil yang baru belajar berjalan kadangkala terinfeksi oleh cacing pita anjing 
(Dipylidium caninum), cacing dewasa ditemukan di seluruh dunia pada anjing dan kucing. 
Infeksi jarang terjadi kalaupun terjadi infeksi dengan ditemukan gejala pada anak 
membuat orang tua sangat cemas karena melihat adanya proglotid (ruas cacing pita) 
seperti biji pada anus atau pada permukaan tinja bergerak-gerak. Infeksi didapat karena 
anak menelan kutu, dimana kutu tersebut pada waktu stadium larva, telah menelan telur 
cacing dari proglottid. Dalam waktu 3-4 minggu cacing pita menjadi dewasa. Infeksi 
dapat dicegah dengan cara menjaga anjing dan kucing bebas dari kutu dan cacing; 
Pengobatan yang efektif adalah dengan menggunakan niclosamide atau praziquantel. 

 
 
 
 
INFLUENZA       ICD-9 487; ICD-10 J10, 11 
 
1.  Identifikasi 
 Influenza adalah penyakit virus akut yang menyerang saluran pernafasan ditandai dengan 

timbulnya demam, sakit kepala, mialgia, lesi, coryza, sakit tenggorokan dan batuk. Batuk 
biasanya keras dan panjang namun gejala-gejala lainnya bisanya hilang dengan 
sendirinya. Penyakit ini sembuh dalam waktu 2-7 hari. Penyakit ini dikenal karena 
karakteristik epidemiologisnya; kasus sporadis diketahui hanya dengan pemeriksaan 
laboratorium. Influenza pada seseorang dapat dibedakan dengan penyakit yang 
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disebabkan oleh virus pernafasan lainnya. Gambaran klinis dapat berkisar mulai dari  
Common cold, Croup, bronchiolitis, pneumonia akibat virus dan penyakit pernafasan akut 
lain yang tidak jelas. Gejala pada saluran pencernaan (mual, muntah, diare) jarang terjadi, 
tetapi bisa saja gejala tersebut terjadi menyertai fase pernafasan pada anak yang terserang 
influenza, dan dilaporkan lebih dari 25% anak-anak pada KLB yang terjadi di sekolah 
disebabkan influenza B dan A (H1N1) mengalami gejala gastrointestinal. 
Influenza menjadi penting karena dari kecepatannya menyebar dan menjadi wabah, 
luasnya penyebaran penyakit dan timbulnya komplikasi yang serius khususnya terjadi, 
pneumonia akibat virus dan bakteri. Selama terjadinya wabah yang meluas, dapat terjadi 
penyakit yang berat dengan angka kematian yang tinggi, terutama pada orang dengan usia 
lanjut dan orang-rang yang lemah akibat berbagai penyakit seperti penyakit jantung, paru, 
ginjal atau penyakit gangguan metabolisme kronis. Proporsi kematian yang diakibatkan 
pneumonia dan influenza jika dibandingkan dengan angka kematian yang normal terjadi 
pada tahun-tahun tersebut berbeda dari wabah ke wabah dan tergantung pada prevalensi 
tipe virus. Dari tahun 1972-1973 sampai dengan tahun 1994-1995, diperkirakan lebih dari 
20.000 kematian karena influenza terjadi pada salah satu dari sebelas kali kejadian wabah 
yang berbeda di Amerika Serikat, dan lebih dari 40.000 kasus influenza meninggal selama 
6 dari 11 kali kejadian wabah tersebut,  80%-90% kematian terjadi pada orang yang 
berusia lebih dari 65 tahun. Namun demikian, pada pandemi yang terjadi pada tahun 1918, 
angka kematian tertinggi terjadi dikalangan dewasa muda.  Sindroma Reye, yang 
menyerang SSP dan hati, merupakan komplikasi yang jarang dan terjadi pada anak-anak 
yang menelan obat salisilat; komplikasi ini terjadi terutama pada anak-anak dengan 
penyakit influenza B dan jarang terjadi pada anak dengan influenza A. 
Selama penyakit pada fase demam, konfirmasi laboratorium dibuat dengan melakukan 
isolasi virus influenza dari sekret faring atau secret hidung atau hasil cucian faring atau 
hidung yang ditanam pada kultur sel atau pada telur yang sudah berembrio. Dapat juga 
dengan identifikasi langsung antigen virus pada sel nasofaring dan cairan nasofaring 
dengan menggunakan tes FA atau ELISA, atau dengan amplifikasi RNA virus. Infeksi 
dapat juga ditegakkan dengan ditemukannya respons serologis spesifik antara serum akut 
dan konvalesen. 

 
2. Penyebab Infeksi 

Tiga tipe virus influenza yang dikenal yaitu: A, B dan C. Tipe A terdiri dari 3 subtipe 
(H1N1, H2N2 dan H3N2) yang dikaitkan dengan terjadinya epidemi dan pandemi yang 
luas. Tipe B jarang sekali menyebabkan terjadinya KLB regional atau yang menyebar 
luas. Tipe C dikaitkan dengan timbulnya kasus sporadis dan KLB kecil yang terlokalisir. 
Tipe virus ditentukan oleh sifat antigen dari dua struktur protein internal yang relatif stabil 
ditentukan oleh nukeloprotein dan matrik protein. 
Subtipe influenza A dikelompokkan sesuai dengan sifat antigen dari glikoprotein 
permukaan, hemaglutinin (H) dan neuraminidase (N). Seringnya terjadi mutasi dari gen 
yang membawa kode-kode genetik pada permukaan glycoprotein dari virus influenza A 
dan virus influenza B mengakibatkan timbulnya varian baru yang dibedakan dengan 
wilayah geografis darimana virus tersebut diisolasi, nomer kultur dan tahun isolasi. 
Beberapa contoh dari prototipe strain ini dengan cara penandaan tersebut adalah 
A/Beijing/262/95 (H1N1), A/Japan/305/57 (H2N2), A/Sydney/5/97 (H3N2) dan 
B/Yamanashi/166/98. 
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Munculnya subtipe yang benar-benar baru (perubahan antigen) terjadi dengan interval 
yang tidak beraturan dan hanya terjadi dengan virus tipe A; virus ini menyebabkan  
terjadinya pandemi dan diakibatkan karena terjadinya rekombinasi dari antigen manusia, 
babi dan unggas yang tidak dapat diramalkan terjadi. Perubahan relatif dari antigen minor 
(penyimpangan antigen) dari virus A dan B mengakibatkan sering terjadi wabah dan KLB 
regional  dan setiap tahun harus dilakukan reformulasi tahunan untuk vaksin influenza. 

 
3. Distribusi Penyakit 

Muncul sebagai terjadi Pandemi, Epidemi, KLB setempat atau sebagai kasus sporadis. 
Sejak lebih dari 100 tahun yang lalu, pandemi terjadi pada tahun 1889, 1918, 1957 dan 
1968. Attack Rate selama terjadinya wabah berkisar antara 10% sampai dengan 20% 
dimasyarakat umum dan Attack rate sampai lebih dari 50% pada populasi tertentu seperti  
di asrama sekolah atau perumahan perawat. Wabah influenza di Amerika Serikat terjadi 
hampir setiap tahun; wabah ini diakibatkan  terutama oleh virus Tipe A, kadang-kadang 
disebabkan oleh virus tipe B ataupun kedua-duanya. Di daerah beriklim sedang, wabah 
cenderung terjadi pada musim dingin, sedangkan di daerah tropis, wabah sering terjadi 
pada musim hujan, namun KLB atau kasus sporadis dapat terjadi setiap bulan.  
Infeksi oleh virus influenza dengan subtipe antigen yang berbeda juga dapat terjadi secara 
alami pada babi, kuda, cerpelai dan anjing laut, dan  pada spesies unggas peliharaan dan 
unggas liar di berbagai tempat di dunia. Penularan antar spesies dan pembauran kembali 
(Reassortment) dari virus influenza A dilaporkan terjadi diantara babi, manusia dan 
unggas domestik dan unggas liar. Virus influenza pada manusia yang menyebabkan 
terjadinya pandemik pada tahun 1918, 1957 dan 1968 berisi dari segmen gen yang dekat 
kaitannya dengan virus influenza pada burung. 

 
4. Reservoir 

Manusia merupakan reservoir utama untuk infeksi yang terjadi pada manusia, namun 
demikian, reservoir mamalia seperti babi dan burung  nerupakan sumber subtipe baru pada 
manusia yang muncul karena pencampuran gen (gene reassortment). Subtipe baru dari 
suatu starin virus virulen dengan surface antigens baru mengakibatkan pandemik 
influenza yang menyebar terutama kepada masyarakat yang rentan.  

 
5. Cara Penularan 

Penularan melalui udara terutama terjadi pada daerah yang padat penduduk pada ruangan 
tertutup, seperti pada bis sekolah; penularan dapat juga terjadi dengan kontak langsung, 
oleh karena virus influenza dapat hidup berjam-jam diluar tubuh manusia, khususnya di 
daerah dingin dan di daerah dengan kelembaban yang rendah. 

 
6. Masa Inkubasi - Pendek, biasanya 1-3 hari. 
 
7. Masa Penularan 

Masa penularan mungkin berlangsung selama 3-5 hari sejak timbulnya gejala klinis pada 
orang dewasa; sampai 7 hari pada anak-anak muda. 

 
8. Kerentanan dan Kekebalan  

Apabila subtipe baru muncul, semua anak dan orang dewasa rentan, kecuali mereka telah 
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mengalami KLB yang terjadi sebelumnya yang disebabkan oleh subtipe yang sama atau 
subtipe yang antigennya mirip. Infeksi akan menimbulkan kekebalan terhadap virus 
spesifik, namun lamanya antibodi bertahan dan luasnya spektrum kekebalan tergantung 
pada tingkat perubahan antigen dan banyaknya infeksi sebelumnya. Vaksinasi 
menghasilkan respons serologis spesifik terhadap jenis virus yang ada didalam vaksin dan 
memberi respons booster untuk strain yang sama pada sesorang yang pernah mengalami 
infeksi oleh virus dengan strain yang sama sebelumnya. 
Age specific Attack rate selama epidemi menggambarkan bahwa kekebalan masih tetap 
ada terhadap strain virus yang sama dengan subtipe yang menimbulkan epidemi apabila 
KLB yang dialami sebelumnya juga dari subtipe yang sama, sehingga insidensi infeksi 
pada epidemi yang sedang terjadi sering tertinggi pada anak-anak usia sekolah. Oleh 
karena itu maka wabah H1N1 yang terjadi setelah tahun 1977, ditemukan insidensi 
penyakit tertinggi pada mereka yang lahir setelah tahun 1957; sebagian besar penduduk 
yang lahir sebelumnya  mempunyai kekebalan parsial dari infeksi oleh antigen virus 
H1N1 sejenis yang berlangsung selama tahun 1918 sampai dengan 1957. 

 
9. Cara-cara pemberantasan 

Petunjuk secara terperinci untuk pencegahan dan pengendalian influenza dikeluarkan 
setahun sekali oleh CDC dan WHO.  
A. Cara Pencegahan 

1) Berikan penyuluhan kepada masyarakat dan tenaga pelayanan kesehatan tentang 
dasar-dasar kebersihan perorangan, khususnya mengenai bahayanya batuk dan 
bersin tanpa menutup mulut dan hidung, dan bahaya penularan melalui tangan ke 
selaput lendir. 

2) Imunisasi dengan menggunakan vaksin virus yang tidak aktif dapat memberikan 
70%-80% perlindungan terhadap infeksi pada orang dewasa muda yang sehat 
apabila antigen yang ada didalam vaksin sama atau dekat dengan strain virus yang 
orang bersirkulasi. Pada orang dengan usia lanjut, pemberian imunisasi mungkin 
kurang bermanfaat untuk pencegahan infeksi namun pemberian imunisasi 
mungkin dapat mengurangi beratnya penyakit  dan terjadinya komplikasi sebesar 
50%-60% dan terjadinya kematian rata-rata 80%. Mereka yang dirawat di rumah 
sakit yang berusia 65 tahun keatas yang menderita pneumonia dan influenza di 
Amerika Serikat selama kurun waktu lebih tahun 1989 – 1992 telah turun sekitar 
30%-50% dengan pemberian imunisasi. Imunisasi influenza harus diberikan 
bersamaan dengan pemberian imunisasi terhadap pneumonia akibat peneumococci 
(q.v.) 
Satu dosis tunggal sudah cukup bagi mereka yang sebelumnya pernah terpajan 
dengan virus influenza A dan B;  2 dosis vaksin dengan interval 1 bulan 
diperlukan bagi mereka yang sebelumnya belum pernah diimunisasi. Imunisasi 
rutin diarahkan terutama kepada mereka yang paling berisiko mendapatkan 
komplikasi serius atau kematian kalau terserang influenza (lihat Identifikasi yang 
diuraikan di atas) dan terhadap mereka yang dapat menularkan penyakit kepada 
mereka yang rentan (tenaga kesehatan atau kontak serumah yang brisiko tinggi). 
Imunisasi bagi anak-anak yang mendapatkan
juga disarankan untuk mencegah terjadinya sindroma Reye karena infeksi 
influenza. Vaksin yang diberikan intra nasal, yaitu vaksin influenza trivalent cold 

 pengobatan aspirin jangka panjang 
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adapted live attenuated masih dalam uji klinis tahap akhir untuk melihat efikasi 
pada anak-anak dan dewasa dan diharapkan sudah beredar pada  awal millennium 
ini. 
Pemberian Imunisasi harus juga dipertimbangkan untuk diberikan kepada mereka 
yang bergerak pada bidang pelayanan masyarakat dan kepada personil militer. 
Namun sebetulnya jika diberikan maka, setiap orang akan memperoleh 
keuntungan dari imunisasi. 
Imunisasi harus diberikan setiap tahun sebelum penularan influenza terjadi di 
masyarakat (yaitu pada bulan November sampai dengan bulan Maret di Amerika 
Serikat). Bagi mereka yang tinggal dan bepergian ke luar Amerika Serikat, waktu 
pemberian imunisasi harus didasarkan pada pola musiman  dari virus influenza 
dinegara tersebut (biasanya dari bulan April sampai dengan bulan September di 
wilayah Bumi bagian Selatan dan didaerah topis). Rekomendasi biannual untuk 
menentukan jenis komponen yang harus ada dalam vaksin yang akan dibuat 
didasarkan pada strain virus yang sedang beredar saat ini yang dapat diketahui  
dari kegiatan surveilans Internasional. 
Kontraindikasi: Mereka yang hipersensitif dan alergi terhadap protein telur atau 
terhadap komponen vaksin yang lain merupakan kontraindikasi pemberian 
imunisasi. Selama dilakukan program vaksinasi untuk babi pada tahun 1976, 
peningkatan risiko berkembangnya sindroma Guillain-Barre (GBS) 6 minggu 
setelah vaksinasi di Amerika Serikat. Vaksin yang dibuat pada periode belakangan 
ini yang dibuat dari strain virus yang berbeda  belum jelas mempunyai kaitan 
dengan peningkatan risiko GBS. 

3) Hydrochloride amantadine (Symmetrel®, Symadine®) atau rimantadine 
hydrochloride (Flumadine®) efektif sebagai obat kemoprofilaksis untuk influenza 
A, namun tidak efektif untuk influenza tipe B. Amantadine dapat menyebabkan 
terjadinya efek samping pada SSP pada 5%-10% dari mereka yang divaksinasi; 
mereka yang mendapat komplikasi lebih parah adalah kelompok usia lanjut atau 
mereka dengan fungsi ginjal yang tidak baik. Untuk alasan ini, seseorang dengan 
penurunan fungsi ginjal harus diberikan dosis vaksin yang dikurangi sesuai dengan 
tingkat kerusakan ginjal. Rimantadine  dilaporkan mengakibatkan lebih banyak 
terjadinya efek pada SSP. Penggunaan obat-obatan tersebut harus dipertimbangkan  
benar bagi mereka yang belum pernah diimunisasi atau bagi mereka yang 
mempunyai risiko tinggi terjadinya komplikasi, seperti penghuni asrama atau 
penghuni rumah-rumah jompo, atau obat ini diberikan apabila vaksin yang tepat 
tidak tersedia atau sebagai suplemen terhadap vaksinasi yang sedang diberikan 
apabila perlindungan maksimal sangat mendesak diperlukan terhadap infeksi 
influenza A. Pemberian obat harus dilanjutkan selama terjadinya wabah; hal itu 
tidak akan mempengaruhi respons terhadap vaksin influenza. Inhibitor terhadap 
neuraminidase influenza cukup aman dan cukup efektif untuk pencegahan dan 
pengobatan terhadap influenza A dan B. Obat-obat baru tersebut pada awalnya 
digunakan di Australia dan Swedia, dan pada pertengahan tahun 1999 digunakan 
di Amerika Serikat. Neuraminidase Inhibitor diharapkan tersedia secara luas 
dipasaran pada awal millennium ini. 

 

 



 289

B. Penanganan Penderita, Kontak dan Lingkungan sekitar 
1) Laporan ke institusi kesehatan setempat; laporan terjadinya KLB dan konfirmasi 

laboratorium dapat membantu kegiatan surveilans penyakit. Laporan penyebab 
infeksi pada KLB bila mungkin harus ditegakkan dengan pemeriksaan 
laboratorium, Kelas 1 A (lihat pelaporan tentang penyakit menular). 

2) Isolasi:  Tidak dilakukan karena tidak praktis oleh karena keterlambatan diganosa, 
kecuali diagnosa dapat ditegakkan dalam waktu singkat, maka isolasi bermanfaat 
pemeriksaan langsung virus tersedia. Pada keadaan epidemi, dengan adanya 
peningkatan jumlah penderita, perlu dilakukan isolasi terhadap penderita 
(khususnya terhadap bayi dan anak-anak usia muda) yang diduga menderita 
influenza dengan cara menempatkan mereka di ruangan yang sama (secara cohort) 
selama 5-7 hari pertama sakit. 

3) Disinfeksi serentak:  Tidak diperlukan. 
4) Karantina:  Tidak ada. 
5) Perlindungan Kontak: Pemberian obat kemofrofilaksis seperti amantadine atau 

rimantadine cukup bermanfaat terhadap strain tipe A (lihat 9A3, di atas). 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi: Tidak praktis. 
7) Pengobatan spesifik:  Amantadine atau rimantadine diberikan dalam 48 jam 

setelah timbulnya gejala akibat influenza A dan diberikan selama 3-5 hari untuk 
mengurangi gejala dan titer virus di dalam sekret saluran pernafasan. Dosis 
pemberian adalah 5 mg/kg/hari yang dibagi dalam 2 dosis bagi mereka yang 
berusia antara 1-9 tahun dan 100 mg dua kali sehari bagi mereka yang berumur 9 
tahun ke atas (jika berat badan kurang dari 45 kg, gunakan 5 mg/kg/hari dalam 2 
dosis) selama 2-5 hari. Dosis harus dikurangi bagi mereka yang berusia 65 tahun 
keatas atau mereka dengan penurunan fungsi ginjal dan hati. Neuramididase 
inhibitor baru yang saat ini sedang berkembang dapat dipertimbangkan dipakai 
untuk pengobatan influenza A dan B, preparat ini beredar di Amerika Serikat pada 
musim influenza 1999/2000. 
Selama dilakukan pengobatan dengan obat tersebut, mungkin muncul virus yang 
resisten terhadap obat tersebut dan selama berlangsungnya pengobatan dapat 
ditularkan kepada orang lain; oleh karena itu perlu dilakukan Cohorting pada 
waktu melakukan pengobatan antiviral, khususnya pada populasi yang tertutup 
dengan banyak individu yang mempunyai risiko tinggi. Penderita harus diamati 
terus untuk melihat terjadinya komplikasi bakteri untuk dapat segera diberikan 
antibiotik. Karena ada kaitannya dengan munculnya sindroma Reye, maka salisilat 
tidak dibolehkan diberikan pada anak-anak. 

 
C.  Upaya penanggulangan wabah 

1) Akibat yang berat dan mengganggu yang disebabkan epidemi influenza disuatu 
masyarakat dapat dikurangi dengan melakukan penyuluhan kesehatan dan 
membuat perencanaan kesehatan yang efektif, khususnya perencanaan program 
imunisasi bagi penderita dengan risiko tinggi dan kepada orang-orang yang 
merawat penderita. Surveilans dan laporan penemuan kasus oleh petugas 
kesehatan pada saat merebaknya KLB dan sangat penting dilakukan.  
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2) Menutup kegiatan sekolah secara khusus tidak terbukti sebagai tindakan 
pengendalian yang efektif; oleh karena umumnya dilakukan cukup terlambat dan 
biasanya penutupan sekolah dilakukan karena tingginya absensi murid dan staff. 

3) Manajemen rumah sakit harus mengantisipasi terjadinya peningkatan kebutuhan 
akan pelayanan kesehatan lainnya selama masa berlangsungnya wabah; mungkin 
juga terjadi peningkatan absensi tenaga pelayanan kesehatan karena influenza. 
Untuk mencegah hal ini, petugas kesehatan harus diberikan imunisasi setiap tahun 
atau diberikan obat antiviral selama terjadinya wabah influenza. A. 

4) Penyediaan obat antiviral dalam jumlah yang cukup untuk mengobati penderita 
yang berisiko tinggi dan untuk melindungi mereka yang masuk kategori 
tenaga/staf penting pada saat terjadinya pandemi dengan strain baru dimana belum 
tersedia vaksin yang tepat pada waktu gelombang pertama kasus. 

 
D. Implikasi bencana :  Apabila orang berada pada lingkungan hunian yang berdesakan 

maka begitu virus influenza masuk maka akan terjadi KLB. 
 
E. Tindakan  Internasional :  Termasuk Disease under Surveillance, WHO. Hal-hal 

berikut ini disarankan untuk dilakukan : 
1) Laporkan apabila terjadi wabah (epidemic) disuatu negara kepada WHO. 
2) Sebutkan jenis virus penyebab terjadinya KLB/wabah pada laporan, dan 

kumpulkan prototype strain kepada salah satu dari 4 Pusat Referensi dan Riset 
Influenza WHO (Atlanta, London, Tokyo dan Melbourne). Sampel dari sekret 
tenggorokan, aspirat nasofaring dan spesimen darah dapat dikirimkan ke Pusat 
Riset Influenza yang diakui oleh WHO. 

3) Lakukan studi epidemiologi dan laporkan virus penyebab dengan segera kepada 
otoritas kesehatan. 

4) Pastikan bahwa tersedia fsilitas pemerintah dan atau fasilitas swasta yang memadai 
untuk penyediaan vaksin dan obat antiviral dalam jumlah yang cukup, dan 
pertahankan kesinambungan program imunisasi dan pemberian obat antiviral 
kepada penduduk berisiko tinggi dan bagi orang-orang yang memerlukan. 

 
 
 
 
SINDROMA KAWASAKI                ICD-9 446.1; ICD-10 M303 
(Penyakit Kawasaki, Mucocutaneous lymphnode syndrome, Acute Febrile Mucocutaneous 
lymphnode syndrome) 
 
 
1.  Identifikasi 

Ditandai dengan demam, sembuh dengan sendirinya, vasculitis sistemik dan menyerang 
usia permulaan masa kanak-kanak, penyakit ini mungkin disebabkan oleh toxin atau oleh 
agen infeksious. Secara klinis ditandai dengan demam tinggi/Spiking fever (rata-rata 
berlangsung 12 hari), tidak responsif terhadap antibiotika, iritabilitas tinggi dan terjadi 
perubahan mood; sering terjadi adenopati soliter unilateral non supuratif pada leher; 
injeksi konjungtiva bulbaris non eksudatif bilateral; enanthem yang terdiri dari 
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”Strawberry tongue”: injeksi orofaring, bibir kering dan pecah-pecah, tungkai oedema, 
erythema atau terjadi desquamasi umum atau desquamasi periungual; dan timbul 
exanthem merah polimorfus biasanya pada badan atau didaerah perineal dan dapat 
berbentuk mulai dari rash maculopapuler sampai dengan urticarial rash vasculitic 
exanthem vasculitik.  

Biasanya terdiri dari 3 fase: 1) fase demam akut berlangsung selama kira-kira 10 hari yang 
ditandai dengan demam tinggi spiking fever, rash, adenopathy, eritema atau oedema 
perifer, konjungtivitis dan enanthem 2) fase sub akut berlangsung kira-kira 2 minggu 
ditandai dengan demam, trombositosis, desquamasi, dan turunnya demam, dan 3) fase 
konvalesens yang panjang ditandai dengan menghilangnya gejala klinis. 

Case fatality rate berkisar antara 0,1% sampai 1,0%; separuh kematian dapat terjadi dalam 
2 bulan sejak sakit. 
Tidak ada hasil pemeriksaan laboratorium yang pathognominis untuk sindroma Kawasaki 
(KS). Namun biasanya pada pemeriksaan laboratorium terjadi peningkatan LED, C-
creative protein dan trombositosis diatas 450.000/mm3 (SI units 450 x 109/L).   
Diagnosis didasarkan pada munculnya demam yang berlangsung lebih dari 5 hari, dan 
demam ini tidak disebabkan oleh penyebab lain dan paling sedikit ada 4 gejala sebagai 
berikut berikut : 1) mata merah atau injeksi konjungtiva bilateral, 2) bibir merah atau 
pecah-pecah, injeksi faring atau timbul ”Strawberry tongue”, 3) eritema pada telapak 
tangan dan kaki, edema pada tangan dan kaki atau terjadi desquamasi periungual atau 
desquamasi umum 4) rash dan atau 5) limfadenopati kelenjar leher (paling sedikit satu 
kelenjar berukuran 1,5 cm atau lebih). Standar terjadinya demam lebih dari 5 hari dibaikan 
apabila telah pengobatan immunoglobuline intravena (IVIG) diberikan dalam 5 hari  pada 
saat penderita dalam keadaan demam. 
Diagnosis KS yang tidak khas (atypical KS) ditegakkan cukup dengan kriteria kurang dari 
lima kriteria diagnosa yang disebutkan diatas apabila ada coronary artery aneurysm. 

 
2. Penyebab Infeksi 

Penyebab KS tidak diketahui. Diperkirakan toksin super antigen bakteri yang dikeluarkan 
oleh Staphylococcus aureus atau oleh group A streptococci, namun hal ini belum dapat 
dipastikan dan belum dapat diterima secara umum. 

 

3. Distribusi Penyakit 
Tersebar di seluruh dunia, walaupun kebanyakan kasus (>100.000) dilaporkan terjadi di 
Jepang pada saat terjadi wabah disana. Di Amerika Serikat, Perkiraan jumlah kasus baru 
setiap tahun rata-rata 2.000. Sekitar 80% kasus yang ditemukan pada anak-anak berusia 
kurang dari 5 tahun, dengan puncak insidens pada mereka yang berusia 1-2 tahun, lebih 
banyak terjadi pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Kasus muncul lebih banyak 
pada musim dingin dan musim semi. Beberapa KLB dilaporkan terjadi di beberapa kota 
dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Di Jepang, dimana penyakit ini muncul 
sejak tahun 1970, puncak insidens terjadi pada tahun 1984-1985. Sejak itu, kemudian 
incidence rate terus-menerus bertahan dengan insidens 108 per 100.000 anak dirawat pada 
tahun 1996. 
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4. Reservoir : Tidak diketahui, mungkin manusia. 
 
5. Cara Penularan 

Tidak diketahui. Tidak ada bukti terjadi penularan dari orang ke orang, meskipun dalam 
lingkungan keluarga. Terjadinya variasi musiman, pada anak-anak dan KLB yang terjadi 
di masyarakat sesuai dengan etiologi penyakit. 

 
6. Masa Inkubasi : tidak diketahui 
 
7. Masa penularan : tidak diketahui 
 
8. Kerentanan dan Kekebalan 

Anak-anak, khususnya anak-anak keturunan Asia, lebih mudah terserang KS, namun di 
AS angka insidensi anak-anak keturunan Asi yang terserang KS relatif kecil bahkan 
sebagian besar kasus dilaporkan terjadi diantara penduduk Amerika keturunan Afrika dan 
anak-anak Caucasian. Kambuhnya penyakit sangat sering dilaporkan. 

 

9. Cara-cara Pemberantasan 
A. Upaya Pencegahan: Cara-cara pencegahan tidak diketahui 
 
B. Penanganan Penderita, Kontak dan Lingkungan sekitar 

1) Laporan ke instansi kesehatan setempat: Di Amerika Serikat laporan adanya kasus 
KS dilakukan secara sukarela ditujukan kepada Sistem Surveilans Kawasaki, 
CDC, Atlanta (CDC 55.54 Rev. 1-91) melalui instansi kesehatan setempat maupun 
instansi kesehatan negara Bagian. Kalau ditemukan kasus dalam jumlah banyak 
atau muncul dalam bentuk KLB harus dilaporkan segera, kelas 5 (lihat pelaporan 
tentang penyakit menular. 

2) Isolasi: tidak dilakukan 
3) Disinfeksi serentak: Tidak diperlukan. 
4) Karantina: tidak ada 
5)   Imunisasi kontak: tidak dilakukan 
6)  Investigasi kontak: Tidak praktis dan tidak bermanfaat kecuali jika terjadi KLB 

atau muncul kasus pada suatu kelompok orang. 
7) Pengobatan spesifik: Berikan IVIG dalam dosis tinggi, sebaiknya dalam dosis 

tunggal diberikan selama 10 hari sejak muncul demam. Pemberian IVIG ini dapat 
mengurangi demam, gejala-gejala inflamasi dan mencegah terjadinya aneurisma 
sehingga harus dipertimbangkan  untuk diberikan walaupun demam lebih dari 10 
hari. Sekitar 10% dari penderita mungkin tidak memberikan respons sehingga 
mungkin memerlukan pengobatan ulang. Dosis tinggi aspirin disarankan untuk 
diberikan selama fase akut, diikuti dengan dosis rendah selama sedikitnya 2 bulan. 
Pemberian vaksin campak dan atau vaksin Varicella biasanya ditunda setelah 
pemberian IVIG. 

 
C. Upaya penanggulangan wabah: KLB dan kasus Clusters harus diinvestigasi untuk 

mengetahui etiologi dan faktor risiko. 
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D. Implikasi bencana:  Tidak ada. 
 
E. Tindakan  Internasional:  Tidak ada. 

 
 
 

DEMAM LASSA              ICD-9 078.88; ICD-10 A96.2 
 
 
1. Identifikasi : 

Merupakan penyakit akut disebabkan oleh virus. Perjalanan penyakti biasanya gradual 
dengan gejala-gejala seperti malaise, demam, sakit kepala, sakit pada tenggorokan, batuk, 
nausea, muntah, diare, mialgia, sakit didada dan perut. Demam berlangsung lama dan 
kadang-kadang suhu naik secara tiba-tiba. Sering ditemukan adanya inflamasi dan 
eksudasi pada faring dan konjungtiva. Sekitar 80% infeksi yang terjadi pada manusia 
biasanya tanpa gejala atau dengan gejala yang ringan dan sisanya dengan gejala berat 
menyerang multisistem. Pada kasus yang berat sering terjadi hipotensi dan Shock, efusi 
pleura, perdarahan, kejang, ensefalopati dan oedema pada muka dan leher. Terjadi 
limfopenia yang diikuti dengan netrofilia. Jumlah trombosit sedikit menurun tetapi fungsi 
trombosit abnormal. Penyakit ini gejalanya berat apabila menyerang wanita hamil, 
kematian bayi terjadi pada 80% dari penderita. Terjadi alopecia dan ataxia yang bersifat 
sementara pada stadium penyembuhan; sekitar 25% dari penduduk akan mengalami 
ketulian karena rusaknya syraf ke 8; separuhnya dari penderita akan sembuh dan fungsi 
tubuh yang terganggu akan pulih lagi dalam waktu 1-3 bulan. Walaupun hanya 1% dari 
mereka yang terinfeksi akan meninggal namun CFR bisa lebih tinggi pada saat terjadi 
KLB. Biasanya gejala penyakit pada wanita hamil trimester III cenderung berat dan 
janinnya dalam bahaya.  Kadar AST diatas 150, apabila terjadi viremia prognosanya jelak. 
Didaerah endemis demam lassa sering tanpa gejala sehingga diagnosa dibuat secara 
serologis.  

 
Diagnosis dibuat dengan IgM  antibidy capture dan ditemukannya antigen dengan 
pemeriksaan ELISA atau PCR; isolasi virus dari darah, urin atau cucian tenggorokan; dan 
serokonversi IgG dengan ELISA atau IFA. Spesimen laboratorium mungkin sangat 
berbahaya (biohazardous) dan harus dikelola dengan sangat hati-hati dengan prosedur 
BSL-4 bila memungkinkan.  Serum yang dipanaskan pada suhu 60οC (140οF) selama 1 
jam akan mengakibatkan sebagian besar virus tidak aktif sehingga serum ini dapat 
digunakan untuk mengukur zat kimia darah yang tahan panas seperti elektrolit, BUN atau 
kreatinin.  

 

2. Penyebab Infeksi : Virus Lassa,  arenavirus yang secara serologis mempunyai hubungan 
dengan lymphocytic choriomeningitis, virus Machupo, virus Junin, Guanarito dan virus 
Sabia. 
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3. Distribusi penyakit : Endemis di Sierra Leone, Liberia, Guinea dan wilayah Nigeria. 
Kasus lassa juga dilaporkan dari Republik Afrika Tengah.  Bukti serologis telah terjadi 
infeksi pada manusia ditemukan di Kongo, Mali dan Senegal.  Virus yang secara serologis 
mirip dengan virulensi yang lebih rendah terhadap binatang percobaan di laboratorium 
ditemukan di Republik Afrika Tengah, Mozambik dan Zimbabwe namun virus ini belum 
terbukti menyebabkan infeksi atau penyakit pada manusia.  

 
4. Reservoir: yang menjadi reservoir adalah binatang pengerat liar di Afrika Barat, sejenis 

tikus multimamat  kompleks spesies dari Mastomys  
 
5. Cara Penularan   

Terutama melalui aerosol atau kontak langsung dengan ekskreta dari binatang pengerat 
yang terinfeksi yang permukaan seperti lantai dan tempat tidur atau mencemari makanan 
dan air. Infeksi di laboratorium dapat terjadi, khususnya  di lingkungan rumah sakit, 
infeksi terjadi karena kontak langsung dengan darah melalui inokulasi  dengan jarum yang 
tercemar atau karena kontak dengan sekret faringeal atau urin pasien. Infeksi juga dapat 
ditularkan dari orang ke orang melalui hubungan seksual. 
 

6. Masa Inkubasi : Biasanya 6 – 21 hari 
 
7. Masa Penularan : Penularan dari orang ke orang dapat terjadi selama fase demam yang 

akut pada saat virus ada di tenggorokan. Virus dapat dikeluarkan melalui urin pasien 3 – 9 
minggu dari saat sakit. 

 
8. Kerentanan dan Kekebalan: Semua umur rentan tertulari, lamanya kekebalan bertahan 

setelah infeksi belum diketahui. 
 
9. Cara – cara Pemberantasan 

A. Upaya Pencegahan : Lakukan upaya pemberantasan binatang pengerat secara spesifik 
 

B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar 
1). Laporan kepada instansi kesehatan setempat: Kasus individu harus dilaporkan, 

Kelas 2A (lihat pelaporan tentang penyakit menular). 
2). Isolasi: segera lakukan isolasi di ruangan terpisah di RS yang bebas dari lalu lalang 

manusia. Staf dan orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Karena 
insidensi infeksi nosokomial rendah, seperti yang dilaporkan dari RS di Afrika 
maka penderita tidak perlu dirawat di Unit isolasi khusus. Namun kalau terjadi 
infeksi nosokomial maka prosedur ketat kewaspadaan universal terhadap cairan 
tubuh dan ekskreta harus dilaksanakan. 
Perlu disediakan ruang perawatan dengan tekanan negatif dan sediakan juga PPE 
(Personel Protection Equipment) 

3). Disinfeksi serentak : ekskreta, sputum, darah dari pasien dan semua benda-benda 
yang telah kontak dengan pasien termasuk alat-alat laboratorium yang telah 
digunakan untuk pemeriksaan darah harus didesinfesikan dengan cairan 0,5% 
sodium hipoklorit atau phenol 0,5% dengan deterjen dan bila memungkinkan 
lakukkan pemanasan dengan suhu yang tepat seperti dengan otoklaving, 
insenerator atau merebus.  
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Pemeriksaan laboratorium harus dilaksanakan pada fasilitas khusus dengan derajat 
keamanan yang tinggi. Jika tidak tersedia fasilitas tersebut, maka pemeriksaan 
harus dilaksanakan dengan prosedur yang minimal dengan menggunakan peralatan 
untuk kewaspadaan universal yang ada seperti sarung tangan dan biological safety 
cabinet. Apabila memungkinkan serum dipanaskan pada suhu 60oC (140oF) 
selama 1 jam. Di AS, laboratorium yang portable, bersama-sama dengan tenaga 
teknisian laboratorium, dapat diperoleh dari CDC Atlanta, GA. Disinfeksi 
menyeluruh dan seksama dengan cairan sodium hipoklorit 0,5% atau dengan 
phenol sudah mencukupi.  Sedangkan fumigasi dengan formaldehid dapat 
dipertimbangkan untuk dilakukan. 

4). Karantina: Hanya kegiatan Surveilans yang direkomendasikan untuk dilakukan 
terhadap kontak dekat (lihat 9B6, dibawah). 

5). Imunisasi kontak : tidak ada 
6). Investigasi kontak dan sumber infeksi: Lakukan identifikasi terhadap semua 

kontak dekat (dengan siapa mereka tinggal, mereka yang merawat, asal spesimen 
laboratorium dari penderita atau dari mereka yang kontak dengan pasien) paling 
sedikit dalam 3 minggu. Lakukan tindakan surveilans yang ketat terhadap kontak 
sebagai berikut : periksa suhu tubuh paling tidak 2 kali sehari selama paling tidak 
3 kali seminggu setelah terpajan. Bila suhunya diatas      38,3 0C (101 0F), segera 
dibawa ke RS untuk dirawat dengan isolasi ketat.  Cari tahu tempat tinggal pasien 
selama 3 minggu sebelum terinfeksi dan lakukan penyelidikan terhadap kasus 
yang tidak dilaporkan atau yang tidak terdiagnosa. 

7). Pengobatan spesifik : Ribavirin (Virazole®, paling efektif kalau diberikan dalam 6 
hari pertama sakit diberikan melalui intravena, pada awalnya 30 mg/kg BB, 
kemudian 15 mg/kg BB setiap 6 jam selama 4 hari, 8 mg/kg BB setiap 8 jam 
dalam 6 hari berikutnya sebagai tambahan. 

 
C. Upaya Penanggulangan Wabah : Tidak dilakukan 
 
D. Implikasi bencana: Mastomys banyak ditemukan didalam rumah dan digudang tempat 

penyimpanan bahan makanan. Apabila jumlahnya meningkat akan meningkatkan 
risiko terjadinya penularan pada manusia. 

 
E. Tindakan Internasional: Lakukan notifikasi negara asal penderita dan kepada negara 

tujuan apabila ditemukan penderita dikalangan para wisatawan. Hal ini dilakukan 
untuk mencegah terjadi 

 

 

 

PENYAKIT LEGIONELLOSIS                            ICD - 9  482.8; ICD – 10 A48.1 
( Penyakit Legionnaires, Pneumonia Legionnaires) 
 
LEGIONELLOSIS BUKAN PNEUMONIA                                ICD – 10 A48.2 
( Demam Pontiac ) 
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1. Identifikasi  
Merupakan penyakit bakterial akut dengan dua hal yang saat ini dapat dikenali yaitu “ 
dengan gejala klinis dan manifestasi epidemiologi yang sangat berbeda : penyakit 
Legionnaires ( ICD – 10 A48.1 ) dan   demam Pontiac ( ICD – 10 A 48.2 )”. Keduanya 
ditandai dengan anorexia, malaise, myalgia dan sakit kepala. Dalam 1 ( satu ) hari, hal itu 
biasanya ditandai dengan suhu tubuh yang secara cepat meningkat disertai menggigil. 
Secara umum, suhu tubuh akan mencapai 39oC – 40,5oC ( 102oF – 105oF ) Batuk tidak 
berdahak, sakit perut dan diare biasa terjadi. Untuk penyakit Legionnaires, pada 
pemeriksaan foto torax mungkin akan ditemukan adanya gambaran bayang bayang fokus 
konsolidasi yang kemudian menyebar ke kedua paru dan akhirnya terjadi kegagalan 
pernafasan; angka kematian Legionella setinggi 39 % di rumah sakit; secara umum 
lebihtinggi pada mereka dengan kekebalan tubuh yang rendah. 
Diagnosa ditentukan oleh ditemukannya organisme penyebab pada media khusus, dengan 
pengecatan IF secara langsung dari jaringan yang terinfeksi atau dari sekrit saluran 
pernafasan, atau dengan deteksi antigen dari Legionella Pneumophila serogrup 1 dalam 
air seni dengan pemeriksaan RIA atau adanya peningkatan empat kali lipat antara titer 
IFA serum fase akut dibandingkan dengan titer IFA serum yang diambil 3 – 6 minggu 
kemudian. 

 
2. Penyebab Penyakit  

Legionellae sulit dilakukan pengecatan, ia merupakan Gram – negative yang 
membutuhkan cytien dan makanan lain untuk tumbuh dan   berkembang in vitro.   Saat ini   
ada   delapan   belas  serogrup dari L. pneumophila yang dapat dikenal, namun serogrup L. 
pneumophila yang paling sering menyebabkan penyakit.   Organisme     sejenisnya   
termasuk   serogrup L. bozemanii, L. longbeachae, dan L. dumoffii, telah dapat diisolasi, 
terutama dari pasien pneumonia dengan kekebalan yang sangat rendah. Seluruhnya, 
terdapat 35 species dari Legionella yang setidaknya mempunyai 45 serogrup telah dikenali 
saat ini. 
 

3. Distribusi Penyakit 
Penyakit Legioneleosis bukan penyakit baru dan bukan penyakit yang terlokalisir. Kasus 
yang pertama kali dicatat terjadi pada tahun 1947; kemudian wabah pertama tercatat pada 
tahun 1957 di Minnesota. Semenjak itu, penyakit ini dikenal sampai di Amerika Utara, 
juga di Australia, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa. Walaupun kasus – kasus terjadi 
sepanjang tahun, baik kasus yang sporadis maupun  dalam bentuk Kejadian Luar Biasa 
umumnya terjadi pada musim panas dan musim gugur. Survei serologis menunjukkan 
prevalensi antibodi L. pneumophila serogroup 1 pada titer 1 : 28 atau lebih sebesar 1% - 
20 % dari seluruh populasi di beberapa lokasi yang disurvei. Jumlah penderita pneumonia 
dikalangan penduduk yang disebabkan oleh legionellaitalic antara 0,5 % dan 5 %. 
Wabah  Legionellosis biasanya terjadi dengan angka  “ attack rate “ yang rendah          
(0,1% - 5% ) pada populasi yang rentan. Sedangkan untuk demam Pontiac mempunyai 
angka  “ attac rate “ yang tinggi ( sekitar 95% ) dalam beberapakali wabah. 

 
4. Reservoir  

Kemungkinan utama pada tempat yang basah. Pada sistim air panas (showers), tower 
pendingin di AC, kondensor penguap, pelembab, pusaran air panas pada tempat 
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pemandian, alat perlengkapan terapi pernafasan dan air mancur taman secara 
epidemiologis telah terbukti sebagai reservoir; organisme dapat ditemukan dan diisolasi 
dari air pada tempat – tempat tersebut, begitu juga dari kran air panas maupun kran air 
dingin serta pancuran, bak mandi air panas dan dari anak sungai dan kolam serta tanah 
dari pinggiran sungai. Organisme dapat hidup selama berbulan – bulan di dalam kran dan 
penyulingan air. Hubungan antara penyakit Legionellosis dengan kerusakan pada tanah 
atau penggalian tanah tidak diketahui dengan jelas. 

 
5. Cara Penularan – Bukti-bukti epidemologis mendukung cara penularan melalui udara; 

cara-cara lain juga memungkinkan, termasuk melalui air. 
 
6. Masa Inkubasi – Untuk penyakit Legionellosis 2 – 10 hari, paling sering terjadi antara 5 

– 6 hari;  demam Pontiac ; 5-66 jam lebih sering antara 24-48 jam. 
 
7. Masa penularan – Transmisi dari orang ke orang tidak pernah tercatat. 
 
8. Kerentanan dan kekebalan  

Kesakitan terjadi paling sering dengan bertambahnya usia ( di banyak kasus terjadi pada 
usia 50 tahun keatas ), khususnya pada pasien yang merokok dan menderita sakit kencing 
manis, sakit paru – paru yang menahun, sakit ginjal atau keganasan; dan pada orang 
dengan kekebalan tubuh yang rendah, khususnya pada mereka yang menerima 
corticosteroids atau yang menerima organ cangkokan. Rasio laki-laki dan wanita adalah 
2,5  :  1. Penyakit ini sangat jarang terjadi pada manusia yang berusia dibawah 20 tahun. 
Beberapakali wabah telah terjadi pada pasien yang sedang dirawat di rumah sakit. 

 
9. Cara – cara pemberantasan  

A. Cara pencegahan  
Menara pendingin harus dikeringkan ketika tidak digunakan, dan dibersihkan secara 
mekanis secara rutin untuk mengangkat endapan yang berkerak. Bahan kimia yang 
tepat harus digunakan untuk mengurangi pertumbuhan organisme yang dapat 
membentuk lapisan kerak. Air kran sebaiknya tidak digunakan pada peralatan terapi 
pernapasan. Petunjuk teknis pencegahan yang  “cost effective” untuk penggunaan air 
lokal tidak ada; mempertahankan sistem air panas tetap pada suhu 50oC (122oF) atau 
lebih dapat mengurangi resiko penyebaran penyakit. 

 
B. Penanganan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya : 

1) Laporan kepada institusi kesehatan setempat : di beberapa negara bagian ( USA ), 
di banyak Negara penyakit ini bukan penyakit yang wajib dilaporkan, Kelas 3 B ( 
lihat laporan penyakit menular. ) 

2) Isolasi : TIDAK ADA 
3) Disinfeksi : TIDAK ADA 
4) Karantina : TIDAK ADA 
5) Imunisasi terhadap kontak : TIDAK ADA 
6) Penelitian kontak dan sumber infeksi: selidikilah (seisi rumah, lingkungan bisnis) 

untuk kasus tambahan yang disebabkan oleh infeksi dari sumber lingkungan 
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umum. Penyakit dimulai dari sebuah rumah sakit yang mungkin saja hanya 
melaporkan satu penderita legionellosis akibat infeksi nosokomial. 

7) Pengobatan spesifik : Erythromycin menjadi obat pilihan, golongan macrolides 
terbaru, clarithromycin dan azithromycin mungkin juga efektif. Rifampin 
bermanfaat sebagai obat tambahan, tetapi jarang digunakan sendiri. Pengalaman 
dengan fluorokuin olon dapat membantu, tetapi sangat terbatas. Penisilin, 
cephalosporins dan aminoglikosid tidak effektif. 

 
C. Penanggulangan wabah : Selidiki kasus-kasus yang tertulari dengan cara cara yang 

umum dan fikirkan kemungkinan lingkungan sebagai sumber infeksi. Dekontaminasi 
terhadap tempat tempat yang diduga sebagai sumber infeksi dengan klorinasi dan atau  
memanaskan air pada suhu tinggi sangat efektif. 

 

D. Implikasi bencana : Tidak ada. 

E. Tindakan Intenasional : Tidak ada. 
 
 
 
LEISHMANIASIS                                                        ICD – 9 085; ICD – 10 B55 
 
CUTANEOUS AND MUCOSAL  LEISHMANIASIS  
      ICD – 9 085.1 – 085.5; ICD – 10 B55.1, B55.2          
( LEISMANIASIS KULIT dan LEISMANIASIS SELAPUT LENDIR )  
                            
( Setan Aleppo, Borok Bagdad atau Borok Delhi, Penyakit dari timur ; di Amerika disebut: 
Borok Espundia, Uta, Ulkus Chiclero ) 
 
1. Identifikasi  

Leishmaniasis adalah penyakit kulit dan selaput lender yang disebabkan oleh protozoa 
polimorfis yang berasal dari berbagai spesies dari genus leishmania. Protozoa ini hidup 
sebagai parasit obligatif intraseluler pada manusia dan beberapa jenis mamalia. Penyakit 
ini dimulai dengan tumbuhnya papula (bintil)  yang membesar dan pada akhirnya menjadi 
ulkus puru (luka bernanah) tidak terasa sakit (nyeri). Lisa bisa berjumlah satu atau banyak, 
kadang-kadang nonulcerative dan menyebar. Lesi dapat sembuh dengan sendirinya dalam 
beberapa minggu sampai beberapa bulan, terkadang dapat bertahan setahun atau lebih. 
Pada orang tertentu dengan infeksi jenis parasit tertentu (terutama dari belahan bumi 
bagian barat) penyakit ini dapat menyebar dan menyebabkan lesi pada mukosa (espundia) 
muncul, walaupun bertahun-tahun setelah ulkus di kulit sebagai penyakit primer telah 
sembuh. Gejala sisa dapat mengenai jaringan nasopharyngeal, ditandai dengan kerusakan 
jaringan secara progresif dan seringkali pada jaringan tersebut ditemukan  adanya parasit 
serta dapat menimbulkan kecacatan. Setelah penyembuhan, ulkus pada kulit dapat 
kambuh kembali sebagai ulkus, papula, atau nodula yang muncul dekat atau pada ulcus 
yang sudah sembuh.   

Diagnosa dilakukan dengan ditemukannya protozoa nonmotile secara mikroskopis sebagai 
bentuk intraseluler (amastigote) dari specimen yang dicat dan diambil  dari lesi atau 
melalui pembiakan bentuk ekstraseluler motil (promastigote)  pada media yang sesuai. 
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Tes intra dermal (Montenegro) dengan antigen yang berasal dari promastigotes (tidak ada 
di Amerika Serikat) umumnya memberi hasil positif pada penyakit yang sudah jelas; tidak 
memberikan hasil yang nyata pada lesi yang sangat dini atau pada penyakit anergis. Tes 
serologis (IFA atau ELISA) dapat dilakukan tetapi titer antibody biasanya rendah atau 
tidak dapat terdeteksi sama sekali, sehingga tidak berguna dalam menegakkan diagnosa 
(kecualia untuk leishmaniasis selaput lender). Identifikasi spesies membutuhkan tes 
biologis (dibiakkan pada lalat pasir, dibiakkan pada media biakan atau pada hewan), tes 
imunologis (monoclonal antibodies), tes molekuler (teknik DNA) dan tes criteria 
biokimiawi (analisis isoenzim).  

2.   Penyebab Penyakit 
Di belahan bumi bagian timur penyakit ini disebabkan oleh Leishmani tropica, L. major, 
L. aethiopica.  Di belahan bumi bagian barat oleh L. braziliensis dan L. mexicana sebagai 
kompleks spesies.  Kelompok L. braziliensis biasanya menyebabkan lesi pada selaput 
lender; Leishmania tropica adalah penyebab utama “leishmaniasis recidivans” yang 
merupakan lesi pada kulit. Jenis kelompok Leishmania donovani biasanya menyebabkan 
visceral leishmaniasis adalah L. chagasi. Kedua parasit ini dapat menyebabkan 
leishmaniasis kulit tanpa disertai dengan visceral leishmaniasis ataupun leishmaniasis 
kulit pasca kala azar.  

 
3.   Distribusi Penyakit 

Penyakit ini tersebar di Pakistan, India dan baru-baru ini ditemukan di Cina, Timur 
Tengah, termasuk Iran dan Afganistan; Bagian Selatan bekas Uni Soviet, pesisir 
Mediterania; daerah Sub Sahara padang rumput Afrika dan Sudan, dataran tinggi Etiopia, 
Kenya, Namibia, bagian Selatan Texas, Meksiko (khususnya Yucatan), seluruh Amerika 
Tengah, Republik Dominika dan semua Negara Amerika Selatan kecuali Chili dan 
Uruguay. Bentuk nonulcerative menyerupai keloid telah ditemukan dengan peningkatan 
frekeuensi kejadian di Amerika Tengah khususnya Honduras yang disebut leishmaniasis 
kulit atipikal . Terjadi peningkatan insidensi leishmaniasis difusa di Mexico dan Republik 
Domonika. Di beberapa tempat di belahan bumi bagian timur  penduduk kota termasuk 
anak-anak mempunyai risiko terancam penyakit ini. Di Belahan Bumi Bagian Barat 
penyakit ini biasanya terbatas menimpa kelompok pekerja, seperti mereka yang bekerja di 
hutan, tinggal  di hutan atau dekat hutan, dan pendatang dari Negara nonendemis. 
Umumnya penyakit ini banyak ditemukan di daerah pedesaan, pedalaman, daripada 
daerah perkotaan. 

 
4.   Reservoir 

Bervariasi menurut wilayah; dapat berupa manusia, hewan pengerat liar, Hydraxes (polyp 
air tawar), edentates yaitu sejenis binatang tanpa gigi (sloths/kukang), marsupials dan 
karnivora (Canidae), termasuk anjing peliharaan. Dibeberapa tempat hospesnya belum 
diketahui. 

 
5.   Cara Penularan 

Penularan berlangsung dari reservoir zoonotic lewat gigitan phlebotominies (lalat pasir) 
betina yang terinfeksi. Setelah menggigit hewan menyusui yang telah terinfeksi, bentuk 
“motile promastigotes” berkembang biak dan bertambah banyak di usus lalat pasir, dalam 
waktu 8-20 hari berkembang menjadi parasit yang dapat menyebabkan infeksi yang 
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ditularkan melalui gigitan. Pada manusia atau binatang menyusui lainnya, organisme ini 
diambil oleh macrophage dan berupah menjadi bentuk amastigotes, kemudian membiak 
dalam macrophages sampai sel-sel macrophages pecah dan terjadi penyebaran pada 
macrophages lainnya. Telah dilaporkan terjadi penularan dari orang ke  orang melalui 
transfuse darah serta kontak seksual, tapi hal ini jarang terjadi. 

 
6. Masa Inkubasi 
 Paling sedikit seminggu, sampai berbulan-bulan. 
 
7.   Masa Penularan 

Biasanya tidak ditularkan dari orang ke orang, penderita dapat menularkan parasit kepada 
lalat pasir selama parasit masih ada pada lesi. Pada penderita yang tidak diobati, biasanya 
penularan berlangsung selama beberapa bulan sampai 2 tahun. Penyembuhan dengsn 
sendirinya terjadi pada banyak kasus. Pada sebagian penderita yang terinfeksi oleh L. 
amazonensis atau L. aethiopica dapat berkembang menjadi lesi yang menyebar dan 
mengandung banyak parasit, serta tidak dapat sembuh dengan sendirinya.  Infeksi yang 
disebabkan oleh L. braziliensis dapat sembuh spontan namun sebagian kecil setelah 
beberapa bulan atau tahun dapat diikuti dengan lesi mukosa metastatik. 

 
8.   Kerentanan dan Kekebalan 

Pada umumnya semua orang rentan. Kekebalan seumur hidup dapat terjadi setelah 
sembuh dari infeksi L. tropica dan L. major, tetapi kekebalan ini mungkin tidak 
melindungi seseorang dari infeksi spesies leishmania lainnya. Faktor yang menyebabkan 
penyakit dapat menimbulkan kerusakan yang hebat seperti pada espundia, tidak diketahui; 
infeksi yang tidak terlihat  dapat menjadi aktif bertahun-tahun setelah infeksi primer. 
Faktor penting dalam pembentukan kekebalan adalah terbentuknya respons “cell 
mediated” yang adekuat.  

 
9.   Cara-cara Pemberantasan 

A. Cara-cara Pencegahan 
Upaya pencegahan berbeda dari satu tempat ke tempat lain, tergantung kepada 
kebiasaan  dari hospes mamalia dan bionomic vector phlebotomine. Begitu kebiasaan 
hospes  ini diketahui, maka langkah pencegahan yang tepat dapat dilakukan yang 
meliputi: 
1) Lakukan deteksi kasus secara sistematis dan obati penderita yang ditemukan 

secara dini untuk semua bentuk leishmaniasis dan merupakan salah satu cara 
penanggulangan terpenting untuk mencegah lesi selaput lender memburuk, di 
belahan Bumi bagian Barat dan mencegah bentuk “recidivans” di belahan Bumi 
bagian Timur, pada situasi dimana reservoir penyakit terutama atau hanya 
manusia. 

2) Gunakan insektisida yang mempunyai dampak residual secara rutin. Lalat pasir 
phlebotomine mempunyai jarak terbang yang relative pendek dan sangat rentan 
untuk ditanggulangi dengan penyemprotan secara sistematis menggunakan 
insektisida yang bersifat residual. Penyemprotan harus meliputi bagian dalam dan 
bagian luar pintu dan lubang angina lainnya jika penularan terjadi di pemukiman. 
Tempat-tempat lain di Belahan Bumi bagian Timur yang mungkin menjadi tempat 
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berkembangbiaknya lalat pasir seperti dinding/tembok batu, kandang hewan dan 
tumpukan sampah harus juga disemprot. Menghalangi (menapis) vector dengan 
menggunakan kelambu dengan 10-12 lubang tiap cm2 atau 25-30 lubang per inci 
persegi, dengan ukuran lubang tidak lebih dari 0,89 mm atau 0,035 inci. Saat ini 
sedang dilakukan uji coba kelambu yang direndam dengan insektisida.  

3) Bersihkan timbunan sampah dan sarang lain untuk phlebotomines di Belahan 
Bumi bagian Timur. 

4) Musnahkan bintang sejenis tikus dan hancurkan lubang serta sarang mereka 
dengan cara menggalinya dalam-dalam. Didaerah tertentu perlu dilakukan 
pengawasan terhadap anjing. 

5) Di Belahan Bumi bagian Barat, orang agar menghindari dating ke daerah yang 
dihuni oleh lalat pasir seperti daerah yang berhutan, terutama pada waktu sore hari. 
Jika harus dating ke tempat tersebut gunakan pakaian pelindung yang memadai 
serta gunakan repelan agar terhindar dari gigitan lalat pasir. 

6) Lakukan manajemen lingkungan dengan baik dan bersihkan hutan secara berkala. 
 

B. Pengawasan Penderita, Kontak dan Lingkungan Sekitar 
1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat: Laporan resmi biasanya tidak 

dilakukan, Kelas 5 (lihat tentang Laporan  tentang Penyakit Menular). 
2) Isolasi:  Tidak ada. 
3) Desinfeksi serentak: Tidak ada. 
4) Karantina: Tidak ada. 
5) Imunisasi terhadap orang-orang yang kontak: Tidak ada. 
6) Investigasi terhadap orang-orang yang kontak dan sumber infeksi: Identifikasikan 

rantai penularan setempat dan lakukan pemutusan dengan cara yang paling mudah. 
7) Pengobatan spesifik:  Sebagian besar berupa pentavalent antimonial. Baik sebagai 

sodium stibogluconate (Pentostam®) yang ada di Amerika Serikat di CDC Atlanta 
maupun sebagai meglumine animonate (Glucantime®), yang digunakan di 
Amerika Selatan dan di beberapa tempat lain. Pentamidine digunakan sebagai 
pengobatan lini kedua untuk leishmaniasis kulit. Imidazoles, ketoconazole dan 
itraconazole,  mempunyai efekmoderat sebagai antileishmania untuk pengobatan 
terhadap spesies leishmania tertentu. Amphotericin B (Fungizone®) bermanfaat 
untuk penyakit leishmaniasis selaput lender di Amerika Selatan bila tidak berekasi 
terhadap pengobatan antimonal. Sementara untuk penyakit kulit ringan dapat 
sembuh dengan sendirinya. Infeksi yang terjadi di daerah dimana penyakit 
leishmaniasis selaput lendir dilaporkan, harus diobati secepatnya. 

 
C.   Penanggulangan Wabah 

Di daerah-daerah dimana insidens penyakit tinggi, lakukan upaya intensif 
untukmenanggulangi penyakit dengan menyediakan diagnosa dan tindakan 
pengawasan yang tepat untuk membasmi lalat phlebotomine dan mamalia yang 
berperan sebagai hospes reservoir. 

 
D.   Implikasi bencana:  Tidak ada. 
 
E.   Tindakan Internasional:  Manfaatkan Pusat-pusat Kerja sama WHO (WHO CC). 
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II. LEISHMANIASIS VISCERALIS  ICD-9 085.0; ICD – 10 B55.0 
 (Kala –azar) 
 
 
1. Identifikasi  

Merupakan penyakit kronis sistemik yang disebabkan oleh protozoa dari genus 
Leishmania. Penyakit ini ditandai dengan panas, hepatosplenomegaly, lymphadenopathy, 
anemia, leukopenia, trhombocytopenia, dan cepat menjadi kurus serta rasa lemah. 
Penyakit yang telah terbukti secara klinis dan jika tidak diobati biasanya berakibat fatal. 
Demam dapat muncul secara lambat atau berupa serangan mendadak berlangsung terus-
menerus dan tidak beraturan, demam sering kali muncul dengan dua puncak tiap harinya, 
diselingi apyrexia dan periode subfebril secara bergantian. Penyakit kulit post kala azar 
dapat terjadi setelah benar-benar sembuh dari penyakit sistemik. Diagnosa ditegakkan 
dengan kultur organisme yang diambil dari spesimen biopsi atau dari aspirat, atau dengan 
ditemukannya hamastigotes intraseluler (Badan Leishman – Donovan) dari sediaan yang 
diambil dari  sumsum tulang, limpa, hati, kelenjar getah bening atau darah. Tehnik PCR 
dapat mendeteksi satu macrophage yang trinfeksi oleh leishmania dalam 8 ml darah (lihat 
bagian I, diatas ) 

 
2. Penyebab penyakit – biasanya, biasanya disebabkan oleh Leishmania donovani, L. 

infatum, L. tropica, L. chagast. Tetapi dapat juga oleh penyebab lain. 
 
3. Distribusi Penyakit  

Terjadi di pedesan daerah tropis dan sub tropis seperti beberapa fokus di India, Banglades, 
Pakistan, Cina, Bagian Selatan Uni Soviet, Timur Tengah mencakup Turki, Lembah 
Mediterania, Meksiko, Amerika Selatan, Amerika Tengah (terutama Brazil), dan di 
Sudan, Kenya, Etiopia, dan pinggiran padang rumput Sub Sahara Afrika. Dibanyak 
wilayah yang terjangkit, penyakit umumnya menyebar diantara anak-anak, dan remaja 
tetapi terkadang sebagai gelombang wabah. Distribusi Penyakit berkurang dengan adanya 
penggunaan insektisida anti malaria. Di wilayah dimana populasi anjing telah dikurangi  
secara drastis, maka penyakit ini pada manusia juga berkurang. 

 
4. Reservoir – Diketahui atau diperkirakan termasuk manusia, anjing liar, anjing peliharaan. 

Di India, Nepal dan Bangladesh diketahui hanya manusia sebagai reservoir. 
 
5. Cara penularan – melalui gigitan lalat pasir phlebotomine yang terinfeksi (lihat bagian I, 

diatas).  
 
6. Masa inkubasi – biasanya 2 – 6 bulan, rentang waktu dari 10 hari sampai bertahun-tahun. 
 
7. Masa penularan – biasanya tidak ditularkan dari orang ke orang, tetapi dapat melalui 

lalat pasir selama parasit masih tetap ada dalam peredaran darah atau kulit dari reservoir 
mamalia. Penularan phlebotomines dapat terus berlangsung walaupun telah terjadi 
penyembuhan secara klinis. 
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8. Kerentanan dan Kekebalan  
Pada umumnya semua orang rentan terhadap penyakit ini. Kala azar nampaknya 
merangsang terjadinya kekebalan homolog seumur hidup. Bukti-bukti menunjukkan 
bahwa infeksi yang tidak nampak (inapparent) dan sub klinis sering terjadi dan  malnutrisi 
sebagai pencetus munculnya gejala klinis dan mengaktifkan penyakit yang  tidak nampak. 
Penyakit yang muncul pada penderita AIDS, diperkirakan sebagai akibat reaktifasi dari 
infeksi laten. 

  
9. Cara-cara pemberantasan  

A. Cara-cara Pencegahan: lihat bagian I, 9A, diatas. Di daerah tertentu dilakukan 
eliminasi anjing peliharaan yang berperan sebagai reservoir. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya : 

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat: Di daerah tertentu dimana 
leishmaniasis endemis, penyakit ini harus dilaporkan , kelas 3 B (lihat tentang 
Laporan Penyakit Menular). 

2) Isolasi: Tindakan kewaspadaan universal terhadap darah dan cairan tubuh. 
3) Desinfeksi serentak: Tidak ada. 
4) Karantina: Tidak ada. 
5) Imunisasi terhadap orang-orang yang kontak: Tidak ada. 
6) Penelitian terhadap orang-orang yang kontak dengan sumber infeksi: biasanya 

Tidak ada. 
7) Pengobatan spesifik: Sodium stibogluconate (Pentostam® ), yang disediakan dari 

CDC, Atlanta dan meglumine antimonate (Glucantime) cukup manjur. Kasus yang 
tidak bereaksi terhadap antimony dapat diobati dengan  amphotericin B atau 
pentamidine; obat ini tidak digunakan secara rutin karena toksisitasnya di beberapa 
negara, seperti Kenya dan India. Penyakit ini kurang beraksi terjadap pengobatan 
dibandingkan dengan negara-negara Mediteranean sehingga membutuhkan proses 
pengobatan yang lebih lama dibandingkan yang biasanya dilakukan.  

 
C. Penangulangan wabah: Upaya penanggulangan yang efektif harus mencakup 

pengetahuan yang baik tentang ekologi setempat dan rantai penularan penyakit, diikuti 
dengan mengadopsi cara-cara penaggulangan yang praktis untuk memutuskan rantai 
penularan. 

  
D. Implikasi bencana: Tidak ada. 
 
E. Tindakan Internasional: Koordinasi program penanggulangan secara institusional 

diantara Negara-negara tetangga dimana penyakit tersebut endemis. Manfaatkan 
pusat-pusat kerjasama WHO. 
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KUSTA/LEPRA                                                                 ICD – 9 030; ICD – 10 A 30 
(Morbus Hansen) 
 
 
1. Identifikasi  

Adalah penyakit kronis yang sebabkan oleh bakteri yang menyerang kulit, syaraf tepi. 
Dan pada penderita dengan tipe lepromatosa menyerang saluran pernapasan bagian atas. 
Manifestasi klinis dari penyakit ini sangat bervariasi dengan spectrum yang berada 
diantara dua bentuk klinis dari lepra yaitu bentuk lpromatosa dan tuberkuloid. Pada kusta 
bentuk lepromatosa kelainan kulit berbentuk nodula, papula, macula dan infiltrate yang 
difus tersebar simetris bilateral dan biasanya ekstensif dan dalam jumlah banyak. 
Terkenanya daerah hidung dapat membentuk krusta, tersumbatnya jalan napas dan dapat 
terjadi epistaksis. Terserangnya mata dapat menimbulkan iritis dan keratitis. Pada kusta 
tipe tuberkuloid, lesi kulit biasanya tunggal dan jarang, batas lesi tegas, mati rasa atau 
hipoetesi asimitris bilateral. Terserangnya syaraf biasanya cenderung  menjadi semakin 
berat. Kusta bentuk borderline mempunyai gambaran dari kedua tipe kusta  dan lebih 
labil. Mereka cenderung menjadi tipe lepromatosa jika penderita tidak diobati dengan 
benar dan menjadi tipe tuberkuloid  pada penderita yang diobati dengan benar.  
Bentuk awal dari kusta ditandai dengan munculnya macula hipopigmentasi dengan batas 
lesi yang tegas yang dapat berkembang menjadi bentuk tuberkuloid, borderline atau 
bentuk lepromatosa. Gejala klinis dari kusta  dapat juga berupa “reaksi kusta” yaitu 
dengan episode akut dan berat. Reaksi kusta ini disebutkan dengan nama erythema 
nodosum leprosum pada penderita tipe lepromatosa dan disebut dengan reaksi terbalik 
pada kusta borderline. 
Diagnosa klinis ditegakkan dengan melakukan pemeriksaan kulit secara lengkap dengan 
menemukan tanda-tanda terserangnya syaraf tepi berupa gejala hipestasia, anesthesia, 
paralysis pada otot dan ulkus tropikum. Untuk mengetahui apakah terjadi pembesaran dan 
pengerasan syaraf tepi, dilakukan palpasi bilateral, untuk n. ulnaris dilakukan pada bahu 
dan untuk n. peronealis pada caput bibulae. Begitu pula dilakukan pemeriksaan terhadap 
n. auricularis major. Dilakukan tes terhadap sensasi kulit dengan rabaan halus, ditusuk 
dengan jarum pentul, diskriminasi suhu. Untuk diagnosa banding harus dibedakan dengan 
penyakit lain yang menimbulkan penyakit kulit yang infiltratif seperti limfoma, lupus 
eritomatosa, psoriasis, skleroderma dan neurofibromatosis. Leishmaniasis difosa, infeksi 
jamur pada kulit, myxedema, kulit pachydernoperiostosis,  gejala klinisnya dapat mirip 
dengan kusta tipe lepromatosa, namun tidak ditemukan bakteri tahan asam. Sedangkan 
karena kekurangan gizi, nevus dan jaringan parut pada kulit dapat mirip dengan kusta tipe 
tuberkuloid.   
Diagnossa kusta tipe lepromatosa (multibaciller) ditegakkan dengan ditemukannya bakteri 
tahan asam pada sediaan yang diambil dengan melakukan incisi pada kulit. Pada kusta 
tipe tuberkuloid (paucibaciller) jumlah basil kemungkinan sangat sedikit sehingga sulit 
ditemukan pada pemeriksaan. Dalam keadaan ini media kulit hendaknya dikirim kepada 
ahli patologi yang berpengalaman dalam penegakkan diagnosa kusta. Timbulnya gejala 
terserangnya saraf dan ditemukannya bakteri tahan asam merupakan gejala 
patognopmonis kusta.  
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2. Penyebab penyakit – Mycobakterium leprae. Organisme ini belum bisa dibiakkan pada 
media bakteri atau kultur sel. Bateri ini dapat dibiakkan pada jaringan telapak kaki tikus 
dengan jumlah mencapai 106 per gram jaringan; pada percobaan infeksi melalui binatang 
armadillo, bakteri ini  bisa tumbuh hingga 109 sampai 110 per gram jaringan. 

 
3. Distribusi Penyakit  

Pada tahun 1997 jumlah penderita kusta didunia diperkirakan oleh WHO mencapai 1,15 
juta kasus. Angka prevalensi lebih dari 5/1000 biasanya ditemukan di pedesaan daerah 
tropis dan sub tropis; kondisi sosioekonomi masyarakat mungkin lebih penting dari pada 
iklim. Wilayah endemis utama penyakit ini adalah Asia Selatan dan Asia Tenggara, 
termasuk Filipina, Indonesia, Papua Nugini, beberapa Kepulauan Pasifik, Banglades dan 
Myanmar ( Birma); Afrika tropis, dan beberap daerah di Amerika Latin. Angka yang 
dilaporkan di Negara-negara Amerika bervariasi antara < 0,1 sampai 14 per 10.000. Kasus 
yterbaru yang ditemukan di AS utamanya berasal dari Caifornia, Florida, Hawaii, 
Lousiana, Texas, dan New York  City, dan di Puerto Rico. Hampir seluruh kasus ini 
ditemukan pada para imigran dan pengungsi yang telah tertular di negara asal mereka; 
Meskipun demikian penyakit ini menjadi endemis di California, Hawai, Texas  dan Puerto 
Rico. 

 
4. Reservoir – Sampai saat ini manusia merupakan satu-satunya yang diketahui berperan 

sebagai reservoir. Di Lusiana dan Texas binatang armadillo liar diketahui secara alamiah 
dapat menderita penyakit yang mempunyai kusta seperti pada percobaan yang dilakukan 
dengan binatang ini. Diduga secara alamiah dapat terjadi penularan dari armadilo kepada 
manusia. Penularan kusta secara alamiah ditemukan terjadi pada monyet dan simpanse 
yang ditangkap di Nigeria dan Sierra Lione. 

 
5. Cara penularan  

Meskipun cara penularannya yang pasti belum diketahui dengan jelas penularan di dalam 
rumah tangga dan konta/hubungan dekat dalam waktu yang lama tampaknya sangat 
berperan dalam penularan. Berjuta-juta basil dikeluarkan melalui lendir hidung pada 
penderita kusta tipe lepromatosa yang tidak diobati, dan basil terbukti dapat hidup selama 
7 hari pada lendir hidung yang kering. Ulkus kulit pada penderita kusta lepromatusa dapat 
menjadi sumber penyebar basil. Organisme kemungkinann masuk melalui saluran 
pernafasan atas dan juga melalui kulit yang terluka. Pada kasus anak-anak dibawah umur 
satu tahun, penularannya diduga melalui plasenta. 

 
6. Masa inkubasi – Berkisar antara 9 bulan sampai 20 tahun dengan rata-rata adalah 4 tahun 

untuk kusta tuberkuloid dan dua kali lebih lama untuk kusta lepromatosa. Penyakit ini 
jarang sekali ditemukan pada anak-anak dibawah usia 3 tahun; meskipun, lebih dari 50 
kasus telah ditemukan pada anak-anak dibawah usia 1 tahun, yang paling muda adalah 
usia 2,5 bulan. 

 
7. Masa penularan – Fakta klinis dan laboratorium membuktikan bahwa infektivitas 

penyakit ini hilang dalam waktu 3 bulan melalui pengobatan berkelanjutan dan teratur 
dengan menggunakan Dapsone (DDS) atau clofasimine atau dalam waktu 3 hari dengan 
menggunakan rifampin. 

 



 306

8. Kerentanan dan kekebalan  
Kelangsungan dan tipe penyakit kusta sangat tergantung pada kemampuan tubuh untuk 
membentuk “cell mediated“ kekebalan  secara efektif. Tes lepromin adalah prosedur 
penyuntikan M. Leprae yang telah mati kedalam kulit; ada tidaknya indurasi dalam 28 
hari setelah penyuntikan  disebut dengan reaksi Mitsuda. Reaksi Mitsuda  negatif pada 
kusta jenis lepromatosa dan positif pada kusta tipe tuberkuloid, pada orang dewasa 
normal. Karena tes ini hanya mempunyai nilai diagnosis yang terbatas dan sebagai 
pertanda adanya imunitas. Komite Ahli Kusta di WHO menganjurkan agar penggunaan 
tes lepromin terbatas hanya untuk tujuan penelitian. Angka hasil tes yang positif akan 
meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Sebagai tambahan tingginya prevalensi 
transformasi limfosit yang spesifik terhadap M. leprae dan terbentuknya antibodi spesifik 
terhadap M. leprae diantara orang yang kontak dengan penderita kusta menandakan 
bahwa penularan sudah sering terjadi walaupun hanya sebagian kecil saja dari mereka 
yang menunjukan gejala klinis penyakit kusta. 

 
9. Cara-cara pemberantasan – tersedianya obat-obatan yang efektif untuk pengobatan dan 

mencegah penularan secara cepat, seperti rifampin, telah mengubah penatalaksanaan 
penderita penyakit kusta dan kehidupan penderita kusta dari pengucilan sosial kepada cara 
berobat jalan.  Perawatan dirumah sakit hanya dilakukan untuk menangani reaksi obat. 
Operasi untuk mengoreksi kecacatan dan pengobatan luka yang disebabkan karena 
anestesia pada ekstremitas. 

 
A. Upaya Pencegahan : 

1) Penyuluhan kesehatan harus menekankan pada pemberian informasi tentang telah 
tersedianya obat-obatan yang efektif, tidak terjadi penularan pada penderita yang 
berobat teratur serta upaya pencegahan cacat fisik dan sosial. 

2) Lakukan pencarian penderita, khususnya penderita tipe multibasiler yang menular, 
dan berikan  pengobatan kombinasi “multidrug therapy“ sedini mungkin secara 
teratur dengan berobat jalan jika memungkinkan. 

3) Uji coba lapangan di Uganda, India, Malawi, Myanmar dan Papua Nugini, 
pemberian profilaktit Bacillus Calmette – Guérin (BCG) jelas dapat mengurangi 
timbulnya penyalit kusta tuberkuloid pada orang-orang yang kontak. Sebuah studi 
di India, pemberian BCG menunjukkan adanya perlindungan yang signifikan 
terhadap kusta tetapi tidak terhadap tuberkulosis; studi yang dilakukan di 
Myanmar dan India menunjukkan perlindungan yang kurang dibandingkan dengan 
studi di Uganda. Studi chemoprophylaxis menunjukkan bahwa ± 50% 
perlindungan dari penyakit ini diperoleh dengan pemberian dapsone atau 
acedapsone, tetapi cara ini tidak dianjurkan kecuali dengan pengawasan yang 
intensif. Penambahan M. leprae yang telah mati pada umumnya BCG tidak 
meningkatkan perlindungan.  

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya; 

1) Laporan ke instansi Kesehatan setempat: Pelaporan kasus diwajibkan di banyak 
negara bagian di AS dan hampir di semua negara, Kelas 2B (lihat tentang Laporan 
Penyakit Menular ). 
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2) Isolasi: tidak diperlukan untuk penderita kusta tipe tuberkuloid; isolasi terhadap 
kontak harus dilakukan untuk kasus kusta lepromatosa sampai saat pengobatan 
kombinasi  diberikan. Perawatan dirumah sakit biasanya dilakukan selama 
penanganan reaksi obat. Tidak diperlukan prosedur khusus untuk kasus yang 
dirawat di RS. Di RS umum dilperlukan  ruangan terpisah untuk alasan kesopanan 
atau sosial. Terhadap penderita yang sudah dianggap tidak menular lagi, tidak ada 
pembatasan bagi yang bersangkutan untuk bekerja dan bersekolah. 

3) Disinfeksi serentak dilakukan terhadap lendir hidung penderita yang menular. 
Dilakukan pembersihan menyeluruh. 

4) Karantina: tidak dilakukan  
5) Imunisasi terhadap orang-orang yang kontak: tidak dilakukan secara rutin ( lihat 

9A3 di atas ) 
6) Investigasi orang-orang yang kontak dari sumber infeksi: pemeriksaan dini paling 

bermanfaat, tetapi pemeriksaan berkala di rumah tangga dan orang-orang yang 
kontak dekat sebaiknya dilakukan 12 bulan sekali selama 5 tahun setelah kontak  
terakhir dengan kasus yang menular.  

7) Pengobatan spesifik:  Mengingat sangat tingginya tingkat resistensi dari dapsone 
dan munculnya resistensi terhadap rifampin maka pemberian terapi kombinasi 
(multidrug theraphy) sangatlah penting. Rejimen minimal yang dianjurkan oleh 
WHO untuk kusta tipe multibasiler adalah rifampin, 600 mg sebulan sekali; 
dapsone (DDS), 100 mg per hari; dan clofasimine, 300 mg sebulan sekali dan 50 
mg per hari Rifampin dan clofasimin  yang diberikan setiap bulan harus diawasi 
dengan ketat. Komite Ahli Kusta WHO telah mentapkan waktu minimal yang 
diperlukan untuk pengobatan kusta tipe multibasiler dipersingkat menjadi 12 bulan 
dimana sebelumnya waktu pemberian pengobatan adalah 24 bulan. Pengobatan 
jika diperlukan dapat diperpanjang sampai pada pemeriksaan specimen kulit 
menunjukkan hasil negative. Untuk penderita kusta tipe pausibasiler (tuberkuloid) 
atau untuk penderita denga lesi kulit tunggal pemberian dosis tunggal obat 
kombinasi yang terdiri dari 600 mg rifampin, 400 mg ofloxaxin  dan 100 mg 
mynocyclone sudah mencukupi. Bagi penderita tipoe pausibasiler dengan lesi kulit 
lebih dari satu, rejimen yang dianjurkan adalah (600 mg rifampin yang diberikan 
sebulan sekali dengan pengawasan yang ketat, 100 mg dapsone setiap hari), 
diberikan selama 6 bulan. Penderita yang sedang mendapat pengobatan harus 
dimonitor untuk melihat kemungkinan terjadinya efek samping, reaksi kusta, dan 
ulkus tropikum. Komplikasi yang tertentu yang terjadi selama pengobatan perlu 
rujuk pada pusat rujukan. 

 
C. Penanggulangan wabah: Tidak ada. 

 
D. Impilkasi bencana: Setiap penundaan pada jadwal pengobatan akan berakibat serius. 

Dalam keadaan perang, seringkali diagnosa dan pengobatan penderita kusta 
terabaikan. 
 

E. Tindakan Internasional: Pengawasan internasional dibatasi pada kasus menular yang 
belum mendapatkan pengobatan. Manfaatkan Pusat – pusat kerjasama WHO. 
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LEPTOSPIROSIS                                                              ICD – 9 100; ICD – 10 A27 
(Penyakit Weil, Demam Canicola, Ikterus Hemoragika, demam lumpur, penyakit Swinerherd) 
 
1. Identifikasi  

Kelompok penyakit zoonis yang disebabkan oleh bakteri dengan manifestasi berubah-
ubah. Ciri-ciri yang umum adalah demam dengan serangan tiba-tiba, sakit kepala, 
menggigil, mialgia berat (betis dan kaki ) dan merah pada conjuctiva. Manifestasi lain 
yang mungkin muncul adalah demam diphasic, meningitis, ruam (palatal exanthem), 
anemia hemolytic, pendarahan didalam kulit dan selaput lendir, gatal hepatorenol, 
gangguan mental dan depresi, myocarditis dan radang paru-paru dengan atau tanpa  
hemopthisis. Didaerah yang endemis leptospirosis, mayoritas infeksi tidak jelas secara 
klinis atau terlalu ringan untuk didiagnosa secara pasti. Kasus sering didiagnosa salah 
sebagai meningitis,  ecefalitis atau influenza; buktiserologis adanya infeksi leptospira 
ditemukan diantara 10 % kasus meningitis dan encephalitis yang tidak terdiagnosa. Gejala 
klinis berlangsung selama beberapa hari sampai 3 minggu atau lebih. Secara umum, ada 
dua fase dari penyakit; tahap leptospiremia  atau febris, diikuti dengan fase pemulihan 
atau kekebalan. Penyembuhan kasus yang tidak diobati akan memerlukan waktu beberapa 
bulan. Infeksi dapat terjadi tanpa adanya gejala; keparahan penyakit  bervariuasi sesuai 
dengan serovarian bakteri yang menginfeksi. Angka kematian kasus cukup rendah tetapi 
dapat meningkat seiring dengan bertambahnya usia dan dapat mencapai 20 % atau lebih 
pada penderita yang mengalami ikterus dan kerusakan ginjal yang tidak dilakukan 
hemodialisis; kematian umumnya disebabkan  oleh kerusakan hepatorenal, kelainan 
pembuluh darah disertai dengan perdarahan, terjadinya sindroma gagal pernafasan pada 
orang dewasa atau aritmia jantung dikarenakan miokarditis. Jenis letospira yang berbeda 
ditemukan pada lokasi yang berbeda sehingga tes serologi harus menggunakan panel yang 
khusus untuk mendiagnosa leptospira di suatu daerah tertentu. Kesulitan dalam 
mendiagnosa penyakit ini menyulitkan upaya pemberantasan sehingga sering 
menyebabkan peningkatan angka kematian karena penderita cenderung menjadi berat 
karena tidak dilakukan diagnosa dan pengobatan yang tepat. Diagnosa ditegakkan dengan 
adanya peningkatan titer antibody pemeriksaan serologis seperti dengan aglutinasi 
mikroskopik, dengan isolasi leptospira dari darah (7 hari pertama), atau dari LCS (pada 
hari ke-4 sampai ke-10) pada fase akut dari urin setelah hari ke-10 dengan menggunakan 
media khusus. Inokulasi pada marmot dan tikus hamster atau gerbil sering memberikan 
hasil positif. Pemeriksaan dengan teknik IF dan ELISA dipakai untuk mendeteksi 
leptospira pada specimen penderita dan specimen yang daimbil pada otopsi. 

 
2. Penyebab penyakit  

Penyebab penyakit adalah Leptospira, anggota dari ordo Spirochaetales. Leptospira yang 
menularkan penyakit termasuk kedalam spesies Leptospira interrogans, yang dibagi lagi 
menjadi berbagai serovarian. Lebih dari 200 serovarian telah diketahui, dan semuanya 
terbagi dalam 23 kelompok (serogroup) yang didasarkan pada keterkaitan serologis. 
Perubahan penting dalam penamaan (nomenklatur) leptospira sedang dibuat didasarkan 
atas keterkaitan DNA. Serovarian yang umum ditemukan di AS adalah 
Icterohaemorrhagiae, canicola, autumnalis, hebdomidis, australis dan pomona. Di 
Inggris, New Zealand dan Australia, infeksi L. interrogans serovarian hardjo paling 
sering terjadi pada manusia yang kontak dekat dengan perternakan yang terinfeksi. 
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3. Distribusi Penyakit 
Penyakit ini tersebar luas di seluruh dunia; muncul di daerah perkotaan dan pedesaan baik 
di Negara maju maupun Negara berkembang kecuali daerah kutub. Penyakit ini dapat 
terjadi sebagai risiko pekerjaan (occupational hazard) menyerang petani padi dan tebu, 
pekerja tambang, dokter hewan, peternak, peternak sapi perah, pekerja yang berkerja di 
pemotongan hewan, nelayan dan tentara. KLB dapat terjadi pada orang-orang yang 
trepajan dengan sungai, kanal dan danau yang airnya tercemar dengan urin dari binatang 
peliharaan dan binatang liar atau tercemar urin dan jaringan binatang yang terinfeksi. 
Penyakit ini juga merupakan risiko rekreasi (recreational hazard). Bagi perenang, pendaki 
gunung, olahrawagawan, dan mereka yang berkemah di daerah infeksi. Dengan demikian 
penyakit ini terutama menyerang laki-laki terkait dengan pekerjaan, namun cenderung 
terjadi peningkatan jumlah penderita pada anak-anak di daerah perkotaan. KLB yang 
cukup besar di Nikaragua pada tahun 1995 dan menimbulkan banyak kematian. Dan pada 
Pebruari 1997-1998 KLB terjadi di India, Singapura, Thailand dan Kazaktan. 

 
4. Reservoir – Hewan peliharaan dan binatang liar; serovarian berbeda-beda pada setiap 

hewan yang terinfeksi. Khususnya tikus besar (ichterohemorrhagiae), babi            
(pomona), lembu (hardjo), anjing (canicola), dan raccoon (autumnalis) di AS, babi 
terbukti menjadi tempat hidup bratislava; sedangkan di Eropa badger sejenis mamalia 
carnivora juga dilaporkan sebagai reservoir. Ada banyak hewan lain yang dapat  menjadi 
hospes alternative, biasanya berperan sebagai carrier dalam waktu singkat. Hewan-hewan 
tersebut adalah binatang pengerat liar, rusa, tupai, rubah, raccoon, mamalia laut (singa 
laut). Serovarian yang menginfeksi reptile dan amfibi belum terbukti dapat menginfeksi 
mamalia, namun  di Barbados dan Trinidad dicurigai telah menginfeksi manusia. Pada 
binatang carrier terjadi infeksi asimtomatik, leptospira ada didalam tubulus renalis 
binatang tersebut sehingga  terjadi leptuspiruria seumur hidup binatang tersebut.  

 
5. Cara penularan – Melalui Kontak pada kulit, khususnya apabila terluka, atau kontak 

selaput lendir dengan air, tanah basah atau tanaman, khususnya tanaman tebu yang 
terkontaminasi dengan urin hewan yang terinfeksi, berenang, luka yang terjadi karena  
kecelakaan kerja; kontak langsung dengan urin atau jaringan tubuh hewan yang terinfeksi; 
kadang kadang melalui makanan yang terkontaminasi dengan urin dari tikus yang 
terinfeksi; dean kadang kadang melalui terhirupnya “droplet” dari cairan yang 
terkontaminasi. 

 
6. Masa inkubasi – biasanya 10 hari, dengan rentang 4-19 hari. 
 
7. Masa penularan – Penularan langsung dari orang ke orang sangat jarang terjadi. 

Leptospira dapat dikeluarkan melalui urin, biasanya dalam waktu 1 bulan, tetapi 
leptospiruria telah ditemukan pada manusia dan hewan dalam waktu 11 bulan setelah 
menderita penyakit akut. 

 
8. Kerentanan dan kekebalan – Pada umumnya orang rentan; kekebalan timbul terhadap 

serovarian tertentu yang disebabkan oleh infeksi alamiah atau (kadang-kadang) setelah 
pemberian imunisasi tetapi kekebalan ini belum tentu dapat melindungi orang dari infeksi 
serovarian yang berbeda. 
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9. Cara – cara pemberantasan  
A. Upaya  pencegahan : 

1) Beri penyuluhan kepada masyarakat tentang cara-cara penularan penyakit ini. 
Jangan berenang atau menyeberangi sungai yang airnya diduga tercemar oleh 
leptospira, dan gunakan alat-alat pelindung yang diperlukan apabila harus bekerja 
pada perariran yang tercemar. 

2) Lindungi para pekerja yang bekerja di daerah yang tercemar dengan perlindungan 
secukupnya dengan menyediakan sepatu boot, sarung tangan dan apron. 

3) Kenali tanah dan air yang berpotensi terkontaminasi dan keringkan air tersebut jika 
memungkinkan. 

4) Berantas hewan-hewan pengerat dari lingkungan pemukiman terutama di pedesaan 
dan tempat-tempat rekreasi. Bakar lading tebu sebelum panen. 

5) Pisahkanhewan peliharaan yang terinfeksi; cegah kontaminasi  pada lingkungan 
manusia, tempat kerja dan tempat rekreasioleh urin hewan yang terinfeksi. 

6) Pemberian imunisasi  kepada hewan ternak dan binatang peliharaan dapat 
mencegah timbulnya penyakit, tetapi tidak emncegah terjadinya infeksi 
leptospiruria. Vaksin harus mengandung strain domain dari leptospira di daerah 
itu. 

7) Imunisasi diberikan kepada orang yang karena pekerjaannya terpajan 
denganleptospira jenis serovarian tertentu, hal  ini dilakukan di Jepang, Cina, Itali, 
Spanyol, Perancis dan Israel. 

8) Doxycycline telah terbukti efektif untuk mencegah leptospirosis pada anggota 
militer dengan memberikan dosis oral 200 mg seminggu sekali selama masa 
penularan di Panama. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekiratnya : 

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat: Pelaporan kasus diwajibkan 
dibanyak negara bagian ( AS) dan negara lain di dunia, Klasifikasi 2B (lihat 
tentang laporan penyakit smenular) 

2) Isolasi: Tindakan kewaspadan terhadap darah dan cairan tubuh. 
3) Disinfeksi serentak: Dilakukan terhadap benda yang tercemar dengan urin. 
4) Karantina: TIDAK DILAKUKAN. 
5) Imunisasi terhadap kontak: TIDAK DILAKUKAN. 
6) Investigasi orang-orang yang kontak dan sumber infeksi: Selidiki adanya hewan-

hewan yang terinfeksi dan air yang terkontaminasi. 
7) Pengobatan spesifik: Penisilin, cephalosporin lincommycin dan erythromycin 

menghambat pertumbuhan leptospira invitro. Doxycyline dan penisilin G  terbukti 
efektif dalam percobaan “Double Blind Plasebo Controlled trials‘’ Penisilin G dan 
amoksisilin terbukti masih efektif walaupun diberikan dalam 7 hari sakit. Namun 
pengobatan yang tepat dan sedini mungkin sangatlah penting.   

 
C. Penanggulangan wabah: Mencari sumber infeksi seperti kolam renang yang 

terkontaminasi dan sumber air lainnya; menghilangkan kontaminasi atau melarang 
penggunaannya. Menyelidiki sumber penyakit dan lingkungan pekerjaan, termasuk 
mereka yang kontak langsung dengan hewan. 
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D. Implikasi bencana: Potensial untuk terjadi penularan dan KLB pada saatterjadi banjir 
yang menggenagi daerah sekitarnya. 

 
E. Tindakan internasional: Manfaatkan pusat kerjasama WHO. 

 
 
 
 
LISTERIOSIS              ICD-9 027.0; ICD-10 A32 
 
 
1. Identifikasi  

Penyakit yang disebabkan oleh bakteri biasanya berupa meningoencephalitis dan atau 
septicemia pada bayi baru lahir dan orang dewasa, gejala klinis penyakit ini pada wanita 
hamil adalah demam dan keguguran. Mereka yang berisiko tinggi terinfeksi adalah bayi 
baru lahir, orang lanjut usia (manula), yang tidak mempunyai cukup kekebalan tubuh  dan 
wanita hamil. Kejadian meningoencephalitis (jarang terjadi pada wanita hamil) bisa terjadi 
tiba-tiba, dengan demam, sakit kepala yang hebat, mual-mual, muntah-muntah dan tanda-
tanda iritasi slaput otak, atau bisa sub akut, khususnya pada orang dengan kekebalan tubuh 
yang kurang dan usia lanjut. Delirium dan koma dapat terjadi pada awal sakit: kadang-
kadang pingsan dan shock. Endokarditis, lesi granulair pada hati dan organ lain, abses 
internal dan external yang terlokalisir dan lesi pustuler atau papuler pada kulit dapat 
terjadi pada keadaan  tertentu. Orang normal yang terjangkit penyakit ini kadang hanya 
berupa serangan akut, ringan, febris. Tetapi infeksi pada wanita hamil dapat ditularkan 
kepada janin. Bayi dapat mengalami kematian, lahir dengan septicemia, atau terkena 
radang selaput otak pada saat dilahirkan meskipun pada ibunya tidak tampak gejala. Pada 
saat masa post partum penyakit ini jarang terjadi, tetapi “case fatality rate’‘ penyakit ini 
bias mencapai 30 % pada bayi baru lahir dan menjadi 50 % pada usia 4 hari pertama. Pada 
kejadian wabah terakhir, angka “case fatality rate”‘  keseluruhan pada orang dewasa yang 
tidak hamil adalah 35 %; 11 % pada usia di bawah 40 tahun dan 63 % pada usia 60 tahun 
keatas.   
Hasil diagnosa dipastikan dengan mengisolasi penyebab penyakit dari LCS, darah, cairan 
amnion, plasenta, meconium, lochia, pencucian lambung dan tempat-tempat lain dimana 
infeksi dapat terjadi. Listeria monocytogenes dapat diisolasi dari tempat yang biasanya 
steril pada media rutin, tetapi harus hati-hati agar dapat dibedakan organisme ini dengan 
basil gram-positif lainnya, terutama diphtheroid. Isolasi dari spesimen yang 
terkontaminasi sering dilakukan dengan menggunakan media selektif yang diperkaya. 
Pemeriksaan mikroskopis terhadap LCS atau meconium hanya bersifat diagnosa perkiraan 
(presumtif); sedangkan pemeriksaan serologi tidak dapat dipercaya. 

 
2. Penyebab penyakit – Listeria monocytogenes, bakteri berbentuk gram positif; infeksi 

pada manusia biasanya disebabkan oleh serovarian 1/2 a, 1/2b dan 4b. 
 
3. Distribusi Penyakit  

Penyakit yang jarang terdiagnosa; Di AS  jumlah penderita yang sampai memerlukan 
perawatan di rumah sakit sekitar 1/200.000 penduduk.  
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Penyakit ini biasanya muncul sporadic, namun beberapa KLB belakangan ini dilaporkan 
terjadi hamper di semua musim. Sekitar 30% dari kasus klinis terjadi pada usia 3 minggu 
pertama. Pada wanita yang tidak hamil infeksi terjadi setelah  usia 40 tahun. Pernah 
dilaporkanterjadi infeksi nosocomial. Infeksi asymptomatic terjadi pada semua usia, 
namun infeksi pada wanita hamil perlu perhatian khusus. Aborsi dapat terjadi setiap saat, 
namun paling sering terjadi pada usia pertengahan kehamilan. Infeksi perinatal didapat 
selama trimester terakhir. 

 
 
4. Reservoir  

Reservoir utama organisme ini adalah tanah, makanan ternak, Lumpur dan tempat 
penyimpanan makanan ternak.  Penyimpanan makanan ternak yang biasa dilakukan secara 
musiman meningkatkan insidens listeriosis pada binatang. Reservoir lain adalah binatang 
liar dan binatang peliharaan yang terinfeksi, manusia, unggas. Carrier yang tidak 
menunjukkan gejala  dan dalam tinjanya selalu mengandung listeria mencapai 10%, lebih 
tinggi pada orang yang bekerja pada rumah potong hewan dan pada petugas laboratorium 
yang menangani kultur Listeria mocyctogenes. Keju lunak dapat berperan sebagai media 
pertumbuhan listeria pada waktu proses pembuatannya dan dapat menimbulkan KLB.  
Berbeda dengan organisme penyebab KLB melalui makanan yang lain, listeria tetap 
berkembang biak pada makananyang terkontaminasi yang disimpan di lemari es.  

 
5. Cara Penularan  

Penularan penyakit listeriosis dilaporkan terjadi karena minum susu tercemar, keju lunak, 
sayur mayur dan daging siap makan, seperti “pâtè”. Sebagian besar lesteriosis yang terjadi 
secara sporadis akibat penularan melalui makanan. Luka papuler pada tangan dan lengan 
dapat terjadi melalui kontak langsung dengan bahan yang terinfeksi. Infeksi pada bayi 
baru lahir, organisme dapat ditularkan dari ibu ke janin dalam rahim atau ketika melewati 
jalan lahir yang terinfeksi. Jarang sekali dilaporkan terjadi penularan pada kamar anak-
anak melalui alat atau benda yang terkontaminasi. 

 
6. Masa Inkubasi – Bervariasi; penularan terjadi antara 3 – 70 hari setelah terpapar suatu 

produk yang tercemar. Median masa inkubasi diperkirakan 3 minggu. 
 
7. Masa Penularan – Seorang ibu yang menginfeksi bayinya tetap mengandung bakteri 

pada vagina dan urin selama 7 – 10 hari setelah melahirkan dan jarang lebih lama. Namun 
orang yang terinfeksi, dalam tinjnya dapat mengandung bakteri selama beberapa bulan. 

 
8. Kerentanan dan kekebalan – Janin dan bayi baru lahir sangat rentan. Anak anak dan 

orang dewasa muda umumnya kebal, kekebalan orang dewasa yang berusia lebih dari 40 
tahun menurun, khususnya yang sistim kekebalannya terganggu dan usia lanjut. Penyakit 
ini biasanya sangat mudah terjadi pada orang yang menderita penyakit lain seperti kanker, 
trasplantasi organ, diabetes dan AIDS. Sedikit sekali bukti bahwa timbul kekebalan, 
bahkan setelah mengalami infeksi yang berat. 
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9. Cara–cara Pemberantasan  - 
A. Tindakan Pencegahan : 

1) Wanita hamil dan orang yang memiliki kekebalan tubuh yang kurang harus 
menghidari mengkonsumsi keju lunak seperti keju Brie, Camembert dan keju ala 
Mexico. Mereka harus memasak hingga mendidih makanan sisa atau makanan 
seperti “hot dog”. Mereka harus menghindari daging mentah dan hanya 
menkonsumsi daging yang dimasak serta produk susu yang telah di pasteurisasi. 
Mereka juga harus menghindari kontak dengan bahan yang terinfeksi, seperti janin 
ternak yang mati karena keguguran. 

2) Pastikan keamanan makanan yang berasal dari hewan. Pasteurisasi semua produk 
susu jika memungkinkan. Lakukan radiasi terhadap semua keju lunak setelah 
pemasakan atau lakukan pemantauan terhadap produk susu yang belum 
dipasteurisasi, seperti keju lunak, dengan cara mengambil sampel untuk dikultur 
melihat kemungkinan tercemar listeria. 

3) Makanan jadi yang telah terkontaminasi Listeria monocytogenes (misalnya pada 
saat melakukan surveilans bakteri secara rutin) harus ditarik dari peredaran. 

4) Cuci sayuran mentah dengan bersih sebelum dimakan. 
5) Masak makanan mentah yang berasal dari hewan seperti sapi, babi dan unggas 

sampai matang benar. 
6) Cuci tangan, pisau, dan talenan setelah memotong makanan yang belum dimasak. 
7) Hindari penggunaan pupuk yang belum diolah untuk tanaman sayuran.  
8) Dokter hewan dan petani harus melakukan tindakan pencegahan yang tepat dalam 

menangani janin hewan yang aborsi dan hewan yang sakit atau mati, khususnya 
biri biri yang mati karena encephalitis. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya: 

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat: pelaporan khusus diwajibkan 
dibanyak negara bagian (AS) dan dibeberapa negara, Klasifikasi 2B; sedangkan di 
negara lain, laporan diperlukan jika terjadi peningkatan jumlah khusus, Klasifikasi 
4 (lihat Laporan Penyakit Menular). 

2) Isolasi: tindakan kewaspadaan terhadap penyekit enterik. 
3) Disinfeksi serentak: Tidak ada 
4) Karantina: Tidak  ada. 
5) Imunisasi terhadap kontak: Tidak ada. 
6) Investigasi orang-orang yang kontak dan sumber infeksi: data surveilans kasus 

harus sering dianalisa akan kemungkinan adanya peningkatan jumlah kasus semua 
kejadian yang diduga KLB harus diteliti terhadap kemungkinan adanya satu 
sumber infeksi (common source). 

7) Pengobatan spesifik: Penisilin dan ampicilin atau ditambah dengan 
aminoglycosides. Untuk penderita yang alergi terhadap penecilin, TMP-SMX atau 
erythromycin dapat digunakan. Cephalosporin, termasuk cephalosporin generasi 
ke tiga, tidak efektif untuk pengobatan listeriosis secara klinik . Telah ditemukan 
resistensi terhadap tetracyclin. Specimen dari meconium yang dicat dengan gram 
dari bayi baru lahir yang dicurigai menderita listeriosis harus diperiksai 
keberadaan jenis batang gram positif L. monocytogenes. Jika hasilnya positif, 
profilaksis antibiotik harus diberikan sebagai tindakan pencegahan. 
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C.  Penanggulangan Wabah: Lakukan investigasi terhadap KLB untuk mengetahui 

sumber infeksi, dan mencegah adanya kontak lebih lanjut dengan sumber tersebut. 
 
D. Implikasi Bencana: Tidak ada 

 
E. Penanganan Internasional: Tidak ada. 

 
 
 
 
LOIASIS                  ICD –9 125.2; ICD–10 B74.3 
(Infeksi Loa loa, Penyakit cacing mata Afrika, Pembengkakan Calabar) 
 
 
1. Identifikasi  

Suatu penyakit filarial kronis yang ditandai dengan migrasi cacing dewasa kedalam 
jaringan kulit atau jaringan tubuh yang lebih dalam, menyebabkan pembengkakan 
sementara dengan diameter sebesar beberapa sentimeter, dapat terjadi pada bagian tubuh 
manapun. Pembengkakan didahului oleh rasa sakit pada lokasi tertentu disertai dengan 
pruritus. Pruritus lengan, dada, wajah dan bahu merupakan gejala utama. Nama local 
antara lain:  ‘pembengkakan sementara‘ dan ‘pembengkakan Calabar‘. Migrasi dibawah 
conjunctiva bulbaris dapat disertai dengan rasa sakit dan edema. Terkadang timbul reaksi 
alergi berupa urticaria yang lebar disertai demam.  
Infeksi oleh filarial lain, seperti Wuchereria  bancrofti, Onchocerca volvulus, Monsonella 
(Dipetalonema) perstans dan M. streptocerca (yang biasa ditemukan di daerah endemis 
Loa-loa) harus dipertimbangkan dalam melakukan diagnosis diferensial. Larvae (mikro 
filariae) terdapat dalam darah tepi pada siang hari dan dapat dilihat pada pewarnaan 
sediaan darah tebal, pewarnaan sedimen serupa darah atau dengan filtrasi menggunakan 
membran. Eosinophilia sering terjadi. DNA spesifik dari Loa-loa dapat dideteksi dari 
darah orang yang terinfeksi, tanpa gejala klinis. Riwayat perjalanan seseorang penting 
untuk diagnosa. 

 
2. Penyebab penyakit – Loa-loa, sejenis cacing, filaria. 
 
3. Distribusi penyakit – Tersebar luas di hutan hujan tropis Afrika, khususnya di Afrika 

Tengah. Ditepi sungai Congo, 90 % dari penduduk asli beberepa desa telah terinfeksi . 
 
4. Reservoir – Manusia. 
 
5. Cara-cara penularan – Ditularkan oleh lalat rusa dari genus Chrysops. Chrysops 

dimidiata, C. silacea dan spesies lainnya yang mengisap darah yang mengandung 
mikrofilariae; kemudian larva tumbuh didalam tubuh lalat menjadi stadium infeksi dalam 
waktu 10 – 12 hari. Larva yang infektif bermigrasi kebelalai lalat dan dipindahkan ke 
manusia melalui gigitan lalat tersebut. 
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6. Masa inkubasi – Gejala biasanya tidak terlihat sampai beberapa tahun setelah infeksi 
terjadi, tetapi dapat juga terlihat paling dini dalam 4 bulan. Mikrofilariae dapat terlihat 
didarah tepi paling dini 6 bulan setelah infeksi terjadi. 

 
7. Masa penularan – Cacing dewasa dapat bertahan terus-menerus pada tubuh manusia, 

mengeluarkan mikrofilariae yang masuk kedalam darah selama 17 tahun; dalam tubuh 
lalat, penularan terjadi 10 - 12 hari setelah infeksi sampai semua larvae penular telah 
dikeluarkan, atau sampai lalat tersebut mati. 

 
8. Kerentanan dan kekebalan – Semua orang rentan terhadap penyakit ini, dapat terjadi 

infeksi berulang-ulang dan kebal, jika ada, belum pernah dibuktikan. 
 
9. Cara-cara pemberantasan: 

A. Tidakan pencegahan: 
1). Tindakan langsung terhadap pemberantasan larvae lalat dinilai efektif tetapi tidak 

terbukti karena daerah berkembang biak biasanya lembab, berlumpur dan sangat 
sangat luas. 

2). Diethyltoluamide (Deet®, Autan® ) atau dimethyl phthalate yang dioleskan pada 
bagian kulit yang terbuka efektif mengusir lalat. 

3). Menggunakan pakaian pelindung (baju dan celana panjang), rumah berkasa. 
4). Bagi penduduk yang tinggal untuk sementara waktu didaerah endemik yang 

berisiko tinggi, pemberian dosis mingguan diethyl carbamazine (300 mg) dapat 
mencegah infeksi (sebagai profilaksis). 

 
B.  Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya: 

1). Laporan kepada instansi kesehatan setempat: Laporan tertulis tidak diperlukan, 
Kalsifikasi  5 (lihat Laporan Penyakit Menular). 

2). Isolasi: Jika memungkinkan penderitaa yang memiliki mikrofilarie harus 
dilindungi dari gigitan Chrysops untuk mengurangi penularan. 

3). Disinfeksi serentak: Tidak ada. 
4). Karantina : Tidak ada. 
5). Imunisasi terhadap kontak: Tidak ada. 
6). Investigasi terhadap orang-orang yang kontak dan sumber infeksi: Tidak ada, 

merupakan masalah masyarakat. 
7). Pengobatan khusus: Diethylcarbamasin (DEC, Banocide®, Hetrazan®, Notezine) 

membunuh mikrofilarie dan cacing dewasa dengan hasil sempurna. Selama masa 
terapi, reaksi hipersensitif terhadap obat (terkadang berat) biasa terjadi namun bisa 
diatasi dengan pemberian steroid dan atau anti histamine. Jika terdapat banyak 
mikrofilariae dalam darah (lebih dari 2000 /ml darah), ada resiko terjadi 
meningoencephelitis, dan manfaat pengobatan harus dipertimbangkan terhadap 
risiko terkena encephalopathy yang mengerikan; oleh karena itu pengobatan 
dengan DEC harus bersifat individual dan dibawah pengawasan medis yang ketat. 
Pengobatan dengan menggunakan Ivermectin (Mectizan®) juga dapat mengurangi 
mikrofilariae, dan reaksi balik  lebih ringan dibandingkan DEC. Albendazole juga 
mengurangi mikrofilariae dalam darah secara perlahan-lahan dan mungkin dapat 
membunuh cacing dewasa. Mengeluarkan cacing dewasa dari bawah conjunctiva 
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dengan cara operasi dapat dilakukan jika memungkinkan. Encephlopathy Loa-loa 
pernah dilaporkan terjadi setelah dilakukan pengobatan ivermecitin untuk 
onchocherciasis. 

 
C. Penanggulangan wabah: Tidak dilakukan. 
 
D. Implikasi bencana: Tidak ada. 
 
E. Tindakan Internasional: Tidak ada.  

 
 
 
PENYAKIT LYME    ICD-9 104.8, 088.81; ICD-10 A69.2, L90.4 
(Lyme borreliosis, Tickborne meningopolyneuritis) 
 
 
1. Identifikasi  

Penyakit zoonosis yang disebabkan oleh spirochaeta karena gigitan kutu ditandai dengan 
lesi yang jelas dan khas pada kulit, dengan gejala sisthemik dan neurologis, rheumatik dan 
kelainan jantung dengan kombinasi yang bervariasi selama beberapa bulan dan tahun. 
Gejala awalnya bergantian dan berubah-ubah. Penyakit ini khas terjadi pada musim panas, 
dan bentuk awalnya pada 90 % penderita terlihat berupa macula atau papula merah yang 
membesar perlahan berbentuk cincin, kadang-kadang bagian tengahnya bersih. Luka khas 
pada kulit ini disebut ‘’erythema migrans‘’ (EM; dulu disebut ‘’erythema chronicum 
migrans”. EM jumlahnya bisa sebuah atau banyak. Pertimbangan penting untuk tujuan 
surveilans kasus adalah luka EM harus mencapai diameter 5 cm. Dengan atau tanpa EM, 
gejala awal sistemik penyakit berupa rasa tidak enak badan, demam, kelelahan, sakit 
kepala, kaku leher, myalgia, anthralgia yang berpindah dan atau lymphadenopathy, semua 
itu bisa bertahan selama beberapa minggu atau lebih pada penderita yang tidak diobati.  
Dalam beberapa minggu atau bulan setelah munculnya lesi EM, bisa terjadi kelainan 
syaraf seperti aseptic meningitis ringan dan neoritis syaraf carnial termasuk kelumpuhan 
syaraf wajah, chorea, ataxia cerebellar, radiculoneuritis syaraf sensorik atau motorik, 
myelitis maupun ensefalitis; gejala penyakit ini berubah-rubah dapat berakhir beberapa 
bulan dan dapat menjadi kronis. Kelainan jantung (termasuk atrioventicular block dan 
myopericarditis akut atau cardiomegaly) dapat terjadi dalam beberapa minggu setelah 
munculnya EM. Berminggu-minggu hingga bertahun-tahun setelah onset (rata-rata 6 
bulan), pembengkakan dan rasa sakit pada sendi besar secara berulang-ulang terutama 
lutut, dapat terjadi dalam beberapa tahun; mengakibatkan radang sendi kronis. Sama 
seperti diatas, terkadang pada infeksi yang laten dan panjang, kelainan neurologist kronis 
dapat terjadi termasuk encephalopathy, polyneuropathy atau leukoencephalitis; LCS 
sering menunjukkan adanya lymphocytic pleocytosis dan meningkatnya jumlah protein, 
sedangkan elektromiogram biasanya tidak normal. 
Diagnosa saat ini didasarkan pada gejala-gejala klinis didukung oleh tes serologis yang 
dilakukan dalam dua tahap, dengan IFA, ELISA, dilanjutkan dengan Western 
immunoblot. Tes serologis, yang tidak standar harus dibaca dengan hati-hati. Tes tersebut 
tidak sensitif pada infeksi yang baru berjalan beberapa minggu dan mungkin tetap 
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menunjukan hasil negatif pada penderita yang diobati dengan antibiotik. Tes ELISA untuk 
antibodi IgM yang menggunakan rekombinan permukaan luar protein C (rOspC) terbukti 
lebih sensitif untuk diagnosis dini dari pada ELISA yang menggunakan seluruh sel ELISA 
atau assay immunoblot. Kepekaan tes akan meningkat seiring dengan tahap akhir 
perjalanan penyakit, tetapi ada kemungkinan dalam porsi kecil penderita penyakit Lyme 
tetap sero negatif. Reaksi silang antara antibodi IFA dan ELISA dapat menyebabkan 
reaksi ‘false positive‘, pada penderita sipilis, demam berulang, leptospirosis, infeksi HIV, 
demam bercak Rocky Mountain, mononucleusis infectiosa, lupus atau rheumatoid 
arthritis. Spesifitas tes serologis meningkat dengan menggunakan tes immunoblot pada 
semua spesimen yang menunjukan  hasil posistif atau samar-samar dengan IFA dan 
ELISA. Ethiologi agen penyebab penyakit adalah Borrellia burgdorferi, tumbuh pada 
suhu 33º C (91,4º F) media Barbour, Stoenner, Kelly (BSK); spesies lain yang 
menyebabkan penyakit serupa Lime tidak dapat tumbuh dengan baik pada media ini. 
Isolasi dari darah dan biopsi jaringan tubuh sulit dilakukan, tetapi biopsi luka EM bisa 
menemukan organisme tersebut 80% dari kasus atau lebih. Dengan PCR, materi genetik 
B. burgdorferi dapat diketahui dari cairan sinovial, CSF, kulit dan jaringan tubuh lain, 
darah dan urine; namun manfaat penggunaan pemeriksaan PCR pada penatalaksanaan 
penderita penyakit  Lime secara rutin masih harus dibuktikan. 

 
2. Penyebab penyakit – Spirocheta penyebab penyakit Lyme Amerika Utara, B. 

burgdorferi, ditemukan pada tahu 1982. Tiga kelompok  genom B. burgdorferi sensu lato 
baru-baru ini ditemukan di Eropa. Mereka dinamakan B. burgdorferi sensu stricto, B. 
garinii dan B. afzelii. 

 
3. Distribusi Penyakit  

Di AS, fokus-fokus endemis terdapat di sepanjang laut Atlantik dan kebanyakan di 
Massachussets dan Maryland; di sebelah atas bagian barat tengah, di Wisconsin dan 
Minesota; dan di bagian barat, beberapa daerah di California dan Oregon. Saat ini, dengan 
meningkatnya pengetahuan terhadap penyakit ini kasus dilaporkan dari 47 negara bagian 
dan dari Ontario dan British Columbia, Canada. Di tempat lain penyakit ini ditemukan di 
Eropa, Uni Soviet, Cina, dan Jepang. Infeksi awal biasanya terjadi selama musim panen, 
dengan puncaknya pada bulan Juni dan Juli, tetapi terjadi sepanjang tahun, tergantung 
pada musim banyaknya kutu yang berbeda menurut wilayah geografis. Penyebaran 
mayoritas kasus bertepatan dengan penyebaran kutu Ixodes scapularis (dulu disebut I. 
dammini) di bagian timur dan barat tengah AS. I. pacificus di bagian barat AS dan I. 
persulcatus di Asia. Anjing, lembu dan kuda juga bisa menderita penyakit sistemik seperti 
kelainan sendi dan jantung sebagimana dialami manusia. Ledakan populasi rusa berekor 
putih di AS bagian timur, telah dikaitkan dengan penyebaran penyakit Lyme di daerah ini. 

 
4. Reservoir – Kutu ixodid tertentu melalui penularan transstadial. Hewan pengerat liar,  

terutama Peromyscus spp. Di AS bagian timur laut dan bagian barat tengah, dan Neotoma 
spp. dii AS bagian barat melanggengkan terjadinya siklus penyebaran enzootic. Rusa 
merupakan mamalia yang berperan penting sebagai hospes dari vektor jenis kutu. Larva 
kutu dan nimfe hidup pada mamalia kecil, sedangkan kutu dewasa terutama hidup pada 
rusa. Kasus penyakit Lyme terutama berasal dari gigitan nimfe yang terinfeksi. 
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5. Cara penularan – Ditularkan oleh kutu; pada hewan percobaan, penularan oleh I. 
scapularis dan I. pasificus biasanya tidak terjadi sampai kutu menempel selama 24 jam 
atau lebih; hal ini mungkin juga terjadi pada manusia.  

 
6. Masa inkubasi - Untuk EM, mulai dari 3 – 32 hari (rata-rata 7 – 10 hari ) setelah digigit 

kutu meskipun pada tahap awal penyakit ini gejalanya mungkin tidak terlihat jelas, dan 
penderita tampak setelah gejala lanjut.   

 
7. Masa penularan – Tidak ada bukti nyata tentang adanya penularan dari orang ke orang 

secara alamiah. Jarang dilaporkan kasus penularan bawaan (dari ibu ke anak), tapi 
berbagai studi epidemiologi belum membuktikan adanya hubungan antara penyakit  Lyme 
pada maternal dan kehamilan yang merugikan. 

 
8. Kerentanan dan kekebalan – Semua orang mungkin rentan. Re infeksi terjadi pada 

penderita yang pada awal penyakit mendapat pengobatan dengan antibiotik. 
 
9. Cara-cara pemberantasan : 

A. Tindakan pencegahan : 
1) Memberi penyuluhan pada masyarakat tentang cara-cara penularan melalui kutu 

dan pentingnya arti cara-cara perlindungan diri terhadap penularan. 
2) Hindari tempat-tempat yang banyak kutu jika memungkin. Untuk meminimalisir 

gigitan kutu, pakai baju berwarna terang yang menutupi kaki dan lengan sehingga 
kutu bisa lebih mudah terlihat; masukan celana panjang kedalam kaus kaki dan 
oleskan penolak kutu seperti diethyltoluamide (deet®, autan®) pada kulit dan 
permethrin (repelan dan acaricida  kontak) pada celana panjang dan lengan baju.  

3) Apabila bekerja atau bermain didaerah yang dihuni kutu, periksalah seluruh bagian 
tubuh setiap hari, jangan diabaikan banyak bulu/rambut, segera bersihkan kutu; 
kutu ini mungkin sangat kecil. Ambil kutu yang menempel dengan menggunakan 
alat penjepit atau pinset dengan hati-hati dilakukan sedekat mungkin dengan kulit 
untuk mencegah adanya bagian mulut  tertinggal didalam kulit; lindungi tangan 
dengan sarung tangan, kain  atau tissue ketika mengambil kutu dari tubuh manusia 
atau hewan. Setelah pengambilan, bersihkan bagian yang ditempeli kutu dengan 
air dan sabun. 

4) Pedoman pemberantasan untuk mengurangi populasi kutu di daerah pemukiman 
telah tersedia (manajemen hospes, modifikasi habitat, pemberantasan dengan 
menggunakan bahan kimia), tetapi umumnya tidak bisa diterapkan pada lokasi 
dengan skala yang besar. 

5) Selama akhir tahun 1990-an, dua vaksin untuk penyakit Lyme dikembangkan 
dengan menggunakan Rekombinan B. burgdorferi yang dipermukaan luar dilapisi 
protein A (rOspA) sebagai immunogen. Pada tahun 1999, salah satu dari  vaksin 
tersebut diizinkan penggunaannya  oleh FDA untuk orang yang berusia 15 – 70 
tahun di AS. Vaksin ini digunakan dengan 3 kali dosis dengan jadwal 0,1 dan 12 
bulan serta dinilai aman (tidak menyebabkan arthritis kronis) dan 76% efektif 
untuk  mencegah timbulnya penyakit Lyme bawaan lahir setelah pemakaian 3 kali 
dosis belum ada. Informasi mengenai keamanan dan kemajuan vaksin tersebut 
setelah melewati musim penularan segera setelah pemakaian dosis ketiga.  
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 Oleh karena itu sampai akhir tahun 1999, jangka waktu imunitasprotektif dan 
kebutuhan akan dosis booster setelah pemakaian dosis ke tiga tidak diketahui. 

a) Vaksin yang disuntikan untuk merangsang terbentuknya  antibodi anti-rOspA 
secara rutin memberikan hasil positif palsu terhadap tes ELISA untuk penyakit 
lyme. Namun demikian, petugas laboratorium yang berpengalaman, setelah 
membaca hasil uji Western blot dengan cermat, biasanya dapat membedakan 
antara infeksi oleh B. burgdorferi dengan imunisasi rOspA yang baru saja 
diberikan karena antibodi anti-rOspA tidak akan terbentuk setelah terjadi 
infeksi alamiah terjadi. 

b) Vaksin penyakit Lyme tidak dapat melindungi semua orang dari terinfeksi B. 
burgdorferi dan bahkan tidak dapat melindungi dari penyakit lain yang 
ditularkan melalui gigitan kutu. Keputusan penggunaan vaksin harus 
berdasarkan pada penilaian terhadap setiap individu mengenai risiko digigit 
kutu yang terinfeksi dan pertimbangan risiko relatif lain serta keuntungan 
penggunaan vaksin jika dibandingkan dengan tindakan protektif lainnya seperti 
diagnosis dini dan pengobatan penyakit Lyme. 

c) Penilaian risiko (risk assessment) harus mencakup perkiraan penyebaran 
penyakit Lyme secara geografis. Daerah dengan risiko tertinggi di AS 
terkonsentrasi di bagian timur laut dan utara bagian tengah. Meski demikian, 
risiko penyakit Lyme berbeda-beda tidak hanya antar wilayah, antar propinsi 
dan antara kabupaten dalam satu propinsi, tetapi bahkan antara kecamatan di 
dalam kabupaten dan kota. Informasi lebih lengkap tentang penyebaran risiko 
penyakit Lyme disuatu tempat tertentu dapat diperoleh dari instansi kesehatan 
masyarakat di daerah setempat. 

d) Di daerah yang risiko sedang sampai tinggi, perlu dipertimbangkan pemberian 
imunisasi  pada penduduk dengan usia 15 – 70 tahun yang melakukan berbagai 
kegiatan berikut : rekreasi, sebagai tukang bangunan atau mereka yang 
mempunyai pekerjaan risiko tinggi tertular) dimana jenis kegiatan tersebut 
menyebabkan yang bersangkutan terpajan  dengan daerah yang merupakan 
habitat kutu dalam waktu yang lama. Vaksin untuk penyakit Lyme perlu juga 
dipertimbangkan untuk diberikan kepada orang yang berusia 15 – 70 tahun 
yang terpajan dengan lingkungan yang merupakan habitat kutu kalau yang 
bersangkutan sering berkunjung ke tempat tersebut meskipun sebentar. Bahwa 
pemberian vaksin lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan upaya 
perlindungan diri, diagnosa dan pengobatan dini belumlah diketahui dengan 
pasti. Vaksin tidak dianjurkan untuk diberikan kepada orang yang tidak 
terpajan ataupun terpajan secara minimal terhadap daerah yang merupakan 
habitat kutu. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya : 

1) Laporan ke instansi kesehatan setempat: Pelaporan kasus diwajibkan di semua 
negara bagian AS dan beberapa negara lain, Klasifikasi 3B (lihat Laporan Penyakit 
Menular). 

2) Isolasi: Tidak ada. 
3) Disinfeksi serentak: Bersihkan semua kutu dari penderita dengan hati-hati. 
4) Karantina: Tidak ada. 
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5) Imunisasi terhadap kontak: Tidak dilakukan. 
6) Investigasi orang-rang yang kontak dan sumber infeksi: penelitian untuk 

mengetahui sumber penyakit diperlukan jika ada kasus yang terjadi diluar daerah 
endemis. 

7) Pengobatan khusus: Untuk orang dewasa, pada tahap EM biasanya dapat diobati 
secara efektif dengan doxycycline ( 100 mg dua kali sehari) atau amoxicillin (500 
mg sebanyak 3 – 4 kali sehari). Untuk EM yang belum menyebar, pengobatan 
selama 2 minggu penuh biasanya sudah cukup. Untuk infeksi awal yang sudah 
menyebar, harus dilakukan pengobatan selama 3 –4 minggu. Anak-anak dibawah 9 
tahun dapat diobati dengan amoxicillin, 50 mg/kg/hari dengan dosis yang dibagi-
bagi, dengan jangka waktu yang sama seperti orang dewasa. Cefuroxime atau 
erythromycin dapat digunakan bagi mereka yang alergi terhadap penicillin atau 
yang tidak boleh mengkonsumsi tetracycline. Lyme arthritis biasanya dapat diobati 
secara sempurna selama 4 minggu dengan berbagai obat yang diberikan secara 
oral. Namun adanya kelainan syaraf, dengan pengecualian kelumpuhan syaraf 
wajah, sebaiknya diobati dengan ceftriaxone IV, 2 g satu kali sehari, atau penicillin 
IV, 20 m.u. dibagi dalam 6 dosis, selama 3 – 4 minggu. Kegagalan pengobatan 
mungkin saja terjadi dengan penggunaan salah satu regimens dan mungkin 
diperlukan pengobatan ulang. 

 
C. Penanggulangan wabah: Di daerah hiperendemik, perlu diperhatikan secara khusus 

terhadap spesies kutu yang menyebarkan penyakit ini dan daerah yang terjangkit dan 
mengikuti rekomendasi yang diberikan pada butir  9 A1 sampai 9A3 di atas. 

 
D. Implikasi bencana: Tidak ada. 

 
E. Tindakan internasional: Memanfaatkan Pusat-pusat kerjasama WHO. 

 
 
 
 
LYMPHOCYTIC CHORIOMENINGITIS  ICD-9 049.0; ICD-10 A87.2 
(LCM, memingitis lymphocytic bernigna atau serosa) 
 
 
1. Identifikasi  

Infeksi pada hewan yang disebabkan oleh virus, terutama tikus, yang dapat ditularkan ke 
manusia, dengan gejala klinis yang berbeda-beda. Saat ini gejala-gejalanya menyerupai 
influenza , disertai dengan myalgia, sakit kepala retroorbital,  leukopenia dan 
trombositopenia, diakhiri dengan penyembuhan sempurna; pada beberapa kasus, penyakit 
ini diawali dengan gejala-gejala meningeal atau gejala meningoencephalomyelitis, atau 
gejala-gejala tersebut muncul beberapa saat setelah remisi. Orchitis, parotitis, arthritis, 
myocarditis dan ruam pada wajah kadang-kadang terjadi. Masa akut biasanya sebentar, 
jarang yang fatal, bahkan pada kondisi sakit yang cukup berat (seperti: koma akibat 
meningoencephalitis), prognasis sembuh sempurna tanpa ada gejala sisa meskipun ada 
kelelahan ketidak seimbangan/vasomotor dan yang berlangsung lama pada masa 
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pemulihan. Pemeriksaan LCS pada kasus dengan kelainan syaraf biasanya menunjukan 
lymphocytic pleocytosis, pada saat yang sama terjadi kadar gula yang rendah. Temuan PA 
pada kasus yang fatal pada manusia walaupun jarang adalah difuse meningoencephalitis. 
Beberapa kasus fatal yang jarang terjadi adalah sejenis demam berdarah pernah 
dilaporkan. Infeksi pada janin melalui plasenta yang dapat menyebabkan hydrocephalus 
dan chorioretinitis bisa terjadi dalam hal ini perlu dilakukan pengujian.  
Metode diagnosa laboratorium mencakup isolasi virus dari darah atau LCS pada masa 
awal sakit dengan cara inokulasi intracerebral dengan bahan yang bebas LCM pada tikus 
yang berusia 3 sampai 5 minggu. Kehadiran IgM khusus didalam LCS atau serum dengan 
cara ELISA atau meningkatnya titer antibodi dengan cara IFA menggunakan ‘paired sera‘ 
dinilai sebagai cara diagnosa yang cukup memadai. LCM memerlukan pembedaan dari 
jenis meningitis aseptik dan meningitis lain yang disebabkan oleh virus. 

 
2. Penyebab penyakit – Virus Lymphocytic choriomeningitis, merupakan arenavirus, yang 

secara serologi mempunyai kedekatan dengan virus Lassa, Machupo, Junin, Guaranito dan 
Sabia. 

 
3. Distribusi Penyakit  

Sering terjadi di Eropa dan Amerika; biasanya tidakterdiagnosa. Penyebaran infeksi pada 
tikus berlangsung dalam waktu yang lama dan menimbulkan penyakit dengan manifestasi 
klinis yang sporadis. Penularan terjadi dengan adanya riwayat kontak dengan hamster 
peliharaan dan hewan laboratorium. Tikus gundul, saat ini banyak digunakan untuk 
penelitian di laboratorium, rentan terhadap infeksi ini dan bisa menjadi penyebar virus 
secara kronis. 

 
4. Reservoir – Tikus rumah yang terinfeksi, yaitu Mus musculus, adalah reservoir alami; 

betina yang terinfeksi menularkan infeksi ke pada keturunannya, yang kemudian menjadi 
tempat berkembang biaknya virus. Infeksi juga terjadi pada koloni tikus dan hamster dan 
pada transtable tumor (potongan transpalantasi tumor). 

 
5. Cara penularan – Virus dikeluarkan oleh hewan yang terinveksi, biasanya tikus, melaui 

urin, ludah dan feses, Penularan ke manusia mungkin terjadi melalui kontak mulut atau 
pernafasan yang berkontak, kotoran, makanan dan debu yang terkontaminasi atau melalui  
terkontaminasinya kulit yang luka atau terpotong. Menyentuh benda yang terkontaminasi 
oleh tikus yang terinfeksi  dapat menyebabkan orang mempunyai risiko tinggi terkena 
penyakit. 

 
6. Masa inkubasi – Kemungkinan 8 – 13 hari; pada hari ke 15 – 21, sampai nampak gejala 

gejala meningeal. 
 
7. Masa penularan – Penularan dari orang ke orang belum pernah terbukti dan sepertinya 

tidak mungkin terjadi. 
 
8. Kerentanan dan kekebalan – Kesembuhan dari penyakit memberikan kekebalan untuk 

waktu yang lama. Mekanisme “cell mediated” berperan sangat penting, dan pembentukan 
antibodi menjadi peranan kedua. 
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9. Cara-cara pemberantasan. 
A. Tindakan pencegahan : 

Bersihkan tempat tinggal dan tempat kerja; berantas tikus dan bunuh hewan terjangkit. 
Simpanlah makanan dalam wadah yang tertutup. Lakukan surveilans virologi terhadap 
peternakan hewan pengerat, terutama yang menghasilakan hamster dan tikus. Hal ini 
akan sangat membantu. Pastikan bahwa tikus percobaan tidak terinfeksi dan orang 
yang merawatnya mengikuti prosedur-prosedur untuk mencegah terjadinya penularan 
dari hewan yang terinfeksi. 

 
B. Penanganan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya: 

1) Laporkan kepada instansi kesehatan setempat: Wajib dilaporkan pada daerah 
endemik, Klasifikasi 3 C (lihat Laporan Penyakit Menular). 

2) Isolasi: Tidak ada. 
3) Disinfeksi serentak: Kotoran dari hidung, tenggorokan, urin, tinja dan barang-

barang yang terkena kotoran selama terjadi demam akut. Lakukan pembersihan 
menyluruh. 

4) Karantina: Tidak ada. 
5) Imunisasi terhadap kontak: Tidak ada. 
6) Investigasi orang-orang yang kontak dan sumber infeksi: teliti keberadaan tikus 

rumah atau hewan pengerat peliharaan dilingkungan perumahan dan lokasi 
pekerjaan. 

7) Pengobatan khusus: Tidak ada. 
 

C. Penanggulangan wabah: Tidak dilakukan. 
 

D. Implikasi bencana: Tidak ada. 
 

E. Tindakan internasional: Tidak ada. 
 

 
 
 
LYMPHOGRANULOMA VERENEUM   ICD-9 099.1; ICD-10 A55 
(Lymphogranuloma inguinale, bubo tropis atau bubo klimatik, LGV) 
 
 
1. Identifikasi  

Infeksi chlamydial yang ditularkan secara seksual diawali dengan luka yang kecil, tidak 
sakit, berbentuk papula, nodula atau luka menerupai herpes pada penis atau vulva, 
biasanya luput dari perhatian. Lymphonodi disekitarnya bernanah berlanjut dengan proses 
peradangan pada jaringan disekitar kelenjar lymphe tsb. Pada laki-laki, bubo inguinal 
menempel pada kulit, berubah-ubah menebabkan pembentukan sinus. Pada perempuan 
lymphonodi, ingiunal tidak terkena dan yang terkena adalah lymphonodi pelvis yang 
meluas sampai rectum (dubur) dan septum rectovaginalis, mengakibatkan proctitis, 
strictiva rectum dan terbentuk fistulae. Procititis dapat terjadi dikarenakan hubungan sex 
melalui dubur, LVG adalah penyebab utama procititis yang berat pada pria homoseksual. 
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Elephantiasis pada alat kelamin dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan. Demam 
meriang, sakit kepala, sakit pada persendian dan anorexia biasanya muncul. Masa sakitnya 
lama dan terjadi disabilitas, tetapi umumnya tidak fatal. Sepsis  dilsertai dengan arthritis 
dan meningitis jarang terjadi. Diagnosis dilakukan dengan menemukan organisme 
chlamydia dengan menggunakan IF, EIA, penelitian DNA, PCR, kultur bubo atau dengan 
test serelogi micro IF yang khusus. Pengujian CF dapat dianggap benar jika ada 
peningkatan 4 kali lipat atau satu  liter dengan perbandingan 1 : 64 atau lebih. Hasil test 
CF yang negatif menggugurkan diagnosis. 

 
2. Penyebab penyakit – Chlamydia trachomatis, tipe L-1, L-2 dan L-3; berhubungan 

dengan organisme penyebab trachoma dan infeksi chlamydia. 
 
3. Kejadian  

Di seluruh dunia, khususnya di daerah tropis dan sub tropis; lebih banyak dari yang 
diduga. Daerah endemis terdapat dibeberapa bagian Asia dan Afrika, terutama pada 
daerah dengan tingkat sosioekonomi rendah. Timbulnya penyakit pada kelompok umur 
tertentu ini berkaitan dengan tingkat aktivitas seksual. Penyakit ini jarang terdiaknosa 
pada perempuan, mungkin dikarenakan infeksinya sering asymptomatic namun perbedaan 
gender dinyatakan tidak berpengaruh pada negara-negara dengan tingkat endemisitas yang 
tinggi. Semua ras dapat tertular. Di daerah beriklim sedang, biasanya terjadi pada pria 
homoseksual. 

 
4. Reservoir – Manusia; sering tidak memperlihatkan gejala-gejala (terutama pada wanita). 
 
5. Cara penularan – Kontak langsung dengan luka yang terbuka pada orang yang terinfeksi, 

biasanya selama hubungan seksual. 
 
6. Masa inkubasi – Bervariasi, dengan rentang waktu 3 – 30 hari untuk lesi primer; jika 

bubo sebagai manifestasi pertamanya, maka rentang waktunya menjadi 10 –30 hari hingga 
beberapa bulan. 

 
7. Masa penularan – Bervariasi, mulai dari berminggu – minggu sampai bertahun-tahun 

selama ada  luka yang aktif. 
 
8. Kerentanan dan kekebalan – Semua orang rentan, status kekebalan seseorang terhadap 

penyakit ini belum diketahui dengan pasti. 
 
9. Cara-cara pemberantasan : 

A. Tindakan pencegahan : 
Selain tindakan pencegahan yang spesifik untuk penyakit syphilis, maka tindakan 
pencegahan yang diterapkan untuk jenis penyakit kelamin lainnya dapat diterapkan. 
Lihat syphilis, 9 A dan granuloma inguinale, 9A. 
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B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya : 
1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat: Penyakit yang wajib dilaporkan pada 

daerah endemis tertentu; bukan merupakan penyakit yang wajib dilaporkan 
dibanyak negara, Kelas 3 B (lihat Laporan Penyakit Menular). 

2) Isolasi: Tidak ada. Mencegah hubungan sex sampai semua luka sembuh. 
3) Disinfeksi serentak: Tidak ada; hati-hati dalam membuang bekas luka dan benda 

benda yang tercemar. 
4) Karantina: Tidak dilakukan. 
5) Imunisasi terhadap kontak: Tidak dilakukan; pengobatan dini pada saat penyakit 

diketahui atau diduga. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi: Pencarian terhadap penderita dan kontak 

yang terinfeksi. Kontak yang berhubungan dengan penderita yang tidak 
dikonfirmasi harus diberi pengobatan khusus. 

7) Pengobatan khusus: Tetracycline dan doxycycline efektif untuk semua tahap 
perkembangan penyakit ini, termasuk bubo dan luka yang memborok; diminum 
minimal selama 2 minggu. Erythromycin atau sulfonamid dapat digunakan jika 
pemakaian tetracycline mengalami kontraindikasi. Jangan melakukan incisi bubo; 
keringkan dengan aspirasi menggunakan tissue bersih. 

 

C. Penanggulangan wabah: Tidak dilakukan. 

D. Implikasi bencana: Tidak ada. 

E. Tindakan internasional: Lihat Syphilis, 9E. 
 

 
   
MALARIA       ICD-9 084; ICD-10 B50-B54 
 
 
1. Identifikasi 

Ada empat jenis parasit malaria yang dapat menginfeksi manusia. Untuk membedakan 
keempat jenis parasit malaria tersebut diperlukan pemeriksaan laboratorium, oleh karena 
gejala klinis yang ditimbulkan oleh keempat jenis parasit malaria tersebut sama. Apalagi 
pola demam pada awal infeksi menyerupai pola demam penyakit yang disebabkan 
organisme lain (bakteri, virus, parasit lain). Bagi penderita yang tinggal di daerah endemis 
malaria, walaupun di dalam darahnya ditemukan parasit malaria, tidak berarti orang 
tersebut hanya menderita malaria. Dapat juga pada waktu yang bersamaan orang tresebut 
menderita penyakit lain (seperti demam kuning fase awal, demam Lassa, demam tifoid).  
Infeksi oleh plasmodium malaria yang paling serius adalah malaria falciparum (disebut 
juga tertiana maligna ICD-9 084.0; ICD-10 B50). 
Gejala dari malaria falciparum memberikan gambaran klinis yang sangat bervariasi 
seperti demam, menggigil, berkeringat, batuk, diare, gangguan pernafasan, sakit kepala 
dan dapat berlanjut menjadi ikterik, gangguan koagulasi, syok, gagal ginjal dan hati, 
ensefalopati akut, edema paru dan otak, koma, dan berakhir dengan kematian.  
Hal-hal yang telah disebutkan di atas dapat terjadi pada orang yang belum mempunyai 
kekebalan terhadap malaria yang baru kembali dari daerah endemis malaria.  
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Pada orang yang mengalami koma dan gangguan serebral dapat menunjukkan gejala 
disorientasi dan delirium.  Diagnose dini dan pengobatan dini sangatlah penting dilakukan 
walaupun terhadap penderita yang hanya menunjukkan gejala ringan oleh karena 
komplikasi yang terjadi bisa terjadi mendadak dan irreversibel. CFR pada anak dan orang 
dewasa yang tidak kebal terhadap malaria falciparum dapat mencapai 10 – 40% bahkan 
lebih. 
Jenis malaria lain yang menyerang manusia adalah vivax (tertiana benigna, ICD-9 084.1; 
ICD-10 B51, malariae (quartana, ICD-9 084.2; ICD-10 B52) dan ovale ICD-9 084.3; 
ICD-10 B53), pada umumnya infeksi oleh parasit ini tidak mengancam jiwa manusia. 
Gejala infeksi parasit ini umumnya ringan dimulai dengan rasa lemah, ada kenaikan suhu 
badan secara perlahan-lahan dalam beberapa hari, kemudian diikuti dengan menggigil dan 
disertai dengan kenaikan suhu badan yang cepat. Biasanya diikuti dengan sakit kepala, 
mual dan diakhiri dengan keluar keringan yang banyak. Setelah diikuti dengan interval 
bebas demam, gejala menggigil, demam dan berkeringat berulang kembali, dapat terjadi 
tiap hari, dua hari sekali atau tiap 3 hari sekali. Lamanya serangan pada orang yang 
pertama kali diserang malaria yang tidak diobati berlangsung selama satu minggu sampai 
satu bulan atau lebih. Relaps yang sebenarnya ditandai dengan tidak adanya parasitemia 
dapat berulang sampai jangka waktu 5 tahun. Infeksi malariae dapat bertahan seumur 
hidup dengan atau tanpa adanya episode serangan demam.  Orang yang mempunyai 
kekebalan parsial atau yang telah memakai obat profilaksis tidak menunjukkan gejala khas 
malaria dan mempunyai masa inkubasi yang lebih panjang. 
Diagnosa dengan konfirmasi laboratorium dipastikan dengan ditemukannya parasit 
malaria pada sediaan darah. Pemeriksaan mikroskopis yang diulang setiap 12-24 jam 
mempunyai arti penting karena kepadatan Plasmodium falciparum  pada darah tepi yang 
tidak tentu dan sering parasit tidak ditemukan dengan pemeriksaan  sediaan darah tepi 
pada pasien yang baru terinfeksi malaria atau penderita yang dalam pengobatan malaria. 
Beberapa cara tes malaria sedang dalam uji coba. Tes dengan menggunakan dipstick 
mempunyai harapan yang paling baik, tes ini mendeteksi antigen yang beredar didalam 
darah. Walaupun sudah mendapat lisensi di beberapa negara di dunia akan tetapi di 
Amerika lisensi baru diberikan pada tahun 1999. Diagnosis dengan menggunakan metode 
PCR adalah yang paling sensitif, akan tetapi metode ini tidak selalu tersedia di 
laboratorium diagnosa malaria. Antibodi di dalam darah yang diperiksa dengan tes IFA 
atau tes lainnya, dapat muncul pada minggu pertama setelah terjadinya infeksi akan tetapi 
dapat bertahan lama sampai bertahun-tahun tetap beredar didalam darah. Pemeriksaan ini 
berguna untuk membuktikan riwayat infeksi malaria yang dialami sebelumnya dan tidak 
untuk mendiagnosa penyakit malaria yang sedang berlangsung. 

 
2.   Penyebab infeksi 

Parasit Plasmodium vivax, P. malariae, P. falciparum  dan P. ovale;  parasit golongan 
sporozoa. Infeksi campuran jarang terjadi di daerah endemis. 

 
3.   Distribusi penyakit 

Tidak dijumpai lagi daerah endemis malaria di negara-negara yang mempunyai iklim 
dingin dan subtropis, akan tetapi malaria masih menjadi penyebab utama masalah 
kesehatan masyarakat di beberapa negara tropis dan subtropis; transmisi malaria yang 
tinggi dijumpai di daerah pinggiran hutan di Amerika selatan (Brasil), Asia Tenggara 
(Thailand dan Indonesia) dan di seluruh Sub-Sahara Afrika.  
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Malaria ovale terdapat terutama di Sub Sahara Afrika dimana frekuensi malaria vivax 
lebih sedikit. Plasmodium falciparum yang resisten, sukar disembuhkan dengan 4-
aminoquinolines (seperti chloroquine) dan obat anti malaria lainnya (seperti sulfa-
pyrimethamine kombinasi dan mefloquine) ditemukan di negara-negara tropis, dikedua 
belahan bumi, khususnya di wilayah Amazon dan sebagian Thailand dan Kamboja. P. 
vivax  yang resisten dan sukar disembuhkan dengan pengobatan chloroquine terjadi di 
Papua New Guinea dan prevalensi di Irian Jaya (Indonesia) dan telah dilaporkan terjadi di 
Sumatera (Indonesia), di Kepulauan Solomon dan Guyana. Stadium hepatik beberapa 
jenis P. vivax  juga mungkin relatif sudah resisten terhadap pengobatan primaquine. Di 
AS, ditemukan beberapa orang penderita malaria lokal yang terjadi sejak pertengahan 
tahun 80-an. Informasi terkini tentang daerah fokus yang sudah resisten terhadap 
pengobatan malaria diterbitkan tiap tahun oleh WHO dan juga dapat diperoleh dari atau 
merujuk ke situs web/jaringan CDC: http://www.cdcgov/travel. 

 
4.   Reservoir 

Hanya manusia menjadi reservoir terpenting untuk malaria. Primata secara alamiah 
terinfeksi berbagai jenis malaria termasuk P. knowlesi, P. brazilianum, P. inui, P. schwetzi 
dan P. simium yang dapat menginfeksi manusia di laboratorium percobaan, akan tetapi 
jarang terjadi penularan/transmisi secara alamiah. 

 
5.   Cara penularan 

Melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang infektif. Sebagian besar spesies menggigit 
pada senja hari dan menjelang malam. Beberapa vektor utama mempunyai waktu puncak 
menggigit pada tengah malam dan menjelang fajar. Setelah nyamuk Anopheles betina 
menghisap darah yang mengandung parasit pada stadium seksual (gametosit), gamet 
jantan dan betina bersatu membentuk ookinet di perut nyamuk yang kemudian menembus 
dinding perut nyamuk dan membentuk kista pada lapisan luar dimana ribuan sporosoit 
dibentuk. Ini membutuhkan waktu 8-35 hari tergantung pada jenis parasit dan suhu 
lingkungan tempat dimana vektor berada. Sporosoit-sporosoit tersebut berpindah ke 
seluruh organ tubuh nyamuk yang terinfeksi dan beberapa mencapai kelenjar ludah 
nyamuk dan disana menjadi matang dan apabila nyamuk menggigit orang maka sporosoit 
siap ditularkan.  
Didalam tubuh orang yang terkena infeksi, sporosoit memasuki sel-sel hati dan 
membentuk stadium yang disebut skison eksoeritrositer. Sel-sel hati tersebut pecah dan 
parasit aseksual (merosoit jaringan) memasuki aliran darah, berkembang (membentuk 
siklus eritrositer). Umumnya perubahan dari troposoit menjadi skison yang matang dalam 
darah memerlukan waktu 48-72 jam, sebelum melepaskan 8-30 merosoit eritrositik 
(tergantung spesies) untuk menyerang eritrosit-eritrosit lain. Gejala klinis terjadi pada tiap 
siklus karena pecahnya sebagian besar skison-skison eritrositik. Didalam eritrosit-eritrosit 
yang terinfeksi, beberapa merosoit berkembang menjadi bentuk seksual yaitu gamet jantan 
(mikrogamet) dan gamet betina (makrogamet). 
Periode antara gigitan nyamuk yang terinfeksi dengan ditemukannya parasit dalam 
sediaan darah tebal disebut “periode prepaten” yang biasanya berlangsung antara 6-12 
hari pada P. falciparum, 8-12 hari pada P. vivax dan P. ovale, 12-16 hari pada P. malariae 
(mungkin lebih singkat atau lebih lama). Penundaan serangan pertama pada beberapa 
strain P. vivax berlangsung 6-12 bulan setelah gigitan nyamuk.  
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Gametosit biasanya muncul dalam aliran darah dalam waktu 3 hari setelah parasitemia 
pada P. vivax dan P. ovale, dan setelah 10-14 hari pada P. falciparum.  Beberapa bentuk 
eksoeritrositik pada P. vivax dan P. ovale mengalami bentuk tidak aktif (hipnosoit) yang 
tinggal dalam sel-sel hati dan menjadi matang dalam waktu beberapa bulan atau beberapa 
tahun yang menimbulkan relaps. Fenomena ini tidak terjadi pada malaria falciparum dan 
malaria malariae, dan gejala-gejala penyakit ini dapat muncul kembali sebagai akibat dari 
pengobatan yang tidak adekuat atau adanya infeksi dari strain yang resisten. Pada P. 
malariae sebagian kecil parasit eritrositik dapat menetap bertahan selama beberapa tahun 
untuk kemudian berkembang biak kembali sampai ke tingkat yang dapat menimbulkan 
gejala klinis. Malaria juga dapat ditularkan melalui injeksi atau transfusi darah dari orang-
orang yang terinfeksi atau bila menggunakan jarum suntik yang terkontaminasi seperti 
pada pengguna narkoba. Penularan kongenital jarang sekali terjadi tetapi bayi lahir mati 
dari ibu-ibu yang terinfeksi seringkali terjadi. 

 
6.   Masa inkubasi 

Waktu antara gigitan nyamuk dan munculnya gejala klinis sekitar 7-14 hari untuk P. 
falciparum, 8-14 hari untukP. Vivax dan P. ovale,  dan 7-30 hari untuk P. malariae. Masa 
inkubasi ini dapat memanjang antara 8-10 bulan terutama pada beberapa strain P. vivax di 
daerah tropis. Pada infeksi melalui transfusi darah, masa inkubasi tergantung pada jumlah 
parasit yang masuk dan biasanya singkat tetapi mungkin sampai 2 bulan. Dosis 
pengobatan yang tidak adekuat seperti pemberian profilaksis yang tidak tepat dapat 
menyebabkan memanjangnya masa inkubasi. 

 
7.   Masa penularan 

Nyamuk dapat terinfeksi apabila dalam darah penderita yang diisap oleh nyamuk masih 
ada gametosit. Keadaan ini bervariasi tergantung pada spesies dan strain dari parasit serta 
respons seseorang terhadap pengobatan. Pada penderita malaria dengan Plasmodium 
malariae yang tidak diobati atau tidak diobati dengan benar dapat menjadi sumber 
penularan selama 3 tahun. Sedangkan untuk vivax berlangsung selama 1-2 tahun dan 
untuk malaria falciparum umumnya tidak lebih dari satu tahun. Nyamuk tetap infektif 
seumur hidup mereka. Penularan melalui transfuse darah tetap dapat terjadi semasih 
ditemukan ada bentuk aseksual dalam darah. Untuk P. malariae dapat berlangsung sampai 
40 tahun lebih. Darah yang disimpan didalam lemari pendingin tetap infektif paling 
sedikit selama sebulan. 

 
8.   Kerentanan dan Kekebalan 

Setiap orang rentan terhadap penularan kecuali pada mereka yang mempunyai galur 
genetika spesifik. Toleransi atau daya tahan terhadap munculnya gejala klinis ditemukan 
pada penduduk dewasa yang tinggal di daerah endemis dimana gigitan nyamuk anopheles 
berlangsung bertahun-tahun. Kebanyakan orang Afrika yang berkulit hitam mempunyai 
kekebalan alamiah terhadap infeksi P. vivax dikarenakan mereka tidak memiliki faktor 
Duffy didalam eritrosit mereka. Mereka yang secara genetik mempunyai sicke cell trait 
relatif terlindungi terhadap kemungkinan menderita penyakit malaria berat apabila 
terinfeksi oleh P. falciparum. Pada orang ini biasanya parasit dalam darah mereka rendah. 
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9.   Cara-cara emberantasan 
A. Cara-cara Pencegahan 

I.    Pencegahan berbasis masyarakat 
1) Masyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat antara lain dengan memperhatikan 

kebersihan lingkungan untuk menghilangkan tempat-tempat perindukan nyamuk. 
Gerakan kebersihan lingkungan ini dapat menghilangkan tempat-tempat 
perindukan nyamuk secara permanen dari lingkungan pemukiman. Air tergenang 
dialirkan, dikeringkan atau ditimbun. Saluran-saluran dkolam-kolam air 
dibersihkan. Aliran air pada selokan dan pairt-parit dipercepat. Untuk keadaan 
tertentu dapat digunakan bahan kimia atau cara-cara biologis untuk menghilangkan 
larva. 

2) Sebelum dilakukan penyemprotan dengan menggunakan pestisida dengan efek 
residual terhadap nyamuk dewasa, lakukan telaah yang teliti terhadap bionomik 
dari nyamuk  di daerah tersebut. Telaah bionomik ini perlu juga dilakukan di 
daerah dimana sifat-sifat nyamuk anopheles istirahat dan menghisap darah di 
dalam rumah (vektor yang endophilic dan endophagic). Penyemprotan saja dengan 
insektisida dengan efek residual pada tembok di pemukiman penduduk tidak akan 
menghilangkan vektor nyamuk secara permanen. Apalagi kalau vektor sudah 
resisten terhadap pestisida, maka penyemprotan didalam rumah menjadi sia-sia, 
atau kalau nyamuknya tidak pernah masuk ke dalam rumah. 

3) Dibawah ini tercantum hal-hal penting yang harus dipertimbangkan dalam 
melakukan pemberantasan vector secara terpadu: 
a) Harus ada akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan 

diagnosa dan pengobatan dini; 
b) Lakukan kerja sama lintas sektoral untuk mengawasi pola pergerakan dan 

migrasi penduduk. Pola ini membantu untuk mengetahui kemungkinan 
penyebaran plasmodium ke daerah baru yang mempunyai ekologi yang 
memungkinkan terjadinya penularan. 

c) Lakukan penyuluhan kesehatan masyarakat secara masif dengan sasaran 
penduduk yang mempunyai risiko tinggi tertulari tentang cara-cara melindungi 
diri terhadap penularan. 

d) Lakukan diagnosa dan pengobatan dini terhadap penderita malaria akut 
maupun kronis oleh karena kematian penderita malaria yang terinfeksi oleh P. 
falciparum karena lambatnya diagnosa dan pengobatan. 

e) Setiap donor darah harus ditanyai tentang riwayat apakah yang bersangkutan 
pernah menderita malaria atau pernah bepergian ke daerah yang endemis 
malaria. Donor yang tinggal di daerah nonendemis yang berkunjung ke daerah 
endemis dan tidak menunjukkan gejala klinis malaria diperbolehkan 
menyumbangkan darah mereka 6 bulan setelah kunjungan ke daerah endemis 
tersebut (di Amerika Serikat adalah satu tahun).  Orang ini pada waktu 
berkunjung ke daerah endemis tidak mendapatkan pengobatan profilaktik.  
Bagi mereka yang berkunjung ke daerah endemis dalam jangka waktu cukup 
lama yaitu 6 bulan lebih namun telah mendapatkan profilaktik terhadap 
malaria dan tidak menunjukkan gejala klinis malaria, dan bagi mereka yang 
berimigrasi atau mengunjungi  daerah endemis diijinkan untuk menjadi donor 
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3 tahun setelah pemberian pengobatan profilaktik malaria, dengan catatan 
mereka tetap tidak menunjukkan gejala klinis malaria. Mereka yang tinggal 
atau berkunjung ke daerah endemis malaria, selama lebih dari 6 bulan, 
dianggap sebagai penduduk daerah tersebut sehingga apabila mereka akan 
menjadi donor harus dilakukan evaluasi dengan cermat dan dianggap sebagai 
sama dengan imigran dari daerah itu. Karena data menunjukkan bahwa sejak 
lama para donor yang berasal dari daerah endemis malaria selalu merupakan 
sumber infeksi penularan melalui transfusi. Daerah yang dianggap endemis 
malaria tidak saja daerah-daerah endemis di benua Amerika, Afrika tropis, 
Papua New Guinea, Asia Selatan dan Asia Tengara tetapi juga daerah 
Mediterania di Eropa dimana saat ini daerah tersebut sudah tidak ada lagi 
penularan malaria. 

 
II.  Tindakan pencegahan perorangan 

Oleh karena belakangan ini malaria merebak kembali dalam beberapa dekade terakhir 
maka cara-cara pencegahan dan pengobatan diuraikan secara detail. Bagi mereka yang 
melakukan perjalanan ke daerah endemis malaria harus memperhatikan hal-hal 
berikut: 
- Menghindari diri dari gigitan nyamuk adalah hal yang paling utama. 
- Tidak ada obat anti malaria profilaktik yang dapat memberikan perlindungan 

sepenuhnya. 
- Obat anti malaria untuk tujuan profilaktik tidak harus secara otomatis diberikan 

kepada para pelancong yang berkunjung ke daerah malaria. 
- Para pelancong dianjurkan untuk membawa obat anti malaria “stand by” untuk 

keadaan darurat pada saat mengalami demam jika berkunjung ke daerah endemis 
malaria falciparum dimana di daerah tersebut tidak ada fasilitas pengobatan yang 
memadai.  

 
1) Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menghindari gigitan nyamuk sebagai berikut: 

a. Jangan bepergian antara senja dan malam hari karena pada saat itu umumnya 
nyamuk menggigit. Kenakan celana panjang dan baju lengan panjang dengan 
warna terang karena warna gelap menarik perhatian nyamuk.  

b. Gunakan repelan pada kulit yang terbuka; repelan yang dipakai dipilih yang 
mengandung N,N-diethyl-m-toluamide (Deet®) atau dimethyl phthalate.  

c. Tinggallah dalam rumah yang mempunyai konstruksi yang baik dan gedung 
yang terpelihara dengan baik yang terletak di daerah bagian perkotaan yang 
paling maju. 

d. Gunakan kawat kasa anti nyamuk pada pintu dan jendela, jika tidak ada 
tutuplah jendela dan pintu pada malam hari.  

e. Jika tempat tinggal dapat dimasuki nyamuk gunakanlah kelambu pada tempat 
tidur, dengan sudutnya dimasukkan di bawah sudut kasur dan pastikan kelambu  
tersebut tidak robek dan tidak ada nyamuk didalamnya. 

f. Gunakan alat penyemprot atau dispenser insektisida yang berisi tablet yang 
mengandung pyrethroid atau obat nyamuk bakar pyrethroid di kamar tidur 
pada malam hari. 
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2) Untuk orang yang terpajan atau yang akan terpajan nyamuk di daerah malaria 
harus diberi penjelasan sebagai berikut: 
a. Bahwa risiko malaria bervariasi antar negara dan antar daerah dalam suatu 

negara, daftar negara-negara endemis malaria dapat dilihat di publikasi 
tahunan WHO yaitu pada International Travel and Health ISBN-9241580208. 

b. Ibu hamil dan anak-anak sangat rentan untuk mendapatkan malaria berat atau 
malaria dengan komplikasinya. 

c. Malaria dapat menyebabkan kematian jika pengobatannya terlambat. 
Pencarian pertolongan medis harus segera dilakukan jika yang bersangkutan 
dicurigai menderita malaria. Pemeriksaan parasit malaria pada darah harus 
dilakukan lebih dari satu kali dengan selang waktu beberapa jam. 

d. Gejala malaria dapat ringan; seseorang harus kita curigai menderita malaria 
kalau 1 minggu setelah berkunjung ke daerah endemis yang bersangkutan 
menunjukkan gejala panas, lemah, sakit kepala, sakit otot dan tulang, segera 
lakukan pengobatan. 

 
 3)   Ibu hamil dan orang tua harus diberikan penyuluhan tentang: 

a. bahwa malaria pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko kematian janin, 
keguguran, stillbirth dan kematian bayi yang baru lahir. 

b. Jangan berkunjung ke daerah malaria kecuali terpaksa. 
c. Untuk melakukan proteksi terhadap gigitan nyamuk harus dilakukan upaya 

ekstra hati-hati dan cermat. 
d. Klorokuin (5,0 mg/kgBB/minggu setara dengan 8,0 mg garam 

diphosphate/kgBB/minggu; 6.8 mg dalam bentuk garam sulfat/kgBB/minggu 
dan 6.1 mg dalam bentuk garam hidroksiklorida/kgBB/minggu) dan proguanil 
(3.0 mg/kgBB/hari yang setara dengan 3.4 mg bentuk garam 
hidroklorida/kgBB/hari) diminum untuk pengobatan pencegahan (proguanil 
tidak tersedia di pasaran di Amerika Serikat). Di daerah dimana P. falciparum  
sudah resisten terhadap klorokuin dan proguanil harus diberikan pada triwulan 
pertama kehamilan, pengobatan pencegahan dengan meflokuin (5.0 
mg/kgBB/minggu yang setara dapat dipertimbangkan, pemberian dapat 
diberikan pada bulan keempat kehamilan. 

e. Pengobatan pencegahan dengan doksisiklin tidak boleh diberikan. 
f. Jika dicurigai seseorang menderita malaria maka pertolongan untuk 

mendapatkan pengobatan harus segera dilakukan. Pengobatan darurat dapat 
diberikan apabila di tempat tersebut tidak tersedia fasilitas pengobatan, maka 
pencarian pengobatan selanjutnya dilakukan setelah pemberian pengobatan 
darurat tersebut (lihat 9A114 dan 9A115c di bawah ini). 

g. Pemberian obat untuk profilaksis malaria sangat penting untuk melindungi  
anak-anak. Klorokuin (5 mg/kgBB/minggu) ditambah dengan proguanil (3 
mg/kgBB/hari) aman diberikan kepada bayi (proguanil tidak tersedia di 
Amerika Serikat).  

h. Penggunaan meflokuin untuk profilaksis dapat diberikan kepada wanita usia 
subur dengan dosis 5 mg/kgBB/minggu tetapi kehamilan harus dihindari 
sampai 3 bulan setelah berhenti minum meflokuin. Dari bukti-bukti yang 
dikumpulkan menunjukkan bahwa pemberian pengobatan pencegahan dengan 
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meflokuin yang dilakukan sembarangan pada wanita hamil dan dari data uji 
klinik tidak menunjukkkan adanya efek embriotoksik atau teratogenik. 
Meflokuin dapat diberikan pada trimester kedua dan ketiga. Data tentang 
pemberian meflokuin pada trimester pertama sangat terbatas. Pada kehamilan 
yang tidak dikehendaki pemberian meflokuin profilaksis tidak dimaksudkan 
untuk menggugurkan kandungan. 

i. Pengobatan profilaksis dengan doksisiklin (1,5 mg dalam bentuk garam 
dihidroklorida/kgBB/hari) dapat diberikan kepada wanita usia subur akan 
tetapi kehamilan harus dihindari dalam waktu 1 minggu setelah minum obat 
ini. 

j. Jika terjadi kehamilan selama pemakaian obat anti malaria profilaksis (kecuali 
klorokuin dan proguanil) dokter harus memberi penjelasan kepada ibu tersebut 
kemungkinan terjadinya kelainan congenital pada bayi yang dilahirkan sesuai 
dengan penjelasan yang tertera dalam brosur dari pabrik. 

 
4) Pengobatan siaga malaria: Faktor yang paling penting yang menentukan hidup 

matinya penderita malaria falciparum adalah kemampuan untuk menegakkan 
diagnosis dini dan memberikan pengobatan dini. Semua orang yang belum kebal 
terhadap malaria jika mereka terpajan atau terinfeksi malaria maka mereka harus 
segera mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan yang tepat jika diduga 
menderita malaria. Namun sebagian kecil orang yang terpajan sulit mendapatkan 
fasilitas diagnosa dan pengobatan dini, mereka biasanya berada 12-24 jam dari 
fasilitas kesehatan yang terdekat. Pada situasi seperti ini WHO menganjurkan agar 
orang-orang ini dibekali obat anti malaria agar dapat melakukan pengobatan 
sendiri. Kepada mereka diberi penjelasan tentang gejala-gejala malaria, dosis dan 
cara pemakaian obat, gejala-gejala efek samping obat dan apa yang harus 
dilakukan jika pengobatan gagal. Mereka juga diberi penjelasan bahwa pengobatan 
sendiri yang mereka lakukan bersifat sementara, selanjutnya mereka harus pergi ke 
dokter. 

 
5) Upaya pencegahan: Orang-orang yang tidak mempunyai imunitas terhadap malaria 

yang akan terpajan dengan nyamuk di daerah endemis harus melakukan upaya 
perlindungan terhadap gigitan nyamuk dan lebih baik sebelumnya minum obat 
profilaksis untuk mencegah malaria. Kemungkinan timbulnya efek samping akibat 
pemakaian satu jenis obat atau obat kombinasi dalam jangka panjang (sampai 3-5 
bulan) yang dianjurkan pemakaiannya untuk suatu daerah perlu dipertimbangkan 
masak-masak. Para pelancong maupun penduduk setempat yang tinggal di daerah 
endemis malaria seperti daerah perkotaan di Asia Tenggara dan Amerika selatan, 
kemungkinan mereka tidak terpajan dengan malaria sehingga tidak perlu diberikan 
pengobatan profilaksis. Namun beberapa negara seperti anak benua India, mereka 
yang tinggal dan berkunjung di daerah perkotaan juga mempunyai risiko terpajan 
dengan malaria. Dalam hal ini perlu diberikan pengobatan profilaksis. Mengingat 
bahwa cepat sekali terjadi resistensi maka informasi tentang resistensi obat di 
suatu wilayah harus dilihat sebelum memberikan pengobatan.  
a. Sebelum tahun 1999 untuk daerah endemis malaria seperti di Amerika Tengah, 

bagian barat terusan Panama, Pulau Hispaniola, Haiti dan Republik Dominika, 
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daerah endemis malaria di Timur Tengah dan daratan Cina, plasmodium masih 
sensitif terhadap klorokuin. Untuk daerah yang masih sensitif terhadap 
klorokuin maka untuk menekan agar tidak timbul malaria pada orang-orang 
yang non imun yang tinggal atau berkunjung ke daerah endemis malaria 
diberikan pengobatan sebagai berikut: Klorokuin (Aralen, 5 mg basa/kgBB, 
300 mg basa atau 500 mg klorokuin fosfat untuk orang dewasa) diberikan 
seminggu sekali atau hidroksiklorokuin (praquenil 5 mg basa/kgBB – dosis 
dewasa 310 mg basa atau 400 mg dalam bentuk garam). Tidak ada 
kontraindikasi pemberian klorokuin untuk wanita hamil. Obat ini harus 
diteruskan dengan dosis dan jadwal yang sama sampai dengan 4 minggu 
setelah meninggalkan tempat endemis. Timbul efek samping yang ringan 
apabila obat diminum saat makan atau obat yang diminum adalah 
hidroklorokuin. Penderita psoriasis yang minum obat klorokuin gejalanya akan 
bertambah berat (terutama dikalangan orang kulit hitam di Afrika dan 
Amerika). Terjadi interferensi dengan respons imunitas pemberian vaksin 
rabies yang diberikan intradermal pada saat diberikan pengobatan klorokuin. 

b. Untuk mencegah terjadinya infeksi malaria terhadap pendatang yang 
berkunjung ke daerah dimana P. falciparum sudah resisten terhadap klorokuin 
(Asia Tenggara, Afrika bagian Sub Sahara, di daerah hutan hujan di Amerika 
bagian selatan dan Pulau Pasifik Barat) direkomendasikan untuk memberikan 
meflokuin saja (5 mg/kgBB/minggu). Untuk mencegah malaria  pemberian 
obat dilakukan setiap minggu; mulai minum obat 1-2 minggu sebelum 
mengadakan perjalanan ke tempat tersebut dan dilanjutkan setiap minggu 
selama dalam perjalanan atau tinggal di daerah endemis malaria dan selama 4 
minggu setelah kembali dari daerah tersebut. Meflokuin hanya kontraindikasi 
untuk diberikan kepada orang yang sensitif. Tidak direkomendasikan untuk 
diberikan kepada orang yang sedang hamil pada trimester pertama kehamilan 
kecuali mereka terpajan dengan malaria P. falciparum yang sudah resisten 
terhadap klorokuin (lihat 9A II 3 h tersebut di atas). Pengobatan pencegahan 
tidak diberikan dalam waktu lebih dari 12-20 minggu dengan obat yang sama.  
Bagi penduduk yang tinggal di daerah risiko tinggi malaria dimana terjadi 
penularan malaria yang bersifat musiman maka upaya pencegahan terhadap 
gigitan nyamuk perlu ditingkatkan sebagai pertimbangan alternatif terhadap 
pemberian pengobatan profilaksis jangka panjang dimana kemungkinan terjadi 
efek samping sangat besar. Sampai akhir tahun 1999 meflokuin tidak 
direkomendasikan untuk diberikan kepada individu dengan aritmia jantung, 
atau kepada orang dengan riwayat epilepsy atau dengan gangguan jiwa berat; 
pada keadaan tersebut tidak diperkenankan diberikan meflokuin dan apabila 
mereka berkunjung ke daerah endemis malaria di Thailand (daerah hutan di 
desa yang berbatasan dengan Kamboja dan Myanmar) mereka diberikan 
doxycycline saja 100 mg/hari sebagai obat alternative. Doxycycline mungkin 
dapat menyebabkan diare, Candida vaginitis dan peka terhadap cahaya. 
Doxycycline tidak boleh diberikan kepada orang yang sedang hamil dan anak-
anak umur kurang dari 8 tahun. Untuk pencegahan, Doxycycline diminum 1-2 
hari sebelum berkunjung ke daerah endemis malaria. Perjalanan yang 
membutuhkan waktu lama dan mempunyai risiko terhadap infeksi malaria P. 
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falciparum dimana pemberian meflokuin dan doxycycline merupakan 
kontraindikasi maka terhadap orang tersebut diberikan klorokuin seminggu 
sekali. Di Afrika dengan data yang sangat terbatas diketahui bahwa pemberian 
proguanil (Paludrine, 200 mg) yang diberikan setiap hari selain klorokuin 
memberikan hasil lebih efektif, tetapi kombinasi ini tidak memberikan hasil  
yang sama untuk semua orang; di Asia dan Oseania proguanil yang 
ditambahkan pada klorokuin tidak bermanfaat (di Amerika Serikat proguanil 
tidak tersedia). Pengunjung dengan kategori tersebut di atas dianjurkan 
membawa obat anti malaria yang dipakai di daerah tersebut atau membawa 
Fansidar® (Sulfadoxine 500/pyrimethamine 25 mg) kecuali orang tersebut 
mempunyai riwayat sensitif terhadap sulfonamide. Bagi penderita yang 
mengalami demam dimana tenaga medis profesional tidak ada maka terhadap 
orang tersebut harus diberikan dosis anti malaria yang lengkap (Fansidar® 
dosis untuk orang dewasa 3 tablet sekaligus) dan selanjutnya sesegera mungkin 
dikonsultasikan ke dokter. Ditekankan bahwa melakukan pengobatan 
presumptive seperti itu adalah tindakan darurat dan selanjutnya harus 
dilakukan evaluasi medis. 
Pada tahun 1990 dilaporkan haisl penelitian klinis di daerah dimana telah 
terjadi resistensi terhadap klorokuin baik terhadap P. vivax maupun P. 
falciparum, obat alternative untuk orang dewasa yang tidak mempunyai 
defisiensi glukosa 6-phosphat dehydrogenase (G6-PD)  dan untuk wanita yang 
tidak hamil dan tidak menyusui obat profilaksis alternatif adalah Primaquine 
0,5 mg/kg berat badan, dimulai pada hari pertama terpajan dan dilanjutkan 
selama 1 minggu sesudah meninggalkan daerah endemis malaria. Jika 
dilakukan dengan benar pengobatan tersebut efektif mencegah 95% infeksi P. 
falciparum dan 85%-90% untuk  P. vivax di daerah Pasifik Selatan dan 
Amerika Selatan. Efek samping pengobatan yang biasanya timbul adalah nyeri 
lambung atau sakit perut dan muntah pada <10% orang yang menerima 
pengobatan tersebut. Untuk orang yang terpajan dalam waktu lama dimana 
primaquine diberikan lebih dari 50 minggu menyebabkan terjadi peningkatan 
kadar methahemoglobin sampai 5,8%; dan akan turun turun setengahnya dalam 
1 minggu sesudah pemberian primaquine dihentikan. 

c. Obat-obatan profilaktik supresif terhadap P. vivax dan P. ovale tidak 
membunuh parasit dalam hati, oleh karena itu setiap saat dapat kambuh lagi 
penyakitnya setelah obat anti malaria tersebut dihentikan. Primaquine 0,3 
mg/kg berat badan/hari yang diberikan selama 14 hari (15 mg basa atau 26.3 
mg Primaquine phosphate untuk orang dewasa) sering bermanfaat diberikan 
kepada orang yang tinggal di daerah endemis malaria dan diberikan bersama-
sama atau sebagai lanjutan pemberian obat-obatan supresif. Namun 
pengobatan tersebut di atas dapat menimbulkan hemolisis pada orang dengan 
defisiensi G6-PD. Pertimbangan pemberian primaquine harus dilihat kasus 
demi kasus setelah melihat kemungkinan risiko terhadap timbulnya reaksi 
obat dan hanya diberikan kepada orang-orang yang akan tinggal dan terpajan 
dalam waktu yang lama sebagai contoh para biarawan dan biarawati, 
sukarelawan untuk perdamaian dan personil militer. Dosis lebih tinggi 
diberikan setiap hari (30 mg sebagai basa) untuk negara-negara Asia Tenggara 
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dan negara-negara Pasifik Selatan dan beberapa negara Amerika Selatan. 
Sebagai alternatif primaquine 0,75 mg basa/kg berat badan dapat diberikan 
setiap minggu 8 dosis (45 mg basa atau 79 mg primaquine phosphate untuk 
orang dewasa) setelah meninggalkan daerah endemis. Sebelum diberikan 
primaquine sebaiknya dilakukan pemeriksaan G6-PD. Primaquine tidak 
dianjurkan untuk diberikan kepada orang yang sedang hamil; Chloroquine 
dilanjutkan pemberiannya setiap minggu selama masa kehamilan. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar 

1) Laporan kepada institusi kesehatan; wajib dilaporkan kalau ditemukan kasus, 
karena termasuk dalam program pengamatan oleh WHO, termasuk penyakit Kelas 
1A (Lihat laporan penyakit menular)  pada daerah tidak endemis, dilakukan 
pemeriksaan preparat apus untuk konfirmasi terhadap malaria (di Amerika 
Serikat); kelas 3C dilakukan pada daerah endemis malaria. 

2) Isolasi: Untuk pasien yang baru saja sembuh, lakukan kewaspadaan terhadap darah 
pasien tersebut. Pasien pada senja dan dini hari agar dijaga tidak digigit nyamuk. 

3) Disinfeksi:  Tidak ada. 
4) Karantina:  Tidak ada. 
5) Imunisasi kontak:  Tidak dianjurkan. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi:  Menentukan adanya riwayat  kasus 

sebelum terjadinya infeksi atau kemungkinan terpajan. Jika ada pasien yang 
mempunyai riwayat menggunakan jarum suntik bergantian, laukan Investigasi dan 
semua orang tersebut diberikan pengobatanPenderita yang mendapat malaria 
karena transfusi, terhadap semua donor dilakukan pemeriksaan darahnya apakah 
mengandung positif parasit malaria atau adanya antibodi positif terhadap malaria, 
apabila positif malaria maka harus diberikan pengobatan. 

7) Pengobatan spesifik untuk semua tipe malaria: 
a) Pengobatan untuk mereka yang terinfeksi malaria adalah dengan menggunakan 

chloroquine terhadap P. falciparum, P. vivax, P. malariae dan P. ovale yang 
masih sensitif terhadap obat tersebut dapat diberikan peroral (diminum) dengan 
jumlah dosis 25 mg chloroquine/kg berat badan diberikan lebih dari 3 hari, 
dosis 15 mg dapat diberikan pada hari pertama (10 mg/kg berat badan dosis 
awal dan 5 mg/kg berat badan 6 jam berikutnya; 600 mg dan 300 mg dosis 
untuk orang dewasa); hari kedua diberikan 5 mg/kg berat badan dan hari ketiga 
diberikan 5 mg/kg berat badan. Untuk daerah Oseania dimana malaria vivax 
mungkin sudah resisten terhadap klorokuin, penderita yang sudah diberi 
pengobatan, diberi pengobatan ulang atau diberikan dosis tunggal mefloquine 
25 mg/kg berat badan. 

b) Untuk pengobatan darurat bagi orang dewasa yang terinfeksi malaria dengan 
komplikasi berat atau untuk orang yang tidak memungkinkan diberikan obat 
peroral dapat diberikan obat Quinine dihydrochloride, diberikan 20 mg/kg 
berat badan dilarutkan dalam 500 ml NaCl, glukosa atau plasma dan diberikan 
secara intravena pelan dalam waktu (lebih 2-4 jam) bila perlu diulang setiap 8 
jam (10 mg/kg berat badan) kemudian diteruskan dengan dosis yang 
diturunkan setiap 8 jam sampai dengan saat penderita dapat diberikan Quinine 
peroral. Dosis pengobatan pada anak per kg BB adalah sama.  
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Apabila setelah 48 jam pengobatan penderita cenderung membaik dan kadar obat 
tidak bisa dimonitor maka dosis pengobatan diturunkan 30%; efek samping yang 
timbul umumnya hipoglikemia. Di Amerika, obat suntikan Quinine tidak tersedia, 
tetapi diganti dengan Quinidine injeksi yang sama efektifnya untuk pengobatan 
malaria berat. Dosis yang diberikan adalah 10 mg Quinidine gluconate sebagai 
basa/kg berat badan diberikan intravena dalam waktu 1-2 jam diikuti dengan infus 
yang konstan dengan jumlah tetesan sebesar 0,02 mg/kg berat badan/menit. Selama 
pengobatan perlu dilakukan pengawasan terhadap lancarnya tetesan cairan, 
tekanan darah, pengamatan terhadap fungsi jantung, keseimbangan cairan dan 
elektroklit melalui CVP (central venous pressure). Infus quinidine tetesannya 
dipelankan atau dihentikan apabila interval QT lebih 0,6 detik dan kompleks QRS 
meningkat lebih dari 50% atau penurunan tekanan darah tidak responsif terhadap 
pemberian cairan.  Pemberian cairan maksimal boleh diberikan sampai dengan 72 
jam. Semua obat yang diberikan secara parenteral dihentikan secepat mungkin 
segera setelah obat peroral dapat diberikan. Pada infeksi malaria falciparum berat 
terutama yang disertai dengan gangguan kejiwaan dan dengan parasitemia yang 
mencapai 10%  maka perlu dipertimbangkan untuk melakukan exchange 
transfusion apabila terjadi infeksi malaria khususnya malaria berat yang didapat 
dari daerah resisten quinine (seperti yang terjadi pada akhir tahun 1999 di daerah 
perbatasan Thailand).  Dalam keadaan seperti ini berikan artemether intramuskuler 
(3,2 mg/kg berat badan pada hari pertama, dilanjutkan dengan 1,6 mg/kg BB/hari), 
atau artesunate intravena atau intramuskuler (2 mg/kg berat badan pada hari 
pertama, dilanjutkan dengan 1 mg/kg  berat badan tiap hari). Pada kasus dengan 
hiperparasitemia artesunate diberikan  dengan dosis 1 mg/kg berat badan  4-6 jam 
sesudah dosis pertama. Untuk mencegah terjadinya neurotoksisitas maka 
pemberian obat tersebut tidak boleh lebih dari 5-7 hari atau sampai pasien bisa 
menelan obat malaria oral yang efektif seperti mefloquinine dengan dosis 25 mg/kg 
BB. Obat ini tidak tersedia di pasaran Amerika Serikat, pemberiannya hanya boleh 
jika dikombinasikan dengan obat anti malaria lain. 
c) Untuk infeksi malaria P. falciparum yang didapat di daerah dimana ditemukan 

strain yang resisten terhadap chloroquine, pengobatan dilakukan dengan 
memberikan quinine 50 mg/kg berat badan/hari dibagi dalam 3 dosis selama 3-
7 hari (untuk infeksi malaria berat, berikan quinine intravena seperti yang telah 
dijelaskan di atas). Bersamaan dengan pemberian quinine, diberikan juga 
doxycycline (2 mg/kg berat badan/2 kali perhari, dosis pemakaian maksimum 
adalah 100 mg/dosis) atau berikan tetrasiklin (20 mg/kg berat badan dengan 
dosis maksimum 250 mg perhari) diberikan dalam 4 dosis perhari selama 7 
hari. Quinine dihentikan setelah 3 hari kecuali untuk infeksi malaria yang 
diperoleh di Thailand dan Amazone, pemberian quinine harus dilanjutkan 
pengobatannya sampai 7 hari. Mefloquine (15-25 mg/kg berat badan) sangat 
efektif untuk pengobatan P. falciparum yang resisten terhadap chloroquine 
namun mefloquine tidak efektif untuk mengobati malaria P. falciparum yang 
terdapat di Thailand, negara tetangganya dan Brazilia. Mengingat banyak 
sekali ditemukan daerah-daerah dengan kecenderungan terjadi resistensi 
terhadap obat antimalaria, maka agar upaya pengobatan terhadap penderita 
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malaria dapat berhasil baik perlu dilakukan pemetaan yang baik tentang pola 
resistensi obat di daerah-daerah dimana terjadi penularan malaria.  

d) Untuk pengobatan infeksi malaria P. vivax yang terjadi di Papua New Guinea 
atau Irian Jaya (Indonesia) digunakan mefloquine (15 mg/kg berat badan dosis 
tunggal). Halofantrine mungkin dapat digunakan sebagai obat alternatif. Baca 
petunjuk yang tertulis dalam kemasan obat. 

e) Untuk mencegah adanya infeksi ulang karena digigit nyamuk yang 
mengandung malaria P. vivax dan P. ovale berikan pengobatan dengan 
primaquine seperti yang telah dijelaskan pada nomor 9A5C tersebut di atas; 
sebagai pelengkap pengobatan kasus yang akut terhadap semua penderita maka 
dilakukan tes (khususnya orang kulit hitam Afrika, orang kulit hitam Afrika 
yang tinggal di Amerika, orang Asia dan orang Mediteranian) untuk 
mengetahui adanya defisiensi G6-PD agar tidak terjadi hemolisis karena obat. 
Banyak orang Afrika dan orang Afrika yang tinggal di Amerika yang toleran 
terhadap hemolisis walaupun demikian perlu dipertimbangkan untuk 
menghentikan segera pemberian primaquine. Bagaimanapun manfaat dan 
kerugian kemungkinan terjadinya hemolisis harus dikaji secara seimbang 
terhadap kemungkinan kambuhnya infeksi malaria.  Primaquine tidak 
dianjurkan pemberiannya bagi orang yang terkena infeksi malaria bukan oleh 
gigitan nyamuk (sebagai contoh karena transfusi darah) oleh karena  dengan 
cara penularan infeksi malaria seperti ini tidak ada fase hati. 

         
C.  Penanggulangan Wabah 

Buat pemetaan tentang sebab dan luasnya situasi KLB malaria. Lakukan deteksi kasus 
secara intensif dan intensifkan upaya pemberantasan vektor baik terhadap nyamuk 
dewasa maupun terhadap stadium larva. Lakukan gerakan untuk menghilangkan 
tempat-tempat perindukan nyamuk. Obati semua penderita malaria; kenakan pakaian 
pelindung diri untuk menghindari gigitan nyamuk; berikan pengobatan supresif. 
Pengobatan massal masih dapat dipertimbangkan. 

 
D.  Implikasi Bencana  

Sepanjang catatan sejarah, malaria sering merebak bersamaan dengan terjadinya 
peperangan dan kerusuhan sosial. Perubahan cuaca dan perubahan lingkungan yang 
menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah dan luas wilayah tempat perindukan 
nyamuk di daerah endemis akan menyebabkan peningkatan jumlah penderita malaria. 

 
E.   Tindakan Internasional 
1. Tindakan Internasional yang penting sebagai berikut: 

a. Melakukan pembebasan terhadap serangga didalam pesawat udara sebelum naik 
pesawat  (boarding) atau pada waktu singgah, dilakukan penyemprotan dengan 
insektisida dimana vektor nyamuk masih rentan terhadap insektisida tersebut. 

b. Lakukan penyemprotan terhadap pesawat udara, kapal laut dan alat transportasi 
yang lain pada saat kedatangan sesuai dengan kewenangan dan peraturan 
kesehatan setempat, hal tersebut dilakukan karena kemungkinan adanya vektor 
malaria yang masuk ke dalam alat-alat transportasi tersebut. 
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2. Tindakan khusus dilakukan dengan pemberian obat anti malaria kepada pendatang 
(pengungsi, pekerja musiman dan orang-orang yang pindah secara serentak dari 
daerah bebas malaria) yang berpotensi terkena malaria, kepada mereka diberikan 
primaquine 30-45 mg sebagai obat dasar (0,5-0,75 mg/kg BB) dengan dosis tunggal, 
menjadikan gamotosit malaria P. falciparum tidak lagi menular. 

3. Malaria merupakan penyakit dibawah pengawasan WHO. Pemberantasan malaria 
masuk kedalam strategi utama program WHO dalam pengembangan Primary Health 
Care. Negara-negara anggota WHO secara berkala setahun sekali diharapkan 
melaporkan ha-hal yang tercantum di bawah ini: 
a. Daerah malaria yang saat ini tidak lagi ada risiko terinfeksi malaria. 
b. Kasus impor (kasus yang datang dari daerah lain) masuk ke daerah bebas malaria 

yang berpotensi menularkan malaria. 
c. Daerah dengan strain yang resisten chloroquine. 
d. Pelabuhan udara/laut Internasional yang bebas malaria. 

4. Manfaatkan Pusat-pusat Kerja sama WHO. 
 
 
 
 
NEOPLASMA MALIGNA 
YANG BERHUBUNGAN DENGAN INFEKSI 
 
Infeksi juga dapat menjadi faktor risiko terjadinya suatu malignansi. Penyebab infeksi seperti 
parasit, bakteri jenis Helicobacter pylori dan beberapa jenis virus dapat berperan dalam 
patofisiologi terjadinya berbagai jenis malignansi pada manusia baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Malignansi biasanya terjadi belakangan setelah terjadi infeksi dalam jangka 
waktu yang lama. Kofaktor penyebab bisa berasal dari luar (lingkungan) atau dari dalam 
(genetik, fisiologis, imunologis dan pada tingkat molekuler), kofaktor tersebut mempunyai 
peranan penting untuk terjadinya tiap jenis malignansi. 
Penyebab infeksi apakah parasit, virus ataukah bakteri dalam menyebabkan terjadinya 
keganasan tidak berperan sendiri sebagai unsur yang necessary atau sufficient. Banyak faktor 
lain ikut terlibat didalam patofisiologi terjadinya keganasan tersebut. Namun salah satu 
kofaktor pasti selalu ada didalamnya. Kebanyakan mikroorganisme penyebab terjadinya 
proses keganasan adalah virus.  Gambaran umum yang selalu ada pada proses keganasan yang 
disebabkan oleh virus adalah bahwa infeksi virus terjadi pada usia dini dan kemudian virus 
tersebut tetap bertahan pada tubuh orang tersebut seperti halnya pada carrier yang kronis. 
Atau pada orang tersebut terjadi imunosupresi. Hal ini mengarah kepada integrasi  dan 
pembentukan kanker biasanya dalam bentuk clone sel tunggal (tumor monoklonal). Proses 
keganasan seperti ini terjadi pada virus DNA maupun virus RNA. Ada 4 jenis virus DNA 
yang dianggap langsung maupun tidak langsung dapat memacu proses patogenesis terjadinya 
proses keganasan pada manusia yaitu:  (1) Virus Hepatitis B (HBV); (2) Virus Epstein-Barr 
(EBV); (3) Virus papilloma pada manusia (HPV, terutama tipe 16 dan 18); (4) human herpes 
virus-8 (HHV-8), virus ini disebut juga sebagai virus penyebab Kaposi sarcoma (KSHV). 
Tiga jenis virus pertama ditemukan hampir di seluruh dunia menyebabkan infeksi dengan 
gejala klinis yang jelas ataupun yang tidak tampak, kebanyakan berakhir sebagai status 
carrier yang laten, dan dapat terjadi reaktivasi. Kecenderungan monoklonalitas dari sel tumor 
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dan adanya integrasi virus kedalam sel tumor menandakan adanya hubungan kausalitas. 
Terjadinya keganasan karena asosiasi kausalitas seperti ini relatif jarang, hanya terjadi pada 
orang tertentu dan di daerah tertentu.  
Diantara jenis virus RNA golongan retrovirus termasuk human T-cell lymphotropic virus 
(HTLV-1)  dan Human Virus Deficiency (HIV)  ada yang menjadi penyebab  human T-cell 
leukemia/lymphoma. Berbeda dengan virus DNA yang onkogenik, virus RNA kurang luas 
penyebarannya, hanya tersebar di tempat-tempat pada wilayah geografis tertentu. Virus DNA 
ini terbukti sangat kuat sekali sebagai penyebab terjadinya keganasan dan dapat dibuktikan 
secara serologis, virologis dan epidemiologis. 
 
 
I. KARSINOMA HEPATOSELULER   ICD-9 155.0; ICD-10 C22.0 
 (HCC, Kanker hati primer (primary liver cancer), Primary hepatocellular carcinoma) 
 
Penyebab utama terjadinya kanker hati primer adalah infeksi menahun (kronis) hepatitis B 
atau hepatitis C. Studi prospektif yang dilakukan di Taiwan menunjukkan bahwa risiko 
terjadinya karsinoma hepatoseluler pada carrier virus hepatitis B adalah 100 kali lipat 
dibandingkan noncarrier. Kebanyakan penderita kanker hati ini mengalami hepatitis hati. 
Dengan melakukan skrining terhadap virus hepatitis B (HBV) secara rutin untuk mengetahui 
ada tidaknya carrier melalui pemeriksaan alfa fetoprotein sebagai pertanda (marker) terhadap 
karsinoma hepatoseluler (HCC) dan dengan pemeriksaan USG untuk kasus-kasus tertentu 
dapat mendeteksi secara dini adanya tumor pada stadium dini sehingga dapat dilakukan 
reseksi tumor lebih dini. Karsinoma hepatoseluler adalah jenis tumor ganas yang paling sering 
ditemukan di Asia dan Afrika; frekuensi tertinggi ditemukan pada wilayah dengan prevalensi 
carrier hepatitis B yang tinggi. Daerah dengan prevalensi carrier  hepatitis B tinggi adalah 
sebagian besar Asia, Afrika dan wilayah Asia Pasifik. Prevalensi sedang ditemukan di anak 
Benua India dan Timur Tengah. Prevalensi relatif rendah di wilayah Amerika Utara dan 
Eropa bagian barat. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan rancang bangun kasus-
kontrol ditemukan adanya hubungan yang sangat kuat antara infeksi virus hepatitis C dengan 
karsinoma hepatoseluler. Asosiasi kuat ini terjadi pada infeksi virus hepatitis C yang disertai 
dengan infeksi HIV maupun tanpa infeksi HIV. Terbukti juga dari hasil pemeriksaan 
laboratorium bahwa ada kemampuan transformasi dari virus hepatitis C.  
Di Jepang infeksi hepatitis C terbukti sebagai faktor dominan penyebab karsinoma 
hepatoseluler. Lihat bab cara-cara pemberantasan virus hepatitis B. Terjadinya tumor hati 
dapat dicegah dengan pemberian imunisasi hepatitis B saja atau disertai dengan pemberian 
hepatitis B immune globulin (HBIG) kepada semua bayi yang baru lahir. Pemberian imunisasi 
segera setelah lahir akan memutus rantai penularan dari ibu ke bayi. WHO menganjurkan agar 
semua negara mengintegrasikan imunisasi hepatitis B kedalam program imunisasi rutin 
mereka. Saat ini banyak negara termasuk Indonesia sudah mengintegrasikan imunisasi 
hepatitis B kedalam program imunisasi dasar mereka. Program imunisasi hepatitis B ini dalam 
jangka panjang bertujuan untuk mengeliminasi infeksi virus hepatitis B dan sekaligus 
mencegah terjadinya karsinoma hepatoseluler primer yang disebabkan oleh infeksi virus 
hepatitis B. Saat ini vaksin untuk virus hepatitis C belum ada, untuk mencegah terjadinya 
infeksi melalui transfusi darah, maka skrining darah donor harus dilakukan. 
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II. LIMFOMA BURKITT     ICD-9 200.2; ICD-10 C83.7 
(BL, African Burkitt lymphoma, Endemic Burkitt lymphoma, Tumor Burkitt) 
 
Limfoma Burkitt (BL) adalah tumor monoklonal dari sel B. Penyakit ini tersebar di seluruh 
dunia terutama di daerah endemis malaria seperti di daerah tropis Afrika dan dataran rendah 
Papua Nugini, dimana curah hujan sangat tinggi (40 inchi/tahun) pada ketinggian kurang dari 
3.000 kaki. Di Afrika, pada anak-anak, penyakit ini sering menyerang daerah rahang. Tumor 
juga dapat terjadi pada penderita dengan kondisi imunosupresi, walaupun sangat jarang 
misalnya pada penderita yang menerima transplantasi organ, mereka dengan imunodefisiensi 
karena garis keturunan dan mereka dengan x-linked immunodeficiency dan paling sering 
terjadi pada penderita AIDS, hampir sekitar 25%- 30% terkait dengan EBV (Eepstein-Barr 
virus). Tumor yang terjadi bisa dalam bentuk monoklonal, poliklonal atau campuran 
keduanya; namun tidak semua dengan tipe Burkitt; namun semuanya dalam bentuk sarkoma 
limfoblastik akut. 
EBV, virus herpes berperan terhadap terjadinya mononukleosis infeksiosa yang berperan 
penting dalam patofisiologi terjadinya sekitar 97% dari kasus-kasus BL di Afrika dan Papua 
Nugini dimana infeksi EBV terjadi pada bayi. Dimana yang berperan sebagai kofaktor adalah 
penyakit malaria yang holoendemik di daerah tersebut. EBV juga dikaitkan sebagai penyebab 
sekitar 30% dari kasus-kasus BL di daerah endemis rendah BL dan di daerah nonendemis 
malaria (disebut dengan American BL). Waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya tumor 
setelah infeksi EBV diperkirakan antara 2 – 12 tahun, dan waktu ini lebih pendek pada 
penderita AIDS dimana pada orang ini telah terbentuk limfoma pada SSP yang dikaitkan 
dengan infeksi EBV. Infeksi EBV sangat erat kaitannya sebagai penyebab BL di Afrika, hal 
ini telah dibuktikan baik secara serologis, virologis maupun secara epidemiologis. Mencegah 
infeksi secara dini dan upaya pemberantasan malaria dapat menurunkan insidensi tumor ini di 
Afrika dan Papua Nugini (lihat bab malaria, seksi 9).  Vaksin subunit untuk EBV saat ini 
masih dalam taraf pengembangan. Pengobatan dengan kemoterapi cukup efektif jika 
diberikan setelah tumor sudah berkembang. Kasus BL harus dilaporkan kepada sistem 
registrasi tumor.  
 
 
 
III. KARSINOMA NASOFARINGEAL   ICD-9 147.9; ICD-10 C11 
 

Nasopharingeal Carcinoma (NPC) adalah tumor ganas pada sel epitel dari faring yang 
biasanya terjadi pada umur dewasa antara 20-40 tahun. Insidensi lebih tinggi ditemukan 
pada orang-orang Cina di daratan Cina bagian selatan dan Taiwan; insidensi masih tetap 
tinggi walaupun orang-orang dari kedua negara tersebut sudah berpindah ke negara lain 
(termasuk di Amerika Serikat) jika dibandingkan  dengan penduduk setempat secara 
umum.  Insidensi karsinoma nasofaring dikalangan imigran ini menurun pada generasi 
berikutnya.  
Adanya antibodi IgA terhadap kapsid antigen virus EBV pada serum maupun sekret 
nasofaring merupakan ciri khas dari penyakit ini dan di Cina penemuan antibodi ini 
dipakai untuk tes penyaringan (screening test) terhadap tumor ini. Antibodi tersebut 
muncul beberapa tahun sebelum munculnya gejala klinis NPC dan muncul kembali 
setelah dilakukan pengobatan ulang.  
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Secara serologis dan virologis hubungan antara infeksi EBV dan timbulnya NPC sama 
dengan hubungan dengan kejadian BL di Afrika yaitu titer antibodi EBV yang tinggi dan 
ditemukannya genom virus pada sel tumor, dan hubungan antara infeksi EBV dan NPC 
tidak ada kaitannya dengan wilayah geografis asal penderita. Tumor ini tersebar di seluruh 
dunia dan insidensi tertinggi ditemukan di Cina bagian selatan, Asia Tenggara, Afrika 
bagian utara dan bagian timur, Kutub Utara. Perbandingan antara penderita laki-laki dan 
perempuan adalah 2:1. Orang-orang Cina dengan antigen HLA-2 dan SIN-2 didalam 
tubuhnya mempunyai risiko terkena karsinoma nasofaring lima kali lebih tinggi 
dibandingkan dengan mereka  yang tidak memiliki antigen tersebut dalam tubuhnya.  
Di wilayah dimana prevalensi karsinoma nasofaring tinggi biasanya infeksi virus EBV 
sudah terjadi pada usia dini namun tumor biasanya muncul pada usia 20-40 tahun. Hal ini 
sebagai bukti bahwa diduga ada faktor yang berperan sebagai faktor reaktivasi yang 
menyebabkan terjadinya invasi virus pada sel epitel pada usia lebih tua. Faktor penting 
yang diduga berperan sebagai faktor reaktivasi adalah infeksi pada saluran pernapasan 
yang terjadi berulang-ulang atau karena terjadinya iritasi oleh bahan kimia misalnya  
kandungan nitrosamine dalam makanan kering. Tingginya frekuensi kejadian karsinoma 
nasofaring diantara orang-orang yang berasal dari Cina bagian selatan, walaupun 
kemudian mereka beremigrasi ke negara lain,  dan adanya kaitan antara timbulnya 
karsinoma nasofaring dengan HLA haplotypes tertentu, memperkuat dugaan adanya faktor 
genetik timbulnya karsinoma nasofaring. Menurunnya frekuensi karsinoma nasofaring 
pada orang-orang tersebut yang telah menjadi imigran di negara lain seperti AS, 
memperkuat dugaan bahwa ada faktor lingkungan sebagai kofaktor yang berperan, seperti 
kandungan nitrosamine dalam ikan asap atau makanan lainnya.  
Deteksi dini dari tumor ini di daerah endemis adalah dengan cara melakukan skrining 
terhadap antibodi IgA terhadap antigen kapsid virus EBV dapat membantu dilakukannya 
pengobatan dini. Vaksin subunit untuk infeksi EBV saat ini sedang dikembangkan. Satu-
satunya pengobatan spesifik untuk tumor ini adalah pemberian kemoterapi setelah tumor 
ini terdiagnosa. Kasus karsinoma nasofaring harus dilaporkan kedalam sisten register 
tumor. 

 
 
 
IV.  KEGANASAN YANG KEMUNGKINAN DISEBABKAN INFEKSI EBV 
 
A.  PENYAKIT HODGKIN’S     ICD-9 201; ICD-10 C81 
 
Penyakit Hodgkin’s (HD) adalah suatu tumor sistem limfatik yang memberikan gambaran 4 
subtipe histologis yaitu: sklerosis noduler, predominan limfosit, bentuk campuran dan bentuk 
deplesi limfosit. Gambaran histologis yang sangat khas dari penyakit hodgkin’s adalah 
ditemukannya sel yang spesifik yang disebut dengan Reed-Sternberg Cell (RSC). Sel ini tidak 
patognomonis untuk HD, karena sel ini juga ditemukan pada penderita dengan infeksi 
mononukleosis infeksiosa (IM).  
Penyebab HD belum diketahui dengan pasti, namun dari hasil pemeriksaan laboratorium dan 
gambaran epidemiologis menunjukkan 50% lebih penderita HD mengalami infeksi EBV. HD 
lebih sering ditemukan di negara-negara maju dengan insidensi yang relatif rendah pada age 
adjusted. HD lebih sering ditemukan pada masyarakat dengan status sosial ekonomi yang 
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tinggi, pada anggota keluarga kecil dan lebih sering dijumpai pada ras kaukasus dibandingkan 
dengan orang Amerika kulit hitam.  
HD yang timbul setelah infeksi oleh mononukleosis infeksiosa di AS insidensi tertinggi 
dijumpai pada kelompok usia 17-19 tahun, biasanya muncul sekitar 10 tahun setelah infeksi. 
HD pada usia yang lebih tua biasanya ada hubungannya dengan infeksi EBV, sebagai akibat 
reaktivasi virus karena menurunnya sistem kekebalan tubuh. Tingginya frekuensi infeksi EBV 
yang ditemukan pada penderita HD penyandang AIDS, dimana masa inkubasi munculnya HD 
relatif pendek, diduga sebagai akibat terjadinya immunodefisiensi yang berat akibat infeksi 
HIV.  Belum diketahui apakah keberadaan virus EBV didalam sel tumor sebagai penyebab 
ataukah sebagai akibat.  
HD yang ditemukan pada penderita AIDS, terutama pada penderita AIDS yang diakibatkan 
pemakaian NAPZA suntikan sebagian besar ada hubungannya dengan infeksi EBV. Penderita 
HD harus dilaporkan kedalam sistem registrasi tumor. 
 
 
 
B.  LIMFOMA NON-HODGKIN’S   ICD-10 B21.2, C83.0, C83.8, C83.9, C85 
 
Insidensi limfoma pada penderita AIDS berkisar antara 50-100 kali jika dibandingkan 
masyarakat umum. Sebagian besar limfoma disebabkan oleh infeksi EBV sedangkan virus 
yang diduga kuat sebagai penyebab tumor limfoma non-Hodgkin’s (NHL), seperti tumor 
limfoma SSP dan limfoma tingkat tinggi adalah HIV. Sejak tahun 1980-an terjadi peningkatan 
insidensi NHL di kalangan anak usia muda kulit putih, bujangan, yang menderita AIDS. 
Sekitar 4% penderita AIDS ditemukan menderita limfoma, dan diperkirakan 30% penderita 
AIDS akan menderita limfoma apabila mereka masih hidup agak lama. Sampai saat ini belum 
diketahui dengan pasti apakah adanya virus EBV didalam sel sebagai faktor penyebab 
ataukah hanya secara kebetulan saja virus EBV masuk kedalam sel tumor setelah tumor 
terbentuk. Namun dari berbagai bukti-bukti yang telah dikumpulkan kuat dugaan bahwa EBV 
adalah sebagai faktor penyebab.  
Meningkatnya frekuensi kejadian NHL tidak dapat dijelaskan dengan meningkatnya penderita 
AIDS. Karena NHL juga sering ditemukan pada penderita imunodefisiensi bentuk lain seperti 
pada penderita pasca transplantasi, pada mereka yang menerima pengobatan imunosupresif 
dan pada penderita imunodefisiensi herediter. Sedikit sekali pengetahuan epidemiologis yang 
kita miliki tentang faktor risiko yang melatarbelakangi timbulnya NHL. Perubahan pola 
antibodi terhadap karakteristik infeksi EBV dapat dilihat pada penderita dengan status 
imunodefisiensi, ditemukan pada sebagian besar penderita NHL. Perubahan-perubahan pola 
antibodi ini terlihat sebelum munculnya NHL. Dengan teknik molekuler, genom EBV 
ditemukan pada 10-15% sel tumor penderita NHL bentuk spontan. Kasus NHL harus 
dilaporkan kedalam sistem register tumor. 
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V.  SARKOMA KAPOSI     ICD-9 173.0-173.9; ICD-10 C46.0-46.9 
 (Idiophatic multiple pigmented hemorrhagic sarcoma) 
 
 
Sarkoma Kaposi (KS) adalah neoplasma vaskuler sebagai akibat terjadinya proliferasi dari sel 
jaringan ikat. KS ditandai dengan timbulnya makula yang berwarna merah ungu atau biru-
coklat, plak (plaque) dan nodula pada kulit dan organ tubuh yang lain. Lesi pada kulit jelas, 
keras atau lembek, soliter atau bergerombol. KS pertama kali ditemukan pada tahun 1872 
yang pada waktu itu disebut sebagai tumor yang etiologinya tidak diketahui, sebelum penyakit 
ini ditemukan pada pasien AIDS.  
Ada empat bentuk yang berbeda secara epidemiologis dari KS. Bentuk KS klasik terjadi pada 
laki-laki dewasa terutama pada orang Mediterania atau orang Eropa Timur keturunan Yahudi. 
Bentuk kedua, bentuk endemis ditemukan di daerah katulistiwa Afrika dan ditemukan pada 
semua golongan umur. Kedua bentuk KS ini tidak diketahui faktor pencetusnya apakah 
karena faktor lingkungan ataukah defisiensi imunitas. Dan kedua tipe KS terakhir sebaliknya 
berhubungan dengan penerima transplantasi organ yang memperoleh terapi imunosuprseif dan 
orang yang terkena infeksi HIV-1, keduanya diikuti dengan menurunnya kekebalan.  Dari 
semua bentuk KS, laki-laki paling banyak terkena. Bentuk epidemik dari KS menunjukkan 
gejala klinis yang paling agresif dan sering ditemukan pada penderita infeksi HIV. Meskipun 
berbeda manifestasi klinis dan status serologis dari HIV-1 sebaiknya keempat jenis tumor KS 
digolongkan menjadi satu entitas oleh karena adanya persamaan gambaran 
Immunohistochemical dari sel jaringan ikat dari tumor.   
Sekarang diketahui bahwa virus herpes sarkoma kaposi (KSHV)  yang juga disebut dengan 
virus herpes-8 pada manusia (HHV-8) sebagai penyebab KS. Virus herpes ini ditemukan pada 
tahun 1994 sebagai virus baru (novel virus) yaitu Gammaherpesvirus pada manusia yang 
mempunyai hubungan dengan virus herpes onkogenik pada kera yaitu Herpesvirussaimiri. 
Bukti-bukti adanya infeksi virus sangat jelas, selalu ditemukan pada semua kasus KS dan 
bukti-bukti lain yang ditemukan juga mengarah pada peran kunci dari infeksi  virus sebagai 
faktor etiologis terjadinya KS. Adanya infeksi KSHV sebelum munculnya gejala klinis KS, 
pada berbagai penelitian epidemiologis membuktikan kuatnya asosiasi antara infeksi KSHV 
dengan tingginya angka kejadian KS di masyarakat.  Infeksi virus ini dengan target sel-sel 
jaringan ikat (endothelium)  dianggap sebagai determinan utama terjadinya proses 
pembentukan tumor KS. KSHV juga diketahui merangsang terjadinya transformasi sel-sel 
endothelial primer.  
Dari hasil penelitian seroepidemiologis menunjukkan bahwa distribusi geografis dari KSHV 
lebih terbatas dibandingkan dengan distribusi geografis dari 7 jenis virus herpes yang lain 
pada manusia. Sebagai contoh di Amerika Utara, seroprevalensi virus ini bervariasi antara 0-
1% pada donor darah dan pada penderita infeksi HIV sekitar 35%, sedangkan pada penderita 
KS pengidap AIDS, 100%.  Sebaliknya di Milan, Italia, dimana KS endemis, seroprevalensi 
KSHV pada darah donor sebesar 4%. Prevalensi tinggi ditemukan di Afrika Tengah yaitu 
58% orang berusia 14-84 tahun positif terinfeksi KSHV. Seroprevalensi meningkat secara 
linear menurut umur dan tidak ada perbedaan pada laki-laki dan perempuan. 
Analisis serologis menunjukkan bahwa infeksi virus ini terjadi terutama pada orang-orang 
yang aktif secara seksual terutama pada homoseksual. Kesimplan ini didukung oleh fakta 
bahwa adanya perbedaan yang sangat mencolok antara risiko terjadinya KS pada penderita 
AIDS yang HIV-nya diperoleh melalui transfusi darah dan produk darah lainnya.  
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Proporsi penderita hemofilia dan penderita AIDS yang memperoleh infeksi HIV melalui 
transfusi darah dan kemudian menderita KS adalah berkisar antara 1-3%. Bukti lain 
menunjukkan bahwa bagi yang lahir dari ibu yang positif HIV-1 ternyata menderita KS pada 
usia yang sangat muda. Di Afrika, dari data yang dikumpulkan menunjukkan tingginya 
seroprevalensi KSHV pada dewasa muda dan terjadinya hubungan linear peningkatan 
seroprevalensi dengan bertambahnya usia, membuktikan bahwa modus transmisi KSHV yang 
paling penting adalah melalui rute nonseksual. KS tidak bisa disembuhkan, belum ada 
pengobatan untuk KS walaupun diketahui terjadi remisi parsial ataupun lengkap. KS harus 
dilaporkan melalui register tumor.  
 
 
 
VI.  KEGANASAN PADA JARINGAN LIMFE  
      ICD-9 202; ICD-10 C84.1, C84.5, C91.4, C91.5 

(Adult T-cell leukemia [ATL], T-cell lymphosarcoma [TLCL], peripheral T-cell lymphoma 
[Sèzary disease], Hairy cell leukemia) 

 
T-cell leukemia dewasa (ATL) adalah leukemia/limfoma yang berasal dari  T-cell yang 
sering ditemukan di Jepang, identik dengan T-cell lymphoma sarcoma-cell leukemia 
(TLCL), yang jarang ditemukan di Kepulauan Karibia, pantai Pasifik Afrika Selatan, 
daerah katulistiwa Afrika dan AS bagian selatan. Proses keganasan yang terjadi pada 
orang dewasa ini dikaitkan dengan infeksi Human T-cell lymphotropic virus (HTLV-1), 
anggota familia retrovirus.  Infeksi pada bayi melalui ASI dapat menyebabkan 
terbentuknya tumor yang biasanya muncul pada usia 50 tahun. Ini membuktikan bahwa 
risiko untuk mendapatkan ATL lebih renah apabila infeksi virus terjadi pada usia yang 
lebih dewasa, misalnya infeksi yang terjadi melalui transfusi darah, hubungan seksual 
ataupun karena pemakaian jarum suntik bersama para pecandu NAPZA. Virus yang sama 
dapat menyebabkan apa yang disebut dengan tropical spastic paraparesis (TSP; di Jepang 
disebut dengan HTLV-1 associated myelopathy (HAM)). Dewasa muda Jepang dan kulit 
hitam Karibia, mempunyai risiko paling tinggi terkena ATL. 
Bukti-bukti serologis, virologis dan epidemiologis menunjukkan bahwa HTLV-1 berperan 
sangat kuat sebagai penyebab leukemia/limfoma. Secara umum upaya pencegahan 
terhadap AIDS (lihat tentang AIDS, seksi 9). Efektivitas skrining pada darah donor untuk 
menemukan antibodi terhadap HTLV-1 dan 2 belum terbukti. Di AS penularan virus 
melalui darah donor sangat jarang terjadi oleh karena rendahnya prevalensi infeksi virus 
ini pada masyarakat umum. Walaupun demikian skrining darah donor untuk mendeteksi 
virus ini menjadi prosedur standar di AS. Tumor ganas jaringan limfe ini hendaknya 
dilaporkan melalui sistem register tumor. 

 
 
 
VII.  KANKER SERVIKS (CERVICAL CANCER)  ICD-9 180; ICD-10 C53 
  (Karsinoma leher rahim) 
 

Kanker serviks menempati urutan keenam  sebagai penyebab kanker di dunia dan tertinggi 
prevalensinya diantara wanita di negara berkembang. Kanker tersebut banyak juga terjadi 
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di negara Barat. Menurut penelitian, insidensi yang paling tinggi ditemukan pada wanita 
yang mempunyai riwayat melakukan hubungan seksual terlalu muda, dan sering 
melakukan hubungan seksual dengan banyak pasangan, biasanya pada masyarakat dengan 
status sosial ekonomi rendah. Tiga perempat penderita karsinoma serviks ada di negara 
berkembang.  
Human papillomavirus (HPV)  pada manusia terbukti sebagai penyebab terjadinya kanker 
serviks. Sementara itu HPV biasanya selama ini sebagai penyebab cuplak jinak (benign 
wart) dan verrucae (lihat Warts dan virus). Terbukti bahwa HPV tipe 16 dan 18 
ditemukan pada jaringan tumor dari neoplasma serviks. Genom virus ini ditemukan di 
dalam sel pada 80-90% dari penderita neoplasma. Hendaknya kasus karsinoma serviks 
dilaporkan kedalam sistem register tumor. 

 
 
 
CAMPAK       ICD-9 055; ICD-10 B05 
(Rubeola, hard measles, Red measles, Morbilli) 
 
 
1.   Identifikasi 

Suatu penyakit virus akut yang sangat menular dengan gejala awal berupa demam, 
konjungtivitis, pilek, batuk dan binti-bintik kecil dengan bagian tengah berwarna putih 
atau putih kebiru-biruan dengan dasar kemerahan di daerah mukosa pipi (bercak Koplik). 
Tanda khas bercak kemerahan dikulit timbul pada hari ketiga sampai ketujuh; dimulai di 
daerah muka, kemudian menyeluruh, berlangsung selama 4-7 hari, dan kadang-kadang 
berakhir dengan pengelupasan kulit berwarna kecoklatan. Sering timbul lekopenia. 
Penyakit lebih berat pada bayi dan orang dewasa dibandingkan dengan anak-anak. 
Komplikasi dapat terjadi sebagai akibat replikasi virus atau karena superinfeksi bakteri 
antara lain berupa otitis media, pneumonia, laryngotracheobronchitis (croup), diare, dan 
ensefalitis.  
Di Amerika Serikat sekitar tahun 1990-an, kematian karena campak sebesar 2-3 per 1.000 
kasus; kematian terutama pada anak-anak dibawah 5 tahun, terutama karena pneumonia 
dan kadang-kadang oleh karena ensefalitis. Campak lebih berat diderita oleh anak-anak 
usia dini dan yang kekurangan gizi, pada penderita golongan ini biasanya ditemukan ruam 
dengan perdarahan, kehilangan protein karena enteropathy, otitis media, sariawan, 
dehidrasi, diare, kebutaan dan infeksi kulit yang berat. Anak-anak dengan defisiensi 
vitamin A subklinis atau klinis berisiko tinggi  menderita kelainan di atas. CFR di negara 
berkembang diperkirakan sebesar 3-5% tetapi seringkali di beberapa lokasi berkisar antara 
10%-30%.  Dilaporkan adanya kematian akut dan tertunda pada bayi dan anak-anak. Pada 
anak-anak dalam kondisi garis batas kekurangan gizi, campak seringkali sebagai pencetus 
terjadinya kwasiorkor akut dan eksaserbasi defisiensi vitamin A yang dapat menyebabkan 
kebutaan. Sangat jarang sekali timbul Subacute sclerosing panencephalitis (SSPE), hanya 
sekitar 1 per 100.000 dan terjadi beberapa tahun setelah infeksi; lebih dari 50% kasus-
kasus SSPE pernah menderita campak pada 2 tahun pertama umur kehidupan. 
Diagnosa biasanya dibuat berdasarkan gejala klinis dan epidemiologis walaupun 
konfirmasi laboratorium dianjurkan untuk dilakukan. Pemeriksaan laboratorium dilakukan 
untuk mendeteksi antibodi IgM spesifik campak yang timbul pada hari ke 3-4 setelah 
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timbulnya ruam atau untuk mendeteksi peningkatan yang signifikan titer antibodi antara 
serum akut dan konvalesens untuk memastikan diagnosis campak. Teknik yang jarang 
digunakan antara lain identifikasi antigen virus dengan usap mukosa nasofaring 
menggunakan teknik FA atau dengan isolasi virus dengan kultur sel dari sample darah 
atau usap nasofaring yang diambil sebelum hari keempat timbulnya ruam atau dari 
spesimen air seni yang diambil sebelum hari kedelapan timbulnya ruam. 

 
2.  Penyebab infeksi  - virus campak, anggota genus Morbillivirus dari famili 

Paramyxoviridae. 
 
3.   Distribusi penyakit 

Sebelum kegiatan imunisasi dilakukan secara luas, campak sering terjadi pada masa 
kanak-kanak, lebih dari 90% penduduk telah terinfeksi pada saat mereka mencapai usia 20 
tahun; sedikit sekali orang yang terbebas dari serangan campak selama hidupnya. Campak 
endemis di masyarakat metropolitan dan mencapai proporsi untuk terjadi KLB setiap 2-3 
tahun. Pada kelompok masyarakat dan daerah yang lebih kecil, KLB cenderung terjadi 
lebih luas dan lebih berat. Dengan interval antar KLB (honeymoon period) yang lebih 
panjang seperti yang terjadi di daerah Kutub Utara dan di beberapa pulau tertentu, KLB 
campak sering menyerang sebagian penduduk dengan angka kematian yang tinggi. 
Dengan program imunisasi yang efektif untuk bayi dan anak, kasus-kasus campak di 
Amerika Serikat, Kanada dan negara-negara lainnya (seperti Finlandia, Republik Czech) 
turun sebesar 99% dan pada umumnya  campak hanya menyerang anak-anak yang tidak 
diimunisasi atau anak-anak yang lebih besar, remaja atau dewasa muda yang hanya 
menerima vaksin satu dosis.  
Di Amerika Serikat pernah ada peningkatan insidensi campak pada tahun 1989-1991. 
kebanyakan kasus terjadi pada anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi, termasuk 
anak-anak di bawah umur 15 bulan. KLB yang berkepanjangan timbul pada populasi anak 
sekolah diantara 2-5% dari mereka yang gagal membentuk antibodi; tidak terjadi 
serokonversi setelah mendapat vaksinasi 1 dosis. Sejak jadwal imunisasi 2 dosis 
diterapkan , insidensi campak telah menurun, pada level yang sangat rendah dan data 
terakhir menunjukkan adanya pemutusan rantai penularan endogenous di Amerika 
Serikat. Di sebagian besar negara-negara Amerika Latin, pemberian vaksin campak 
sebagai tambahan pada saat kampanye Pekan Imunisasi Nasional (PIN)  memberikan hasil 
hampir terjadi eliminasi campak dinegara tersebut. Pada tahun 1994, negara-negara Barat 
menetapkan target eliminasi campak untuk dicapai pada akhir tahun 1005. Di daerah iklim 
sedang campak timbul terutama pada akhir musim dingin dan pada awal musim semi. Di 
daerah tropis campak timbul biasanya pada musim panas.  
 

4.   Reservoir -  manusia. 
 
5.   Cara penularan 

Melalui udara dengan penyebaran droplet, kontak langsung, melalui sekret hidung atau 
tenggorokan dari orang-orang yang terinfeksi dan agak jarang melalui benda-benda yang 
terkena sekret hidung atau sekret tenggorokan. Campak merupakan salah satu penyakit 
infeksi yang sangat menular. 
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6.   Masa inkubasi 
Masa inkubasi berlangsung sekitar 10 hari, tapi bisa berkisar antara 7-18 hari dari saat 
terpajan sampai timbul gejala demam, biasanya 14 hari sampai timbul ruam. Jarang sekali 
lebih lama dari 19-21 hari. IG untuk perlindungan pasif yang diberikan setelah hari ketiga 
masa inkubasi dapat memperpanjang masa inkubasi. 

 
7.   Masa penularan 

Masa penularan berlangsung mulai dari hari pertama sebelum munculnya gejala 
prodromal (biasanya sekitar 4 hari  sebelum timbulnya ruam) sampai 4 hari setelah timbul 
ruam; minimal setelah hari kedua timbulnya ruam. Virus vaksin yang dilemahkan sampai 
saat ini tidak pernah dilaporkan menular. 
 

8.   Kerentanan dan kekebalan 
Semua orang yang belum pernah terserang penyakit ini dan mereka yang belum pernah 
diimunisasi serta nonresponders rentan terhadap penyakit ini. Imunitas yang didapat 
setelah sakit bertahan seumur hidup. Bayi yang baru lahir dari ibu yang pernah menderita 
campak akan terlindungi kira-kira selama 6-9 bulan pertama atau lebih lama tergantung 
dari titer antibodi maternal yang tersisa pada saat kehamilan dan tergantung dari titer 
maternal yang tersisa pada saat kehamilan dan tergantung pada kecepatan degradasi 
antibodi tersebut. Antibodi maternal mengganggu respons terhadap vaksin. Imunisasi 
yang diberikan pada usia 12-15 bulan memberikan imunitas kepada 94-98% penerima, 
imunisasi dapat menaikkan tingkat imunitas sampai sekitar 99%. Bayi yang baru lahir dari 
ibu yang memperoleh kekebalan karena vaksinasi campak, menerima antibodi pasif dari 
ibunya lebih sedikit jika dibandingkan dengan bayi yang lahir dari ibu yang mendapatkan 
kekebalan alamiah. Dan bayi ini lebih mudah terkena campak sehingga membutuhkan 
imunisasi campak pada usia yang lebih dini dari jadwal yang biasanya dilakukan. 

 
9.   Cara-cara pemberanasan 

A. Cara-cara pencegahan 
1) Di Amerika Serikat diberikan penyuluhan kepada masyarakat oleh Departemen 

Kesehatan dan dokter praktek swasta yang menganjurkan imunisasi campak untk 
semua bayi, anak remaja dan dewasa muda yang masih rentan yang lahir pada dan 
setelah tahun 1957. Apabila pemberian vaksinasi campak merupakan 
kontraindikasi dan bagi orang-orang yang tidak diimunisasi dan orang tersebut 
diketahui dalam waktu lebih dari 72 jam terpajan campak di lingkungan keluarga 
atau di lingkungan institusi, dapat dilindungi sebagian atau sepenuhnya dengan 
pemberian IG yang diberikan dalam waktu 6 hari setelah terpajan. 

2) Imunisasi:  Vaksin campak yang mengandung virus yang dilemahkan adalah 
vaksin pilihan digunakan bagi semua orang yang tidak kebal terhadap campak, 
kecuali ada kontraindikasi (lihat 9A 2c, di bawah). Pemberian dosis tunggal vaksin 
campak hidup (live attenuated) biasanya dikombinasikan dengan vaksin hidup 
lainnya (mumps, rubella), dapat diberikan bersama-sama dengan vaksin yang 
diinaktivasi lainnya atau bersama-sama toksoid; dapat memberikan imunitas aktif 
pada 94-98% individu-individu yang rentan, kemungkinan kekebalan yang timbul 
dapat bertahan seumur hidup, kalaupun terjadi infeksi maka bentuk infeksinya 
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sangat ringan atau infeksi tidak nampak dan tidak menular. Dosis kedua vaksin 
campak dapat meningkatkan tingkat kekebalan sampai 99%.  
Sekitar 5-15% dari orang setelah divaksinasi menunjukkan gejala kelesuan dan 
demam mencapai 39.4°C (103°F). gejala ini muncul antara 5-12 hari setelah 
diimunisasi, biasanya akan berakhir  setelah 1-2 hari, namun tidak begitu 
mengganggu. Ruam, pilek, batuk ringan dan bercak Koplik kadang-kadang juga 
dapat timbul. Kejang demam dapat pula timbul, namun sangat jarang dan tanpa 
menimbulkan gejala sisa. Insidensi tertinggi terjadinya kejang demam adalah pada 
anak-anak dengan riwayat atau keluarga dekat (orang tua atau saudaranya) 
mempunyai riwayat kejang demam. Ensefalitis dan ensefalopati pernah dilaporkan 
terjadi setelah diimunisasi campak (kejadiannya kurang dari 1 kasus per 1 juta 
dosis yang diberikan). Di Indonesia kejadian-kejadian seperti ini dipantau oleh 
Pokja KIPI (Kejadian Ikutan Paska Imunisasi).  
Untuk mengurangi jumlah kegagalan pemberian vaksin, di Amerika Serikat jadwal 
rutin pemberian vaksin campak 2 dosis, dengan dosis awal diberikan pada umur 
12-15 bulan atau sesegera mungkin setelah usia itu. Dosis kedua diberikan pada 
saat masuk sekolah (umur 4-6 tahun) namun dapat juga dosis kedua ini diberikan 
sedini mungkin, 4 minggu setelah dosis pertama dalam situasi dimana risiko untuk 
terpajan campak sangat tinggi. Kedua dosis diberikan sebagai vaksin kombinasi 
MMR (measles, mumps dan rubella). Imunisasi rutin dengan MMR pada umur 12 
bulan penting dilakukan di wilayah dimana timbul kasus campak. Selama terjadi 
KLB di masyarakat, usia yang direkomendasikan untuk imunisasi menggunakan 
vaksin campak monovalent dapat diturunkan menjadi 6-11 bulan. Dosis kedua 
vaksin campak kemudian diberikan pada umur 12-15 bulan dan dosis ketiga pada 
waktu masuk sekolah. 
Dari hasil penelitian di Afrika dan Amerika Latin menunjukkan bahwa umur 
optimal untuk diimunisasi di negara berkembang sangat tergantung pada antibodi 
maternal yang masih bertahan pada bayi dan tingkat risiko terpajan campak pada 
umur yang lebih muda. Secara umum WHO Menganjurkan pemberian imunisasi 
campak pada umur 9 bulan. Di Amerika Latin, PAHO (Pan American Health 
Organization) sekarang merekomendasikan pemberian imunisasi rutin pada umur 
12 bulan dan pemberian imunisasi tambahan secara berkala pada kampanye Pekan 
Imunisasi Nasional untuk mencegah terjadinya KLB. 
a) Penyimpanan dan pengiriman vaksin: Imunisasi bisa tidak memberikan 

perlindungan apabila vaksin tidak ditangani atau disimpan dengan benar. 
Sebelum dilarutkan, vaksin campak disimpan dalam keadaan kering dan beku, 
relatif stabil dan dapat disimpan di freezer atau pada suhu lemari es (2-8°C; 
35,6-46,4°F) secara aman selama setahun atau lebih. Vaksin yang telah dipakai 
harus dibuang dan jangan dipakai ulang. Baik vaksin beku-kering atau yang 
sedang dipakai  dilapangan harus dilindungi dari sinar ultraviolet yang lama 
karena dapat menyebabkan virus menjadi tidak aktif. 

b) Imunisasi ulang: Di Amerika Serikat sebagai tambahan terhadap imunisasi 
rutin imunisasi ulang diberikan pada anak-anak yang baru masuk sekolah, 
imunisasi ulang diperlukan lagi bagi anak-anak yang memasuki SMA, bagi 
mereka yang akan masuk perguruan tinggi atau kepada mereka yang akan 
masuk ke fasilitas perawatn penderita, kecuali bagi mereka yang memiliki 
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riwayat pernah terkena campak atau ada bukti serologis telah memiliki 
imunitas terhadap campak atau telah menerima 2 dosis vaksin campak.  Bagi 
mereka yang hanya menerima vaksin campak yang telah diinaktivasi, 
imunisasi ulang dapat menimbulkan reaksi lebih berat seperti bengkak lokal 
dan indurasi, limfadenopati dan demam, namun mereka akan terlindungi 
terhadap sindroma campak atipik.  

c) Kontra indikasi penggunaan vaksin virus hidup: 
d) Vaksin yang mengandung virus hidup tidak boleh diberikan kepada pasien 

dengan penyakit defisiensi imunitas primer yang mengenai fungsi sel T atau 
defisiensi imunitas yang didapat karena leukemia, limfoma, penyakit 
keganasan lain atau terhadap mereka yang mendapatkan pengobatan dengan 
kortikosteroid, radiasi, obat-obat alkilating atau anti metabolit, infeksi oleh 
HIV bukan merupakan kontra indikasi yang mutlak. Di Amerika Serikat 
imunisasi MMR dapat dipertimbangkan untuk diberikan kepada orang dengan 
infeksi HIV asimptomatis tanpa bukti adanya supresi imunologis yang berat. 
WHO merekomendasikan pemberian imunisasi campak kepada semua bayi 
dan anak-anak dengan mengabaikan status HIV-nya, sebab risiko untuk 
terkena campak yang berat pada ana-anak itu lebih besar.  

e) Penderita dengan penyakit akut yang berat dengan atau tanpa demam, 
pemberian imunisasi ditunda sampai mereka sembuh dari fase akut penyakit 
yang diderita; penyakit ringan seperti diare atau ISPA bukan merupakan kontra 
indikasi. 

f) Orang dengan riwayat hipersensivitas anafilaktik terhadap pemberian vaksin 
campak sebelumnya, mereka yang sensitif terhadap gelatin atau neomisin, 
tidak boleh menerima vaksin campak. Alergi terhadap telur, meskipun bila 
terjadi anafilaktik tidak dianggap sebagai kontra indikasi. 

g) Kehamilan. Secara teoritis vaksinasi tidak diberikan pada wanita hamil; 
mereka diberi penjelasan tentang risiko teoritis kemungkinan terjadi kematian 
janin apabila mereka menjadi hamil dalam waktu 1 bulan setelah mendapat 
vaksin campak monovalen atau 3 bulan setelah mendapat vaksin MMR. 

h) Vaksinasi harus diberikan paling lambat 14 hari sebelum pemberian IG atau 
sebelum transfusi darah.  IG atau produk darah dapat mengganggu respons 
terhadap vaksin campak dengan lama waktu yang bervariasi tergantung 
daripada dosis IG. Dosis yang biasa diberikan untuk Hepatitis A dapat 
mengganggu respons terhadap vaksin selama 3 bulan; dosis IG yang sangat 
besar yang diberikan melalui intravena dapat mengganggu respons terhadap 
vaksin sampai selama 11 bulan. 

3) Imunisasi campak sebagai persyaratan bagi anak-anak yang akan masuk sekolah 
dan bagi anak-anak pada pusat penitipan anak sampai dengan mahasiswa 
perguruan tinggi, telah terbukti efektif dalam penanggulangan campak di Amerika 
Serikat dan di beberapa propinsi di Kanada. Sejak KLB yang berkepanjangan 
terjadi di sekolah-sekolah walaupun cakupan imunisasi pada anak-anak tersebut 
mencapai  lebih dari 95%, tingkat kekebalan yang lebih tinggi dibutuhkan untuk 
mencegah timbulnya KLB. Hal ini dapat dicapai melalui imunisasi ulang yang 
diberikan secara rutin sebagai persyaratan untuk memasuki sekolah. 
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B.  Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan perantara 
1) Laporan ke kantor Dinas Kesehatan setempat: Campak wajib dilaporkan di semua 

negara bagian di Amerika Serikat dan di banyak negara, Kelas 2A (lihat pelaporan 
penyakit menular). Laporan disampaikan secepatnya (dalam waktu 24 jam) untuk 
memberi kesempatan penanggulangan KLB yang lebih baik. 

2) Isolasi: tidak praktis dilakukan untuk masyarakat yang besar; Anak yang 
menderita campak jangan masuk sekolah selama 4 hari setelah timbulnya ruam. Di 
rumah sakit isolasi yang dilakukan mulai stadium kataral pada periode prodromal 
sampai dengan hari ke-4 timbulnya ruam dapat mengurangi keterpajanan pasien-
pasien dengan risiko tinggi lainnya. 

3) Disinfeksi serentak: Tidak ada. 
4) Karantina:  Biasanya tidak praktis. Karantina yang dilakukan pada institusi, 

bangsal atau penginapan kadang-kadang bermanfaat; lakukan pemisahan yang 
tegas terhadap bayi-bayi yang sehat apabila ditemukan penderita campak di sebuah 
institusi.  

5) Imunisasi kontak:  Vaksin virus hidup, bila diberikan dalam waktu 72 jam setelah 
terpajan dapat memberikan perlindungan. IG dapat diberikan dalam waktu 6 hari 
setelah terpajan bagi anggota keluarga yang rentan dan bagi kontak lainnya dimana 
orang-orang tersebut mempunyai risiko komplikasi sangat tinggi (terutama kontak 
yang berumur di bawah 1 tahun, wanita hamil atau orang-orang dengan kelainan 
imunologis) atau diberikan kepada orang yang mempunyai kontra indikasi 
terhadap vaksinasi campak. Dosis IG adalah 0,25 ml/kg BB (0,11 ml.lb) sampai 
dengan dosis maksimum  sebesar 15 ml. Vaksin campak virus hidup dapat 
diberikan kepada orang ini 5-6 bulan kemudian apabila tidak ada kontra indikasi. 

6) Investigasi kontak dan sumber infeksi: Lakukan investigasi terhadap orang-orang 
yang rentan yang terpajan dan kepada orang ini diberi imunisasi untuk mencegah 
penularan penyakit. Status carrier tidak diketahui. 

7) Pengobatan spesifik:  Tidak ada. 
 

C.   Penanggulangan KLB 
1) Laporkan segera (dalam waktu 24 jam) kasus-kasus tersangka campak yang 

ditemukan dan lakukan kegiatan imunisasi yang komprehensif bagi semua orang 
yang rentan untuk mencegah penularan. Jika terjadi KLB campak di tempat 
penitipan anak, sekolah dan perguruan tinggi di Amerika Serikat, maka terhadap 
semua orang yang tidak memiliki Catatan vaksinasi pada waktu bayi dengan 2 
dosis dengan interval minimal 1 bulan harus diimunisasi, kecuali jika mereka 
memiliki Catatan dari dokter bahwa mereka pernah menderita campak atau 
memiliki bukti laboratorium tentang status imunisasinya. 

2) Apabila KLB terjadi di suatu institusi, penghuni baru harus diberi vaksinasi atau 
IG. 

3) Di banyak negara berkembang, CFR campak masih tinggi. Apabila vaksin 
tersedia, pemberian vaksinasi pada awal suatu KLB membantu mencegah 
penyebaran lebih lanjut. Apabila persediaan vaksin terbatas, prioritas harus 
diberikan kepada anak-anak dengan risiko yang paling tinggi. 
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D.  Implikasi bencana 
Masuknya virus campak pada pengungsi dengan proporsi mereka yang rentan masih 
cukup tinggi dapat menyebabkan terjadinya KLB yang berat dengan angka kematian 
yang tinggi. 

 
E. Tindakan Internasional:  Tidak ada. 

 
 
 
 
MELIOIDOSIS      ICD-9 025; ICD-10 A2A 
(Penyakit Whitmore) 
 
1. Identifikasi 

Suatu penyakit infeksi oleh bakteri yang sangat jarang terjadi dengan spektrum gejala 
klinis mulai dari tanpa gejala atau konsolidasi paru-paru yang asimptomatik sampai  
kepada pneumonia nekrotis dan atau septicemia yang fatal. Dapat menyerupai demam 
tifoid, atau lebih sering menyerupai TBC; gambaran klinis dapat berupa terbentuknya 
cavernae pada paru-paru, empiema, abses kronis dan osteomielitis. 
Diagnosa ditegakkan dengan isolasi kuman penyebab; peningkatan titer antibodi pada 
pemeriksaan serologis merupakan diagnosa pasti. Kemungkinan diagnosa melioidosis 
harus dipikirkan pada setiap penderita dengan gejala supurasi yang tidak dapat dijelaskan, 
terutama pada penderita penyakit paru-paru dengan kavitasi dan orang tersebut tinggal 
atau baru kembali dari Asia Tenggara dan wilayah endemis lainnya; dapat juga penyakit 
ini baru tampak gejalanya 25 tahun setelah terpajan. 

 
2. Penyebab Infeksi:  Pseudomonas pseudomallei, basilus Whitmore. 
 
3. Distribusi Penyakit 
 Penyakit ini dengan gejala klinis yang jelas jarang terjadi, umumnya penyakit ini 

menyerang orang-orang dengan kulit terkelupas, sobek, terbakar yang kontak erat dengan 
tanah atau air yang terkontaminasi. Dapat timbul sebagai komplikasi dari luka yang jelas 
atau setelah teraspirasi air. Penderita penyakit ini pernah dilaporkan tidak hanya terbatas 
di Asia Tenggara (Myanmar, Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Filipina), Iran, 
Turki, Australia, Papua Nugini, Guam, Burkina Faso (Volta Hulu), Ivory Coast, Sri 
Lanka, Madagaskar, Brazil, Ekuador, Panama, Meksiko, Haiti, El Savador, Puerto Rico 
dan Aruba, di tempat lain kemungkinan penyakit ini juga ada. Di beberapa tempat di 
wilayah tersebut 5-20% dari pekerja di bidang pertanian ditemukan antibodi di dalam 
tubuhnya tapi tidak ada riwayat dari penyakit ini secara jelas; di Thailand dianggap 
sebagai penyakit petani beras. 

 
4. Reservoir  

Organisme ini saprofit di tanah dan di air. Beberapa jenis binatang seperti kambing, 
domba, kuda, babi, monyet dan roden (dan beberapa binatang lainnya dan burung di 
kebun binatang) bisa terinfeksi. Tidak ada bukti bahwa mereka merupakan reservoir yang 
penting kecuali bahwa mereka berperan memindahkan agen ke fokus baru. 
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5. Cara penularan 
Biasanya melalui kontak dengan tanah atau air yang terkontaminasi melalui luka kulit 
yang nampak jelas atau yang tidak nampak, melalui aspirasi atau tertelannya cairan yang 
terkontaminasi atau melalui inhalasi debu tanah. 

 
6. Masa inkubasi 

Dapat singkat hanya 2 hari. Tapi bisa juga berlangsung beberapa tahun sejak terpajan 
hingga timbulnya gejala penyakit. 

 
7. Periode penularan 

Tidak terbukti adanya penularan dari orang ke orang. Pernah dilaporkan terjadi penularan 
setelah kontak seksual dengan orang yang menderita infeksi prostat. Infeksi yang didapat 
karena bekerja di laboratorium jarang terjadi, tetapi bisa terjadi terutama apabila cara kerja 
pemeriksaan laboratorium tersebut menghasilkan uap (aerosol). 
 

8. Kerentanan dan kekebalan 
Penyakit ini jarang terjadi pada manusia, bahkan pada orang yang tinggal di daerah 
endemis yang mempunyai kontak dekat dengan tanah atau air yang mengandung agen ini. 
Banyak penderita kronis tanpa gejala, timbul gejala klinis setelah suatu luka berat, luka 
baker atau penyakit timbul oleh karena adanya kondisi predisposisi yang mendasarinya 
seperti diabetes atau gagal ginjal. Kondisi-kondisi ini dapat memicu penyakit atau 
recrudescense penyakit pada individu yang terinfeksi namun tanpa memperlihatkan 
gejala. 

 
9. Cara-cara pemberantasan 
 A. Cara-cara pencegahan 

 1) Orang dengan debilitas dan penyakit-penyakit lain yang menurunkan imunitas dan 
mereka dengan luka akibat trauma harus menghindarkan diri dari terpajan dengan 
tanah atau air seperti misalnya di sawah di daerah endemis. 

2) Di daerah endemis lecet di kulit, abrasi atau luka bakar yang terkontaminasi 
dengan tanah atau air permukaan harus segera dibersihkan dengan benar. 

 
B.  Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya 

1)  Laporan ke Dinas Kesehatan setempat: tidak ada pelaporan resmi, Kelas 5 (lihat 
pelaporan penyakit menular). 

2) Isolasi: Hati-hati terhadap  discharge sinus dan saluran nafas. 
3) Disinfeksi serentak:  Buanglah discharge dengan cara yang aman. 
4) Karantina:  Tidak dilakukan. 
5) Imunisasi kontak: Tidak dilakukan. 
6) Investigasi terhadap kontak dan sumber infeksi: Carrier pada manusia tidak ada. 
7) Pengobatan spesifik: yang paling efektif adalah TMP-SMX. Pengobatan ini 

memberikan hasil yang baik jika diberikan kepada kasus-kasus subakut dan kronis. 
Untuk penderita dengan sepsis akut, direkomendasikan pemberian ceftazidime 
dikombinasikandengan TMP-SMX dan gentamicin. Dari hasil penelitian di 
Thailand, relaps berkurang setelah pemberian terapi dengan obat kombinasi per 
oral kloramfenikol, doksisiklin dan TMP-SMX. Obat terbaik untuk kasus-kasus 

 



 352

septikemi berat adalah ceftazidime intravena dengan amoksisiklin/clavulanate 
sebagai obat alternatif. 

 
C.  Penanggulangan wabah 

Prosedur dan cara-cara penanggulangan wabah/KLB tidak diterapkan pada penyakit 
ini karena ia merupakan penyakit yang sporadis. 

 
D. Implikasi bencana:  Tidak ada. 

 
E. Tindakan Internasional:  Tidak ada. 

Prosedur Internasional baku perlu dipertimbangkan apabila mengangkut/membawa 
binatang dari suatu daerah ke daerah yang selama ini belum pernah dilaporkan terjadi 
penyakit ini. 

 
 
 
 
GLANDERS       ICD-9 024; ICD-10 A24.0 

   
Glanders  adalah penyakit yang sangat menular pada kuda, bagal, keledai; telah lama hilang di 
banyak wilayah di dunia, walaupun fokus-fokus enzootic diduga masih ada di Asia dan di 
daerah bagian selatan negara-negara Mediteran. Secara klinis penyakit glanders tidak 
ditemukan lagi di negara-negara Barat. Infeksi pada manusia sangat jarang terjadi biasanya 
muncul secara sporadis dan hanya pada mereka yang pekerjaannya berhubungan dengan 
binatang atau pada mereka yang bekerja di laboratorium (seperti dokter hewan, jagal dan ahli 
patologi). Penyebab infeksi adalah organisme Pseudomonas mallei (Actinobacillus mallei), 
basilus penyebab glanders tidak bisa dibedakan secara serologis dari P. pseudomallei; 
diagnosis spesifik dapat dibuat hanya dengan menemukan/mengisolasi organisme tersebut. 
Upaya pencegahan sangat tergantung pada upaya pemberantasan glanders pada binatang dan 
tindakan kewaspadaan pada waktu menangani organisme penyebab. Pengobatannya sama 
dengan pengobatan melioidosis. 
 
 
 
 
MENINGITIS 
 
I. MENINGITIS VIRAL     ICD-9 047; ICD-10 A87 
(Meningitis Aseptik, Meningitis serosa, Meningitis non bakteriai atau Meningitis Abakterial) 
(Meningitis Nonpiogenik)     ICD-9 322.0; ICD-10 G03.0 
 
1. Identifikasi 

Relatif sering ditemukan namun penyakit ini jarang sekali  ditemukan dengan sindroma 
klinis serius atau dengan penyebab virus yang multiple, ditandai dengan munculnya 
demam tiba-tiba dengan gejala dan tanda-tanda meningeal. Pemeriksaan likuor 
serebrospinal  ditemukan pleositosis (biasanya mononukleosis tapi bisa juga polimorfo 
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nuklier pada tahap-tahap awal), kadar protein meningkat, gula normal dan tidak 
ditemukan bakteri. Ruam seperti rubella sebagai ciri infeksi yang disebabkan oleh virus 
echo dan virus coxsackie; ruam vesikuler dan petekie bisa juga timbul. Penyakit dapat 
berlangsung sampai 10 hari. Paresis sementara dan manifestasi ensefalitis dapat terjadi; 
sedangkan kelumpuhan jarang terjadi. Gejala-gejala sisa dapat bertahan sampai 1 tahun 
atau lebih, berupa kelemahan, spasme otot, insomnia dan perubahan kepribadian. 
Penyembuhan biasanya sempurna. Gejala pada saluran pencernaan dan saluran pernafasan 
biasanya karena infeksi enterovirus. Berbagai jenis penyakit lain disebabkan oleh bukan 
virus gejalanya dapat menyerupai meningitis aseptik; misalnya seperti pada meningitis 
purulenta yang tidak diobati dengan baik, meningitis karena TBC dan meningitis 
kriptokokus, meningitis yang disebabkan oleh jamur, sifilis serebrovaskuler dan LGV. 
Reaksi pasca infeksi dan pasca vaksinasi perlu dibedakan dengan meningitis aseptik 
antara lain gejala sisa akibat campak, mumps, varicella  dan reaksi pasca  imunisasi 
terhadap rabies dan cacar; gejala yang muncul biasanya tipe ensefalitis. Leptospirosis, 
listeriosis, sifilis, limfositik choriomeningitis, hepatitis, infeksi mononucleosis, influenza 
dan penyakit-penyakit lain dapat memperlihatkan gejala klinis yang sama dan penyakit-
penyakit ini akan dibahas pada bab tersendiri. Pada kondisi optimal identifikasi spesifik 
penyakit ini dapat dibuat terhadap hampir separuh dari kasus-kasus yang ditemukan 
dengan menggunakan teknik serologis dan isolasi. Virus dapat diisolasi pada stadium awal 
penyakit dari bilas tenggorok dan tinja, kadang-kadang virus ditemukan dari likuor 
serebrospinal dan darah dengan teknik biakan jaringan dan inokulasi pada binatang. 

 
2. Penyebab infeksi 

Berbagai macam organisme dapat sebagai penyebab infeksi, banyak diantaranya sebagai 
penyebab penyakit spesifik lainnya. Banyak sekali jenis virus yang dapat menimbulkan 
gejala meningeal. Separuh lebih dari kasus tidak ditemukan penyebabnya. Pada waktu 
terjadi KLB mumps, virus ini diketahui sebagai penyebab lebih dari 25% kasus meningitis 
aseptik pada populasi yang tidak diimunisasi. Di Amerika Serikat enterovirus (virus 
picorna) diketahui sebagi penyebab dari kasus-kasus meningitis apetik yang diketahui 
etiologinya. Virus coxsackie grup B tipe 1-6 sebagai penyebab dari 1/3 kasus; dan 
echovirus tipe 2,5,6,7,9 (kebanyakan), 10, 11, 14, 18 dan 30, kira-kira sebagai penyebab 
separuh kasus. Virus coxsackie grup A (tipe 2,3,4,7,9 dan 10), arbovirus, campak, herpes 
simplex I dan virus varicella, virus Choriomeningitis limfositik, adenovirus dan virus jenis 
lain bertanggungjawab terhadap terjadinya kasus-kasus sporadis. Insidensi dari tipe-tipe 
spesifik bervariasi menurut wilayah geografis dan waktu. Leptospira bertanggungjawab 
terhadap lebih dari 20% kasus-kasus meningitis aseptik di berbagai wilayah di dunia ini 
(lihat Leptospirosis).  

 
3. Distribusi penyakit 

Tersebar di seluruh dunia, timbul sebagai kasus-kasus endemis dan sporadis. Angka 
insidensi yang sebenarnya tidak diketahui. Meningkatnya jumlah kasus berhubungan 
dengan musim, pada akhir musim panas dan awal musim semi jumlah penderita 
meningkat terutama yang disebabkan oleh arbovirus dan enterovirus sementara KLB 
meningitis aseptik yang terjadi di akhir musim dingin terutama disebabkan oleh mumps. 

 
4., 5., 6., 7. dan 8.  Reservoir, cara penularan, masa inkubasi, periode penularan, 
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kerentanan dan kekebalan – Bervariasi tergantung pada agen penyebab spesifik dari 
infeksi (lihat pada bab masing-masing penyakit). 

 
9. Cara-cara Pemberantasan 
 A.  Upaya Pencegahan 

Upaya pencegahan tergantung pada penyebab penyakit (lihat pada bab masing-masing 
penyakit spesifik). 

B.  Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya 
1) Laporan ke kantor Instansi Kesehatan setempat: di daerah endemis tertentu 

penyakit ini wajib dilaporkan; di beberapa negara dan negara bagian di Amerika 
Serikat bukan sebagai penyakit yang harus dilaporkan, Kelas 3 B (lihat tentang 
pelaporan penyakit menular). Bila penyebab infeksi dapat dipastikan melalui 
pemeriksaan laboratorium maka didalam laporan sebutkan penyebab infeksinya; 
sebaliknya apabila penyebabnya tidak diketahui laporkan sebagai kasus yang tidak 
diketahui etiologinya. 

2) Isolasi:  Diagnosa pasti ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium 
biasanya baru didapat setelah penderita sembuh. Oleh karena itu kewaspadaan 
enterik sudah harus dilakukan 7 hari setelah mulai sakit, kecuali kalau diagnosa 
pasti sudah menyatakan bahwa penyebabnya adalah nonenterovirus. 

3) Disinfeksi serentak:  Tidak diperlukan kewaspadaan khusus selain menerapkan 
sanitasi rutin. 

4) Karantina: Tidak ada. 
5) Imunisasi kontak: Lihat uraian masing-masing penyakit. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi:  Biasanya tidak dilakukan. 
7) Pengobatan spesifik: Seperti halnya pada penyakit yang disebabkan oleh virus, 

tidak ada pengobatan spesifik. 
 

C. Penanggulangan KLB:  Lihat pada bab masing-masing penyakit. 
 

D. Implikasi bencana:  Tidak ada. 
 

E.  Tindakan Internasional:  Manfaatkan Kerja sama WHO. 
 
 
 
II.  MENINGITIS BAKTERIAL     ICD-9 320; ICD-10 G00 
 

Angka insidensi meningitis bakterial yang dilaporkan di Amerika Serikat, 10 tahun setelah 
pertama kali vaksin terhadap Haemophillus influenza serotipe b (Hib) diijinkan beredar 
adalah 2,2/100.000/tahun dan kira-kira sepertiga penderita anak berumur 5 tahun. Hampir 
semua bakteri dapat menyebabkan infeksi pada semua umur, tetapi seperti yang 
dilaporkan pada akhir tahun 1990-an penyebab yang paling sering adalah Neisseria 
meningitidis dan Streptococcus pneumoniae. Sedangkan penyakit yang disebabkan oleh 
infeksi meningokokus, timbul secara sporadis dan kadang-kadang muncul sebagai KLB; 
di banyak negara meningokokus merupakan penyebab utama dari meningitis bakterial. 
Meningitis yang disebabkan oleh Hib, sebelumnya merupakan salah satu penyebab yang 
paling sering dari meningitis bakterial, namun saat ini di AS hampir telah tereliminasi. 

 



 355

Bakteri penyebab meningitis yang paling jarang adalah stafilokok, bakteri enterik, grup B 
streptokokus dan Listeria yang menyerang orang dengan kerentanan yang spesifik (seperti 
pada neonatus, penderita gangguan sistem imunitas) atau sebagai akibat trauma pada 
kepala. 

 
 
 
II. A. INFEKSI MENINGOKOKUS   ICD-9 136; ICD-10 A39 
(Demam Serebrospinal) 
MENINGITIS MENINGOKOKUS   ICD-9 036.0; ICD-10 A39.0 
(Meningococcemia, bukan Meningitis:  ICD-10 A39.2-A39.4) 
 
 
1. Identifikasi 
 Penyakit bakterial akut dengan katarektistik  muncul demam mendadak, nyeri kepala 

hebat, mual dan sering disertai muntah, kaku kuduk dan seringkali timbul ruam petekie 
dengan makula merah muda atau sangat jarang berupa vesikel. Sering terjadi delirium dan 
koma; pada kasus fulminan berat timbul gejala prostrasi mendadak, ecchymoses dan syok. 
Dulu angka kematian mencapai >50% namun dengan diagnosa dini, terapi modern dan 
tindakan suportif, angka kematian 5-15%. Lebih dari 5-15% penduduk di negara endemis 
merupakan carrier tanpa gejala, ditemukan koloni Neisseria meningitidis di daerah 
nasofaring. Sebagian kecil dari orang ini akan berkembang menjadi penyakit yang invasif 
dengan ditandai satu atau lebih gejala klinis seperti bakteremia, sepsis, meningitis atau 
pneumonia. Banyak pada penderita sepsis timbul ruam petekie, kadang-kadang disertai 
dengan nyeri dan radang sendi. Meningococcemia dapat timbul tanpa mengenai selaput 
otak dan harus dicurigai  pada kasus-kasus demam akut yang tidak diketahui penyebabnya 
dengan ruam petekie dan lekositosis. Pada meningococcemia fulminan angka kematian 
tetap tinggi walaupun telah diobati dengan antibiotika yang tepat. Diagnosis pasti dibuat 
dengan ditemukannya meningococci pada LCS atau darah. Pada kasus dengan kultur 
negatif, diagnosis dibuat didukung dengan ditemukannya polisakarida terhadap grup 
sepesifik meningococcal pada LCS dengan teknik IA, CIE dan teknik koaglutinasi; atau 
ditemukannya DNA meningococcal pada LCS atau pada plasma dengan PCR. 
Pemeriksaan mikroskopis dengan pewarnaan gram, sediaan yang diambil dari petekie 
organismenya dapat diketahui. 

 
2. Penyebab Infeksi 
 N. meningitidis, suatu jenis meningokokus N. meningitidis grup A, penyebab utama KLB 

di AS (tidak ditemukan sejak tahun 1945) dan di tempat lian; sedangkan grup B, C dan Y 
diakhir tahun 1990-an sebagai penyebab kebanyakan kasus di AS. Genotipe tertentu 
tercatat sebagai penyebab terjadinya beberapa KLB. Serogrup lainnya diketahui juga 
berperan sebagai patogen (misalnya grup W-135, X dan Z). Organisme dari kelompok ini 
kurang begitu virulen, namun kasus-kasus fatal dan infeksi sekunder pernah dilaporkan 
disebabkan oleh hampir semua serogroup. KLB N. meningitidis biasanya disebabkan oleh 
strain yang berdekatan. Untuk mengetahui strain penyebab KLB dan luasnya KLB, maka 
subtyping dari isolat dengan menggunakan metoda seperti disebutkan di bawah ini sangat 
bermanfaat: 
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- multilocus enzyme electrophoresis 
- pulsed-field gel electrophoresis 
- enzyme-restricted DNA fragments. 

 
3. Distribusi penyakit 
 Infeksi oleh meningokokus terjadi dimana-mana, namun puncaknya terjadi pada akhir 

musim dingin dan awal musim semi. Pada awalnya infeksi meningokokus terjadi pada 
anak-anak dan dewasa muda, di banyak negara laki-laki lebih banyak terserang daripada 
wanita, dan sering terjadi pada pendatang baru yang berkumpul/berjejalan pada suatu 
tempat seperti di dalam barak dan asrama penampungan. Wilayah yang selama ini 
diketahui sebagai daerah yang insidensinya tinggi adalah AfrikaTengah dimana infeksi 
disebabkan oleh grup A. Pada tahun 1996 wabah meningokokus dilaporkan terjadi di 
Afrika Barat dengan total penderita yang dilaporkan adalah 150.000 penderita, terjadi di 
Burkina Faso, Chad, Mali, Niger dan Nigeria. Pada kurun waktu 10 tahun terakhir KLB 
yang disebabkan oleh grup A dilaporkan terjadi di Nepal, India, Ethiopia, Sudan dan 
beberapa negara Afrika lainnya. Selama tahun 1980 dan 1990-an, grup B diketahui 
sebagai penyebab infeksi di benua Eropa dan Amerika. Wabah yang terjadi biasanya 
ditandai dengan peningkatan jumlah kasus 5-10 kali dari biasanya, dan akhir-akhir ini 
dilaporkan terjadi di Selandia baru, daerah timur laut negara bagian Amerika Serikat yang 
menghadap laut Pasifik. Sejak tahun 1990-an KLB yang disebabkan oleh grup C 
dilaporkan terjadi di AS dan Kanada. KLB ini biasanya menyerang anak-anak usia 
sekolah, mahasiswa dan penularan kadang-kadang terjadi di bar dan kelab malam dimana 
banyak orang berkumpul di dalamnya.  Pada tahun 1990-an, di AS ternyata grup Y makin 
sering dijumpai sebagai penyebab infeksi seperti halnya grup B dan grup C. Beredarnya 
strain baru dari meningokokus biasanya ditandai dengan meningkatnya insidensi infeksi 
meningokokus yang menyerang hampir semua kelompok umur. 

 
4. Reservoir – Manusia. 
 
5. Cara penularan 
 Penularan terjadi dengan kontak langsung seperti melalui droplet dari hidung dan 

tenggorokan orang yang terinfeksi. Infeksi biasanya menyebabkan infeksi subklinis pada 
mukosa. Invasi dengan jumlah bakteri yang cukup untuk menyebabkan terjadinya 
penyakit sistemik sangat jarang. Prevalensi carrier yang mencapai 25% atau lebih dapat 
terjadi tanpa ada kasus meningitis. Selama KLB lebih dari setengah laki-laki personil 
militer mungkin sebagai carrier sehat kuman meningokokus. Penyebaran melalui barang 
dan alat-alat tidak terbukti. 

 
6. Masa inkubasi – Bervariasi dari 2-10 hari, biasanya 3-4 hari. 
 
7. Masa penularan 
 Penularan dapat terus terjadi sampai kuman meningokokus tidak ditemukan lagi di hidung 

dan mulut. Meningokokus biasanya hilang dari nasofaring dalam waktu 24 jam setelah 
pengobatan dengan antibiotika trerhadap mikroba yang masih sensitif terhadap antibiotika 
tersebut apabila kadar obat mencapai konsentrasi yang cukup di dalam sekret orofaring. 
Penisilin dapat menekan jumlah organisme untuk sementara namun biasanya tidak dapat 
menghilangkan organisme ini dari oronasofaring. 
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8. Kerentanan dan kekebalan 
 Kerentanan terhadap penyakit klinis rendah dan menurun sesuai dengan umur; rasio antara 

carrier dengan kasus sangat tinggi. Dan mereka yang di dalam darahnya kekurangan 
beberapa komponen komplemen sangat mudah kambuh dan terserang penyakit ini lagi. 
Orang yang telah diambil limpanya sangat mudah mengalami bakteriemia walaupun 
hanya mengalami infeksi subklinis. Dapat muncul kekebalan spesifik terhadap grup 
bakteri yang menginfeksi. Lamanya antibodi spesifik ini bertahan belum diketahui. 

 
9. Cara-cara pemberantasan 

A. Cara-cara pencegahan 
1) Berikan penyuluhan kepada masyarakat untuk mengurangi kontak langsung dan 

menghindari terpajan dengan droplet penderita. 
2) Mengurangi tingkat kepadatan di lingkungan perumahan dan di lingkungan seperti 

dalam barak, sekolah, tenda dan kapal. 
3) Vaksin yang mengandung polisakarida meningokokus grup A, C, Y dan W-135 

telah terdaftar dan beredar di Amerika Serikat dan negara lainnya untuk digunakan 
pada orang dewasa dan anak-anak yang lebih besar, saat ini hanya vaksin 
kuadrivalen yang tersedia di Amerika Serikat. Vaksin meningokokus efektif pada 
orang dewasa diberikan pada saat melakukan rekruitmen militer di AS sejak tahun 
1972. Vaksin ini juga digunakan untuk mengendalikan KLB grup C yang terjadi di 
masyarakat dan di sekolah pada tahun 1990-an. Vaksin ini harus diberikan kepada 
kelompok risiko tinggi tertentu yaitu anak-anak pada usia di atas 2 tahun yang 
rentan terhadap infeksi berat meningokokus termasuk harus diberikan kepada 
penderita yang limpanya sudah diambil, orang dengan defisiensi komplemen 
terminal, staf laboratorium yang terpajan secara rutin dengan N. meningitidis. 
Sayang sekali komponen  C mempunyai imunogenisitas rendah dan tidak efektif 
bila diberikan bagi anak di bawah usia 2 tahun. Vaksin serogroup A mungkin 
efektif bila diberikan kepada anak usia lebih muda, 3 bulan sampai 2 tahun, pada 
usia ini diberikan 2 dosis vaksin dengan interval 3 bulan. Sedangkan untuk anak 
usia di atas 2 tahun hanya diberi dosis tunggal. Waktu perlindungan sangat 
terbatas, terutama pada anak usia kurang dari 5 tahun. Imunisasi rutin bagi 
masyarakat umum di Amerika Serikat tidak dianjurkan. Pemberian imunisasi 
kepada para pelancong akan mengurangi risiko tertulari apabila mereka 
berkunjung ke negara yang pernah mengalami wabah meningokokus grup A atau 
C. Imunisasi ulang dapat dipertimbangkan untuk diberikan dalam jangka waktu 3-
5 tahun apabila tidak ada indikasi untuk mendapatkan vaksinasi.  Tidak ada vaksin 
yang terdaftar saat ini di AS efektif terhadap infeksi grup B, walaupun beberapa 
jenis vaksin telah dikembangkan dan telah diujicoba menunjukkan efikasi yang 
lumayan bila diberikan kepada anak-anak yang lebih besar dan kepada orang 
dewasa. Vaksin konyugat terhadap serogroup A dan C masih dalam proses uji 
coba klinis, namun efikasinya sampai tahun 1999 belum dievaluasi. Untuk bayi 
dan anak-anak, vaksin meningokokus konyugat serogroup A, C, Y dan W-135 
telah dikembangkan dengan metoda yang sama dengan metoda pembuatan vaksin 
konyugat untuk Haemophilus influenzae tipe b. Vaksin-vaksin ini diharapkan 
sudah dapat digunakan rutin di Inggris mulai tahun 2000 dan di Amerika Serikat 
dalam waktu 2-4 tahun kemudian. 
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B.  Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar 
1) Laporan ke instansi kesehatan setempat: Wajib dilaporkan di banyak negara 

bagian (di Amerika) dan di beberapa negara di dunia, Kelas 2 A (lihat pelaporan 
penyakit menular). 

2) Isolasi: Lakukan isolasi saluran nafas selama 24 jam setelah dimulai pemberian 
chemotherapy. 

3) Disinfeksi serentak: lakukan desinfeksi terhadap discharge yang berasal dari sekret 
hidung dan tenggorokan, dan barang-barang yang terkontaminasi. Pembersihan 
menyeluruh. 

4) Karantina: Tidak dilakukan. 
5) Perlindungan kontak:  Lakukan surveilans ketat terhadap anggota keluarga 

penderita, rumah penitipan anak dan kontak dekat lainnya untuk menemukan 
penderita secara dini, khususnya terhadap mereka yang demam agar segera 
dilakukan pengobatan yang tepat secara dini; pemberian profilaktik, kemoterapi 
yang efektif untuk melindungi kontak (kontak diantara anggota keluarga satu 
rumah, personil militer yang berbagi tempat tidur dan orang-orang yang secara 
sosial sangat dekat untuk saling bertukar peralatan makan seperti teman dekat di 
sekolah, tapi bukan seluruh kelas.  Anak-anak di tempat penitipan merupakan 
pengecualian dan walaupun bukan teman dekat maka semua harus diberikan 
pengobatan profilaksis setelah ditemukan satu kasus indeks. Pilihan antibiotika 
profilaksis adalah rifampisin, diberikan 2 kali sehari selama 2 hari: orang dewasa 
600 mg per dosis; bayi di atas 1 tahun 10 mg/kg BB; anak umur kurang dari 1 
bulan 5 mg/kg BB. Rifampisin harus dihindari untuk diberikan bagi wanita hamil. 
Rifampisin dapat mengurangi efektivitas kontrasepsi oral. Untuk orang dewasa, 
ceftriaxone 250 mg IM dapat diberikan sebagai dosis tunggal dan terbukti cukup 
efektif; 125 mg IM untuk anak di bawah umur 15 tahun. Ciprofloxacin 500 mg per 
oral dosis tunggal dapat juga diberikan untuk orang dewasa. Bila kuman sensitif 
terhadap sulfadiazine, dapat diberikan pada orang dewasa dan anak-anak yang 
lebih besar dengan dosis 1 gram setiap 12 jam, dalam 4 dosis; untuk bayi dan 
anak-anak dosisnya adalah 125-150 mg/kg BB/hari dibagi dalam 4 dosis, setiap 2 
hari sekali. Pada tahun 1993 sulfadiazine tidak lagi diproduksi di Amerika Serikat 
dan diperlukan bantuan dari CDC Atlanta untuk mendapatkan obat ini. Petugas 
kesehatan jarang sekali berada dalam risiko tertulari sekalipun dia merawat 
penderita, hanya mereka yang kontak erat dengan sekret nasofaring (seperti pada 
waktu resusitasi mulut ke mulut) yang memerlukan pengobatan profilaksis. 
Pemberian imunisasi kepada kontak dalam lingkungan keluarga kurang 
bermanfaat karena tidak cukup waktu. 

6) Investigasi kontak dan sumber infeksi: Kultur dari tenggorokan dan nasofaring 
tidak bermanfaat untuk menentukan siapa saja yang harus menerima pengobatan 
profilaksis karena pembawa kuman sangat bervariasi dan tidak ada hubungan yang 
konsisten antara koloni yang ditemukan secara normal pada populasi umum 
dengan koloni yang ditemukan pada saat terjadi KLB. 

7) Pengobatan spesifik: Penisilin yang diberikan parenteral dalam dosis yang adekuat 
merupakan obat pilihan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh infeksi 
meningokokus; ampisilin dan kloramfenikol juga efektif. Telah dilaporkan ada 
strain yang resisten terhadap penisilin di banyak negara di Spanyol, Inggris dan 
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Amerika; strain yang resisten terhadap kloramfenikol dilaporkan di Vietnam dan 
Perancis. Pengobatan harus segera dimulai bila diagnosa terhadap tersangka telah 
ditegakkan, bahkan sebelum kuman meningokokus dapat diidentifikasi. Pada 
penderita anak-anak sambil menunggu agen penyebab spesifik dapat diidentifikasi, 
pengobatan harus segera diberikan dengan obat yang efektif terhadap Haemophilus 
influenzae tipe B (Hib) dan terhadap Streptococcus pneumonia. Ampisilin 
merupakan obat pilihan untuk kedua bakteri tersebut selama mereka masih sensitif 
terhadap ampisilin. Ampisilin harus dikombinasikan dengan generasi ketiga 
cephaloposporin, atau dengan kloramfenikol, atau dengan vancomycin sebagai 
subsitusi  di wilayah dimana ditemukan H. influenzae dan S. pneumoniae yang 
resisten terhadap ampisilin. Pasien dengan infeksi meningokokus atau Hib harus 
diberi rifampisin sebelum dipulangkan dari rumah sakit apabila sebelumnya tidak 
diberikan obat generasi ketiga cephalosporin atau ciprofloxacin. Hal ini dilakukan 
agar ada kepastian bahwa organisme telah terbasmi. 

 
C. Penanggulangan KLB 

1) Bila terjadi KLB, upaya paling penting yang harus dilakukan adalah meningkatkan 
kegiatan surveilans, diagnosa dan pengobatan dini dari kasus-kasus yang dicurigai. 
Kepanikan dan kecurigaan yang terlalu tinggi tidak bermanfaat. 

2) Pisahkan orang-orang yang pernah terpajan dengan penderita dan berikan ventilasi 
yang cukup terhadap tempat tinggal dan ruang tidur bagi orang-orang yang 
terpajan dengan kuman yang disebabkan karena kepadatan (misalnya: barak dan 
asrama tentara, pekerja tambang dan tahanan). 

3) Pengobatan pencegahan masal biasanya tidak efektif untuk mengatasi KLB. Pada 
KLB yang terjadi pada sekelompok kecil penduduk (misalnya di suatu sekolah), 
pemberian pengobatan pencegahan pada semua orang dikelompok itu dapat 
dipertimbangkan terutama apabila KLB tersebut disebabkan oleh serogrup yang 
tidak termasuk dalam vaksin yang ada. Bila dilakukan pengobatan masal harus 
diberikan pada seluruh anggota masyarakat pada saat yang sama. Semua kontak 
dekat harus dipertimbangkan untuk mendapat pengobatan profilaksis, tanpa 
melihat apakah seluruh anggota masyarakat sudah diobati (lihat 9B5 di atas). 

4) Pemberian vaksin pada semua kelompok umur yang terkena seharusnya 
dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh apabila terjadi KLB di suatu institusi 
yang besar atau di masyarakat dimana kasus disebabkan oleh infeksi grup A, C, 
W-135 dan Y (lihat 9A3 di atas). Vaksin meningokokus sangat efektif untuk 
menghentikan wabah yang disebabkan oleh serogrup A dan C. Hal-hal yang 
diuraikan berikut ini dapat membantu apakah kita perlu memberikan imunisasi 
kepada orang-orang yang berisiko pada saat terjadi KLB yang diduga disebabkan 
oleh grup C:  a) Pastikan terlebih dahulu bahwa telah terjadi KLB dan deskripsikan 
secara epidemiologis untuk menemukan kelompok umur yang terkena dan 
denominator sosial lainnya (misalnya: sekolah, tempat penitipan anak, organisasi 
kemasyarakatan, kelab malam, kota) dari orang-orang yang terkena; b) hitung 
attack rate strain bakteri yang menyebabkan KLB pada populasi yang berisiko; c) 
bila mungkin, lakukan isolasi subtipe N. meningotidis penyebab KLB 
menggunakan metoda molekuler. Bila paling tidak ditemukan tiga kasus yang 
disebabkan oleh grup C dengan subtipe yang sama selama 3 bulan dan kasus baru 
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tetap muncul dan attack rate meningkat menjadi 10 kasus grup C per 100.000 
penduduk, maka pemberian imunisasi kepada kelompok masyarakat yang berisiko 
tersebut harus dipertimbangkan. 

 
D. Implikasi bencana: KLB dapat timbul dalam situasi dimana orang harus tinggal 

dalam kondisi berdesak-desakan. 
 

E.  Penanganan Internasional:  Manfaatkan Pusat Kerja sama WHO. Walaupun tidak 
diwajibkan dalam International Health Regulation, sertifikat imunisasi yang masih 
berlaku untuk meningitis meningokokus diwajibkan oleh beberapa negara seperti Arab 
Saudi bagi jemaah yang datang untuk ibadah haji. 

 
 
 
II.B.  HAEMOPHILUS MENINGITIS   ICD-9 320.0; ICD-10 G00.0 
 (Meningitis yang disebabkan oleh Haemophilus influenzae) 
 
1. Identifikasi 
 Di masa vaksin konyugat Haemophilus b belum dipakai secara luas, H. influenzae 

merupakan penyebab meningitis bakterial yang paling utama pada anak-anak umur 2 
bulan sampai dengan 5 tahun di Amerika. Biasanya disebabkan oleh karena terjadi 
bakteriemia. Timbulnya gejala dapat subakut tetapi biasanya muncul mendadak; gejalanya 
berupa demam, muntah, letargi dan iritasi meningeal, dengan ubun-ubun menonjol pada 
bayi atau kaku kuduk dan kaku punggung pada anak yang lebih besar. Sering cepat terjadi 
stupor atau koma. Biasanya didahului dengan demam ringan selama beberapa hari dengan 
gejala SSP yang samar.  

 Diagnosis dibuat dengan melakukan isolasi organisme penyebab dari darah atau cairan 
serebro spinal. Polisakarida kapsular spesifik dapat diidentifikasi dengan menggunakan 
teknik CIE atau LA. 

 
2. Penyebab infeksi 
 Penyebab paling sering adalah H. influenzae serotipe b (Hib). Organisme ini dapat juga 

menyebabkan epiglottitis, pneumonia, septic arthritis, cellulites, pericarditis, empyema 
dan osteomyelitis. Serotipe lainnya jarang sekali menyebabkan meningitis. 

 
3. Distribusi penyakit 
 Tersebar di seluruh dunia; paling prevalens diantara amak umur 2 bulan sampai 3 tahun; 

jarang terjadi pada usia 5 tahun. Di negara berkembang, puncak insidensi adalah pada 
anak usia kurang dari 6 bulan; di Amerika Serikat pada anak usia 6-12 bulan. Sebelum 
adanya vaksin untuk Hib di Amerika Serikat, kira-kira 12.000 kasus meningitis Hib 
dilaporkan terjadi pada anak umur kurang dari 5 tahun dibandingkan dengan hanya 25 
kasus pada tahun 1998. Sejak tahun 1990-an, dengan penggunaan vaksin secara luas pada 
anak-anak, meningitis yang disebabkan Hib boleh dikatakan telah menghilang; sekarang 
banyak kasus  terjadi pada orang dewasa dibandingkan pada anak-anak. Kasus sekunder 
dapat terjadi di lingkungan dan tempat penitipan anak. 
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4. Reservoir – Manusia. 
 
5. Cara penularan 
 Melalui droplet, sekret hidung dan tenggorokan selama periode infeksius. Tempat 

masuknya kuman seringkali adalah nasofaring. 
 
6. Masa inkubasi – Tidak diketahui, mungkin sekitar 2-4 hari. 
 
7. Masa penularan 
 Selama masih ada kuman di tenggorokan selama itu orang tersebut dapat menularkan 

kepada orang lain; berlangsung cukup lama, walaupun tidak ada discharge hidung. 
Penderita tidak lagi menular dalam waktu 24-48 jam setelah dimulainya pengobatan 
dengan antibiotika yang efektif. 

 
8. Kerentanan dan kekebalan 
 Semua orang rentan terhadap infeksi. Imunitas timbul ditandai dengan adanya antibodi 

bakterisidal dan atau antibodi antikapsul di dalam darah baik yang didapat secara 
transplacental maupun karena terinfeksi sebelumnya atau karena imunisasi. 

 
9. Cara-cara pemberantasan 

A. Upaya pencegahan 
1) Melalui program imunisasi pada anak-anak. Beberapa jenis vaksin yang berisi 

konyugat protein polisakarida dapat melindungi anak-anak dari meningitis pada 
umur lebih dari 2 bulan dan vaksin ini telah terdaftar di AS sebagai vaksin tunggal 
atau sebagai vaksin kombinasi dengan lainnya. Imunisasi dianjurkan mulai 
diberikan sejak usia 2 bulan, diikuti dengan dosis berikutnya diberikan setelah 2 
bulan, jumlah dosis bervariasi tergantung jenis vaksin yang digunakan. Semua 
jenis vaksin membutuhkan booster pada usia 12-25 bulan. Imunisasi rutin tidak 
dianjurkan pada anak usia di atas 5 tahun. 

2) Lakukan pengamatan kasus yang mungkin timbul pada populasi yang rentan 
seperti pada tempat-tempat penitipan anak dan rumah yatim piatu. 

3) Berikan penyuluhan kepada orang tua tentang kemungkinan timbulnya kasus 
sekunder pada saudara penderita yang berumur kurang dari 4 tahun dan perlu 
dilakukan evaluasi dan pengobatan bila ditemukan penderita dengan demam atau 
kaku kuduk. 

 
B.  Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar 

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat; di daerah endemis tertentu di 
Amerika Serikat wajib dilaporkan, kelas 3 B (lihat pelaporan tentang penyakit 
menular). 

2) Isolasi: Isolasi saluran nafas selama 24 jam setelah dimulainya pengobatan. 
3) Disinfeksi serentak:  Tidak dilakukan. 
4) Karantina:  Tidak dilakukan. 
5) Perlindungan kontak: Pengobatan profilaksis dengan rifampin (diberikan oral 

sehari sekali selama 4 hari dengan dosis 20 mg/kg BB, dosis maksimal 600 
mg/hari), diberikan kepada semua kontak serumah (termasuk orang dewasa) 
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dimana di dalam rumah tersebut ada satu atau lebih bayi (selain dari kasus indeks) 
yang berumur kurang dari 12 bulan atau di rumah tersebut ada anak berumur 1-3 
tahun yang tidak mendapatkan imunisasi secara adekuat. Apabila dua atau lebih 
kasus invasive ditemukan dalam waktu 60 hari, anak-anak yang tidak diimunisasi 
atau diimunisasi tidak lengkap berkunjung ke tempat penitipan anak tersebut, 
maka dilakukan pemberian rifampin kepada semua pengunjung dan petugas 
perawatan anak. Bila hanya timbul satu kasus saja, pemberian pengobatan 
profilaksis dengan rifampin masih diperdebatkan. 

6) Investigasi kontak dan sumber infeksi: lakukan pengamatan kontak bagi mereka 
yang berusia di bawah 6 tahun khususnya terhadap bayi yang ada di rumah, yang 
berada pada pusat perawatan anak untuk melihat kalau ada tanda-tanda sakit 
khususnya demam. 

7) Pengobatan spesifik: Ampisilin merupakan obat pilihan (dalam bentuk suntikan 
200-400 mg/kg BB/hari). Oleh karena 30% dari strain yang ada sudah resisten 
terhadap ampisilin oleh karena bakteri tersebut memproduksi beta laktamase, 
maka dianjurkan untuk menggunakan ceftriaxione, cefotaxime atau 
chloramphenicol bersama dengan ampisilin atau tersendiri sampai saat hasil tes 
sensitivitas terhadap antibiotika diperoleh. Pasien harus diberi rifampin, sebelum 
dipulangkan dari rumah sakit untuk memastikan eliminasi kuman. 

 
C. Penanganan KLB:  Tidak dilakukan.  
 
D. Implikasi bencana:  Tidak ada. 
 
E. Penanganan Internasional:  Tidak ada. 

 
 
II.C. PNEUMOCOCCAL MENINGITIS   ICD-9 320.1; ICD-10 G00.1  
  
Meningitis pneumokokus mempunyai angka kematian yang sangat tinggi. Dapat muncul 
dalam bentuk fulminan dan timbul bakterimia tanpa harus ada infeksi di tempat lain, 
walaupun mungkin terjadi otitis media atau mastoiditis pada saat yang sama. Biasanya 
penyakit muncul tiba-tiba berupa demam tinggi, kelemahan umum atau koma dan tanda-tanda 
iritasi meningeal. Pneumococcal meningitis dapat muncul sebagai penyakit  sporadis pada 
neonatus, pada orang usia lebih tua dan kelompok tertentu yang berisiko seperti pasien tanpa 
limpa dan pada penderita dengan hipogamaglobulinemia. Fraktur pada basioscranii  
menyebabkan terjadi hubungan yang menetap dengan nasofaring diketahui sebagai faktor 
predisposisi. 
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II.D. NEONATAL MENINGITIS ICD-9 320.8, 771.8; ICD-10 P37.8, P35-P37, G00,G03 
  

Neonatus dengan neonatal meningitis, timbul letargi, kejang, episode apnoe (napas 
terhenti), susah makan, hipotermi dan kadang-kadang terjadi gangguan berat pada 
pernafasan dan biasanya terjadi pada minggu-minggu pertama kehidupan. Hitung darah 
putih bisa meningkat atau menurun. Kultur LCS memperlihatkan adanya streptokokus 
grup B, Listeria monocytogenes (lihat Listeriosis), E. coli K-1 atau kuman lainnya yang 
didapat melalui jalan lahir. Bayi usia 2 minggu-2 bulan bisa menunjukkan gejala yang 
sama, ditemukan mikroorganisme Streptokokus grup B atau kelompok Klebsiella-
Enterobacter-Serratia didalam LCS dan bakteri ini biasanya didapat dari ruang 
perawatan. Meningitis pada kedua grup ini berkaitan dengan terjadinya septikemia. 
Pengobatan dilakukan dengan ampisilin ditambah dengan obat generasi ketiga 
cephalosporin atau aminoglycoside, sampai kuman penyebab diketahui dan hasil tes 
sensitivitas terhadap antibiotika  sudah ada. 

 
 
 
MOLLUSCUM CONTAGIOSUM    ICD-9 078.0; ICD-10 B08.1 
 
1. Identifikasi 
 Suatu penyakit virus yang menyerang kulit berupa tonjolan di kulit dengan permukaan 

yang halus, lembut berupa papula sferis dengan cekungan di puncaknya. Lesi biasanya 
Tampak berwarna seperti daging, putih, bening atau kadang-kadang kuning. Kebanyakan 
papula pada moluskum berdiameter 2-5 mm, namun papula pada giant cell molluscum 
(kadang-kadang berdiameter lebih besar dari 15 mm). Lesi pada orang dewasa sering 
terdapat pada bagian bawah dinding perut, daerah pubis, alat kelamin atau paha sebelah 
dalam; lesi pada anak-anak seringkali terdapat di daerah muka, leher dan pangkal 
ekstremitas. Lesi cenderung menyebar pada pasien HIV. Kadang-kadang lesi terasa gatal 
dan sehingga tampak  lesi berupa garis, yang mungkin disebabkan oleh auto inokulasi 
karena garukan. Juga pada penderita tertentu, 50-100 lesi bisa menyatu dan membentuk 
sebuah plaque. 

 Tanpa pengobatan molluscum contagiosum bertahan selama 6 bulan sampai 2 tahun. 
Setiap lesi bertahan selama 2-3 bulan. Lesi dapat menghilang secara spontan atau muncul 
sebagai radang akibat infeksi sekunder atau setelah terjadi suatu trauma. Pengobatan 
(dengan melakukan pengangkatan molluscum contagiosum secara mekanis) dapat 
memperpendek masa sakit. 

 Diagnosis klinis dapat dibuat apabila ditemukan lesi multiple. Untuk konfirmasi diagnosa, 
inti dari molluscum diletakkan pada slide dan diperiksa di bawah mikroskop lampu biasa 
maka akan tampak inclusion bodies basofilik klasik, Feulgen-positif, yaitu 
intracytoplasmic inclusion, disebut juga dengan nama Molluscum bodies atau Henderson-
Paterson bodies. Dengan pemeriksaan histology dapat ditegakkan diagnosa pasti.  

 
2. Penyebab infeksi 
 Anggota dari famili Poxyviridae, genus Molluscipoxvirus; genus ini paling tidak terdiri 

dari 2 spesies yang dibedakan dari peta DNA endonuclease cleavage. Virus ini tidak 
pernah bisa tumbuh di dalam kultur sel. 
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3. Distribusi penyakit 
 Tersebar di seluruh dunia. Tes serologis belum terstandarisasikan dengan baik. Oleh 

karena itu pemeriksaan kulit merupakan satu-satunya teknik skrining yang ada. Hasil 
penelitian epidemiologis dari penyakit masih sangat terbatas.  Survei pada masyarakat 
pernah dilakukan hanya di Papua Nugini dan Fiji, dimana insidensi tertinggi dari penyakit 
ini terjadi pada anak-anak. 

 
4. Reservoir:  Manusia. 
 
5. Cara Penularan 
 Biasanya melalui kontak langsung. Penularan terjadi baik secara seksual maupun non 

seksual, termasuk penyebaran melalui barang dan pakaian. Dicurigai adanya auto 
inokulasi. 

 
6. Masa inkubasi: dari inokulasi secara eksperimental, masa inkubasi berlangsung 19-50 

hari; sedangkan dari laporan-laporan klinis masa inkubasi berlangsung 7 hari sampai 6 
bulan. 

 
7. Masa penularan: Tidak diketahui, tetapi penularan mungkin dapat terjadi selama ada lesi. 
 
8. Kerentanan dan kekebalan 
 Semua usia dapat terkena; lebih sering menyerang anak-anak. Penyakit ini lebih sering 

timbul pada penderita AIDS, dimana lesi bisa tersebar di seluruh tubuh. 
 
9. Cara-cara pemberantasan 

A.   Upaya Pencegahan:  Hindari kontak dengan penderita. 
 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya 

1) Laporan ke instansi kesehatan setempat; laporan resmi tidak diwajibkan, Kelas 5 
(lihat laporan penyakit menular). 

2) Isolasi: pada umumnya tidak perlu. Anak yang terinfeksi dengan lesi yang jelas  
dilarang mengikuti kegiatan olah raga yang mengharuskan terjadi kontak dekat 
misalnya olah raga gulat. 

3) Disinfeksi serentak:  Tidak dilakukan. 
4) Karantina: Tidak dilakukan. 
5) Imunisasi kontak: Tidak dilakukan. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi: Bila mungkin dilakukan investigasi 

pasangan seksual penderita. 
7) Pengobatan spesifik: Pengobatan ditujukann untuk mengurangi risiko penularan. 

Penguretan dengan anestesi lokal atau dengan mengoleskan cantharidin atau 
bahan yang bersifat keratolitik (seperti asam salisilat atau asam laktat). Pembekuan 
dengan nitrogen cair juga dapat dilakukan. 

 
C. Upaya penanggulangan KLB:  Pada waktu KLB tunda dulu kegiatan-kegiatan yang 

menyebabkan terjadinya kontak langsung. 
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D. Implikasi bencana:  Tidak ada. 
 
E. Penanganan Internasional:  Tidak ada. 

 
 
 
MONONUCLEOSIS, INFECTIOUS    ICD-9 075; ICD-10 B27 
(Mononukleosis Gammaherpesviral; Mononukleosis yang disebabkan oleh virus Epstein-
Barr, demam Glandular, Monocytic angina).  
 
1. Identifikasi 
 Sindrom virus akut, gejala klinis ditandai dengan demam, nyeri tenggorokan (sering 

dengan faringotonsilitis eksudatif), limfadenopati (khususnya bagian posterior) dan terjadi 
pembesaran limpa; secara hematologis ditandai dengan mononukleosis dan limfositosis 
sebesar 50% atau lebih, termasuk 10% atau lebih sel atipik; secara serologis ditandai 
dengan ditemukannya antibodi heterofil dan antibodi virus Epstein-Barr (EBV). 
Penyembuhan biasanya terjadi dalam waktu beberapa minggu, sebagain kecil penderita 
baru sembuh setelah beberapa bulan untuk pulih kembali tenaganya. Tidak ada bukti 
bahwa pada orang ini telah terjadi infeksi yang kronis. 

 Pada anak-anak penyakit ini biasanya muncul dengan gejala ringan dan sulit untuk 
diketahui. Ikterus timbul pada 4% kasus dewasa walaupun 95% penderita menunjukkan 
kelainan fungsi hati dan 50% kasus dengan pembesaran limpa. Lamanya sakit 
berlangsung dari 1 sampai beberapa minggu; penyakit ini sangat jarang yang fatal.  
Penyakit ini lebih berat bila diderita oleh orang dewasa. Penyebab infeksi adalah EBV, 
virus ini juga  berkaitan erat dengan patogenesa dari berbagai jenis limfoma dan kanker 
nasofaring (lihat bab keganasan yang disebabkan oleh infeksi kuman). Kelainan 
immunoproliferative yang fatal sebagai akibat ekspansi dari limfosit B yang terinfeksi 
oleh poliklonal EBV dapat terjadi pada orang dengan kelainan X-linked recessive 
immunoproliferative; juga dapat timbul pada orang dengan gangguan imunitas yang 
didapat, seperti pada penderita AIDS, penerima transplantasi dan pasien yang mendapat 
pengobatan dengan obat imunosupresif jangka panjang. 

 Hampir sekitar 10-15% kasus-kasus infeksi mononucleosis adalah heterofil negatif. 
Bentuk heterofil negatif dari gejala klinis mononucleosis infectiosa sebagai bukti bahwa 
penyakit tersebut disebabkan oleh infeksi cytomegalovirus dan menduduki tempat sekitar 
5-7% dari “monosyndrome” (lihat infeksi cytomegalo virus);  penyebab lain yang jarang 
adalah toxoplasmosis (qv) dan virus herpes tipe 6 (lihat Exanthem Subitum setelah infeksi 
Rubella). Penyakit yang menyerupai “monosyndrome” dapat muncul lebih awal pada 
penderita infeksi HIV. Untuk membedakan berbagai penyebab mononucleosis infestiosa 
adalah dengan pemeriksaan laboratorium antara lain dengan pemeriksaan IgM untuk virus 
EBV; hanya EBV yang dapat memberikan hasil “the true” antibodi heterofil. EBV 
sebagai penyebab kasus heterofil positif maupun kasus yang heterofil negatif 
pada”monosyndrome”.  

 Diagnosa laboratorium ditegakkan berdasarkan penemuan adanya peningkatan 
limfositosis melebihi 50% (termasuk 10% atau lebih bentuk abnormal), kelainan tes 
fungsi hati (AST) atau adanya peningkatan titer antibodi heterofil setelah dilakukan 
absorpsi serum dengan ginjal marmot. Tes yang paling sensitif dan tersedia secara 
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komersial adalah tes absorbsi eritrosit kuda; tes yang paling spesifik dan sering digunakan 
adalah qualitative slide agglutination assay. Anak kecil mungkin tidak memperlihatkan 
adanya kenaikan titer heterofil, heterofil negatif  dan bentuk-bentuk atipik jarang sekali  
ditemukan pada usia yang lebih dewasa. Apabila tersedia di pasaran, maka tes IFA untuk 
antibodi spesifik IgM dan Ig A untuk viral capsid antigen (VCA) atau antibodi terhadap 
“early antigen” dari virus penyebab sangat membantu untuk diagnosa kasus-kasus 
heterofilik negatif, antibodi spesifik terhadap nuclear antigen EBV (EBNA)  biasanya 
tidak ditemukan pada fase akut. Dengan demikian titer anti VCA yang positif dan titer anti 
EBNA negatif merupakan ciri respons diagnostik dari infeksi EBV primer fase awal. 

 
2. Penyebab infeksi 
 Penyebab infeksi adalah virus Epstein-Barr (EBV), human (gamma) herpes virus-4 yang 

sangat mirip dengan virus herpes lainnya secara morfologis, namun berbeda secara 
serologis; virus ini menginfeksi dan merubah limfosit B. 

 
3. Distribusi penyakit 
 Tersebar di seluruh dunia. Infeksi sering terjadi pada anak-anak di negara berkembang 

pada kelompok masyarakat dengan sosioekonomi lemah, gejala penyakit biasanya ringan 
atau tanpa gejala. Mononucleosis infectiosa  yang khas terutama ditemukan di negara-
negara maju, dimana umur yang terkena infeksi tertunda sampai usia anak yang lebih 
besar dan masa dewasa muda, sehingga seringkali ditemukan di sekolah menengah atas 
dan universitas. Kira-kira 50% dari mereka yang terinfeksi akan menunjukkan gejala 
infeksi klinis mono; yang lainnya kebanyakan asimptomatik. 

 
4. Reservoir: Manusia. 
 
5. Cara penularan 
 Menyebar dari orang ke orang melalui rute orofaring, melalui ludah. Anak-anak dapat 

terinfeksi melalui saliva yang ada di tangan suster atau orang yang mengasuhnya dan 
ludah yang melekat di mainan atau dari “papak” makanan bayi oleh si ibu, suatu praktek 
pemberian makanan bayi yang ada di beberapa negara berkembang yaitu si ibu 
mengunyah makanan bayi sebelum disiapkan kepadanya. Menyebar melalui ciuman pada 
orang dewasa muda. Penyebaran dapat juga terjadi melalui transfusi darah kepada 
penerima yang rentan, tetapi jarang muncul penyakit secara klinis setelah itu. Reaktivasi 
EBV memainkan peran penting terjadinya pneumonia iinterstitial pada bayi dengan 
infeksi HIV dan terjadinya hairy leukoplakia dan B-cell tumors pada penderita HIV 
dewasa. 

 
6. Masa inkubasi: dari 4 sampai 6 minggu. 
 
7. Masa penularan 
 Masa penularan sangat panjang; penularan melalui ekskresi faring, tetap berlangsung 

dalam bentuk bebas sel selama setahun atau lebih setelah infeksi; 15-20% atau lebih orang 
dewasa sehat dengan antibodi positif terhadap EBV merupakan carrier yang  
berkepanjangan dimana virus berada di dalam orofaring. 
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8. Kerentanan dan kekebalan 
 Semua orang rentan terhadap infeksi. Infeksi yang terjadi dapat merangsang timbulnya 

kekebalan. Imunitas yang timbul karena pengalaman infeksi pada masa anak-anak bisa 
menjelaskan kenapa jarang sekali ditemukan kasus klinis pada masyarakat dengan tingkat 
sosioekonomi rendah. Biasanya infeksi yang terjadi pada masa  anak-anak tanpa gejala. 
Reaktivasi EBV dapat terjadi pada orang dengan imunodefisiensi, akibatnya terjadi 
peningkatan titer antibodi terhadap EBV, tetapi bukan antibodi heterofil. Reaktivasi ini 
dapat juga merangsang terjadinya limfoma. 

 
9. Cara-cara pemberantasan 

A. Upaya pencegahan 
Sulit dilakukan. Terapkan standar kebersihan perorangan dan lingkungan seperti 
mencuci tangan untuk menghindari kontaminasi dengan ludah dari orang yang 
terinfeksi; Hindari minum dari tempat yang sama untuk mengurangi kontak dengan 
ludah. 

 
B.  Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar 

1) Laporan ke instansi kesehatan setempat: Laporan resmi tidak diperlukan, Kelas 5 
(lihat pelaporan penyakit menular). 

2) Isolasi: Tidak dilakukan. 
3) Desinfeksi serentak:  Lakukan benda-benda yang terkena sekret hidung dan 

tenggorokan. 
4) Karantina: Tidak dilakukan. 
5) Imunisasi kontak: Tidak dilakukan. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi: Untuk  kasus individual, kurang 

bermanfaat. 
7) Pengobatan spesifik: Tidak ada. Obat anti inflamasi nonsteroid atau steroid dalam 

dosis kecil dengan dosis yang diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 
seminggu pada kasus toksik berat dan apsien dengan gangguan oropharingeal berat 
dan gangguan nafas. 

 
C. Penanganan KLB:  Tidak ada. 
 
D. Implikasi bencana: Tidak ada. 
 
E. Tindakan Internasional: Tidak ada. 

 
 
 
MUMPS        ICD-9 072; ICD-10 B26 
(Infectious parotitis) 
 
1. Identifikasi 
 Merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh virus, di masyarakat Indonesia 

penyakit ini disebut gondongen atau radang kelenjar gondok. Di sebut juga parotitis 
infectiosa. Gejala klinis  ditandai dengan timbulnya demam, pembengkakan dan 
melemahnya satu atau lebih kelenjar ludah. Biasanya kelenjar yang terkena adalah 
kelenjar parotis, kelenjar sublingualis dan kelenjar submaksilaris.  
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 Dapat terjadi orchitis unilateral dan menyerang 20-30% dari laki-laki setelah usia 
pubertas. Sedangkan pada wanita dapat terjadi mastitis yang mengenai sekitar 31% dari 
wanita berusia 15 tahun ke atas walaupun dapat terjadi sterilitas namun kasusnya sangat 
jarang. Kira-kira 40-50% infeksi oleh virus mumps ini dapat menimbulkan gejala pada 
saluran pernafasan terutama pada anak usiadi bawah 5 tahun. Tidak semua parotitis 
disebabkan oleh infeksi virus mumps; namun infeksi oleh organisme lain yang juga 
menyebabkan timbulnya parotitis tidak muncul dalam skala KLB seperti halnya pada 
infeksi oleh virus mumps. Infeksi mumps dapat menyebabkan hilangnya pendengaran 
sensorineural dengan insidensi kejadian 5/100.000 kasus. Ensefalitis dapat juga terjadi 
tetapi sangat jarang (1-2/10.000 kasus); pankreatitis biasanya ringan terjadi  pada 4% dari 
penderita. Diduga pankreatitis ini dapat menyebabkan terjadinya diabetes, namun belum 
terbukti. 

 Gejala sisa yang permanen berupa paralysis, kejang dan hidrosefalus sangat jarang, seperti 
halnya kematian pada penderita mumps juga sangat jarang terjadi. Mumps yang terjadi 
pada trimester pertama kehamilan dapat meningkatkan terjadinya aborsi, namun belum 
terbukti infeksi mumps dapat menyebabkan kecacatan pada janin.  

 Infeksi akut oleh virus mumps  dibuktikan dengan adanya kenaikan titer antibodi IgG 
secara bermakna dari serum akut dan serum konvalesens. Pemeriksaan serologis yang 
umum digunakan untuk mendiagnosa adanya infeksi mumps akut atau yang baru saja 
terjadi adalah ELISA, tes HI dan CF. Kekebalan terhadap mumps dapat diketahui dengan 
pemeriksaan EIA, IFA atau tes netralisasi. Virus dapat diisolasi dari mukosa buccal, 7 hari 
sebelum dan 9 hari sesudah terjadi pembesaran kelenjar ludah. Virus dapat juga diisolasi 
dari air seni 6 hari sebelum dan 15 hari sesudah terjadinya parotitis. 

 
2. Penyebab Infeksi 
 Virus mumps (gondok), anggota dari famili Paramyxoviridae, genus Paramyxovirus, yang 

sifat antigenisitasnya sama dengan Parainfluenza virus. 
 
3. Distribusi Penyakit 
 Mumps adalah penyakit yang jarang ditemukan jika dibandingkan dengan penyakit-

penyakit lain yang umum menyerang anak seperti campak, cacar air, walaupun jarang 
terjadi namun  pada masyarakat yang tidak diimunisasi, dalam suatu penelitian ditemukan 
85% diantara mereka sampai dewasa sudah pernah mengalami infeksi virus mumps. Kira-
kira sepertiga mereka yang rentan yang terpajan dengan infeksi virus mumps merupakan 
infeksi tanpa gejala. Kebanyakan infeksi yang terjadi pada anak-anak usia di bawah 2 
tahun bersifat subklinis. Penyakit ini paling sering muncul pada musim dingin dan musim 
semi. 

 Di AS, insidensi mumps menurun secara drastis sejak vaksinasi terhadap mumps 
dilakukan secara luas. Vaksin mumps pertama kali diijinkan beredar di AS pada tahun 
1967. penurunan ini terjadi pada semua umur, namun dengan tingginya cakupan imunisasi 
pada bayi, maka infeksi virus mumps bergeser pada usia anak yang lebih tua, adolescents 
dan dewasa muda. KLB yang terjadi pada tahun 1980 disebabkan rendahnya cakupan 
imunisasi terhadap mumps, sehingga yang terserang adalah mereka yang tidak 
diimunisasi. Sedangkan KLB yang terjadi belakangan ini terjadi pada masyarakat yang 
cakupan imunisasinya tinggi. Selama tahun 1990-an  insidensi tahunan mumps menurun 
secara pasti. Dan pada tahun 1997 di seluruh AS hanya dilaporkan kurang dari 700 kasus 
setahun.  
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4. Reservoir:  Manusia. 
 
5. Cara penularan 
 Penularan terjadi melalui udara, melalui percikan ludah, atau karena kontak langsung 

dengan ludah orang yang terinfeksi. 
 
6. Masa inkubasi 
 Sekitar 15-18 hari  (rata-rata 14-25 hari). 
 
7. Masa penularan 
 Virus dapat diisolasi dari ludah 6-7 hari sebelum terjadi parotitis hingga 9 hari sakit. 

Penularan tertinggi dapat terjadi antara 2  hari sebelum hingga 4 hari setelah sakit. Infeksi 
yang laten dapat menular. 

 
8. Kerentanan dan Kekebalan 
 Kekebalan yang timbul umumnya seumur hidup. Kekebalan dapat terbentuk setelah 

mengalami infeksi yang tidak kelihatan atau infeksi dengan gejala klinis.  Sebagian besar 
orang dewasa, umumnya yang lahir sebelum tahun 1957, kemungkinan sudah terinfeksi 
secara alamiah dan kemungkinan sekali sudah kebal, walaupun mereka tidak 
menunjukkan gejala klinis. Ditemukannya antibodi IgG terhadap mumps melalui 
pemeriksaan serologis sebagai bukti adanya imunitas terhadap mumps.  

 
9.  Cara-cara pemberantasan 

A.  Cara-cara pencegahan 
1) Berikan penyuluhan kepada masyarakat, Anjurkan masyarakat untuk 

mengimunisasikan anak-anak mereka yang berusia di atas satu tahun yang lahir 
pada tahun 1957 atau setelah itu. 

2) Vaksin yang dibuat dari virus mumps yang telah dilemahkan (live attenuated) 
dengan menggunakan strain virus Jeryl Lynn, sudah beredar di AS sejak tahun 
1967 sebagai vaksin tunggal atau dalam bentuk kombinasi dengan vaksin lain 
(MMR). Timbulnya reaksi samping yang berat setelah pemberian imunisasi 
tergantung dari jenis virus yang dipakai untuk membuat vaksin. Pada salah satu uji 
coba yang dilakukan, insidensi timbulnya demam pada mereka yang diberi 
imunisasi dibandingkan dengan mereka yang diberikan placebo sama besar.  Di 
AS dilaporkan bahwa 1% dari mereka yang diimunisasi  mengalami parotitis, 2 
minggu setelah diimunisasi. Sedangkan yang jarang sekali terjadi adalah 
meningitis aseptik, ensefalitis dan trombositopenia. Pemberian imunisasi kepada 
orang yang sudah kebal karena imunisasi atau yang kebal karena infeksi alamiah 
tidak meningkatkan risiko timbulnya efek samping pasca imunisasi. Lebih dari 
95% mereka yang diimunisasi kemungkinan kebal seumur hidup. Vaksin mumps 
dapat diberikan kapan saja setelah usia satu tahun, dalam bentuk MMR diberikan 
pada usia 12-15 bulan. Jadwal imunisasi yang dilakukan di AS dengan pemberian 
2 dosis MMR, akan melindungi masyarakat dari infeksi virus mumps. Dosis 
pertama diberikan pada usia 12 bulan dan dosis kedua dianjurkan untuk diberikan 
pada usia 4-5 tahun. Namun pada saat dilakukan upaya akselerasi jadwal imunisasi 
MMR dan pada saat dilakukan upaya untuk meningkatkan cakupan imunisasi 
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dengan “catch-up campaign”, maka dosis kedua diberikan 1 bulan (28 hari) 
setelah dosis pertama. Upaya khusus perlu dilakukan untuk memberikan imunisasi 
kepada anak-anak yang tidak jelas status imunisasinya sebelum mereka mencapai 
usia akil baliq. Mereka dengan status imunosupresi merupakan kontraindikasi 
pemberian imunisasi vaksin mumps. Namun mereka yang mendapat pengobatan 
steroid dengan dosis selang-seling dengan interval satu hari, atau mereka yang 
mendapat pengobatan steroid dalam bentuk aerosol atau topikal boleh diberikan 
imunisasi mumps. Wanita hamil atau wanita yang merencanakan hamil tiga bulan 
lagi, tidak dianjurkan untuk diberikan imunisasi mumps  dengan alasan teoritis 
dikhawatirkan akan terjadinya kelainan pada abyi mereka, walaupun secara praktis 
hal ini tidak pernah terjadi. Penjelasan lebih lanjut tentang vaksin mumps, lihat 
penjelasan rinci pada bab measles/campak dan rubella. Pada bab tersebut 
dijelaskan tentang cara-cara penyimpanan dan transportasi vaksin dan 
kontraindikasinya. 

 
B. Penanganan penderita, kontak dan lingkungan 

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat: laporan bersifat selektif, Kelas 3B 
(lihat laporan tentang penyakit menular). 

2) Isolasi:  Lakukan isolasi terhadap saluran pernafasan dan sediakan ruangan khusus 
selama 9 hari setelah timbulnya parotitis apabila disekitar mereka banyak orang 
yang rentan (tidak diimunisasi). 

3) Disinfeksi serentak: Lakukan disinfeksi terhadap semua barang-barang yang 
tercemar oleh sekret hidung dan tenggorokan. 

4) Karantina: Liburkan mereka yang rentan dan yang pernah terpajan dengan 
penderita dari sekolah atau pekerjaan selama 12-25 hari setelah terpajan, apabila di 
lingkungan sekolah atau pekerjaan mereka banyak anak atau orang yang rentan. 

5) Imunisasi kontak:  Walaupun pemberian imunisasi setelah seseorang terpajan tidak 
melindungi mereka untuk menjadi sakit. Namun terhadap kontak yang telah 
diimunisasi yang kemudian tidak sakit maka pemberian imunisasi ini akan 
melindungi mereka terhadap infeksi berikutnya. Pemberian IG (Immune Globulin) 
tidak efektif dan tidak dianjurkan. 

6) Investigasi terhadap kontak dan sumber penularan infeksi: cari orang-orang yang 
rentan dan kepada mereka harus diimunisasi. 

7) Pengobatan khusus: Tidak ada. 
 

C.  Cara-cara Penanggulangan KLB 
Lakukan imunisasi kepada kelompok yang rentan; khususnya kelompok risiko tinggi; 
skrining serologis untuk mengidentifikasi mereka yang rentan, tidak praktis dan tidak 
perlu, karena tidak ada risiko apapun kalau imunisasi diberikan kepada mereka yang 
sudah kebal.  

 
D. Implikasi bencana:  Tidak ada. 

 
E.  Tindakan Internasional:  Tidak ada. 

 
 

 



 371

MYALGIA, EPIDEMIC     ICD-9 074.1; ICD-10 B33.0 
(Epidemic pleurodynia, penyakit  Bornholm, Devil’s grippe) 
 
 
1. Identifikasi 
 Epidemic myalgia atau mialgia epidemika adalah penyakit akut yang ditandai dengan rasa 

sakit paroksismal di sekitar wilayah dada atau perut yang mungkin diperberat karena 
banyak bergerak dan biasanya  disertai demam dan sakit kepala. Pada balita dan anak-
anak, rasa sakit ini cenderung menyerang daerah perut dibandingkan dengan daerah dada 
namun kebalikannya dengan orang dewasa. Kebanyakan penderita akan pulih kembali 
setelah 1 minggu, namun kemungkinan kambuh lagi dapat terjadi; tidak ada kejadian  fatal 
yang pernah dilaporkan. Karakteristik dari penyakit ini timbul sebagai KLB terbatas. 
Karakteristik munculnya sebagai KLB terbatas ini sangat penting untuk membedakannya 
dari tanda-tanda klinis kasus-kasus bedah akut yang lebih serius, yang memerlukan 
tindakan bedah. Komplikasi walaupun jarang dapat terjadi seperti: orchitis, pericarditis, 
pneumonia dan aseptic meningitis. Selama terjadi KLB epidemic myalgia, miokarditis 
yang disebabkan oleh kelompok B coxsackievirus pernah dilaporkan terjadi; sementara 
komplikasi miokarditis yang terjadi pada orang dewasa walaupun jarang terjadi namun 
kemungkinan terjadinya komplikasi ini harus dipertimbangkan. Diagnosis terjadinya KLB 
mialgia epidemika ini ditengarai kalau ada beberapa anggota keluarga yang mempunyai 
gejala yang sama; diagnosis ditegakkan dengan adanya peningkatan signifikan titer 
antibodi spesifik terhadap penyebab infeksi pada sera darah akut dan konvalesens atau 
dengan isolasi virus dari kultur sel atau bayi tikus yang diinokulasi dengan spesimen 
sekret tenggorokan atau tinja pasien. 

 
2. Penyebab infeksi 
 Penyebab infeksi adalah grup B coxsackievirus tipe 1-3, 5 dan 6, dan echovirus 1 dan 6. 

Grup A dan B coxsackievirus dan echovirus telah dilaporkan sebagi penyebab terjadinya 
kasus yang sporadis. 

 
3. Distribusi penyakit 
  penyakit ini sangat jarang terjadi, biasanya terjadi pada musim panas dan awal musim 

gugur; biasanya menyerang anak-anak dan dewasa muda usia 5-15 tahun, namun semua 
umur dapat terserang. Beberapa orang penderita dapat dan sering muncul dalam satu 
keluarga. Beberapa KLB penyakit ini pernah dilaporkan terjadi di Eropa, Amerika Utara, 
Australia dan Selandia Baru.  

 
4. Reservoir:  Manusia 
 
5. Penularan  
 Penularan dapat terjadi melalui rute orofekal atau melalui droplet orang yang terinfeksi 

atau secara tidak langsung dapat menular melalui benda yang tercemar dengan tinja atau 
discharge tenggorokan orang yang terinfeksi, orang ini mungkin dengan atau tanpa gejala. 
Grup B coxsackievirus ditemukan pada limbah buangan dan lalat, namun cara 
penularannya kepada manusia tidak jelas. 
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6. Masa Inkubasi:  Biasanya 3-5 hari. 
 
7. Masa penularan 
 Penularan terjadi selama fase akut dari penyakit, tinja penderita mengandung virus selama 

beberapa minggu. 
 
8. Kerentanan dan kekebalan 
 Semua orang rentan, kekebalan spesifik yang muncul mungkin sebagai akibat dari infeksi. 
 
9. Cara-cara Pemberantasan 

A.  Cara Pencegahan: Tidak ada. 
 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar 

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat: Laporan wajib dilakukan Kalau 
terjadi KLB, Kelas 4 (lihat laporan tentang penyakit menular). 

2) Isolasi: Tindakan isolasi biasanya dilakukan terbatas pada tindkan kewaspadaan 
enterik. Oleh karena jika penyakit ini menyerang bayi yang baru lahir dapat 
menjadi sangat serius maka apabila ada ibu atau pasien yang dirawat di klinik ibu 
dan anak yang menderita suatu penyakit yang diduga disebabkan oleh enterovirus 
maka tindakan kewaspadaan enterik ini harus segera dilakukan. Dokter, perawat, 
staf klinik atau rumah sakit yang menderita infeksi enterovirus harus 
dibebastugaskan sampai mereka sembuh. 

3) Disinfeksi serentak: Lakukan pembuangan tinja dan discharge dengan cara aman; 
cuci atau  buanglah benda-benda yang tercemar. Perhatian ekstra hati-hati 
sebaiknya diberikan kepada mereka yang merawat penderita untuk mencuci tangan 
hingga bersih setelah menangani discharge, tinja dan benda-benda yang 
terkontaminasi. 

4) Karantina: Tidak ada. 
5) Imunisasi terhadap kontak: Tidak ada. 
6) Investigasi terhadap sumber infeksi dan kontak: Tidak praktis. 
7) Pengobatan spesifik: Tidak ada. 

 
C. Cara-cara Penanggulangan KLB 

Pada waktu terjadi KLB, beritahukan semua dokter praktek swasta dan dokter rumah 
sakit bahwa telah terjadi KLB. Diingatkan agar hati-hati dalam menegakkan diagnosa 
penyakit ini karena gejalanya mirip dengan gejala penyakit serius yang memerlukan 
tindakan bedah seperti pada akut abdomen. 

 
D. Implikasi penyakit bencana: Tidak ada. 

 
 E. Tindakan Internasional: Tidak ada. 
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MYCETOMA      ICD-9 039; ICD-10 B47 
ACTINOMYCETOMA     ICD-9 039; ICD-10 B47.1 
EUMYCETOMA      ICD-9 117.4; ICD-10 B47.0 
(Maduromycosis, Madura foot) 
 
1. Identifikasi 
 Suatu sindroma klinis yang disebabkan oleh bermacam-macam bakteri aerob 

actinomycetes dan eumycetes (jamur), ditandai dengan terjadinya pembengkakan dan 
pembentukan nanah jaringan subkutan serta pembentukan sinus tract dengan granula yang 
tampak jelas pada nanah yang keluar dari sinus tract. Lesi biasanya terjadi pada telapak 
kaki atau tungkai bagian bawah, kadang-kadang pada tangan, bahu dan punggung, namun 
jarang di tempat lain.  

 Mycetoma mungkin sulit dibedakan dengan chronic osteomyelitis dan botryomycosis, 
yang disebut belakangan secara klinis dan patologis entitasnya sama yaitu disebabkan oleh 
berbagai jenis bakteri seperti stafilokokus dan bakteri gram negatif. 

 Diagnosa spesifik ditegakkan dengan ditemukannya granula pada preparat baru atau pada 
histopathologic slide  dan isolasi actinomycetes atau jamur dalam kultur. 

 
2. Penyebab penyakit 
 Eumycetoma disebabkan oleh Madurella mycetomatis, M. grisea, Pseudallescheria 

(Petriellidium) boydii, Scedosporium (Monosporium) apiospermum, Exophiala 
(Phialophora) feanselmei, Acremonium (Cephalosporium) recifei, A. falciforme, 
Leptosphaeria senegalensis, Neotestudina rosatii, Pyrenochaeta romeroi atau beberapa 
spesies lainnya. Actinomycetoma disebabkan oleh Nocardia brasiliensis, N. asteroids, N. 
otitidiscaviarum, Actinomadura madurae, A. pelletieri, Nocardiopsis dassonvillei atau 
Streptomyces somaliensis. 

 
3. Distribusi penyakit 
 Jarang sekali ditemukan di Amerika Serikat, sering ditemukan di Meksiko, Afrika Utara, 

Asia Selatan dan daerah tropis dan subtropics lainnya, khususnya di daerah dimana orang-
orang biasa bepergian tanpa alas kaki. 

 
4. Reservoir: tanah dan tanaman yang membusuk. 
 
5. Cara penularan 
 Implantasi conidia atau elemen hyphal kedalam jaringan subkutan dari sumber 

saprophytic melalui penetrasi luka. 
 
6. Masa inkubasi: Biasanya satu bulan. 
 
7. Masa penularan: Tidak menular dari satu orang ke orang lain. 
 
8. Kerentanan dan kekebalan 
 Walaupun penyebab infeksi tersebar luas di alam, infeksi yang sampai menimbulkan 

gejala klinis jarang terjadi, hal ini membuktikan bahwa ada kekebalan intrinsic didalam 
tubuh manusia. 
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9. Cara-cara pemberantasan 
A. Cara-cara pencegahan 

Lindungi bagian-bagian tubuh dari hal-hal yang dapat menyebabkan luka dengan cara 
memakai sepatu atau pakaian pelindung. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar 

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat: laporan resmi biasanya tidak 
diperlukan, Kelas 5 (lihat laporan tentang penyakit menular). 

2) Isolasi: Tidak ada. 
3) Desinfeksi serentak: Tidak ada, lakukan tindakan menjaga kebersihan seperti 

biasa. 
4) Karantina: Tidak ada. 
5) Imunisasi terhadap kontak: Tidak ada. 
6) Investigasi terhadap kontak dan sumber infeksi: Tidak dilakukan. 
7) Pengobatan spesifik:  Sebagian penderita dengan infeksi eumycetoma memberikan 

respons yang baik dengan pengobatan itraconazole atau ketoconazole; sebagian 
penderita actinomycetoma memberi respons yang baik dengan clindamycin, TMP-
SMX atau dengan long acting sulfonamides. Untuk actinomycosis, penisilin cukup 
bermanfaat dan biasanya tidak bermanfaat untuk yang lain. Pada lesi yang masih 
kecil, reseksi terhadap lesi cukup membantu sedangkan tindakan amputasi 
diperlukan untuk lesi yang besar dan parah. 

 
C. Cara-cara Penanggulangan KLB: Tidak dilakukan, karena penyakit bersifat sporadis. 

 
 D. Implikasi bencana: Tidak ada. 
 

E. Tindakan Internasional: Manfaatkan Pusat Kolaborasi WHO. 
 
 
 
NAEGLERIASIS DAN ACANTHAMEBIASIS ICD-9 136.2; ICD-10 B60.2; B60.1 
(Primary amebic meningoencephalitis) 
 
1. Identifikasi 
 Pada naegleriasis ameboflagellate  hidup menyerang otak dan selaput otak melalui 

mukosa hidung dan nervus olfactorius; invasi ini menyebabkan terjadinya gejala yang 
khas sindroma fulminating pyogenic, meningoencephalitis (primary amebic 
meningoencephalitis (PAM)  dengan gejala sakit tenggorokan, sakit kepala yang hebat, 
kadang-kadang disertai dengan halusinasi penciuman, nausea, muntah, demam tinggi, 
kaku kuduk dan somnolen, serta penderita meninggal dalam 10 hari; biasanya penderita 
meninggal pada hari kelima atau keenam. Penyakit ini sering terjadi pada anak muda baik 
laki-laki maupun perempuan dengan active immunocompetent (status kekebalan tubuhnya 
baik).  

 Sebaliknya berbagai jenis Acanthamoeba dan Balamuthia mandrillaris (leptomyxid 
amebae) dapat menyerang otak dan selaput otak individu dengan kekebalan tubuh yang 
kurang dan kemungkinan masuk melalui lesi kulit, tanpa melalui jaringan organ 
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penciuman dan hidung; infeksi spesies ini sebagai penyebab penyakit granulomatous 
(granulomatous amebic  encephalitis [GAE]), ditandai dengan timbulnya penyakit secara 
perlahan dan penyakit menghilang pada hari kedelapan atau bisa sampai berbulan-bulan. 

 Pada acanthamebiasis, selain menyebabkan GAE maka spesies Acanthamoeba (A. 
polyphaga, A. castellanii) juga dapat menyebabkan lesi granulomatous kronis pada kulit, 
dengan atau tanpa invasi sekunder SSP. Infeksi pada mata (Conjunctivitis yang 
disebabkan oleh Acanthamoeba, ICD-10 H13.1) dan infeksi pada kornea 
(Keratoconjunctivitis yang disebabkan oleh Acanthamoeba, ICD-10 H19.2), dapat 
menimbulkan kebutaan. 

 Diagnosa suspek PAM atau GAE ditegakkan dengan pemeriksaan terhadap preparat basah 
dari LCS segar atau preparat LCS yang dicat dengan pewarnaan, dimana amuba motile 
kemungkinan akan kelihatan. Pada suspek infeksi Acanthamoeba, penegakan diagnosis 
dibuat dengan pemeriksaan mikroskopis terhadap preparat dari kerokan, aspirat atau 
preparat apus mata dan lesi kulit, maupun dengan kultur agar nonnutrient yang ditanami 
Escherichia coli, Klebsiella aerogenes atau spesies Enterobacter lain yang cocok. 
Sedangkan Balamuthia membutuhkan kultur sel mamalia untuk isolasi. Trofosoid 
Naegleria bisa membentuk flagela setelah beberapa jam didalam air. Bentuk patogen dari 
N. fowleri, Acanthamoeba sp. dan Balamuthia dapat dibedakan satu sama lain dari bentuk 
morfologisnya dan melalui tes imunologis. Pada pemeriksaan mikroskopis dengan 
pembesaran lemah terlihat seperti macrophagesi dan dikelirukan dengan Entamoeba 
histolytica. 

 
2. Agen penyebab 
 Naegleria fowleri, beberapa spesies Acanthamoeba (A. culbertsoni, A. polyphaga, A. 

castellanii, A. astronyxis) dan Balamuthia mandrillaris. 
 
3. Distribusi penyakit 
 Organisme ini tersebar luas di lingkungan sekitar kita. Lebih dari 160 kasus PAM yang 

terjadi pada orang sehat, lebih dari 100 kasus GAE terjadi pada orang dengan kekebalan 
tubuh yang tidak baik (termasuk beberapa orang dengan AIDS) dan lebih dari 1.000 kasus 
keratitis, terutama karena pemakaian lensa kontak, telah dilaporkan dari beberapa negara 
di dunia. 

 
4. Reservoir 
 Acanthamoeba dan Naegleria hidup bebas pada habitat tanah yang berair dan basah. 

Sedikit sekali pengetahuan kita tentang reservoir Balamuthia. 
 
5. Cara-cara penularan 
 Infeksi Naegleria diperoleh oleh karena hidung terpajan dengan air yang sudah 

terkontaminasi, biasanya paling sering karena berenang atau menyelam pada air tawar 
terutama pada air yang tergenang atau di danau di daerah beriklim panas atau di daerah 
dengan empat musim pada saat akhir musim panas; atau pada musim semi yang panas 
atau karena berenang di badan air yang dipanasi oleh efluen industri atau pada waktu 
berendam di bak mandi yang panas, atau berenang di kolam renang yang pemeliharaannya  
tidak baik. Trofosoit Naegleria  menyerang dan membentuk koloni pada jaringan organ 
hidung, kemudian menyerang otak dan selaput otak melalui nervus olfactorius.  
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 Trofosoit Acanthamoeba dan Balamuthia mencapai SSP melalui aliran darah 
kemungkinan besar melalui lesi pada kulit menyebar dari koloni primer di tempat lain. 
Sering terjadi dan menyerang penderita penyakit kronis atau penderita dengan sistem 
kekebalan tubuh yang kurang tanpa diketahui sumber penularannya dan tidak ada riwayat 
pernah berenang. Infeksi pada mata terjadi terutama pada pemakai lensa kontak. Biasanya 
infeksi pada pemakai lensa kontak ini disebabkan oleh pemakaian larutan garam fisiologis 
yang dibuat sendiri di rumah untuk membersihkan lensa atau karena terpajan dengan air 
dari bak mandi air panas.  

 
6. Masa inkubasi 
 Masa inkubasi berkisar antara 3-7 hari untuk infeksi Naegleria, biasanya menjadi lebih 

lama bila bersamaan dengan infeksi Acanthamoeba dan Balamuthia. 
 
7. Masa penularan 
 Tidak ditemukan terjadi penularan dari orang ke orang. 
 
8. Kerentanan dan kekebalan 
 Tidak diketahui. Ternyata dan ironisnya tubuh yang sehat dapat terinfeksi Naegleria; 

mereka dengan sistem kekebalan tubuh yang rapuh lebih rentan untuk terkena infeksi 
Acanthamoeba dan kemungkinan juga Balamuthia. Tidak ditemukan adanya infeksi 
asimptomatik dari Naegleria dan Balamuthia; Acanthamoeba pernah ditemukan pada 
saluran napas orang yang sehat. 

 
9. Cara-cara pemberantasan 

A.  Cara-cara pencegahan 
1) Berikan penyuluhan kepada masyarakat tentang risiko atau bahayanya berenang di 

danau dan kolam yang diduga atau diperkirakan sudah terinfeksi dan bahaya 
masuknya air ke dalam hidung sewaktu menyelam atau ketika berenang di bawah 
air. 

2) Lindungi nasofaring terpajan air yang kemungkinan mengandung N. fowleri. 
Dalam prakteknya sangat sulit untuk melakukannya karena amebae tersebar luas 
di badan-badan air termasuk kolam renang. 

3) Kolam renang yang berisi residu khlorin bebas 1-2 ppm pada dasarnya cukup 
aman. Belum pernah dilaporkan adanya infeksi pada kolam renang dengan 
klorinisasi standar di Amerika Serikat. 

4) Pemakai lensa kontak lunak hendaknya jangan memakai lensa kontak sewaktu 
berenang di kolam renang atau pada waktu berendam di bak mandi yang hangat. 
Pemakai lensa kontak benar-benar dan disiplin mengikuti prosedur cara pemakaian 
dan pemeliharaan yang diharuskan oleh pabrik pembuat lensa kontak dan tenaga 
professional. 

 
B.  Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya 

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat: Tidak wajib untuk dilaporkan pada 
banyak negara, Kelas 3B (lihat tentang Laporan Penyakit Menular). 

2) Isolasi: Tidak ada. 
3) Disinfeksi serentak: Tidak ada. 
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4) Karantina: Tidak ada. 
5) Imunisasi: Tidak dilakukan. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi: Adanya riwayat pernah berenang dan 

riwayat masuknya air ke hidung dalam waktu seminggu sebelum munculnya gejala 
klinis yang mendukung dugaan tempat tersebut sebagai sumber infeksi Naegleria. 

7) Pengobatan spesifik: N. fowleri sensitif terhadap amphotericin B (Fungizone®; 
penyembuhan terjadi dengan pemberian amphotericin B  dan miconazole secara 
intravena dan intra tracheal bersamaan dengan pemberian rifampin secara oral. 
Meskipun cukup sensitif terhadap pemberian  berbagai antibiotika dalam 
percobaan laboratorium, namun kesembuhan dengan pemberian antibiotika jarang 
terjadi. Untuk infeksi mata, tidak ada pengobatan yang bermanfaat yang pernah 
dilaporkan  tetapi topical propamidine isethionate (Brolene®) dilaporkan cukup 
efektif terhadap beberapa kasus; sedangkan clotrimazole, miconazole dan 
pimaricin sudah dipergunakan pada sebagian kecil pasien dengan hasil yang cukup 
baik. 

 
C. Cara-cara Penanggulangan KLB 

Penambahan jumlah kasus bisa terjadi setelah ada pemajanan dengan sumber infeksi. 
Apabila ditemukan sekelompok penderita pada suatu waktu, memerlukan investigasi 
epidemiologis yang tepat dan berlakukan larangan untuk berenang pada air yang 
tercemar. 

 
D. Implikasi bencana: Tidak ada. 
 
E. Tindakan Internasional: Tidak ada. 

 
 
 
NOCARDIOSIS      ICD-9 039.9; ICD-10 A43 
 
1. Identifikasi  
 Adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh bakteri yang biasanya berasal dari paru, 

menyebar melalui aliran darah hinga dapat menimbulkan abses di otak, janringan 
subkutan dan organ-organ lainnya: CFR sangat tinggi pada penderita lainnya selain 
penderita infeksi subkutan. Seringkali Nocardiosis asteroides ditemukan dari penderita 
dengan penyakit paru-paru kronis sebagai bukti adanya koloni endobronchial. Organisme 
ini bisa juga sebagai penyebab penyakit  cutaneous dan atau lymphocutaneous pada 
bagian kaki/tangan dan dapat menyebabkan actinomycotic mycetomas (lihat Mycetoma, 
Actinomycetoma, Eumycetoma). 

 Dengan pemeriksaan mikroskopis dengan pengecatan sputum, nanah atau LCS bisa 
ditemukan bakteri gram positif, tahan asam lemah, berbentuk jaringan filament bercabang, 
konfirmasi kultur diperlukan sekali namun sulit diperoleh. Spesimen yang diambil melalui 
biopsi atau autopsy dapat untuk mengetahui penyebab infeksi. 
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2. Penyebab infeksi  
 Penyebab infeksi adalah Nocardia asteroides complex (termasuk N. asteroides sensu 

strictu, N. farcinica dan  N. nova), N. brasiliensis, N. transvalensis dan N. 
otitidiscaviarum; semuanya termasuk aerobic actinomycetes.  

 
 
3.  Distribusi Penyakit 
 Penyakit ini termasuk penyakit yang muncul sporadis di masyarakat dan binatang, 

tersebar di seluruh dunia. Tidak ada perbedaan kejadian pada kelompok umur, jenis 
kelamin atau ras. 

 
4. Reservoir  
 Ditemukan tersebar di seluruh dunia sebagai saprofit tanah. 
 
5. Cara-cara penularan  
 Diperkirakan Nocardia masuk kedalam tubuh melalui inhalasi dari debu yang sudah 

terkontaminasi. Kontaminasi luka oleh tanah bisa menimbulkan infeksi cutaneous.  
 
6. Masa inkubasi  
 Tidak diketahui dengan pasti; kemungkinan berlangsung beberapa hari hingga beberapa 

minggu. 
 
7. Masa penularan  
 Penularan tidak langsung dari manusia atau binatang ke manusia. 
 
8. Kerentanan dan kekebalan 
 Tingkat kerentanan dan kekebalan tidak diketahui dengan pasti. Endogenous atau 

iatrogenic adrenal hypercorticism dan proteinosis alveolar kemungkinan sebagai faktor 
predisposisi terjadinya infeksi. 

 
9. Cara-cara pemberantasan 

A. Cara-cara pencegahan: Tidak ada.  
 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar 

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat; Laporan resmi biasanya tidak 
diperlukan, kelas 5 (lihat Laporan tentang penyakit menular). 

2) Isolasi: Tidak ada. 
3) Disinfeksi serentak: Lakukan disinfeksi terhadap discharge dan pakaian yang 

terkontaminasi. 
4) Karantina: Tidak ada. 
5) Imunisasi: Tidak ada. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi: Tidak dilakukan. 
7) Pengobatan spesifik: TMP-SMX, sulfisoxazole atau sulfadiazine cukup efektif 

pada infeksi sistemik jika diberikan lebih dini dan dalam waktu yang lama. 
Minocycline bisa dicoba pada penderita yang alergi terhadap sulfa dan yang tidak 
mempunyai abses di otak. Amikacin, ipipenem atau ampicillin dengan dosis yang 
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tinggi bisa ditambahkan pada sulfonamides pada penderita yang gagal merespon 
pengobatan. Insisi abses diperlukan bersamaan dengan terapi antibiotika. 

 
C. Cara-cara penanggulangan KLB: Tidak dilakukan karena penyakit bersifat sporadis. 
 
D. Implikasi bencana: Tidak ada. 
 
E. Tindakan Internasional: Tidak ada. 

 
 
 
ONCHOCERCIASIS     ICD-9 125.3; ICD-10 B73 
(River blindness) 
 
1. Identifikasi  
 Penyakit filarial yang tidak fatal dan bersifat kronis dengan benang-benang nodulus dalam 

jaringan subkutan, umumnya menyerang daerah kepala dan bahu (Amerika) atau pinggul 
dan bagian bawah kaki/tangan (Afrika). Cacing-cacing dewasa ditemukan pada nodulus 
tersebut, di daerah superficial dan di daerah yang lebih dalam berupa buntelan (anyaman) 
di bawah periosteum tulang atau dekat sendi. Cacing betina melepaskan mikrofilaria yang 
bergerak dan berpindah melalui kulit, sering menyebabkan gatal pada kulit yang hebat 
pada saat cacing tersebut mati, timbul dermatitis kronis dengan pigmentasi yang 
bervariasi, edema dan atrofi kulit. Perubahan pigmen, umumnya terjadi pada anggota 
badan bagian bawah, memberikan gambaran yang dikenal sebagai “leopard skin””, 
sementara itu hilangnya kelenturan kulit dan timbulnya  lymphadenitis bisa menyebabkan 
terjadinya apa yang disebut dengan “hanging groin”. Seringkali mikrofilaria mencapai 
mata dan cacing kemudian mati yang dapat menyebabkan gangguan penglihatan dan 
kebutaan. Mikrofilaria mungkin juga ditemukan di dalam organ-organ dan jaringan-
jaringan selain kulit dan mata, namun dampak klinik yang signifikan dari keadaan ini 
belum jelas; pada infeksi yang berat mikrofilaria mungkin ditemukan juga di dalam darah, 
air mata, dahak dan urin. 

 Diagnosa laboratorium dibuat dengan pemeriksaan mikroskopis dengan ditemukannya 
mikrofilaria dari spesimen biopsi kulit segar yang direndam dalam air dan garam 
fisiologis, terbukti juga bahwa mikrofilaria terdapat dalam urin. Diagnosa juga dibuat 
dengan ditemukannya cacing dewasa dari eksisi nodulus. Perlu dilakukan upaya untuk 
membedakan mikrofilaria ini dengan mikrofilaria daripenyakit filaria lain yang juga 
endemis.  Gejala-gejala khas lain yang  membantu penegakan diagnosa onchocerciasis 
pada mata adalah ditemukannya mikrofilaria pada kornea dan pada bagian anterior 
corpusvitreum dengan menggunakan lampu celah. Pada infeksi dengan densitas rendah 
dari parasit dimana parasit tidak ditemukan pada mata dan kulit maka dilakukan tes reaksi 
mazotti. Tes reaksi mazotti sangat berbahaya apabila dilakukan pada orang dengan infeksi 
berat. Tes ini dilakukan dengan pemberian diethylcarbamazine citrate peroral sebanyak 
25 mg atau obat tersebut dioleskan pada kulit yang akan menimbulkan pruritis  pada kulit. 
Tes ini dilarang dibanyak negara. Pemeriksaan PCR dari kerokan kulit dapat dilakukan 
untuk mendeteksi DNA dari parasit. 

 

 



 380

2. Penyebab infeksi  
 Penyebab infeksi adalah Onchocerca volvulus, sejenis cacing filaria termasuk kelas 

Nematoda. 
 
3. Distribusi penyakit 
 Distribusi geografis penyakit  ini adalah di belahan bumi bagian barat yaitu Guatemala 

(umumnya di bagian barat dataran rendah pemisah benua); bagian Selatan Meksiko 
(daerah Chiapas dan Oaxaca); fokus di bagian Selatan dan Utara Venezuela dan sebagian 
kecil daearah di Kolombia, Ekuador, Brasilia (daerah Amazon dan Golas). Di daerah sub-
Sahara Afrika, penyakit ini tersebar di daerah yang luas mulai dari Senegal sampai ke 
Ethiopia, kemudian Angola bagian barat dan Malawi bagian timur; juga ditemukan di 
Yaman. Di beberapa daerah yang endemis di bagian Barat Afrika, sampai dengan 
beberapa tahun belakangan ini ditemukan sebagian besar masyarakat terinfeksi dan 
gangguan penglihatan dan kebutaan merupakan masalah yang serius pada masyarakat 
tersebut. Masyarakat tersebut kemudian meninggalkan lembah-lembah tersebut dan 
mereka kemudian berpindah menuju dataran tinggi yang aman, namun daerah tersebut 
ternyata tidak subur. Dengan demikian penyakit ini menghancurkan kehidupan sosial 
ekonomi mereka. Onchocerciasis ditanggulangi melalui Program Penanggulangan 
Onchocerciasis di bagian Barat Afrika. 

 
4. Reservoir 
 Manusia bertindak sebagai reservoir. Penyakit ini ditularkan melalui eksperimen kepada 

simpanse dan secara alami penyakit sudah jarang ditemukan pada gorilla.  Spesies 
Onchocerca lain yang ditemukan pada binatang tidak dapat menginfeksi manusia namun 
bisa ditemukan bersamaan dengan O. volvulus pada vektor serangga. 

 
5. Penularan 
 Parasit ini hanya bisa ditularkan melalui gigitan lalat hitam betina dari genus Simulium; di 

Amerika Tengah sebagian besar spesies yang ditemukan adalah S. ochraceum; di Amerika 
Selatan S. metallicum complex, S. sanguineum/amazonicum complex, S. quadrivittatum 
dan spesies yang lain; di Afrika S. damnosum complex dan S. neavei complex, maupun S. 
albivirgulatum di Zaire. Mikrofilaria yang terisap oleh lalat hitam pada saat menggigigt 
orang yang terinfeksi, masuk menembus ke otot toraks serangga, kemudian berkembang 
menjadi larva yang infeksius, pindah ke kapsul kepala serangan tersebut kemudian larva 
tersebut dilepaskan dan masuk ke dalam kulit melalui lubang gigitan pada waktu lalat 
tersebut menghisap darah lagi.  

 
6. Masa inkubasi 
 Mikrofilaria ditemukan biasanya setelah 1 tahun atau lebih sejak saat infeksi melalui 

gigitan; di Guatemala mikrofilaria sudah ditemukan pada anak-anak bahkan pada bayi 
usia 6 bulan. Di Afrika, vektor penyakit ini menjadi infektif 7 hari setelah menghisap 
darah; di Guatemala masa inkubasi ekstrinsik lebih panjang (hingga 14 hari) karena suhu 
yang rendah. 

 
7.  Masa penularan 
 Penderita tetap menular kepada orang lain apabila pada kulit mereka masih ditemukan 
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mikrofilaria hidup. Misalnya pada  kasus tertentu seseorang tetap menularkan penyakit ini 
selama 10-15 tahun setelah terakhir digigit lalat simulium, apabila mereka tidak diobati 
dengan baik. Penyakit ini tidak ditularkan dari orang ke orang. 

 
8. Kerentanan dan kekebalan 
 Setiap orang rentan terhadap penyakit ini. Dapat terjadi reinfeksi. Berat-ringannya 

penyakit ini sangat tergantung jumlah kumulatif parasit dalam tubuh karena infeksi yang 
berulang. 

 
9. Cara-cara pemberantasan 

A. Cara-cara pencegahan 
1) Hindari gigitan lalat Simulium dengan selalu mengenakan pakaian pelindung dan 

pelindung kepala sesering mungkin, atau dengan menggunakan repelan yang berisi 
diethyltoluamide (Deet®) 

2) Kenali dan temukan tempat-tempat perindukan lalat hitam yang berperan sebagai 
vektor. Lakukan pemberansatan larva (larva biasanya hidup pada arus deras dan 
pada saluran-saluran buatan) dengan menggunakan insektisida yang dapat terurai 
seperti temefos (Abate®) pada konsentrasi rendah, ditaburkan atau disemprot 
selama sepuluh menit seminggu sekali pada konsentrasi 0,05 mg/liter pada musim 
hujan dan pada musim kering dengan konsentrasi 0,1 mg/liter. Jenis insektisida 
lain yang disebut dengan B.t. H-14i, insektisida biologis yang dilarutkan dalam air 
dapat digunakan pada konsentrasi 2,5 kali temefos. Resistensi dapat terjadi 
terhadap temefos, namun resistensi terhadap B.t. H-14 sepertinya tidak terjadi. B.t. 
H-14 harus ditaburkan di banyak titik sepanjang aliran sungai atau saluran air oleh 
karena efeknya yang pendek jika dibandingkan dengan temefos. Bila diperlukan 
lakukan penyemprotan melalui udara untuk bisa menjangkau wilayah yang lebih 
luas. Hal ini mungkin dilakukan pada program pemberantasan berskala besar di 
Afrika. Di Amerika penyemprotan melalui udara tidak mungkin dilakukan karena 
banyaknya daerah bergunung-gunung. Eliminasi S. neavei dengan menggunakan 
insektisida  cukup efektif, S. neavei hidup dalam tubuh kepiting. 

3) Sediakan fasilitas diagnosis dan pengobatan. 
 

B.  Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar 
1) Laporkan kepada instansi kesehatan setempat: Laporan resmi biasanya tidak 

diperlukan, Kelas 5 (lihat Laporan tentang Penyakit Menular). 
2) Isolasi: Tidak ada. 
3) Disinfeksi serentak: Tidak dilakukan. 
4) Karantina: Tidak ada. 
5) Imunisasi: Tidak ada. 
6) Investigasi terhadap kontak dan sumber infeksi: Merupakan masalah masyarakat 

yang harus dipecahkan melalui gerakan masyarakat. 
7) Pengobatan spesifik: Ivermectin (Mectizan®) telah tersedia untuk pengobatan 

Onchorciasis pada manusia yang diperoduksi oleh Merck & Company. Pemberian 
dosis tunggal per oral sebanyak 150 µg/kg BB, pengobatan diulang tiap tahun. 
Dosis ini dapat mengurangi angka mikrofilaria dan angka kesakitan. Obat tersebut 
selain membunuh mikrofilaria, juga menghalangi pelepasan mikrofilaria dari 
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uterus cacing dewasa dan sangat efektif untuk menekan jumlah mikrofilaria pada 
kulit dan mata selama periode 6-12 bulan. 

Penelitian sedang berlangsung untk menemukan obat yang aman dan efektif yang 
dapat membersihkan atau membunuh cacing dewasa, beberapa diantaranya sudah 
masuk dalam fase uji klinik. Albendazole dilaporkan menghambat proses 
embryogenesis.  
Sementara itu diethylcarbamazine citrate (DEC, Banocide®, Hetrazan®, Notezine®) 
efektif  terhadap mikrofilaria, pengobatan dengan obat-obat tersebut  di atas bisa 
menyebabkan timbulnya efek samping yang berat dan sedikit sekali yang responsive 
terhadap pemberian corticosteroids. Obat ini tidak dianjurkan lagi digunakan untuk 
pengobatan Onchocerciasis. Ivermectin diberikan bersama-sama dengan suramin 
untuk pengobatan lengkap bagi penderita tertentu. Suramin (Bayer 205, Naphuride®, 
Antrypol®) tersedia di Amerika (CDC, Atlanta) dapat membunuh cacing dewasa dan 
Menghilangkan mikrofilaria secara bertahap. Obat ini dapat merusak ginjal dan reaksi 
lain yang tidak didinginkan bisa terjadi. Oleh karena itu pengobatan dengan Suramin 
membutuhkan supervisi medis yang berat. Tidak ada obat yang cocok atau sesuai 
untuk pengobatan massal karena kemungkinan terjadi efek samping yang serius. 
Di Amerika Tengah dimana nodules biasanya muncul di daerah kepala, sering 
dilakukan eksisi, hal ini bisa mengurangi gejala dan mencegah kebutaan. 

 
C.  Cara-cara Penanggulangan KLB 

Pada wilayah dengan prevalensi tinggi, titik berat upaya yang dilakukan adalah untuk 
mengurangi insidensi penyakit, melalui hal-hal seperti diuraikan pada butir 9 A di 
atas. 

 
D. Implikasi bencana: Tidak ada. 
 
E. Tindakan Internasional 

Program Pemberantasan Onchocerciasis (Onchocerciasis Control Programme/OCP), 
adalah sebuah program terpadu di Afrika Barat yang disponsori oleh World Bank, 
UNDP, FAO dan WHO, menangani wilayah terutama di daerah endemis dengan 
“savanna blinding form” di 11 negara. Sebagian besar upaya penanggulangan 
diarahkan pada upaya pemberantasan alalt hitam dengan aplikasi insektisida secara 
sistematik pada tempat-tempat perindukan di sungai-sungai wilayah tersebut. 
Ivermectin sekarang didistribusikan secara luas kepada masyarakat sebagai penggantia 
larvasida. Bahkan di daerah Barat Laut bagian Barat wilayah kerja OCP, pemberian 
Ivermectin adalah satu-satunya upaya pemberantasan. OCP di Amerika merupakan 
program multi agensi dan multinasional untuk mengiliminasi kebutaan dan gejala sisa 
pada kulit sebagai di daerah endemis di Amerika dengan target pencapaian pada tahun 
2000. Program ini berupa aplikasi ivermectin sekali setahun atau dua tahun sekali 
secara terus-menerus, bersamaan dengan upaya peningkatan promosi kesehatan dan 
penggerakan peran serta masyarakat. 
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ORF VIRUS DISEASE     ICD-9 051.2; ICD-10 B08.0 
(Contagious pustular dermatitis, Human orf, Ecthyma contagiosum) 
 
1. Identifikasi 
 Suatu penyakit virus cutaneous proliferatif yang ditularkan kepada manusia melalui 

kontak dengan kambing dan domba yang terinfeksi, dan kadang-kadang oleh binatang liar 
seperti rusa/kijang, rusa kutub. Lesi pada manusia biasanya soliter pada tangan, lengan 
atau wajah, berwarna merah hingga violet berupa vesiculonodule, maculopapue atau 
pustule, yang berkembang menjadi kumpulan nodule dengan  cekungan di tengahnya. Ada 
beberapa bentuk dan ukuran lesi, setiap lesi berdiameter hingga 3 cm, biasanya 
menghilang pada 3-6 minggu. Dengan infeksi sekunder oleh bakteri, lesi bisa menjadi 
bentuk pustule. Adenitis di kelenjar limfe regional terjadi pada sebagian kecil kasus. 
Ruam makulopapuler bisa muncul pada badan. Erythema multiforme dan erythema 
multiforme bullosum merupakan komplikasi yang jarang terjadi. Pernah dilaporkan 
penyakit menyebar  ke seluruh tubuh dan disertai dengan kerusakan mata  yang serius. 
Penyakit ini sering dikelirukan dengan cutaneous antrax dan penyakit keganasan. 

 Diagnosa dibuat dengan adanya riwayat kontak dengan domba, kambing atau binatang liar 
dan terutama sekali kontak dengan bayi/anak binatang tersebut. Ditemukannya  ovoid 
parapoxvirions dengan EM dalam lesi atau dengan pemeriksaan bakteriologis 
konvensional negatif; atau ditemukannya virus yang tumbuh dalam kultur sel ovine, kultur 
jaringan sapi (bovine) atau primata; atau melalui hasil tes serologis yang positif. 

  
2. Penyebab infeksi  
 Orf virus, virus DNA termasuk genus Parapoxvirus of Poxvirus (famili Poxviridae). Agen 

penyebab ini berkaitan erat dengan parapoxvirus lain yang dapat ditularkan kepada 
manusia, dikenal sebagai penyakit akibat kerja “milkers nodule virus” di perusahaan susu 
dan virus bovine papular stomatitis  dari peternakan sapi. Ecthyma parapoxvirus dari onta 
yang sangat menular bisa menginfeksi manusia namun sangat jarang terjadi.   

 
3. Distribusi penyakit 
 Kemungkinan penyakit ini menyebar luas pada pekerja di bidang pertanian. Infeksi yang 

biasa terjadi dinatar para gembala, dokter hewan dan pekerja di tempat pemotongan 
hewan di wilayah peternakan domba dan kambing sehingga merupakan penyakit akibat 
kerja utama di Selandia Baru. 

 
 
4. Reservoir 
 Binatang berikut kemungkinan berperan sebagai reservoir seperti domba, kambing, rusa 

kutub, must oxen. Virus ini sangat resisten terhadap faktor-faktor fisik, kecuali terhadap 
sinar ultraviolet (uv light) dan bisa bertahan hingga berbulan-bulan dalam tanah dan kulit 
atau bulu binatang. 

 
 
5. Cara-cara penularan 
 Penularan terjadi secara langsung melalui kontak dengan selaput lendir binatang yang 

terinfeksi, melalui luka pada ambin pengawas bendungan atau ditularkan oleh binatang 
yang tampak tidak sakit setelah binatang tersebut terkontaminasi karena kontak dengan 
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benda-benda seperti pisau, gunting besar, palung dan sisi kandang, truk dan pakaian yang 
tercemar. 

 
6. Masa Inkubasi: Umumnya 3-6 hari. 
 
7. Masa Penularan 
 Tidakdiketahui dengan pasti. Jumlah virus pada lesi menurun selama perjalanan penyakit. 
 
8. Kerentanan dan Kekebalan 
 Setiap orang rentan terhadap penyakit ini. Seseorang yang sembuh dari infeksi penyakit 

ini memberikan tingkat kekebalan yang berbeda-beda. 
 
9. Cara-cara Pemberantasan 

A. Cara-cara pencegahan 
Penerapan kebersihan perorangan yang baik dan daerah atau tempat-tempat yang 
terpajan dicuci dengan air dan sabun. Binatang peliharaan dan binatang liar dianggap 
sebagai sumber infeksi yang potensial. Kandang ternak atau rumah binatang 
peliharaan dijaga kebersihannya dengan baik. Efikasi vaksin Parapoxvirus pada 
binatang belum diketahui dengan jelas. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar  

1). Laporkan kepada instansi kesehatan setempat: Tidak diwajibkan, namun perlu 
dilaporkan kepada yang berwajib bila ditemukan kasus di daerah yang sebelumnya 
tidak ada kasus, kelas 5 (lihat Laporan tentang Penyakit Menular). 

2). Isolasi: Tidak ada. 
3). Disinfeksi serentak: Pakaian dan kain-kain yang dipakai penderita direbus, di-

autoclave atau di-incenerasi. 
4). Karantina: Tidak dilakukan. 
5). Imunisasi: Tidak ada. 
6). Investigasi: Penting untuk memperoleh informasi tentang riwayat kontak. 
7). Pengobatan spesifik: Tidak ada. 

 

C. Cara-cara penanggulangan KLB: Tidak ada. 

D. Implikasi bencana:  Tidak ada. 

E.  Tindakan Internasional: Tidak ada untuk manusia. 
 

 
 
PARACOCCIDIOIDOMYCOSIS    ICD-9 116.1; ICD-10 B41 
(South American blastomycosis, Paracoccidioidal granuloma) 
 
1. Identifikasi 
 Penyakit mikosis serius, kronis dan kadang-kadang fatal (tipe dewasa). Penyakit ini 

ditandai dengan ditemukannya infiltrate tersebar di paru-paru dan atau lesi ulseratif pada 
mukosa (mulut, hidung, saluran pencernaan) dan kulit.  
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Sering ditemukan limfadenopati. Pada penderita dengan tipe diseminata, penyakit juga 
menyerang organ-organ dalam terutama yang terserang adalah kelenjar adrenal. Penyakit 
tipe juvenile, tipe akut, jarang terjadi, ditandai dengan terserangnya sistem retikulo 
endothelial serta terjadi disfungsi sum-sum tulang. Ada satu jenis mikosis yang 
sebelumnya dikira sebagai paracoccidioidomycosis. Penyakit tersebut adalah keloidal 
blastomycosis (Lobo disease), disebabkan oleh Loboa loboi,  jamur yang hanya 
menyerang kulit, belum bisa ditumbuhkan pada kultur. 

 Diagnosa paracoccidioidomycosis ditegakkan dengan pemeriksaan histologis atau dengan 
dibiakkan pada media yang sesuai. Pemeriksaan serologis juga dilakukan untuk 
menegakkan diagnosa. 

 
2. Penyebab infeksi 
 Paracoccidioides brasiliensis, jamur dimorfis. 
 
3. Distribusi penyakit 
 Endemis di daerah tropis dan sub-tropis wilayah Amerika Selatan dan sedikit ditemukan 

di Amerika tengah dan Meksiko. Para pekerja yang kontak dengan tanah, seperti petani, 
buruh dan pekerja konstruksi, sangat berisiko. Insiden tertinggi ditemukan pada orang 
dewasa  berusia 30-50 tahun, umumnya lebih banyak menyerang laki-laki dibandingkan 
perempuan. 

 
4. Reservoir 
 Diduga tanah atau jamur yang  berisi debu.  
 
5. Cara-cara penularan 
 Barangkali infeksi diperoleh melalui inhalasi debu atau tanah yang terkontaminasi. 
 
6. Masa inkubasi 
 Sangat bervariasi mulai dari 1 bulan hinga bertahun-tahun. 
 
7. Masa penularan 
 Penularan langsung dari orang ke orang belum diketahui. 
 
8. Kerentanan dan kekebalan: Tidak diketahui. 
 
9. Cara-cara pemberantasan 

A.  Cara-cara pencegahan: Tidak ada. 
 

B. Pengawasan kontak, penderita dan lingkungan sekitar 
1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat: Laporan resmi biasanya  tidak 

dilakukan, Kelas 5 (lihat Laporan tentang Penyakit Menular). 
2) Isolasi: Tidak ada. 
3) Disinfeksi serentak: Lakukan disinfeksi serentak terhadap discharge  dan benda-

benda yang tercemar. Pembersihan menyeluruh. 
4) Karantina: Tidak dilakukan. 
5) Imunisasi: Tidak ada. 
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6) Investigasi terhadap kontak dan sumber infeksi: Tidak dilakukan. 
7) Pengobatan spesifik: Itraconazole adalah obat pilihan untuk semua jenis penderita 

terkecuali bagi penderita yang membutuhkan perawatan di rumah sakit, diberikan 
amphotericin B (Fungizone®) diikuti dengan terapi Itraconazole dalam waktu yang 
lama. Sulfonamide murah tetapi kurang efektif dibandingkan derivate azoles. 

 
C. Cara-cara Penanggulangan KLB: Tidak dilakukan karena penyakit bersifat sporadis. 
 
D. Implikasi bencana: Tidak ada. 
 
E. Tindakan Internasional: Tidak ada. 

 
 
 
PARAGONIMIASIS     ICD-9 121.2; ICD-10 B66.4 
(Pulmonary distomiasis, Lung fluke disease) 
 
 
1. Identifikasi 
 Penyakit yang disebabkan oleh trematoda yang sering menyerang paru-paru. Gejala klinis 

yang sering muncul antara lain batuk, hemoptisis dan sakit dada. Pada pemeriksaan 
radiologis bisa ditemukan infiltrate segmental atau difus, nodulus, caverne, kista atau efusi 
pleura. Cacing kadang-kadang bukan saja menyerang paru. Dikenal juga tipe ekstra 
pulmoner, dimana cacing ditemukan di luar paru seperti pada jaringan SSP, jaringan 
subkutan, dinding usus, rongga perut, hati, kelenjar limfe dan saluran kemih.  Infeksi 
biasanya berlangsung selama bertahun-tahun dan biasanya orang yang terinfeksi kelihatan 
sehat. Di kalangan imigran dari Asia penyakit ini dikelirukan dengan tuberculosis, karena 
gambaran foto thorax hampir sama.  
Pada pemeriksaan sputum, ditemukan bintik-bintik berwaran coklat oranye tersebar 
merata; pada bintik-bintik tersebut terlihat telur cacing. Diagnosa ditegakkan dengan 
ditemukannya telur-telur cacing ini.  Namun apabila dilakukan Pengecatan sputum untuk 
menemukan bakteri tahan asam, maka teknik Pengecatan ini menghancurkan telur cacing 
sehingga dapat mengacaukan diagnosa. Telur cacing dapat juga masuk kedalam tubuh 
karena tertelan, terutama pada anak-anak. Oleh karena itu dengan teknik konsentrasi, telur 
dapat ditemukan di dalam tinja. Teknik pemeriksaan yang sangat sensitif dan spesifik 
dalah tes serologis dengan teknik immunoblot. Tes ini tersedia di CDC Atlanta. 

 
2.  Penyebab infeksi 
 Di Asia penyebab penyakit adalah Paragonimus westermani, P. skrjabini dan sepsies lain; 

di Afrika P. africanus  dan P. uterobilateralis; di Amerika P. mexicanus (P. peruvianus) 
dan spesies yang lain; dan P. kellicotti di Amerika Serikat dan Kanada. 

 
3. Distribusi penyakit 
 Penyakit ini dilaporkan terjadi di daerah Timur jauh, Barat Daya Asia, India, Afrika dan 

Amerika. Cina, sekarang merupakan daerah endemis terbesar dimana 20 juta orang 
diperkirakan terinfeksi; Laos, Propinsi Manipur-India dan Myanmar (Birma) 

 



 387

kemungkinan terbanyak setelah Cina. Penyakit ini sudah hampir hilang di Jepang, 
sementara itu di Korea kurang dari seribu orang yang terinfeksi. Di negara-negaraAmerika 
Latin, Ekuador adalah negara yang paling banyak terinfeksi, yang mana sekitar 500.000 
orang diperkirakan sudah terinfeksi; kasus ini juga ditemukan di Brazil, Colombia, Peru, 
Venezuela, Costa Rica dan Meksiko. Di Amerika Serikat dan Kanada, penyakit ini jarang 
ditemukan. 

 
4. Reservoir 
 Manusia, anjing, kucing, babi dan binatang karnivora liar disebut hospes definitif dan 

dapat juga berperan sebagai reservoir. 
 
5. Cara penularan 
 Infeksi terjadi karena mengkonsumsi sejenis kepiting air tawar mentah atau yang tidak 

dimasak dengan sempurna, digaramkan atau diasinkan seperti Eriocheir dan potamon atau 
sejenis udang seperti Cambaroides, yang berisi larva (metacercaria). Larva keluar di 
duodenum, menembus dinding usus, migrasi melalui jaringan dinding usus kemudian 
membentuk kapsul encapsulated (biasanya di paru), dan berkembang menjadi cacing 
dewasa yang dapat memproduksi telur. Telur-telur tersebut dikeluarkan melalui sputum 
dan apabila telur ini tertelan akan keluar melalui tinja, mencemari badan air dan 
mengembrio dalam waktu 2-4 minggu. Larva (miracidia) menetas, masuk kedalam tubuh 
keong air tawat (Semisulcospira, Thiara, Aroapyrgus atau genus yang lain) dan masuk 
kedalam siklus pertumbuhan kira-kira berlangsung selama 2 bulan. Larva (cercariae) 
keluar dari tubuh keong, masuk dan hidup dalam tubuh kepiting air tawar dan udang 
karang. Pengawetan crustacean (binatang air berkulit keras) di dalam anggur dengan 
garam atau cuka, biasa dilakukan di Asia. Cara-cara ini tidak membunuh kista larva. 
Infeksi sering menyerang para pelancong atau pecinta makanan lokal yang eksotik. 

 
6. Masa inkubasi 
 Cacing pita menjadi dewasa dan mulai mengeluarkan telur kira-kira 6-10 minggu setelah 

seseorang menelan larva infektif. Interval saat infeksi sampai timbul gejala-gejala klinis 
sangat panjang, bervariasi, tidak diketahui dengan pasti dan sangat tergantung pada organ 
yang diserang dan jumlah cacing yang menyerang. 

 
7. Masa penularan 
 Penderita dapat mengeluarkan telur hingga 20 tahun; lamanya infeksi pada moluska 

(kerang-kerangan) dan crustacean tidak diketahui dengan pasti. Tidak ada penularan 
langsung dari orang ke orang. 

 
8. Kerentanan dan Kekebalan: Setiap orang rentan terhadap infeksi cacing ini. 
  
9. Cara-cara pemberantasan 

A. Cara-cara pencegahan 
1) Lakukan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat di daerah endemis tentang 

siklus hidup parasit. 
2) Beri penyuluhan kepada masyarakat agar mengkonsumsi krustasea yang dimasak 

dengan sempurna. 
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3) Membuang sputum dan tinja dengan cara yang saniter. 
4) Lakukan pengawasan terhadap keong atau siput. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar 

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat: Laporan resmi tidak diwajibkan, 
kelas 5 (lihat Laporan tentang Penyakit Menular).  

2) Isolasi: Tidak dilakukan. 
3) Disinfeksi serentak: Dilakukan disinfeksi terhadap sputum dan tinja. 
4) Karantina: Tidak ada. 
5) Imunisasi: Tidak ada. 
6) Investigasi: Tidak dilakukan. 
7) Pengobatan spesifik: Praziquantel (Biltricide®), Triclabendazole dan Bithionol 

(Bitin®). Obat yang disebutkan terakhir sudah tidak diproduksi lagi namun masih 
tersedia di Amerika Serikat yaitu di CDC Atlanta, dipergunakan untuk keperluan 
domestik dan tidak diekspor. 

 
C. Cara-cara penanggulangan KLB 

Di daerah endemis apabila ditemukan kasus walaupun jumlahnya  kecil atau bahkan 
infeksi yang muncul secara sporadis, segera lakukan pemeriksaan air di daerah 
tersebut terhadap kemungkinan terinfeksinya kerang, keong, udang karang di perairan 
tersebut. Cari dan selidiki mamalia yang mungkin berperan sebagai reservoir. 

 
D. Implikasi bencana: Tidak ada. 
   
E. Tindakan Internasional: Manfaatkan WHO Collaborating Centres. 

 
 
 
PEDICULOSIS DAN PHTHIRIASIS    ICD-9 132; ICD-10 B85 
 
1. Identifikasi 
 Infestasi oleh kutu kepala (Pediculus humanus capitis) menyerang rambut kepala, alis 

mata dan bulu mata. Infestasi oleh kutu badan (P.h. corporis) yang bersembunyi pada 
pakaian, terutama bagian dalam dan pada jahitan pakaian. Kutu ketam (Phthirus pubis) 
biasanya menyerang daerah pubis; kutu-kutu tersebut dapat juga menghuni bulu-bulu 
wajah (termasuk bulu mata untuk infestasi berat), bulu ketika dan bulu pada permukaan 
tubuh. Gangguan berupa rasa gatal yang hebat dan ekskoriasi pada kulit kepala dan kulit 
tubuh. Infeksi sekunder dapat terjadi disertai dengan limfadenitis (khususnya kelenjar 
daerah cervical). 

 
2. Penyebab penyakit 
 Pediculus humanus capitis, kutu kepala; P.h. corporis, kutu badan; dan Phthirus pubis, 

kutu ketam; kutu dewasa, nimfe dan telur-telur kutu menghuni tubuh manusia. Kutu 
biasanya bersifat host specific dan kutu dari binatang yang rendahtidak mengganggu 
manusia walaupun kadang-kadang ditemukan pada manusia  namun bersifat transient 
(sementara). Kutu jantan dan betina keduanya menghisap darah.  
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 Kutu badan adalah spesies yang bertanggung jawab terhadap terjadinya KLB typhus 
epidemika yang disebabkan oleh Rickettsia prowazeki, demam trench yang disebabkan 
oleh R. Quintana dan demam bolak-balik disebabkan oleh Borrelia recurrentis. 

 
3. Distribusi penyakit 
 Tersebar di seluruh dunia. Wabah kutu kepala sering terjadi di kalangan anak-anak di 

sekolah dan di asrama. Kutu badan menyerang penduduk dengan kebersihan perorangan 
dan kebersihan lingkungan yang jelek, khususnya di daerah dengan cuaca dingin dimana 
orang biasanya memakai baju tebal dan jarang mandi atau menyerang pengungsi yang 
tidak pernah mengganti pakaiannya. 

 
4. Reservoir: Manusia. 
 
5. Cara penularan 

Untuk kutu kepala dan kutu badan, cara penularan adalah karena kontak langsung dengan 
orang yang terkena dan barang-barang yang mereka pakai; untuk kutu badan, cara 
penularan adalah karena kontak tidak langsung dengan barang milik orang yang 
terkena,khususnya karena saling bertukar pakaian dan tutup kepala. Kutu kepala dan 
badan apabila tanpa makanan hanya dapat bertahan hidup selama seminggu. Kutu ketam 
biasanya ditularkan melalui hubungan seksual. Kutu akan meninggalkan tubuh tuan rumah 
yang mengalami demam; demam dan kepadatan yang berlebihan meningkatkan penularan 
dari orang ke orang. 

 
6. Masa inkubasi 
 Siklus hidup terdiri dari 3 tahap: telur, nymphs dan dewasa. Umumnya suhu yang cocok 

untuk siklus hidup kutu adalah 320C (89,60F). telur dari kutu kepala tidak menetas pada 
suhu kurang dari 220C (71,60F). Dibawah kondisi yang optimal, telur-telur kutu menetas 
dalam 7-10 hari. Nymphs selama 7-13 hari tergantung pada suhu. Siklus dari telur ke telur 
rata-rata berlangsung sekitar 3 minggu. Rata-rata siklus hidup dari kutu kepala atau kutu 
badan lebih dari 18 hari dan kutu ketam 15 hari. 

 
7. Masa penularan 
 Orang dapat menularkan kepada orang lain selama kutu atau telur tetap hidup pada orang 

yang diserang atau barang-barang yang dipakai. Umur kutu dewasa kira-kira sebulan. 
Telur kutu (nits) tetap dapat hidup pada pakaian selama sebulan. Kutu badan dan kutu 
kepala hidup selama seminggu tanpa makanan, tanpa makanan kutu ketam hanya bertahan 
2 hari, Nymphs (nimfe) dapat bertahan selama 24 jam tanpa makanan. 

 
8. Kerentanan dan kekebalan 
 Setiap orang dapat terserang kutu apabila kondisi paparannya sesuai. Infestasi berulang 

dapat menimbulkan hypersensivitas pada kulit. 
 
9. Cara-cara pemberantasan 

A. Cara-cara pencegahan 
1) Beri penyuluhan kesehatan kepada masyatakat tentang cara-cara memusnahkan 

telur dan kutu dengan cara deteksi dini, mencuci rambut yang cermat dan aman, 
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mencuci pakaian dan selimut dengan air panas (550C atau 1310F selama 20 menit), 
pengeringan (dry cleaning) atau memasang pengering rambut pada tombol siklus 
yang panas.  

2) Hindari kontak fisik dengan orang yang terinfeksi dan juga dengan barang-barang 
milik mereka, khususnya pakaian dan selimut. 

3) Lakukan pemeriksaan langsung terhadap kelompok anak-anak, Periksalah kepala 
untuk menemukan kutu kepala dan apabila ada indikasi, Periksalah tubuh dan 
pakaian mereka untuk menemukan kutu badan. 

4) Pada daerah yang berisiko tinggi, gunakan repelan untuk rambut, kulit dan 
pakaian. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar 

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat: Laporan resmi biasanya tidak 
diperlukan. Apabila ada penyebaran kutu di sekolah, guru dan kepala sekolah 
diberitahu, Kelas 5 (lihat Laporan tentang Penyakit Menular). 

2) Isolasi: Untuk kutu badan, lakukan isolasi kontak jika memungkinkan sampai 24 
jam setelah pemakaian insektisida yang efektif. 

3) Disinfeksi serentak: Pakaian, selimut dan barang-barang yang diduga 
terkontaminasi dibersihkan dengan cara mencuci dalam air panas, dry cleaning 
atau diberi insektisida yang efektif (lihat 9B7 berikut). 

4) Karantina: Tidak dilakukan. 
5) Imunisasi: Tidak dilakukan. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi: Lakukan pemeriksaan pada keluarga dan 

orang yang dekat dengan kontak dan obati orang yang terkena. 
7) Pengobatan spesifik: Untuk kutu kepala dan kutu pubis, pengobatan dilakukan 

dengan permethrin 1% (peyrethroid sintetis) cream rinse (NIX®), pyrethrins 
dicampur dengan piperonyl butoxide (A-200 Pyrinate®, RID® dan XXX®, Pronto,  
R & C adalah produk komersial yang mengandung pyrethrins dan piperonyl 
butoxide), carbaryl, benzyl benzoate; dan 1% gamma benzene hexachloride 
lotions (Lindane, Kwell®; tidak boleh dipakai untuk bayi, anak-anak (balita), 
wanita hamil maupun menyusui). Tidak satupun dari obat-obatan di atas 100% 
efektif, sehingga pengobatan ulang perlu dilakukan dalam jangka waktu 7-10 hari 
karena telur kemungkinan masih tetap hidup. 
Untuk kutu badan; pakaian dan selimut harus dicuci dengan air panas dengan 
mesin cuci otomatis atau ditaburi dengan pestisida pembunuh kutu dengan 
menggunakan mesin penabur (duster). Bedak mengandung pestisida yang 
direkomendasikan oleh WHO yaitu 1% malathion, 0,5%  permethrin, 2% temefos, 
5% iodofenphos, 1% propoxur, 5% carbaryl, 10% DDT atau 1% gamma benzene 
hexachloride atau lindane. 

 
C. Cara-cara penanggulangan KLB 

Berikan pengobatan massal seperti yang direkomendasikan pada bagian 9B7 di atas, 
dengan menggunakan insektisida yang sudah dikenal dengan pengawasan yang ketat 
cukup efektif untuk mengendalikan kutu. Pada saat terjadi KLB tifus epidemika 
Lindungi diri dengan meakai pakaian dari sutera atau plastic yang ketat dan dibuat 
rapat di sekitar leher, pergelangan tangan, pergelangan kaki dan mencelup pakaian 
dengan insektisida. 
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D. Implikasi bencana 
Penyakit-penyakit yang ditularkan oleh kutu badan dan kutu kepala sebagai vektor 
biasanya cenderung terjadi pada waktu perang, kerusuhan dan pergolakan sosial (lihat 
demam typhus, bagian I, epidemic louseborne). 
 

E. Tindakan Internasional: Tidak ada. 
 
 
 
 
PERTUSSIS       ICD-9 033.0; ICD-10 A37.0 
PARA PERTUSSIS      ICD-9 033.1; ICD-10 A37.1 
(Whooping Cough, Di Indonesia disebut juga dengan batuk rejan, batuk bangkong, batuk 
seratus hari, kinghus) 
 
1.  Identifikasi 
 Adalah penyakit bakterial akut yang menyerang saluran pernapasan. Stadium kataral 

ditandai dengan serangan berupa batuk iritatif yang pada awalnya insidius kemudian 
menjadi paroxysmal, biasanya berlangsung selama 1-2 minggu dan berakhir dalam 1-2 
bulan atau lebih. Serangan paroxysmal  ini ditandai dengan batuk keras beruntun, setiap 
seri batuk seperti burung gagak yang khas  atau dengan tarikan napas yang keras dan 
melengking. Serangan paroxysmal ini biasanya diakhiri dengan keluarnya lendir jernih 
dan liat, sering diikuti dengan muntah. Pada penderita bayi berumur kurang dari 6 bulan, 
remaja dan pada penderita dewasa sering tidak ditemukan batuk dengan suara yang khas 
atau batuk paroxysmal. 

 Angka kematian karena pertusis di Amerika Serikat rendah, sekitar 80% kematian terjadi 
pada anak-anak  berumur dibawah 1 tahun, dan 70% terjadi pada anak berumur dibawah 6 
bulan. Case Fatality Rate (CFR) di bawah 1% pada bayi dibawah 6 bulan. Angka 
kesakitan sedikt lebih tinggi pada wanita dewasa disbanding pria. Pada kelompok 
masyarakat yang tidak diimunisasi, khususnya mereka dengan kondisi dasar kurang gizi 
dan infeksi ganda pada saluran pencernaan dan pernapasan, pertusis dapat menjadi 
penyakit yang mematikan pada bayi dan anak-anak. Pneumonia merupakan sebab 
kematian yang paling sering. Encephalopathy yang fatal, hypoxia  dan inanisi karena 
muntah yang berulang kadang-kadang dapat terjadi. 

 Akhir-akhir ini di Amerika Serikat, frekuensi remaja dan dewasa muda yang terserang 
pertusis meningkat dimana gejalanya bervariasi mulai dari ringan, gejala saluran 
pernapasan yang tidak sampai dengan timbulnya gejala khas pertusis. Banyak juga kasus-
kasus pertusis terjadi pada orang yang telah diimunisasi sebelumnya, ini menunjukkan 
terjadinya penurunan imunitas setelah diimunisasi.  
Parapertusis mirip dengan pertusis biasanya merupakan penyakit yang lebih ringan. 
Parapertusis biasa menyerang anak usia sekolah, dan relatif jarang. Perbedaan antara 
Bordetella parapertussis dan B. pertussis  didasarkan pada perbedaan pada biakan, 
perbedaan ciri biokimiawi dan imunologis. Suatu sindroma klinis akut yang mirip dengan 
pertusis pernah dilaporkan yang disebabkan infeksi virus, khususnya adenovirus, namun 
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lamanya batuk biasanya kurang dari 28 hari. 
Diagnosa didasarkan pada penemuan organisme penyebab dari spesimen nasofaring yang 
diambil selama stadium catarrhal dan stadium paroxysmal awal, ditanam pada media 
biakan yang tepat. Pemeriksaan dengan pewarnaan DFA (Direct Fluorescent Antibody 
Test) dari sekret nasofaring dapat memberikan diagnosa Perkiraan yang cepat namun 
membutuhkan teknisi laboratorium yang berpengalaman karena dapat terjadi positif palsu 
dan negatif palsu.  Pemeriksaan dengan PCR dan tes serologis untuk diagnosa pertusis 
belum distandarisasi. Teknik ini sebaiknya digunakan sebagai upaya untuk menegakkan 
diagnosa presumtif bersamaan dengan kultur. 

 
2. Penyebab penyakit: B. pertussis, basil pertusis; B. parapertussis adalah penyebab 

parapertusis. 
 
3. Distribusi penyakit 
 Penyakit endemis yang sering enyerang anak-anak (khususnya usia dini) tersebar di 

seluruh dunia, tidak tergantung etnis, cuaca ataupun lokasi geografis. KLB terjadi secara 
periodik. Terjadi penurunan yang nyata dari angka kesakitan pertusis selama empat 
decade terakhir, terutama pada masyarakat dimana program imunisasi berjalan dengan 
baik serta tersedia pelayanan kesehatan yang cukup dan gizi yang baik. Sejak tahun 1980 
sampai dengan tahun 1989 rata-rata kasus yang dilaporkan pertahun di Amerika Serikat 
adalah 2.800, namun jumlah kasus ini meningkat pada tahun 1995-1998 menjadi rata-rata 
6.500. Dengan peningkatan cakupan imunisasi di Amerika Latin, kasus pertusis yang 
dilaporkan menurun dari 120.000 pada tahun 1980 menjadi 40.000 pada tahun 1990. 
Angka insidensi meningkat di negara-negara dimana cakupan imunisasi pertusis yang 
menurun (antara lain di Inggris, Jepang pada awal tahun 1980-an dan di Swedia). 

 
4. Reservoir: Saat ini manusia dianggap sebagai satu-satunya hospes. 
 
5. Cara-cara penularan 
 Penularan terutama melalui kontak langsung dengan discharge selaput lendir saluran 

pernapasan dari orang yang terinfeksi lewat udara, kemungkinan juga penularan terjadi 
melalui percikan ludah. Seringkali penyakit dibawa pulang oleh anggota saudara yang 
lebih tua atau orang tua dari penderita. 

 
6. Masa inkubasi: Umumnya 7-20 hari. 
 
7. Masa penularan 
 Sangat menular pada stadium kataral awal sebelum stadium paroxysmal. Selanjutnya 

tingkat penularannya secara bertahap menurun dan dapat diabaikan dalam waktu 3 
minggu untuk kontak bukan serumah, walaupun batuk spasmodic yang disertai “whoop”  
masih tetap ada. Untuk kepentingan penanggulangan, stadium menular diperluas dari awal 
stadium kataral sampa dengan 3minggu setelah munculnya batuk paroxysmal yang khas 
pada penderita yang tidak mendapatkan terapi antibiotika. Bila diobati dengan 
erythromycin, masa menularnya biasanya 5 hari atau kurang setelah pemberian terapi. 

 
 

 



 393

8. Kerentanan dan kekebalan 
 Anak-anak yang tidak diimunisasi umumnya rentan terhadap infeksi. Imunitas  

transplacental pada bayi tidak ada. Penyakit ini umumnya menyerang anak-anak. Angka 
insidensi penyakit yang dilaporkan tertinggi pada anak umur dibawah 5 tahun. Kasus yang 
ringan atau kasus atypic yang tidak terdeteksi terjadi pada semua kelompok umur. Sekali 
serangan biasanya menimbulkan kekebalan dalam waktu yang lama, walaupun dapat 
terjadi serangan kedua (diantaranya disebabkan oleh B. parapertussis). Di Amerika 
Serikat kasus yang terjadi pada remaja atau orang dewasa yang sebelumnya sudah pernah 
diimunisasi disebabkan oleh penurunan imunitas dan berperan sebagi sumber infeksi bagi 
anak-anak yang belum diimunisasi. 

 
9. Cara-cara pemberantasan 

A. Upaya pencegahan 
1) Lakukan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua bayi, 

tentang bahaya pertusis dan manfaat memberikan imunisasi mulai usia 2 bulan dan 
mengikuti jadwal pemberian imunisasi yang dianjurkan. Penyebarluasan informasi 
ini penting untuk meningkatkan cakupan imunisasi apalagi reaksi samping yang 
muncul sangat jarang. 

2) Imunisasi dasar untuk mencegah infeksi B. pertussis  yang direkomendasikan 
adalah 3 dosis vaksin yang mengandung suspensi bakteri yang telah dimatikan, 
biasanya dikombinasi dengan diphtheria dan tetanus toxoid yang diserap dalam 
garam aluminium (vaksin absorbsi Diphtheria dan Tetanus Toxoid dan Pertusis, 
USP, DPT). Preparat aseluler (DTaP) yang berisi dua atau lebih antigen protektif 
untuk B. pertussis dipakai di Amerika Serikat untuk serial imunisasi dasar 
(sebanyak 3 dosis) dan untuk booster. Preparat nonabsorbed (plain) tidak tersedia 
kecuali di Michigan, vaksin ini kurang bermanfaat untuk imunisasi dasar maupun 
untuk booster. Di Amerika Serikat DTaP direkomendasikan untuk diberikan pada 
usia 2, 4 dan 6 bulan sedangkan booster direkomendasikan untuk diberikan pada 
umur 15-18 bulan dan pada usia masuk sekolah. Vaksin yang berisi pertusis tidak 
dianjurkan untuk diberikan setelah umur 7 tahun. Negara-negara tertentu 
menerapkan pemberian imunisasi pada umur yang berbeda atau dengan dosis yang 
berbeda. Sebagian besar negara berkembang memberikan DTaP/DTP pada umur 6, 
10 dan 14 minggu. 
Vaksin DTaP/DTP dapat diberikan secara simultan dengan vaksin oral polio 
(OPV), Inactivated Poliovirus Vaccine (IPV), Haemophilus influenzae type B 
(Hib), vaksin hepatitis B dan campak, vaksin Mumps dan rubella (MMR) pada 
tempat suntikan yang berbeda. Vaksin kombinasi berisi DTaP/DTP dan Hib saat 
ini tersedia di AS. 
Di AS adanya riwayat keluarga dengan serangan kejang tidak merupakan 
kontraindikasi pemberian vaksin pertusis; pemberian antipiretika  dapat mencegah 
terjadinya serangan kejang demam. Imunisasi dengan DTaP/DTP sebaiknya 
ditunda apabila anak menderita infeksi dengan demam yang naik turun. Namun 
penyakit ringan dengan atau tanpa demam bukan merupakan kontraindikasi 
pemberian imunisasi. Pada bayi yang masih kecil dengan perkiraan adanya 
kelainan syaraf yang progresif, imunisasi sebaiknya ditunda sampai beberapa 
bulan kemudian untuk memberikan kesempatan memastikan diagnosa untuk 
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mencegah kerancuan penyebab timbulnya gejala. Pada beberapa kasus dengan 
kelainan syaraf progresif, seorang anak sebaiknya  diberikan DT saja daripada 
diberikan DTaP/DTP.  Kelainan neurologist yang sudah stabil bukan merupakan 
kontraindikasi pemberian vaksinasi. Secara umum, vaksin pertusis tidak diberikan 
kepada anak berumur 7 tahun atau lebih, karena reaksi terhadap vaksin meningkat 
pada anak yang besar atau dewasa. Anak dengan riwayat pernah mengalami reaksi 
berat seperti kejang, menangis keras dan lama, pernah kolaps atau suhu tubuh 
lebih dari 40,50C (atau lebih tinggi dari 1050F) sebaiknya tidak diberikan dosis 
selanjutnya vaksin yang berisi pertusis apabila risiko pemberian vaksin lebih besar 
daripada manfaatnya. Pada situasi dimana imunisasi pertusis harus diberikan 
(seperti pada saat terjadi KLB pertusis), sebaiknya digunakan DTaP. Reaksi 
anaphylactic atau encephalopathy akut dalam 48-72 jam setelah imunisasi 
merupakan kontraindikasi absolute pemberian imunisasi selanjutnya dengan 
vaksin yang mengandung pertusis. Reaksi sistemik yang kurang serius atau reaksi 
lokal jarang terjadi setelah imunisasi DTaP dan reaksi ini bukan kontraindikasi 
untuk pemberian dosis pertusis selanjutnya. 
Efikasi vaksin pada anak yang telah mendapatkan paling sedikit 3 dosis 
diperkirakan sebesar 80%; memberikan perlindungan terhadap timbulnya penyakit 
yang berat dan perlindungan mulai menurun setelah sekitar 3 tahun. Imunisasi 
aktif yang diberikan setelah pajanan tidak akan melindungi seseorang terhadap 
penyakit setelah pajanan namun tidak merupakan kontraindikasi. Proteksi yang 
paling baik didapat apabila mengikuti jadwal imunisasi yang dianjurkan. Imunisasi 
pasif tidak efektif, dan IG pertusis saat ini tidak ada lagi dipasaran. Vaksin pertusis 
tidak melindungi terhadap infeksi yang disebabkan oleh B. parapertussis. 

3) Pada kejadian luar biasa, dipertimbangkan untuk memberikan perlindungan 
kepada petugas kesehatan yang terpajan dengan kasus pertusis yaitu dengan 
memberikan erythromycin selama 14 hari. Walaupun vaksin DTaP sejak 1999 
tidak dianjurkan untuk diberikan kepada anak berumur 7 tahun atau lebih, 
nampaknya vaksin aseluler (DTaP) baru, mungkin dapat diberikan pada usia itu. 

 
B.  Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya 

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat: Laporan adanya kasus wajib 
dilakukan di semua negara bagian di AS dan sebagian besar negara-negara di 
dunia, Kelas 2B (lihat Laporan tentang Penyakit Menular). Laporan dini 
memungkinkan dilakukan penanggulangan KLB yang lebih baik. 

2) Isolasi: Untuk kasus yang diketahui dengan pasti dilakukan isolasi saluran 
pernapasan. Untuk tersangka kasus segera dipindahkan dari lingkungan anak-anak 
kecil dan bayi, khususnya dari bayi yang belum diimunisasi, sampai dengan 
penderita tersebut diberi paling sedikit 5 hari dari 14 hari dosis antibiotika yang 
harus diberikan. Kasus tersangka yang tidak mendapatkan antibiotika harus 
diisolasi paling sedikit selama 3 minggu. 

3) Disinfeksi serentak: Disinfeksi dilakukan terhadap discharge dari hidung dan 
tenggorokan, serta barang-barang yang dipakai penderita. Pembersihan 
menyeluruh.  

4) Karantina: Lakukan karantinan terhadap kontak yang tidak pernah diimunisasi atau 
yang tidak diimunisasi lengkap. Mereka tidak diijinkan masuk sekolah, atau 
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berkunjung ke tempat penitipan anak atau tidak diijinkan berkunjung ke tempat 
dimana banyak orang berkumpul. Larangan tersebut berlaku sampai dengan 21 
hari sejak terpajan dengan penderita atau sampai dengan saat penderita dan kontak 
sudah menerima antibiotika minimal 5 hari dari 14 hari yang diharuskan. 

5) Perlindungan terhadap kontak: Imunisasi pasif tidak efektif dan pemberian 
imunisasi aktif kepada kontak untuk melindungi terhadap infeksi setelah terpajan 
dengan penderita juga tidak efektif. Kontak yang berusia dibawah 7 tahun dan 
yang belum mendapatkan 4 dosis DTaP/DTP atau yang tidak mendapat 
DTaP/DTP dalam 3 tahun terakhir harus segera diberikan suntikan satu dosis 
setelah terpapar. Dianjurkan pemberian erythromycin selama 14 hari bagi anggota 
keluarga dan kontak dekat tanpa memandang status imunisasi dan umur. 

6) Penyelidikan terhadap kontak dan sumber infeksi: Lakukan pencarian kasus secara 
dini, cari juga kasus yang tidak dilaporkan dan kasus-kasus atipik. Oleh karena 
bayi-bayi dan anak tidak diimunisasi mempunyai risiko tertular. 

7) Pengobatan spesifik: Pengobatan dengan erythromycin memperpendek masa 
penularan, namun tidak mengurangi gejala kecuali bila diberikan selama masa 
inkubasi, pada stadium kataral atau awal stadium paroxysmal. 

 
C. Cara-cara penanggulangan Wabah 

Lakukan Pencarian kasus yang tidak terdeteksi dan yang tidak dilaporkan untuk 
melindungi anak-anak usia prasekolah dari paparan dan agar dapat diberikan 
perlindungan yang adekuat bagi anak-anak usia di bawah 7 tahun yang terpapar. 
Akselerasi pemberian imunisasi dengan dosis pertama diberikan pada umur 4-6 
minggu, dan dosis kedua dan ketiga diberikan dengan interval 4 minggu, mungkin 
diperlukan; bagi anak-anak yang imunisasinya belum lengkap, sebaiknya dilengkapi. 

 
D.  Implikasi bencana: Pertusis berpotensi menjadi masalah besar apabila terjadi 

penularan dalam komunitas yang padat seperti pada kamp pengungsi dengan banyak 
anak yang belum diimunisasi. 

 
E. Tindakan Internasional 

Bagi bayi dan anak-anak yang akan melakukan perjalan ke luar negeri agar dipastikan 
bahwa yang bersangkutan telah menerima imunisasi dasar lengkap. Dilihat apakah 
perlu dilakukan pemberian dosis booster. Manfaatkan Pusat-pusat Kerja sama WHO. 

 
 
 
PINTA        ICD-9 103; ICD-10 A67 
(Carate) 
 
1. Identifikasi 
 Adalah infeksi kulit akut dan kronis yang disebabkan oleh nonvenereal treponema. 

Muncul benjolan papula tanpa rasa sakit disertai dengan lymphadenopathy satelit yang 
muncul 1-8 minggu setelah infeksi, biasanya pada tangan, kaki atau pada punggung kaki. 
Dalam 3-12 bulan kemudian, muncul ruam sekunder yang erythematous berbentuk 
makulopapuler dan mungkin berkembang menjadi bentuk tertier berbintik-bintik dengan 
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pigmentasi  (diskromik) dalam ukuran yang bervariasi. Makula yang berisi treponeman ini 
berkembang melewati tahapan-tahapan pigmentasi dari biru ke ungu kemudian menjadi 
cokelat, Akhirnya menjadi jaringan parut (scar) yang tidak berwarna (akromik) yang 
bebas treponema. Lesi yang muncul terdiri dari lesi dengan tahapan yang berbeda dan 
yang paling sering ditemukan di wajah dan ekstremitas. Sistem organ tubuh tidak terkena, 
tidak terjadi kecacatan fisik dan kematian.  

 Spirochaeta bisa ditemukan pada lesi diskomik (tidak ditemukan pada lesi akromik), 
diperiksa dengan mikroskop medan gelap atau dengan pemeriksaan mikroskopis dengan 
teknik (direct FA). Tes serologis untuk syphilis biasanya memberikan hasil  reaktif 
sebelum atau selama periode munculnya ruam sekunder seperti pada sifilis veneri. 

 
2. Penyebab penyakit: Treponema carateum, termasuk spirochaeta. 
 
3. Distribusi penyakit 

Ditemukan di daerah pedesaan yang terisolir dimana masyarakatnya hidup berjejal dengan 
kondisi lingkungan tidak sehat di Amerika tropis.  Umumnya menyerang anak yang besar 
atau orang dewasa. Survei yang dilakukan pada pertengahan tahun 1990 oleh 
PAHO/WHO yang dilakukan pada masyarakat Amazon di Brasil, Venezuela dan Peru, 
sedikit sekali ditemukan penderita dan umumnya kasus lama yang tidak aktif. WHO 
menyimpulkan bahwa Pinta merupakan masalah sissa dan infeksi penyakit ini sedang 
menuju ke arah eliminasi atau eradikasi. 

 
4. Reservoir: Manusia. 
 
5. Cara penularan 
 Diduga dari orang ke orang melalui kontak langsung dalam waktu lama dengan lesi inisial 

dan lesi diskromik awal. Lokasi lesi primer membuktikan bahwa trauma Menyediakan 
pintu masuk bagi infeksi;  lesi pada anak-anak muncul pada bagian tubuh yang sering 
digaruk. Berbagai serangga khususnya  lalat hitam (black flies) dicurigai namun belum 
terbukti sebagai vektor biologis. 

 
6. Masa inkubasi: Biasanya 2-3 minggu. 
 
7. Masa penularan: Tidak diketahui yang berpotensi dapat menular adalah lesi kulit 

diskromik aktif, kadang-kadang dapat menular sampai beberapa tahun. Tidak menular 
dengan cepat; beberapa tahun kontak intim diperlukan untuk terjadi penularan. 

 
8. Kerentanan dan kekebalan: tidak diketahui dengan jelas, diduga sama dengan 

treponematoses yang lain. 
 
9. Cara-cara pemberantasan 

A. Cara pencegahan: Cara-cara pencegahan yang diterapkan untuk trepanomatoses 
nonveneral yang lain tidak bisa diterapkan pada pinta; lihat Frambusia (Yaws) pada 
seksi 9 A. 
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B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar 

1) Laporan kepada institusi kesehatan setempat: di beberapa daerah endemis tertentu 
penyakit ini wajib dilaporkan; di sebagian besar negara-negara di dunia bukan 
merupakan kasus yang harus dilaporkan, Kelas 3B (lihat Leporan tentang Penyakit 
Menular). 

2), 3), 4), 5), 6) dan 7. Isolasi, Disinfeksi serentak, Karantina, Imunisasi Kontak, 
Penyelidikan kontak dan sumber infeksi serta Pengobatan spesifik: sama seperti 
pada frambusia, lihat uraian pada seksi 9B2 sampai dengan 9B7. 

 

C. Penanggulangan wabah: Serupa dengan Frambusia. 

D. Implikasi bencana:  Serupa dengan Frambusia. 

E. Tindakan Internasional: Serupa dengan Frambusia. 
 
 
 
PLAGUE       ICD-9 020; ICD-10 A20 
(Pestis) 
 
1. Identifikasi 
 Penyakit zoonosis spesifik yang melibatkan binatang mengerat dan pinjal yang hidup 

padanya, yang menyebarkan infeksi bakteri kepada berbagai binatang dan manusia. Tanda 
dan gejala awal bisa tidak khas berupa demam, menggigil, lemah, nyeri otot, mual, sakit 
tenggorokan dan sakit kepala.  Umumnya muncul radang kelenjar getah bening 
(lymphadenitis) yaitu pada kelenjar yang bermuara pada lokasi gigitan pinjal, dimana lesi 
ini merupakan lesi awal. Ini disebut dengan pes kelenjar (bubonic plague), dan lebih 
sering (90%) terjadi pada kelenjar getah bening di daerah selangkang (inguinal) dan 
jarang terjadi pada aderah ketika atau leher. Kelenjar yang terkenan akan menjadi 
bengkak, meradang dan menjadi lunak serta kemungkinan bernanah. Demam biasanya 
muncul.  Semua bentuk penyakit pes termasuk yang limfadenopatinya tidak jelas, dapat 
berlanjut menjadi septicemic plague menyebar bersama aliran darah ke bagian lain dari 
tubuh, termasuk selaput otak. Endotoxic shock dan Disseminated Intravascular 
Coagulation (DIC)  dapat terjadi tanpa menunjukkan tanda lokasi infeksi. Paru-paru 
terkena dampak sekunder mengakibatkan terjadi pneumonia, mediastinitis atau efusi 
pleura (pleural effusions). Pes paru (pneumonial plague) sekunder mempunyai makna 
khusus mengingat percikan napas dapat berfungsi  sebagai sumber penularan dari manusia 
ke manusia dengan akibat pes pneumonia primer atau pes faringeal; dan ini dapat 
menyebabkan terjadi suatu KLB yang terlokalisir atau wabah yang hebat. Walaupun pes 
yang didapat secara alamiah umumnya berbentuk pes kelenjar (bubonic plague), namun 
penyebaran yang disengaja sebagai bagian dari perang kuman atau terorisme dapat 
berbentuk terutama sebagai pes paru (pneumonic plague). Pes kelenjar yang tidak diobati 
mempunyai CFR sekitar 50-60%. Organisme penyebab pes dapat ditemukan dari 
pembiakan tenggorokan kontak tanpa gejala dengan seorang penderita pes paru.  
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 Kasus primer dengan septikemi dan pes paru yang tidak diobati umumnya fatal. Terapi 
modern secara nyata dapat menurunkan kematian akan pes kelenjar, pes pneumonic dan 
pes septikemik, juga memberikan respons yang baik bila terdiagnosa dan diobati secara 
dini.  Namun penderita pes pneumonik yang tidak diberi  terapi adekuat dalam waktu 18 
jam setelah timbul gejala-gejala pada saluran pernafasan biasanya kemungkinan tertolong 
sangat kecil. 

 Diagnosa adanya infeksi ditegakkan dengan ditemukannya bakteri gram negatif basil 
bipolar berbentuk ”safety pin” ovoid dengan pemeriksaan mikroskopis dari spesimen 
yang diambil dari bubo, sputum atau LCS. Diagnosa dengan pemeriksaan mikroskopis ini 
bersifat sugestif tidak konklusif. Pemeriksaan dengan tes FA atau ELISA lebih pesifik 
terutama bermanfaat pada kasus yang sporadis.  Diagnosa pasti dibuat dengan 
ditemukannya bakteri penyebab dengan kultur dari spesimen yang diambil dari eksudat 
yang diaspirasi dari bubo, darah atau LCS atau sputum atau dengan pemeriksaan serologis 
ditemukan adanya peningkatan atau penurunan titer antibodi sebesar 4 kali lipat atau 
lebih. Pertumbuhan yang lambat dari organisme ini pada suhu inkubasi normal dapat 
menyebabkan terjadinya  misidentifikasi dengan sistem otomasi. Tes PHA dengan 
menggunakan antigen fraksi 1 yersenia pestis adalah tes yang paling sering dipakai untuk 
serodiagnosis. Setiap petugas medis di daerah endemis hendaknya selalu waspada akan 
adanya kasus pes agar  dapat ditegakkan diagnosa dan pengobatan pes secara dini; saying 
sekali seringkali terjadi misdiagnosis terhadap pes terutama pada pelancong yang 
mengalami sakit setelah pulang dari daerah endemis. 

 
2. Penyebab penyakit: Yersenia pestis, basil pes.  
 
3. Distribusi penyakit 
 Pes tetap menjadi ancaman sebab masih banyak tikus liar yang terkena infeksi pada 

daerah yang cukup luas. Kontak antara redentia liar dengan tikus rumah masih sering 
terjadi di daerah enzootik tertentu. Pes pada rodentia liar masih tetap ditemukan di 
separuh bagian barat AS; sebagian besar Amerika Selatan, Afrika tengah bagian Utara, 
bagian Timur dan Selatan Afrika, Asia Tengah dan Asia Tnggara, ujung Tenggara Eropa 
dekat Laut Kaspia. Ditemukan banyak fokus-fokus pes secara alamiah di republik 
Federasi Rusia dan Kazakhtan. Sementara pes di daerah perkotaan sudah dapat 
ditanggulangi di sebagian besar negara-negara di dunia. Pes pada manusia muncul pada 
tahun 1990-an di Afrika yaitu di Bostwana, Kenya, Madagaskar, Malawi, Mosambik, 
Tanzania,Uganda, Zambia, Zimbabwe dan Republik Demokrasi Kongo. Sementara itu 
penyakit endemis di Cina, Laos, Mongolia, Myanmar, India dan terutama di Vietnam. Dda 
tahun 1962 sampai dengan 1972 telah dilaporkan ribuan penderita pes bubo di daerah 
pedesaan dan perkotaan disertai dengan KLB pes pneumonik yang menyebar. Di benua 
Amerika, fokus pes ditemukan di Brasilia, wilayah Andrean (peru, Ekuador dan Bolivia). 
Di daerah ini secara terus-menerus ditemukan kasus pes sporadis dan kadang-kadang 
muncul sebagai KLB, misalnya pada tahun 1998 di Ekador terjadi KLB pes pneumonik. 

 Pes pada manusia di bagian barat AS bersifat sporadis, biasanya ditemukan satu dua orang 
penderita, penularannya bersifat ”common source” dalam bentuk klaster di suatu wilayah 
dengan rodentia liar atau dengan kutu mereka. Selama kurun waktu 10 tahun lebih yaitu 
pada periode dari tahun 1987 sampai dengan 1996 ditemukan 10 penderita pes setiap 
tahun (berkisar antara 2-15 penderita). Sejak tahun 1925 di AS tidak ditemukan adanya 
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penularan dari orang ke orang walaupun akhir-akhir ini ditemukan pes pneumonik 
sekunder yang berasal dari 20% pes bubonik. Pada periode antara tahun 1977-1994 
ditemukan 17 penderita pes pneumonik primer yang tertulari oleh kucing peliharaan yang 
menderita pneumonia yang disebabkan oleh pes. 

 
4. Reservoir 
 Pengerat liar (khususnya tupai tanah) merupakan reservoir alamiah untuk pes. Lagomorph 

(kelinci dan sejenisnya), binatang pemakan daging liar dan kucing domestik bisa menjadi 
sumber infeksi bagi manusia. Walaupn oganisme tetap hidup beberapa minggu di air dan 
dimakanan serta padia-padian yang lembab, organsime ini akan mati dengan paparan 
panas matahari beberapa jam. 

 
5. Cara penularan 
 Pes pada manusia yang didapat secara alamiah terjadi karena masuknya manusia kedalam 

siklus zoonotik (disebut juga dengan istilah sylvatic atau rural) selama atau setelah terjadi 
penyebaran secara epizootic, atau masuknya binatang pengerat sylvatic atau pinjalnya 
yang terinfeksi kedalam habitat manusia dengan menulari tikus domestik dan kutunya. 
Hal ini akan mengakibatkan terjadiya penularan pada tikus rumah berupa epizootic  dan 
pes endemik. Hewan piaraan khususnya kucing dan anjing dapat membawa kutu hewan 
pengerat liar yang terinfeksi pes kedalam rumah, dan kucing kadang-kadang menularkan 
melalui gigitan atau cakarannya; pada kucing dapat berkembang abses pes yang 
merupakan sumber penularan bagi dokter hewan. 

 Sumber paparan yang paling sering yang menghasilkan penyakit pada manusia di seluruh 
dunia adalah gigitan pinjal yang telah terinfeksi (khususnya Xenopsylla cheopis, kutu 
tikus oriental). Sumber penularan penting yang lain termasuk pada waktu penanganan 
jaringan binatang yang terinfeksi, khususnya binatang pengerat dan kelinci, selain juga 
pemakan daging; jarang sekali penularan terjadi melalui percikan udara dari penderita 
manusia atau kucing rumah yang menderita pes tenggorokan atau pneumonia; atau karena 
ceroboh pada saat menangani biakan pes di labratorium. Dalam rangka bioterorisme, 
bakteri pes dapat ditularkan dalam bentuk aerosol. Penularan dari orang ke orang melalui 
gigitan pinjal Pulex irritans, kutu manusia, diduga merupakan faktor penting penlaran 
penyakit ini d wilayah Andean Amerika Selatan dan di tempat lain dimana pes muncul 
dan pinjal ini banyak ditemukan pada hewan domestik. Jenis pekerjaan tertentu dan gaya 
hidup tertentu (seperti berburu, memasang perangkap, memelihara kucing dan tinggal di 
daerah pedesaan), meningkatkan risiko paparan.  

 
6. Masa inkubasi 
 Dari 1 sampai 7 hari; mungkin beberapa hari lebih lama pada orang yang sudah 

diimunisasi. Untuk pes pneumonia primer masa inkubasi adalah 1-4 hari dan biasanya 
lebih pendek. 

 
7. Masa penularan 
 Pinjal tetap bisa infektif selama beberapa bulan pada kondisi suhu dan kelembaban yang 

tepat. Pes bubo biasanya tidak ditularkan secara langsung dari orang ke orang kecuali 
pernah kontak langsung dengan nanah dari bubo. Pes pneumonia lebih menular pada 
kondisi iklim yang tepat; kepadatan yang tinggi mempercepat penularan. 
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8. Kerentanan dan kekebalan 
 Semua orang rentan terhadap penyakit ini, timbulnya kekebalan setelah sembuh dari sakit 

bersifat relatif, tidak melindungi seseorang jika terjadi inokulasi dalam jumlah banyak. 
 
9. Cara-cara pemberantasan 

A. Cara-cara pencegahan 
Tujuan utama dari upaya pencegahan adalah mengurangi kemungkinan orang terkena 
gigitan pinjal yang terinfeksi, mencegah kontak langsung dengan jaringan yang 
terinfeksi atau dengan eksudat dari penderita, atau terpajan dengan penderita pes 
pneumonia. 
1) Berikan penyuluhan kepada masyarakat di daerah enzootik mengenai cara-cara 

bagaimana manusia dan binatang domestik terpajan, pentingnya bangunan yan 
bebas tikus, mencegah binatang pengerat peridomestik memunyai akses terhadap 
makanan dan pemukiman denganmelakukan penyimpanan yang benar serta 
pembuangan makanan sisa, sampah dan barang bekas secara benar. Serta 
pentingnya menghindari gigitan pinjal dengan menggunakan insektisida dan 
repelan. Pada daerah sylvatic atau daerah pedesaan endemsi pes, masyarakat 
dianjurkan untuk menggunakan repelan serangga serta diingatkan janganberkemah 
di dekat sarang binatang pengerat dan jangan memegang binatang pengerat dan 
melaporkan kalau ada binatang yang sakit atau mati kepada otoritas kesehatan 
setemat atau kepada petugas kehutanan. Anjing dan kucing di daerah endemis 
tersebut harus secara berkala ditaburi dengan bubuk insektisida yang tepat. 

2) Lakukan survei populasi binatang pengerat seara berkala untuk menentukan 
efektivitas program sanitasi dan untuk mengevaluasi potensi pes epizotic. 
Pengurangan jumah populasi tikus dengan peracunan (lihat 9B6 di bawah) ungkin 
diperlkan untuk mendukung upaya sanitasi dasar lingkungan. Pembasmian tikus 
harus dilaukan sebelum dilakukan upaya penanggulangan pinjal. Mempertahankan 
kegiatan surveilans terhadap fokus-fokus alamiah dengan melakukan tes 
bakteriologis terhadap karnivora  lar serta anjing dan kucing yang berkeliaran  di 
lar rumah dalam rangka memetakan wilayah pes. Lakukan pengumpulan dan 
pemeriksaan terhadap pinjal dari binaang pengerat dan dari sarangnya. 

3) Penanggulangan tikus pada kapal atau dermaga atau gudang dilakukan dengan 
desain bangunan anti tikus atau dengan fumigasi, bila perlu dapat dikombinasi 
dengan upaya pemusnahan tikus dan kutunya di kapal dan kargo, terutama kargo 
dengan kontainer, sebelum pengapalan dan pada waktu tiba dari daerah endemis 
pes. 

4) Gunakan sarung tangan pada waktu berburu dan menangani binatang liar. 
5) Imunisasi aktif dengan vaksin yang berisi bakteri yang dimatkan memberikan 

proteksi terhadap pes bubo (tetapi tidak untukpes pneumonia primer) palng tidak 
selama beberapa bulan bla diberikan sebanyak 3 dosis, dosis 1 dan 2 dengan 
interval 1-3 bulan diikuti dosis 3 diberikan 5-6 bulan kemudian; suntikan booster  
diperlukan setiap 6 bulan apabila risiko terpapar berlanjut. Setelah pemberian 
boster ketiga, interval dapat dijarangkanmenjadi 1-2 tahun. Pemberian imunisasi 
bagi pendatang yang berkunjung ke daerah endemis atau bagi petugas 
laboratorium serta pekerja yang menangani bakteri pes atau binatang yangerinfeksi 
dapat dilakukan namun jangan sampai mempunyai anggapan bahwa imunisasi 
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sebagai satu-satunya upaya pencegahan. Imunisasi rutin tidak dilakukan walaupun 
bagi orang-orang yang tingal di daerah enzootik seperti di AS bagian barat. Vaksin 
yang berasal dari bakteri yang dilemahkan digunakan di beberapa negara, namun 
lebih banyak menyebabkan terjadinya reaksi samping dan tidak ada bukti bahwa 
aksin ini lebih protektif.  

 
B.  Pengawasan pnderita, kontak dan lingkungan sekitar 

1) Laporan kepada institusi kesehatan setempat: Laporan resmi adanya kasus 
tersangka dan kasus pasti secara umum diperlukan yang diatur didalam Peraturan 
Kesehatan Internasional (International Halth Regulation), Kelas 1 (lihat tentang 
pelaporan penyakit menular). Karena saat ini terjadinya kasus primer pes 
pneumonia sudah sangat jarang maka walaupun ditemkan hanya satu kasus saja 
harus segera dilaporkan kepada otorias kesehatan dan otoritas penegak hukum 
karena kemungkinan adanya bioterorisme/perang kuman. 

2) Isolasi: Bersihkan penderita khususnya pakaian dan barang-barang yang dipakai 
dari pinjal dengan menggunakan insektisida yang efektif terhadap kutu lokal dan 
yang aman untuk manusia. Bila memungkinkan kirim penderita ke rumah sakit. 
Untuk penderita dengan pes bubo (bila tidak disertai batuk dan hasil foto toraks 
negatif),lakukan kewaspadaan universal terhadap drainase dan sekret penderita 48 
jam sejak mulai diberikan pengobatan yang efektif. Untuk penderita dengan pes 
pneumonia dilakukan isolasi ketat dengan kewaspadaan terhadap kemungkinan 
penyebaran lewat udara, dilakukan sampai dengan 48 jam setelah pemberian terapi 
yang efektif selesai, dimana pemberian terapi tersebut memberikan respons klinis 
yang memuaskan (lihat 9B7 di bawah). 

3) Disinfeksi serentak: Disinfeksi serentak dilakukan terhadap dahak (sputum) dan 
discharge purulen serta alat-alat yang tercemar. Pembersihan serentak menyeluruh 
jenazah serta bangkai binatang yang mati karena pes harus ditangani dengan 
kewaspadaan aseptik yang tinggi. 

4) Karantina: Mereka yang  tinggal serumah atau kontak langsung dengan penderita 
pes pneumonik harus diobati dengan kemoprofilaksis (lihat 9B5 di bawah) dan di 
bawah pengawasan ketat selama 7 hari terhadap mereka yang menolak pengobatan 
dengan kemoprofilaksis harus tetap dilakukan isolasi ketat dengan surveilans yang 
ketat selama 7 hari. 

5) Proteksi terhadap kontak: Pada situasi wabah dimana diketahui bahwa kutu 
manusia ikut berperan maka terhadap mereka yang kontak dengan penderita pes 
bubo harus didisinfeksi  dengan insektisida yang tepat. Terhadap semua kontak 
dekat harus dilakukan evaluasi untuk pemberian kemoprofilaksis. Kontak dekat 
dengan tersangka kasus atau kasus pasti pes pneumonia (termasuk petugas medi) 
harus diberikan pengobatan kemoprofilaksis dengan tetrasiklin (15-30 mg/kg BB) 
atau kloramfenikol (30 mg/kg BB) setiap hari dibagi dalam 4 dosis untuk satu 
minggu setelah paparan selesai. 

6) Investigasi konak dan sumber infeksi: Lakkan pencarian anggota keluarga  ata 
orang yang kontak langsung dengan penderita pes  pneumnia dan binatang 
pengerat yang sakit atau mati beserta kutunya. Pemberantasan pinjal harus 
dlakukan sebeum atau bersamaan dengan upaya pemberanasan tikus. Taburi jalur 
tempat lewatnya tikus, tempat persembunyian, lubang dan sarang di sekitar daerah 
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yang diduga atau dipastikan sebagai daerah pes dengan insektisa khusus untuk 
pinjal serta dketahui insektisida tersebut efektif terhadap kutu lokal. Bla dketahui 
ada jenis binatang pengerat yang tidak membuat lubang berperan dalam penularan, 
insektisida berbentuk umpan dapat digunakan. Apabila tikus kotajuga berperan, 
lakukan disinfestasi dengan menaburi rumah, sekiar rumah dan peralatan rumah 
dengan insektida; taburi badan dan pakaian seluruh penhuni rumah dan sekitarnya. 
Tekan jumlah populasi tikus dengan perencanaan yang matang serta lakukan 
kampanye peracunan dan upaya-upaya lain secara serentak untuk mengurangi 
tempat persembunyian tikus dan sumber makanannya. 

7) Pengobatan spesifik: Streptomycin merupakan obat pilihan utama. Gentamycin 
dapat dipakai bila streptomycin tidak tersedia. Tetrasiklin dan kloramfenikol 
merupakan pilihan alternatif. Kloramfenikol dipakai untuk pengobatan meningitis 
pes. Semua obat tersebut efektivitasnya tinggi bla digunakan seacra dini (dalam 
waktu 8-18 jam setelah serangan pes pneumonia). Setelah timbul respons yang 
memuaskan karena pemberian terapi, demam dapat timbul kembali sebagai akibat 
dari infeksi sekunder atau bubo bernanah yang memerlukan tindakan untuk 
pengeluaran pus. 

 
C. Cara-cara penanggulangan Wabah 

1) Lakukan penyeldikan terhadap setiap kasus kematian yang diduga karena pes 
dengan otopsi dan pemeriksaan laboratorium bila ada indikasi. Lakukan kegiatan 
pencarian kasus. Segera sediakan fasilitas sebaik mungkin untuk mendiagnosa dan 
pengobatan. Memerintahkan setiap fasilitas kesehatan untuk melaporkan sesegera 
mungkin setiap kasus yang ditemukan dan gunakan fasilitas diagnosa dan 
pengobatan yang ada. 

2) Usahakan untuk mengatasi histeria massa dengan memberikan informasi yang 
benar dan tepat serta lakukan penyuluhan melalui media. 

3) Lakukan upaya pemberantasan pinjal yang intensif pada daerah yang lebih luas 
dari fokus-fokus yang diketahui. 

4) Upaya pemusnahan binatang pengerat di dalam wilayah yang terinfeksi baru 
dilakukan setelah upaya pemberantasan pinjal selesai dilakukan dengan baik. 

5) Lindungi setiap kontak seperti diuraikan pada seksi 9B5 di atas. 
6) Lindungi para pekerja lapangan terhadap pinjal; taburi pakaian mereka dengan 

serbuk insektisida dan gunakan repelan seranga setiap hari. 
 

D. Implikasi bencana: Pes dapat menjadi masalah besar di daerah endemis apabila terjadi 
bencana sosial, kepadatan dan kondisi yang tidak higienis. Lihat uraian pada paragraf 
sebelum dan sesudahnya untuk tindakan yang tepat untuk kondisi seperti ini. 

 
E. Tindakan Internasional 

1) Pemerintah harus melaporkan dalam waktu 24 jam kepada WHO dan negara-
negara tetangga tentang kasus impor pertama, kasus transfer atau kasus pes bukan 
impor di daerah yang sebelumnya bebas penyakit ini. Laporkan apabila ditemukan 
kasus baru atau terjadinya reaktivasi foci  pes pada binatang pengerat. 

2) Lakukan semua upaya yang diwajibkan bagi kapal, pesawat udara serta alat-alat 
transportasi darat yang datang dari daerah pes seperti yang dinyatakan dalam 
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International Health Regulations. Regulasi ini sedang direvisi,namun regulasi baru 
belum akan diberlakukan sebelum tahun 2002 atau sesudahnya. 

3) Semua kapal harus bebas dari binatang pengerat atau secara berkala dibersihkan 
dari tikus (deratted). 

4) Bangunan di pelabuhan dan bandara harus bebas dari tikus; gunakan insektisida 
yang tepat, hapuskan tikus dengan rodentia yang efektif. 

5) Bagi mereka yang akan melakukan perjalanan internasional IHR mewajibkan 
mereka untuk diisolasi selama 6 hari sebelum berangkat dihitung dari saat terakhir 
mereka terpajan apabla orang ini berasal dari daerah yang tidak terjangkit pes 
paru-paru. Mereka yang diisolasi adalah mereka yang diduga kuat telah terpajan 
dengan penderita. Terhadap alat angkut dan orang-orang yang datang dari daerah 
wabah dilakukan upaya pemberantasan tikus dan pinjal sesuai dengan standar 
prosedur. Lakukan surveilans yang ketat selama 6 hari terhadap penumpang dan 
alat angkut sejak hari pertama mereka terhadap tiba. Imunisasi tidak 
dipersyaratkan bagi mereka yang memasuki suatu negara. 

6) Manfaatkan Pusat-pusat Kerja sama WHO. 
 

F. Upaya Penanggulangan Bioterorisme 
Y. pestis tersebar di seluruh dunia; teknik untuk memproduksi secara massal dan 
penyebaran dalam bentuk aerosol saat ini sudah tersedia; dan CFR dari pes pneumonia 
primer sangat tinggi dan berpotensi  untuk menyebar secara sekunder. Oleh karena itu 
serangan biologis dengan menggunakan pes merupakan ancaman yang serius terhadap 
kesehatan masyarakat. Beberapa kasus sporadis tidak akan terdeteksi atau tidak akan 
disadari sebagai aksi bioterorisme. Setiap kasus tersangka pes harus segera dilaporkan 
melalui telepon kepada institusi kesehatan setempat. Apabila di suatu daerah tiba-tiba 
ditemukan banyak penderita datang dengan demam, batuk fulminan dan dengan 
tingkat kematian yang tinggi harus dicurigai sebagai kemungkinan anthrax atau pes; 
apabila setiap batuk disertai dengan darah (hemoptysis), gejala ini mengarah pada 
diagnosa tentatif pes pneumonik. Untuk kejadian yang diduga sebagai KLB pes 
pneumonik dan untuk KLB yang sudah pasti ikuti prosedur pengobatan dan upaya 
penanggulangan seperti yang sudah diuraikan pada seksi 9B di atas. 

 
 
 
 
PNEUMONIA 
I. PNEUMOCOCCAL PNEUMONIA    ICD-9 481; ICD-10 J13 
 
1. Identifikasi 
 Merupakan infeksi bakteri akut ditandai dengan serangan mendadak dengan demam 

menggigil, nyeri pleural, dyspnea, tachypnea, batuk produktif dengan dahak kemerahan 
serta lekositosis. Serangan ini biasanya tidak begitu mendadak, khususnya pada orang tua 
dan hasil foto toraks mungkin memberi gambaran awal adanya pneumonia. Pada bayi dan 
anak kecil, demam, muntah dan kejang dapat merupakan gejala awal penyakit. 
Konsolidasi yang terjadi mungkin berupa bronchopneumonia, khususnya pada anak dan 
orang tua, bukan pneumonia segmental atau lober. Pneumoni pneumokokus sebagai 
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penyebab kematian utama pada bayi dan orang tua. CFR sebelumnya mencapai 20-40% 
diantara penderita yang dirawat di rumah sakit dan telah menurun 5-10% dengan terapi 
antimicrobial dan tetap sekitar 20-40% pada penderita yang mempunyai latar belakang 
penyakit lain atau pada pecandu alcohol. Di Negara berkembang CFR pada anak-anak 
sering mencapai lebih dari 10% dan bahkan mencapai 60% pada bayi usia dibawah 6 
bulan. 

 Diagnosa etiologis secara dini sangat penting untuk mengarahkan pemberian terapi 
spesifik. Diagnosa pneumoni pneumokokus dapat diduga apabila ditemukannya 
diplococci gram positif pada sputum bersamaan dengan ditemukannya lekosit 
polymorphonuclear.  Diagnosa dapat dipastikan dengan isolasi pneumococci dari 
spesimen darah atau sekret yang diambil dari saluran pernafasan baian bawah orang 
dewasa yang diperoleh dengan asprasi percutaneous transtracheal.   

 
2. Penyebab penyakit: Streptococcus pneumoniae (pneumococcus). Dari 83 tipe kapsula 

yang diketahui, 23 diperkirakan menyebabkan 90% infesi yang terjadi di AS. 
 
3. Distribusi penyakit 
 Merupakan penyakit yang endemisitasnya berkelanjutan,khususnya menyerang bayi dan  

usia lanjut serta orang-orang yang menderita penyakit tertentu; lebih sering menyerang 
kelompok dengan tingkat sosial ekonomi rendah di negara berkembang. Penyakit ini 
muncul pada semua iklim dan musim, tapi insidensi paling tinggi  pada musim dingin dan 
musim semi. Biasanya sporadis di AS, bisa terjadi KLB pada penduduk yang padat dan 
pada urbanisasi yang cepat. KLB yang berulang pernah terjadi pada kelompok pekerja 
tambang di Afrika Selatan; insidensi yang tinggi ditemukan pada daerah geografis tertentu 
(misalnya Papua Nugini) dan di banyak negara berkembang; menyerang anak-anak  dan 
merupakan penyebab kematian terbesar pada anak. Peningkatan insidensi biasanya 
mengikuti KLB influenza. Tingkat resistensi yang tinggi terhadap penisilin dan kadang-
kadang terhadap generasi ketiga cephalosporin semakin meningkat di seluruh dunia. 

 
4. Reservoir: Manusia. Pneumococci umum ditemukan pada saluran pernafasan bagian atas 

dari orang yang sehat di seluruh dunia. 
 
5. Cara penularan 
 Melalui percikan ludah, kontak langsung lewat mulut atau kontak tidak langsung melalui 

peralatan yang terkontaminasi discharge saluran pernafasan. Biasanya penularan 
organisme terjadi dari orang ke orang, namun penularan melalui kontak sesaat jarang 
terjadi. 

 
6. Masa inkubasi: Tidak diketahui dengan pasti, mungkin hanya 1-3 hari. 
 
7. Masa penularan 
 Diperkirakan penularan berlangsung sampai dengan saat dimana liur dan ingus dari 

hidung tidak lagi mengandung pneumococci yang virulen dalam jumlah yang bermakna. 
Apabila bakteri masih sensitif terhadap penisilin maka pemberian penisilin akan 
membunuh bakteri dalam waktu 24-48 jam sehinga penderita tidak menjadi infeksius lagi. 
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8. Kerentanan dan kekebalan 
 Orang akan semakin rentan terhadap infeksi pneumokokus apabila integritas struktur 

anatomi dan fisiologi dari saluran pernafasan bagian bawah terganggu. Gangguan ini bisa 
disebabkan oleh influenza, edema paru oleh berbagai sebab, aspirasi pada pecandu alkohol 
atau sebab lain, penyakit paru kronis, atau karena terpajan bahan kimia yang iritatif dari 
udara. Orang tua dan orang-orang dengan penyakit-penyakit seperti yang disebutkan 
berikut berisiko tinggi terserang infeksi: asplenia, penyakit sickle cell, penyakit 
kardiovaskuler kronis, diabetes mellitus, sirosis hati, penyakit Hodgkins,limfoma, multiple 
myeloma, gagal ginjal kronis, sindroma nefrotik, infeksi HIV dan  transplantasi organ. 
Kekebalan spesifik terhadap  serotipe kapsul bakteri dapat terbentuk setelah mengalami 
infeksi dan kekebalan ini daat bertahan sampai bertahun-tahun. Di negara berkembang 
penyebab penting sebagai kofaktor timbulnya pneumonia pada bai dan anak-anak adalah 
malnutrisi dan berat badan lahir rendah.  

 
9. Cara-cara pemberantasan 

A.  Cara-cara pencegahan  
1) Hindari kepadatan hunian bila mungkin, khususnya pada institusi, barak-barak dan 

kapal. 
2) Berikan vaksin polivalen kepada orang dengan risiko tinggi. Vaksin ini berisi 

polisakarida dari 23 tipe pneumokokus penyebab 90% dari semua infeksi 
pneumokokus di AS. Vaksin ini tidak efektif apabila diberikan pada anak umur 
kurang dari 2 tahun. Mereka yang berisiko tinggi terhadap infeksi fatal adalah 
orang yang berumur 65 tahun keatas, mereka dengan asplenia anatomis maupun 
fungsional, penyakit sickel cel, infeksi HIV dan berbagai penyakit sistemik yang 
kronis, termasuk penyakit jantung dan paru, sirosis hati, gangguan fungsi ginjal 
dan diabetes mellitus. Oleh karena risiko infeksi dan CFR meningkat sejalan 
dengan meningkatnya umur, maka manfaat imunisasipun juga meningkat. Bagi 
sebagian besar orang vaksin 23 valent pneumcoccal hanya diperlukan sekali, 
namun imunisasi ulang pada umumnya aman dan vaksinasi sebaiknya diberikan 
kepada orang yang status imunisasinya tidak jelas. Reimunisasi direkomendasikan 
untuk diberikan kepada anak usia dua tahun yang berisiko tinggi untuk 
mendapatkan  infeksi pneumokokus yang serius (misalnya penderita asplenik) dan 
diberikan kepada mereka yang mempunyai kecenderungan penurunan titer 
antibodi secara cepat dengan catatan sudah lima tahun atau lebih sejakpemberian 
dosis terakhir. Reimunisasi  3 tahun kemudian sejak dosis terakhir juga harus 
dipertimbangkan pada anak dengan asplenia anatomik atau fungsional (misanya 
penyakit sickel cell atau splenektomi). Dan reimunisasi juga perlu diberikan 
kepada mereka dengan kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan 
antibodi  yang cepat setelah pemberian imunisasi inisial (misalnya sindroma 
nefrotik, gagal ginjal, transplantasi ginjal), mereka harus berumur 10 tahun atau 
lebih pada saat reimunisasi. Sebagai tambahan orang yang berusia 65 tahun keatas 
harus diberikan imunisasi ulangan apabila mereka imunisasi terakhir sudah lebih 
dari 5 tahun yang lalu, dengan catatan usia pada saat menerima imunisasi tersebut 
kurang dari 65 tahun. Sebagian besar tipe antigen pneumococcal pada vaksin 23-
valent, imunogenitasnya rendah jika diberikan pada anak berumur kurang dari 2 
tahun. Karena perbedaan daam prevalensi serotipe, maka vaksin tersebut 
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mempunyai efikasi yang rendah di negara berkembang. Pada akhir tahun 1999 
vaksin pneumococcal conjugate protein sedang dievaluasi dalam satu uji 
klinis,dan apabila terbukti efektif maka akan diijinan untuk digunakan pada anak. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya 

1) Laporan ke institusi kesehatan setempat: Wajib dilaporkan kalau ada wabah 
(KLB); kasus individual tidak dilaorkan, Kelas 4 (lihat tentang Laporan penyakit 
menular). Beberapa negara bagian mewajibkan melaporkan isolat yang resistens 
terhadap penisilin. 

2) Isolasi: Di rumah sakit islasi pernafasan dilakukan pada penerita infeksi yang 
resistens terhadap antibiotika karena penderita ini mungkin dapat menularkan ke 
penderita lain yang mempunyai risiko tinggi. 

3) Disinfeksi serentak: Disinfeksi dilakukan terhadap discharge  dari hidung dan 
tenggorokan. Pembersihan menyeluruh. 

4) Karantina: Tidak diperlukan. 
5) Imunisasi: Tidak diperlukan. 
6) Investigasi terhadap kontak dan sumber infeksi: Tidak praktis. 
7) Pengobatan spesifik:  Apabila fasilitas diagnosa terbatas dan penundaan 

pengobatan bisa berakibat fatal, maka pengobatan dengan antibiotika terhadap 
bayi dan anak kecil harus segera dimulai dngan diagnosa presumptive berdasarkan 
gejala klinis, khususnya kalau terjadi trachypnea dan chest indrawing. Bayi umur 
2 bulan atau kurang harus segera dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan 
perawatan tanpa boleh ditunda. Penicilline G parenteral adalah obat piliha, 
gunakan erythromycin untuk yang hypersensitive terhadap penicilline. Oleh karena 
pneumococci yang resisten terhadap penicilline dan antimikrobial yanglain 
semakin banyak ditemukan, maka tes sensitivitas terhadap strain dari siolat yang 
diambil  dari tempat yang dalam kadaan nomral steril, seperti cairan serebrospinal 
darah harus dilakukan. Di AS dimana resistensi terhadap beta-lactam umum 
ditemukan, maka vancomycin harus dimasukkan dalam regimen awal pengobatan 
meningitis yang diduga disebabkan oleh pneumococci sampai hasil tes sensitivitas 
diketahui. Untuk pengobatan pneumonia dan infeksi pneumokokal yang lain, 
dengan antibiotika beta-lactam secara parenteral kemungkinan masih efektif pada 
sebagian besar kasus. Vancomycin jarang digunakan pada penderita infeksi 
pneumokokus di luar sistem saraf pusat. Untuk negara berkembang, WHO 
menganjurkan penggunaan salah satu dari obat-obat erikut apakah TMP-SMX, 
ampicillin atau amoxicillin untuk pengobatan di rumah bagi  penderita pneumonia 
yang tidak berat (batuk dan tachypnea, tanpa chest indrawing) bagi anak berusia 
dibawah lima tahun. 

 
C. Penanggulangan Wabah 

Jika KLB terjadi di rumah sakit atau terjadi pada masyarakat yang berkelompok, maka 
imunisasi dengan vaksin 23-valent  harus diberikan kecuali kalau sudah diketahui 
bahwa penyebab penyakit tidak termasuk didalam strain vaksin. 

 
D. Implikasi Bencana: Tempat-tempat penampungan pengungsi mempunyai risiko tinggi 

terjadi KLB, terutama dapat terjadi pada anak-anak dan orang tua. 
 

E. Tindakan internasional: Tidak ada. 
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II. MYCOPLASMAL PNEUMONIA   ICD-9 483; ICD-10 J15.7 
(Primary atypical pneumonia) 
 
1. Identifikasi 

Infeksi ini umum menyerang saluran pernafasan bagian bawah dengan gejala febris. 
Walaupun sangat jarang faringitis dapat berkembang menjadi bronkhitis dan berlanjut 
menjadi pneumonia. Perjalanan penyakit berlangsung secara graduil berupa sakit kepala, 
malaise, batuk biasanya paroxysmal, sakit tenggorokan, kadang-kadang sakit didada 
kemungkinan pleuritis. Pada awalnya sputum sedikit lama-lama bertambah banyak. Foto 
toraks memberikan gambaran adanya infiltrat pada paru-paru. Infiltrat berbentuk bintik-
bintik menyebar kesannya lebih berat dibandingkan dengan gejala klinis. Pada kasus yang 
berat, pneumonia menyebar dari satu lobus ke lobus lainnya dan dapat juga bilateral. 
Sepertiga dari kasus menunjukkan adanya lekositosis pada minggu pertama. Lama sakit 
berlangsung dari beberapa hari sampai satu bulan lebih. Infeksi sekunder oleh bakteri lain 
dan komplikasi lain dapat terjadi. Komplikasi lain yang bisa terjadi walaupun sangat 
jarang misalnya infeksi SSP, timbul Stevens-johnson syndrome, biasanya tidak fatal.  
Infeksi oleh Mycoplasma pneumoniae ini harus dibedakan dengan infeksi yang 
disebabkan oleh mikroba lain seperti: infeksi oleh bakteri lain, adenovirus, respiratory 
syncytial virus, parainfluenza, campak, Q-fever, psittacosis, mycosis tertentu dan TBC. 
Diagnosa didasarkan pada adanya peningkatan titer antibodi antara serum akut dan serum 
convalescent. Titer meningkat setelah beberapa minggu. ESR (erythrocite sedimentation 
rate) hampir selalu tinggi. Cold hemagglutinin (CA)  dapat muncul pada separuh sampai 
dua pertiga kasus yang dirawat di rumah sakit, namun ini merupakan temuan yang tidak 
spesifik. Titer CA menggambarkan tingkat beratnya penyakit. Bakteri penyebab penyakit 
dapat ditanam pada media khusus. 

 
2. Penyebab penyakit: Mycoplasma pneumoniae, bakteri keluarga Mycoplasmataceae. 
 
3.  Distribusi penyakit 
 Tersebar di seluruh dunia, sporadis, endemis dan kadang-kadang muncul sebagai 

wabah/KLB terutama menyerang anggota militer atau institusi tertentu. Attact rate 
bervariasi antara 5 atau lebih dari 50 per 1.000 per tahun pada kelompok militer dan 1 
sampai 3 per 1.000 per tahun pada masyarakat sipil. KLB lebih sering terjadi pada akhir 
musim panas dan musim gugur, penyakit endemis ini tidak mengikuti pola musiman, 
namun bervariasi dari tahun ketahun dan bervariasi menurut daerah geografis yang 
berbeda.  Menyerang semua jenis kelamin dan ras. Penyakit ini dapat menyerang semua 
kelompok umur dan sangat ringan pada anak balita, biasanya penyakit dengan gejaa klinis 
yang jelas adalah pada anak usia sekolah atau dewasa muda. 

 
4. Reservoir: Manusia. 
 
5. Cara penularan 
 Diperkirakan penularan terjadi melalui percikan ludah yang dihirup oleh orang lain, 

melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi (termasuk kontak dengan infeksi 
subklinis) atau dengan benda-benda yang tercemar dengan discharge hidung dan 
tenggorokan dari penderita akut dan penderita batuk. Sering terjadi pneumonia sekunder 
diantara kontak, anggota keluarga dan pengunjung pasien. 
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6. Masa inkubasi: dari 6 sampai 32 hari. 
 
7. Masa penularan: Tidak diketahui, diperkirakan kurang dari 20 hari. Pengobatan yang 

diberikan tidak dapat membasmi organisme dari saluran pernafasan dan bakteri ini dapat 
terus betahan sampai 13 minggu. 

 
8. Kerentanan dan kekebalan 
 Pneumonia klinis terjadi pada 3%-30% infeksi yang disebabkan oleh M. Pneumoniae, dan 

sangat tergantung pada usia. Gejala klinis bervariasi mulai dari faringitis ringan tanpa 
demam sampai dengan penyakit dengan gejala demam sebagai akibat infeksi menyerang 
saluran pernafasan bagian atas dan bawah. Lamanya kekebalan bertahan tidak diketahui 
dengan pasti. Kekebalan yang muncul setelah terjadi infeksi dikaitkan dengan 
terbentuknya antibodi humoral yang bertahan sampai dengan satu tahun. 

 
9. Cara-cara pemberantasan 

A. Cara-cara pencegahan: Hindari kegiatan hunian dan kepadatan ruang tidur bila 
memungkinkan, khususnya pada panti-panti, asrama dan kapal. 

 
B.  Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya 

1) Laporan kepada institusi kesehatan setempat: Kewajiban melaporkan kalau ada 
wabah, kasus individual tidak dilaporkan, Kelas 4 (lihat laporan penyakit 
menular). 

2) Isolasi: Tidak ada, sekret saluran nafas kemungkinan infeksius. 
3) Disnfeksi serentak: Disinfeksi dilakukan terhadap discharge hidung dan 

tenggorokan, pembersihan menyeluruh. 
4) Karantina: Tidak ada. 
5) Imunisasi Kontak: Tidak ada. 
6) Investigasi terhadap kontak dan sumber infeksi: Investigasi sangat bermanfaat 

dalam upaya menemukan penderita secara dini pada anggota kelarga agar 
dilakukan pengobatan dini. 

7) Pengobatan spesifik: Erythromycin atau makrolide lainnya, atau tetracyclin. 
Erythromycin atau mikrolide lainnya  dianjurkan  untuk anak umur dibawah 8 
tahun untuk mencegah terjadinya pewarnaan tetracyclin pada gigi susu. Tidak ada 
antibiotika yang dapat mengeliminisasi organisme dari pharynx, selama 
pengobatan, maka mycoplasma yang resisten teradap erythromycin dapat 
diketahui. 

 
C. Penanggulangan Wabah: Tidak ada cara-cara penangglangan ang efektif. 

 
D. Implikasi bencana: Tidak ada. 

 
E. Tindakan Internasional : Manfaatkan WHO Collaborating Center. 
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III. PNEUMOCYSTIS PNEUMONIA   ICD-9 136.3; ICD-10 B59 
(Interstitial plasma-cell pneumonia, PCP) 
 
1. Identifikasi 
 Adalah penyakit paru mulai dari akut sampai subakut bahkan seringkali fatal, khususnya 

menyerang bayi yang kurang gizi, sakit kronis dan prematur.  Pada anak yang lebih tua 
dan dewasa, penyakit ini muncul sebagai penyakit oportunistik  yang berkaitan dengan 
pemakaian immunosupresan dan penyakit sistem imunitas. Penyakit ini merupakan 
masalah yang besar bagi penderita AIDS. Secara klinis didapati gejala  dyspnea yang 
progresif, tachypnea dan cyanosis, demam mungkin tidak muncul.  Tanda-tanda 
auskultasi selain ronchi gejala lain biasanya minimal bahkan tidak ada. Pada foto toraks 
secara khas menunjukkan adanya infiltrat interstitial bilateral. Pada pemeriksaan 
postmortem didapati paru-paru yang berat tanpa udara, septum alveoler yang menebal dan 
pada ruang alveoler didapati material seperti busa yang berisi parasit. 

 Diagnosa ditegakkan dengan ditemukannya agen penyebab dalam material yang berasal 
dari sikatan bronchial, biopsi paru terbuka dan aspirasi paru atau dari preparat apus lendir 
tracheobronchial. Otganisme yang diidentifikasi dengan pengecatan methenamine-silver, 
toluidine blue O, Gram-Weigert, cresyl-echt-violet atau metoda pewarnaan IFA. Sampai 
saat ini tidak ada metoda kultur pada media atau tes serologis yang memuaskan untuk 
dipakai secara rutin. 

 
2. Penyebab penyakit: Pneumocystis carinii. Umumnya dianggap sebagai protozoa; 

peneltian yang dilakukan kemudian menunjukkan bahwa susunan DNA organisme 
tersebut mendekati kepada jamur. 

 
3. Distribusi penyakit 
 Penyakit ini telah dikenal di seluruh dunia; endemis dan kadang-kadang muncul sebagai 

KLB pada bayi yang kurang gizi, debilitas atau pada bayi yang mengalami imunosupresi. 
Penyakit ini menyerang hampir 60% penderita AIDS di Amerika Serikat, Eropa dan 
Australia sebelum dilakukan pengobatan profilaktis secara rutin. Hampir tidak ada laporan 
PCP pada penderita AIDS di Afrika. 

 
4. Reservoir 
 Manusia. Organisme dapat ditemukan pada binatang mengerat, ternak, anjing dan hewan 

lain, namun dengan ditemukannya organisme dimana-mana dan ditambah dengan bahwa 
terjadi infeksi subklinis yang bertahan pada manusia, kecil sekali kemungkinan bahwa 
sumber penularan pada manusia berasal dari binatang. 

 
5. Cara penularan 
 Penularan dari binatang ke binatang melalui udara dapat dilihat terjadi pada tikus. Cara 

penularan pada manusia tidak diketahui. Pada satu penelitian didapatkan sekitar 75% dari 
individu normal dilaporkan telah memiliki anibodi humoral terhadap P. Carinii setelah 
umur 4 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa infeksi sublinis umum terjadi di AS. 
Pneumonitis pada hospes immunocompromize sebagai akibat dari salah satu apakah telah 
terjadi reaktivasi dari infeksi laten atau oleh karena infeksi yang baru didapat. 
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6. Masa inkubasi: Tidak diketahui. Analisis dari data KLB yang terjadi pada panti-panti dan 
penelitian yang dilakukan pada binatang menunjukkan bahwa serangan penyakit biasanya 
terjadi 1-2 bulan setelah terbentuknya status imunosupresi. 

 
7. Masa penularan: Tidak diketahui. 
 
8. Kerentanan dan Kekebalan 
 Kerentanan meningkat dengan prematuritas, penyakit kronis yang melemahkan keadaan 

umum dan pada penyakit-penyakit  atau pengobatan yang menyebabkan mekanisme 
kekebalan tubuh terganggu. Infeksi HIV merupakan faktor risiko predominan untuk 
penyakit PCP. 

 
9. Cara-cara pemberantasan 

A. Cara-cara pencegahan 
Pengobatan profilaksis dengan salah satu obat apakah dengan TMP-SMX atau dengan 
pentamidine (berupa aerosol), terbukti efektif (selama penderita dapat menerima obat 
ini) dalam mencegah reakivasi endogeneous pada penderita imunosupresi, khususnya 
mereka dengan infeksi HIV dan mereka yang mendapatkan pengobatan lymphatic 
leukemia dan mereka yang menerima transplantasi organ. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya 

1) Laporan kepada institusi kesehatan setempat: Laporan resmi biasanya tidak 
diperlukan, Kelas 5 (lihat tentang pelaporan penyakit menular). Bla PCP muncul 
pada orang dengan infeksi HIV, kasus ini wajib dilaporkan hampir di semua 
negara bagian, Kelas 2B (lihat tentang pelaporan penyakit menular). 

2) Isolasi: Tidak ada. 
3) Disinfeksi serentak: Tidak cukup pengetahuan tentang hal ini. 
4) Karanina: Tidak dilakukan. 
5) Imunisasi kontak: Tidak ada. 
6) Penyelidikan terhadap kontak dan sumber infeksi: Tidak ada. 
7) Pengobatan spesifik: TMP-SMX merupakan obat pilihan. Oba alternatif  adalah 

pentamidine (IM atau IV) dan trometrexate dengan leucoviron; berbagai jenis obat 
saat ini sedang dalam tahap evaluasi. 

 
C. Penangulangan wabah: Pengetahuan kita tentang asal organisme ini dan cara-cara 

penularan sangat tidak lengkap sehingga sampai saat ini tidak ada cara 
penanggulangan yang dapat diterima secara umum. 

 
D. Implikasi bencana: Tidak ada. 
 
E. Penanganan Internasional: Tidak ada. 
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IV. CHLAMYDIAL PNEUMONIAS  
IV.A. PNEUMONIA DISEBABKAN OLEH CHLAMYDIA TRACHOMATIS  

ICD-9 482.8; ICD-10 P23.1 
(Neonatal eosinophilic pneumonia, Congenital pneumonia yang disebabkan oleh Chlamydia) 
 
 
1. Identifikasi 
 Penyakit paru yang disebabkan oleh chlamydia bersifat subakut menyerang neonatus yang 

ibunya menderita infeksi pada cervix uteri. Secara klinis penyait ini ditandai dengan 
serangan insidius, berupa batuk (khas staccato), demam ringan, bercak-bercak infiltrat 
pada foto toraks dengan hiperiniltrasi, eosinophilia dan adanya peningkatan IgM dan IgG. 
Sekitar setengah dari kasus pada bayi mempunyai gejala prodromal berupa rhinitis dan 
conjunctivitis. Lama sakit umumnya 1-3 minggu, dapat memanjang sampai 2 bulan. 
Spektrum penyakit ini cukup luas, mulai dari rhinitis sampai kepada pneumonia berat. 
Banyak bayi dengan pneumonia akhirnya berkembang menjadi asthma atau penyakit paru 
obstruktif.  

 Diagnosa biasanya ditegakkan dengan teknik IF langsung. Definisi dari immunotype 
organisme yang menginfeksi didasarkan kepada isolasi biakan sel dari agen penyebab 
yang didapat dari spesimen nasopharynx bagian belakang atau adanya serum antibodi 
spesifik dengan titer 1:32 atau lebih dengan teknik mikro IF. Titer antibodi spesifik IgG 
yang tinggi mendukung diagnosa. 

 
2. Penyebab penyakit: Chlamydia trachomatis dari imunotipe D sampai K (kecuali 

imunotipe yang menyebabkan lymphogranuloma venereum). 
 
3. Distribusi penyakit: Sama dengan penyebaran infeksi chlamydia genital di seluruh dunia. 

Penyakit ini telah lama dikenal di Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa. Belum 
pernah terjadi wabah penyakit ini. 

 
4. Reservoir: Manusia. Infeksi secara eksperimental dengan C. Trachomatis dicoba 

dilakukan pada primata bukan manusia dan mencit; infeksi pada binatang diketahui belum 
pernah terjadi secara alamiah. 

 
5. Cara penularan: Ditularkan dari cervix  yang terinfeksi kepada bayi pada saat persalinan, 

dengan akibat terjadi infeksi nasopharynx (dan kadang-kadang conjunctivitis chlamydial). 
Penularan melalui saluran pernafasan belum pernah terjadi. 

 
6. Masa inkubasi: Tidak diketahui, namun pneumonia dapat muncul pada bayi berumur 1 

sampai 18 minggu (lebih sering terjadi antara 4 sampai 12 minggu). Infeksi nasopharynx 
biasanya tidak terjadi sebelum umur 2 minggu. 

 
7. Masa penularan: Tidak diketahui. 
 
8. Kerentanan dan kekebalan: Tidak diketahui. Antibodi maternal tidak mencegah bayi 

dari infeksi. 
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9. Cara-cara pemberantasan 
A. Cara-cara pencegahan: cara-cara pencegahan sama halnya seperti terhadap 

Chlamydial conjunctivitis (lihat Conjunctivitis, pada seksi IV). 
 

B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya 
1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat: Laporan resmi biasanya tidak 

diperlukan, Kelas 5 (lihat tentang pelaporan penaykit menular). 
2) Isolasi: Lakukan kewaspadaan universal. 
3) Disinfeksi serentak: Terhadap discharge hidung dan tenggorokan. 
4) Karantina: Tidak ada. 
5) Imunisasi kontak: Tidak ada. 
6) Penyelidikan kontak dan sumber infeksi: Pemeriksaan dilakukan pada orang tua 

terhadap kemungkinan infeksi dan bila ditemukan segera diobati. 
7) Pengobatan spesifik: Saat ini Erythromycin oral (50 mg/kg/hari) merupakan obat 

pilihan untuk bayi. Sulfisoxazole merupakan alternatif yang dapat diberikan. 
 

C. Penanggulangan Wabah: Belum pernah terjadi KLB/Wabah. 

D. Implikasi bencana: Tidak ada. 

E. Tindakan Internasional: Tidak ada. 
 
 
 
IV.B. PNEUMONIA DISEBABKAN OLEH CHLAMYDIA PNEUMONIAE 

ICD-9 482.8; ICD-10 J16.0 
 
 
1. Identifikasi 
 Suatu penyakit saluran pernafasan akut yang disebabkan oleh chlamydia dengan gejala 

batuk, sering disertai dengan sakit tenggorokan dan suara serak, serta demam pada saat 
awal serangan. Dahak sedikit, beberapa penderita mengeluh sakit dada. Ronchi paru 
biasanya ditemukan. Gambaran klinis serupa dengan infeksi yang disebabkan oleh 
mycoplasma. Berbagai derajat kelainan pada foto toraks ditemukan seperti misalnya 
infiltrat bilateral, pleural effusion dapat muncul, penyakit biasanya bersifat moderat, 
namun penyembuhannya relatif lama, dengan batuk yang menetap sampai 2-6 minggu; 
pada orang dewasa, bronchitis dan sinusitis dapat menjadi kronik. Kematian jarang terjadi 
pada kasus tanpa komplikasi. 

 Diagnosa ditegakkan terutama dengan pemeriksaan serologis, seperti dengan Complement 
fixation (CF) untuk mendeteksi antibodi terhadap antigen kelompok chlamydia, dengan 
immunofluorescence (IF) test yang spesifik untuk IgM dan IgG (pada sera yang didapat 3 
minggu setelah infeksi awal). Pemeriksaan ini dapat mengidentifikasi antibodi terhadap 
antigen penyebab. Pada kasus infeksi ulang, antibodi IgG muncul dini dan kemudian 
meningkat pada titer yang tinggi. Mereka yang diobati secara dini dengan tetracycline 
memberikan respons antibodi yang lemah. Organisme tersebut dapat diisolasi dari 
spesimen usap tenggorok dalam kuning telur yang telah berembrio dan dapat ditanam 
pada kultur sel khusus. 
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2. Penyebab penyakit: Chlamydia pneumoniae strain TWAR, nama spesies yang diberikan 
untuk organisme ini yang berbeda secara morfologis dan serologis dengan C. psittaci dan 
C. trachomatis. 

 
3. Distribusi penyakit 
 Diperkirakan tersebar di seluruh dunia. Penyakit ini ditemukan di Finlandia, Denmark, 

Nrwegia, Jerman, Spanyol, Kanada, Australia, Jepang, Filipina dan Amerika Serikat. 
Isolasi mula-mula dilakukan di Taiwan. Antibodi jarang muncul pada anak-anak dibawah 
usia 5 tahun; angka prevalensi meningkat pada remaja dan dewasa muda, kemudian 
mendatar sekitar 50% pada umur 20-30 tahun. Prevalensi tetap tinggi pada orang tua. 
Walaupun secara klinis penyakit ini lebih sering terjadi pada dewasa muda, penyakit ini 
menyerang semua umur; 8 dari 18 kasus dilaporkan dari kanada pada orang yang berusia 
di atas 70 tahun dan paling tua usia 90 tahun. Tidak ada variasi musiman. 

 
4. Reservoir: Diperkirakan manusia. Tidak ada hubungannya dengan burung, tidak pernah 

dapat diisolasi atau tidak pernah ditemukan antibodi pada merpati dan burung lain yang 
ditangkap pada lokasi KLB, demikian pula tidak pernah ditemukan pada anjing atau 
kucing. 

 
5. Cara-cara penularan: Tidak diketahui, kemungkinan dapat menular melalui kontak 

langsung dengan sekret, menyebar melalui barang-barang dan pakaian dan udara. 
 
6. Masa inkubasi:  Tidak diketahui, mungkin paling pendek 10 hari. 
 
7. Masa penularan: Tidak jelas, namun diduga dapat memanjang berdasarkan pengamatan 

yang dilakukan pada KLB yang terjadi pada kelompok militer, KLB berakhir setelah 8 
bulan. 

 
8. Kerentanan dan kekebalan 
 Semua orang rentan terhadap penyakit ini. Kemungkinan timbulnya gejala klinis 

meningkat sejalan dengan adanya penyakit kronis yang diderita sebelumnya. Adanya 
antibodi spesifik dalam darah membuktikan bahwa kekebalan dapat terjadi setelah 
mengalami infeksi. Namun serangan kedua pneumonia ditemukan pada anggota militer 
dengan respons serologis tipe sekunder pada serangan kedua.  

 
9. Cara-cara pemberantasan 

A. Cara-cara pencegahan 
1) Hindari tempat tinggal atau tempat tidur yang berdesakan. 
2) Terapkan tindakan kebersihan perorangan; tutup mulut bila batuk dan bersn, 

buanglah ingus dan dahak secara saniter dan cucilah tangan dengan seksama 
sesering mungkin. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya 

1) Laporan kepada otoritas kesehatan setempat: Wajib dilaporkan kalah ada Wabah, 
tidak diperlukan laporan individual, Kelas 4 (lihat tentang pelaporan penyakit 
menular). 
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2) Isolasi: Tidak perlu. Melaksanakan kewaspadaan umum. 
3) disinfeksi serentak: terhadap discharge dari hidung dan tenggorokan. 
4) Karantina: Tidak perlu. 
5) Imunisasi kontak: tidak perlu. 
6) Penyelidikan terhadap kontak dan sumber infeksi: Periksa semua anggota keluarga 

dan diobati apabila ternyata positif. 
7) Pengobatan spesifik: Tetracycline atau erythromycin oral 2 g per hari untuk 10-14 

hari. Macrolide jenis baru seperti azithromycin dan clarithromycin dapat juga 
digunakan. Fluoroquinolone  yang baru juga terbukti efektif. 

 

C. Penanggulangan wabah: Penemuan kasus secara dini dan pengobatan yang tepat. 

D. Implikasi bencana: Tidak ada. 

E. Tindakan Internasional: Tidak ada. 
 
 
 
 
PNEUMONIA LAIN       ICD-9 480, 482; ICD-10 J12, J13, J15, J16.8, J18 
 
 
Diantara berbagai macam virus yang diketahui seperti adenovirus, virus syncytial pernafasan, 
virus parainfluenza dan mungkin juga virus yang lainnya yang belum teridentifikasi dapat 
menyebabkan pneumonitis. Karena agen infeksi ini menyebabkan penyakit pernafasan bagian 
atas lebih sering dibandingkan dengan pneumonia, maka mereka disajikan dibawah judul 
penyakit pernafasan, virus akut.  Viral pneumonia yang terjadi pada campak, influenza dan 
cacar air. Infeksi chlamydia oleh C. psittaci  disajikan sebagai psittacosis (q.v.). Pneumonia 
juga disebabkan oleh infeksi rickettsiae (lihat Q fever) dan Legionella. Pneumonia dapat pula 
terjadi pada fase invasif infeksi nematoda, seperti ascaris dan pada infeksi mycosis seperti 
aspergillosis, histoplasmosis dan coccidioidomycosis. 
Berbagai bakteri patogen biasanya ditemukan di mulut, hidung dan tenggorok, seperti 
Haemophillus influenzae, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus 
pyogenes (streptococcus hemolypticus grup A). Neisseria meningitides (tercatat grup Y), 
Bacteroides species, Mosarella catarrhalis dan anaerobic cocci, dapat menyebabkan 
pneumonia, terutama dalam hubungannya dengan influenza, sebagai super infeksi setelah 
terapi antibiotika spektrum luas, sebagai komplikasi penyakit paru kronis dan setelah terjadi 
aspirasi isi lambung atau pada tracheostomy. H. Influenzae pneumonia merupakan pneumonia 
kedua yang paling sering terjadi di negara berkembang dan merupakan penyebab kematian 
yang plaing utama pada balita. Dengan peningkatan pemakaian antibiotika dan terapi 
immunosupresive, maka pneumonia yang disebabkan oleh basil enterik gram negatif menjadi 
lebih sering terjadi terutama oleh Eschericia coli, Pseudomonas aeruginosa dan spesies 
Proteus. Tatalaksana kasus tergantung jenis organisme penyebab infeksi. 
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POLIOMYELITIS AKUT             ICD-9 045; ICD-10 A80 
(Polioviral fever, Infantile paralysis) 
 
 
1. Identifikasi 
 Infeksi viral yang sering dikenal dengan nama flaccid paralysis akut. Infeksi virus polio 

terjadi didalam saluran pencernaan yang menyebar  ke kelenjar limfe regional sebagian 
kecil menyebar ke sistem saraf. Flaccid paralysis terjadi pada kurang dari 1% dari infeksi 
poliovirus. Lebih dari 90% infeksi tanpa gejala atau dengan demam tidak spesifik. 
Meningitis aseptik muncul pada sekitar 1% dari infeksi. Gejala klinis minor berupa 
demam, sakit kepala, mual dan dan muntah. Apabila penyakit berlanjut ke gejala mayor, 
timbul nyeri otot berat dan kaku kuduk dan punggung dan dapat terjadi flaccid paralysis.  
Karakteristik paralisis pada poliomyelitis  adalah asimetris dengan demam terjadi pada 
awal serangan.  Tingkat kelumpuhan yang maksimum dicapai dalam waktu relatif pendek, 
biasanya dalam waktu 3-4 hari. Lokasi kelumpuhan tergantung lokasi kerusakan sel saraf 
pada sumsum tulang belakang atau batang otak. Kaki  lebih sering terkena dibanding 
lengan. Paralisis dari otot pernafasan dan atau otot menelan akan membahayakan jiwa.  
Perbaikan paralisis dapat ditemui pada periode penyembuhan, namun apabila paralisis 
tetap ada setelah 60 hari kemungkinan paralisis akan menetap. Kadang-kadang walaupun 
jarang kelemahan otot dapat muncul kembali setelah sembuh dari sakit, beberapa tahun 
setelah infeksi (sindroma post polio); hal ini bukan karena virus polio masih ada didalam 
tubuh penderita.  

 Di negara endemis tinggi, kasus polio yang sangat khas dapat dikenal secara klinis. Di 
negara dimana polio tidak ada atau terjadi  pada tingkat prevalensi yang rendah, 
poliomyelitis harus dibedakan dengan paralisis lain dengan melakukan isolasi virus dari 
tinja. Enterovirus lain (tipe 70 dan 71), echovirus dan coxackievirus  dapat menyebabkan 
kesakitan menyerupai paralytic poliomyelitis. 

 Penyebab paling sering dari AFP yang harus dibedakan dengan poliomyelitis adalah 
Guillain Barre Syndrome (GBS). Paralisis dari GBS secara khas adalah simetris dan dapat 
berlanjut selama 10 hari. Demam, sakit kepala, mual, muntah dan pleocytosis. 
Karakteristik dari polimyelitis biasanya tidak ditemukan pada GBS, protein tinggi dan 
jumlah hitung sel yang rendah pada cairan LCS serta perubahan sensorik pada sebagian 
besar kasus ditemukan pula pada GBS. Acute motor neuropathy (China paralytic 
syndrome) merupakan penyebab AFP di Cina bagian Utara dan kemungkinan juga 
ditemukan di tempat lain; muncul sebagai KLB musiman dan sangat mirip dengan 
poliomyelitis. Demam dan pleocytosis LCS biasanya tidak ada, tetapi paralisis dapat 
menetap untk beberapa bulan. Penyebab penting lain dari AFP antara lain transverse 
myelitis, traumatic neuritis, neuropathy toksik atau neuropati infeksius, tick paralysis, 
myasthenia gravis, pophyria, botulisme, keracunan insektisida, polymyositis, trichinosis 
dan periodic paralysis. 

 Diagnosa banding dari acute nonparalytic poliomyelitis antara lain berbagai bentuk 
meningitis non bakterial akut, meningitis purulenta, abses otak, meningitis tuberkulosa, 
leptospirosis, lymphocytic choriomeningitis, infectious mononucleosis, encephalitides, 
neurosyphilis dan toxic encephalopathy.  

 Kepastian diagnosa laboratorium ditegakkan dengan isolasi virus dari sampel tinja, sekresi 
oropharyng dan LCS pada sistem kultur sel dari manusia atau monyet (primate cells). 
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Diferensiaasi dari virus liar dengan strain virus vaksin dapat dilakukan di laboratorium 
khusus. Diagnosa presumtif dibuat dengan adanya peningkatan titer antibodi empat kali 
lipat atau lebih, namun neutralizing antibodies spesifik mungkin sudah muncul begitu 
kelumpuhan terjadi, sehingga kenaikan titer antibodi yang bermakna  pada pasangan sera 
mungkin belum muncul.  Respons antibodi setelah pemberian imunisasi sama dengan 
respons antibodi sebagai akibat infeksi virus polio liar. Oleh karena pemakaian vaksin 
polio yang berisi virus hidup sangat luas, maka interpretasi terhadap respons antibodi 
menjadi sulit apakah karena disebabkan virus vaksin ataukah virus liar. Kecuali untuk 
mengesampingkan diagnosa polio pada anak-anak dengan immunocompetent  namun tidak 
terbentuk antibodi. 

 
2. Penyebab penyakit 
 Poliovirus (genus enterovirus) tipe 1, 2 dan 3; semua tipe dapat menyebabkan 

kelumpuhan. Tipe 1 dapat diisolasi dari hampir semua kasus kelumpuhan, tipe 3 lebih 
jarang demikian pula tipe 2 paling jarang. Tipe 1 palng sering menyebabkan wabah. 
Sebagian besar kasus vaccine associated disebabkan oleh tipe 2 dan 3. 

 
3. Distribusi penyakit 
 Sebelum program imunisasi polio dilakukan secara luas, polio ditemukan tersebar di 

seluruh dunia. Sebagai hasil dari Program Pengembangan Imunisasi (Expanded 
Programme on Immunization) yang dilaksanakan di seluruh dunia ditambah dengan 
inisiatif WHO untuk melakukan eradikasi polio di seluruh dunia, jumlah kasus polio yang 
dilaporkan menurun secara drastis. Penderita polio terakhir yang dilaporkan disebabkan 
oleh virus liar indigeneous di belahan bumi bagian barat adalah di Peru pada bulan 
Agustus tahun 1991. Polio sudah sangat dekat memasuki tahap eradikasi. Risiko 
penularan polio sangat ini masih ditemukan di anak benua India, Afrika Tengah dan 
Afrika bagian Barat. Negara-negara Afrika yang tercabik-cabik oleh perang dimana 
infrastruktur pelayanan kesehatan hancur mempunyai risiko terjadinya wabah polio. WHO 
menetapkan tahun 2000 sebagai tahun tercapainya eradikasi polio global. Namun para ahli 
berpendapat bahwa diperlukan beberapa tahun lagi setelah tahun 2000 untuk mencapai 
eradikasi polio secara global.  
Walaupun transmisi virus polio liar di negara-negara maju sudah menurun secara drastis 
namun ancaman terjadinya KLB polio masih tetap ada. Sebagai contoh pada tahun 1992-
1993  terjadi KLB polio di Belanda yang menimpa kelompok-kelompok keagamaan yang 
menolak diberikan imunisasi. Virus polio juga ditemukan pada kelompok keagamaan 
yang sama di Kanada, namun tidak ditemukan adanya kasus polio klinis. Kasus polio 
ditemukan di negara maju yang menyerang orang-orang yang belum pernah diimunisasi 
yang mengadakan perjalanan ke negara endemis. Kasus polio di negara maju ditemukan di 
kalangan imigran yang tidak pernah mendapatkan imunisasi setelah pulang dari 
mengunjungi tanah leluhur mereka. Kasus polio lain yang ditemukan di negara maju 
umumnya vaccine related, yaitu yang disebabkan oleh virus vaksin. Di AS setiap tahun 
dilaporkan 5-10 penderita polio yang disebabkan oleh virus vaksin. Hal ini dimungkinkan 
oleh karena vaksin polio yang dipakai sebagian besar adalah vaksin polio yang berisi virus 
hidup (OPV). Separuh dari kasus polio yang disebabkan oleh virus vaksin ini terjadi pada 
orang dewasa oleh karena kontak dengan orang yang telah mendapatkan vaksinasi. 
Di daerah endemis, kasus polio muncul secara sporadis ataupun dalam bentuk KLB. 
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Jumlah penderita meningkat pada akhir musim panas dan pada saat musim gugur di 
daerah beriklim dingin. Di negara-negara tropis, puncak musiman terjadi pada saat musim 
panas dan musim hujan, namun jumlah kasus tidak begitu banyak.  
Polio masih merupakan penyakit yang menyerang bayi dan anak-anak. Disebagian besar 
negara endemis 70-80% penderita polio berusia dibawah 3 tahun, dan 80-90% berusia 
dibawah 5 tahun. Mereka yang mempunyai risiko tinggi tertulari adalah kelompok rentan 
seperti kelompok-kelompok yang menolak imunisasi, kelompok minoritas, para migran 
musiman, anak-anak yang tida terdaftar, kaum nomaden, pengungsi dan masyarakat 
miskin perkotaan. 

 
4. Reservoir 
 Manusia satu-satunya reservoir dan sumber penularan biasanya penderita tanpa gejala 

(inapparent infection) terutama anak-anak. Belum pernah ditemukan adanya carrier virus 
liar yang berlangsung lama Ilihat uraian di bawah). 

 
5. Cara-cara penularan 
 Penularan terutama terjadi dari orang ke orang melalui rute oro-fekal; virus lebih mudah 

dideteksi dari tinja, dalam jangka waktu panjang dibandingkan dari sekret tengorokan. Di 
daerah dengan sanitasi lingkungan yang baik, penularan terjadi melalui sekret faring 
daripada melalui rute orofekal. Walaupun jarang, susu, makanan dan barang-barang yang 
tercemar dapat berperan sebagai media penularan. Belum ada bukti serangga dapat 
menularkan virus polio. Air dan limbah jarang sekali dilaporkan sebagai sumber 
penularan. 

 
6. Masa inkubasi: Umumnya 7-14 hari untuk kasus paralitik, dengan rentang waktu antara 

3-35 hari. 
 
7. Masa penularan 
 Tidak diketahui dengan tenpat, namun penularan dimungkinkan tetap terjadi sepanjang 

virus masih dikeluarkan melalui tinja. Virus polio dapat ditemukan didalam sekret 
tenggorokan dalam waktu 36 jam dan pada tinja 72 jam setelah terpajan dengan infeksi 
baik dengan penderita klinis maupun dengan kasus inapparent. Virus tetap dapat 
ditemukan pada tenggorokan selama 1 minggu dan didalam tinja 3-6 minggu atau lebih. 
Penderita polio sangat menular selama beberapa hari sebelum dan beberapa hari sesudah 
gejala awal. 

 
8. Kerentanan dan kekebalan 
 Semua orang rentan terhadap infeksi virus polio, namun kelumpuhan terjadi hanya sekitar 

1% dari infeksi. Sebagian dari penderita ini akan sembuh dan yang masih tetap lumpuh 
berkisar antara 0,1% sampai 1%. Angka kelumpuhan pada orang-orang dewasa non imun 
yang terinfeksi lebih tinggi dibandingkan dengan anak dan bayi yang non imun. 
Kekebalan spesifik yang terbentuk bertahan seumur hidup, baik sebagai akibat infeksi 
virus polio maupun inapparent. Serangan kedua jarang terjadi dan sebagai akibat infeksi 
virus polio dengan tipe yang berbeda. Bayi yang lahir dari ibu yang sudah diimunisasi 
mendapat kekebalan pasif yang pendek. Injeksi intramuskuler, trauma atau tindakan 
pembedahan selama masa inkubasi atau pada saat muncul gejala prodromal dapat 
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memprovokasi terjadinya kelumpuhan pada ekstremitas yang terkena. Tonsilektomi 
meningkatkan risiko terkenanya saraf bulber. Aktivitas otot berlebihan pada periode 
prodromal dapat menjadi pencetus untuk terjadinya kelumpuhan. 

 
9. Cara-cara penanggulangan  

A.  Cara-cara pencegahan 
1) Berikan penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat pemberian imunisasi 

sedini mungkin semasa anak-anak. 
2) Sejak akhir tahun 1999, kedua jenis vaksin baik vaksin trivalen hidup orang yang 

berisikan virus hidup yang dilemahkan (attenuated) (OPV) maupun vaksin 
suntikan yang berisikan virus polio mati (IPV) bisa didapat secara komersial. 
Pemakaian kedua jenis vaksin ini di berbagai negara berbeda-beda.  

 Vakson oral polio (OPV) menirukan infeksi alamiah yang terjadi di alam. OPV 
merangsang pembentukan antibodi baik antibodi di dalam darah maupun antibodi 
lokal pada jonjot (vili) usus. Disamping itu virus yang ada pada OPV dapat 
mengimunisasi orang-orang di sekitarnya dengan cara penyebaran sekunder. Di 
negara-negara berkembang dilaporkan bahwa angka serokonversi rendah dan 
vaccine efficacy menurun. Namun hal ini dapat diatasi dengan pemberian dosis 
tambahan melalui kampanye. 
Pada pemberian air susu ibu tidak menyebabkan pengurangan yang bermakna 
terhadap daya lindung yang diberikan oleh OPV. WHO merekomendasikan untuk 
memakai OPV saja dalam program imunisasi di ngara berkembang oleh karena 
murah, mudah pemberiannya dan mempunyai kemampuan yang tinggi dalam 
memberikan imunitas pada masyarakat.  
IPV seperti halnya OPV dapat memberikan perlindungan kepada individu bagus 
sekali dengan merangsang  pembentukan antibodi  dalam darah yang memblokir 
penyebaran virus ke sistem saraf pusat. Baik OPV maupun IPV kedua-duanya 
merangsang pembentukan kekebalan intestinal. Banyak negara maju berpindah ke 
pemakaian IPV saja untuk imunisasi rutin, setelah terbukti jelas selama beberapa 
tahun virus polio liar telah tereliminasi. Lima orang dengan gangguan 
imunodefisiensi primer diketahui secara terus-menerus  mengeluarkan virus yang 
berasal dari OPV pada kotorannya selama 4 sampai 7 tahun lebih. Makna dari 
temuan ini adalah dalam rangka pertimbangan akan kemungkinan pada suatu saat 
untuk menghentikan imunisasi polio. Beberapa penelitian sedang dilakukan untuk 
melihat kemungkinan adanya kejadian serupa di negara-negara berkembang. 

3) Rekomendasi untuk imunisasi rutin: 
Dari tahun 1962 sampai dengan tahun 1997, OPV merupakan vaksin pilihan utama 
untuk imunisasi rutin di Amerika Serikat. Pada bulan Januari tahun 1997, CDC 
Atlanta merekomendasikan pemberian IPV pada umur 2 dan 4 bulan dan OPV 
pada umur 12-18 bulan dan umur 4-6 tahun. Berlaku efektif sejak bulan Januari 
tahun 2000, semua anak di Amerika Serikat harus menerima 4 dosis IPV berturut-
turut pada umur 2 bulan, 4 bulan, 6-18 bulan dan umur 4-6 tahun. OPV hanya 
dipakai pada keadaan khusus seperti berikut ini: (1) Imunisasi massal untuk 
menanggulangi KLB polio paralitik; (2) Untuk anak yang belum diimunisasi yang 
akan melakukan perjalanan kurang dari 4 minggu ke suatu wilayah dimana polio 
merupakan penyakit endemis; dan (3) Anak dari orang tua yang tidak berkenan 
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anaknya diberi suntikan vaksin sejumlah yang seharusnya. Anak-anak ini dapat 
diberikan OPV saja untuk dosis ketiga dan keempat atau kedua-duanya; pada 
situasi seperti ini petugas kesehatan sebaiknya memberikan penjelasan sebelum 
meneteskan OPV akan risiko kemungkinan terjadinya paralisis yang berkaitan 
dengan vaksin vaccine associated paralytic polio (VAAP) kepada orang tuanya 
atau kepada yang mengasuh. Harus diantisipasi bahwa ketersediaan OPV dimasa 
yang akan datang di Amerika Serikat akan sangat terbatas. Di negara berkembang 
WHO merekomendasikan pemberian OPV pada usia 6, 10 dan 14 minggu. Di 
negara endemis polio, dosis tambahan OPV direkomendasikan untuk diberikan 
pada waktu lahir (OPVo).  
Di negara endemis polio, WHO menganjurkan dilakukan Kampanye Imunisasi 
Nasional (National Immunization Campaign) dengan memberikan 2 dosis OPV 
dengan interval 1 bulan kepada semua anak umur kurang dari 5 tahun tanpa 
melihat status vaksinasi sebelumnya. Kampanye ini sebaiknya diselenggarakan 
pada musim dingin dan musim kering untuk mendapatkan dampak yang 
maksimum. Apabila tingkat penanggulangan yang telah tercapai di suatu negara 
sudah baik, maka kampanye imunisasi dengan target hanya daerah risiko tinggi 
saja dapat dilakukan.  
Catatan: Indonesia telah melaksakan kampanye Pekan Imunisasi Nasional  (PIN) 
untuk polio berturut-turut pada tahun 1995, 1996, 1997 dan diulang lagi pada 
tahun 2000.  
Kontraindikasi pemberian OPV antara lain imunodefisiensi kongenital (B-
lymphocyte deficiency, thymic dysplasia), terapi imunosupresif (HIV/AIDS, 
lymphoma, leukemia, penyakit keganasan lain) dan orang dengan imunodefisiensi 
dalam keluarga (IPV sebaiknya diberikan kepada orang ini). Namun demikian di 
daerah dimana polio masih merupakan masalah, WHO merekomendasikan 
pemakaian OPV bagi bayi yang kemungkinan terinfeksi dengan HIV. Diare tidak 
dianggap sebagai kontraindikasi untuk pemberian OPV. 
Pada saat OPV merupakan vaksin yang direkomendasikan untuk dipakai, maka 
polio paralitik yang terjadipada penerima vaksin atau kontak yang sehat mencapai 
angka 1 per 2,5 juta dosis di Amerika Serikat. Di Rumania pemberian suntikan 
antibiotika  yang berulangkali  dikaitkan dengan peningkatan  risiko terjadinya 
vaccine associated poliomyelitis. Imunisasi pada orang dewasa, imunisasi rutin 
untuk orang dewasa yang tinggal di daratan Amerika Serikat dan Kanada tidak 
diangap perlu. Namun imunisasi dasar perlu diberikan kepadaorang dewasa yang 
sebelumnya belum pernah mendapatkan imunisasi yang merencanakan untuk 
bepergian ke negara endemis polio. Imunisasi juga perlu diberikan kepada anggota 
masyarakat atau kelompok masyarakat dimana virus polio masih ditemukan, untuk 
petugas laboratorium yang menangani spesimen yang mengandung virus polio dan 
kepada petugas kesehatan yang kemungkinan terpajan dengan kotoran penderita 
yang mengandung virus polio liar. IPV direkomendasikan untuk imunisasi dasar 
pada orang dewasa yaitu 2 dosis dengan  interval 1-2 bulan dan dosis ketiga 
diberikan 6 -12 bulan kemudian. Untuk orang yang sebelumnya telah mendapat 
imunisasi lengkap dan sekarang mempunyai risiko yang tinggi untuk terpajan 
dapat diberikan dosis tambahan IPV. 
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B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya 
1) Laporan kepada otoritas kesehatan setempat: Wajib dilaporkan setiap ditemukan 

adanya kasus kelumpuhan. WHO menyebutnya sebagai Disease Under 
Surveillance, Kelas 1A. Di negara yang sedang melaksanakan program eradikasi 
polo, setiap kasus paralisis akut yang bersifat layuh (Accute Flaccid Paralysis 
(AFP)), termasuk Guillain-Barre Syndrome, pada anak-anak berusia kurang dari 
15 tahun harus segera dilaporkan. Hasil kultur virus dari tinja, informasi 
demografis, riwayat imunisasi, hasil pemeriksaan klinis serta pemeriksaan gejala 
sisa kelumpuhan setelah 60 hari harus disertakan dalam laporan tambahan. 
Riwayat imunisasi dan nomor lot vaksin harus dicatat. Kasus non paralitik harus 
dilaorkan juga kepada instansi kesehatan setempat, Kelas 2 A (lihat tentang 
pelaporan penyakit menular). 

2) Isolasi: Lakuan tindakan kewaspadaan enterik di rumah sakit untuk penderita yang 
disebabkan virus liar. Isolasi di lingkungan rumah tangga kurang bermanfaat oleh 
karena banyak angota keluarga sudah terinfeksi sebelum poliomyelitis dapat 
didiagnosa. 

3) Disinfeksi serentak: Lakukan disinfeksi terhadap discharge tenggorokan. Pada 
masyarakat dengan sistem pembuangan kotoran yang modern dan memadai, tinja 
dan urin dapat dibuang langsung ke dalam sistem pembuangan tinja tanpa 
dilakukan disinfeksi terlebih dahulu. Pembersihan menyeluruh. 

4) Karantina: Tidak begitu bermanfaat. 
5) Perlindungan terhadap kontak: Pemberian imunisasi kepada keluarga dan kontak 

dekat lainnya dianjurkan namun upaya ini tidak memberikan kontribusi langsung 
dalam pemberantasan KLB yang terjadi; sering virus telah menginfeksi kontak 
dekat yang rentan pada saat kasus pertama kali ditemukan. 

6) Investigasi kontak dan sumber infeksi: Walaupun hanya ditemukan satu kasus 
paralitik pada suatu komunitas harus segera dilakukan investigasi. Pencarian 
secara cermat kasus-kasus tambahan AFP pada daerah sekitar penderita sebagai 
bukti kemampuan melakukan deteksi dini. Penemuan kasus-kasus tambahan secara 
dini akan mempermudah upaya pemberantasan dan pengobatan terhadap kasus-
kasus yang tidak dilaporkan. 

7) Pengobatan spesifik: Tidak ada. Untuk perawatan bagi penderita polio akut 
dibutuhkan pengetahuan dan ketrampilan yang baik serta peralatan yang memadai 
terutama bagi penderita yang membutuhkan bantuan alat bantu pernafasan. 
Fisioterapi sangat bermanfaat untuk memulihkan fungsi tubuh setelah mengalami 
kelumpuhan akibat poliomyelitis dan dapat mencegah terjadinya deformitas yang 
biasanya muncul belakangan.  

 
C.  Cara-cara Penanggulangan Wabah: Di negara-negara yang sedang melaksanakan 

eradikasi polio, ditemukan satu kasus poliomyelitis saja sudah dianggap sebagai KLB. 
Dari hasil investigasi KLB, otoritas kesehatan dapat menentukan apakah perlu 
dilakukan program pemberian imunisasi tambahan. 

 
D. Implikasi bencana: Kepadatan hunian, berkumpulnya mereka yang rentan di suatu 

tempat seperti pada tempat-tempat penampungan pengungsi dan rusaknya 
infrastruktur sanitasi mempermudah terjadinya KLB. 
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E. Tindakan Internasional 
1) WHO memasukkan poliomyelitis sebagai Disease under surveillance yaitu 

penyakit yang diamati terus dan ditargetkan untuk dieradikasi pada akhir tahun 
2000. WHO meminta setiap Negara melaporkan segera apabila terjadi KLB di 
Negara mereka. Laporan lengkap tentang KLB ini dapat disusulkan kemudian. 
Isolasi virus dapat dilakukan di laboratorium yang ditunjuk. Dan laboratorium ini 
sudah diakreditasi sebagai bagian dari Global Polio Eradication Laboratory 
Network (Jaringan Laboratorium Global untuk eradikasi polio). Begitu virus dapat 
diisolasi maka dengan menggunakan pendekatan epidemiologi molekuler maka 
dapat dilacak sumber terjadinya KLB. Tiap negara diwajibkan mengirimkan 
laporan setiap bulan ke kantor WHO Regional, dimana negara tersebut menjadi 
anggota.  
PAHO (Pan American Health Organization) mentargetkan tercapainya eradikasi 
polio di benua Amerika pada akhir tahun 1990. Komisi Independen Internasional 
telah dibentuk untuk menilai apakah target ini suah tercapai apa belum. Komisi 
menyimpulkan dan memberikan sertifikasi bebas polio untuk benua Amerika, 
karena tidak ditemukan lagi penderita polio indegenous sejak bulan Agustus 1991. 

2) Para pelancong yang mengunjungi negara endemis polo hendaknya diberi 
imunisasi. 

3) Manfaatkan Pusat-pusat Kerja sama WHO. 
 
 
 
PSITTACOSIS      ICD-9 073; ICD-10 A70 
(Infeksi Chlamydial psittaci; Parrot fever, Avian chlamydiosis) 
 
1. Identifikasi 
 Penyakit Chlamydial akut dengan gejala klinis yang bervariasi berupa: demam, sakit 

kepala, ruam, nyeri otot, menggigigl. Sering menyerang saluran pernafasan bagian atas 
atau saluran pernafasan bagian bawah. Gejala-gejala pernafasan sering tidak  sesuai 
dibandingkan dengan gambaran pneumonia ekstensif yang terbaca pada foto toraks. Batuk 
pada awalnya tidak ada atau kalaupun ada non produktif, sputum kalau ada biasanya 
mukopurulen dan kental. Kadang-kadang nyeri pleuritik di dada dan kadang-kadang ada 
splenomegali, nadi biasanya lenih lambat dibanding dengan tingginya suhu badan. 
Encephalitis, myocarditis dan trombophlebitis kadang-kadang ditemukan sebagai 
komplikasi; penyakit bisa kambuh. Walaupun penyakit umumnya sedang atau ringan, 
namun dapat menjadi berat khususnya pada orang tua yang tidak mendapatkan 
pengobatan yang memadai. 

 Diagnosa psittacosis dapat diduga pada penderita dengan gejala-gejala yang sesuai dan 
ada riwayat terpajan dengan burung dan meningkatnya titer antibodi terhadap antigen 
chlamidial yang diambil dengan interval 2-3 minggu. Diagnosa pasti dapat ditegakkan 
hanya pada kondisi laboratorium yang tepat dan aman, dengan isolasi penyebab infeksi 
dari sputum, darah atau jaringan post martem pada mencit, telur atau kultur sel. Penemuan 
agen penyebab infeksi sangat sulit terutama pada penderita yang telah mendapatkan 
pengobatan antibiotika spektrum luas. 
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2. Penyebab penyakit: Chlamydia psittaci. 
 
3. Distribusi penyakit 
 Tersebar di seluruh dunia. Penularan yang terjadi melalui burung peliharaan yang sakit 

atau burung yang sehat; KLB kadang-kadang terjadi pada anggota rumah tangga, penjaga 
took binatang peliharaan, pada peternakan burung, pada burung di kebun binatang dan 
kandang burung merpati. Hamper sebagian besar kasus pada manusia bersifat sporadic. 
Banyak infeksi yang tidak bias terdiagnosa. 

 
4. Reservoir 
 Umumnya yang berperan sebagai reservoir adalah berbagai jenis burung seperti: ayam, 

merpati, kenari atau burung laut. Burung yang tampaknya sehat dapat berperan sebagai 
pembawa penyakit (carrier) dan mengeluarkan tinja yang mengandung penyebab penyakit 
terutama pada saat hewan tersebut mengalami stress oleh sebab kepadatan dan pada waktu 
dalam pengangkutan. 

 
5. Cara-cara penularan 
 Dengan inhalasi penyebab penyakit melalui kotoran kering, sekret dan debu yang berasal 

dari bulu burung yang terinfeksi. Burung impor yang mengandung psittaci  adalah yang 
paling sering berperan sebagai sumber penularan. Diikuti oleh kalkun, itik di peternakan 
dan anak itik, pabrik pemrosesan dan pendistribusian produk unggas dapat menjadi 
sumber penularan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Angsa dan merpati 
kadang-kadang berperan terhadap terjadinya kasus pada manusia. Infeksi melalui 
laboratorium dilaorkan pernah terjadi walaupun sangat jarang, pernah dilaporkan terjadi 
penularan dari orang ke orang selama fase akut pada penderita dengan batuk paroxysmal; 
namun kasus yang muncul dengan cara ini lebih dimungkinkan disebabkan oleh C. 
pneumoniae  daripada disebabkan oleh C. psittaci. 

 
6. Masa inkubasi: Masa inkubasi 1-4 minggu. 
 
7. Masa penularan: Burung yang sakit atau yang tampaknya sehat dapat mengeluarkan 

agen penyebab penyait melalui tinja baik secara berkala maupun terus-menerus selama 
berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. 

 
8. Kerentanan dan kekebalan: Setiap orang rentan terhadap penyakit ini. Imunitas yang 

terbentuk setelah infeksi tidak lengkap dan bersifat sementara. Dewasa yang lebih tua 
kalau terkena lebih berat. Tidak ada bukti bahwa orang dengan antibodi pada titer 
berapapun akan terlindungi dari infeksi. 

 
9. Cara-cara penanggulangan 

A. Cara-cara pencegahan 
1)  Berikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya pajanan dalam lingkungan 

rumah tangga maupun di dalam lingkungan pekerjaan dengan burung yang 
terinfeksi. Petugas kesehatan yang bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja 
pada pabrik pengolahan unggas seharusya waspada apabila menemukan seseorang 
dengan demam dan dengan gejala pernafasan yang disertai sakit kepala atau nyeri 
otot diantara para pekerja, fikirkan kemungkinan psittacosis. 
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2) Buatlah peraturan yang mengatur cara-cara importasi, peraturan tentang cara-cara 
beternak dan mengangkut burung antar daerah yang aman. Terutama burung-
burung ini jenis kakak tua/betet. Untuk mencegah terjadinya penularan, lakukan 
karantina terhadap burung-burung yang diduga terkena infeksi dan berikan 
pengobatan dengan antibiotika yang tepat. 

3) Burung-burung yang berpotensi sebagai reservoir yang diperdagangkan kepada 
khalayak ramai hendaknya dipelihara dan diternakkan pada kondisi dan 
lingkungan bebas psittacosis. Dan ditangani sedemikian rupa untuk mencegah 
terjadinya penularan. Tetrasiklin cukup efektif untuk memberantas psittacosis pada 
burung-burung ini apabila diberikan dengan tepat dan benar paling tidak selama 30 
hari sampai 45 hari. Kegagalan dapat saja terjadi.  

4) Lakukan kegiatan pengamatan (surveillance) terhadap toko binatang peliharaan 
dan toko burung dimana psittacosis muncul atau dimana burung secara 
epidemiologis terkait dengan kasus yang ditemukan dan lakukan juga pengamatan 
terhadap peternakan atau pabrik penglahan dimana ditemukan psittacosis pada 
manusia dan yang telah dilakukan investigasi secara epidemiologis. Burung yang 
terinfeksi harus diobati atau dimusnahkan dan area dimana mereka dipelihara 
harus dibersihkan dengan seksama dan didisinfeksi dengan phenolic compound 
seperti lysol, kreolin dan sebagainya. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya 

1) Laporan kepada otoritas kesehatan setempat: Kewajiban melaporkan kasus 
diberlakukan di sebagian besar negara bagian di Amerika Serikat dan negara-
negara lain, Kelas 2A (lihat tentang pelaporan penyakit menular). 

2) Isolasi: Tidak diperlukan. 
3) Disinfeksi serentak: Disinfeksi dilakukan terhadap semua discharge. Pembersihan 

menyeluruh. 
4) Karantina: Lakukan karantina terhadap peternakan dan daerah sekitarnya  yang 

terjangkit sampai dengan  burung yang sakit telah dimusnahkan atau telah diobati 
secara adekuat dengan tetrasiklin dan bangunan telah didisnfeksi. 

5) Imunisasi kontak: Tidak perlu. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi: Lakukan pelacakan asal burung yang 

dicurigai terjangkit. Burung-burung yang dicurigai terjangkit dan celupkan badan 
burung tersebut kedalam phenolic 2% atau dengan disinfektan yang serupa. 
Tempatkan bangka burung tersebut kedalam plastik, tutup dengan rapat dan 
dikirim dalam keadaan beku (atau dengan dry ice) ke laboratorium terdekat yang 
mampu melakukan isolasi Chlamydia. Apabila burung yang dicurigai tidak dapat 
dibunuh, kultur usap koaka atau kultur yang dibuat dari spesimen kotoran segera 
dikirim ke laboratorium dengan transport media yang tepat dan dengan cara-cara 
pengiriman yang memenuhi peraturan. Setelah dilakukan kultur, burung yang sakit 
segera diobati dengan tetrasiklin. 

7) Pengobatan spesifik: Antibiotika dari kelompok tetrasiklin diberikan selama 10-14 
hari sampai suhu kembali ke normal. Erythromycin merupakan obat alternatif 
apabla tetrasiklin merupakan kontraindikasi (kehamilan, anak umur kurang dari 9 
tahun). 
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C. Penanggulangan Wabah: Kasus umumnya muncul secara sporadis atau terbatas 
terjadi dalam lingkungan keluarga, sehingga akalu terjadi KLB pada peternakan 
burung atau pada perusahaan pemasok burung dapat sedemikian ekstensif. Laporkan 
KLB psittacosis yang terjadi pada ternak kalkun dan kawasan itik kepada otoritas 
peternakan dan otoritas kesehatan setemat. Pemberian dosis dalam jumlah besar 
tetrasiklin dapat mengurangi namun tidak dapat menghilankan infeksi pada kawanan 
unggas dan dapat menyulitkan investigasi. 

 
D. Implikasi bencana: Tidak ada. 
 
E. Tindakan Internasional: Tindakan internasional harus sejalan dengan peraturan-

peraturan yang berlaku di suatu negara yang mengatur importasi burung-burung yang 
berpotensi terjangkit psittacosis. 

 
 
 
Q-FEVER       ICD-9 083; ICD-10 A78 
(Query fever) 
 
1. Identifikasi 
 Penyakit demam rickettsia akut, serangan mendadak diikuti dengan menggigil, nyeri 

belakang mata, lemah, malaise dan keluar keringat berlebihan. Berat dan lamanya 
penyakit berlangsung sangat bervariasi. Infeksi dapat tanpa gejala atau berupa demam non 
spesifik ”fever unknown origin”. Pada beberapa kasus terlhat gambaran pneumonitis pada 
foto toraks, tetapi batuk, riak dan dahak serta nyeri dada dan gejal afisik lainnya tidak 
menonjol. Kelainan tes fungsi hati sering dijumpai.  Pernah dilaporkan terjadi hepatitis 
granulomatosa kronis atau akut yang sering dikacaukan dengan hepatitis tuberkulosa. Q-
fever kronis gejala klinis utama berupa endokarditis endokarditis ini dapat terjadi pada 
orang yang dengan kelainan bawaan (seperti bicuspid aortic) atau pada orang dengan klep 
jantung buatan.  Perjalanan penyakit ini indolen dan berlangsung bertahun-tahun. Gejala 
klinis yang jarang ditemukan seperti kelainan neurologik, pernah dilaporkan. Angka 
kematian kasus yang tidak diobati biasanya kurang dari 1% namun pernah dilaporkan 
mencapai 2,4%.  Pada kasus-kasus yang diobati dengan tepat, angka kematian sangat kecil 
sekali dan dapat diabaikan kecualipada kasus dengan endokarditis, dimana pada kasus ini 
perlu perpanjangan pemberian antibiotika bahkan perlu dilakukan operasi pengantian 
katup. 

 Diagnosa laboratorium ditegakkan dengan adanya peningkatan titer antibodi spesifik pada 
fase akut dan penyembuhan dengan tes IF, microaglutination, CF atau ELISA; Titer 
antibodi yang tinggi pada fase 1 menunjukkan adanya infeksi kronis seperti adanya 
endokarditis. Penemuan penyebab infeksi dari dalam darah merupakan cara diagnosa 
pasti, namun hal ini sangat membahayakan petugas laboratorium. Q fever Coxiellae dapat 
didentifikasi dari biopsi jaringan (biopsi hati atau dari katup jantung) dengan 
immunostains dan EM. 

 
2. Penyebab penyakit 
 Coxiella burnetti, organisme ini mempunyai dua fase antigen; fase 1 ditemukan di alam 
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dan fase 2 setelah melalui beberapa tingkat pasase laboratorium pada telur atau kultur sel. 
Organisme ini memiliki stabilitas yang tidak biasa, dapat mencapai konsentrasi tinggi 
pada jaringan binatang, khususnya pada plasenta dan sangat tahan terhadap berbagai 
dinsinfektan. 

 
3. Distribusi penyakit 
 Tersebar di seluruh dunia. Insidensi penyakit ini mengikuti pola gunung es, penderita 

yang dilaporkan jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah penderita yang sebenarnya. 
Lebih-lebih karena penyakit ini gejala klinisnya sangat  ringan sehingga tidak terdeteksi 
disamping tidak tersedianya fasilitas laboratorium. Penyakit ini endemis di daerah dimana 
banyak binatang reservoir dan biasanya menyerang dokter hewan, penjual daging, 
peternak domba, petani dan kadang-kadang pekerja pengolahan susu. KLB pernah 
dilaporkan terjadi pada pekerja tempat penyimpanan ternak, di tempat pengepakan daging, 
di tempat penggemukan ternak, di laboratorium dan di pusat-pusat veteriner dimana di 
pusat tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan domba sebagai binatang 
percobaan (khususnya biri-biri betina yang sedang bunting). Pada waktu Perang Dunia II 
ribuan tentara Amerika yang ditempatkan di Eropa terjangkit penyakit ini. Kadang-kadang 
ditemukan satu-dua orang  penderita tanpa ada riwayat kontak dengan binatang. Bukti 
tentang infeksi lama yang dialami sering ditemukan pada peneliti yang bekerja di 
laboratorium menangani C. burnetii. Dan penderita juga pernah ditemukan terjadi pada 
para pengunjung fasilitas laboratorium tersebut. 

 
4. Reservoir 
 Domba, sapi, kabing, kucing, anjing dan beberapa binatang liar (bandicoot, sejenis tikus) 

dan ebrbagai spesies tikus liar, burung dan tungau merupakan reservoir alami. Penularan 
transovarial dan transtadial sering terjadi pada tungau yang merupakan bagian dari siklus 
kehidupan liar rodentia, binatang yang lebih besar dan burung. Tungau dianggap bukan 
sebagai sumber infeksi yang utama terhadap manusia di Amerika Serikat. Binatang yang 
terinfeksi termasuk domba dan kucing biasanya tanpa gejala, namun binatang ini 
mengeluarkan organisme dalam jumlah besar pada jaringan plasenta ketika melahirkan. 

 
5. Cara penularan 
 Biasanya melalui udara, penyebaran Coxiellae melalui debu dari alat-aat yang 

terkontaminasi dengan jaringan plasenta, air ketuban dan kotoran binatang yang terinfeksi, 
penularan juga terjadi di fasilitas pemrosesan hewan yang terinfeksi atau produk 
sampingannya dan pada ruang nekropsi. Partikel udara yang mengandung organisme 
dapat tertiup angin sampai jarak ang cukup jauh (satu setengah mil atau lebih); penularan 
dapat terjadi melalui kontak langsung dengan binatang yang terinfeksi dan bahan lain 
yang terkontaminasi seperti wool, jerami, pupuk serta pakaian kotor di binatu. Susu segar 
dari sapi yang terinfeksi mengandung organisme ini dan kemungkinan sebagai penyebab 
timbulnya beberapa kasus Q fever, namun hal ini belum dapat dibuktikan. Penularan 
langsung melalui transfusi darah atau melalui transfusi sumsum tulang pernah dilaporkan.  

 
6. Masa inkubasi: Tergantung pada jumlah dosis ineksi, basanya 2-3 minggu. 
 
7. Masa penularan: Penularan langsung dari oang ke orang jarang terjadi. Namun pakaian 

yang terkontaminasi dapat menjadi sumber infeksi. 
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8. Kerentanan dan kekebalan: Semua orang rentan terhadap infeksi. Imunitas yang timbul 
setelah sembuh dari sakit diperkirakan berlangsung seumur hidup. Dimana imunitas cell 
mediated berlangsung lebih lama dibandingkan dengan yang humoral. Antibodi yang 
terdeteksi dengan CF bertahan sampai 3-5 tahun. Antibodi yang terdeteksi dengan IF tetap 
bertahan selama 10-15 tahun. 

 
9. Cara-cara penanggulangan 

A. Cara-cara pencegahan 
1) Berikan penyuluhan kepada masyarakat yang bekerja pada  pekerjaan dengan 

risiko tinggi (seperti peternak domba, pemerah susu, peneliti hewan, pekerja di 
pemotongan hewan), pengetahuan tentang sumber infeksi dan pentingnya 
disinfeksi adekuat dan cara-cara pembuangan sampah produk binatang. Kurangi 
akses terhadap kotoran domba dan sapi, kandang dan laboratorium dengan 
binatang yang potensial tertular. Dan tekankan kepada mereka pentingna 
melakukan pasteurisasi terhadap susu. 

2) Lakukan pasteurisasi terhadap susu sapi, susu kambing dan domba pada suhu 
62,7°C (145°F) selama 30 menit atau pada suhu 71,6°C (161°F) selama 15 menit, 
atau dengan dididihkan akan menonaktifkan Q fever Coxilliae. 

3) Belum ada vaksin secara komersial saat ini beredar di Amerika Serikat. Vaksin 
yang masih dalam tahap penyelidikan dibuat dari kuning telur yang diinfeksi 
dengan C. burnetii fase 1 bermanfaat dalam melindungi petugas laboratorium dan 
dianjurkan sekali diberikan kepada mereka yang diketahui bekerja dengan C. 
burnetii hidup.  Juga harus dipertimbangkan untuk diberikan kepada pekerja 
pemotongan hewan dan pekerjaan berbahaya lainnya termasuk kepada mereka 
yang melakukan riset medis dengan domba yang sedang bunting. Untuk 
menghindari reaksi lokal yang hebat, pemberian vaksinasi harus didahului dengan 
tes sensitivitas kulit dengan dosis kecil vaksin yang diencerkan; vaksin sebaiknya 
tidak diberikan kepada individu dengan hasil tes kulit dan tes antibodi positif atau 
ada riwayat Q fever yang jelas. Vaksin bisa didapat dibawah IND dengan 
menghubungi Komandan US Army Medical Research dan Material Command, 
Attn: MCMR-UMP. Fort Detrick, Frederick, MD 21702-5009, telpon 301 -
6192051. 

4) Petugas riset yang menggunakan domba bunting harus dicatat dan didaftar di 
bawah surveilans medis dan program penyuluhan kesehatan. Program ini harus 
dimulai dengan evaluasi dasar status serologis, diikuti dengan evaluasi secara 
periodik. Orang dengan risiko tinggi (seperti mereka dengan kelainan katup 
jantung, wanita usia subur, orang dengan pengobatan imunosupresan) harus diberi 
penjelasan tenang risiko mendapatkan penyakit yang serius sebagai akibat Q-fever. 
Pemakaian binatang untuk penelitian harus dinilai terhadap infeksi Q fever dengan 
pemeriksaan serologis. Pakaian bekas pakai petugas laboratorium harus dikemas 
dan dicuci secara benar untuk mencegah infeksi pada petugas binatu. Fasilitas 
penyimpanan domba harus jauh dari daerah pemukiman penduduk dan upaya 
pencegahan harus dilaksanakan untuk mencegah aliran udara ke daerah 
pemukiman lainnya; tidak sembarang pengunjung boleh datang. 
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B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya 
1) Laporan kepada otoritas kesehatan setempat: Di Amerika Serikat di daerah dimana 

penyakit ini endemis kasus harus dilaporkan; di banyak negara penyakit ini bukan 
merupakan penyakit yang harus dilaporkan, Kelas 3B (lihat laporan tentang 
penyakit menular). 

2) Isolasi: Tidak ada. 
3) Disinfeksi serentak: Lakukan disinfeksi untuk sputum, darah serta barang-barang 

yang terkontaminasi dengan menggunakan bahan-bahan berikut: 0,05% 
hypochloride, 5% peroxide  atau larutan 1:100 Lysol.  Lakukan tindakan 
kewaspadaan universal pada pemeriksaan postmortem dari kasus yang dicurigai 
baik pada binatang maupun manusia. 

4) Karantina: Tidak ada. 
5) Imunisasi kontak: Tidak perlu. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi: Dicari riwayat kontak dengan domba, sapi 

dan kambing di peternakan atau di fasilitas penelitian, dengan kucing beranak atau 
ada riwayat mengkonsumsi susu segar atau apakah ada riwayat kontak langsung 
atau tidak langsung dengan laboratorium yang menangani C. burnetii. 

7) Pengobatan spesifik: Untuk penyakit akut, tetrasiklin (khususnya doxycycline) oral 
selama 15-21 hari; diualng lagi bila kambuh. Untuk penyakit kronis (endokarditis) 
diberikan doxycycline dan oflaxacine selama beberapa tahun, atau doxycycline  
dikombinasi dengan  dikombinasi dengan hydroxychloroquine selama beberapa 
tahun. Pengantian secara peratif etrhadap katup janung yang terinfeksi mungkin 
diperlukan bagi penderita tertentu untuk tujuan pengobatan. 

 
C. Penanggulangan Wabah: KLB biasanya berlangsung sebentar. Upaya 

penanggulangan terbatas dilakukan untuk menghilangkan sumber infeksi.  Laukan 
observasi terhadap orang yang terpajan dan berikan terapi antibiotika untuk mereka 
yang sakit. 

 
D. Implikasi menjadi bencana: Tidak ada. 

 
E. Tindakan Internasional: Pengawasan importasi kambing, domba dan ternak dan 

produk (misalnya wool). Manfaatkan Pusat-pusat Kerja sama WHO. 
 
 
 
RABIES        ICD-9 071; ICD-10 A82 
(Hydrophobia, Lyssa) 
 
1.  Identifikasi 
 Suatu penyakit  encephalomyelitis viral akut dan fatal; serangan biasanya dimulai dengan 

perasaan ketakutan, sakit kepala, demam, malaise, perubahan perasaan sensoris, pada 
bekas gigitan binatang. Gejala yang sering muncul adalah eksitabilitas dan aerophobia. 
Penyakit ini berlanjut kearah terjadinya  paresis atau paralisis, kejang otot-otot menelan 
menjurus kepada perasaan takut terhadap air (hydrophobia), diikuti dengan delirium dan 
kejang. Tanpa intervensi medis, basanya berlangsung 2-6 hari dan kadang-kadang lebih, 
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kematian biasanya karena paralisis pernafasan. 
 Diagnosa ditegakkan dengan teknik pewarnaan FA yang spesifik terhadap jaringan otak 

atau dengan isolasi virus pada tikus atau sistem pembiakan sel. Diagnosa presumptive 
dapat ditegakkan dengan teknik pewarnaan FA spesifik dari potongan kulit yang 
dibekukan diambil dari kuduk kepaa bagian yang berambut. Diagnosa serologis 
didasarkan pada tes neutralisasi pada mencit atau kultur sel. 

 
2. Penyebab penyakit  
 Virus rabies, rhabdovirus dari genus Lyssavirus. Semua anggota genus ini mempunyai 

persamaan antigen, namun dengan teknik antibodi monoklonal dan nucleotide sequencing 
dari virus menunjukkan adanya perbedaan tergantung spesies binatang atau lokasi 
geografis darimana mereka berasal. Virus yang mirip dengan rabies yang ditemukan di 
Afrika (Mokola dan Duvenhage)  jarang menyebabkan kesakitan pada manusia mirip 
seperti rabies dan jarang yang fatal. Lyssavirus  baru telah ditemukan pertama kali pada 
tahun 1996, pada beberapa spesies dari Flying fox dan kelelawar di Australia dan telah 
menyebabkan dua kematian pada manusia dengan gejala penyakit seperti rabies. Virus ini 
untuk sementara diberi nama ”Lyssavirus kelelawar Australia”. Virus ini mirip dengan 
virus rabies namun tidak identik dengan virus rabies klasik. Sebagian penderita penyakit 
yang disebabkan oleh virus yang mirip rabies inim dengan teknik pemeriksaan standard 
FA test kemungkinan didiagnosa sebagai rabies.  

 
3. Distribusi penyakit 
 Tersebar di seluruh dunia, dengan perkiraan 35.000 – 40.000 kematian per tahun, hampir 

semuanya terjadi di negara berkembang. Dari tahun 1980 sampai dengan 1997, di 
Amerika Serikat, 36 kematian pada manusia oleh karena rabies telah dilaporkan; 12 
diantaranya kemungkinan didapat di luar Amerika Serikat. Dari mereka yang diduga 
terinfeksi di Amerika Serikat, lebih dari separuh meninggal karena rabies yang dikaitkan 
dengan kelelawar. Sejak tahun 1950 kematian manusia karena rabies secara bertahap 
menurun, sebagai hasil dari pemberian imunisasi rabies secara rutin kepada anjing dan 
kucing dan meningkatnya efektivitas pengobatan prophylaxis pasca paparan. 

 Rabies adalah penyakit yang terutama menyerang binatang. Daerah dengan populasi 
binatang yang sat ini bebas dari rabies hanyalah Australia, New Zaeland, Papua Nugini, 
Jepang, Hawaii, Taiwan, Oceania, United Kingdom, Irlandia, Iceland, Norwegia, Swedia, 
Finlandia, Portugal, Yunani, India bagian Barat dan Kepulauan Atlantik. Urban (atau 
Canine) rabies ditularkan oleh anjing, sedangkan sylvatic rabies adalah penyakit 
carnivora liar dan kelelawar, yang menular secara sporadis kepada anjing, kucing dan 
ternak. Di Eropa, rabies rubah menyebar luas, namun telah menurun sejak tahun 1978 
pada saat imunisasi dengan vaksin rabies oral dimulai; Di Eropa Barat, jumlah kasus 
rabies menurun drastis sejak tahun 1992, kecuali rabies pada kelelawar. Sejak tahun 1986 
kasus rabies kelelawar telah dilaorkan dari Denmark, Belanda dan Jerman Barat.  Di 
Amerika Serikat dan Kanada rabies liar sering melibatkan racoon, musang (skunk), rubah, 
coyotes dan kelelawar. Telah terjadi epizootik progresif diantara racoon di Amerika 
Serikat bagian Tenggara sejak lebih dari satu dekade dan sekarang telah mencapai New 
Enland, dan saat ini diantara coyotes dan anjing di Texas Selatan telah terjadi penyebaran 
virus ke binatang domestik dan umumnya adalah kepada kucing. 
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4. Reservoir 
 Berbagai Canidae domestik dan liar, seperti anjing, serigala, coyotes, rubah, serigala serta 

jackal; juga skunks, arcoon, mongoose dan mamalia menggigit lainnya. Populasi vampire 
yang terinfeksi, kelelawar frugivorous (pemakan buah) dan insectivorous (pemakan 
serangga) ditemukan di Amerika Serikat, Kanada dan sekarang bahkan di Eropa. Di 
negara berkembang, anjing tetap merupakan reservoir utama, kelinci, opposums, bajing, 
chipmunk, tikus dan mencit jarang terinfeksi, dan kasus gigitan pada manusia juga jarang 
terjadi. Bila terjadi gigitan maka hubungi fasilitas kesehatan untuk profilaksis rabies.  

 
5. Cara-cara penularan 
 Ar liur binatang sakit yang mengandung virus menularkan virus melalui gigitan atau 

cakaran (dan sangat jarang sekali melalui luka baru di kulit atau melalui selaput lendir 
yang utuh). Penularan dari orang ke orang secara teoritis dimungkinkan oleh karena liur 
dari orang yang terinfeksi dapat mengandung virus, namun hal ini belum pernah 
didokumentasikan. Transplantasi organ (cornea) dari orang yang meninggal karena 
penyakit sistem saraf pusat yang tidak terdiagnosa dapat menularkan rabies kepada 
penerima organ tadi. Penyebaran melalui udara telah dibuktikan terjadi di suatu gua 
dimana terdapat banyak kelelawar yang hinggap dan pernah juga terjadi di laboratorium, 
namun kejadiannya sangat jarang. Di Amerika Latin, penularan melalui kelelawar 
vampire yang terinfeksi kepada binatang domestik sering terjadi. Di Amerika Serikat 
kelelawar pemakan serangga jarang menularkan rabies kepada binatang di darat baik 
kepada binatang domestik maupun binatang liar. 

 
6. Masa inkubasi 
 Biasanya berlangsung 3-8 mingu, jarang sekali sependek 9 hari atau sepanjang 7 tahun; 

masa inkubasi sangat tergantung pada tingkat keparahan luka, lokasi luka yang erat 
kaitannya  dengan keadatan jaringan saraf di lokasi luka dan jarak luka dari otak, dan 
tergantung pula dengan jumah dan strain virus yang masuk, serta tergantung dari 
perlindungan oleh pakaian dan faktor-faktor lain. Masa inkubasi yang panjang terjadi pada 
individu prepubertal. 

 
7. Masa penularan 
 Pada anjing dan kucing, biasanya 3-7 hari sebelum munclnya gejala klinis (jarang lebih 

dari 4 hari) dan selama periode sakit. Masa penularan yang lebih panjang sebelum 
munculnya gejala klinis (yaitu 14 hari) telah diamati di Ethiopia pada strain virus rabies 
pada anjing. Pada satu studi diketahui kelelawar mengeluarkan virus melali tinjanya 12 
hari sebelum sakit, pada studi yang lain skunk mengeluarkan virus melalui tinjanya untuk 
palng sedikit 8 hari sebelum munculnya gejala klinis. Skunk mungkin mengeluarkan virus 
sampai 18 hari sebelum mati. 

 
8. Kerentanan dan kekebalan 
 Semua mamalia rentan terhadap rabies dengan berbagai tingkatan yang sangat 

dipengaruhi oleh strain virus. Manusia paling resisten terhadap infeksi dibandingkan 
dengan banyak spesies binatang, hanya sekitar 40% dari orang Iran yang dipastikan digigit 
binatang yang menderita rabies berkembang menjadi sakit. 
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9. Cara-cara pemberantasan 
A. Cara-cara pencegahan 

1) Lakukan pendaftaran, berikan lisensi dan imunisasi kepada semua anjing di 
negara-negara enzootik; tangkap dan bunuh binatang yang tidak ada pemiliknya 
dan berkeliaran di jalanan. Imunisasi semua kucing. Berikan penyuluhan kepada 
pemilik binatang peliharaan dan kepada masyarakat tentang pentingnya 
pemberantasan terhadap kucing dan anjing (bahwa hewan peliharaan harus diikat 
bila berada di tempat ramai kalau tidak bisa dikandangkan, bahwa kalau ada 
hewan yang berkelakuan aneh atau yang sakit baik hewan domestik maupun 
hewan liar, hewan ini mungkin berbahaya dan sebaiknya tidak diambil atau 
disentuh. Kalau ditemukan anjing atau binatang berperilaku aneh dan binatang 
yang menggigit manusia atau menggigit binatang lainnya  segera laporkan kepada 
polisi dan atau kepada petugas kesehatan setempat.  Binatang tersebut harus 
ditangkap, dikandangkan untuk diobservasi sebagai upaya pencegahan terhadap 
rabies; dan binatang liar tadi jangan dipelihara sebagai binatang peliharaan. Oleh 
karena upaya memberantas dan mengurangi populasi anjing secara terus-menerus 
merupakan upaya yang efektif. 

2) Pertahankan kegiatan surveilans aktif terhadap rabies pada binatang. Kapasitas 
laboratorium harus dikembangkan untuk dapat melakukan pemeriksaan FA pada 
semua jenis binatang liar yang terpajan dengan manusia atau terpajan dengan 
binatang peliharaan dan pemeriksaan terhadap semua binatang peliharaan yang 
secara klinis diduga mengidap rabies. Berikan penyuluhan kepada dokter, dokter 
hewan dan petugas pengawasan binatang agar menangkap atau membunuh atau 
melakukan pemeriksaan laboratorium pada binatang yang terpajan dengan 
manusia atau terpajan dengan binatang peliharaan. 

3) Penahanan dan observasi klinis selama 10 hari dlakukan terhadap anjing atau 
kucing yang walaupun tampak sehat dan diketahui telah menggigit orang 
(sedangkan anjing atau kucing yang tidak ada pemiliknya dapat langsung dibunuh 
dan diperiksa untuk rabies dengan mikroskop fluorescence); anjing dan kucing 
yang menunjukkan gejala mencurigakan teradap kemungkinan rabies harus 
dibunuh dan diperiksa untuk rabies. Bila binatang yang menggigit terinfeksi pada 
waktu menggigit, gejala rabies akan muncul dalam waktu 4-7 hari, dengan 
timbulnya perubahan perlaku dan eksitabilitas atau terjadi kelumpuhan dan diikuti 
dengan kematian. Semua binatang liar yang telah menggigit manusia harus 
dibunuh segera dan otaknya diambil dan diperiksa untuk pembuktian rabies. Pada 
kasus gigitan oleh binatang peliharaan yang berperilaku normal atau oleh binatang 
yang sangat mahal atau oleh binatang di kebun binatang maka lebih tepat untuk 
dipertimbangkan pemberian profilaksis pasca pajanan keada korban gigitan dan 
sebagai ganti pemusnahan binatang dilakukan karantina selama 3-12 minggu. 

4) Segera kirim ke laboratorium, kepala utuh dari binatang yang mati dan kepada 
yang dicurigai rabies, dikemas dalam es (tidak beku), untuk dilakukan 
pemeriksaan antigen viral dengan pewarnaan FA, atau bila pemeriksaan ini tidak  
tersedia, dengan pemeriksaan mikroskopis untuk badan Negri, diikuti dengan 
inokulasi pada tikus. 

5) Segera bunuh anjing atau kucing yang tidak diimunisasi dan yang telah digigit 
oleh binatang liar, apabila pilihannya adalah mengurung maka kurunglah binatang 
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tersebut pada kandang atau kurungan yang terbukti aman untuk paling sedikit 6 
bulan dibawah supervisi dokter hewan dan diimunisasi dengan vaksin rabies 30 
hari sebelum dilepas. Bila binatang tersebut sudah pernah diimunisasi, lakukan 
imunisasi ulang dan tahan (diikat atau dikurung) binatang tersebut paling sedikit 
selama 45 hari. 

6) Imunisasi dengan vaksin oral untuk reservoir binatang liar yaitu vaksin yang berisi 
virus yang telah dilemahkan atau vaksin vektor recombinant telah terbukti efektif 
dapat mengeliminasi rabies pada rubah di sebagian Eropa dan Kanada. Teknik ini 
sedang dievaluasi di Amerika Serikat dengan menggunakan droping dari udara 
dengan umpan yang berisi vaksin recombinant. 

7) Koordinasikan program pemberantasan rabies dengan bekerja sama dengan 
otoritas suaka binatang liar untuk mengurangi populasi rubah, skunk, racoon, dan 
binatang darat liar lainnya yang merupakan host dari sylvatic rabies di daerah 
enzootik yang mengitari daerah perkemahan atau daerah hunian manusia. Apabila 
kegiatan depopulasi terhadap binatang tersebut secara lokal telah dilakukan, harus 
dipertahankan untuk menahan terjadinya peningkatan kembali populasi binatang 
tadi dari daerah sekitarnya. 

8) Oran yang berisiko tinggi (dokter hewan, petugas suaka alam dan petugas 
keamanan taman di daerah enzootik atau epizootik, petugas pada karantina, 
laboratorium dan petugas lapangan yang bekerja dengan rabies dan wisatawan 
yang berkunjung dalam waktu yang lama ke daerah endemis rabies) harus diberi 
imunisasi prapajanan. Ada 3 jenis vaksin rabies yang beredar di pasaran di 
Amerika Serikat yaitu Human Diploid Cell Rabies Vaccine (HDCV), satu jenis 
vaksin inaktivasi yang dibuat dari virus yang ditumbuhkan pada kultur sel diploid 
manusia; kemudian Rabies Vaccine Adsorbed (RVA), yaitu jenis vaksin inaktivasi 
yang ditumbuhkan pada sel diploid rhesus; dan jenis vaksin yang ketiga adalah 
Purified Chick Embryo Cell Vaccine (PCBC), vaksin inaktivasi yang ditumbuhkan 
pada kultur primer dari firboblast ayam. (Vaksin kultur sel yang poten dari jenis 
lain tersedia di negara lain). Setiap jenis vaksin dapat diberikan dalam tiga dosis 
masing-masing 1,0 cc (IM) pada hari 0, 7 dan hari ke-21 atau ke-28. Regimen ini 
cukup memuaskan sehingga pemeriksaan serologis pasca imunisasi tidak 
dilakukan secara rutin kecuali pada kelompok tertentu yang berisiko tinggi atau 
orang yang mengalami immunodeficiency.  

 Bila risiko pajanan berlanjut, maka pemberian booster dosis tunggal atau 
pemeriksaan  serum untuk melihat antibodi neutralizing dilakukan setiap 2 tahun, 
dengan dosis booster kalau ada indikasi. HCDV juga telah disetujui untuk dipakai 
untuk imunisasi prapajanan dengan pemberian intradermal (ID) sebesar 0,1 cc 
diberikan pada hari ke-0, 7 dan 21 atau 28. Bila imunisasi diberikan untuk 
persiapan perjalanan ke daerah endemis rabies, 30 hari atau lebih harus dilewati 
terlebih dahulu setelah dosis ketiga diberikan sebelum berangkat, kalau tidak maka 
pemberian imunisasi harus IM. Imunisasi ID, secara umum memberikan hasil yang 
sangat bagus di Amerika Serikat, namun respons antibodi rata-rata agak rendah 
dan durasinya mungkn lebih pendek dibandingkan dengan dosis 1 cc IM. Namun 
respons antibodi untuk imunisasi ID berubah-ubah pada beberapa kelompok yang 
sedang mendapatkan pengobatan chloroquine sebagai chemoprophylaxis 
antimalaria, sehingga pemakaian ID tidak dianjurkan pada situasi ini kecuali di 
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tempat tersebut tersedia fasilitas untuk pemeriksaan sera untuk melihat titer 
antibodi neutralizing. Walaupun respons kekebalan tidak pernah dievaluasi secara 
struktural untuk antimalaria sejenis chloroquine (mefloquine, 
hydroxychloroquine), maka kewaspadaan serupa bagi individu yang menrima obat 
ini harus dilakukan. RVA dan PCBC jangan diberikan intradermal. 

9) Pencegahan rabies setelah gigitan binatang (profilaksis pasca pajanan) seperti 
berikut: 
a. Pengobatan luka gigitan 

Cara yang paling efektif untuk mencegah rabies adalah dengan segera dan 
dengan secara seksama membersihkan luka gigitan atau cakaran binatang 
dengan sabun atau detergen lalu dibasuh dengan air. Luka sebaiknya tidak 
dijahit kecuali dengan alasan kosmetik yang tidak dapat dihindarkan atau 
untuk alasan dukungan jaringan. Bila diperlukan jahitan, dilakukan setelah 
pemberian infiltrasi lokal antiserum (lihat 9b di bawah); jahitan tidak boleh 
terlalu erat dan tidak menghalangi pendarahan dan drainase. 

 
b. Proteksi imunologi spesifik 

Pencegahan imunologis terhadap rabies pada manusia adalah dengan 
memberikan Human Rabies Immunoglobulin (HRIG) secepat mungkin setelah 
terpajan untuk menetralisir virus pada luka gigitan, kemudian berikan vaksin 
pada tempat yang berbeda untuk mendapatkan imunitas aktif. Hanya HRIG 
yang diijinkan di Amerika Serikat, sedangkan Immunoglobulin (IG) equine 
murni (ERIG) tersedia di negara-negara lain. Dari hasil studi pada binatang 
didapatkan bahwa penyakit pada manusia yang disebabkan Lyssavirus 
kelelawar Australia dapat dicegah dengan pemberian vaksin rabies dan 
imunoglobulin rabies, dan profilaksis pasca paparan direkomendasikan untuk 
orang yang digigit atau dicakar oleh semua jenis kelelawar di Australia, 
sebaliknya vaksin rabies tidak efektif untuk pengobatan lyssavirus kelelawar 
Afrika. 
Imunisasi pasif:  HRIG digunakan dengan dosis tunggal 200 IU/kg BB; 
setengahnya disuntikkan kedalam dan sekitar luka jika memungkinkan, dan 
sisanya diberikan IM. Bila serum binatang yang digunakan, maka intradermal 
atau subkutan harus dilakukan terlebih dahulu untuk mendeteksi sensitivitas 
alergi dan dosisnya harus dinaikkan sampai dengan sebesar 40 IU/kg. 
Vaksin:  Sebaiknya yang dipakai adalah HDCV (atau RVA) dalam 5 dosis 1,0 
cc IM pada daerah deltoid. Dosis pertama diberikan segera setelah gigitan 
(pada saat yang sama diberikan dosis tunggal HRIG, dan dosis lainnya pada 
hari ke-3, 7, 14 dan 28-35 hari setelah dosis pertama. (Rute intradermal pada 
banyak tempat selama ini telah banyak digunakan di banyak negara untuk 
tujuan profilaksis pasca paparan, namun cara ini tidak diijinkan di Amerika 
Serikat). Pada individu dengan kemungkinan imunodefisiensi, spesimen serum 
darah harus  diambil setelah pemberian dosis terakhir vaksin dan diperiksa 
untuk melihat titer antibodi rabies. Apabila muncl reaksi sensitisasi setelah 
imunisasi, konsulkan ke Departemen Kesehatan atau Konsultan Penyakit 
Infeksi untuk petunjuk selanjutnya. Bila orang tersebut sebelumnya telah 
mendapatkan dosis lengkap imunisasi rabies dengan vaksin yang telah 
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mendapat lisensi, atau timbul antibodi neutralisasi setelah imunisasi prapajanan 
(liat 9 AB di atas), atau setelah pemberian regimen pasca pajanan, maka hanya 
2 dosis vaksin yang diperlukan, satu dosis diberikan segera dan satu dosis lagi 
diberikan 3 hari kemudian. Dengan pajanan yang hebat (misalnya gigitan di 
kepala) dosis ketiga diberikan pada hari ke-7. HRIG tidak digunakan dalam 
regimen ini.  

c. Hal-hal yang diuraikan berikut  ini adalah sebagai petunjuk umum yang harus 
dilakukan dalam upaya profilaksis terhadap rabies dalam berbagai situasi yang 
berbeda: 
- Apabila seseorang  digigit binatang/anjing dan bukan karena provokasi, 

dan binatang tersebut tidak tertangkap dan di daerah tersebut rabies 
menyerang spesies binatang tersebut, maka kepada korban gigitan 
diberikan HRIG dan vaksin. Gigitan oleh karnivora liar dan kelelawar 
orang tersebut dianggap potensial terpajan dengan rabies, kecuali 
dibuktikan negatif dengan pemeriksaan laboratorium. 

- Apabila fasilitas pemeriksaan laboratorium tersedia, maka anjing yang 
menggigigt tersebut harus dibunuh segera (dihadiri oleh pemilik dan 
petugas kesehatan) dan diambil otaknya untuk diperiksa dengan teknik FA. 
Hasil pemeriksaan laboratorium ini akan menentukan apakah seseorang 
memerlukan pengobatan anti rabies ataukah tidak. 

- Keputusan untuk memberikan HRIG atau vaksin segera setelah terpajan 
dengan anjing atau kucing, atau selama dilakukan pengawasan terhadap 
binatang tersebut (lihat uraian pada seksi 9A3 di atas) didasarkan kepada: 
perilaku binatang tersebut selama  dilakukan observasi; apakah di daerah 
tersebut ada rabies dan kondisi gigitan (lihat penjelasan di bawah). 

d. Pemberian imunisasi dengan vaksin rabies yang beredar saat ini risiko terkena 
ensefalitis pasca imunisasi sangat kecil sekali; selama ini hanya ada 2 kasus 
transient neuroparalytic yang dlaporkan terjadi di Amerika Serikat. Timbulnya 
reaksi lokal seperti rasa sakit, eritema dan pembengkakan atau gatal di daerah 
swuntikan dilaporkan terjadi pada 25% dari mereka yang menerima 5 dosis 
vaksin1,0 cc. Dan reaksi sistemik sedang seperti sakit kepala, mual, sakit pada 
otot, pusing dan sakit perut dilaporkan terjadi pada 20% penerima vaksin. 
Reaksi ”serum sickness” seperti urtikaria primer gatal di seluruh tubuh dan 
dengan ronchi pada paru-paru jarang dilaporkan terjadi. Namun dilaporkan 6% 
dari orang yang menerima dosis booster profilaksis prapajanan timbul reaksi 
hipersensitivitas 2-21 hari setelah pemberian HDCV. Gejala hipersensitivitas 
tersebut berupa timbul ruam seluruh tubuh disertai gatal, urtikaria, arthralgia, 
arthritis, angiodema, nausea, muntah, demam dan malaise. Gejala-gejala ini 
dapat diatasi dengan pemberian antihistamin, responsnya cukup baik; namun 
beberapa kasus memerlukan corticosteroid atau epinephrine. Mereka yang 
terpajan dengan rabies dan menunjukkan reaksi hipersensitivitas seperti 
tersebut di atas, pemberian imunisasi harus diteruskan sampai dosis lengkap 
dengan catatan reaksi hipersensitivitas tersebut dapat diobati. Hanya 1% dari 
mereka yang menerima dosis booster RVA yang menunjukkan reaksi alergi 
sistemik. Belum pernah dilaporkan adanya reaksi hipersensitivitas yang 
bermakna setelah pemberian HRIG (berasal dari manusia), namun 5-40% dari 
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mereka yang diberikan antisera yang berasal dari serum binatang menunjukkan 
reaksi hipersensitivitas berupa ”serum sickness”. Globulin imun yang telah 
dimurnikan dan yang beredar saat ini terutama yang dibuat dari serum kuda, 
hanya 1% dari orang yang menerima globulin imun yang menunjukkan reaksi 
hipersensitivitas. Seluruh risiko terhadap kemungkinan timbulnya reaksi 
hipersensitivitas seperti yang diuraikan di atas harus dipertimbangkan dengan 
risiko kemungkinan terkena rabies. 

e. Tatalaksana terhadap luka gigitan binatang diambil dari ”the Eight Report of 
the WHO Expert Committee on Rabies” , tahun 1992 dan dari USPHS Advisory 
Committee on Immunization Practice (MMWR, Rabies Prevention-United 
States, 1999;48 No. RR-1; Januari 1999. Tatalaksana terhadap luka gigitan 
binatang seperti yang diuraikan berikut ini: 

 
Check list untuk Pengobatan terhadap Gigitan Binatang: 
1) Bersihkan dan basuh luka dengan segera (pertolongan pertama). 
2) Bersihkan luka dengan seksama dibawah supervisi medis. 
3) Berikan rabies immunoglobulin dan atau vaksin anti rabies sesuai dengan indikasi. 
4) Berikan profilaksis terhadap tetanus dan berikan pengobatan antibakterial bila 

diperlukan. 
5) Luka jangan dijahit atau ditutup kecuali kalau tidak dapat dihindari. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekiarnya 

1) Laporan ke instansi kesehatan setempat: Kasus wajib dilaporkan di hampir seluruh 
negara bagian dan negara-negara di dunia Kelas 2 A (lihat laporan tentang 
penyakit menular). 

2) Isolasi: Lakukan isolasi kontak terhadap sekret saluran pernafasan selama sakit. 
3) Disinfeksi serentak: Lakukan disinfeksi terhadap saliva dan barang-barang yang 

tercemar saliva. Walaupun penularan dari penderita kepada petugas yang merawat 
belum pernah dilaporkan terjadi, namun petugas tersebut perlu diberikan 
peringatan tentang bahaya penularan dari liur dan pada saat bertugas harus 
memakai sarung tangan karet, pakaian pelindung dan proteksi muka untuk 
menghindari pajanan dari penderita yang batuk ke muka petugas. 

4) Karantina: Tidak perlu. 
5) Imunisasi kontak: Kontak dengan luka terbuka atau mereka yang terpajan dengan 

liur penderita terutama kalau yang terpajan adalah selaput lendir, harus menerima 
pengobatan khusus anti rabies (lihat 9A, 9B, di atas). 

6) Investigasi kontak dan sumber infeksi: Cari dan temukan binatang yang menderita 
rabies serta orang atau binatang lain yang digigit oleh binatang tersebut. 

7) Pengobatan spesifik: Untuk penderita rabies klinis, dilakukan perawatan suportif 
yang intensif. 

 
C. Upaya Penanggulangan Wabah (Epizootic): Prosedur penanggulangan wabah hanya 

diterapkan pada binatang dan pada kasus sporadic pada manusia: 
1) Membentuk wilayah penanggulangan dibawah otoritas hukum setempat, peraturan 

kesehatan masyarakat serta peraturan daerah, bekerja sama secara lintas sektoral 
dengan otoritas suaka binatang liar dan otoritas yang mengurusi kesehatan hewan. 
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2) Lakukan imunisasi terhadap anjing dan kucing dengan biaya dan digerakkan oleh 
pemerintah, intensifikasikan program  imunisasi massal pada pos-pos imunisasi 
sementara atau darurat. Untuk memberi perlindungan terhadap binatang domestik 
lainnya, harus digunakan vaksin yang tepat untuk setiap jenis binatang. 

3) Di daerah perkotaan di Amerika Serikat dan di negara-negara maju lainnya, 
penerapan peraturan yang ketat diberlakukan untuk melakukan penangkapan, 
penahanan serta pembunuhan terhadap anjing-anjing tana pemilik yang berkeliaran 
di jalanan dan terhadap anjing yang tidak diimunisasi dan ditemukan keluar dari 
halaman pemiliknya. Pembatasan populasi anjing dengan pengibiran, sterilisasi 
atau dengan racun terbukti sangat efektif dalam memutus rantai penularan. 

4) Imunisasi terhadap binatang liar dengan menggunakan umpan berisi vaksin telah 
berhasil menanggulangi rabies pada populasi rubah di Eropa Barat dan Kanada dan 
saat ini masih dalam tahap uji klinis di Amerika Serikat; uji coba ini diharapkan 
dapat membuktikan efektivitas cara ini dalam menanggulangi penyebaran penyakit 
rabies di area epizootik. 

 
D. Implikasi bencana:  Akan menjadi masalah besar apabila rabies pertama kali muncul 

di suatu wilayah yang belum pernah melaporkan kasus rabies. Dan juga menjadi 
masalah apabila rabies merupakan penyait enzootik di daerah dimana banyak binatang 
liar dan anjing liar. 

 
E. Tindakan Internasional 

1) Di negara-negara bebas rabies, peraturan yang ketat diterapkan kepada angkutan 
umum dan terhadap wisatawan dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. 
Peraturan tersebut mewajibkan antara lain dilakukan karantina selama 4-6 bulan, 
pemberian imunisasi terhadap hewan, sertifikasi kesehatan dan sertifikasi asal dari 
hewan, identifikasi mikrochip dari hewan yang diangkut. 

2) Manfaatkan Pusat-pusat Kerja sama WHO.  
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PETUNJUK PROFILAKSIS PASCA PAJANAN TERHADAP RABIES1)

 
Rekomendasi yang diuraikan di bawah ini hanyalah merupakan pegangan umum saja. Dalam 
menerapkan petunjuk ini, pertimbangkan spesies binatang yang terlibat, keadaan luka gigitan 
dan kondisi pajanan jenis lain, status imunisasi dari binatang dan adanya rabies di wilayah 
tersebut. Apabila ada pertanyaan tentang perlu tidaknya dilakukan tindakan profilaksis, 
lakukan konsultasi dengan petugas kesehatan setempat, propinsi atau petugas kesehatan Pusat. 
 

Jenis Binatang Penilaian terhadap  
Sifat/Keadaan Binatang 

Rekomendasi Profilaksis Pasca 
Pajanan 

Anjing, kucing dan 
berang-berang 

Sehat dan memungkinkan 
untuk dilakukan observasi 
selama 10 hari 

 
 
 
Menderita rabies atau diduga 

rabies 
 
Tidak diketahui 

Pemberian profilaksis kepada 
manusia jangan dimulai 
sebelum binatang 
menunjukkan gejala klinis 
rabies. *) 

 
Imunisasi segera 
 
 
Konsul petugas kesehatan 

Skunks, racoon, rubah 
dan karniora 
pemakan daging 
lainnya; kelelawar 

Dianggap menderita rabies 
kecuali dengan 
pemeriksaan labratorium 
terbukti negatif **) 

Pertimbangkan pemberian 
imunisasi segera 

Ternak, tikus kecil, 
lagomorphs 
(kelinci), rodentia 
besar (woodchucks 
dan beaver) dan 
binatang menyusui 
lainnya. 

Pertimbangkan secara 
individual. 

Konsultasi dengan petugas 
kesehatan. Gigitan oleh 
bajing, hamster, marmut, 
gerbils, chipmunk, tikus, 
mencit, binatang pengerat 
kecil lainnya, kelinci, hamir 
tidak pernah membutuhkan 
profilaksis pasca pajanan 
dengan anti rabies. 

 
*)  Selama 10 hari masa observasi, segera berikan profilaksis pasca pajanan pada saat terlihat 

tanda-tanda awal rabies pada anjing, kucing dan berang-berang yang telah menggigit  
seseorang. Apabla binatang tersebut menunjukkan tandatanda klinis rabies, binatang 
tersebut harus segera dibunuh dan dilakukan pemeriksaan laboratorium. 

 
**) Binatang harus secepat mungkin dibunuh dan dilakukan pemeriksaan laboratorium. 

Memperpanjang masa observasi tidak dibenarkan. Hentikan pemberian imunisasi apabila 
tes immunofluorescence memberikan hasil negatif. 

 
1)  Diadaptasi dari Rekomendasi pada Immunization Practice Advisory Committee (ACIP), 

MMWR Recommendations and Reports, Vol. 48/No. RR-1; 1999. 
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RAT BITE FEVER      ICD-9 026; ICD-10 A25 
 
Ada 2 jenis penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini, jarang ditemukan di Amerika Serikat, 
masuk dalam terminologi umum dengan sebutan demam gigitan tikus (rat bite fever); yaitu 
streptobacillosis  yang disebabkan oleh Streptobacillus moniliformis (Haverbillia 
multiformis) dan demam spirillary atau demam sodoku disebabkan oleh Spirillum minus 
(minor). Oleh karena mereka mempunyai gambaran klinis dan epidemiologis yang serupa, 
maka hanya streptobacillosis yang akan disajikan dengan rinci; secara khusus manifestasi 
klinis dari infeksi Spirillum minus (yang bahkan lebih jarang terjadi di Amerika Serikat) 
disajikan dalam bentuk ringkasan. 
 
 
I. STREPTOBACILLOSIS   ICD-9 026.1; ICD-10 A25.1 

(Streptobacillary fever; Haverhill fever, Epidemic arthritic erythema, Rat bite fever 
disebabkan oleh Streptobacilus moniliformis) 

 
1. Identifikasi 
 Gejala klinis penyakit ini berupa suatu serangan yang mendadak berupa demam dan 

menggigigil, sakit kepala dan nyeri otot dalam kurun waktu 1-3 hari diikuti dengan ruam 
makulopapuler yang umumnya tampak jelas pada anggota badan. Ruam ini dapat pula 
berbentuk petechial, purpuric atau pustular. Satu atau lebih persendian besar kemudian 
menjadi bengkak, merah dan sakit. Biasanya ada riwayat gigitan tikus, dalam 10 hari 
sembuh secara normal.  Penyakit ini sering kambuh. Dapat terjadi Bacterial endocarditis, 
pericarditis, parotitis, tenosynovitis dan focal abscess jaringan lunak atau otak pada kasus 
yang tidak diobati, dengan CFR antara 7-10%. Konfirmasi labratorium ditegakkan dengan 
isolasi dari organisme penyebab , dengan inokulasi spesimen yang berasal dari lesi primer, 
kelenjar limfe, darah, cairan sendi, atau nanah kedalam media bakteriologik yang tepat 
atau diinokulasi pada hewan laboratorium (marmut atau mencit yang secara alamiah tdak 
terinfeksi). Serum antibodi dapat dideteksi dengan tes aglutinasi. 

 
2. Penyebab penyakit: streptobacillus moniliformis. 
 
3. Distribusi penyakit: Tersebar di seluruh dunia, namun jarang ditemukan di Amerika 

Utara dan Selatan dan di sebagian besar negara-negara Eropa. Kasus yang belakangan ini 
terjadi di Amerika Serikat adalah akibat gigitan tikus laboratorium dan jarang sekali 
karena tikus peliharaan. 

 
4. Reservoir: Biasanya yang berperan sebagai reservoir adalah tikus yang terinfeksi, jarang 

sekali binatang lain (bajing, cerpelai, gerbil [sejenis tikus]).  
 
5. Cara penularan: Infeksi ditularkan melalui kencing atau sekret mulut, hidung atau sacus 

conjunctivitis  dari binatang yang terinfeksi, lebih sering ditularkan melalui gigitan. Secara 
sporadis ditemukan kasus tanpa riwayat gigitan. Darah dari hewan percobaan 
laboratorium dapat menginfeksi manusia. Tidak harus terjadi kontak langsung dengan 
tikus; infeksi terjadi pada orang-orang yang bekerja atau tinggal pada bangunan yang 
penuh tikus. Pada KLB, susu atau air yang terkontaminasi dicurigai sebagai perantara 
infeksi. 
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6. Masa inkubasi: Dari 3 sampai 10 hari dan jarang lebh lama dari itu. 
 
7. Masa penularan: Tidak ditularkan langsung dari orang ke orang. 
 
8. Kerentanan dan kekebalan: Tidak ada informasi. 
 
9. Cara-cara penanggulangan 

A. Cara-cara pencegahan: Tempat tinggal yang bebas tikus atau pengurangan populasi 
tikus. Penicillin atau doxycycine dapat digunakan untuk pengobatan profilaksis setelah 
gigitan tikus. 

 
B. Pengawasan pnderita, kontak dan lingkungan sekitarnya 

1) Laporan kepada otoritas kesehatan setempat: Kewajiban untuk melaporkan adanya 
KLB, tidak diperlukan laporan kasus, Kelas 4 (lihat laporan tentang penyakit 
menular). 

2) Isolasi: Tidakdiperlukan kewaspadaan khusus. 
3) Disinfeksi serentak: Tidak perlu. 
4) Karantina: Tidak perlu. 
5) Imunisasi kontak: Tidak perlu. 
6) Penyelidikan kontak dan sumber infeksi: Hanya untuk menentukan apakah ada 

kasus tambahan yang tidak diketahui. 
7) Pengobatan spesifik: Berikan Penicillin atau tetracycline selama 7-10 hari. 

 
C. Penanggulangan Wabah: Kalau ditemukan kasus yang mengelompok perlu 

dilakukan pencarian adanya sumber penularan common source, kemungkinan 
disebabkan oleh makanan dan air yang terkontaminasi. 

 
D. Implikasi Bencana: Tidak ada. 

 
E. Tinakan Internasional: Tidak ada. 

 
 
 
II. SPIRILLOSIS     ICD-9 026.0; ICD-10 A25.0 
 (Spirillary fever, Sodoku, Rat bite fever disebabkan oleh Spirillum minus) 
 

Rat bite fever yang disebabkan oleh Spirillum minus merupakan bentukumum dari rat bite 
fever sporadis di Asia, khususnya di Jepang. Pada kasus yang tidak diobati, CFR sekitar 
10%. Secara klinis, penyakit Spirillum minus berbeda dengan Streptobacillary fever pada 
gejala arthritis yang jarang dan bentuk ruam yang berbeda, kemerahan atau keunguan. 
Masa inkubasi berlangsung selama 1-3 minggu dan luka gigitan yang tadinya sudah 
sembuh akan mengalami reaktivasi pada saat gejala klinis muncul. Cara-cara pemeriksaan 
laboratorium yang tepat sangat penting untuk diferensiasi; inokulasi binatang digunakan 
untuk isolasi spirillum. 
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RELAPSING FEVER     ICD-9 087; ICD-10 A68 
DEMAM BOLAK-BALIK 
 
1. Identifikasi 
 Penyakit spirochetal sistemik dengan periode demam berlangsung selama 2-9 hari diikuti 

dengan periode tanpa demam selama 2-4 hari; jumah kekambuhan bervariasi dari 1 
sampai 10 kali bahkan lebih. Setiap periode demam berakhir dengan krisis. Durasi total 
penyakit yang ditularkan oleh tungau (louseborne disease) rata-rata 13-16 hari, sedangkan 
untuk penyakit yang dituarkan oleh kutu (tickborne disease) biasanya lebih lama. Ruam 
petechiae yang bersifat  sementara biasanya muncul pada periode awal demam. CFR total 
pada kasus tidak diobati antara 2%-10%. 

 Diagnosa ditegakkan dengan ditemukannya agen infeksius pada preparat lapangan 
pandang gelap dari darah segar atau dengan pewarnaan darah tebal atau tipis, dengan 
inokulasi  intraperitonal dari tikus laboratorium atau mencit dengan darah yang diambil 
pada saat periode demam atau dengan kultur darah pada media khusus. 

 
2. Penyebab penyakit 
 Untuk penyait relapsing fever yang ditularkan oleh tungau (louseborne) disebabkan oleh 

Borrelia recurrentis, sejenis spirochaeta gram negatif. Sedangkan relapsing fever yang 
ditularkan oleh kutu (tickborne) disebabkan oleh berbagai strain yang berbeda. Perbedaan 
strain ini lebih pada saat dilakukan isolasi atau jenis vektor daripada perbedaan biologis 
yang inheren pada organisme penyebab. Misalnya strain yang diisolasi selama relaps 
memperlihatkan perbedaan sifat antigenik dibandingkan dengan strain yang diisolasi 
beberapa saat sebelum serangan.  

 
3.  Distribusi penyakit 
 Karakteristik penyakit ini muncul sebagai epidemi apabila ditularkan oleh tungau; 

sedangkan ebrsifat endemis apabila ditularkan melalui kutu. Louseborne relapsing fever 
terjadi di daerah yang terbatas di Asia, Afrika Timur (Ethiopia dan Sudan), daerah dataran 
tinggi d Afrika Tengah dan Amerika Selatan. Tickborne disease merupakan penyakit 
endemis di seluruh Afrika tropis; beberapa fokus ditemukan di Spanyol, Afrika Utara, 
Saudi Arabia, Iran, India dan sebagian Asia tengah, begitu pula di Amerika Utara dan 
Selatan. Kasus terjadi sporadis pada manusia dan sesekali muncul KLB di sebagian barat 
Amerika Serikat dan Kanada bagian Barat. 

 
4. Reservoir: Untuk B. Recurrentis reservoirnya adalah manusia, sedangkan untuk tickborne 

relapsing fever borreliae, yang berperan sebagai reservoir adalah binatang pengerat liar 
dan kutu argasid (lunak) melalui penularan transovarian. 

 
5. Cara penularan 
 Ditularkan melalui vektor (vectorborne); tidak ditularkan langsung dari orang ke orang. 

Louseborne relapsing fever didapat oleh karena orang tersebut menghancurkan tungau 
yang terinfeksi, Pediculus humanus, pada saat tungau itu menggigit sehingga mencemari 
luka atau cairan sendi dari kutu argasid. Jenis argasid tersebut terutama adalah 
Ornithodoros bermsi dan O. Turicata di Amerika Serikat, O. Rudis dan O. Talafe di 
Amerika Tengah dan Selatan, O. Moubata dan O. Hispanica di Afrika dan o. Tholozani 
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Timur Tengah dan Timur Dekat. Kutu-kutu ini biasanya makan pada waktu malam hari, 
mereka makan secara cepat dan kemudian meninggalkan host-nya; mereka mempunyai 
masa hidup yang panjang yaitu selama 2-5 tahun dan tetap infektif selama masa hidupnya. 

 
6. Masa inkubasi: Dari 5 sampai 15 hari, biasanya 8 hari. 
 
7. Masa penularan 
 Tungau (louse) menjadi infektif 4-5 hari setelah menghisap darah dari orang yang 

terinfeksi dan tetap infektif selama hidupnya (20-40 hari). Kutu (tick) yang terinfeksi 
dapat hidup beberapa tahun tanpa makan; mereka tetap infektif selama hidupnya dan 
terjadi penularan secara transovarian kepada keturunannya. 

 
8. Kerentanan dan kekebalan: Semua orang rentan terhadap penyakt ini. Lama dan tingkat 

imunitas setelah muncul gejala klinis tidak diketahui; infeksi ulangan dapat terjadi. 
 
9. Cara-cara penanggulangan 

A. Cara-cara pencegahan 
1) Berantas tungau dengan cara-cara yang sama untuk louseborne typhus fever (lhat 

typhus fever, Epidemic louseborne, 9 A). 
2) Berantas kutu dengan upaya yang sama yang dilakukan untuk Rocky mountain 

spotted fever, 9 A. Habitat manusia dengan lingkungan banyak kutu dapat menjadi 
masalah dan upaya pembasmian penyakit menjadi suit. Struktur bangunan yang 
tidak dapat dimasuki tikus sangat penting untuk mencegah kolonisasi tikus beserta 
kutu lunaknya. Sebagai upaya dalam pencegahan dan pemberantasan penyait ini, 
penyemprotan dengan acaricidies  yang telah diijinkan beredar seperti diazinon, 
chlorpyrifos, propoxur atau permethrin dapat dicoba. 

3) Gunakan paya perlindungan diri sebagai pengganti repellent dan permethrin pada 
baju dan tempat tidur untuk orang yang terpajan dengan daerah endemis. 

4) Antibiotika untuk chemoprophylaxis dengan tetracycline dapat digunakan setelah 
terpajan (gigitan serangga) apabla diperkirakan risiko untuk mendapatkan infeksi 
tinggi.  

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya 

1) Laporkan kepada instansi kesehatan setempat: Luoseborne relapsing fever wajib 
dilaporkan karena termasuk disease under surveillance oleh WHO, Kelas 1 A; 
sedangkan untuk tickborne disease hanya di daerah tertentu saja wajib dilaporkan, 
Kelas 3B (lihat pelaporan tetang penyakit menular). 

2) Isolasi: Lakukan kewaspadaan universal terhadap darah/cairan tubuh. Penderita, 
beserta pakaiannya dan semua kontak serumah dan lngkungan sekitarnya harus 
dibebaskan dari tungau dan kutu. 

3) Disinfeksi serentak: Tidak perlu dilakukan disinfeksi apabila upaya disinfeksi telah 
dilakukan dengan tepat. 

4) Karantina: Tidak perlu. 
5) Imunisasi kontak: Tidak perlu. 
6) Investigasi konak dan sumber infeksi: Untuk setiap tickborne, cari dan temukan 

kasus-kasus tambahan dan sumber infeksi; sedangkan untuk setiap kasus 
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louseborne, taburkan preparat lousicidal yang tepat dengan cara yang tepat kepada 
kontak yang terkena infestasi kutu (lihat Pediculosis, 9B6 dan 9B7). 

7) Pengobatan spesifik: Dengan tetracycline. 
 

C. Cara-cara Penanggulangan Wabah 
Untuk louseborne relapsing fever, apabila sistem pencatatan dan pelaporannya baik 
dan jumlah kasus terlokalisir maka taburkan bubuk yang mengandung permethrin 1% 
atau lakukan penyemprotan dengan mengunakan insektisida yang memunyai efek 
residual terhadap kontak dan pakaian yang mereka pakai. Dan lakukan juga 
penyemprotan dengan permethrin sebanyak 0,003 – 0,3 kg/hektar (2,47 acre) terhadap 
lingkungan di sekitar penderita. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah endemis 
sediakan fasiltas untuk mandi dan mencuci pakaian secukupnya dan lakukan kegiatan 
active survellance. Apabila infeksi menyebar, lakukan penaburan permethrin secara 
sistematis kepada semua anggota masyarakat sedangkan untuk tickborne relapsing 
fever, permethrin atau arcaricide lainya ditaburkan di wilayah dimana kutu sebagai 
vektor penyakit ini diperkirakan ada di wilayah tersebut. Agar sustainabilitas upaya 
pemberantasan tercapai maka lakukan upaya-upaya di atas selama masa penularan 
dengan siklus setiap bulan sekali. 

 
D. Implikasi Bencana 

Di wilayah dimana infestasi tungau (louse) sangat padat maka potensi terjadi 
penularan sangat besar. KLB sering terjadi di wilayah yang mengalami peperangan, 
kelaparan dan di wilayah dengan situasi dimana terjadi peningkatan pediculosis.  
Misalnya di wilayah dengan hunian yang padat, wilayah dengan penduduk yang 
mengalami malnutrisi disertai dengan sanitasi lingkungan yang jelek. 

 
E. Tindakan Internasional 

1) Apabila di suatu wilayah terjadi KLB louseborne relapsing fever, dimana 
sebelumnya di wilayah tersebut belum pernah dilaporkan ada kasus maka harus 
segera dilaporkan kepada WHO dan disampaikan kepada negara tetangga bahwa 
telah terjadi KLB penyakit ini. 

2) Walaupun louseborne relapsing fever tidak masuk dalam kategori penyakit yang 
tercantum didalam IHR yang belum direvisi, namun seluruh tindakan yang 
diuraikan pada seksi 9E1 di atas harus dilakukan oleh karena penyakit ini masuk 
dalam daftar disease under surveillance yang tetapkan oleh WHO. 
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PENYAKIT PERNAFASAN, VIRUS AKUT (TIDAK TERMASUK INFLUENZA) 
(Rhinitis virus akut, Faringitis, Laringitis) 
 
 
Beberapa jenis penyakit saluran pernafasan akut yang diketahui dan diasumsikan disebabkan 
oleh virus, dikelompokkan dalam kelompok ini. Berdasarkan gejala klinis dan klasifikasi 
taksonomi menurut CIOMS, maka infeksi pada saluran pernafasan bagian atas (di atas 
epiglottis), dapat dikategorikan sebagai rinitis virus akut atau faringitis virus akut (commond 
cold, infeksi saluran pernafasan atas) sedangkan infeksi yang mengenai saluran pernafasan 
bagian bawah (dibawah epiglottis) disebut sebagai croup (laringotrakeitis), trakeobronkitis 
virus akut, bronchitis, bronkiolitis atau pneumonia virus akut. Sindroma saluran pernafasan 
dapat disebabkan oleh berbagai macam jenis virus yang masing-masing dapat menyebabkan 
penyakit saluran pernafasan akut dengan spektrum luas dimana etiologi penyakit pada anak-
anak dan orang dewasa berbeda. 
Penyakit yang etiologinya diketahui, mempunyai karakteristik epidemiologis yang sama, 
seperti reservoir dan cara penularan. Sebagian besar virus-virus ini menginvasi seluruh bagian 
saluran pernafasan, sedangkan yang lainnya mempunyai predileksi menyerang bagian tubuh 
tertentu.  Beberapa jenis infeksi virus dapat menjadi faktor predisposisi bagi terjadinya 
komplikasi infeksi bakteri. Morbiditas dan mortalitas penyakit saluran pernafasan akut sangat 
tinggi pada kelompok anak-anak. Sedangkan pada orang dewasa, insidensi penyakit ini relatif 
tinggi dan menyebabkan absenteisme dengan konsekuensi kerugian di bidang ekonomi, 
sehingga penyakit saluran pernafasan akut merupakan masalah  kesehatan masyarakat yang 
penting di seluruh dunia. Sebagai salah satu kelompok penyakit, penyakit saluran pernafasan 
akut merupakan salah satu penyebab kematian utama dari penyakit-penyakit infeksi.  
Beberapa jenis infeksi lain saluran pernafasan dimasukkan kedalam satu entitas penyakit yang 
jelas dan akan diuraikan dalam bab terpisah. Oleh karena manifestasi klinis dan epidemiologi 
penyakit tersebut sangat berbeda dan selalu ada  hubungan dengan infeksi tunggal, misalnya 
influenza, psittacosis, sindroma hantavirus paru, pneumonia klamidia, faringitis vesikuler 
(herpangina) dan mialgia epidemika (pleurodinia). Khusus pada anak-anak, influenza 
dimasukkan kedalam golongan penyakit saluran pernafasan akut. 
Gejala-gejala yang muncul pada infeksi saluran pernafasan atas, terutama faringotonsilitis, 
dapat juga disebabkan oleh bakteri, dimana streptokokus grup A adalah penyebab yang paling 
umum. Infeksi harus dibedakan dengan infeksi bakteri atau mikroba lain. Oleh karena itu 
untuk infeksi bukan oleh virus telah tersedia obat antimikroba spesifik. Contohnya, walaupun 
faringotonsilitis oleh virus sangat sering terjadi namun infeksi streptokokus grup A sebaiknya 
dikesampingkan terlebih dahulu dengan melakukan tes antigen streptokokus cepat dan kultur, 
terutama pada anak-anak di atas usia 2 tahun. Disamping itu, pada saat terjadi KLB non 
streptokokus perlu dilakukan upaya untuk mengidentifikasi penyebab penyakit secara klinis 
dan dengan pemeriksaan laboratorium yang tepat dengan sample representatif untuk 
menyisihkan kemungkinan penyakit lain (misalnya mikoplasma pneumonia, pneumonia yang 
disebabkan oleh klamidia, legionellosis dan demam Q yang apabila diberi pengobatan 
spesifik, cukup efektif). 
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I. RHINITIS VIRUS AKUT – THE COMMOND COLD ICD-9 460; ICD-10 J00 
 (Rhinitis, Coryza [acute]) 
 
1. Identifikasi 
 Adalah penyakit infeksi catarrhal dari saluran pernafasan bagian atas yang mempunyai 

ciri-ciri coryza, bersin,  lakrimasi, iritasi nasofaring, menggigil dan malaise yang 
berlangsung selama 2-7 hari. Demam jarang terjadi pada anak-anak usia lebih dari 3 tahun 
dan juga jarang pada orang dewasa. Tidak ada kematian yang dilaporkan, tetapi tingkat 
absenteisme yang tinggi di tempat kerja atau sekolah menjadi sangat penting karena 
mempengaruhi hasil dan produktivitas kerja serta absensi di sekolah; penyakit ini bisa 
disertai dengan laringitis, trakeitis atau bronkitis dan bisa terjadi komplikasi yang serius 
serta sinusitis dan otitis media. Jumlah sel darah putih biasanya normal dan flora bakteri 
pada saluran pernafasan biasanya dalam batas normal jika tidak terjadi komplikasi. 

 Dalam suatu penelitian dan dari hasil pemeriksaan laboratorium dengan kultur sel atau 
kultur organ dari sekret hidung ditemukan virus pada 20-35% kasus. Dengan melihat 
gambaran epidemiologis dan gambaran klinis serta manifestasi lain yang khas dari 
commond cold akan mempermudah untuk membedakan penyakit ini dengan penyakit 
yang mirip yang disebabkan oleh racun, alergi, rangsangan fisik atau psikologis.  

 
2. Penyebab Infeksi 
 Rhinovirus, dikenal ada lebih dari 100 serotipe, adalah penyebab commond cold pada 

orang dewasa; sekitar 20-40% kasus commond cold disebabkan virus ini, terutama pada 
musim gugur. Sedangkan Coronavirus, seperti 229E, OC43 dan B814 merupakan 
penyebab sekitar 10-15% dari commond cold dan influenza sebagai penyebab sekitar 10-
15% dari commond cold pada orang dewasa; virus ini menonjol pada musim dingin dan 
awal musim semi, pada saat prevalensi rhinovirus rendah. Virus saluran pernafasan lain 
juga diketahui dapat menyebabkan commond cold pada orang dewasa. Pada bayi dan 
anak-anak, virus parainfluenza, Respiratory syncytial viruses (RSV), influenza, 
adenovirus, enterovirus tertentu dan coronavirus menyebabkan penyakit seperti commond 
cold. Hampir setengah dari commond cold belum diketahui etiologinya. 

 
3. Distribusi Penyakit 
 Tersebar di seluruh dunia, baik bersifat endemis maupun muncul sebagai KLB. Di daerah 

beriklim sedang, insidensi penyakit ini meningkat di musim gugur, musim dingin dan 
musim semi; di daerah tropis, insidensi penyakit tinggi pada musim hujan. Sebagian besar 
orang, kecuali mereka yang tinggal di daerah dengan jumlah penduduk sedikit dan 
terisolasi, bisa terserang satu hingga 6 kali setiap tahunnya. Insidensi penyakit tinggi pada 
anak-anak di bawah 5 tahun dan akan menurun secara bertahap sesuai dengan 
bertambahnya umur. 

 
4. Reservoir: - Manusia. 
 
5. Cara Penularan 
 Diduga melalui kontak langsung atau melalui droplet; yang lebih penting lagi; penularan 

tidak langsung dapat terjadi melalui tangan dan barang-barang yang baru saja 
terkontaminasi oleh kotoran hidung dan mulut dari orang yang terinfeksi.  
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 Rhinovirus, RSV dan kemungkinan virus-virus lainnya ditularkan melalui tangan yang 
terkontaminasi dan membawa virus ini ke membran mukosa mata dan hidung.  

 
6. Masa Inkubasi: Antara 12 jam sampai dengan 5 hari, biasanya rata-rata 48 jam bervariasi 

sesuai dengan penyebab penyakit. 
 
7. Masa Penularan: Sukarelawan yang dipajan dengan sekret hidung penderita, 24 jam 

sebelum onset dan 5 hari sesudah onset akan menderita sakit. 
 
8. Kerentanan dan Kekebalan 
 Setiap orang rentan terhadap penyakit ini. Infeksi tanpa gejala dan infeksi yang abortive 

sering terjadi, frekuensi orang sehat yang menjadi carrier tidak diketahui dengan jelas 
tetapi jarang ada carrier untuk jenis virus tertentu, misalnya seperti rhinovirus. 
Berulangnya serangan penyakit kemungkinan besar karena berkembang biak dan 
meningkatnya jumlah virus, namun  bisa juga karena imunitas homolog yang terbentuk 
terhadap serotipe yang berbeda dari virus yang sama bertahan dalam waktu yang pendek 
atau karena sebab lain. 

 
9. Cara-cara Pemberantasan 

A. Tindakan pencegahan 
1) Lakukan penyuluhan/beri informasi kepada masyarakat mengenai upaya 

kebersihan perorangan seperti sering mencuci tangan, menutup mulut ketika batuk 
dan bersin, dan pembuangan discharge dari mulut dan hidung dengan cara yang 
saniter. 

2) Bila memungkinkan, Hindari jangan sampai berjejal di ruang keluarga, tempat 
tidur, di tempat-tempat seperti barak dan kabin kapal. Sediakan ventilasi yang 
cukup. 

3) Vaksin adenovirus oral terbukti efektif terhadap infeksi adenovirus 4, 7 dan 21 
yang menyerang personil militer, tetapi tidak dianjurkan pemberiannya untuk 
masyarakat sipil karena rendahnya insidensi dari infeksi virus yang spesifik. 

4) Hindari merokok di rumah, dimana ada banyak anak-anak. Karena risiko terkena 
pneumonia akan meningkat bila mereka menjadi perokok pasif. 

 

B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar 
1) Laporan kepada petugas kesehatan setempat, laporan resmi tidak diperlukan, Kelas 

5 (lihat tentang laporan penyakit menular). 
2) , 3), 4), 5), 6), dan 7), Isolasi, Disinfeksi serentak, Karantina, Imunisasi kontak, 

Investigasi kontak dan sumber infeksi, Pengobatan khusus: Lihat bagian II, 9B2 
sampai 9B7 di bawah. 

 
C, D dan E:  Upaya penanggulangan wabah, Implikasi bencana dan Tindakan 

Internasional: Lihat bagian II, 9C, 9D dan 9E di bawah. 
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II.  PENYAKIT SALURAN PERNAFASAN AKUT DENGAN DEMAM (ACUTE 
FEBRILE RESPIRATORY DISEASE)         ICD-9 461-466; 480; ICD-10 J01-J06; J12 

 (Tidak termasuk Faringitis Streptokokus, q.v. J02.0) 
 
 
1. Identifikasi 
 Penyakit yang disebabkan oleh virus pada saluran pernafasan ditandai dengan demam dan 

disertai satu atau lebih reaksi sistemik, seperti menggigil/kedinginan, sakit kepala, 
malaise, dan anoreksi; kadang-kadang pada anak-anak ada gangguan gastrointestinal. 
Tanda-tanda lokal juga terjadi di berbagai lokasi pada saluran pernafasan; bisa hanya satu 
gejala atau kombinasi, seperti rhinitis, faringitis atau tonsillitis, laringitis, laringotrakeitis, 
bronkitis, bronkiolitis, pneumonitis atau pneumonia. Mungkin juga terjadi konjungtivitis. 
Gejala-gejala dan tanda-tanda klinis biasanya berkurang sesudah 2-5 hari tanpa 
komplikasi; namun Bagaimanapun, bisa terjadi komplikasi sinusitis bakteriil, otitis media 
atau yang jarang sekali terjadi yaitu pneumonia yang disebabkan oleh bakteri. 

 Jumlah sel darah putih dan flora bakteri pada saluran pernafasan dalam batas normal, 
kecuali jika terjadi komplikasi. Pada bayi, akan sulit membedakannya dengan pneumonia, 
sepsis dan meningitis. Diagnosa spesifik ditegakkan dengan isolasi etiologi penyakit dari 
sekret saluran pernafasan yang ditanam pada kultur sel yang tepat atau pada kultur organ.  
Diagnosa juga ditegakkan dengan melakukan identifikasi dari antigen virus pada sel 
nasofaring dengan tes FA, ELISA dan RIA, dan atau adanya kenaikan titer antibodi dari 
pasangan sera. 

 
2. Penyebab Penyakit 
 Virus parainfluenza tipe 1, 2, 3 dan jarang tipe 4; virus saluran pernafasan sinsitial 

(respiratory Syncytial Virus, RSV); adenovirus, terutama tipe 1-5, 7, 14 dan 21; 
rhinovirus, coronavirus tertentu; coxsackievirus grup A dan B tipe tertentu dan echovirus 
diperkirakan sebagai penyebab dari penyakit-penyakit demam saluran pernafasan akut. 

 Virus influenza (lihat Influenza) dapat memberikan gambaran klinis yang sama, terutama 
pada anak-anak. Beberapa jenis virus ini mempunyai tendensi lebih besar menyebabkan 
penyakit yang lebih parah; yang lainnya mempunyai predileksi menyerang kelompok 
umur tertentu.  

 RSV, sebagai virus penyebab penyakit saluran pernafasan utama pada bayi, insidensi 
penyakit ini paling tinggi pada bayi sampai usia 2 tahun; ia juga merupakan etiologi utama 
dari bronkiolitis dan menyebabkan pneumonia, croup, bronkitis, otitis media dan 
penyakit-penyakit demam saluran pernafasan atas. Virus pada influenza diketahui sebagai 
penyebab utama dari croup dan dapat juga menyebabkan bronkitis, pneumonia, 
bronkiolitis dan penyakit-penyakit demam saluran pernafasan pada anak-anak. RSV dan 
virus parainfluenza bisa menyebabkan penyakit yang memberikan gejala pada orang 
dewasa, terutama orang tua dan orang-orang dengan debilitas. Adenovirus sebagai 
penyebab berbagai bentuk penyakit saluran pernafasan; tipe 4, 7 dan 21 adalah penyebab 
umum dari penyakit saluran pernafasan akut pada calon prajurit yang tidak diimunisasi; 
pada bayi, adenovirus adalah penyebab penyakit paling agresif yang dapat menyebabkan 
kematian yang signifikan. 
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3.  Distribusi Penyakit 
 Tersebar di seluruh dunia. Penyakit ini muncul dengan pola musiman di daerah beriklim 

sedang, dengan insidensi tertinggi pada musim gugur dan musim salju, terkadang juga 
pada musim semi. Di daerah tropis, infeksi saluran pernafasan lebih sering terjadi pada 
musim dingin dan basah. Pada masyarakat dengan jumlah penduduk besar, beberapa jenis 
virus muncul menyebabkan penyakit secara konstan, biasanya dengan sedikit pola 
musiman (misalnya: adenovirus tipe 1); yang lainnya cenderung muncul sebagai KLB 
yang jelas (misalnya RSV).  

 Insidensi tahunan biasanya tinggi, terutama pada bayi dan anak-anak, dengan 2-6 episode 
tiap anak per tahun dan tergantung dari jumlah mereka yang rentan dan virulensi dari 
penyebab penyakit. Selama musim gugur, musim salju dan musim semi, angka serangan 
(attack rate) untuk anak-anak prasekolah kira-kira 2% per minggu, bandingkan dengan 
1% per minggu untuk anak-anak usia sekolah dan 0,5% pada orang dewasa. Dalam 
keadaan lingkungan dan kondisi hospes tertentu, infeksi oleh virus bisa menyerang 
setengah dari jumlah penduduk dalam waktu beberapa minggu (misalnya KLB adenovirus 
tipe 4 atau 7 yang terjadi pada calon prajurit). Di AS, 2/3 dari semua bayi akan terinfeksi 
RSV dalam waktu 12 bulan, 1/3 dari mereka akan berkembang menjadi penyakit saluran 
pernafasan bagian bawah. Dari keseluruhan bayi yang terinfeksi RSV ini, 2,5% akan 
dirawat di rumah sakit dan 1/1.000 bayi akan meninggal. 

 
4.  Reservoir 
 Manusia. Banyak jenis virus yang sudah dikenal menyebabkan infeksi tanpa gejala; 

adenovirus menjadi laten di tonsil dan adenoid. Beberapa jenis virus dari kelompok yang 
sama menyebabkan infeksi yang sama pada banyak spesies binatang tetapi bukan 
merupakan ancaman bagi manusia. 

 
5. Cara-cara Penularan  
 Kontak langsung melalui mulut dan droplet; atau penularan terjadi karena kontak 

langsung melalui tangan, saputangan, peralatan makan atau benda-benda lain yang baru 
saja terkontaminasi oleh discharge saluran pernafasan dari orang yang terinfeksi. Virus 
yang dikeluarkan melalui tinja, termasuk enterovirus dan adenovirus, bisa ditularkan 
melalui jalur fekal-oral. KLB yang disebabkan oleh adenovirus tipe 3, 4 dan 7 pernah 
terjadi karena penularan yang terjadi di kolam renang. 

 
6. Masa inkubasi: - Dari 1 – 10 hari. 
 
7. Masa Penularan 
 Masa penularan berlangsung beberapa saat sebelum dan pada masa aktif dari penyakit ini; 

hanya sedikit yang diketahui mengenai masa penularan pada infeksi subklinis atau laten. 
Infeksi RSV pada bayi, virus sangat jarang bertahan selama beberapa minggu atau lebih 
sesudah hilangnya gejala klinis. 

 
8. Kerentanan dan Kekebalan 
 Semua orang rentan terhadap penyakit ini. Penyakit ini lebih sering menyerang bayi, 

anak-anak dan orang tua dan penyakit pada usia ini biasanya lebih parah.  Infeksi akan 
merangsang Terbentuknya antibodi spesifik dan biasanya cepat hilang. Reinfeksi oleh 
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RSV dan virus parainfluenza sering terjadi, namun biasanya ringan. Orang-orang yang 
menderita penyakit jantung, paru-paru atau sistem imunitas mempunyai risiko terkena 
penyakit dengan gejala yang lebih parah. 

 
9. Kerentanan dan Kekebalan 

A. Upaya pencegahan 
Lihat bagian I, 9A, pada Rhinitis akut di atas. Bayi dan anak-anak mempunyai risiko 
lebih tinggi terkena komplikasi penyakit yang disebabkan oleh RSV, yaitu bayi dan 
anak dibawah usia 2 tahun dengan penyakit paru kronis yang sedang mendapatkan 
pengobatan untuk penyakit parunya dalam waktu 6 bulan pada musim penularan RSV 
serta bayi prematur yang lahir pada usia kehamilan 32-35 minggu. Bayi-bayi yang 
mempunyai risiko tinggi ini akan terlindungi dari infeksi RSV bila diberi 
immunoglobulin RSV intravena (RSV-IGIV). Pemberian palivizumab, preparat 
antibodi monoclonal RSV yang diberikan kepada bayi secara intra muskuler, 
mengurangi jumlah bayi yang dirawat karena infeksi RSV di rumah sakit hingga 
separohnya. Penting untuk diketahui, bahwa pemberian RSV-IGIV merupakan 
kontraindikasi dan palivizumab tidak direkomendasikan untuk diberikan kepada 
orang-orang dengan kelainan jantung kongenital sianotik. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar 

1) Laporan kepada petugas kesehatan setempat: Laporan wajib diberikan bila terjadi 
epidemi, tidak ada kasus individu yang perlu dilaporkan, kelas 4 (lihat tentang 
laporan penyakit menular). 

2) Isolasi: Isolasi kontak bisa dilakukan pada bagian Anak di rumah sakit. Di luar 
rumah sakit, penderita sebaiknya menghindari kontak langsung dan atau tidak 
langsung dengan anak-anak, orang dewasa dengan debilitas, orang tua atau orang 
yang menderita penyakit lain. 

3) Disinfeksi serentak: Disinfeksi dilakukan terhadap peralatan makan dan minum; 
pembuangan discharge hidung dan mulut dengan cara saniter. 

4) Karantina: Tidak dilakukan. 
5) Imunisasi kontak: Tidak dilakukan. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi: Tidak selalu dilakukan.  
7) Pengobatan spesifik: Tidak ada. Penggunaan antibiotika yang tidak rasional tidak 

disarankan; antibiotika hanya diberikan kepada penderita faringitis yang 
disebabkan oleh streptokokus grup A dan kepada pasien dengan komplikasi 
bakteriil yang jelas seperti otitis media, pneumonia atau sinusitis. Tidak ada 
consensus yang sama tentang manajemen yang tepat bagi bayi dengan infeksi 
RSV, terutama dalam hal pemberian ribavirin aerosol. 

Dari sejumlah penelitian yang dilakukan di AS dan Kanada, tidak ada hasil yang jelas 
berupa perbaikan klinis pada pemberian ribavirin aerosol kepada bayi dengan infeksi 
RSV baik yang dirawat dengan bantuan ventilasi maupun tidak. Obat batuk, 
dekongestan dan antihistamin dipertanyakan efektivitasnya dan bisa berbahaya 
terutama pada anak-anak. 
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C. Penanggulangan wabah: Tidak ada tindakan yang cukup efektif. Beberapa kejadian 
infeksi nosokomial dapat dicegah dengan hanya melakukan prosedur umum 
pencegahan infeksi, seperti cuci-tangan yang benar; prosedur lain seperti iradiasi 
dengan ultraviolet, pengendalian aerosol dan pengendalian debu tidak terbukti 
bermanfaat. Hindari kerumuman orang (lihat seksi I, 9A2, di atas). 

 
D. Implikasi bencana:  Tidak ada. 

 
E. Tindakan Internasional: Manfaatkan Pusat-pusat Kerja sama WHO. 

 
 
 
RIKETSIOSES, DITULARKAN KUTU   ICD-9 082; ICD-10 A77 
(Spotted fever group, grup Demam Bercak) 
 
Rikettsioses adalah kelompok penyakit yang secara klinis sama dan disebabkan oleh rikettsia. 
Penyakit-penyakit ini ditularkan oleh kutu iksodid  (keras), yang tersebar di seluruh dunia; 
spesies kutu sangat berbeda tergantung pada daerah geografisnya. Untuk semua jenis penyakit 
demam riketsia ini, upaya pemberantasannya sama, tetrasiklin dan kloramfenikol efektif 
untuk mengobati penyakit ini. 
Tes enzyme immunoassay dan tes IFA pada umumnya memberi hasil positif pada minggu 
kedua; tes CF yang menggunakan antigen grup spesifik demam bercak memberikan hasil 
positif beberapa hari kemudian. Tes Weil-Felix menggunakan Proteus OX-19 dan antigen 
Proteus OX-2 kurang spesifik dan sebaiknya dikonfirmasikan dengan tes serologis yang lebih 
spesifik. 
 
I. DEMAM BERCAK ROCKY MOUNTAIN  ICD-9 082; ICD-10 A77.0 

(Tifus kutu Amerika Utara, Demam Bercak Dunia Baru, Demam Tifus yang ditularkan 
oleh kutu, Demam Sao Paulo) 

 
1. Identifikasi 
 Ciri penyakit demam bercak kelompok Riketsia ini ditandai dengan onset yang tiba-tiba 

dari demam ringan hingga demam tinggi, biasanya berlangsung selama 2-3 minggu pada 
kasus yang tidak diobati, malaise yang jelas, sakit otot dalam, sakit kepala parah, 
menggigigl dan injeksi konjungtiva. Ruam makulopapuler biasanya muncul di akhir hari 
ketiga hingga kelima pada ekstremitas; yang segera akan menyebar ke telapak tangan dan 
kaki, kemudian akan menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh. Eksantem berbentuk 
petechiae terjadi pada 40% hingga 60% penderita, biasanya pada atau sesudah hari ke-6. 
Case Fatality Rate-nya berkisar antara 13% hingga 25% bila tidak diberikan pengobatan 
spesifik; dengan diagnosa dini dan pengobatan dini, kematian biasanya tidak terjadi. 
Namun sekitar 3%-5%  dari kasus-kasus yang dilaporkan di AS, akan berakhir dengan 
kematian. Faktor risiko yang mendasari parahnya penyakit antara lain terlambatnya 
pemberian antibiotika dan usia pasien lebih dari 40 tahun. Ruam tidak muncul atau ruam 
terlambat atau kegagalan mengenal ruam yang khas pada penderita  berkulit hitam 
sehingga diagnosa dan pengobatan yang cepat dan tepat terlambat dilakukan, hal ini 
meningkatkan angka kematian. 
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 Demam bercak pegunungan Rocky (Rocky Mountain Spotted Fever, RMSF) pada awalnya 
bisa dikelirukan dengan ehrliciosis, meningokoksemia (lihat Meningitis) dan infeksi 
enterovirus. 

 Diagnosa ditegakkan melalui pemeriksaan serologis dengan ditemukannya antibodi 
spesifik terhadap antigent tertentu. Pada awal sakit, riketsia bisa dideteksi pada darah 
dengan pemeriksaan PCR atau pada biopsi kulit pemeriksaan menggunakan immunostains 
atau PCR. 

 
2. Penyebab Penyakit: - Rickettsia rickettsii. 
 
3. Distribusi Penyakit 
 Tersebar di seluruh AS terutama dari bulan April hingga September. Hampir 50% dari 

kasus yang dilaporkan pada tahun 1993 adalah dari wilayah Atlantik selatan dan lebih dari 
20% berasal dari wilayah Tengah-Selatan bagian Barat; angka insidensi tertinggi 
ditemukan di daerah Karolina Utara dan Oklahoma. Beberapa kasus telah dilaporkan dari 
wilayah Rocky Mountain. Di bagian barat AS, orang dewasa pria lebih sering terinfeksi, 
sementara di bagian timur, insidensinya lebih tinggi pada anak-anak; perbedaan ini 
berkaitan dengan kondisi dan tingkat pajanan dengan kutu yang terinfeksi. Infeksi juga 
telah dilaporkan terjadi di Kanada, Meksiko bagian barat dan tengah, Panama, Kosta Rika, 
Kolombia, Argentina dan Brasil. 

 
4. Reservoir 
 Ada secara alami pada pinjal melalui pasasi transovarian dan transstadial. Riketsia dapat 

ditularkan pada anjing, berbagai tikus dan binatang lain; binatang yang terinfeksi biasanya 
subklinis tanpa gejala, tetapi telah diketahui penyakit terjadi pada tikus dan anjing. 

 
5. Cara Penularan 
 Biasanya melalui gigitan pinjal yang terinfeksi. Setidaknya dibutuhkan waktu 4 sampai 6 

jam sesudah kutu menempel dan menghisap darah, sebelum Riketsia direaktifkan dan 
dapat menginfeksi manusia. Kontaminasi pada luka di kulit atau selaput lendir dengan 
jaringan atau kotoran dari pinjal juga bisa menimbulkan infeksi. Di bagian timur dan 
selatan AS, vektor yang umum adalah pinjal anjing Amerika, Dermacentor variabilis, dan 
di barat laut AS, pinjal kutu Rocky Mountain, D. andersoni. Vektor utama di Amerika 
Latin adalah A. cajennense. 

 
6. Masa Inkubasi: - Dari 3 hingga 14 hari.  
 
7. Masa Penularan: Tidak ditularkan langsung dari orang ke orang. Pinjal tetap infektif 

sepanjang hidupnya, biasanya sekitar 18 bulan. 
 
8. Kerentanan dan Kekebalan: Semua orang rentan terhadap penyakit ini. Satu kali 

serangan bisa menimbulkan imunitas yang lama. 
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9. Cara-cara Pemberantasan 
A. Tindakan pencegahan 

1) Juga lihat penyakit Lyme, 9A. Buang pinjal yang baru menggigit atau pinjal yang 
sedang merayap sesudah terpajan. 

2) Cari dan bersihkan anjing dari pinjal dan gunakan kalung anjing yang sudah diberi 
repelan untuk mengurangi populasi pinjal di sekitar tempat tinggal. 

3) Tidak ada vaksin yang mendapat ijin beredar di AS. Percobaan vaksin 
konvensional yaitu vaksin dengan organisme mati gagal melindungi infeksi 75% 
resipien yang diberi imunisasi. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar 

1) Laporan kepada petugas kesehatan setempat: Kasus wajib dilaporkan di sebagian 
besar negara bagian di AS dan kebanyakan di negara-negara lain, Kelas 2B (lihat 
tentang pelaporan penyakit menular). 

2) Isolasi: Tidak dilakukan. 
3) Disinfeksi serentak: Buang semua pinjal dengan hati-hati dari semua penderita. 
4) Karantina: Tidak dilakukan. 
5) Imunisasi kontak: Tidak penting. 
6) Investigasi  kontak dan sumber infeksi: Tidak bermanfaat kecuali dilakukan 

dengan gerakan masyarakat serentak (Lihat penyakit Lyme, 9C). 
7) Pengobatan spesifik: Tetrasiklin (biasanya doksisiklin) diberikan setiap hari per 

oral atau intravena selama 5-7 hari dan paling sedikit selama 48 jam setelah 
penderita tidak panas. Kloramfenikol juga bisa digunakan, namun diberikan jika 
ada kontraindikasi pemberian tetrasiklin. Pengobatan segera dilakukan cukup 
dengan pertimbangan epidemiologis dan klinis tanpa menunggu konfirmasi 
laboratorium untuk menunjang diagnosa. 

 
C. Penanggulangan wabah: Lihat penyakit Lyme, 9C. 
 
D. Implikasi bencana: Tidak ada. 
 
E. Tindakan Internasional: Manfaatkan Pusat-pusat Kerja sama WHO. 
 
  
 
II. DEMAM BOUTONNEUSE    ICD-9 082; ICD-10 A77.1  

(Demam kutu Mediterania, Demam bercak Mediterania, Demam Marseilles, Tifus pinjal 
Kenya, Tifus pinjal India, Tifus pinjal Israel) 

 
1. Identifikasi 
 Penyakit dengan gejala demam ringan hingga berat yang berlangsung selama beberapa 

hari hingga 2 minggu; mungkin ada lesi primer atau jaringan parut pada tempat gigitan 
pinjal. Jaringan parut ini (tache noire), akan nampak semakin jelas pada saat demam, ia 
berupa ulkus kecil berukuran 2-5 mm dengan warna hitam di tengah dengan warna merah 
di sekitarnya; kelenjar limfe setempat kadang-kadang membesar. Di beberapa tempat, 
seperti di Negev, Israel, lesi primer jarang ditemukan.  
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 Ruam eritema makulopapuler biasanya muncul di telapak tangan dan telapak kaki pada 
hari ke-4 hingga 5 dan bertahan selama 6-7 hari; dengan pengobatan antibiotika, demam 
akan berlangsung selama tidak lebih dari 2 hari. Case Fataliry Rate-nya sangat rendah 
(kurang dari 3%) walaupun tanpa terapi spesifik. 

 
 Diagnosa dikonfirmasikan dengan melakukan tes serologi atau PCR atau immunostains 

dari biopsi jaringan. Dari kultur darah pada fibroblast manusia satu lapis bisa 
memperlihatkan adanya organisme ini dengan tes DFA. 

 
2. Penyebab Penyakit: Rickettsia conorii dan organisme lain yang sejenis. 
 
3. Distribusi Penyakit 
 Tersebar luas di seluruh benua Afrika, India dan bagian lain dari Eropa dan daerah Timur 

Tengah yang berdekatan dengan Mediterania, Laut Kaspia dan Laut Hitam. Meluasnya 
daerah endemis dari Eropa ke bagian utara terjadi karena para pelancong kadang-kadang 
membawa anjing-anjing mereka; anjing terinfeksi oleh pinjal dan membawanya pulang. 

 
4. Reservoir: sama dengan RMSF (lihat bagian 1,4 di atas). 
 
5. Cara Penularan: Di daerah Mediterania, melalui gigitan Rhipicephalus sanguineus, kutu 

anjing coklat yang terinfeksi. 
 
6. Masa Inkubasi: Biasanya 5-7 hari. 
 
7, 8 dan 9. Masa Penularan, Kerentanan dan Kekebalan, Cara-cara Pemberantasan: - 

Sama dengan RMSF (lihat bagian I, 7,8 dan 9 di atas). 
 
 
 
III. DEMAM GIGITAN PINJAL AFRIKA  ICD-9 082; ICD-10 A77.8 
 
1. Identifikasi 
 Secara klinis dengan demam Boutonneuse (lihat bagian II, di atas), namun penyebaran 

ruam biasanya tidak jelas atau tidak ada pada demam gigitan kutu Afrika. Jaringan parut 
multiple, limfangitis, limfadenopati dan pembengkakan yang terjadi di sekitar jaringan 
parut lebih sering terjadi pada demam gigitan pinjal Afrika dibandingkan demam 
Boutonneuse. KLB penyakit ini bisa terjadi pada saat kelompok pelancong (seperti orang 
yang melakukan safari di Afrika) digigit oleh pinjal. Penyakit ini sering dibawa ke AS dan 
Eropa. 

 
2. Penyebab Penyakit: - Rickettsia africae. 
 
3. Distribusi Penyakit: Sub-Sahara Afrika, termasuk Boswana, Zimbabwe, Swazilan dan 

Afrika Selatan. 
 
4. Reservoir: Seperti pada RMSF (lihat seksi 1 dan 4 di atas). 
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5. Cara Penularan: Seperti RMSF (lihat seksi 1 dan 5 di atas), Amblyoma hebreum 

berperan sebagai vektor utama. 
 
6. Masa Inkubasi: - 1 – 15 hari (media inkubasi rata-rata 4 hari sesudah gigitan kutu). 
 
7, 8 dan 9. Masa Penularan, Kerentanan dan Kekebalan, Cara-cara Pemberantasan: 

Seperti RMSF (lihat seksi 1, 7, 8 dan 9 di atas). 
 
 
 
IV. TIFUS PINJAL QUEENSLAND   ICD-9 082.3; ICD-10 A77.3 
 
1. Identifikasi 
 Gambaran klinis sama dengan seperti demam Boutonneuse (lihat seksi II, di atas). 
 
2. Penyebab penyakit: Rickettsia australis. 
 
3. Distribusi penyakit: Quuensland, New South Wales, Tasmania dan daerah pantai di 

Viktoria Timur, Australia. 
 
4. Reservoir: seperti RMSF (lihat seksi I, 4 di atas). 
 
5. Cara Penularan: Seperti pada RMSF (lihat seksi I, 5, di atas). Ixodes holocylus,  

yangmenginfeksi binatang berkantong dan tikus liar, mungkin vektor utama. 
 
6. Masa inkubasi: 7-10 hari. 
 
7, 8 dan 9. Masa penularan, Kerentanan dan kekebalan, Cara-cara pemberantasan: 

Sama seperti RMSF (lihat bagian I, 7, 8 dan 9 di atas). 
 
 
V. DEMAM PINJAL ASIA UTARA    ICD-9 082.2; ICD-10 A77.2 
 
1. Identifikasi 
 Gambaran klinis sama dengan demam Boutonneuse (lihat seksi II di atas). 
 
2.  Penyebab penyakit: - Rickettsia sibirica. 
 
3. Distribusi Penyakit: Daerah Asia, di bekas Uni Soviet, Cina Utara dan Republik Rakyat 

Mongolia. 
 
4. Reservoir: Seperti RMSF (lihat bagian I, 4 di atas). 
 
5. Cara penularan: melalui gigitan kutu genus Dermacentor dan Haemaphysalis, yang 

menginfeksi tikus liar. 
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6. Masa inkubasi: - 2 sampai 7 hari. 
 
7, 8 dan 9. Masa penularan, Kerentanan dan Kekebalan, Cara-cara pemberantasan:  

Sama seperti RMSF (lihat bagian I, 7, 8 dan 9 di atas). 
 
 
 
VI. RICKETTSIALPOX    ICD-9 083.2; ICD-10 A79.1 
 (Rickettsiosis vesikuler) 
 

Penyakit yang menimbulkan demam akut dan ditularkan oleh kutu. Lesi kulit awal 
ditemukan pada tempat gigitan, kadang menimbulkan limfadenopati, diikuti dengan 
demam; muncul ruam kulit vesikuler dan menyebar, yang biasanya tidak ada pada telapak 
tangan dan kaki dan akan menetap  selama beberapa hari. Penyakit ini mungkin 
dikelirukan dengan cacar air. Kematian jarang terjadi dan infeksi ini bereaksi baik dengan 
tetrasiklin. Diagnosa dibuat dengan melakukan pemeriksaan serologis atau PCR atau 
dengan immunostains dari biopsi jaringan. Penyakit ini disebabkan oleh Rickettsia akari, 
salah satu anggota dari kelompok demam bercak Rickettsiae, ditularkan kepada manusia 
melalui tikus (Mus musculus) melalui gigitan (Liponyssoides sanguineus). Ini terjadi 
terutama di daerah perkotaan di bagian timur AS; kebanyakan kasus ditemukan di New 
York City dan bekas Uni Soviet. Insidensi penyakit menurun secara bermakna dengan 
dilakukannya perbaikan cara pengolahan sampah perumahan, sehingga hanya ditemukan 
beberapa kasus saja akhir-akhir ini. Di bekas Uni Soviet, tikus commensal dilaporkan 
sebagai reservoir. R. akari  ditemukan dan diisolasi di Afrika dan Korea. Upaya 
pencegahan dilakukan dengan eliminasi tikus dan pemberantasan pinjal.  

 
 
 
RUBELLA       ICD-9 056; ICD-10 B06 
(Campak Jerman) 
 
RUBELLA KONGENITAL     ICD-9 771.0; ICD-10 P35.0 
(Sindroma Rubella Kongenital) 
 
1. Identifikasi 
 Rubella adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan menimbulkan demam ringan 

dengan ruam pungtata dan ruam makulopapuler yang menyebar dan kadang-kadang mirip 
dengan campak atau demam scarlet. Anak-anak biasanya memberikan gejala 
konstitusional yang minimal, tetapi orang dewasa akan mengalami gejala prodromal 
selama 1-5 hari berupa demam ringan, sakit kepala, malaise, coryza ringan dan 
konjungtivitis. Limfadenopati post aurikuler, oksipital dan servikal posterior muncul dan 
merupakan ciri khas dari infeksi virus ini yang biasanya muncul 5-10 hari sebelum 
timbulnya ruam. Hampir separuh dari infeksi ini tanpa ruam. Lekopeni umum terjadi dan 
trombositopeni juga bisa terjadi, tetapi manifestasi perdarahan jarang. Arthalgia dan, yang 
lebih jarang terjadi, arthritis  sebagai komplikasi infeksi ini terutama pada wanita dewasa. 
Ensefalitis dan trombositopeni jarang terjadi pada anak-anak; ensefalitis terjadi lebih 
sering pada orang dewasa. 
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 Rubella menjadi penting karena penyakit ini dapat menimbulkan kecacatan pada janin. 
Sindroma rubella congenital (Congenital Rubella Syndrome, CRS) terjadi pada 90% bayi 
yang dilahirkan oleh wanita yang terinfeksi rubella selama trimester pertama kehamilan; 
risiko kecacatan congenital ini menurun hingga kira-kira 10-20% pada minggu ke-16 dan 
lebih jarang terjadi bila ibu terkena infeksi pada usia kehamilan 20 minggu. 

 Infeksi janin pada usia lebih muda mempunyai risiko kematian di dalam rahim, abortus 
spontan dan kecacatan congenital dari sistem organ tubuh utama. Cacat yang terjadi bisa 
satu atau kombinasi dari jenis kecacatan berikut seperti tuli, katarak, mikroftalmia, 
glaucoma congenital, mikrosefali, meningoensefalitis, keterbelakangan mental, patent 
ductus arteriosus, defek septum atrium atau ventrikel jantung, purpura, 
hepatosplenomegali, icterus dan penyakit tulang radiolusen. Penyakit CRS yang sedang 
dan berat biasanya sudah dapat diketahui ketika bayi baru lahir; sedangkan kasus ringan 
yang mengganggu organ jantung atau tuli sebagian, bisa saja tidak terdeteksi beberapa 
bulan bahkan hingga beberapa tahun setelah bayi baru lahir. Diabetes mellitus dengan 
ketergantungan insulin diketahui sebagai manifestasi lambat dari CRS. Malformasi 
congenital dan bahkan kematian janin bisa terjadi pada ibu yang menderita rubella tanpa 
gejala. 

 Membedakan rubella dengan campak (q.v.), demam scarlet (lihat infeksi Streptokokus) 
dan penyakit ruam lainnya (misalnya infeksi eritema dan eksantema subitum) perlu 
dilakukan karena gejalanya sangat mirip. Ruam makuler dan makulopapuler juga terjadi 
pada sekitar 1-5% penderita dengan infeksi mononucleosis (terutama jika diberikan 
ampisilin), juga pada infeksi dengan enterovirus tertentu dan sesudah mendapat obat 
tertentu. 

 Diangosa klinis rubella kadang tidak akurat. Konfirmasi laboratorium hanya bisa 
dipercaya untuk infeksi akut. Infeksi rubella dapat dipastikan dengan adanya peningkatan 
signifikan titer antibodi fase akut dan konvalesens dengan tes ELISA, HAI, pasif HA atau 
tes LA, atau dengan adanya IgM spesifik rubella yang mengindikasikan infeksi rubella 
sedang terjadi. 

 Sera sebaiknya dikumpulkan secepat mungkin (dalam kurun waktu 7-10 hari) sesudah 
onset penyakit dan pengambilan berikutnya setidaknya 7-14 hari (lebih baik 2-3 minggu) 
kemudian. Virus bisa diisolasi dari faring 1 minggu sebelum dan hingga 2 minggu 
sesudah timbul ruam.  Virus bisa ditemukan dari contoh darah, urin dan tinja. Namun 
isolasi virus adalah prosedur panjang yang membutuhkan waktu sekitar 10-14 hari. 
Diagnosa dari CRS pada bayi baru lahir dipastikan dengan ditemukan adanya antibodi 
IgM spesifik pada spesimen tunggal, dengan titer antibodi spesifik terhadap rubella diluar 
waktu yang diperkirakan titer antibodi maternal IgG masih ada, atau melalui isolasi virus 
yang mungkin berkembang biak pada tenggorokan dan urin paling tidak selama 1 tahun. 
Virus juga bisa dideteksi dari katarak kongenital hingga bayi berumur 3 tahun. 

 
2. Penyebab penyakit: Virus rubella (famili Togaviridae; genus Rubivirus). 
 
3. Distribusi penyakit 
 Tersebar di seluruh dunia, umumnya endemis, kecuali pada masyarakat yang terisolasi, 

terutama masyarakat kepulauan tertentu yang mengalami KLB setiap 10-15 tahun. 
Penyakit ini banyak muncul pada musim dingin dan musim semi. Wabah yang sangat luas 
terjadi di AS pada tahun 1935, 1943 dan 1964 dan di Australia pada tahun 1940. Sebelum 
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vaksin rubella diijinkan beredar pada tahun 1969, puncak insidensi rubella terjadi di AS 
setiap 6-9 tahun sekali.  Selama tahun 1990-an insidensi rubella di AS menurun dengan 
drastic. Namun persentasi kasus diantara orang asing yang lahir disana meningkat tajam 
pada saat yang sama. Selama tahun 1990-an, KLB rubella di AS terjadi di tempat kerja, 
pada institusi, di masyarakat umum dan lingkungan lain dimana anak-anak muda dan 
mereka yang berangkat dewasa berkumpul. Virus rubella bertahan pada orang yang tidak 
diimunisasi. 

 
4. Reservoir: - Manusia.  
 
5. Cara Penularan  
 Kontak dengan sekret nasofaring dari orang terinfeksi. Infeksi terjadi melalui droplet atau 

kontak langsung dengan penderita. Pada lingkungan tertutup seperti di asrama calon 
prajurit, semua orang yang rentan dan terpajan bisa terinfeksi. Bayi dengan CRS 
mengandung virus pada sekret nasofaring dan urin mereka dalam jumlah besar, sehingga 
menjadi sumber infeksi. 

 
6. Masa inkubasi: dari 14-17 hari kisaran antara 14-21 hari. 
 
7. Masa penularan 
 Sekitar 1 minggu sebelum dan paling sedikit 4 hari sesudah onset ruam; penyakit ini 

sangat menular. Bayi dengan CRS kemungkinan tetap mengandung virus selama 
berbulan-bulan sesudah lahir. 

 
8. Kerentanan dan Kekebalan 
 Semua orang rentan terhadap infeksi virus rubella setelah kekebalan pasif yang didapat 

melalui plasenta dari ibu hilang. Imunitas aktif didapat melalui infeksi alami atau setelah 
mendapat imunisasi; kekebalan yang didapat biasanya permanent sesudah infeksi alami 
dan sesudah imunisasi diperkirakan kekebalan juga akan berlangsung lama, bisa seumur 
hidup, namun hal ini tergantung juga pada tingkat endemisitas. Di AS, sekitar 10% dari 
penduduk tetap rentan. Bayi yang lahir dari ibu yang imun biasanya terlindungi selama 6-
9 bulan,tergantung dari kadar antibodi ibu yang didapat secara pasif melalui plasenta. 

  
9. Cara-cara Pemberantasan 

A. Tindakan pencegahan 
1) Lakukan penyuluhan kepada masyarakat umum mengenai cara penularan dan 

pentingnya imunisasi rubella. Penyuluhan oleh petugas kesehatan sebaiknya 
menganjurkan pemberian imunisasi rubella untuk semua orang yang rentan. Upaya 
diarahkan untuk  meningkatkan cakupan imunisasi rubella pada orang dewasa dan 
dewasa muda yang rentan; perlu dikaji tingkat kekebalan orang-orang yang lahir di 
luar AS, hal ini perlu diberikan Perhatian khusus. 

2) Berikan dosis tunggal vaksin hidup, yaitu vaksin virus rubella yang dilemahkan 
(Rubella virus vaccine, Live), dosis tunggal ini memberikan respons antibodi yang 
signifikan, yaitu kira-kira 98-99% dari orang yang rentan.   
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3) Vaksin ini dikemas dalam bentuk kering dan sesudah dilarutkan harus disimpan  
dalam suhu 2-80C (35,60- 46,40F) atau pada suhu yang lebih dingin dan dilindungi 
dari sinar matahari agar tetap poten. Vaksin virus bisa ditemukan pada nasofaring 
dari orang-orang yang telah diimunisasi pada minggu ke-2 hingga ke-4 sesudah 
imunisasi, umumnya hanya bertahan selama beberapa hari, namun virus ini tidak 
menular. Di AS, imunisasi kepada semua anak-anak direkomendasikan diberikan 
pada usia 12-15 bulan sebagai bagian dari vaksin kombinasi campak dan vaksin 
gondongan (Measles Mumps and Rubella=MMR) dan dosis kedua MMR diberikan 
pada usia anak masuk sekolah atau dewasa muda. Ditemukannya penyakit rubella 
terus-menerus diantara orang-orang yang lahir di luar AS, mengindikasikan bahwa 
pemberian imunisasi rubella harus dilakukan pada komunitas ini. Vaksin rubella 
dapat diberikan kepada semua wanita yang tidak hamil tanpa kontraindikasi. 
Dewasa muda yang rentan dan mempunyai riwayat kontak  dengan anak-anak atau 
berkumpul bersama di kampus atau institusi lain seperti tinggal di asrama 
sebaiknya diimunisasi. Semua petugas kesehatan sebaiknya sudah kebal terhadap 
rubella terutama orang-orang yang kontak dan merawat penderita di bagian 
prenatal. Bukti adanya kekebalan diindikasikan dengan adanya antibodi spesifik 
terhadap rubella dan pemeriksaan laboratorium atau bukti tertulis bahwa seseorang 
telah diimunisasi rubella pada saat atau sesudah ulang tahunnya yang pertama. 
Vaksin rubella sebaiknya tidak diberikan kepada orang yang tidak mempunyai 
sistem kekebalan atau mendapat terapi imunosupresif; namun MMR 
direkomendasikan untuk diberikan kepada orang-orang dengan infeksi HIV yang 
asimtomatik. Pemberian vaksin MMR sebaiknya dipertimbangkan bagi penderita 
HIV dengan gejala. Secara teoritis, wanita yang diketahui hamil atau 
merencanakan hamil, 3 bulan mendatang sebaiknya tidak diimunisasi.  Namun dari 
hasil catatan di CDC Atlanta menunjukkan bahwa dari 321 wanita yang 
diimunisasi rubella pada waktu hamil, semuanya melahirkan aterm dengan bayi 
yang sehat.  
Hal-hal yang perlu diperhatikan pada program imunisasi rubella adalah selalu 
menanyakan kepada wanita pasca pubertas apakah mereka hamil, dan mereka yang 
menyatakan ya tidak diberikan imunisasi dan kepada yang lain yang tidak hamil 
diberi penjelasan pentingnya mencegah kehamilan selama 3 bulan mendatang serta 
diberi penjelasan risiko teoritis yang akan terjadi jika hal ini dilanggar.  Status 
imunisasi seseorang hanya dapat dapat dipercaya bila dilakukan tes serologis, 
namun hal ini tidak terlalu penting untuk diketahui sebelum pemberian imunisasi 
karena vaksin ini sangat aman diberikan kepada orang yang sudah kebal. Di 
beberapa negara, imunisasi rutin diberikan kepada gadis remaja usia 11 hingga 13 
tahun dengan atau tanpa tes antibodi sebelumnya. Di banyak negara yaitu AS, 
Australia dan Skandinavia, dosis kedua vaksin MMR direkomendasikan untuk 
diberikan kepada remaja pria maupun wanita. Untuk lebih jelasnya, lihat 
penjelasan mengenai Campak, 9A1. 

4) Jika diketahui adanya infeksi alamiah pada awal kehamilan, tindakan aborsi 
sebaiknya dipertimbangkan karena risiko terjadinya cacat pada janin sangat tinggi. 
Pada beberapa penelitian yang dilakukan pada wanita hamil yang tidak sengaja 
diimunisasi, kecacatan kongenital pada bayi yang lahir hidup tidak ditemukan; 
dengan demikian imunisasi yang terlanjur diberikan pada wanita yang kemudian 
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ternyata hamil tidak perlu dilakukan aborsi, tetapi risiko mungkin terjadi sebaiknya 
dijelaskan. Keputusan akhir apabila akan dilakukan aborsi diserahkan kepada 
wanita tersebut dan dokter yang merawatnya. 

5) IG yang diberikan sesudah pajanan pada awal masa kehamilan mungkin tidak 
melindungi terhadap terjadinya infeksi atau viremia, tetapi mungkin bisa 
mengurangi gejala klinis yang timbul. IG kadang-kadang diberikan dalam dosis 
yang besar (20 ml) kepada wanita hamil yang rentan yang terpajan penyakit ini 
yang tidak menginginkan dilakukan aborsi karena alasan tertentu, tetapi 
manfaatnya belum terbukti. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar 

1) Laporan kepada petugas kesehatan setempat: Semua kasus rubella dan CRS harus 
dilaporkan. Di AS, laporan wajib dilakukan, Kelas 3 B (lihat tentang pelaporan 
penyakit menular).  

2) Isolasi: Di rumah sakit dan institusi lain, terhadap penderita yang dicurigai 
menderita rubella sebaiknya dirawat dengan tindakan  pencegahan isolasi kontak 
dan ditempatkan di ruang terpisah; upaya harus dilakukan untuk mencegah 
pajanan kepada wanita hamil yang tidak diimunisasi . Anak-anak yang sakit 
dilarang ke sekolah dan begitu juga orang dewasa yang sakit dilarang bekerja 
selama 7 hari sesudah munculnya ruam. Bayi dengan CRS mungkin mengandung 
virus dalam tubuhnya untuk jangka waktu yang lama. Semua orang yang kontak 
dengan bayi dengan CRS harus sudah kebal terhadap rubella dan bayi-bayi ini 
sebaiknya dipisahkan di ruang isolasi. Terhadap bayi yang menderita CRS ini 
tindakan tindakan kewaspadaan isolasi sebaiknya diberlakukan setiap saat bayi ini 
dirawat di rumah sakit sebelum bayi berusia 1 tahun, kecuali hasil kultur faring 
dan urin negatif tidak ditemukan virus sesudah bayi berumur lebih dari 3 bulan. 

3) Disinfeksi serentak: Tidak dilakukan. 
4) Karantina: Tidak dilakukan. 
5) Imunisasi kontak: Pemberian imunisasi selama tidak ada kontraindikasi (kecuali 

selama kehamilan) tidak mencegah infeksi atau kesakitan. Imunisasi pasif dengan 
IG tidak dianjurkan (kecuali seperti yang dijelaskan pada 9A4 di atas). 

6) Investigasi kontak dan sumber infeksi: Lakukan investigasi dan identifikasi wanita 
hamil yang kontak dengan penderita, terutama wanita hamil pada trimester 
pertama. Mereka yang pernah kontak dengan penderita ini sebaiknya dilakukan 
pemeriksaan serologis untuk melihat tingkat kerentanannya atau untuk melihat 
apakah ada infeksi awal (antibodi IgM) dan terhadap mereka diberi nasihat 
seperlunya. 

7) Pengobatan spesifik: Tidak ada. 
 

C. Penanggulangan wabah 
1) Untuk menanggulangi KLB rubella, laporkan segera seluruh penderita dan 

tersangka rubella dan seluruh kontak dan mereka yang masih rentan diberi 
imunisasi. 

2) Petugas dan praktisi kesehatan serta masyarakat umum sebaiknya diberi informasi 
tentang adanya KLB rubella agar dapat mengidentifikasi dan melindungi wanita 
hamil yang rentan. 
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D. Implikasi bencana: Tidak ada. 
 
E.  Tindakan Internasional: Tidak ada. 
SALMONELLOSIS      ICD-9 003; ICD-10 A02.0 
 
 
1.  Identifikasi 
 Penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang umumnya ditandai dengan gejala 

enterokolitis akut, dengan sakit kepala yang tiba-tiba, sakit perut, diare, mual dan kadang-
kadang muntah. Dehidrasi, terutama yang terjadi pada anak-anak atau pada orang tua, bisa 
berat. Demam biasanya selalu ada. Anoreksi dan diare kadang muncul selama beberapa 
hari. Infeksi bisa bisa dimulai dengan enterokolitis akut dan berkembang menjadi 
septicemia atau hanya infeksi lokal. Kadang-kadang, penyebab infeksi terlokalisir di 
jaringan tubuh tertentu, menyebabkan abses dan septic arthritis, kolesistitis, endokarditis, 
meningitis, perikarditis, pneumonia, pyoderma atau pyelonefritis. Kematian jarang terjadi, 
kecuali pada mereka yang berusia sangat muda atau sangat tua, orang-orang yang lemah 
atau orang dengan imunosupresif. Namun morbiditas dan hal yang berhubungan dengan 
biaya yang hilang karena salmonellosis cukup tinggi. 

 Pada kasus septicemia, Salmonella mungkin bisa diisolasi pada media enterik dari contoh 
tinja dan darah selama fase akut dari penyakit.  Pada kasus enterokolitis, ekskresi 
salmonella melalui tinja biasanya berlangsung selama beberapa  hari atau beberapa 
minggu sesudah fase akut dari penyakit; pemberian antibiotika mungkin tidak mengurangi 
waktu lamanya organisme diekskresikan. Untuk mendeteksi infeksi  asimtomatik, 3-10 
gram tinja sebagai sample lebih baik daripada rectal swabs dan sample tinja ini 
diinokulasikan ke dalam media yang dipercaya; spesimen dikumpulkan selama beberapa 
hari karena ekskresi organisme ini melalui tinja tidak berlangsung tiap hari. Tes serologis 
tidak begitu bermanfaat dalam menegakkan diagnosa. 

 
2. Penyebab Penyakit 
 Nomenklatur baru untuk Salmonella telah diusulkan berdasarkan pada keterkaitan DNA. 

Menurut nomenklatur tadi, hanya ada 2 spesies yaitu Salmonella bongori  dan Salmonella 
enterica (kedua genus dan spesies ditulis dengan huruf miring). Seluruh salmonella yang 
patogen terhadap manusia dianggap sebagai serovarian dalam subspecies I dan S. enterica. 
Nomenklatur baru tadi akan mengubah S. typhi  menjadi S. enterica serovar Typhi dan 
dipendekkan menjadi S. typhi  (perhatikan bahwa Typhi tidak ditulis miring dan dengan 
huruf besar). Beberapa lembaga resmi telah menggunakan nomenklatur baru walaupun 
secara resmi belum disetujui hingga pertengahan tahun 1999. Nomenklatur baru 
digunakan didalam bab ini. 

 Banyak serotipe Salmonella patogen terhadap binatang maupun manusia (strain manusia 
yang menyebabkan demam Tifoid dan paratifoid akan dijelaskan pada bab yang berbeda). 
Prevalensi berbagai serotipe yang berbeda bervariasi di berbagai negara; do beberapa 
negara yang melakukan surveilans salmonella dengan baik, Salmonella enterica serovar 
Typhimurium (S. typhimurium) dan Salmonella enterica serovar Entiritidis (S. enteritidis) 
adalah yang paling banyak dilaporkan. Dari 2.000 jenis lebih serotipe, hanya 200 yang 
dideteksi di AS. Di banyak daerah, hanya sejumlah kecil serotipe saja yang dilaporkan 
sebagai penyebab kebanyakan kasus. 
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3. Distribusi penyakit 
 Tersebar di seluruh dunia; lebih banyak dilaporkan di Amerika Utara dan Eropa karena 

sistem pelaporannya baik. Salmonellosis dikategorikan sebagai penyakit yang ditularkan 
melalui makanan (foodborne disease) oleh karena makanan yang terkontaminasi, terutama 
kontaminasi oleh binatang, merupakan cara penularan yang utama. Hanya sebagian kecil 
saja dari kasus-kasus ini yang diketahui secara klinis dan di negara-negara industri hanya 
sekitar 1% kasus yang dilaporkan. Incidence rate tertinggi pada bayi dan anak kecil. 
Secara epidemiologis, gastroenteritis Salmonella bisa terjadi berupa KLB kecil di 
lingkungan masyarakat umum. Sekitar 60-80% dari semua kasus muncul secara sporadis; 
namun KLB besar di rumah sakit, institusi anak-anak, restoran dan tempat penitipan anak-
anak atau orang tua jarang terjadi dan biasanya muncul karena makanan yang 
terkontaminasi, atau yang lebih jarang terjadi, adalah pencemaran yang terjadi karena 
makanan diolah orang yang menjadi carrier, penularan dari orang ke orang dapat terjadi. 
Diperkirakan bahwa sekitar 5 juta kasus salmonellosis terjadi setiap tahun di AS. KLB 
yang pernah terjadi di AS menyebabkan 25.000 orang jatuh sakit disebabkan oleh suplai 
air minum perkotaan yang tidak diklorinasi; wabah tunggal etrbesar yang pernah terjadi 
disebabkan oleh susu yang tidak dipasteurisasi menyebabkan 285.000 orang jatuh sakit. 

 
4. Reservoir  
 Sejumlah besar binatang peliharaan dan binatang liar bertindak sebagai reservoir, 

termasuk unggas, babi, hewan ternak, tikus dan binatang peliharaan seperti iguana, 
tortoise, kura-kura, terapin, ayam, anjing, kucing dan juga manusia misalnya penderita, 
carrier yang sedang dalam masa penyembuhan dan terutama kasus-kasus ringan dan kasus 
tanpa gejala. Carrier kronis jarang terjadi pada manusia tetapi cukup tinggi pada binatang 
dan burung. 

 
5. Cara-cara penularan 
 Penularan terjadi karena menelan organisme yang ada di dalam makanan yang berasal dari 

binatang yang terinfeksi atau makanan yang terkontaminasi oleh kotoran binatang atau 
kotoran orang yang terinfeksi. Sebagai contoh adalah telur dan produk telur yang tidak 
dimasak dengan baik (misalnya suhu yang kurang tinggi), susu mentah dan produk susu, 
air yang terkontaminasi, daging dan produk daging, unggas dan produk unggas. 
Disamping itu binatang peliharaan seperti kura-kura, iguana dan anak ayam atau obat-
obatan berbahan dasar hewan yang tidak disterilkan merupakan sumber yang potensial 
bagi penularan bakteri ini. Beberapa KLB salmonellosis yang terjadi baru-baru ini telah 
diketahui bersumber dari buah dan sayuran yang terkontaminasi pada saat disiapkan. 
Infeksi yang ditularkan kepada binatang ternak melalui makanan dan pupuk yang berasal 
dari potongan daging afkir yang terkontaminasi, makanan ikan dan tulang; infeksi terjadi 
pada waktu proses pemeliharaan ternak dan pada saat hewan dipotong. Penularan rute 
fekal-oral dari orang ke orang menjadi sangat penting, terutama pada saat orang tersebut 
terkena diare; tinja dari anak dan orang dewasa yang menderita diare mempunyai risiko 
penularan yang lebih besar daripada penularan oleh carrier yang asimtomatik. Dari 
beberapa serotipe, hanya beberapa jenis organisme yang tertelan yang dapat menyebabkan 
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infeksi karena adanya penahan dari asam lambung, biasanya untuk terjadi infeksi 
dibutuhkan jumlah organisme > 102-3. 

 KLB biasanya terjadi akibat makanan seperti produk daging, produk unggas; makanan 
mengandung telur yang tidak dimasak atau yang hanya dimasak sebentar, produk telur, 
susu mentah dan produk susu, termasuk susu bubuk dan makanan yang terkontaminasi 
tinja dari penjamah makanan. KLB juga bisa dilacak dari makanan dan produk unggas 
yang diproses atau diolah menggunakan alat-alat yang terkontaminasi atau diolah pada 
permukaan atau meja yang terkontaminasi pada waktu penggunaan sebelumnya. Infeksi S. 
enteritidis pada ayam dan telur telah menyebabkan KLB dan kasus tunggal, terutama di 
bagian timur laut AS dan Eropa, dan serotipe ini menjadi penyebab utama kasus 
salmonellosis di AS. Organisme ini dapat berkembang biak pada berbagai jenis makanan, 
terutama susu, sampai mencapai jumlah yang infektif; suhu yang tidak tepat selama 
pengolahan dan kontaminasi silang yang terjadi selama makanan tersebut sampai kepada 
konsumen adalah faktor risiko yang paling penting. KLB di rumah sakit cenderung 
berlangsung lebih lama, karena organisme bertahan di lingkungan rumah sakit; KLB ini 
biasanya dimulai dari makanan yang terkontaminasi dan menular dari orang ke orang 
melalui tangan yang tercemar dari orang yang mengolah makan atau melalui melalui alat 
yang digunakan. Bagian kebidanan dengan bayi yang terinfeksi (pada saat itu 
asimtomatik) bisa menjadi sumber penularan selanjutnya. Kontaminasi suplai air minum 
public yang tidak diklorinasi dan yang tercemar oleh tinja dapat menyebabkan KLB 
ekstensif. Beberapa tahun terakhir KLB yang terjadi yang meluas ke wilayah geografis 
tertentu diketahui karena mengkonsumsi tomat atau melon dari supplier tunggal. 

 
6. Masa inkubasi: dari 6 hingga 72 jam, biasanya sekitar 12-36 jam. 
 
7. Masa penularan 
 Penularan terjadi selama sakit; lamanya sangat bervariasi, biasanya berlangsung beberapa 

hari hingga beberapa minggu. Carrier yang temporer biasanya terus menjadi acrrier 
selama beberapa bulan, terutama pada anak-anak. Tergantung pada serotipenya, kira-kira 
1% dari orang dewasa yang terinfeksi dan 5% anak-anak < 5 tahun yang terinfeksi akan 
mengeluarkan organisme ini selama lebih dari 1 tahun. 

 
8. Kerentanan dan kekebalan 
 Semua orang rentan terhadap penyakit ini dan biasanya bertambah rentan dengan adanya 

achlorhydria (tidak adanya asam hidroklorid di lambung), pada terapi antasida, bedah 
gastrointestinal, pernah mendapat atau sedang menjalani terapi antibiotika, penyakit 
neoplastik, terapi yang menyebabkan daya tahan tubuh menjadi lemah dan keadaan lain 
yang melemahkan kondisi tubuh seperti malnutrisi. Berat ringannya penyakit ini 
tergantung kepada serotipe, jumlah organisme yang tertelan dan faktor hospes. Orang 
yang terinfeksi HIV mempunyai risiko untuk terkena septicemia Salmonella non Tifoid 
berulang. Septikemia pada orang dengan penyakit sickle-cell menambah risiko infeksi 
sistemik fokal misalnya dapat terjadi osteomielitis. 
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9. Cara-cara pemberantasan 
A. Upaya pencegahan 

1)  Lakukan penyuluhan kepada pengolah makanan tentang pentingnya: 
a) mencuci tangan sebelum, selama dan sesudah mengolah makanan. 
b) mendinginkan makanan yang sudah diolah didalam wadah kecil. 
c) Memasak dengan sempurna semua bahan makanan yang berasal dari binatang, 

terutama unggas, babi, produk telur dan produk daging. 
d) Hindari rekontaminasi didalam dapur sesudah memasak. 
e) Menjaga kebersihan di dapur dan melindungi makanan dari kontaminasi tikus 

dan insektisida. 
2) Lakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk menghindari mengkonsumsi telur 

mentah atau setengah matang, seperti telur yang dimasak “over easy”  atau “sunny 
side”, minuman eggnog atau es krim buatan sendiri dan menggunakan telur yang 
kotor atau retak. 

3) Orang yang menderita diare sebaiknya tidak mengolah atau menjamah makanan 
dan tidak boleh merawat penderita di rumah sakit atau rumah penitipan baik untuk 
penitipan anak maupun orang tua. 

4) Sampaikan kepada mereka yang menjadi carrier, akan pentingnya mencuci tangan 
yang benar sesudah buang air besar (dan sebelum menjamah makanan) dan 
sebaiknya mereka yang tidak mengolah dan menjamah makanan selama mereka 
menjadi carrier. 

5) Perlu diketahui oleh semua anggota keluarga tentang risiko infeksi Salmonella pada 
binatang peliharaan. Ayam, bebek dan kura-kura adalah binatang peliharaan yang 
berbahaya untuk anak kecil. 

6) Sediakan fasilitas radiasi dan Anjurkan masyarakat untuk menggunakan daging dan 
telur yang sudah diradiasi. 

7) Lakukan inspeksi dan supervisi  yang ketat terhadap tempat-tempat pemotongan 
hewan, pabrik pengolahan makanan, tempat pengolahan susu, tempat pensortiran 
telur dan toko daging. 

8) Buat rencana program pemberantasan Salmonella (pengawasan makanan, 
kebersihan dan disinfeksi, pemberantasan vektor dan upaya sanitasi lain). 

9)  Pakan ternak yang berasal dari binatang (daging,, tulang ikan, makanan binatang 
peliharaan) sebaiknya dimasak atau dipanaskan dengan benar (termasuk 
pasterurisasi dan iradiasi). Untuk Menghilangkan patogen; Hindari rekontaminasi. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar 

1) Laporan kepada petugas kesehatan setempat: Kasus wajib dilaporkan, Kelas 2B 
(lihat tentang pelaporan penyakit menular). 

2) Isolasi: Untuk penderita yang dirawat di rumah sakit, lakukan tindakan 
kewaspadaan enterik dalam penanganan tinja dan baju serta alas tempat tidur yang 
terkontaminasi. Orang yang terinfeksi dan menunjukkan gejala dilarang untuk 
mengolah dan menjamah makanan dan dilarang merawat langsung orang tua, 
anak-anak, orang dengan sistem kekebalan tubuh yang rendah atau penderita yang 
dirawat di rumah sakit. Larangan ini berlaku juga bagi orang yang terinfeksi tanpa 
gejala dimana kebiasaan kebersihan perorangannya diragukan, hal ini mungkin 
juga perlu diatur dalam peraturan daerah setempat.  
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Jika peraturan larangan ini ada, maka syarat orang tersebut untuk boleh kembali 
bekerja adalah kultur tinja untuk Salmonella setidaknya 2 kali berturut-turut 
hasilnya negatif dimana tinja ini masing-masing dikumpulkan dalam waktu tidak 
kurang dari 24 jam; apabila telah diberikan antibiotika maka kultur pertama 
sebaiknya dilakukan paling cepat 48 jam sesudah pemberian obat terakhir. 
Kebiasaan mencuci tangan dengan baik harus ditekankan. 

3) Disinfeksi serentak: Disinfeksi dilakukan terhadap tinja dan barang-barang lain 
yang terkontaminasi. Pada kelompok masyakat dengan sistem pembuangan 
kotoran yang modern dan baik, tinja dapat dibuang langsung ke saluran 
pembuangan tanpa disinfeksi awal. Pembersihan menyeluruh. 

4) Karantina: Tidak dilakukan. 
5) Imunisasi kontak: Tidak ada imunisasi yang tersedia. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi: Lakukan kultur tinja bagi semua kontak 

yang ada di rumah yang pekerjaannya mengolah makanan, merawat orang sakit, 
merawat anak-anak dan merawat orang tua di panti-panti asuhan. 

7) Pengobatan spesifik: Untuk penderita enterokolitis tanpa komplikasi tidak ada 
pengobatan spesifik kecuali tindakan rehidrasi dan Penggantian elektrolit dengan 
larutan rehidrasi oral (lihat Kolera, 9B7). Pemberian antibiotika mungkin tidak 
Menghilangkan status carrier dan malah bisa menyebabkan terjadinya strain yang 
resisten atau infeksi akan menjadi lebih parah. Namun terhadap bayi dibawah usia 
2 bulan, orang tua, orang debil, orang dengan penyakit sickle-sel, orang yang 
terinfeksi HIV, atau penderita dengan demam tinggi yang terus-menerus atau 
orang yang dengan manifestasi  infeksi ekstra intestinal sebaiknya diberi terapi 
antibiotika. Tingkat resistensi antimikroba dari salmonella non Tifoid biasanya 
bervariasi, pada orang dewasa, siprofloksasin sangat efektif tetapi obat ini tidak 
digunakan pada anak-anak; ampisilin atau amoksisilin juga bisa digunakan. TMP-
SMX dan kloramfenikol merupakan alternative antimikroba bagi strain yang 
resisten. Penderita yang terinfeksi HIV bisa membutuhkan pengobatan jangka 
panjang untuk mencegah septicemia karena Salmonella. 

 
C. Upaya penanggulangan wabah: Lihat penyakit yang ditularkan melalui makanan, 

intoksikasi makanan karena Stafilokokus, 9 C1 dan 9C2. Cari tempat dimana 
terjadinya kesalahan dalam pengolahan makanan, seperti penggunaan bahan makanan 
mentah yang terkontaminasi, makanan dimasak kurang sempurna, suhu yang kurang 
tinggi dan terjadinya kontaminasi silang. Di AS, KLB  S. enteritidis yang disebabkan 
oleh konsumsi makanan yang mengandung telur, dilakukan pelacakan ulang asal telur 
dan disarankan untuk melaporkannya ke Departemen Pertanian. 

 
D.  Implikasi bencana: KLB bisa terjadi di tempat penampungan pengungsi atau  pada 

institusi dengan higiene dan sanitasi yang buruk dimana pemberian makanan 
dilakukan secara massal. 

 
E. Tindakan Internasional:  Manfaatkan Pusat-pusat Kerja sama WHO.  
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SCABIES       CD-9 133.0; ICD-10 B86 
(Sarcoptic Itch, Acariasis) 
 
 
1.  Identifikasi 

Infeksi parasit pada kulit yang disebabkan oleh kutu, penetrasi pada kulit terlihat jelas 
berbentuk papula, vesikula atau berupa saluran kecil berjejer, berisi kutu dan telurnya. 
Lesi kebanyakan terjadi disekitar jari, sekitar pergelangan tangan dan siku ketiak, 
pinggang, paha dan bagian luar genital pada pria; puting susu, daerah perut, dan bagian 
bawah pantat adalah daerah yang paling sering terkena pada wanita. Pada bayi mungkin 
menyerang daerah leher, telapak tangan, telapak kaki, daerah-daerah tersebut biasanya 
tidak terkena pada orang yang lebih tua. Gatal hebat terjadi terutama pada malam hari, 
tetapi komplikasi terbatas hanya terjadi pada luka akibat garukan. 
Pada orang yang mengalami penurunan kekebalan dan pada pasien lanjutsia gejala sering 
muncul sebagai dermatitis yang lebih luas dan saluran/terowongan yang terbentuk, 
bersisik dan kadang-kadang terjadi vesikulasi dan pembentukan krusta (Norwegian 
scabies); rasa gatal mungkin berkurang atau hilang. 
Jika dapat terjadi komplikasi dengan kuman β hemolytic streptococcus, bisa terjadi 
glomerulonefritis akut. 
Diagnosa dapat ditegakkan dengan ditemukannya kutu melalui pemeriksaan dengan 
mikroskop yang diambil dari saluran atau terowongan pada lesi kulit. Hati-hati sewaktu 
memilih lesi kulit untuk diambil spesimennya, pilihlah lesi yang belum pernah digaruk. 
Pemberian minyak mineral akan memudahkan pengambilan spesimen untuk pemerikasaan 
mikroskopis. Spesimen diperiksa dibawah mikroskop setelah ditutup denngan dek glass. 
Lesi pada kulit yang diberi tinta kemudian dicuci akan menyingkap saluran-saluran yang 
ada. 

 
2. Penyebab Penyakit : Sarcoptes scabiei, sejenis kutu 
 
3.  Distribusi Penyakit :  
 Tersebar di seluruh dunia. Kejadian wabah disebabkan oleh buruknya sanitasi lingkungan 

karena peperangan, pengungsian dan krisis ekonomi. Penyebaran scabies di AS dan Eropa 
yang terjadi belakangan ini ternyata terjadi pada situasi normal, tidak ada peperangan, 
tidak ada krisis, menyerang masyarakat disemua tingkat sosial tanpa melihat faktor usia, 
ras, jenis kelamin atau status kesehatan seseorang. Scabies endemis disebagian besar 
negara berkembang. 

 
4. Reservoir 

Reservoir adalah manusia; species sarcoptes dan kutu lainnya dari hewan dapat hidup 
pada manusia tetapi tidak dapat berkembang biak pada manusia. 

 
5.  Cara-cara penularan 

Perpindahan parasit dapat terjadi secara kontak langsung melalui gesekan kulit dan dapat 
juga terjadi pada waktu melakukan hubungan seksual. Perpindahan dari pakaian dalam 
dan sprei terjadi jika barang-barang tadi terkontaminasi oleh penderita yang belum 
diobati. Kutu dapat membuat saluran dibawah permukaan kulit dalam 2,5 menit.  
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Orang dengan “Norwegian scabies” sangat mudah menular karena kulit yang terkelupas 
mengandung banyak kutu. 

 
6. Masa inkubasi 

Masa inkubasi berlangsung 2 sampai 6 minggu sebelum serangan gatal muncul pada 
orang yang sebelumnya belum pernah terpajan. Orang yang sebelumnya pernah menderita 
scabies maka gejala akan muncul 1 – 4 hari setelah infeksi ulang. 

 
7. Masa penularan 

Akan tetap menular kecuali kutu dan telur sudah dihancurkan dengan pengobatan, 
biasanya setelah dilakukan 1 atau 2 kali pengobatan dalam seminggu. 

 
8. Kerentanan dan kekebalan 

Diperkirakan terjadi sedikit kekebalan setelah infeksi. Orang yang mempunyai masalah 
dengan sistem kekebalan tubuh akan menderita scabies lebih berat. Orang yang pernah 
terkena infeksi lebih tahan terhadap infeksi ulang walaupun tetap masih bisa terkena 
infeksi dibandingkan dengan mereka yang sebelumnya belum pernah terinfeksi. 

 
9. Cara-cara pemberantasan 

A. Cara-cara pencegahan 
Lakukan penyuluhan kepada masyarakat dan komunitas kesehatan tentang cara 
penularan, diagnosis dini dan cara pengobatan penderita scabies dan orang-orang yang 
kontak 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya 

1) Laporan kepada Dinas Kesehatan setempat: Laporan resmi tidak dilakukan, kelas 5 (lihat tentang 
laporan penyakit menular). 

2) Isolasi: Siswa sekolah atau pekerja yang terinfeksi dilarang masuk ke sekolah dan 
pekerja sampai dilakukan pengobatan. Penderita yang dirawat di Rumah Sakit 
diisolasi sampai dengan 24 jam setelah dilakukan pengobatan yang efektif. 

3) Disinfeksi serentak: Pakaian dalam dan sprei yang digunakan oleh penderita dalam 
48 jam pertama sebelum pengobatan dicuci dengan menggunakan sistem 
pemanasan pada proses pencucian dan pengeringan, hal ini membunuh kutu dan 
telur. Tindakan ini tidak dibutuhkan pada infestasi yang berat. Mencuci sprei, 
sarung bantal dan pakaian pada penderita Norwegian scabies sangat penting 
karena potensi untuk menularkan sangat tinggi 

4) Karantina: Tidak diperlukan 
5) Immunisasi kontak: tidak ada 
6) Penyelidikan terhadap penderita kontak dan sumber penularan: Temukan penderita 

yang tidak dilaporkan dan tidak terdeteksi diantara teman dan anggota keluarga; 
penderita tunggal dalam satu keluarga jarang ditemukan. Berikan pengobatan 
profilaktik kepada mereka yang kontak kulit ke kulit dengan penderita (anggota 
keluarga dan kontak seksual) 

7) Pengobatan spesifik: Pengobatan pada anak-anak adalah dengan permetrin 5%. 
Alternatif pengobatan menggunakan gamma benzena hexachloride 1% (lindane 
dan Kwell® obat ini kontra indikasi untuk bayi yang lahir premature dan 
pemberiannya harus hati-hati kepada bayi yang berumur < 1 tahun serta ibu yang 
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sedang hamil); Crotamiton (Eurax ®); Tetraethylthiuram monosulfide (Tetmosol®, 
tidak tersedia di AS) dalam 5% larutan diberikan 2 kali sehari; atau menggunakan 
emulsi benzyl benzoate untuk seluruh badan kecuali kepala dan leher. (Rincian 
pengobatan bervariasi tergantung dari jenis obat yang digunakan). Pada hari 
berikutnya setelah pengobatan mandi berendam untuk membersihkan badan, baju 
dan sprei diganti dengan yang bersih. Rasa gatal mungkin akan tetap ada selama 1 
sampai 2 minggu; hal ini jangan dianggap bahwa pengobatan tersebut gagal atau 
telah terjadi reinfeksi. Pengobatan berlebihan sering terjadi, untuk itu harus 
dihindari karena dapat menyebabkan keracunan terhadap obat tersebut terutama 
gamma benzena hexachloride. Sekitar 5% kasus, perlu pengobatan ulang dengan 
interval 7 – 10 hari jika telur bertahan dengan pengobatan pertama. Lakukkan 
supervisi ketat terhadap pengobatan, begitu juga mandi yang bersih adalah 
penting.     

C. Penanggulangan wabah 
1) Berikan pengobatan dan penyuluhan kepada penderita dan orang yang berisiko. 

Kadangkala diperlukan kerjasama masyarakat dengan otoritas militer. 

2) Pengobatan dilakukan secara massal. 

3) Penemuan kasus dilakukan secara serentak baik didalam keluarga, didalam unit 
atau institusi militer, jika memungkinkan penderita dipindahkan. 

4) Sediakan sabun, sarana pemandian, dan pencucian umum. Sabun Tetmosol jika 
ada sangat membantu dalam pencegahan infeksi. 

D.  Implikasi bencana : Kemungkinan besar menimbulkan KLB pada situasi menusia 
penuh sesak 

 
E. Tindakan Internasional : Tidak ada 

 
 
 
SCHISTOSOMIASIS      ICD-9 120; ICD-10 B65 
(Bilharziasis, Demam Keong) 
 
1. Identifikasi 

Adalah infeksi oleh sejenis cacing trematoda baik oleh cacing jantan maupun cacing 
betina yang hidup dalam pembuluh darah vena mesenterica atau pembuluh darah vena 
kandung kemih dari inang selama siklus hidup bertahun-tahun. Telur membentuk 
granulomata dan jaringan parut pada organ dimana telur diletakkan. Gejala klinis yang 
timbul tergantung pada jumlah dan letak telur pada tubuh manusia sebagai inang. 
Schistosoma mansoni dan S. japonicum gejala utamanya adalah pada hati dan saluran 
pencernaan dengan gejala-gejala seperti diare, sakit perut da pembesaran hati dan limpa 
(hepatosplenomegaly); pada S. haemotobium gejala klinis pada saluran kencing, seperti 
dysuria, sering kencing dan kencing darah pada akhir kencing. 
 
 
Akibat patologis terpenting adalah komplikasi yang timbul dari infeksi kronis berupa 
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pembentukan jaringan fibrosis di hati, hipertensi portal dengan segala akibatnya dan 
mungkin saja diikuti dengan timbulnya keganasan pada colon dan rectum; obstruksi 
uropati, yang mendorong terjadinya infeksi oleh bakteri, kemandulan dan juga 
kemungkinan timbul kanker kandung kemih pada schistosomiasis saluran kencing. Telur 
dari ketiga jenis Schistosoma dapat diletakkan pada daerah diluar usus, seperti otak, 
sumsum tulang belakang, kulit, pelvis dan di daerah vulvovaginal. 
Larva schistosoma tertentu pada burung dan hewan menyusui dapat menembus kulit 
manusia dan mangakibatkan penyakit kulit (dermatitis), yang dikenal sebagai “Swimmer’s 
itch”; jenis ini tidak bisa berkembang pada manusia. Infeksi jenis ini bisa ditemukan 
diantara para perenang di danau dibanyak tempat di dunia, termasuk Great lakes di 
Amerika Utara dan di pesisir pantai tertentu di California. Namun apa yang disebut 
dengan “sea bather’s eruption” merupakan pruritic dermatitis yang sering muncul sehabis 
memakai baju renang (sering terjadi diantara perenang di pantai Florida Selatan, Karibia 
dan Long Island dan New York) ternyata hal itu disebabkan oleh larva dari beberapa 
spesies ubur-ubur. 
Diagnosa pasti schistosomiasis tergantung dari ditemukannya telur dibawah mikroskop 
pada preparat hapus langsung atau preparat hapus tebal Kato dari spesimen urin dengan 
filtrasi nuclearpore atau dari spesimen biopsi. Filtrasi nuclearpore pada urin biasanya 
digunakan pada infeksi S. haematobium. Test immunology yang bermanfaat untuk 
menegakkan diagnosa antara lain analisis immunoblot, test precipitin, IFA dan ELISA 
dengan antigen telur dan cacing dewasa dan RIA dengan antigen telur yang sudah 
dimurnikan atau dengan antigen cacing dewasa; hasil positif pada test serologis sebagai 
bukti adanya infeksi sebelumnya dan tidak membuktikan infeksi yang sedang 
berlangsung. 

 
2. Penyebab Penyakit 

Schistisoma mansoni, S. haematobium dan S. japonicum merupakan spesies utama yang 
menyebabkan penyakit pada manusia. S. mekongi, S. malayensis, S. mattheei dan S. 
intercalatum, hanya sebagai penyebab penyakit di daerah tertentu. 

 
3. Distribusi penyakit 

S. mansoni ditemukan di Afrika (termasuk Madagaskar); Semenanjung Arab; Brazil; 
Suriname dan Venezuela di Amerika Selatan dan di beberapa kepulauan Karibia. 
S. haematobium ditemukan di Afrika termasuk Madagaskar dan Mauritius dan Timur 
Tengah. 
S. japonicum ditemukan di Cina, Taiwan, Philipna dan Sulawesi (Indonesia); Jepang 
(tidak ada kasus baru yang ditemukan sejak tahun 1978 setelah program pemberantasan 
secara intensif). 
S. Mekongi ditemukan pada daerah aliran Sungai Mekong di Laos, kamboja dan Thailand. 
S. intercalatum ditemukan di beberapa bagian Afrika Barat, termasuk Kamerun, Republik 
Afrika Tengah, Chad, gabon, Sao Tome dan Kongo. 
S. mattheei ditemukan di Afrika Selatan. 
S. malayensis hanya dikenal dari Semenanjung Malayia. Tidak ada satupun dari jenis 
spesies ini yang ditemukan di Amerika Utara. 

 
4. Reservoir 
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Manusia merupakan reservoir utama untuk S. haematobium, S. intercalatum dan       S. 
mansoni. 
Manusia, anjing, kucing, babi, ternak sapi, kerbau air, kuda dan binatang pengerat liar 
merupakan hospes potensial dari S. Japonicum; gambaran epidemiologis relatif berbeda 
pada daerah yang berbeda. 
S. malayensis merupakan parasit rodentia yang terkadang menginfeksi manusia. 
Secara epidemiologis bertahannya siklus parasit tergantung adanya keong yang tepat 
berperan sebagai inang antara, contohnya spesies dari genus : 

Biomphalaria untuk S. mansoni 
 Bulinus untuk S. haematobium, S. intercalatum dan S, matteei 
 Oncomelania untuk S. japonicum 
 Neotricula untuk S. mekongi dan 
 Robertsiella untuk S. malayensis 

 
5. Cara-cara penularan 

Infeksi didapat melalui air yang mengandung bentuk larva yang berenang bebas (serkaria) 
yang sebelumnya berkembang di tubuh keong. Telur S. haematobium dikeluarkan dari 
tubuh mamalia, umumnya melalui urin, sedangkan spesies lain melalui feces. Telur 
menetas di air dan melepaskan larva (mirasidium) memasuki tubuh keong air tawar yang 
cocok sebagai inang. Setelah beberapa minggu, serkaria muncul dari keong dan 
menembus kulit manusia, biasanya ketika orang sedang bekerja,berenang atau melintasi 
air, serkaria kemudian memasuki aliran darah, dibawa ke pembuluh darah paru berpindah 
ke hati, berkembang menjadi matang dan migrasi ke pembuluh darah vena di rongga 
perut. 
Bentuk dewasa cacing S. mansoni, S. japonicum, S. mekongi, S. mattheei dan S. 
intercalatum biasanya tinggal di vena mesenterika; S. haematobium biasanya berpindah 
melalui anastomosis dari vena dan sampai pada plexus dari kandung kemih. Telur cacing 
diletakkan pada venulae dan kemudian lepas masuk ke rongga usus besar, kandung kemih 
atau organ lain termasuk hati dan paru-paru. 

 
6. Masa inkubasi 

Gejala sistemik akut (Demam Katayama) dapat terjadi pada infeksi primer 2 – 6 minggu 
setelah terpajan, yaitu sebelum atau pada saat telur diletakkan. Gejala umum akut jarang 
terjadi tetapi dapat saja timbul pada infeksi S. haematobium. 

 
7. Masa penularan 

Tidak terjadi penularan dari orang ke orang, namun orang yang menderita schistosomiasis 
kronis menyebarkan infeksi dengan dikeluarkannya telur bersama urin atau feces kedalam 
badan air, orang ini tetap menular selama mereka terus mengeluarkan telur; orang yang 
terinfeksi oleh S. mansoni dan S. haematobium masa penularan bertahan sampai lebih dari 
10 tahun. Keong yang terinfeksi akan melepaskan serkaria selama keong itu hidup, yaitu 
dari beberapa minggu sampai dengan tiga bulan. 

 
 
 
8. Kerentanan dan kekebalan 

 



 468

Semua orang rentan terhadap infeksi, terbentuknya kekebalan sebagai akibat dari infeksi 
tidak diketahui dengan jelas 

 
9. Cara-cara pemberantasan 

A. Cara-cara pencegahan 
1) Memberi penyuluhan kepada masyarakat di daerah endemis tentang cara-cara 

penularan dan cara pemberantasan penyakit ini. 

2) Buang air besar dam buang air kecil dijamban yang saniter agar telur cacing tidak 
mencapai badan-badan air tawar yang mengandung keong sebagai inang antara. 
Pengawasan terhadap hewan yang terinfeksi S. japonicum  perlu dilakukan tetapi 
biasanya tidak praktis. 

3) Memperbaiki cara-cara irigasi dan pertanian; mengurangi habitat keong dengan 
membersihkan badan-badan air dari vegetasi atau dengan mengeringkan dan 
mengalirkan air 

4) Memberantas tempat perindukan keong dengan moluskisida (biaya yang tersedia 
mungkin terbatas untuk penggunaan moluskisida ini) 

5) Untuk mencegah pemajanan dengan air yang terkontaminasi (contoh : gunakan 
sepatu bot karet). Untuk mengurangi penetrasi serkaria setelah terpajan dengan air 
yang terkontaminsai dalam waktu singkat atau secara tidak sengaja yaitu kulit 
yang basah dengan air yang diduga terinfeksi dikeringkan segera dengan handuk. 
Bisa juga dengan mengoleskan alkohol 70% segera pada kulit untuk membunuh 
serkaria. 

6) Persediaan air minum, air untuk mandi dan mencuci pakaian hendaknya diambil 
dari sumber yang bebas serkaria atau air yang sudah diberi obat untuk membunuh 
serkariannya. Cara yang efektif untuk membunuh serkaria yaitu air diberi iodine 
atau chlorine atau dengan menggunakan kertas saring. Membiarkan air selama 48 
– 72 jam sebelum digunakan juga dianggap efektif. 

7) Obati penderita di daerah endemis dengan praziquantel untuk mencegah penyakit 
berlanjut dan mengurangi penularan dengan mengurangi pelepasan telur oleh 
cacing. 

8) Para wisatawan yang mengunjungi daerah endemis harus diberitahu akan risiko 
penularan dan cara pencegahan 

 
B. Penanganan penderita, kontak dan lingkungn sekitarnya 

1) Laporan ke instansi kesehatan setempat: Di daerah endemis tertentu di kebanyakan 
negara, bukan merupakan penyakit yang harus dilaporkan, kelas 3C (lihat 
pelaporan penyakit menular) 

2) Isolasi: Tidak dilakukan 
3) Disinfeksi serentak: Buang air besar dan buang air kecil dijamban yang saniter. 
4) Karantina: Tidak ada. 
5) Pemberian imunisasi: Tidak ada. 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi : cari kontak untuk kemungkinan infeksi 

“common source”. Penemuan sumber penularan merupakan upaya yang harus 
dilakukan bersama masyarakat (lihat 9C, di bawah) 

 
7) Pengobatan spesifik : Praziquantel (Biltricide®) adalah pilihan untuk semua 
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spesies. Obat alternatif adalah oxamniquine untuk S. mansoni dan metrifonate 
untuk S. haematobium. 

 
C. Upaya penanggulangan wabah 

Cari dan temukan semua penderita schistosomiasis dan obati seluruh penduduk yang 
terinfeksi terutama mereka yang mengeluarkan telur dalam jumlah sedang dan banyak; 
berikan perhatian khusus kepada anak-anak. Sediakan air bersih, beri peringatan 
kepada masyarakat untuk tidak kontak dengan air yang kemungkinan besar 
terkontaminasi serkaria dan cegah pencemaran air. Di daerah dengan tingkat 
kepadatan populasi keong yang tinggi, lakukan upaya pemberantasan dengan 
menggunakan moluskisida. 

 
D. Implikasi bencana: Tidak ada 

 
E. Tindakan Internasional :  Manfaatkan Pusat-pusat Kerjasama WHO 

 
 
 
SHIGELLOSIS       ICD-9 004; ICD-10 A03 
(Disenteri Basiler) 
 
 
1. Identifikasi 

Penyakit bakteri akut yang menyerang usus besar dan bagian distal usus halus ditandai 
dengan diare disertai demam, nausea dan kadang-kadang toksemia, muntah, kram dan 
tenesmus. Pada kasus-kasus yang khas kotoran mengandung darah dan lendir (disenteri) 
sebagai akibat adanya ulcerasi pada mukosa usus, terbentuknya koloni kripte mikroabses 
yang konfluen disebabkan oleh invasi organisme, tetapi kebanyakan kasus datang dengan 
diare cair. Konvulsi mungkin merupakan kompliksi yang sering terjadi pada anak-anak. 
Bakteriemia jarang terjadi. Ada juga kasus ringan dan tanpa gejala. Penyakit akan sembuh 
dengan sendirinya rata-rata setelah 4 – 7 hari. Berat ringannya penyakit dan “case fatality 
rate” merupakan fungsi dari inang (umur dan status gizi dari inang) serta sero tipe dari 
Shigella. Shigella dysenteriae 1 (Shiga bacillus) sering menyebabkan penyakit serius dan 
komplikasi berat seperti toksix megakolon dan sindroma uremia hemolitik; angka 
kematian rata-rata dari kasus berat mencapai 20% dari kasus yang dirawat dirumah sakit 
tahun belakangan ini. Sebaliknya banyak infeksi oleh S. Sonnei menimbulkan penyakit 
dengan gejala klinik yang pendek dan hampair tidak dan kematian kecuali pada orang 
dengan masalah kekebalan tubuh. Strain tertentu dari S. flexnery dapat menyebabkan 
Reactive arthropathy (sindroma Reiter) khususnya pada orang yang secara genetis 
mempunyai  antigen HLA-B27. 
Diagnosa bakteriologis dibuat dengan cara isolasi dari Shigella yang berasal dari tinja atau 
apus dubur. Pemeriksaan laboratorium yang cepat dan tepat dengan menggunakan media 
yang tepat (ada dua jenis media yaitu low selectivity – Mac Conkey agar dan satu lagi 
adalah high selectivity-XLD atau S/S agar) meningkatkan kecermatan isolasi Shigella.  
 
Upaya khusus diperlukan untuk mengisolasi S. dysenteriae tipe 1, karena organisme ini 
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dihalangi pertumbuhannya oleh beberapa media terpilih termasuk S/S agar. Infeksi 
biasanya tergabung dengan ditemukannya leukosit dalam jumlah yang sangat banyak 
dalam tinja dengan pemeriksaan mikroskopis dari spesimen yang dicat dengan metilin 
blue atau gram stain. 

 
2. Penyebab penyakit 

Penyebab penyakit adalah genus Shigella yang terdiri dari 4 spesies atau sero grup: grup 
A, S. Dysenteriae; group B, S. flexneri; group C, S. boydii; group D, S.sonnei. 
Grup A, B, C dan D selanjutnya dibagi dalam 12, 14 dan 18 serotipe dan sub tipe, masing-
masing ditulis dengan bilangan arab dan huruf kecil (contoh S. flexneri 2a). Sebaliknya S. 
sonei terdiri dari hanya satu sero tipe. Tingkat virulensi spesifik dari plasmid sangat 
menentukan tingkat kemampuan invasif dari Shigella. Dosis yang diperlukan untuk 
menimbulkan kesakitan pada manusia cukup rendah yaitu 10 – 100 bakteri, dibuktikan 
melalui percobaan pada sukarelawan. 

 
3. Distribusi penyakit 

Tersebar diseluruh dunia bahwa shigellosis dipekirakan menyebabkan sekitar 600.000 
kematian per tahun diseluruh dunia. Dua per tiga kasus dan yang kebanyakan meninggal 
adalah anak-anak umur < 10 tahun. Penyakit ini jarang terjadi pada bayi berusia dibawah 
6 bulan. Rata-rata serangan kedua pada anggota keluarga mencapai diatas 40%. Wabah 
umumnya terjadi pada kelompok homoseksual; pada kondisi “crowding”; ditempat-tempat 
dimana sanitasi lingkungan dan kebersihan perorangan rendah seperti di penjara, tempat 
penitipan anak, panti asuhan, rumah sakit jiwa dan pada tempat pengungsi yang padat. 
Shigellosis endemis pada daerah iklim tropis maupun iklim sedang;, kasus-kasus yang 
dilaporkan hanyalah sebagian kecil saja dari kasus, yang sebenarnya terjadi. 
Lebih dari satu sero tipe ditemukan dimasyarakat; infeksi campuran dengan patogen lain 
sering terjadi. Pada umumnya S. flexneri, S.Boydii dan S. dysenteriae paling banyak 
ditemukan dinegara berkembang sebaliknya S. sonnei paling sering ditemukan dan S. 
dysenteriae paling sedikit ditemukan di negara maju. 
Shigella yang resisten terhadap multiantibiotik (seperti S. dysenteriae 1) ditemukan di 
seluruh dunia dan sebagai akibat pemakaian antibiotika yang tidak rasional. 

 
4. Reservoir 

Reservoir utama adalah manusia, wabah yang lama pernah terjadi pada koloni primata. 
 
5. Cara penularan 

Cara penularan utama adalah secara langsung atau tidak langsung melalui rute oro fekal 
dari penderita dengan gejala atau dari asymptomatic carrier jangka pendek. Penularan 
terjadi setelah menelan organisme dalam jumlah yang sangat kecil (10-100). Mereka yang 
bertanggung jawab terjadinya penularan penyakit adalah mereka yang tidak memotong 
kuku dan tidak mencuci tangan setelah buang air besar. Mereka dapat menularkan 
penyakit kepada orang lain secara langsung dengan kontak fisik atau tidak langsung 
melalui kontaminasi makanan dengan tinja; air dan susu dapat menjadi sumber penularan 
karena terkontaminasi langsung dengan tinja; serangga dapat menularkan organisme dari 
tinja ke makanan yang tidak tertutup. 

6. Masa inkubasi 
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Biasanya 1 – 3 hari tetapi dapat bervariasi dari 12 – 96 jam sampai dengan satu mingu 
untuk S. Dysenteriae 1 

 
7. Masa penularan 

Masa penularan berlangsung selama masa akut sampai dengan organisme tidak ditemukan 
lagi dalam tinja feces, biasanya sampai dengan 4 minggu setelah sakit. Asymptomatic 
carrier dapat menularkan penyakit; status carrier dapat bertahan sampai sebulan atau lebih 
lama. Pengobatan dengan antibiotika dapat mengurangi lamanya seseorang sebagai carrier 
sampai dengan beberapa hari. 

 
8. Kerentanan dan kekebalan 

Setiap orang rentan terhadap infeksi, dengan menelan organisme dalam jumlah kecil 
orang sudah bisa sakit; pada daerah endemis lebih sering anak-anak yang diserang 
dibandingkan dengan orang dewasa, diantara mereka yang terinfeksi banyak yang tanpa 
gejala. Orang tua dan mereka dengan debilitas, dan mereka dengan gizi kurang cenderung 
untuk menderita panyakit berat dan kematian. Pemberian makanan tambahan memberikan 
proteksi kepada bayi dan anak-anak. Dari hasil penelitian eksperimental pemberian vaksin 
hidup sero tipe spesifik melalui oral dan pemberian vaksin parenteral polisaccharide 
conjugate terbukti hanya memberi perlindungan jangka pendek (satu tahun) terhadap 
infeksi dengan sero tipe homologus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Cara-cara pemberantasan 
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Mengingat masalah Shigellosis sangat berbeda satu sama lain maka Dinas Kesehatan 
setempat harus melakukan evaluasi terhadap situasi lokal dan melakukan langkah yang 
tepat, guna mencegah penyebaran penyakit ini. Tidaklah mungkin satu tindakan spesifik 
tertentu dapat diterapkan pada semua situasi. Secara umum upaya pencegahan yang perlu 
dilakukan adalah meningkatkan higiene dan sanitasi, namun hal tersebut sulit diterapkan 
karena masalah biaya. Dinas Kesehatan dapat melakukan suatu upaya terorganisir dengan 
memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan mempromosikan perilaku hidup 
bersih dan sehat seperti mencuci tangan dengan sabun dan air, sebagai cara yang 
memegang peranan sangat penting terhadap penurunan tingkat penularan. Yang 
mempunyai potensi CFR tinggi adalah infeksi oleh S. dysenteriae 1 yang resisten terhadap 
antibiotik. Tindakan untuk mengatasi infeksi oleh S. dysenteriae 1 sama dengan tindakan 
yang dilakukan terhadap demam tifoid yaitu menemukan sumber infeksi. Namun 
pendekatan ini tidak tepat jika diterapkan pada infeksi S. sonnei yang terjadi didalam 
rumah. Penularan common source melalui makanan dan air membutuhkan tindakan 
investigasi yang cepat dan tepat dan intervensi segera dilakukan tanpa harus menunggu 
hasil spesies apa penyebabnya. Wabah yang terjadi di insitusi memerlukan cara tertentu 
untuk mengatasinya termasuk memisahkan penderita dengan orang sehat dan melakukan 
pengawasan yang ketat terhadap kebiasaan cuci tangan serta melakukan kultur secara 
berulang terhadap spesimen yang diambil dari pasien dan pengunjung. Wabah yang paling 
sulit diberantas adalah: kalau terjadi pada kelompok anak-anak; atau kalau terjadi pada 
kelompok retardasi mental; dan di daerah sulit air.  
 
Menutup tempat penitipan anak atau panti asuhan yang tertimpa KLB dan memindahan 
anak-anak tersebut ketempat lain akan menimbulkan maslaah baru yaitu akan terjadi 
penularan ditempat baru tersebut. Oleh karena itu cara ini bukan cara yang tepat untuk 
mengatasi KLB/wabah, maka sangat dirasakan perlu adanya vaksin yang efektif yang 
dapat memberi perlindungan dalam jangka panjang. 

 

A. Cara-cara pencegahan: Cara pencegahan sama dengan upaya pencegahan terhadap 
demam tifoid 9A1-9A10, karena vaksin tidak tersedia dipasaran. 

 
B.  Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya 

1) Laporan kepada Dinas Kesehatan setempat: Laporan kasus wajib dilakukan hampir 
disemua negara. Kelas 2B (lihat tentang laporan penyakit menular). Mengetahui 
dan mengenal terjadinya wabah ditempat perawatan anak secara dini sangatlah 
penting. 

2) Isolasi: Selama stadium akut, lakukan kewaspadaan enterik karena dalam dosis 
kecil sudah dapat menimbulkan infeksi, maka mereka yang telah diketahui 
terinfeksi shigellae tidak boleh menjamah makanan atau menangani pasien atau 
merawat anak-anak sampai sample tinja atau apus dubur sebanyak 2 kali berturut-
turut menunjukkan hasil negatif. Spesimen yang diambil untuk pemeriksaan 
berjarak 24 jam satu sama lainnya dan tidak lebih pendek dari 48 jam setelah dosis 
antibiotika terakhir. Pasien diberitahukan pentingnya mencuci tangan dengan air 
dan sabun setelah buang air besar, cara yang dapat mencegah transmisi Shigella. 

 
3) Disinfeksi serentak: Disinfeksi dilakukan terhadap tinja dan peralatan yang 
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tercemar. Dalam lingkungan masyarakat yang telah menggunakan sistem 
pembuangan yang modern, tinja dapat dibuang langsung kedalam sistem 
pembuangan tanpa perlu dilakukan disinfeksi terlebih dahulu. Pembersihan 
menyeluruh. 

4) Karantina : Tidak ada 
5) Penatalaksanaan kontak: Apabila memungkinkan mereka yang kontak dengan 

pasien shigella dan jatuh sakit dilarang menjamah makanan dan dilarang merawat 
anak-anak atau pasien sampai yang bersangkutan tidak diare lagi dan dua spesimen 
tinja atau apus dubur menunjukkan hasil negatif (spesimen satu sama lainnya 
berjarak paling sedikit 24 jam dan spesimen pertama diambil 48 jam setelah 
pengobatan antibiotika dihentikan. Tekankan pentingnya perilaku hidup bersih dan 
sehat, mencuci tangan dengan air dan sabun setelah defekasi dan sebelum 
menjamah makanan dan sebelum merawat pasien dan anak-anak. 

6) Investigasi kontak dan sumber infeksi: Pencarian dan penemuan pada kasus ringan 
dan penderita yang sudah sembuh tidak bermanfaat pada kasus sporadis dan jarang 
memberikan kontribusi terhadap upaya penanggulangan wabah. Kultur dilakukan 
terhadap “food handler”, para pengunjung dan anak-anak di rumah sakit dan 
terhadap orang-orang pada kondisi/situasi lainnya dimana diperkirakan 
kemugkinan akan terjadi penularan. 

7) Pengobatan spesifik: Berikan cairan infus kepada pasien yang menderita diare dan 
dehidrasi (lihat bab kholera 9B7). Antibakteri (seperti TMP-SMX oral, 
siprofloksasin atau ofloxacin pada orang dewasa; TMP-SMX oral atau ampisilin 
atau asam nalidixic atau ceftriaxone parenteral pada anak-anak) dapat 
memperpendek masa sakit dan ekskresi patogen dan meringankan panyakit. Obat-
obat tersebut harus digunakan pada situasi tertentu dengan indikasi yang jelas. 
Indikasi tersebut antara lain untuk mengurangi beratnya penyakit, untuk 
melindungi kontak (misalnya pada panti penitipan anak) dan indikasi 
epidemiologis. 

 
Selama 5 dekade terakhir Shigella telah resisten terhadap berbagai antimikroba baru 
yang pada awalnya sangat efektif terhadap infeksi Shigella. Multi Drug Resistant 
sering terjadi sehingga untuk memilih antimikroba yang tepat perlu dilakukan 
pembuatan antibiogram terhadap strain yang diisolasi. 
Pemilihan antimikroba yang tepat juga tergantung kepada gambaran resistensi 
setempat. Misalnya dibanyak tempat prevalensi Shigella yang resisten terhadap TMP-
SMX, ampisilin dan tetrasiklin sangat tinggi sehingga orang beralih ke derivat 
fluoroquinolones seperti ciprofloxacin untuk pengobatan lini pertama. 
Penggunaan spasmolitika seperti loperamide merupakan kontra indikasi pada anak-
anak dan tidak dianjurkan untuk digunakan pada orang dewasa karena akan 
memperpanjang lamanya sakit. 
Jika pemberian spasmolitika dimaksudkan untuk mengurangi kram dan rasa sakit 
harus dibatasi pemberiannya hanya satu atau dua dosis saja dan tidak boleh diberikan 
jika tidak diikuti dengan pemberian antibiotika.    

 

C. Penanggulangan wabah 
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1) Segera laporkan kepada Dinkes setempat, bila ditemukan sekelompok penderita 
diare akut walaupun belum diketahui penyebabnya. 

2) Lakukan investigasi terhadap makanan, air susu yang mungkin tercemar dan 
terapkan prinsip-prinsip umum dari sanitasi lingkungan dan kebersihan 
perorangan. 

3) Pencegahan menggunakan antibiotika tidak dianjurkan 
4) Sebar luaskan kepada masyarakat tenang manfaat mencuci tangan dengan air dan 

sabun setelah defekasi. Sediakan sabun dan air yang cukup serta kertas tissue di 
WC/toilet 

 
D. Implikasi bencana 

Sanitasi lingkungan buruk merupakan potensi besar terjadinya KLB shigellosis (lihat 
demam typoid) 

 
E. Tindakan Internasional: Manfaatkan Pusat-pusat kerjsama WHO 

 
 
 
 
SMALLPOX        ICD-9 050; ICD-10 B03 
(Cacar, Variola) 
 
Penderita cacar terakhir ditemukan di dunia pada bulan Oktober 1977 di Somalia, Eradikasi 
global dinyatakan 2 tahun kemudian oleh WHO dan disahkan oleh World Health Assembly 
(WHA) pada bulan Mei 1980. Semenjak itu tidak pernah ditemukan lagi penderita cacar 
kecuali penderita cacar akibat kecelekaan laboratorium di Universitas Birmingham, Inggris 
yang terjadi pada tahun 1978. Semua stok virus variola disimpan dibawah pengawasan yang 
ketat di CDC Atlanta, Georgia dan di State Research Center of Virology and Biotechnology, 
Koltsovo, Novosibirsk Region, Republik Federasi Rusia. Penyimpanan stok virus variola 
dikedua tempat tersebut diperlukan untuk tujuan penelitian counterterrorism terhadap 
kemungkinan adanya penyimpanan virus variola oleh negara lain secara gelap dan jatuh ke 
tangan teroris.  WHA pada bulan Mei 1999 mengizinkan penyimpanan virus tersebut di 
laboratorium AS dan Rusia sampai dengan tahun 2002.  WHO menyatakan pembasmian 
semua stok virus yang masih ada merupakan tujuan utama WHO dan akan menunjuk 
kelompok ahli untuk mengetahui penelitian apa yang perlu dilakukan sebelum virus 
dimusnahkan.  WHO juga membuat jadwal pengawasan yang ketat terhadap kedua 
laboratorium tersebut dimana stok resmi tersebut disimpan untuk meyakinkan bahwa stok 
tersebut aman dan penelitian dapat dilakukan dengan aman. Karena virus cacar mungkin 
digunakan untuk perang biologis atau untuk bioterorisme, maka sangat penting sekali bahwa 
petugas kesehatan harus tahu tentang gejala klinis dan cara-cara penanggulangan wabah 
cacar. Perlu juga diketahui perbedaan antara cacar dan cacar air.  Meskipun strain virus yang 
digunakan untuk senjata biologi mungkin saja sudah direkayasa sehingga mengakibatkan 
terjadi perbedaan gejala klinis, namun dari pengalaman yang lalu dengan infeksi virus variola 
secara alamiah masih dapat digunakan sebagai petunjuk untuk mengenal dan manangani 
wabah variola. 
1. Identifikasi  
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Cacar adalah penyakit virus sistemik dengan gejala khas adanya erupsi kulit. Penyakit 
muncul mendadak dengan gejala  demam, tidak nafsu makan, sakit kepala, badan lemah, 
sakit pinggang berat, kadang-kadang sakit perut dan muntah;  gambaran klinis menyerupai 
influenza. Sesudah 2 – 4 hari, demam mulai turun dan timbul ruam yang berisi virus yang 
infectious kemudian berkembang menjadi makula, papula, vesikula, pustula dan menjadi 
krusta yang akan rontok lepas setelah 3 – 4 minggu.  Lesi pertama terlihat jelas di muka 
kemudian badan dinamakan ruam dengan distribusi sentrifugal dan seluruh lesi ada pada 
stadium yang sama. 
Ada dua tipe wabah cacar yang diketahui selama abad 20 : Variola minor (alastrim) 
dimana rata-rata angka kematian akibat virus variola dibawah 1% dan variola major 
(ordinary) dengan rata-rata angka kematian pada orang yang tidak mendapat vaksinasi 
cacar lebih dari 20 – 40%.  Kematian biasanya terjadi pada hari ke 5 – 7 dan paling lambat 
pada minggu ke 2.  Kurang dari 3% kasus variola major menjadi fulminan dengan gejala 
prodromal yang berat, badan lemah disertai dengan dan pendarahan di kulit, di bawah 
kulit, dan selaput lendir, biasanya sangat fatal.  Ruam yang biasanya timbul tidak terlihat 
dan kemudian dikelirukan dengan leukemia berat, meningococcemia atau idiopathic 
trombocytopenic purpura. 
Pada mereka yang sebelumnya telah diimunisasi ruam berubah menjadi lesi yang tidak 
spesifik dan hanya muncul di daerah yang terbatas. Secara umum gejala prodromal tidak 
berubah, hanya saja stadium-stadium lesi kulit dipercepat dan krusta terbentuk pada hari 
ke 10. 
Kebanyakan cacar dikelirukan dengan cacar air dimana lesi dikulit pada cacar air 
umumnya muncul dalam bentuk successive crops (berhubungan satu sama lain) dengan 
tingkat yang berbeda disaat yang sama.  Ruam cacar air lebih banyak ditemukan pada 
bagian tubuh yang tertutup daripada bagian tubuh yang terbuka.  Ruam lebih bersifat 
centripetal dari pada centrifugal.  Cacar dapat dikenal dengan jelas pada awal sakit; 
ditandai dengan munculnya lesi kulit kurang lebih secara simultan pada saat suhu tubuh 
meningkat; bentuk lesi yang mirip satu sama lain pada daerah yang sama, tidak seperti 
cacar air yang berbentuk successive crops; dan lesi mengenai jaringan kulit yang lebih 
dalam dan sering menyerang kelenjar sebacea dan menimbulkan jaringan parut.  
Sebaliknya lesi pada cacar air bersifat superficial.  Lesi cacar tidak pernah ditemukan 
pada apex axilla. 
Wabah variola minor (alastrim) muncul pada abad ke 19, meskipun bentuk ruam sama 
seperti cacar pada umumnya, biasanya gejala umum ringan, dan kasus dengan perdarahan 
belum pernah ditemukan.  Meskipun penderita cacar terakhir di Somalia pada tahun 1970 
diklasifikasikan sebagai variola minor, namun penelitian DNA menunjukkan bahwa virus 
tersebut menyerupai variola major, dikatakan sebagai virus varila major yang dilemahkan 
(attenuated). Konfirmasi laboratorium dilakukan dengan isolasi virus dari spesimen yang 
ditanam pada Chloriollantoic membrane atau pada kultur jaringan. Spesimen biasanya 
diambil dari kerokan lesi kulit, dari cairan vesikel atau pustula dan kadangkala dari darah 
pada masa demam sebelum munculnya erupsi kulit. 
Diagnosa cepat dapat dilakukan dengan mikroskop elektron atau teknik immunodiffusions.  
Metode PCR saat ini lebih sering dipakai karena lebih cepat dan akurat. 

 
2. Penyebab Penyakit 

Variola virus, spesies Orthopoxvirus.  Pemetaan endonuclease cleavage site terhadap 
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strains variola telah dilakukan dan DNA sequences yang lengkap dari kedua strain telah 
dipublikasikan. 

 
3. Distribusi Penyakit  

Awalnya penyakit ini tersebar diseluruh dunia; sejak tahun 1978 tidak pernah lagi 
ditemukan penderita cacar pada manusia. 

 
4. Reservoir: Saat ini virus variola hanya tersimpan didalam lemari pendingin CDC – 

Atlanta dan di State Research Center of Virology and Biology di Koltsovo, Novosibirsk, 
Rusia. 

 
5. Cara-cara Penularan 

Penularan umumnya terjadi pada saat muncul wabah dimana 50% dari mereka yang tidak 
divaksinasi akan tertulari. Jika digunakan sebagai senjata biologis, virus disebarkan 
melalui udara. 

 
6. Masa Inkubasi 

Dari 7 – 19 hari, rata-rata 10 – 14 hari sejak infeksi dan 2 – 4 hari lebih setelah timbul 
ruam. 

 
7.  Masa Penularan 

Mulai dari waktu berkembangnya lesi awal sampai  menghilangnya semua scab (koreng); 
sekitar 3 minggu. Penderita dapat paling menular selama periode preeruptive melalui 
droplet aerosol dari lesi orofaringeal. 

 
8. Kerentanan dan Kekebalan: Semua orang yang belum divaksinasi rentan terhadap 

infeksi virus cacar. 
 
9. Cara-cara Pemberantasan 

Pemberantasan cacar didasarkan pada pemberian vaksinasi dengan virus vaccinia. Jika 
menemukan penderita yang menyerupai cacar dan bukan cacar air: SEGERA 
LAPORKAN HAL INI KEPADA DINAS KESEHATAN SETEMPAT. Di Amerika 
Serikat vaksin cacar (vaccinia virus) dan Human Vaccinia Immune globulin  untuk 
mengobati efek samping vaksinasi cacar tersedia di CDC - Atlanta pada Bagian Layanan 
Farmasi nomer telpon (404) 639-3670; jaringan hotline koordinasi penanggulangan 
bisterorisme di CDC – Atlanta pada nomor (404) 639-0385.   

 
 
 
 
 
 
 
 
VACCINIA       ICD-9 051.0; ICD-10 B08.0 
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Virus vaccinia, adalah virus vaksin yang digunakan untuk memberantas variola (cacar), 
merupakan hasil rekayasa genetika menjadi vaksin rekombinan (beberapa masih dalam taraf 
uji klinik) dengan risiko terendah terjadi penularan terhadap kontak non imun. “Immunization 
Practices Advisory Committee” (ACIP) merekomendasikan vaksinasi cacar untuk semua 
petugas laboratorium yang mempunyai risiko tinggi terkena infeksi yaitu mereka yang secara 
langsung menangani bahan atau binatang yang di infeksi dengan virus vaccinia atau 
orthopoxvirus lainnya yang dapat menginfeksi manusia. 
Vaksinasi juga perlu dipertimbangkan terhadap petugas kesehatan lain walaupun berisiko 
rendah terinfeksi virus seperti dokter dan perawat. 
Vaksinasi merupakan kontraindikasi bagi seseorang yang menderita defisiensi sistem imun 
(contoh : penderita Aids, kanker) mereka yang menerima transplantasi, dermatitis tertentu, 
wanita hamil, penderita eczema. 
Di AS Vaccine immune globulin dapat diperoleh untuk petugas laboratorium dengan 
menghubungi CDC Drug Service, 1600 Clifton Road (Mailstop D09), Atlanta GA 30333, 
telpon (404) 6393670. 
Vaksin yang diberikan sudah dilengkapi dengan instruksi yang jelas (cara vaksinasi, 
kontraindikasi, reaksi, komplikasi) yang harus diikuti dengan tepat. 
Vaksin harus diulang kecuali muncul reaksi (salah satu reaksi adalah muncul indurasi 
eritematosa 7 hari setelah vaksinasi) 
Booster diberikan dalam waktu 10 tahun kepada mereka yang msauk kategori harus 
divaksinasi 
WHO selalu menyimpan dan menyediakan vaccine seedlot (virus vaccine strain Lister 
Elstree) dipakai untuk keadaan darurat. Vaksin tersebut ada di Pusat kerjasama WHO (WHO 
Collaborating Center) untuk vaksin cacar di National Institute of Public and Environment 
Protection di Bilthoven, The Netherlands. 
 
 
 
MONKEYPOX      ICD-9 051.9; ICD-10 B04 
(Cacar Monyet) 
 
 
 
Monkeypox pada manusia adalah penyakit infeksi zoonosis sporadis yang dilaporkan terjadi di 
daerah terpencil di Afrika Barat dan Afrika Tengah. 
Gambaran klinis menyerupai cacar, tetapi limfadenopati lebih menonjol pada awal penyakit.  
Pleomorphism dan “Cropping” menyerupai cacar air terjadi pada 20% pasien. 
Riwayat alamiah penyakit tentang asal-usul virus belum diketahui dengan jelas, tetapi diduga 
manusia, primata dan tupai hidup dalam satu siklus enzootik.  Penyakit menyerang semua 
kelompok usia, tetapi anak umur dibawah 16 tahun mempunyai resiko terbesar untuk terkena 
penyakit ini. 
Angka kematian pada anak-anak yang tidak divaksinasi dari berbagai studi didapatkan antara 
1 – 3% s/d 10 – 14%. 
Dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1994 lebih dari 400 kasus dilaporkan dari bagian Barat 
dan Tengah Afrika; Dari Republik Demokrasi Kongo (DRC) dulu disebut Zaire tercatat 
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sekitar 95% kasus yang dilaporkan selama WHO mengadakan pengamatan selama 5 tahun 
(dari tahun 1981 – 1986) lebih dari 70 orang didiagnosa sebagai tersangka dan 6 orang 
meninggal pada tahun 1996, kejadian ini mendorong dilakukannya studi retrospektif yang 
disponsori oleh WHO sebanyak 3 buah yang dilakukan di DRC mencakup 0,5 juta orang dan 
800 tersangka.  Sekitar 20 virus monkeypox dapat diisolasi dari penderita aktif sedangkan dari 
sera yang diambil dari tersangka ditemukan  baik monkeypox maupun chickenpox.  Karena 
lemahnya infrastruktur kesehatan masyarakat dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi 
akurasi pelaporan kasus, maka jumlah yang pasti dari kasus-kasus dan proporsi dari kasus 
primer dan sekunder tidak diketahui dengan jelas. 
Pada tahun 1980 sekitar 75% kasus yang dilaporkan disebabkan karena kontak dengan hewan; 
sedangkan dari penelitian yang dilakukan belakangan ini menunjukkan bahwa 75% kasus 
disebabkan karena kontak dengan manusia, namun tidak terjadi KLB. 
Rantai panjang, penularan dari orang ke orang hanya menghasilkan 7 orang penderita yang 
dilaporkan.  Namun penularan serial tidak meluas melewati kasus sekunder.  Dari data 
epidemiologis yang sangat terbatas memperlihatkan secondary attack rate kira-kira hanya 
sekitar 8%.  Hampir sebagian besar kasus terjadi di desa terpencil yang terisolir dekat daerah 
hutan tropis, dimana biasanya penduduk sering kontak dengan berbagai jenis hewan. 
Studi ekologi yang dilakukan tahun 1980 membuktikan bahwa tupai-tupai (Funisciurus dan 
Heliosciurus) yang banyak ditemukan disekitar hutan kelapa sawit disekitar desa, 
memperlihatkan bahwa tupai-tupai tersebut berperan sebagai reservoir dan mempunyai 
hubungan yang signifikan dengan terjadinya infeksi monkeypox virus pada manusia di DRC. 
Adanya reservoir binatang dan adanya kontak antara binatang dengan manusia menyebabkan 
siklus penularan dapat berlangsung terus. Dengan demikian infeksi pada manusia dapat 
dicegah dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk menghindari kontak dengan 
penderita dan dengan binatangyang sakit. 
Monkeypox virus adalah spesies lain dari genus Orhopoxvirus, dengan cirri-ciri biologis dan 
gen yang berbeda dari virus variola. Tidak ada bukti bahwa monkeypox akan menjadi 
masalah kesehatan masyarakat di luar daerah enzootik 
 
Pemberian vaksinasi smallpox cross protective dihentikan pada tahun 1982 di DRC;  
pemberian vaksinasi kembali tidak direkomendasikan oleh WHO. Technical Advisory 
Comminttee on Monkeypox di WHO saat ini hanya merekomendasikan untuk dilakukan 
penelitian terutama tentang intensifikasi prospective surveillance dan penelitian tentang 
ekologi. 
 
 
 
SPOROTRICHOSIS     ICD-9 117.1; ICD-10 B42 
 
1. Identifikasi 

Sporotrichosis adalah penyakit jamur, biasanya menyerang kulit. khususnya pada 
ekstremitas, yang dimulai dengan bentuk nodula. Kemudian nodula tumbuh, saluran limfe 
menjadi keras seperti kawat dan membentuk rangkaian nodulae, nodulae ini kemudian 
menjadi lunak dan membentuk ulcus.  
Sendi dan paru-paru jarang terkena begitu pula jarang sekali terjadi infeksi multifokal. 
Penyakit biasanya tidak fatal. 
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Konfirmasi laboratorium dilakukan dengan kultur dan biopsi nanah atau eksudat. 
Organisme jarang terlihat pada preparat ulas. Biopsi jaringan untuk pemeriksaan 
laboratorium, hendaknya diperiksa dengan pengecatan khusus jamur. 

 
2. Agen Penyebab: Sporothrix schenckii, termasuk jamur dimorfik. 
 
3. Distribusi penyakit 

Penyakit ini tersebar diseluruh dunia, merupakan penyakit akibat kerja yang menyerang 
petani, tukang kebun dan hortikulturis. Penyakit ini muncul sporadis dan sangat jarang. 
Pernah dilaporkan terjadi KLB di Afrika Selatan yang enimpa para pekerja tambang emas, 
pada waktu itu dilaporkan ada sekitar 3000 penderita; ternyata jamur tumbuh pada kayu 
yang dipakai untuk menyangga terowongan tambang. 
Pada tahun 1988, 84 orang penderita dilaporkan dari 14 negara bagian di AS, menyerang 
pekerja yang bertugas mengepak biji bibit tanaman sejenis conifer dan dipak dengan  
sphagnum moss (lumut yang dipakai oleh penjual kembang untuk vas). 

 
4. Reservoir: Tanah, tumbuh-tumbuhan dan kayu yang membusuk. 
 
5. Cara Penularan 

Jamur masuk kulit melalui tusukan duri atau tusukan barang tajam lainnya, atau pada 
waktu menangani tanaman sejenis lumut atau pada waktu menangani potongan kayu atau 
pohon. KLB pernah terjadi pada anak-anak yang bermain dirumput kering dan orang 
dewasa yang mengepak rumput kering, Sporotrichosis paru-paru diperkirakan karena 
inhalasi dari conidia. 

 
6. Masa Inkubasi: Bentuk limfatik berkembang 1 minggu sampai 3 bulan setelah luka. 
 
7. Masa penularan: Tidak ditularkan dari orang ke orang. 
 
8. Kerentanan dan kekebalan : tidak diketahui dengan jelas. 
 
9. Cara – cara pemberantasan 

A. Tindakan pencegahan 
Pada industri pengolahan kayu, kayu hendaknya diberi fungisida didaerah dimana 
sporotrochosis sering terjadi. Pakailah sepatu bot, baju lengan panjang jika bekerja 
mengolah Sphagnum moss (sejenis lumut yang dipakai oleh tukang bungan untuk 
menancapkan kembang dalam vas bunga). 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan. 

1). Laporan kepada dinas kesehatan setempat, laporan secara resmi tidak perlu, kelas 
5 (lihat tentang laporan penyakit menular). 

2). Isolasi penderita: Tidak perlu 
3). Disinfeksi serentak: Disinfeksi dilakukan terhadap discharge dan pembalut luka. 

Pembersih terminal. 
4). Karantina: tidak perlu 
5). Imunisasi terhadap kontak: tidak ada 
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6). Investigasi kontak dan sumber infeksi: cari dan temukan penderita yang belum 
terdiagnosa dan yang belum diobati. 

7). Pengobatan spesifik: Iodida oral dan itraconazole efektif untuk mengatasi infeksi 
limfokutaneus, sedangkan untuk infeksi ekstrakutaneus adalah amphotericin B 
(Fungizone ®), itraconazole juga efektif. 

 
C. Upaya penanggulangan wabah: Pada waktu terjadi wabah di Afrika Selatan pada 

pekerja tambang dilakukan penyemprotan terhadap kayu-kayu yang dipakai 
dipertambangan menggunakan zinc sulfate dan triolith. Selain itu dilakukan juga 
upaya sanitasi 

 
D. Implikasi bencana: tidak ada 
 
E. Tindakan Internasional: tidak ada 
 

 
PENYAKIT-PENYAKIT YANG DISEBABKAN OLEH STAFILOKOKUS 
 
Infeksi oleh stafilokokus menyebabkan penyakit dengan manifestasi klinis yang sangat 
bervariasi; mulai dari timbulnya pustula sampai kepada sepsis yang menyebabkan kematian. 
Mula-mula terbentuk lesi dengan pus yang kemudian berkembang menjadi abses. Virulensi 
berbagai strain stafilokokus sangat bervariasi. 
Staphylococcus aureus adalah yang paling penting untuk diketahui yang paling sering 
menginfeksi manusia. Kebanyakan strain stafilokokus memfermentasi mannitol dan 
coagulase positif. Namun belakangan ini strain coagulase negatif menjadi semakin penting 
karena sering menginfeksi terutama infeksi yang menyebabkan terjadinya bakteriemi pada 
penderita yang dilakukan kateterisasi, pada wanita yang mengalami infeksi saluran kemih 
serta pada infeksi nosokomial. 
Gambaran klinis dan epidemiologis dari infeksi stafilokokus sangat berbeda jika menyerang 
masayarakat umum, bayi baru lahir, wanita yang sedang menstruasi dan jika menyerang 
penderita yang sedang dirawat di Rumah Sakit. Oleh karena itu masing-masing akan 
diuraikan secara terpisah. 
Keracunan makanan yang disebabkan infeksi stafilokokus dibicarakan dalam bab tersendiri 
(lihat Intoksikasi makanan, seksi I, stafilokokus). 
 
I.  Penyakit Infeksi Stafilokokus di Masyarakat 
 Boils (bisul), Carbuncles ( Bisul), Furuncles , Abscesses ( abses) 
       ICD-9 680, 041.1; ICD -10 L02;B95.6-B95.8 
 Impetigo      ICD-9 684, 041.1;ICD-10 L01 
 Cellulitis     ICD-9 682.9;ICD-10 L03 
 Staphylococcal  Sepsis   ICD-9 038.1;ICD-10A41A41.2 
 Staphylococcal Pneuminia  ICD-9 482,4;ICD-10J15.2 
 Arthritis     ICD-9 711.0,041.1;ICD-10 M00.0 
 Osteomylietis    ICD-9 730,041;ICD-10 M86 
 Endocarditis    ICD-9 421.0,041.1;ICD-10 133.0 
1. Identifikasi 
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Infeksi bakteri pada kulit umumnya dalam bentuk impetigo, folliculitis, furuncle, 
carbuncle, abses dan luka lecet yang terinfeksi. Dasar dari lesi pada impegtigo dijelaskan 
pada seksi II, dibawah:  sebagai tambahan sindroma “scalded skin” (luka Bakar) yang 
lain daripada yang lain disebabkan oleh strain Staphylococcus aureus, sebagian besar 
tergolong phage  group II, yang memproduksi toksin epidermolitik. Lesi kulit bentuk lain 
adalah berupa lesi diskret dan terlokalisir. Gejala umum jarang ditemukan, jika lesi 
bertambah dan meluas, dapat timbul demam, mailase ( lesu), sakit kepala dan tidak nafsu 
makan. Biasanya tidak terjadi komplikasi, tetapi bila bakteri masuk aliran darah dapat 
memicu terjadinya pneumonia, abses pada paru-paru, osteomiielitis, sepsis, endokarditis, 
Pyarthrosis, meningitis atau  abses otak. Sebagai tambahan pada infeksi primer kulit, 
staphylococcal conjunctivitis dapat terjadi pada bayi baru lahir dan pada orang tua. 
Staphylococcal pneumonia adalah komplikasi yang paling sering terjadi pada influensa. 
Staphylococcal endocarditis dan kompikasi yang lain sebagai akibat dari staphylococal 
bacteremia karena akibat dari pemakaian obat terlarang melalui intravena atau karena 
infeksi nasokomial pada pasien yang dikateterisasi atau tindakan lain. Lesi emboli di kulit 
sering menimbulkan komplikasi  berupa endokarditis , dan bakteriemia. 
Stafilokokus coagulase negative dapat menyebabkan terjadinya sepsis, meningitis, 
endokarditis atau infeksi saluran kemih dan makin sering ditemukan, biasanya disebabkan 
pemakaian alat-alat portesa dan pemakaian kateter. 
Diagnosa ditegakkan dengan adanya konfirmasi laboratorium dengan cara isolasi dari 
bakteri tersebut. 

 
2.  Penyebab Penyakit 

Penyebab penyakit adalah bermacam-macam strain coagulase positive dari Stafilokokus 
auereus. Jika diperlukan, hampir semua strain dari Stafilokokus dapat diidentifikasi 
dengan metode molekuler seperti pulsed field gel electrophoresis, phage type, profil dari 
resistensi terhadap antibiotika atau dengan aglutinasi serologi. KLB disebabkan oleh 
beberapa strain spesifik yang jarang. Sebagian besar isolat S. aureus, yaitu yang diambil 
dari masyarakat dan dari pasien yang sedang dirawat di Rumah Sakit resisten terhadap 
penicillin G, dan juga multi resisten (termasuk resisten terhadap methicillin) dan mungkin 
strain ini sudah tersebar secara luas. Beberapa temuan menunjukkan bahwa strain 
stafilokokus coagulase negetive yang meproduksi lendir mungkin lebih patogen, namun 
belum pasti. S.saprophyticus paling sering sebagai penyebab infeksi saluran kemih pada 
wanita muda. 

 
3. Distribusi Penyakit 

Penyakit tersebut tersebar di seluruh dunia. Insiden tertinggi ditemukan di daerah yang 
kebersihan perorangannya jelek (mandi tidak menggunakan sabun dan air bersih) dan di 
daerah dengan penduduk yang padat biasanya menyerang anak-anak, khususnya pada 
musim kemarau. Penyakit tersebar secara sporadis dan dapat menyebabkan wabah kecil di 
lingkungan keluarga dan orang yang kamping pada musim panas, anggota keluarga yang 
berbeda terkena penyakit berulang dengan strain stafilokokus  yang sama. 

 
4.  Reservoir: Reservoir adalah manusia dan jarang pada hewan. 
5.  Cara-cara Penularan 

Sebagian besar koloni hidup pada nares anteriores (lubang hidung): 20%-30% penduduk 
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pada pemeriksaan usap hidung adalah carrier dari stafilokokus coagulase positive. 
Autoinfeksi terjadi pada 1/3 dari kejadian infeksi. Orang yang mempunyai lesi berair atau 
yang mengeluarkan discharge purulen merupakan sumber penularan yang paling sering 
menyebabkan wabah. Penularan melalui kontak dengan orang yang mempunyai lesi 
purulen atau orang tanpa gejala (nasal carrier dari strain yang patogenik). Carrier tertentu 
lebih efektif menyebarkan infeksi dari pada yang lain.  Peran dari obyek yang 
terkontaminasi terlalu dilebih-lebihkan, tangan adalah instrumen yang paling penting 
dalam penyebaran infeksi. Penularan lewat udara sangat jarang terjadi tetapi pernah 
ditemukan pada bayi dengan infeksi virus pada saluran pernafasan. 

 
6.  Masa Inkubasi 

 Masa inkubasi bervariasi dan tidak pasti biasanya antara 4-10 hari. 
 
7.  Masa Penularan 

Masa penularan berlangsung selama masih ada lesi yang purulen tetap mengeluarkan pus 
atau selama tetap sebagai carrier. Auto infeksi tetap berlangsung selama kolonisasi bakteri 
di hidung tetap berlangsung atau selama lesinya masih aktif. 

 
8.  Kerentanan Dan Ketahanan 

Mekanisme terjadinya imunitas tidak diketahui dengan jelas. Bayi baru lahir dan orang 
dengan penyakit kronis sangat rentan terhadap infeksi. Orang tua dan orang dengan 
debilitas, pecandu obat bius, orang dengan diabetes militus, cystic fibrosis, penderita gagal 
ginjal kronis, agammaglobulinemia, kelainan fungsi neutrofil (seperti agranulositosis, 
penyakit granulomatus kronis), neoplasma dan luka bakar biasanya juga sangat rentan 
terhadap penyakit ini.  Penggunaan streroid dan anti metabolit juga meningkatkan 
kerentanan. 

 
9.  Cara - cara Pemberantasan 

A. Cara Pencegahan 
1) Berikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kebersihan perorangan, khususnya 

membudayakan kebiasaan cuci tangan dan menghindari pemakaian bersama alat-
alat ditoilet (handuk, sapu tangan, dll). 

2) Obati dengan segera penderita yang ditemukan, anak-anak maupun angota 
keluarga lainnya.  

 
B. Pengawasan penderita, Kontak Dan Lingkungan Sekitarnya. 

1) Laporan kepada dinas kesehatan setempat: laporkan segera jika terjadi KLB 
disekolah, ditempat Camping Musim Panas, dan kelompok penduduk yang lain, 
begitu juga jika diketahui ada konsentrasi kasus pada penduduk. Tidak ada 
kewajiban untuk melaporkan kasus individu, termasuk Kelas 4 (lihat laporan 
penyakit menular). 

2) Isolasi: Tidak praktis dilakukan; penderita harus menghindari kontak dengan bayi 
dan orang-orang dengan debilitas mental. 

3) Disinfeksi: Tempatkan pembalut luka dan discharge dalam kantong khusus dan 
dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan prosedur   

4) Karantina: Tidak perlu 
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5) Imunisasi terhadap kontak: Tidak ada 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi: Cari dan temukan penderita dengan lesi 

yang mengeluarkan cairan, kadangkala perlu dilakukan penyelidikan adanya 
carrier terhadap strain yang patogenik diantara anggota keluarga. 

7) Pengobatan spesifik: Infeksi yang hanya terjadi pada kulit, pemberian antimikroba 
sistemik tidak diperlukan apabila tidak ada penyebaran penyakit yang signifikan 
atau tidak ada komplikasi; luka cukup dicuci saja kemudian dilanjutkan dengan 
pemberian antimikroba topikal (seperti mupirocin, 4 kali sehari). Hindari kompres 
basah yang mana dapat menyebarkan infeksi. Abses harus di insisi untuk 
mengeringkan pus. Untuk infeksi stafilokokus yang berat gunakan penicillinase-
resistant penicillin; untuk mereka yang hipersentif terhadap penisilin gunakan 
cephalosporin yang aktif untuk stafilokokus atau dapat diberikan clindamycin. 
Untuk infeksi  sistemik yang berat perlu dipilih antibiotika yang sesuai dengan 
hasil tes kerentanan dari isolat. Vancomycin adalah obat pilihan untuk infeksi berat 
yang disebabkan oleh stafilokokus Coagulase negative dan yang disebabkan oleh 
infeksi S. aureus yang resisten terhadap metisilin diberikan sesegera mungkin 
secara parentral. 
Strain Starphylococcus aureus yang menurun kerentanannya terhadap 
Vancomycin dan terhadap antibiotika jenis glikopeptida disebut sebagai strain 
GISA ditemukan dan dilaporkan dari Jepang dan AS pada tahun 1990an. 
Strain ini diisolasi dari penderita yang diberi pengobatan dengan vancomycin 
dalam waktu yang lama (berbulan-bulan). Isolat ini sebagai bukti terjadinya 
peningkatan munculnya S. aureus yang resisten terhadap antibiotika ini. 

 
C. Upaya penanggulangan wabah 

1) Cari dan temukan penderita terutama mereka dengan lesi yang mengeluarkan 
discharge, berikan pengobatan yang tepat. Terapkan prosedur kebersihan 
perorangan yang ketat pada institusi-institusi dan tekankan kebiasaan mencuci 
tangan. Kultur dilakukan pada pasien nasal carrier dari strain yang dapat 
menimbulkan KLB dan obati dengan mupirocin topikal dan jika gagal obati 
dengan antibiotika oral. 

2) Lakukan Investigasi kalau ada kejadian meningkatnya prevalensi infeksi 
stafilokokus secara tiba-tiba di masyarakat yang cara penularannya kemungkinan 
“Common source”, seperti halnya KLB di Rumah Sakit yang tidak diketahui. 

 
 
II.  INFEKSI STAFILOKOKUS, DI RUANG PERAWATAN  
 
IMPETIGO NEONATORUM    ICD-9 684,041.1; ICD-10 L00 
STAPHYLOCOCCAL SCALDED  
SKIN SYNDROME     ICD-9 695.81 
(SSSS, Ritter’s Disease) 
ABSES PADA MAMMAE    ICD-9 771.5,041.1;ICD-10 P39.0 
1.  Identifikasi 
 Impetigo atau pustulosis pada neonatus dan infeksi kulit purulen lainnya merupakan 

infeksi stafilokokus yang paling sering terjadi pada ruang perawatan anak. Lesi kulit yang 
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muncul berasal dari koloni, stafilokokus yang ada dihidung, umbilicus/pusar, sirkumsisi, 
rectum atau conjunctiva. (Adanya koloni strain stafilokokus di tempat-tempat tersebut 
dalam keadaan biasa adalah normal dan tidak menyebabkan penyakit). 

 Lesi biasanya ditemukan pada  daerah sekitar popok dan disela-sela jari tetapi mungkin 
juga tersebar di seluruh tubuh. Lesi awal berbentuk vesikuler berkembang cepat menjadi 
seropurulen, dan disekitarnya muncul eritema sebagai dasar dan kemudian terbentuk 
bullae (Bullous impetigo). Pustula yang pecah mempercepat infeksi menyebar. 
Komplikasi jarang terjadi, walaupun limfadenitis, furunkulosis, abses mammae, 
pneumonia, sepsis, arthritis, osteomielitis dan penyakit serius lainnya pernah dilaporkan. 

 Bisa juga terjadi Staphylococcal Scalded Skin Syndrome (SSSS, Ritter’s Disease, 
pemphigus neonatorum) dengan manifestasi klinis mulai dari diffuse scarlatiniform 
erythema sampai ke deskuamasi bullosa menyeluruh pada kulit. Gambaran klinis ini 
terlihat seperti bullous impetigo yang disebabkan oleh strain S. aureus, biasanya oleh 
phage tipe II yang menghasilkan epidermiolytic toxin. 

 
2. Penyebab Infeksi 

Penyebab infeksi: sama seperti  infeksi Stafilokokus yang terjadi di masyarakat ( dapat 
dilihat pada pembahasan 1, 2 di atas.) 

 
3.  Distribusi Penyakit 

Distribusi Penyakit tersebut tersebar luas di seluruh dunia. Masalah tersebut terutama 
muncul di Rumah Sakit karena teknik aseptik kurang  memadai, dan diperberat oleh 
adanya resistensi strain penyebab infeksi terhadap antibiotik (sebagai contoh adalah 
berbagai strain Rumah Sakit). 

 
4.  Reservoir 

Reservoir penyakit ini sama dengan penyakit stafilokokus yang terjadi di masyarakat    
(dapat dilihat pembahasan 1, 4 tersebut di atas ) 

 
5.  Cara Penularan 

Cara penularan yang paling umum adalah melalui tangan petugas rumah sakit, jarang 
terjadi penularan lewat udara. 

 
6.  Masa Inkubasi 

Masa inkubasi biasanya 4-10 hari, tetapi tidak menutup kemungkinan muncul beberapa 
bulan setelah kolonisasi. 

 
7.  Masa Penularan 

Masa penularan sama seperti pada infeksi stafilokokus di masyarakat (dapat dilihat pada 
pembahasan 1,7 tersebut di atas). 

 
8.  Kerentanan dan kekebalan 

Bayi baru lahir umummya rentan terhadap infeksi stafilokokus, dan bayi tetap punya 
risiko terinfeksi selama masa kolonisasi dari strain yang patogenik.  

9.  Cara-cara Pemberantasan 
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A. Cara-cara Pencegahan 
1) Terapkan selalu teknik aseptik, lakukan kebiasaan mencuci tangan dengan benar 

sebelum kontak dengan bayi di ruang perawatan. 
2) Petugas Rumah Sakit dengan lesi kecil (pustula, luka lepuh, abses, paronychia, 

conjunctivitis, jerawat yang terinfeksi, otitis externa, atau luka lecet yang 
terinfeksi) dilarang bekerja di ruang perawatan bayi. 

3) Kegiatan Surveilans dan supervisi dilakukan secara aktif melalui Komite 
Penanggulangan Infeksi rumah sakit, yaitu dengan melakukan investigasi secara 
teratur, membuat laporan dan review seluruh  infeksi mosokonial di rumah sakit. 
Penyakit yang timbul setelah keluar dari rumah sakit harus dilakukan investigasi 
dan hasilnya dicatat. Sebaiknya dilakukan surveilans aktif terhadap semua bayi 
baru lahir yang telah pulang dari rumah sakit sampai dengan usia 1 bulan. 

4) Lakukan pemberian obat-obat antibakteri pada tali pusat sebagai prosedur rutin 
seperti gentian violet, acriflavine, chlorhexidine atau dengan bacitracin ointment 
(salep) semasih bayi berada di rumah sakit. 

 
B.  Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar 

1) Laporan ke Dinas Kesehatan setempat: jika terjadi KLB wajib dilaporkan, tidak 
ada laporan individu, termasuk Kelas 4 (lihat tentang laporan penyakit menular). 

2) Isolasi: Lakukan isolasi sesegera mungkin, tempatkan semua penderita dan 
tersangka yang diketahui di ruang perawatan tersendiri dengan tindakan 
kewaspadaan isolasi kontak. 

3) Disinfeksi serentak: Sama seperti pada infeksi stafilokokus dimasyarakat (dapat 
dilihat pada penjelasan pada Bab I, 9B3 tersebut di atas). 

4) Karantina: Tidak perlu 
5) Imunisasi kontak: Tidak perlu 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi: Dapat dilihat pada cara-cara 

penanggulangan wabah dalam Bab C di bawah. 
7) Pengobatan spesifik: Pengobatan yang spesifik untuk impetigo yang terlokalisir, 

cuci kulit dan berikan salep mupirocin pada lesi tersebut sehari 4 kali, lesi yang 
luas diobati dengan obat oral antistaphylococcal antimicrobial seperti: Sefaleksin 
atau kloksasilin. Pengobatan parenteral dianjurkan pada infeksi yang serius. (dapat 
dilihat pada pembahasan Bab I, 9B7 tersebut di atas). 

 
C. Cara-cara Pemberantasan  

1) Jika ditemukan 2 atau lebih kasus infeksi stafilokokus di ruang perawatan anak 
atau bangsal ibu yang baru melahirkan, adalah sebagai indikasi kemungkinan 
terjadi KLB sehingga perlu dilakukan investigasi. Lakukan kultur terhadap semua 
lesi untuk menentukan pola resistensi antibiotik dan tipe dari strain yang 
menyebabkan wabah. Isolat yang secara klinis penting, perlu dipelihara di 
laboratorium selama 6 bulan sebelum dibuang untuk mendukung hasil investigasi 
epidemiologis. Investigasi dapat dilakukan dengan pola sensitivitas antibiotika 
atau dengan pulsed field gel electrophoresis. 

2) Jika KLB terjadi di Ruang Perawatan Anak, lakukan tindakan isolasi terhadap 
semua kasus dan kontak sampai mereka dipulangkan dari Rumah Sakit.  
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Terapkan sistem rotasi (“cohorting”) yaitu unit (A) diisi bayi sampai penuh dan 
kemudian bayi-bayi berikutnya ditempatkan di ruang perawatan (B). Setelah 
seluruh bayi yang dirawat diruang A dipulangkan, bersihkan ruangan terseut 
sebelum menerima pasien baru. Jika tersedia fasilitas untuk perawatan bayi 
bersama ibunya, maka cara ini dapat menurunkan risiko infeksi. Koloni bayi yang 
terinfeksi harus dikelompokkan dalam kohort yang lain. Perawat dan petugas 
bangsal lainnya harus ditempatkan secara ketat pada ruangan kohort tertentu saja, 
tidak boleh pindah tempat. 
Sebelum menerima pasien baru, bersihkan dan cuci tempat tidur bayi, tempat 
tidur, isolat, dan perabotan lain dengan disinfentan yang sudah diizinkan oleh 
EPA. Alat-alat disterilkan menggunakan otoklaf, kasur disikat dan tempat tidur 
dan popok dicuci dengan benar (atau gunakan popok yang sekali pakai). 

3) Lakukan pemeriksaan terhadap semua pasien dan setiap orang yang merawat 
penderita, termasuk dokter, perawat, pembantu perawat dan pengunjung, apakah 
ada lesi ada bagian tubuh yang mengeluarkan discharge. Lakukan investigasi 
epidemiologis, dan jika ditemukan satu orang atau lebih petugas Rumah Sakit 
terkena infeksi, lakukan kultur spesimen hidung terhadap mereka dan terhadap 
yang lain yang akan kontak dengan bayi.  Mereka dilarang bertugas merawat bayi 
sampai kultur negatif. Terhadap carrier yang tidak menunjukkan gejala ditujukan 
untuk menekan koloni bekteri dihidung yaitu dengan pemberian salep antibiotika 
pada lubang hidung dan kadang-kadang disertai dengan pemberian rifampin 
sistemik. 

4) Lakukan inspeksi terhadap standar prosedur perawatan, secara khusus dilihat 
apakah tersedia fasilitas cuci tangan yang memadai. Perlu ditekankan pentingnya 
mencuci tangan; jika fasilitas untuk cuci tangan tidak ada atau tidak memadai, 
gunakan antiseptik untuk membersihkan tangan, (sebagai contoh alkohol). Petugas 
yang ditugaskan diruangan bayi yang terinfeksi tidak diperkenankan bertugas 
diruangan lain. 

5) Walaupun tidak diijinkan digunakan secara rutin di AS, preparat hexachlorophene 
3 % dapat digunakan selama KLB. Bayi baru lahir a’term pada daerah sekitar 
popok dibasuh dengan hexachloropene, segera mungkin setelah lahir dan 
dilakukan setiap hari sampai dipulangkan. Setiap saat setelah selesai dibasuh 
dengan hexachlorophene harus segera dibilas sampai bersih karena dapat 
menyebabkan gangguan Susunan Saraf Pusat jika diabsorpsi secara sistemik. 

 
D. Implikasi menjadi Wabah: tidak ada 

 
E. Tindakan Internasional: Manfaatkan Pusat-Pusat Kerjasama WHO.  
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III. INFEKSI STAFILOKOKUS DI RUMAH SAKIT, ICD-9 998.5; ICD-10 T81.4 
     POLIKLINIK DAN RUANG PERAWATAN BEDAH 
 
 
1. Identifikasi 

Infeksi stafilokokus di rumah sakit, poliklinik dan ruang perawatan bedah bervariasi mulai 
dari lesi dalam bentuk furunkel-furunkel sederhana atau infeksi dekubitus, abses, atau luka 
bedah yang terinfeksi, septic phlebitis, osteomielitis kronis, pneumonia fulminan, 
meningitis, endokarditis atau sepsis.  Infeksi stafilokokus pasca bedah merupakan 
ancaman potensial bagi penderita pasca bedah. Prosedur pembedahan yang semakin 
kompleks dengan tindakan manipulasi organ yang lebih besar dan anestesi yang lebih 
lama akan menunjang masuknya kuman staphylococcus. Peningkatan penggunaan alat-
alat prostetik dan kateter menyebabkan peningkatan kejadian infeksi nosokomial 
stafilokokus. Penggunaan antimikroba yang tidak rasional dapat meningkatkan kejadian 
resistensi antibiotik terhadap stafilokokus.Verifikasi diagnosa didasarkan pada 
ditemukannya staphylococcus aureus dari isolat. Strain yang ditemukan harus kompatibel 
dengan gejala klinis yang ditimbulkan. 

 
2. Penyebab Penyakit 

Infeksi disebabkan oleh Staphylococcus aureus; lihat bagian I, 2 diatas.  Sembilan puluh 
lima persen dari strain ini resisten terhadap penicillin, dan proporsi yang resisten terhadap 
penisilin semisintetik (misalnya methicillin) dan terhadap aminoglycosides (misalnya 
gentamicin) meningkat. 

 
3. Distribusi Penyakit 

Tersebar diseluruh dunia.  Infeksi stafilokokus adalah penyebab sepsis terbanyak yang 
ditemukan dibanyak ruang perawatan rumah sakit.  Ada saat-saat dimana “attack rate” 
cukup tinggi berupa KLB.  Penyebaran infeksi di masyarakat dapat terjadi saat penderita 
dipulangkan dari rumah sakit. 

 
4, 5, 6 dan 7.  Reservoir, Cara Penularan, Masa Inkubasi dan Masa Penularan: 

Sama dengan infeksi stafilokokus yang terjadi di masyarakat (lihat bagian 1, 4, 5, 6 dan 7 
diatas). 

 
8. Kerentanan dan kekebalan 

Kerentanan dan kekebalan sama seperti yang telah diuraikan di bagian I. Meningkat dan 
meluasnya pemberian terapi intravena dengan pemasangan kateter permanen dan 
pemberian oengobatan parenteral lainnya meningkatkan kemungkinan terjadinya infeksi 
oleh stafilokokus. 

 
9. Cara-cara pemberantasan 

A. Cara-cara Pencegahan  
1) Mendidik staf rumah sakit agar membiasakan menggunakan, antimikroba 

berspektrum sempit untuk mengobati infeksi stafilokokus yang sederhana dan 
pakailah antibiotika generasi berikutnya (misalnya seperti: cephalosporins hanya 
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untuk penderita infeksi stafilokokus yang resisten terhadap penisilin dan 
vancomycin digunakan hanya untuk yang resisten terhadap β-lactam). 

2) Komite infeksi nosokomial di rumah sakit menekankan teknik aseptik agar 
dilaksanakan secara ketat dan melaksanakan program monitoring infeksi  
nosokomial. 

3) Jarum infus harus diganti, paling sedikit setiap 72 jam; ganti lokasi vena yang 
ditusuk jarum infus intra vena setiap 48 jam. 

 
B. Penanganan Penderita, Kontak dan Lingkungan Sekitarnya : 

1) Laporan ke Dinas Kesehatan setempat: Wajib membuat laporan kepada Dinas 
Kesehatan setiap ada KLB; tidak ada laporan kasus individu; Kelas 4 (lihat tentang 
Pelaporan Penyakit Menular). 

2) Isolasi: Isolasi dilakukan bila kuman stafilokokus diduga jumlahnya sangat 
banyak pada pus atau sputum dari penderita pneumonia, dalam hal seperti ini maka 
penderita harus ditempatkan di ruangan tersendiri; isolasi tidak perlu dilakukan 
jika luka tidak banyak mengeluarkan cairan, dengan catatan luka dibalut dengan 
rapat dan hati-hati sewaktu mengganti pembalut agar tidak terjadi kontaminasi dari 
lingkungan. Petugas kesehatan harus selalu mempraktekkan standar prosedur 
mencuci tangan, menggunakan sarung tangan karet dan mengenakan gaun 
pelindung. 

3) Disinfeksi serentak: Disinfeksi dilakukan sama seperti pada infeksi stafilokokus di 
masyarakat (lihat bagian I, 9B3, diatas). 

4) Karantina: Tidak ada. 
5) Imunisasi pada kontak penderita: Tidak ada. 
6) Investigasi terhadap kontak dan sumber penularan: Tidak praktis dilakukan untuk 

kasus-kasus sporadis (lihat 9C, dibawah). 
7) Pengobatan spesifik: Pengobatan spesifik adalah dengan antimikroba yang sesuai 

dengan hasil uji sensitivitas terhadap antibiotika.  Bagi penderita infeksi berat yang 
mengancam jiwa diobati dengan vancomycin sambil menunggu hasil pemeriksaan 
sensitivitas. 

 
C. Upaya Penanggulangan Wabah : 

1) Ditemukannya dua atau lebih penderita yang secara epidemiologis ada 
hubungannya satu sama lain sudah cukup untuk dicurigai telah terjadi penyebaran 
penyakit dan perlu untuk dilakukan investigasi. 

2) Upaya lain sama dengan seperti yang dijelaskan pada bagian II, 9C3 diatas. 
3) Lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan teknik-teknik aseptik dan terapkan dengan 

ketat teknik-teknik aseptik ini. 
 
 
 
IV.  TOXIC SHOCK SYNDROME   ICD-9 785.5; ICD-10 A84.3 

Toxic shock syndrome (TSS) adalah penyakit yang ditandai dengan onset yang mendadak 
dengan demam tinggi, muntah, diare cair yang hebat dan mialgia, diikuti dengan hipotensi 
dan pada kasus yang berat, terjadi shock.  Erythematous “sunburn-like” rash muncul 
selama fase akut; kira-kira 1 – 2 minggu setelah onset, terdapat deskuamasi kulit, terutama 
tangan dan kaki.  Demam biasanya lebih tinggi dari 38,8oC (102oF), tekanan darah sistole 
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kurang dari 90 mm hg dan tiga atau lebih sistem organ ikut terkena seperti: Sistem saluran 
pencernaan: GI; otot (mialgia berat dan atau kadar creatine phosphokinase lebih besar 
dua kali dari limit atas normal); membrana mukosa (hiperemi pada vagina, faring 
dan/atau konjungtiva); ginjal (urea nitrogen darah atau kreatinin lebih besar dua kali dari 
normal dan/atau timbul pyuria steril); hati (AST atau ALT lebih besar dua kali dari 
normal); hematologi (platelet kurang dari 100.000/cu mm; Unit SI kurang dari 100 x 
109/L); dan Susunan Saraf  Pusat (disorientasi atau terjadi perubahan dalam kesadaran 
tanpa gejala-gejala neurologis fokal). 
Sampel Darah, tenggorokan dan cairan Liquor Cerebrospinalis memberikan hasil kultur 
negatif untuk kuman, walaupun ditemukan S. aureus dari tempat tersebut, tidak 
membatalkan diagnosis.  Uji serologis terhadap demam bercak Rocky Mountain, 
leptospirosis dan Campak hasilnya negatif. 
Kebanyakan kasus TSS dihubungkan dengan strain S. aureus yang menghasilkan toxic 
shock syndrome toxin 1.  Strain-strain ini jarang ditemukan pada kultur vagina dari wanita 
sehat tapi sering ditemukan pada wanita penderita TSS yang dikaitkan dengan menstruasi 
atau TSS yang muncul pasca tindakan ginekologis.  
Walaupun pada awal ditemukannya hampir semua kasus TSS terjadi pada wanita yang 
sedang mengalami menstruasi dan kebanyakan dari mereka menggunakan tampon 
vaginal, namun sekarang hanya 55% dari kasus-kasus yang dilaporkan berhubungan 
dengan menstruasi.  Faktor risiko lain adalah penggunaan alat kontrasepsi diagfragma dan 
alat kontrasepsi vagina spons, dan infeksi setelah melahirkan atau setelah aborsi.  
Penelitian terbaru menunjukkan adanya peningkatan risiko yang signifikan dari TSS 
diantara para pengguna alat kontrasepsi diafragma dan vaginal spons.  Petunjuk 
pemakaian spons, yang menyatakan agar tidak memakainya lebih dari 30 jam, harus 
diperhatikan benar agar tidak terjadi infeksi.  S. aureus yang diisolasi dari lesi pada kulit, 
tulang, saluran pernafasan dan luka pembedahan dari penderita baik pada penderita laki-
laki maupun wanita.  Sepertiga daripada penderita tidak diketahui sumber infeksinya. 
“Menstrual TSS” hampir semuanya dapat dicegah dengan menghindari penggunaan 
tampon vagina dengan daya serap tinggi; risiko TSS dapat diturunkan dengan 
menggunakan tampon secara intermiten selama siklus menstruasi (yaitu, tidak digunakan 
sepanjang hari dan sepanjang malam) dan menggunakan tampon yang daya serapnya 
kurang.  Wanita yang pada saat menstruasi mengalami demam tinggi dan muntah atau 
diare harus segera menghentikan penggunaan tampon dan konsul ke dokter.  Belum 
diketahui dengan jelas apabila mereka yang pernah mengalami “menstrual TSS” dapat 
terus menggunakan tampon dengan aman. 
Pada hakekatnya gejala infeksi S. aureus sama dengan infeksi yang disebabkan oleh 
streptokokus grup A beta-hemolitik. 
Pengobatan TSS lebih banyak bersifat supportive.  Upaya yang harus dilakukan untuk 
mencegah terjadinya TSS adalah dengan menghilangkan potensi fokus dari infeksi S. 
aureus yang berasal dari cairan luka, benda asing pada vagina atau benda asing lainnya 
(misalnya: pembalut luka) dan berikan pengobatan dengan antibiotika yang tepat terhadap 
Streptokokus yang resisten terhadap β - lactam. 
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PENYAKIT – PENYAKIT YANG DISEBABKAN OLEH INFEKSI STREPTOKOKUS  
DARI STREPTOKOKUS GRUP A (BETA HEMOLITIK) 
ICD-9 034, 035, 670; ICD-10 A49.1, J02.0, A38, L01.0, A46, 085 
(Radang tenggorokan disebabkan Streptokokus, Infeksi Streptokokus, demam Scarlet, 
Impetigo, Erisipelas, Infeksi Nifas, Demam Rematik) 
 
1. Identifikasi 

Streptokokus Grup A dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Paling banyak 
dijumpai adalah radang tenggorokan karena Streptokokus (ICD-10 J02.0) dan infeksi kulit 
oleh Streptokokus (impego atau pioderma). Penyakit lainnya termasuk demam Scarlet 
(ICD-10 A38), infeksi nifas (ICD-10 085), septikemia, erisipelas, selulitis, mastoiditis, 
otitis media, pneumonia, peritonsilitis, infeksi luka dan yang jarang terjadi yaitu 
necrotizing fasciitis, demam rematik dan toxic shock like syndrome. Jika terjadi suatu 
KLB maka salah satu bentuk klinis sering kali lebih dominan. 
Penderita dengan radang tenggorokan yang disebabkan streptokokus ditandai dengan 
munculnya demam secara tiba-tiba, sakit pada tenggorokan, tonsillitis exudativa atau 
faringitis dan terjadi pembesaran kelenjar limfe leher bagian depan. Faring, kripte tonsil 
dan palatum molle berwarna merah dan bengkak, mungkin timbul petekie berlatar 
belakang warna kemerahan dan menyebar. 
Gejala klinis yang timbul dapat minimal (sedikit) atau tidak ada sama sekali. Dapat terjadi 
otitis media atau abses peritonsiler, dan setelah 1 – 5 minggu kemudian dapat muncul 
glomerulonefiritis akut (rata-rata = 10 hari) atau demam rematik akut (rata-rata = 19 hari). 
Pada demam rematik dapat muncul Chorea Sydenham beberapa bulan setelah infeksi 
Streptokokus, penyakit jantung rematik terjadi beberapa hari atau minggu setelah infeksi 
streptokokus akut. 
Infeksi kulit oleh Streptokokus (pioderma, impetigo) biasanya menyerang dibagian 
superficial kulit dan dapat berkembang menjadi bentuk vesikuler, pustuler dan berkrusta. 
Ruam Scarlatiniform jarang terjadi dan tidak mengakibatkan demam rematik, namun 
glomerulonefiritis dapat terjadi 3 minggu setelah infeksi kulit. 
Demam scarlet adalah salah satu bentuk dari infeksi Streptococcal dengan ciri ruam pada 
kulit, ini terjadi apabila infeksi disebabkan oleh Streptokokus yang menghasilkan 
eksotoksin pirogenik (toksin eritrogenik) dan penderita disensitisasi namun tidak kebal 
terhadap toksin tersebut. Gejala klinis yang khas pada demam scarlet antara lain meliputi 
semua gejala yang ada pada radang tenggorokan yang disebabkan oleh Streptokokus (atau 
gejala infeksi pada luka, pada kulit atau pada infeksi nifas) enanthem, strawberry tongue 
dan exanthem. Ruam biasanya berupa eritema, punctata, memucat jika ditekan, sering 
teraba (seperti ampelas) dan muncul paling sering pada leher, dada, bahu, lipat ketiak, 
daerah inguinal, permukaan bagian dalam dari paha. 
Ciri khas dari demam scarlet adalah ruam tidak pada muka, namun pipi terlihat merah dan 
disekitar mulut terlihat pucat.  Demam tinggi, mual dan muntah sering meyertai infeksi 
yang berat. Selama masa konvalesen terjadi deskuamasi kulit pada ujung jari tangan dan 
kaki, jarang terjadi pada daerah yang luas pada tubuh dan bibir, termasuk telapak tangan 
dan telapak kaki, deskuamasi terlihat jelas pada eksantem yang berat. Case Fatality Rate 
(CFR) di beberapa tempat kadang-kadang mencapai lebih dari 3%. Demam scarlet 
mungkin diikuti dengan gejala sisa yang sama dengan radang tenggorokan yang 
disebabkan oleh Streptokokus. 

 



 491

Erisipelas adalah selulitis akut ditandai dengan demam, gejala umum, leukositosis dan 
lesi kulit berwarna merah, lunak, edematus, sering dengan peninggian kulit dengan batas 
jelas. Pada bagian tengah lesi cenderung lenyap pada saat bagian tepi meluas. Muka dan 
kaki adalah bagian tubuh yang paling sering terkena. Penyakit ini sering kambuh kembali 
dan lebih banyak menyerang wanita dan gejala menjadi lebih berat jika disertai dengan 
bakteriemia, dan pada orang engan debilitas. Case Fatality Rate (CFR) sangat bervariasi 
tergantung pada bagian tubuh yang terserang dan adanya komplikasi. Erisipelas karena 
streptokokus grup A berbeda dengan erisipeloid yang disebabkan oleh Erysipelotrhix 
rhusiopathiae yaitu infeksi lokal pada kulit, merupakan penyakit yang berhubungan 
dengan pekerjaan yaitu menginfeksi orang-orang yang menangani ikan air tawar atau 
kerang, babi yang terinfeksi, kalkun dan jarang infeksi berasal dari kambing, sapi, ayam 
atau burung.  
 
Selulitis Perianal yang disebabkan Streptokokus grup A diketahui lebih sering terjadi 
pada akhir akhir ini. 
Infeksi Streptokokus masa nifas/demam nifas adalah penyakit akut, biasanya muncul 
panas disertai dengan gejala lokal dan umum serta tanda-tanda invasi bakteri pada saluran 
genitalia dan kadang-kadang bakteri masuk dalam aliran darah pada penderita post partum 
atau post abortus. Case Fatality Rate (CFR) pada demam nifas ini bisa ditekan serendah 
mungkin bila mendapat pengobatan yang kuat. Infeksi streptokokus masa nifas mungkin 
disebabkan oleh organisme selain streptokokus hemolitikus; gejala klinisnya akan nampak 
sama, yang berbeda adalah pada sifat bakteriologis dan epidemiologinya (lihat penyakit 
Stafilokokus). 
Toxic Shock Syndrome (TSS) yang disebabkan oleh infeksi streptokokus grup A di AS 
meningkat sejak tahun 1987. Gejala klinis yang menonjol adalah hipotensi dan salah satu 
dari gejala berikut yaitu kerusakan ginjal; trombositopenia; Disseminated Intravascular 
Coagulation/DIC; peningkatan SGOT atau peningkatan kadar bilirubin; sindroma gagal 
pernafasan pada orang dewasa; ruam eritematus makuler menyebar atau nekrosis jaringan 
lunak (necrotizing fasciitis) oleh media dinamakan “flesh-eating bacteria”. TSS dapat 
muncul dalam bentuk sistemik ataupun lokal (tenggorokan, kulit, paru) 
Streptokokus grup lain dapat juga menyebabkan penyakit pada manusia. Streptokokus 
Beta-hemolitik grup B sering ditemukan pada vagina dan dapat menyebabkan sepsis 
neonatal dan meningitis supurativa pada neonatus (lihat tentang infeksi streptokokus grup 
B, pada neonatus dibawah) dan juga dapat menyebabkan infeksi pada saluran kencing, 
endometritis post partum dan penyakit sistemik lainnya pada orang dewasa, terutama pada 
penderita diabetes mellitus. Sedangkan organisme grup D (termasuk enterokokus), baik 
yang hemolitik maupun yang nonhemolitik, sebagai penyebab endokarditis bakteriil sub 
akut dan penyebab infeksi saluran kencing. Grup C dan G menyebabkan KLB tonsilitis 
biasanya ditularkan melalui makanan. Peran organisme ini terhadap timbulnya kasus 
sporadis belum diketahui dengan jelas. Glomerulonefritis muncul setelah infeksi grup C, 
namun sangat jarang terjadi pada infeksi grup G. Grup G dan Grup C tersebut sama-sama 
tidak menyebabkan demam rematik. Infeksi grup C dan G lebih sering terjadi pada remaja 
dan dewasa muda. Streptokokus Alfa-hemolitik juga sering dapat menyebabkan terjadinya 
endokarditis bakteriil sub akut. 
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Pemeriksaan laboratorium yang biasa dilakukan untuk menemukan streptokokusl grup A 
adalah dengan isolasi organisme dari sampel jaringan yang ditanam dalam media agar 
darah atau media lain yang tepat atau identifikasi antigen streptokokus grup A dari sekret 
faring (test cepat strep). Pada media pembiakan streptokokus dapat diidentifikasi dari 
bentuk morfologi koloninya dan β-hemolisis yang dihasilkan pada media agar darah 
domba. Identifikasi tentatif dilakukan dengan tes inhibisi dengan menggunakan cakram 
antibiotik yang mengadung 0,02 – 0,04 unit basitrasin. Sedangkan identifikasi pasti 
menggunakan prosedur serogruping spesifik. Tes deteksi antigen juga dapat digunakan 
untuk identifikasi cepat. Kenaikan titer antibodi serum (antistreptolysin O, 
anthihyaluronidase, anti-DNA-ase B) mungkin dapat ditemukan di antara stadium akut 
dan konvalesen, titer yang tinggi dapat terus bertahan sampai beberapa bulan. 
Di AS hal praktis yang disarankan adalah pertama kali lakukan dulu rapid strep test (yang
mempunyai spesifisitas tinggi dan sensitivitas rendah) dan jika hasilnya positif 
diasumsikan penderita terinfeksi streptokokus grup A. Jika hasilnya negatif atau 
meragukan dianjurkan untuk melakukan kultur spesimen tenggorokan. 

 
2. Penyebab penyakit 

Penyebab penyakit adalah Streptococcus pyogenes, streptokokus grup A secara serologis 
dibedakan menjadi sekitar 80 tipe, yang bervariasi menurut letak geografis dan waktu 
penyebaran. Streptokokus grup A yang menyebabkan infeksi kulit berbeda tipe 
serologisnya dengan penyebab infeksi tenggorokan. Pada demam scarlet, ditemukan tiga 
tipe imunologis berbeda dari erythrogenic toxin (pyrogenic exotoxins A, B, dan C). 
Sedangkan pada TSS 80% isolat menghasilkan pyrogenic exotoxin A. Sedangkan β 
hemolisis adalah ciri khas dari streptokokus grup A, strain grup B, C dan strain grup G 
sering juga β hemolitik . Strain mucoid tipe M menyebabkan KLB demam rematik dan 
nekrosis fasciitis. 

 
3. Distribusi penyakit 

Radang tenggorokan yang disebabkan oleh infeksi streptokokus dan demam scarlet paling 
sering terjadi di negara subtropis, maupun dinegara berikilim dingin dan jarang ditemukan 
di negara-negara beriklim tropis. Infeksi tanpa gejala lebih sering ditemukan di negara 
tropis dibandingkan dengan di negara beriklim dingin. 
Di AS infeksi streptokokus dapat muncul dalam bentuk endemis, epidemis atau sporadis. 
Faringitis yang disebabkan oleh infeksi streptokokus paling sering ditemukan pada usia 2 
– 3 tahun dan puncaknya pada usia 6 – 12 tahun dan menurun pada usia yang lebih tua. 
Infeksi terjadi sepanjang tahun dengan puncaknya pada musim dingin dan awal musim 
semi. 
Infeksi oleh streptokokus Grup A disebabkan oleh tipe spesifik tertentu dari protein M (M 
types), terutama tipe 1, 3, 4,12 dan 25 sering menyebabkan glomerulonefritis akut. 
Demam rematik akut merupakan komplikasi non supuratif dari infeksi streptokokus 
Grup A yang menyerang saluran pernafasan bagian atas. Tadinya demam rematik akut 
sudah lama tidak ditemukan lagi dinegara-negara maju, namun pada tahun 1985 tiba-tiba 
terjadi KLB di AS. Pada tahun 1990-an terjadi peningkatan jumlah penderita demam 
reumatik yang dilaporkan dari berbagai negara bagian di AS. Kebanyakan ksus yang 
dilaporkan sebagai akibat dari infeksi streptokokus Grup A seperti tipe M 1, 3 dan 18 
yang bersifat rematogenik. 
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Demam rematik di negara-negara berkembang masih merupakan masalah kesehatan 
masyarakat yang serius. Insidensi tertinggi ditemukan muncul biasanya sesudah terjadi 
faringitis. Usia 3 – 15 tahun adalah yang paling sering terserang; komunitas yang paling 
sering terserang adalah anak-anak sekolah dan personil militer. 
Bersamaan dengan munculnya kembali demam rematik muncul infeksi streptokokus 
dengan gejala yang lebih berat seperti infeksi dengan gejala umum yang lebih berat dan 
Toxic Shock Syndrome (TSS). 
Di AS setiap tahun dilaporkan sekitar 10.000 – 15.000 penderita dengan infeksi 
streptokokus Grup A berat, 5% - 19% (500 – 1.500 kasus) berkembang menjadi 
necrotizing fasciitis. 
Insidens tertinggi dari impetigo streptokokus yang menyerang anak-anak adalah pada 
musim panas, musim gugur didaerah dengan iklim panas. Timbulnya nefritis setelah 
infeksi kulit yang disebabkan oleh streptokokus tipe M (seperti tipe 2, 49, 55, 57, 58, 59, 
60 dan tipe lain yang lebih tinggi), berbeda dengan tipe streptokokus yang menyebabkan 
nefritis setelah infeksi saluran pernafasan bagian atas. 
Distribusi geografis dan distribusi menurut variasi musim erysipelas sama dengan 
scarlet fever dan faringitis. Erisipelas lebih sering terjadi pada anak-anak dibandingkan 
dengan mereka yang berusia diatas 20 tahun. Biasanya muncul secara sporadic walaupun 
pada saat terjadi KLB dari infeksi streptokokus. 
Untuk demam nifas, tidak tersedia cukup data yang dapat dipercaya. Dinegara maju 
morbiditas dan mertalitas demam nifas mengalami penurunan drastic semenjak 
ditemukannya berbagai jenis antibiotika. 
Saat ini demam nifas muncul secara sporadic walaupun kadang-kadang muncul sebagai 
KLB di institusi-institusi kesehatan yang kurang memperhatikan prosedur aseptik.   

 
4. Reservoir: - Manusia 
 
5. Cara penularan 

Melalui droplet atau kontak langsung dengan penderita atau carrier, jarang melalui kontak 
tidak langsung. Penyebaran lewat carrier hidung merupakan cara utama dalam penularan 
penyakit ini. Kontak secara kebetulan jarang menyebabkan infeksi. Pada populasi dimana 
impetigo banyak dijumpai, streptokokus grup A ditemukan pada kulit normal 1 – 2 
minggu sebelum lesi kulit timbul. Strain yang sama ditemukan pada tenggorokan (tanpa 
menimbulkan gejala klinis pada tenggorokan) biasanya ditemukan belakangan saat terjadi 
infeksi kulit. 
Carrier anal, vagina, kulit dan faring diketahui sebagai penyebab KLB nosokomial infeksi 
streptokokus yang serius pasca bedah. Beberapa KLB yang dilaporkan terjadi di kamar 
operasi disebabkan oleh petugas sebagai carrier strain streptokokus. Untuk menemukan 
carrier memerlukan penyelidikan epidemiologis yang intensif ditunjang dengan dukungan 
laboratorium dan pemeriksaan mikrobiologis yang memadai. Menghilangkan status carrier 
pada seseorang memerlukan upaya khusus dengan memberikan berbagai jenis antibiotika 
yang berbeda dan biasanya sakit. 
Partikel yang mengandung streptokokus lepas keudara melalui barang-barang yang 
terkontaminasi (seperti debu lantai, sprei, saputangan, namun partikel ini tidak infeksius 
untuk kulit dan selaput lendir yang intak (utuh)) 
 

 



 494

KLB radang ternggorokan yang disebabkan oleh streptokokus disebabkan oleh makanan 
yang terkontaminasi, yang paling sering terkontaminasi oleh streptokokus adalah susu dan 
produk olahannya, salad telur dan telur rebus juga sering dilaporkan menjadi sumber 
penularan sterptokokus grup A dari manusia dapat menular kepada sapi dan menularkan 
kepada orang lain melalui susu sapi ini; sedangkan streptokokus Grup B yang 
menimbulkan penyakit pada manusia dan yang menyebabkan penyakit pada sapi secara 
biokimiawi berbeda satu sama lain. Terjadinya kontaminasi pada susu dan makanan yang 
mengandung telur merupakan cara penularan yang paling sering. Pernah juga ditemukan 
KLB streptokokus Grup C yang ditularkan oleh sapi. 

 
6. Masa inkubasi: Pendek, biasanya 1 – 3 hari, jarang lebih lama. 
 
7. Masa Penularan 

Masa penularan dari penderita yang tidak diobati dan yang tidak mengalami komplikasi 
biasanya berlangsung selam 10 – 21 hari; sedangkan pada penderita yang tidak diobati 
namun mengeluarkan discharge purulen masa penularan berlansung berminggu-minggu 
bahkan berbulan-bulan. 
Dengan pemberian penisilin yang tepat dalam waktu 24 jam penderita sudah tidak 
menular lagi. Penderita faringitis yang tidak diobati tetap mengandung organisme ini 
selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan namun secara bertahap jumlahnya 
berkurang; tingkat penularan menurun drastis 2-3 minggu setelah infeksi. 

 
8. Kerentanan dan Kekebalan 

Setiap orang rentan terhadap infeksi streptokokus maupun demam scarlet, walaupun 
sebagian orang dalam tubuhnya membentuk antitoksin maupun antibodi spesifik setalah 
infeksi tanpa gejala. Antibodi hanya terbentuk terhadap streptokokus grup A tipe M, dan 
biasanya bertahan selama bertahun-tahun. Pemberian antibiotika dapat mempengaruhi 
pembentukan antibodi spesifik. 
Semua ras dan suku bangsa rentan terhadap infeksi streptokokus dan jika ada perbedaan 
disebabkan karena perbedaan faktor lingkungan. Infeksi ulang oleh strain yang berbeda 
sering terjadi. Kekebalan terhadap toksin eritrogenik terbentuk seminggu setelah 
munculnya gejala demam scarlet dan biasanya permanen; serangan demam scarlet untuk 
kedua kalinya jarang terjadi, dan bila terjadi disebabkan adanya tiga jenis toksin yang 
berbeda. 
Kekebalan pasif terhadap streptokokukus grup A pada bayi baru lahir didapat dari ibunya 
melalui plasenta. Penderita yang pernah terserang demam rematik akan mendapat 
serangan ulang jika terjadi infeksi ulang streptokokus grup A dan diikuti dengan 
kerusakan jantung. 
Erisipelas dapat muncul berulang kali pada seseorang. Sedangkan glomerulonefritis 
biasanya tidak pernah berulang. 

 
9. Cara-cara pemberantasan 

A. Tindakan pencegahan 
1) Berikan Penyuluhan kepada masyarakat dan kepada petugas kesehatan tentang 

cara-cara penularan penyakit ini, tentang hubungan infeksi streptokokus dengan 
demam rematik akut, chorea sydenham, penyakit jantung rematik, 
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glomerulonefritis dan tentang pentingnya diagnosa pasti serta dijelaskan bahwa 
antibiotika yang diberikan untuk terapi infeksi streptokokus, agar diminum sesuai 
dengan jadwal yang disuruh dokter. 

2) Sediakan fasilitas laboratorium yang memadai untuk identifikasi streptokokus 
hemolitik grup A. 

3) Lakukan Pasteurisasi terhadap susu dan melarang orang yang terinfeksi menangani 
susu untuk mencegah kontaminasi. 

4) Siapkan makanan beberapa saat sebelum dikonsumsi; jika jarak waktu antara 
penyiapan manakan dan saat konsumsi agak lama simpanlah makanan tersebut 
pada suhu kurang dari 5o C (41o F) dan dalam jumlah yang sedkit.  

5) Orang yang mempunyai lesi pada kulit dilarang menangani makanan. 
6) Pencegahan komplikasi sekunder : untuk mencegah infeksi streptokokus kembali 

dan berulangnya demam rematik, erisipelas atau chorea adalah dengan injeksi 
benzathin penicillin G long acting tiap bulan (atau pemberian penisilin oral tiap 
hari, jika pasien patuh) diberikan kurang lebih selama 5 tahun. Jika pasien tersebut 
tidak tahan terhadap penisilin dapat diberikan sulfisoxasole per oral. 

 
B. Pengawasan Penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya 

1) Laporan kepada Dinas Kesehatan setempat: setiap KLB wajib dilaporkan segera, 
kelas 4. Demam reumatik akut dan atau TSS untuk negara bagian tertentu wajib 
dilaporkan, kelas 3B (lihat tentang pelaporan penyakit menular) 

2) Isolasi: Secara umum lakukan kewaspadaan terhadap discharge dan sekret 
penderita. Kewaspadaan ini dapat dilongggarkan 24 jam setelah pemberian 
penisilin atau antibiotika lain. Pemberian antibiotika dapat dilanjutkan sampai 10 
hari untuk menghindari timbulnya penyakit jantung reumatik. 

3) Disinfeksi serentak: Disinfeksi dilakukan terhadap discharge dari penderita dan 
semua paralatan yang tercemar. Pembersihan terminal. 

4) Karantina: Tidak diperlukan 
5) Imunisasi kontak: Tidak ada 
6) Investigasi pada kontak dan sumber infeksi : Buat kultur dari spesimen penderita. 

Cari dan obati carrier pada situasi KLB dan pada keluarga dengan resiko tinggi 
(keluarga dengan riwayat dan penderita TSS, demam reumatik akut, nefritis akut, 
infeksi pasca bedah). 

7) Pengobatan spesifik: Berbagai jenis penisilin digunakan sepeti Benzathine 
penicillin G (obat pilihan) atau penisilin G (oral), atau penisilin V (oral). Sampai 
saat ini belum ditemukan strain streptokokus yang resisten terhadap penisilin. 
Pengobatan yang diberikan harus dapat menjamin kadar penisilin yang ada kuat 
dalam darah bertahan selama 10 hari. 
Pengobatan yang diberikan, dalam 24 – 48 jam pertama akan mengurangi gejala 
akut dari penyakit; namun bakteri akan tetap bertahan difaring pada 30% dari 
penderita. Pemberian pengobatan yang tepat akan mengurangi frekuensi terjadinya 
komplikasi supuratif dan dapat mencegah terjadinya demam rematik akut. 
Pengobatan yang tepat juga akan mengurangi risiko timbulnya glomerulenefritis 
akut dan dapat mencegah penyebaran bakteri dimasyarakat. Untuk penderita yang 
sensitif terhadap penisilin dapat diberikan eritromisin sebagai pengganti, namun 
pernah dilaporkan adanya strain yang resisten terhadap eritromisin. 
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Klindamisin atau sefalosporin diberikan jika pemberian penisilin atau eritromisin 
merupakan kontraindikasi. Preparat sulfonamida tidak begitu efektif dipakai untuk 
menghilangkan streptokokus dari tenggorokan atau mencegah komplikasi non 
supuratif. Banyak strain yang resisten terhadap tetrasiklin. 

 
C. Upaya Penanggulangan Wabah 

1) Temukan sumber dan cara penularan (dari orang ke orang, melzlui susu atau 
makanan). KLB biasanya dengan mudah dapat dilacak sumbernya berasal dari 
individu dengan infeksi streptokokus akut atau berasal dari penderita infeksi 
streptokokus yang persisten atau carrier (infeksi pada hidung, tenggorokan, kulit, 
vagina, daerah perianal), dengan melakukan pemeriksaan serologis untuk 
mengetahui tipe streptokokus. 

2) Lakukan investigasi jika ditemukan adanya pengelompokan penderita untuk 
mengetahui kemungkinan terjadinya penularan dengan cara “Common Source” 
seperti penularan melalui susu atau makanan yang terkontaminasi. 

 
3) Jika KLB terjadi pada kelompok individu dengan kontak yang sangat dekat seprti 

pada anggota pasukan militer, ruang perawatan bayi maka seluruh anggota atau 
penghuni diberikan penisilin agar penularan tidak berlanjut. 

 
D. Implikasi bencana: Orang dengan luka bakar atau luka biasa sangat mudah terinfeksi 

oleh streptokokus didaerah terjangkit. 
 
E. Tindakan Internasional: Manfaatkan Pusat Kerja sama WHO.  

 
 
 
 
SEPSIS PADA NEONATUS YANG DISEBABKAN 
OLEH STREPTOKOKUS GRUP B    ICD-9 038; ICD-10 P36.0 
 
Streptokokus grup B (S. agalactiae) subtipe manusia dapat menyebabkan penyakit-penyakit 

penting pada bayi baru lahir.  Ada dua bentuk penyakit yang terjadi pada neonatus yaitu :  
- penyakit dengan onset awal (dari 1 – 7 hari) ditandai dengan sepsis, gangguan respirasi, 

apnea, syok, pneumonia dan meningitis; penyakit ini mempunyai case fatality rate + 50%, 
infeksi didapat didalam uterus atau selama persalinan, dan lebih sering terjadi pada 
kelahiran dengan berat badan lahir rendah. 

- penyakit dengan onset lambat (dari 7 hari – beberapa bulan) ditandai dengan sepsis dan 
meningitis;  mempunyai case fatality rate 25%, penyakit didapat dari kontak orang ke 
orang, dan terjadi pada bayi a’term.  Penderita meningitis yang sembuh dapat mengalami 
kelainan bicara, penglihatan, gangguan psikomotorik dan kejang. 

 
Mekanisme tidak jelas, namun kira-kira 10% – 30% wanita hamil ditemukan mengandung 
streptokokus grup B pada alat kelamin mereka. Kira-kira 1% dari anak mereka mengalami 
infeksi simptomatik; risiko serius dari infeksi paling tinggi pada bayi-bayi prematur.  
Streptokokus grup B yang ditemukan pada sapi yang menderita mastitis bukan penyebab dari 
penyakit ini. 
 
 



 497

Pemberian antibiotika per-oral sebagai upaya untuk meghilangkan streptokokus grup B pada 
alat kelamin wanita selama kehamilan hanya memberikan hasil sedikit.  Relaps dapat terjadi 
pada saat antibiotika dihentikan, kemungkinan reinfeksi terjadi dari rektum atau didapat dari 
pasangan seks. 
 
Pemberi penisilin atau ampisilin intravena pada saat dan selama persalinan berlangsung pada 
wanita yang mengidap infeksi streptokokus grup B dapat mencegah terjadinya infeksi pada 
bayi dengan risiko tinggi (yaitu bayi prematur dengan usia kehamilan dibawah 37 minggu, 
ketuban pecah lebih dari 18 jam, ada riwayat saudara dari bayi ini terinfeksi streptokokus grup 
B). Pemberian penisilin dan ampisilin ini menurunkan angka morbiditas dan mortalitas bayi 
baru lahir dengan risiko tinggi. Walaupun umumnya streptokokus grup B sensitif terhadap 
penisilin G dan ampisilin namun ada juga strains yang ditemukan resisten terhadap penisilin. 
Dalam keadaan ini maka infeksi berat harus diobati dengan kombinasi penisilin dengan 
preparat aminoglikosid seperti gentaminisin. Vaksin untuk wanita hamil untuk merangsang 
antibodi mencegah infeksi pada bayi baru lahir, saat ini sedang dikembangkan. 
 
 
 
CARIES GIGI PADA ANAK USIA DINI YANG DISEBABKAN STREPTOKOKUS 
          ICD-9 52.1; ICD-10 K02 
(Nursing bottle caries, Babby bottle tooth decay) 
 
 
Caries pada anak disebabkan oleh banyak faktor, caries ini dimasukkan dibawah judul 
streptokokus karena disebabkan oleh spesies streptokokus. Ciri khas caries pada anak-anak 
adalah pertama yang terkena biasanya gigi seri pada maxilla tetapi jarang terjadi pada gigi seri 
mandibula, gigi susu lainnya yang terkena bervariasi. Oleh karena terjadinya caries tersebut 
berhubungan dengan pola kebiasaan yang khas dalam memberi makan pada anak, maka 
kerusakan gigi tersebut dinamakan “NURSING BOTTLE CARIES” atau “Baby bottle tooth 
decay”,  walaupun caries seperti ini terjadi pula pada anak-anak yang menggunakan cangkir.  
Streptococcus mutans ditemukan didalam gigi yang berlubang. Pada percobaan hewan yang 
diberikan makanan yang mengandung gula streptokokus terbukti mengakibatkan caries gigi. 
Streptokokus  gram positif yang anaerob fakultatif ini  termasuk grup streptokokus viridans 
dan biasanya kelompok alfa dan gamma yang menghemolisis agar darah. Untuk proses 
kolonisasi organisme ini membutuhkan permukaan gigi yang tidak lepas, biasanya pada 
plaque gigi. 
Caries pada anak-anak tersebar secara global dengan prevalensi tertinggi di negara 
berkembang. Anak-anak cacat, tidak tergantung pada etnis dan budaya tertentu dan mereka 
yang memiliki berat badan lahir rendah, paling sering terkena; yang sering terkena caries juga 
adalah anak dengan enamel hypoplasia, sering berhubungan dengan status gizi yang kurang 
selama dalam proses pembentukan gigi awal. Reservoir oenting dari mana bayi mendapatkan 
mutan streptokokus adalah ibunya; strain yang diisolasi  dari ibu dan bayi mereka mempunyai 
ciri baik profil bacteriocin-nya, plasmid maupun pola chromosomal DNA-nya. 
Penularan dari ibu ke anak melalui air liur yang mengandung streptokokus ditularkan pada 
waktu mencium bayi dengan bibir, membasahi putting susu atau dot dengan air liur atau pada 
waktu mencicipi makanan melalui sendok makan sebelum diberikan pada bayi. Kolonisasi 
tergantung dari jumlah organisme yang ada dalam air liur ibu, ibu  yang giginya berlubang 
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biasanya mempunyai risiko tinggi mengandung mutan streptokokus dalam air liurnya. 
Untuk mencegah caries gigi pada anak usia dini, lakukan kegiatan promosi kesehatan tentang 
kebersihan gigi dan mulut kepada ibu-ibu. Para ibu dianjurkan untuk menyapih anaknya dari 
pemberian susu botol sedini mungkin. Berikan penjelasan kepada ibu-ibu tentang bahaya 
timbulnya caries gigi pada anak-anaknya yang diberi minum susu botol dan yang diberi 
makanan yang mengandung kadar gula tinggi. Ingatkan juga kepada ibu-ibu agar jangan 
melakukan hal-hal yang dapat memudahkan masuknya saliva kemulut bayi, terutama ibu atau 
pengasuh lainnya yang mempunyai caries gigi yang tidak dirawat. 
 
 
 
STRONGYLOIDIASIS     ICD-9 127.2; ICD-10 B78 
 
1. Identifikasi 
 Adalah infeksi cacing, umumnya tanpa gejala yang menyerang duodenum dan bagian atas 

jejunum. Gejala klinis yang muncul antara lain timbulnya dermatitis ringan pada saat larva 
cacing masuk ke dalam kulit pada awal infeksi. Gejala lain yaitu batuk, ronki, kadang-
kadang pneumonitis jika larva masuk ke paru-paru; atau muncul gejala-gejala abdomen 
yang disebabkan oleh cacing betina dewasa yang menempel pada mukosa usus. Gejala 
infeksi kronis tergantung kepada intensitas dari infeksi, bisa ringan dan bisa juga berat.  

 Gejala yang paling khas adalah sakit perut, umumnya sakit pada ulu hati seperti gejala 
ulcus ventriculi, diare dan urticaria; kadang-kadang timbul nausea, berat badan turun, 
lemah dan konstipasi. Timbulnya dermatitis yang sangat gatal karena gerakan larva 
menyebar dari arah dubur; dapat juga timbul peninggian kulit yang stationer yang hilang 
dalam 1-2 hari atau ruam yang menjalar dengan kecepatan beberapa sentimeter per jam 
pada tubuh. Walaupun jarang terjadi, autoinfeksi dengan beban jumlah cacing yang 
meningkat terutama pada penderita dengan sistem kekebalan tubuh yang rendah dapat 
menyebabkan terjadinya strongyloidiasis diseminata, terjadi penurunan berat badan yang 
drastic, timbul kelainan pada paru-paru dan berakhir dengan kematian. Pada keadaan 
seperti ini sering terjadi sepsis yang disebabkan oleh bakteri gram negatif.  Pada stadium 
kronis dan pada penderita infeksi berulang serta pada penderita infeksi human T-cell 
lymphotrophic virus (HTLV-1) ditemukan eosinofilin ringan (10%-25%). Eosinofilia 
ringan juga dijumpai pada penderita yang mendapatkan kemterapi kanker, sedangkan pada 
strongyloidiasis disseminata jumlah sel eosinofil mungkin normal atau menurun. 

 Diagnosa dibuat dengan menemukan larva cacing pada spesimen tinja segar atau dengan 
metode pelat agar, pada aspirat duodenum atau kadang-kadang larva ditemukan pada 
sputum. Pemeriksaan ulang perlu dilakukan untuk menyingkirkan diagnosa lin. Tinja yang 
disimpan dalam suhu kamar 24 jam atau lebih, ditemukan parasit yang berkembang dalam 
berbagai stadium, larva stadium rhabditiform (non infeksius), larva filaform (infektif). 
Larva filaform ini harus dibedakan dengan larva cacing tambang dan dengan cacing 
dewasa. Diagnosa dapat juga ditegakkan  dengan pemeriksaan serologis seperti EIA, 
dengan menggunakan antigen berbagai stadium, biasanya memberikan hasil positif sekitar 
80%-85%. 

 
2. Penyebab Penyakit: - Strongyloides stercoralis dan S. fulleborni, nematoda. 
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3. Distribusi Penyakit 
 Tersebar di daerah beriklim tropis atau subtropis, umumnya di daerah panas dan lembab. 

Prevalensi penyakit  di daerah endemis tidak diketahui secara pasti. Prevalensi tinggi 
ditemukan pada masyarakat dengan kondisi kebersihan perorangan yang jelek. S. 
fulleborni dilaporkan hanya terdapat di Afrika dan Papua New Guinea. 

 
4. Reservoir 
 Manusia adalah reservoir utama cacing Strongyloides stercoralis dan hanya kadang-

kadang saja strain anjing dan kucing ditularkan kepada manusia. Penularan dari orang ke 
orang  juga bisa terjadi. 

 
5. Cara-cara Penularan 
 Larva infektif (filaform) yang berkembang dalam tinja atau tanah lembab yang 

terkontaminasi oleh tinja, menembus kulit masuk ke dalam darah vena di bawah paru-
paru. Di paru-paru larva menembus dinding kapiler masuk kedalam alveoli, bergerak naik 
menuju ke trachea kemudian mencapai epiglottis. Selanjutnya larva turun masuk kedalam 
saluran pencernaan mencapai bagian atas dari intestinum, disini cacing betina menjadi 
dewasa.  

 Cacing dewasa yaitu cacing betina yang berkembang biak dengan cara partogenesis hidup 
menempel pada sel-sel epitelum mukosa intestinum terutama pada duodenum, di tempat 
ini cacing dewasa meletakkan telornya. Telor kemudian menetas melepaskan larva non 
infektif rhabditiform. Larva rhabditiform ini bergerak masuk kedalam lumen usus, keluar 
dari hospes melalui tinja dan berkembang menjadi larva infektif filariform yang dapat 
menginfeksi hospes yang sama atau orang lain. Atau larva rhabditiform  ini dapat 
berkembang menjadi cacing dewasa jantan dan betina setelah mencapai tanah. Cacing 
dewasa betina bebas yang telah dibuahi dapat mengeluarkan telur yang segera mentas dan 
melepaskan larva non infektif rhabditiform  yang kemudian dalam 24-36 jam berubah 
menjadi larva infektif filariform.Kadangkala pada orang-orang tertentu, larva rhabditiform 
dapat langsung berubah menjadi larva filariform sebelum meninggalkan tubuh orang itu 
dan menembus dinding usus atau menembus kulit di daerah perianal yang menyebabkan 
auotinfeksi dan dapat berlangsung bertahuntahun. 

 
6. Masa Inkubasi 
 Waktu yang diperlukan mulai saat larva infektif filariform menembus kulit sampai 

ditemukan larva non infektif rhabiditform dalam tinja penderita adalah 2-4 minggu. 
Sedangkan waktu dari masuknya larva infeksi sampai timbul gejala tidak pasti, bervariasi 
dari orang ke orang. 

 
7. Masa penularan: Selama cacing dewasa ada dalam usus dan dapat berlangsung hingga 

35 tahun jika terjadi autoinfeksi. 
 
8. Kerentanan dan kekebalan 
 Setiap orang rentan terhadap penularan cacing ini. Imunitas setelah infeksi cacing tidak 

terbentuk dalam tubuh manusia, imunitas hanya terbentuk pada percobaan laboratorium. 
Penderita AIDS dan penderita tumor ganas atau mereka yang mendapatkan pengobatan 
yang menekan sistem kekebalan tubuh dapat rentan terhadap infeksi cacing ini. 
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9. Cara-cara Pemberantasan 
A. Tindakan pencegahan 

1) Buanglah tinja di jamban yang saniter. 
2) Lakukan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat untuk benar-benar 

memperhatikan kebersihan perorangan dan kebersihan lingkungan. Gunakan alas 
kaki di daerah endemis. 

3) Sebelum memberikan terapi imunosupresif kepada seseorang, Pastikan bahwa 
orang tersebut tidak menderita strongyloidiasis. 

4) Periksa semua najing, kucing, kera yang kontak dekat dengan manusia, obati 
binatang yang terinfeksi cacing ini. 

B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar 
1) Laporan ke Dinas Kesehatan setempat: Penyakit ini tidak wajib dilaporkan, Kelas 

5 (lihat tentang laporan penyakit menular). 
2) Isolasi: Tidak ada. 
3) Tindakan disinfeksi: Membuang feces secara saniter. 
4) Karantina: Tidak ada. 
5) Imunisasi terhadap kontak: Tidak ada. 
6) Investigasi terhadap kontak dan sumber infeksi: Terhadap anggota keluarga 

penderita dan penghuni asrama dimana ada penderita dilakukan pemeriksaan 
Kalau-kalau ada yang terinfeksi. 

7) Pengobatan spesifik: Karena adanya potensi untuk autoinfeksi dan penularan 
kepada orang lain, semua penderita tanpa melihat jumlah cacing yang 
dikandungnya harus dilakukan pengobatan dengan ivermectin (Mectizan®), 
Thiabendazole (Mintezol®) atau albendazole (Zentel®). Perlu diberikan 
pengobatan ulang. 

 
C. Penanggulangan wabah: Tidak diterapkan karena merupakan penyakit yang sporadis. 
 
D. Implikasi bencana: Tidak ada. 
 
E. Tindakan Internasional: Tidak ada. 
 

 
 
 
SIFILIS 
 
I.  SIFILIS (Lues)     ICDC-9 090-096; ICD-10 A50-A52 
 
 
1. Identifikasi 

Sifilis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi treponema yang bersifat akut dan 
kronis ditandai dengan lesi primer diikuti dengan erupsi sekunder pada kulit dan selaput 
lendir kemudian masuk kedalam periode laten diikuti dengan lesi pada kulit, lesi pada 
tulang, saluran pencernaan, sistem syaraf pusat dan sistem kardiovaskuler. 
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Lesi primer (Chancre = ulcus durum) biasanya muncul 3 minggu setelah terpajan. Lesi 
biasanya keras (indurasi), tidak sakit, berbentuk ulcus dengan mengeluarkan eksudat 
serosa ditempat masuknya mikroorganisme. Masuknyaa mikroorganisme kedalam darah 
terjadi sebelum lesi primer muncul, biasanya ditandai dengan terjadinya pembesaran 
kelenjar limfe (bubo) regional, tidak sakit, keras nonfluktuan. Infeksi juga dapat terjadi 
tanpa ditemukannya chancer (ulcus durum) yang jelas, misalnya kalau infeksi terjadi di 
rectum atau cervix. Walaupun tidak diberi pengobatan, ulcus akan menghilang sendiri 
setelah 4 – 6 minggu. Sepertiga dari kasus yang tidak diobati mengalami stadium 
generalisata, stadium dua, dimana muncul erupsi dikulit yang kadangkala disertai dengan 
gejala konstitusional tubuh. Timbul ruam makulo papuler bisanya pada telapak tangan dan 
telapak kaki diikuti dengan limfadenopati. Erupsi sekunder ini merupakan gejala klasik 
dari sifilis yang akan menghilang secara spontan dalam beberapa minggu atau sampai dua 
belas bulan kemudian. Penderita stadium erupsi sekunder ini, sepertiga dari mereka yang 
tidak diobati akan masuk kedalam fase laten selama berminggu minggu bahkan  selama 
bertahun tahun. Pada awal fase laten sering muncul lesi infeksius yang berulang pada kulit 
dan selaput lendir. Terserangnya Susunan Syaraf Pusat (SSP) ditandai dengan gejala 
meningitis sifilitik akut dan berlanjut menjadi sifilis meningovaskuler dan akhirnya timbul 
paresis dan tabes dorsalis. Periode laten ini kadang kala berlangsung seumur hidup. Pada 
kejadian lain yang tidak dapat diramalkan, 5 – 20 tahun setelah infeksi terjadi lesi pada 
aorta yang sangat berbahaya (sifilis kardiovaskuler) atau gumma dapat muncul dikulit, 
saluran pencernaan tulang atau pada permukaan selaput lendir. 
Stadium awal sifilis jarang sekali menimbulkan kematian atau disabilitas yang serius, 
sedangkan stadium lanjut sifilis memperpendek umur, menurunkan kesehatan dan 
menurunkan produktivitas dan efisiensi kerja. Mereka yang terinfeksi sifilis dan pada saat 
yang sama juga terkena infeksi HIV cenderung akan menderita sifilis SSP; oleh karena itu 
setiap saat ada penderita HIV dengan gejala SSP harus dipikirkan kemungkinan yang 
bersangkutan menderita neurosifilis (neurolues).  
Infeksi pada janin terjadi pada ibu yang menderita sifilis stadium awal pada saat 
mengandung bayinya dan ini sering sekali terjadi sedangkan frekuensinya makin jarang 
pada ibu yang menderita stadium lanjut sifilis pada saat mengandung bayinya. 
Infeksi pada janin dapat berakibat terjadi aborsi, stillbirth, atau kematian bayi karena lahir 
prematur atau lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) atau mati karena 
menderita penyakit sistemik. 
Infeksi kongenital dapat berakibat munculnya manifestasi klinis yang muncul kemudian 
berupa gejala neurologis terserangnya SSP. Dan kadangkala infeksi kongenital dapat 
mengakibatkan berbagai kelainan fisik yang dapat menimbulkan stigmatisasi di 
masyarakat seperti gigi Hutchinson, saddlenose (hidung berbentuk pelana kuda), saber 
shins (tulang kering berbentuk pedang), keratitis interstitialis dan tuli. Sifilis kongenital 
kadang kala asimtomatik, terutama pada minggu-minggu pertama setelah lahir. 
Diagnosa sifilis dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium yaitu pemeriksaan serologis 
terhadap darah dan liquor cerebrospinalis. Reaksi yang positif terhadap antigen 
nontreponemal (misalnya terhadap RPR (rapid plasma reagine) atau terhadap tes VDRL 
(Venereal Disease Research Laboratory) perlu dikonfirmasi lagi dengan pemeriksaan 
menggunakan antigen treponema (seperti FTA – Abs (Fluorescent treponemal antibody 
absorbed). Jika FTA Abs ini tersedia, bermanfaat untuk menyingkirkan hasil pemeriksaan 
yang “false-positive”. Untuk melakukan skrining pada bayi baru lahir penggunaan serum 
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lebih baik daripada darah tali pusat, karena darah tali pusat lebih sering memberi hasil 
“false-positive”. 
Diagnosa sifilis primer dan sekunder dapat ditegakkan dengan pemeriksaan mikroskopis 
dengan teknik lapangan gelap (dark field/dunkelfeld) atau dengan pemeriksaan fase 
kontras atau dengan teknik pengecatan antibodi FA dari eksudat yang diambil dari sampel 
atau aspirat kelenjar getah bening dengan catatan penderita belum diberi pengobatan 
antibiotika. Pemeriksaan serologis biasanya memberi hasil negatif pada awal stadium 
pertama walaupun pada saat itu Chancre (ulcus durum) masih ada. Pada saat masih 
ditemukan ada ulcus maka pemeriksaan mikroskopis menggunakan teknik lapangan gelap 
adalah yang paling baik lebih-lebih pada stadium awal sifilis primer yang biasanya 
memberikan hasil negatif pada pemeriksaan serologis. 
Catatan : Pada kepustakaan lama perkembangan sifilis (lues)  

   dibagi kedalam 4 stadium : 
  - Stadium I : adanya ulcus durum 
  - Stadium II : disebut stadium generalisata 
  - Stadium III : stadium gumma 
  - Stadium IV : disebut juga stadium Neurolues 
 
2. Penyebab penyakit : Treponema pallidum, subspesies pallidum, termasuk spirocheta. 
 
3. Distribusi penyakit 

Sifilis tersebar diseluruh dunia; di AS yang paling sering terkena infeksi adalah golongan 
usia muda berusia antara 20 – 29 tahun, yang aktif secara seksual. Adanya perbedaan 
prevalensi penyakit pada ras yang berbeda lebih disebabkan oleh faktor sosial daripada 
faktor faktor biologis. Sifilis juga lebih tinggi prevalensinya didaerah perkotaan 
dibandingkan dengan didaerah pedesaan dan juga pada ras dan kultur tertentu. Laki-laki 
lebih sering terinfeksi daripada wanita. Pada tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an, 
prevalensi tinggi dijumpai pada kelompok homoseksual laki-laki dan pada tahun 1983 
menurun secara drastis. 

Dibanyak wilayah di AS, terutama di daerah perkotaan dan di daerah pedesaan bagian 
selatan kejadian sifilis dan sifilis kongenital yang dilaporkan meningkat sejak tahun 1986 
dan berlanjut sampai dengan tahun 1990 dan kemudian menurun sesudah itu. Peningkatan 
ini terjadi terutama dikalangan masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah dan 
dikalangan anak-anak muda. Faktor risiko yang melatar belakangi peningkatan prevalensi 
sifilis pada kelompok ini antara lain pemakaian obat obat terlarang, prostitusi, AIDS dan 
hubungan seks pertama kali pada usia muda. Tahun 1991, sejak tahun 1985 merupakan 
tahun pertama kali kasus sifilis yang dilaporkan menurun drastis, penyebabnya tidak 
diketahui dengan jelas. Penyakit kelamin pada usia muda dan sifilis kongenital meningkat 
secara bermakna hampir diseluruh dunia sejak tahun 1957. 

 
4. Reservoir: - Manusia 
 
5. Cara-cara Penularan 

Cara penularan sifilis adalah dengan cara kontak langsung yaitu kontak dengan eksudat 
infeksius dari lesi awal kulit atau selaput lendir pada saat melakukan hubungan seksual 
dengan penderita sifilis.  
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Lesi bisa terlihat jelas ataupun tidak terlihat dengan jelas. Pemajanan hampir seluruhnya 
terjadi karena hubungan seksual. Penularan karena mencium atau pada saat menimang 
bayi dengan sifilis kongenital jarang sekali terjadi. Infeksi transplasental terjadi pada saat 
janin berada didalam kandungan ibu yang menderita sifilis.  
Transmisi melalui darah donor bisa terjadi jika donor menderita sifilis pada stadium awal. 
Penularan melalui barang-barang yang tercemar secara teoritis bisa terjadi namun 
kenyataannya boleh dikatakan tidak pernah terjadi. Petugas kesehatan pernah dilaporkan 
mengalami lesi primer pada tangan mereka setelah melakukan pemeriksaan penderita 
sifilis dengan lesi infeksius. 
 

6. Periode inkubasi: Dari 10 hari sampai 3 minggu, biasanya 3 minggu. 
 
7. Masa Penularan 

Penularan dapat terjadi jika ada lesi mukokutaneus yang basah pada penderita sifilis 
primer dan sekunder. Namun jika dilihat dari kemampuannya menularkan kepada orang 
lain, maka perbedaan antara stadium pertama dan stadium kedua yang infeksius dengan 
stadium laten yang non infeksius adalah bersifat arbitrari, oleh karena lesi pada penderita 
sifilis stadium pertama dan kedua bisa saja tidak kelihatan. 

Lesi pada sifilis stadium dua bisa muncul berulang dengan frekuensi menurun 4 tahun 
setelah infeksi. Namun penularan jarang sekali terjadi satu tahun setelah infeksi. Dengan 
demikian di AS penderita sifilis dianggap tidak menular lagi setahun setelah infeksi. 
Transmisi sifilis dari ibu ke janin kemungkinan terjadi pada ibu yang menderita sifilis 
stadium awal namun infeksi dapat saja berlangsung selama stadium laten. 

Bayi yang menderita sifilis mempunyai lesi mukokutaneus basah yang muncul lebih 
menyebar dibagian tubuh lain dibandingkan dengan penderita sifilis dewasa. Lesi basah 
ini merupakan sumber infeksi yang sangat potensial. 

 
8. Kekebalan dan Kerentanan 

Semua orang rentan terhadap infeksi sifilis, walaupun hanya 30% saja dari mereka yang terpajan akan terkena infeksi. Setelah infeksi biasanya terbentuk antibodi terhadap T. pallidium dan kadang kala terbentuk antibodi heterologus terhadap treponema lain. Antibodi tidak terbentuk kalau dilakukan pengobatan awal pada stadium satu dan dua. Adanya infeksi HIV menurunkan kemampuan penderita melawan T. pallidum. 

 
9. Cara – cara Pemberantasan 

A. Upaya pencegahan 
Secara umum tindakan-tindakan pencegahan berikut ini dapat diterapkan pada semua 
jenis PMS (penyakit menular seksual); seperti sifilis, infeksi HIV, chancroid, 
lymphogranuloma venereum, granuloma inguinale, gonorrhea, infeksi virus herpes 
simplex, infeksi papillomavirus pada genitalia manusia (genital warts), 
trichomoniasis, bakteriae vaginosis, hepatitis B yang ditularkan lewat hubungan seksl, 
infeksi-infeksi chlamydial dan genital mycoplasma. 
Upaya deteksi dini dan pengobatan dini pada penderita sifilis menular dan kontak 
mereka sebaiknya tidak mengabaikan pencarian penderita sifilis laten tanpa gejala 
untuk mencegah kambuhnya penyakit dan mencegah kecacatan yang disebabkan 
manifestasi klinis yang muncul terlambat. 
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1) Didik masyarakat tentang cara-cara umum menjaga kesehatan, berikan petunjuk 
tentang kesehatan dan hubungan seks yang sehat. Jelaskan manfaat tentang 
menunda aktivitas seksual sampai pada usia matang secara seksual demikian juga 
jelaskan pentingnya perkawinan monogami dan mengurangi jumlah pasangan 
seksual. Pemeriksaan serologi sifilis sebaiknya dilakukan untuk semua kasus PMS 
dan sebagai prosedur rutin pada perawatan antenatal. Sifilis kongenital dicegah 
dengan melakukan pemeriksaan serologis pada kehamilan dini dan diulang lagi 
pada kehamilan tua dan pada saat partus pada populasi dengan prevalensi tinggi; 
berikan pengobatan kepada mereka yang hasil pemeriksaan serologisnya positif. 

2) Lindungi masyarakat dari infeksi sifilis dengan cara mencegah dan mengendalikan 
PMS pada para pekerja seks komersial (PSK) dan pelanggan mereka melalui 
penyuluhan tentang bahayanya memiliki banyak pasangan seksual dan hindari 
hubungan seksual dengan orang yang tidak dikenal. Dari penyuluhan tentang 
tindakan profilaksis untuk mencegah infeksi sebelum, pada waktu dan sesudah 
pemajanan. Terutama sekali ajarkan tentang cara-cara menggunakan kondom yang 
tepat dan konsisten. 

3) Sediakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk diagnosa dini dan pengobatan dini 
PMS. Jelaskan tentang manfaat fasilitas ini melalui penyuluhan kesehatan 
masyarakat dan jelaskan juga tentang gejala-gejala PMS dan cara-cara 
penyebarannya; bentuk fasilitas pelayanan kesehatan ini hendaknya sesuai dengan 
budaya setempat dan mudah diakses dan dapat diterima oleh masyarakat, tanpa 
mempertimbangkan status sosial ekonomi seseorang. Buatlah program penemuan 
kasus secara intensif termasuk kegiatan melakukan anamnesis penderita, 
motifikasi pasangan seksual mereka. Lakukan pemeriksaan serologis ulang untk 
sifilis diwilayah dimana prevalensi PMS nya tinggi. Lakukan pemeriksaan 
serologis lain untuk mengesampingkan kemungkinan infeksi PMS lainnya atau 
infeksi HIV. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya 

1) Laporan ke Dinas Kesehatan setempat: Kasus sifilis infeksius dini dan sifilis 
kongenital wajib dilaporkan hampir di semua wilayah negara bagian dan bervariasi 
di berbagai negera, Kelas 2A (lihat laporan penyakit menular), dihampir semua 
negara bagian laboratorium-laboratorium diwajibkan melapor jika menemukan 
spesimen yang memberikan hasil serologis reaktif dan pemeriksaan mikroskopis 
lapangan gelap positif. Kerahasiaan penderita harus dijaga. 

2) Isolasi: untuk pasien-pasien rawat inap, tindakan kewaspadaan universal untuk 
darah dan sekret harus dilakukan. Penderita harus menahan diri untuk tidak 
melakukan hubungan seksual sampai pengobatan lengkap dan semua lesi 
menghilang; untuk menghindari reinfeksi, mereka harus menahan diri untuk tidak 
melakukan hubungan seksual dengan pasangan-pasangan sebelumnya sampai 
pasangan tersebut selesai di periksa dan diobati. 

3) Disinfeksi serentak: Tidak ada jika penderita mendapat pengobatan yang cukup 
mamadai; hati-hati dan hindari kontak dengan discharge yang keluar dari lesi 
terbuka dan dengan benda-benda yang terkontaminasi. 

4) Karantina: Tidak ada 
5) Imunisasi pada kontak: Tidak ada 
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6) Investigasi kontak dan sumber infeksi: ciri dasar dari program pemberantasan 
sifilis adalah anamnesis yang dilakukan terhadap penderita untuk mengetahui 
pasangan seks mereka darimana mereka tertulari dan untuk mencari orang yang 
tertulari oleh penderita itu sendiri. Pewawancara yang terlatih akan memberikan 
hasil yang lebih baik. Tingkat stadium penyakit yang diderita sangat menentukan 
kriteria notifikasi dari pasangan seks mereka misalnya : a) untuk sifilis primer, 
seluruh pasangan seks mereka selama 3 bulan sebelum timbul gejala harus dicari; 
b) untuk sifilis sekunder yang dicari adalah seluruh kontak selama 6 bulan sebelum 
timbul gejala klinis; c) sedangkan untuk sifilis laten fase awal kontak yang 
ditelusuri adalah pasangan seks selama setahun dengan catatan jika saat stadium 
primer dan stadium sekunder tidak diketahui; d) untuk sifilis lanjut dan sifilis laten 
lanjut, seluruh pasangan sah dan anak-anak yang lahir dari ibu yang terinfeksi 
harus dicari; e) untuk sifilis kongenital, seluruh anggota terdekat penderita harus 
ditelusuri. Sebagai tindak lanjut dari investigasi, seluruh pasangan seksual dari 
penderita sifilis stadium awal selama 90 hari sebelum diagnosa ditegakkan harus 
diberikan pengobatan. Penderita sifilis dan pasangan seks mereka dianjurkan untuk 
mendapatkan konseling dan pemeriksaan HIV. Bayi yang lahir dari ibu sero positif 
harus diberi pengobatan dengan penisilin jika ibunya tidak mendapatkan 
pengobatan yang adekuat pada bulan terakhir kehamilan. 

7) Pengobatan spesifik: Obat spesifik adalah Long acting penisilin G (benzathin 
penicillin), sebesar 2,4 juta unit diberikan segera setelah penderita didiagnosa 
sebagai penderita sifilis primer, sekunder atau sifilis laten awal; hal ini dilakukan 
untuk meyakinkan bahwa telah dilakukan pengobatan yang efektif walaupun 
penderita tidak kembali lagi. Obat alternatif yang dapat diberikan untuk penderita 
yang alergi terhadap penisilin adalah: doksisiklin PO, 100 mg dua kali sehari 
selama 14 hari atau tetrasiklin PO (per oral) empat kali sehari selama 14 hari. 

 
Pengobatan alternatif untuk pasien-pasien alergi pinisilin tanpa kehamilan: 
doxycycline PO, 100 mg dua kali sehari untuk 14 hari atau tetrasiklin PO, 500 mg 
empat kali sehari untuk 14 hari 
Pemeriksaan serologis perlu dilakukan untuk menilai hasil pengobatan; pemeriksaan 
serologis dilakukan 3 bulan dan 6 bulan setelah pengobatan dan diulang lagi beberapa 
saat setelah itu jika diperlukan. Penderita sifilis yang juga menderita HIV, 
pemeriksaan serologis dilakukan berulang pada bulan 1, 2, 3 setelah pengobatan dan 
setelah itu dilakukan lagi dengan interval 3 bulan. Jika terjadi peningkatan titer sebesar 
4 kali atau lebih, berikan pengobatan ulang. 
Tiga bulan setelah pengobatan sifilis primer atau sifilis sekunder, tidak terjadi 
penurunan titer antibodi dibawah 4 kali kenaikan, menandakan bahwa pengobatan 
yang diberikan gagal. Dosis perlu ditingkatkan dan diberikan dalam jangka waktu 
yang lebih panjang pada sifilis stadium lanjut (yaitu benzathin penicilin G sebesar 7.2 
juta unit keseluruhan diberikan IM dengan interval satu minggu). Perlu 
dipertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan liquor cerebrospinalis (LCS) bagi 
penderita yang diduga mempunyai risiko terkena neurolues; dan bagi mereka yang 
gagal pengobatan, bagi mereka yang terinfeksi HIV dan bagi mereka yang 
menunjukkan gejala neurologis. 
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Untuk neurolues, diberikan penisilin G kristal dalam larutan aqua sebanyak 18 – 24 
juta unit sehari, diberikan 3 –4 juta unit setiap 4 jam intravena selama 10 – 14 hari. 
Sebagai terapi alternatif dapat diberikan procaine penicillin sebesar 2 – 4 juta unit 
setiap hari IM ditambah dengan probenecid PO, 500mg, 4 kali sehari, dua duanya 
diberikan selama 10 – 14 hari. Kebersihan pengobatan dievaluasi dengan pemeriksaan 
serologis dan pemeriksaan LCS setiap 6 bulan sampai hitung sel normal. 
Wanita hamil yang sensitif terhadap derivat penisilin baik yang major maupun minor 
perlu dilakukan tes kulit (skin test), jika antigennya ada. Untuk ibu hamil yang sensitif 
terhadap penisilin dapat diberikan eritromisin dengan risiko tingkat kegagalannya 
tinggi. Penderita yang alergi terhadap penisilin dapat dilakukan desensitisasi, 
kemudian dapat diberikan penisilin dengan dosis sesuai dengan stadium penyakitnya. 
Untuk sifilis kongenital awal, penisilin G kristal yang dilarutkan dalam aqua diberikan 
sebanyak 50.000 unit/kgbb/dosis, diberikan IV atau IM setiap 12 jam sekali pada usia 
satu minggu dilanjutkan setiap 8 jam selama 10-14 hari kemudian. Untuk sifilis 
kongenital lanjut dimana hasil pemeriksaan LCS normal dan tidak ada gejala-gejala 
neurologis, bayi dapat diobati seperti pengobatan sifilis laten. Jika hasil pemeriksaan 
LCS tidak normal maka dilakukan pengobatan seperti pada neurolues yaitu : 200.000 
unit/kgbb/dosis penisilin G kristal yang dilarutkan dalam aqua setiap 6 jam diberikan 
selama 10 – 14 hari. 

 
C. Upaya penanggulangan wabah: Pada waktu KLB, lakukan tindakan intensifikasi 

seperti yang diuraikan pada bagian 9A dan 9B diatas. 
 

D. Implikasi bencana: Tidak ada 
 

E. Tindakan Internasional : 
1) Lakukan pemeriksaan terhadap kelompok-kelompok remaja dan kelompok dewasa 

muda yang pindah dari wilayah dengan prevalensi infeksi treponema tinggi 
2) Mentaati perjanjian-perjanjian internasional (misalnya perjanjian Brussels) yang 

menyatakan bahwa semua penderita harus dicatat, adakan fasilitas diagnosa dan 
pengobatan, lakukan wawancara kontak terhadap awak kapal dipelabuhan-
pelabuhan laut. 

3) Sediakan fasilitas pertukaran informsai cepat secara internasional tentang kontak 
4) Manfaatkan Pusat Kerja sama WHO 

 
 
 
II. SIFILIS ENDEMIK NON VENEREAL  ICD-9 104.0; ICD-10 A65 
 (Bejel, Njovera) 
 
1. Identifikasi 

Merupakan penyakit akut dengan distribusi geografis terbatas ditandai dengan munculnya 
erupsi pada kulit dan selaput lendir biasanya tanpa adanya lesi primer. Lesi pertama yang 
biasanya muncul adalah berupa lesi pada mukosa mulut menyerupai selaput (mucous 
patches), kemudian muncul lesi berbentuk papula basah pada lipatan kulit dan lesi kering 
dibagian tubuh lain dan ekstremitas.  
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Lesi pada kulit bentuk lain yang muncul adalah berbentuk papuler dan makuler, 
hipertropik dan sering berbentuk sirsinata; lesi ini mirip dengan lesi pada sifilis veneri. 
Hiperkeratosis pada telapak tangan dan kaki sering dijumpai, biasanya dengan fissura 
yang sangat sakit. Sering juga terjadi depigmentasi dan hiperpigmentasi pada kulit serta 
alopecia. Inflamasi atau lesi destruktif pada kulit, tulang panjang, nasofaring, merupakan 
manifestasi penyakit yang muncul belakangan. Berbeda dengan sifilis veneri, maka sifilis 
non veneri ini tidak menyerang SSP maupun sistem kardiovaskuler, CFR penyakit ini 
rendah. 
Organisme penyebab penyakit dapat ditemukan dari lesi dengan pemeriksaan mikroskopis 
menggunakan teknik lapangan gelap pada stadium awal penyakit. Tes serologis untuk 
sifilis memberi hasil positif pada stadium awal penyakit dan tetap positif selama bertahun 
tahun dan secara perlahan-lahan kearah perbaikan. Reaksinya terhadap pengobatan sama 
dengan seperti sifilis veneri. 

 
2. Penyebab penyakit: Treponema pallidum, subspesies endemicum, spirochete yang tidak 

dapat dibedakan dengan sifilis 
 
3. Distribusi penyakit: Penyakit ini biasanya ditemukan pada anak-anak di daerah tertentu 

dimana kondisi sosioekonomi masyarakatnya rendah dan fasilitas sanitasi lingkungan 
pemukiman yang jelak. Ditemukan di wilayah Mediterania bagian timur dan negara-
negara Asia dan banyak foci muncul di Afrika terutama di wilayah-wilayah kering. 

 
4. Resevoir: - Manusia. 
 
5. Cara-cara penularan: Cara penularan adalah melalui kontak langsung atau tidak 

langsung dengan lesi awal pada kulit dan selaput lendir yang infeksius. Cara penularan 
melalui selaput lendir dipermudah melalui kebiasaan memakai peralatan makan dan 
minum bersama dan pada kondisi higiene-sanitasi yang buruk. Transmisi kongenital tidak 
terjadi. 

 
6. Masa inkubasi: Dari 2 minggu sampai 3 bulan 
 
7. Masa penularan: Semasih ditemukannya lesi basah pada kulit dan lesi pada selaput 

lendir selama itu penderita masih menular, biasanya masa penularan ini berlangsung 
mulai beberapa minggu sampai beberapa bulan. 

 
8. Kerentanan dan kekebalan: – Sama dengan sifilis veneri. 
 
9. Cara-cara pemberantasan: 

A. Cara-cara pencegahan: Upaya pencegahan sama dengan upaya terhadap 
treponematoses non veneri. Lihat pada Frambusia bagian 9A 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya 

1) Laporan ke dinas kesehatan setempat; didaerah endemis tertentu dibanya negara 
penyakit ini tidak wajib dilaporkan, klas 3B (lihat laporan penyakit menular) 

2) 3), 4), 5), 6) dan 7); Isolasi, Disinfeksi serentak, Karantina, Imunisasi kontak, 
Investigasi kontak dan sumber infeksi, dan Pengobatan spesifik.  
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Lihat Frambusia pada bagian 9B, semua yang diuraikan di sini dapat diterapkan 
untuk semua treponematosis non veneri. 

 
C. Penanggulangan wabah: Upaya penanggulangan wabah adalah dengan intensifikasi 

upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan. 
 
D. Implikasi bencana: Tidak ada 
 
E. Tindakan Internasional: Lihat Frambusia pada bagian 9E, manfaatkan Pusat-pusat 

Kerja sama WHO. 
TAENIASIS       ICD-9 123; ICD-10 B68 
TAENIA SOLIUM TAENIASIS    
INTESTINAL FORM      ICD-9 123.0; ICD-10 B68.0 
(Cacing pita babi)    
TAENIA SAGINATA TAENIASIS   ICD-9 123.2; ICD-10 B68.1 
(Cacing pita sapi/kerbau) 
PENYAKIT SISTISERKOSIS    ICD-9 123.I; ICD-10 B69 
(Cysticerciasis, Taenia solium Cysticercosis) 
 
1. Identifikasi penyakit 

Taeniasis adalah suatu infeksi pada saluran pencernaan oleh cacing taenia dewasa; 
sistiserkosis adalah penyakit/infeksi yang terjadi pada jaringan lunak yang disebabkan 
oleh larva dari salah satu spesies cacing taenia yaitu spesies Taenia solium. Gejala-gejala 
klinis dari penyakit ini jika muncul sangat bervariasi seperti, gangguan syaraf, insomnia, 
anorexia, berat badan yang menurun, sakit perut dan atau gangguan pada pencernaan. 
Terkecuali merasa terganggu dengan adanya segmen cacing yang muncul dari anus, 
kebanyakan penyakit ini tidak menunjukkan gejala. Taenasis biasanya tidak fatal, akan 
tetapi pada stadium larva cacing Taenia solium  mungkin menyebabkan sistiserkosis yang 
fatal. 
Larva penyebab sistiserkosis pada manusia adalah larva dari cacing Taenia solium pada 
babi, sistiserkosis ini dapat menimbulkan penyakit  yang serius biasanya menyerang SSP. 
Jika  telur atau proglottids dari cacing yang berada dalam daging babi termakan atau 
tertelan oleh manusia, maka telur tersebut akan menetas pada usus halus dan selanjutnya 
larva tersebut akan migrasi ke jaringan tubuh yang lunak seperti jaringan bawah kulit, 
otot, jaringan tubuh lain dan organ-organ vital dari tubuh manusia yang kemudian 
membentuk sistisersi. Akibat buruk mungkin terjadi jika larva cacing tersebut tersangkut 
pada jaringan mata, SSP atau jantung. Jika pada sistiserkosis somatik ini muncul gejala 
antara lain gejala seperti epilepsi, sakit kepala, tanda tanda kenaikan tekanan intracranial 
atau gangguan psikiatri yang berat maka besar kemungkinan sistiserkosis ada pada SSP. 
Neurocysticercosis dapat menyebabkan cacat yang serius akan tetapi CFR nya rendah. 
Diagnosis penyakit dapat dibuat dengan menemukan dan mengidentifikasi proglottids 
(segmen), telur atau antigen dari cacing dalam tinja atau dengan cara apus dubur. Bentuk 
telur cacing Taenia solium dan cacing Taenia saginata sukar dibedakan. Diagnosa 
spesifik dilakukan dengan cara membedakan bentuk scolex (kepala) dan atau morfologi 
dari proglottid gravid. 
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Tes serologis spesifik akan sangat membantu dalam mendiagnosa sistiserkosis. Untuk 
mengetahui adanya sistisersi pada jaringan bawah kulit dengan visual atau preparat 
diagnosa pasti dilakukan dengan pemeriksaan mikroskopis dari spesimen yang diambil 
dari jaringan sistiserasi. Sistisersi yang terdapat di jaringan otak dan jaringan lunak lain 
dapat didiagnosis dengan menggunakan CAT scan atau MRI, atau dengan X-ray jika 
sistisersi tersebut mengalami kalsifikasi.   

 
2. Penyebab penyakit 

Penyebab penyakit adalah Taenia solium biasanya terdapat pada daging babi, dimana 
cacing tersebut dapat menyebabkan infeksi pada saluran pencernaan (oleh cacing dewasa), 
dan bentuk larvanya dapat menyebabkan infeksi somatik (sistisersi). Cacing Taenia 
saginata, pada daging sapi hanya menyebabkan infeksi pada pencernaan manusia oleh 
cacing dewasa. 

 
3. Distribusi penyakit 

Penyakit ini terserbar di seluruh dunia, sering dijumpai di daerah dimana orang-orang 
mempunyai kebiasaan mengkonsumsi daging sapi atau babi mentah atau yang dimasak 
tidak sempurna, dimana kondisi kebersihan lingkungannya jelek sehingga babi, dan sapi 
makanannya tercemar dengan tinja manusia. Angka kejadian paling tinggi dari penyakit 
ini adalah di negara-negara seperti Amerika Latin, Afrika, Asia Tenggara, dan negara-
negara di Eropa Timur, dan infeksi sering dialami oleh para imigran yang berasal dari 
daerah tersebut. Penularan T. solium jarang terjadi di Amerika, Kanada, dan jarang sekali 
terjadi di Inggris, dan di negara-negara Skandinavia. Penularan oro fekal oleh  karena 
kontak dengan imigran yang terinfeksi oleh T. solium dilaporkan terjadi dengan frekuensi 
yang meningkat di Amerika. Para imigran dari daerah endemis nampaknya tidak mudah 
untuk menyebarkan penyakit ini ke negara-negara yang kondisi sanitasinya baik. 

 
4. Reservoir 

Manusia merupakan hospes definitif kedua spesies Taenia; sedangkan sapi merupakan 
hospes perantara untuk spesies Taenia saginata dan babi merupakan hospes perantara 
untuk spesies Taenia solium. 

 
5. Cara-cara penularan 

Telur T. saginata yang dikeluarkan lewat tinja orang yan terinfeksi hanya bisa menular 
kepada sapi dan didalam otot sapi parasit akan berkembang menjadi Cysticercus bovis, 
stadium larva dari T. saginata. Infeksi pada manusia terjadi karena orang tersebut 
memakan daging sapi mentah atau yang dimasak tidak sempurna yang mengandung 
Cysticerci; di dalam usus halus cacing menjadi dewasa dan melekat dalam mukosa usus. 
Begitu juga infeksi T. solinum terjadi karena memakan daging babai mentah atau yang 
dimasak kurang sempurna (“measly pork”) yang mengandung cysticerci; cacing menjadi 
dewasa didalam intestinum. 
Namun, cysticercosis dapat terjadi secara tidak langsung karena orang tersebut menelan 
minuman yang terkontaminasi atau secara langsung dari tinja orang yang terinfeksi 
langsung kemulut penderita sendiri (aoutoinfeksi) atau ke mulut orang lain. Apabila telur 
T. solinum tertelan oleh manusia atau babi, maka embrio akan keluar dari telur, kemudian 
menembus dinding usus menuju ke saluran limfe dan pembuluh darah selanjutnya dibawa 
keberbagai jaringan dan kemudian berkembang menjadi cysticercosis.  
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6. Masa inkubasi 
Gejala dari penyakit cysticercosis biasanya muncul beberapa minggu sampai dengan 10 
tahun atau lebih setelah seseorang terinfeksi. Telur cacing akan tampak pada kotoran 
orang yang terinfeksi oleh Taenia solium dewasa antara 8 – 12 minggu setelah orang yang 
bersangkutan terinfeksi, dan untuk Taenia saginata telur akan terlihat pada tinja antara 10-
14 minggu setelah seseorang terinfeksi oleh Taenia saginata dewasa. 

 
7. Masa penularan 

Taenia saginata tidak secara langsung ditularkan dari orang ke orang, akan tetapi untuk 
Taenia solium dimungkinkan ditularkan secara langsung. Telur dari kedua spesies cacing 
ini dapat menyebar ke lingkungan selama cacing tersebut masih ada di dalam saluran 
pencernaan, kadang-kadang dapat berlangsung lebih dari 30 tahun; telur cacing tersebut 
dapat hidup dan bertahan di lingkungan selama beberapa bulan. 

 
8. Kerentanan dan kekebalan 

Umumnya setiap orang rentan atau berisiko terhadap infeksi penyakit ini. Setelah infeksi 
tidak terbentuk kekebalan terhadap cacing ini, akan tetapi jarang di laporkan ada orang 
yang mengandung lebih dari satu jenis cacing pita dalam tubuhnya. 

 
9. Cara-cara pemberantasan 

A. Cara pencegahan 
Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui penyuluhan kesehatan untuk  
mencegah terjadinya pencemaran/kontaminasi tinja terhadap tanah, air, makanan dan 
pakan ternak dengan cara mencegah penggunaan air limbah untuk irigasi; anjurkan 
untuk memasak daging sapi atau daging babi secara sempurna. 
Lakukan diagnosa dini dan pengobatan terhadap penderita. Lakukan kewaspadaan 
enterik pada institusi dimana penghuninya diketahui ada menderita infeksi T. solium 
untuk mencegah terjadinya cysticercosis. Telur Taenia solium sudah infektif segera 
setelah keluar melalui tinja penderita dan dapat menyebabkan penyakit yang berat 
pada manusia. Perlu dilakukan tindakan tepat untuk mencegah reinfeksi dan untuk 
mencegah penularan kepada kontak. 
Daging sapi atau daging babi yang dibekukan pada suhu di bawah minus 5oC (23oF) 
selama lebih dari 4 hari dapat membunuh cysticerci. Radiasi dengan kekuatan 1 kGy 
sangat efektif. 
Pengawasan terhadap bangkai sapi atau bangkai babi hanya dapat mendeteksi 
sebagian dari bangkai yang terinfeksi; untuk dapat mencegah penularan harus 
dilakukan tindakan secara tegas untuk Membuang bangkai tersebut dengan cara yang 
aman, melakukan iradiasi atau memproses daging tersebut untuk dijadikan produk 
yang masak. 
Jauhkan ternak babi kontak dengan jamban dan kotoran manusia. 
 

B. Pengawasan terhadap penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya. 
1) Laporan ke dinas Kesehatan setempat: Dilaporkan secara selektif, kelas 3C (lihat 

tentang laporan penyakit menular). 
2) Isolasi: Tidak dianjurkan. Kotoran orang yang terinfeksi Taenia solium yang tidak 

diobati dengan baik dapat menular. 
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3) Disinfeksi serentak: Buanglah kotoran manusia pada jamban saniter; budayakan 
perilaku hidup bersih dan sehat secara ketat seperti membiasakan cuci tangan 
sebelum makan dan sesudah buang air besar khsususnya untuk mencegah infeksi 
cacing Taenia solium. 

4) Karantina: Tidak di lakukan 
5) Immunisasi terhadap kontak: Tidak ada. 
6) Lakukan investigasi terhadap kontak dan sumber infeksi : Lakukan evaluasi 

terhadap kontak yang menunjukkan gejala. 
7) Pengobatan spesifik: Praziquantel (Biltricide®) efektif untuk pengobatan T. 

saginata dan Taenia solium. Niclosamide (Niclocide®, Yomesan®) saat ini sebagai 
obat pilihan kedua kurang cukup tersedia secara luas dipasaran. Untuk 
cysticercosis tindakan operasi (bedah) dapat menghilangkan sebagian dari gejala 
penyakit tersebut. Pasien dengan cysticercosis SSP harus diobati dengan 
praziquantel atau dengan albendazole di rumah sakit dengan pengawasan ketat; 
biasanya diberikan kortikosteroid untuk mencegah oedem otak pada penderita 
cysticerci. 

 

C. Penanggulangan wabah: Tidak ada 

D. Implikasi untuk menjadi bencana: Tidak ada 

E. Tindakan internasional: Tidak ada 

 
 
 
PENYAKIT TAENIASIS ASIA 
 
Taeniasis Asia ini disebabkan oleh cacing pita yangserupa dengan T. saginata. Infeksi cacing 
ini dilaporkan terjadi di Filipina, Korea, Taiwan, Indonesia dan Thailand. Infeksi terjadi 
karena kebiasaan mengkonsumsi hati dan jeroan babi yang tidak dimasak dengan sempurna. 
Pada percobaan di laboratorium cacing ini hanya menimbulkan cysticerci pada hati dari babi, 
sapi, kambing an monyet. 
Jenis cacing ini berbeda secara genetis satu sama lain dan digolong-golongkan kedalam 
spesies dan subspesies yang berbeda. 
 
 
TETANUS       ICD–9 037; ICD-10 A35 
(Lockjaw) 
(Tetanus obstetrik : ICD – 10 A34) 
 
1. Identifikasi 

Tetanus adalah penyakit akut yang disebabkan oleh eksotoksin yang dikeluarkan oleh 
basil tetanus yang hidup secara anaerobic pada luka. Ciri khas dari tetanus adalah adanya 
kontraksi otot disertai rasa sakit, terutama otot leher kemudian diikuti dengan otot-otot 
seluruh badan. Gejala pertama yang muncul yang mengarahkan kita untuk memikirkan 
tetanus pada anak usia lebih tua dan orang dewasa adalah jika ditemukan adanya kaku otot 
pada abdomen. 
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Walaupun kaku otot abdomen bisa disebabkan oleh trauma pada daerah tersebut. Kejang 
seluruh tubuh dapat terjadi akibat rangsangan. Posisi yang khas pada penderita tetanus 
yang mengalami kejang adalah terjadinya opisthotonus dan ekspresi wajah yang disebut 
dengan “risus sardonicus”. 
Kadang-kadang riwayat adanya trauma atau riwayat port d’entre tidak diketahui dengan 
jelas pada penderita tetanus. CFR berkisar 10%-90%, paling tinggi pada bayi 
dibandingkan dengan pada penderita yang lebih dewasa. CFR juga bervariasi dan 
berbanding terbalik dengan masa inkubasi, tersedianya fasilitas perawatan intensif dan 
tenaga medis yang berpengalaman dalam perawatan intensif. 
Upaya untuk menemukan hasil tetanus melalui pemeriksaan laboratorium biasanya kurang 
berhasil. Basil jarang dapat ditemukan dari luka dan antibodi jarang terdeteksi. 

 
2. Penyebab Infeksi: Clostridium tetani, basil tetanus. 
 
3. Distribusi penyakit 

Tersebar diseluruh dunia, sporadis dan relatif jarang terjadi di AS dan negara-negara 
industri. Selama periode 1995-1997, terdapat 124 kasus yang dilaporkan dari 33 negara 
bagian di AS, 60 % diantaranya terjadi pada usia 20-59 tahun; 35 % pada usia di atas 60 
tahun, dan 5 % pada usia 20 tahun. Angka CFR meningkat sebesar 2,3 % pada mereka 
yang berumur 20-39 tahun dan 18 % pada mereka yang berumur di atas 60 tahun. 
Tetanus yang terjadi dikalangan pecandu Napza suntik berkisar antara 11 % dari 124 
kasus tetanus dibandingkan dengan 3,6 % yang terjadi selama tahun 1991 -1994. 
Rata-rata setiap tahun penderita yang di laporkan ke CDC Atlanta sebanyak 50 kasus. 
Tetanus pada umumnya terjadi didaerah pertanian dan daerah yang masih terbelakang, 
dimana orang lebih sering kontak dengan kotoran hewan dan program imunisasi tidak 
adekuat. Penyebab utama kematian bayi di Asia, Afrika dan Amerika Selatan, terutama di 
daerah pedesaan dan daerah tropis disebabkan oleh tetanus neonatorum (lihat dibawah). 
Pemakaian obat-obatan terlarang oleh para pecandu, terutama yang di gunakan melalui 
suntikan baik intramuskuler atau subkutan, dapat menimbulkan kasus individual dan 
KLB terbatas. 

 
4. Reservoir 

Reservoir dari basil tetanus adalah usus kuda dan hewan lainnya termasuk manusia 
dimana kuman tersebut berbahaya bagi hospes dan merupakan flora normal dalam usus; 
tanah atau benda-benda yang dapat terkontaminasi dengan tinja hewan atau manusia dapat 
juga berperan sebagai reservoir. Spora tetanus dapat ditemukan dimana-mana dan tersebar 
di lingkungan sekitar kita dan dapat mengkontaminasi berbagai jenis luka. 

 
5. Cara Penularan 

Spora tetanus masuk kedalam tubuh biasanya melalui luka tusuk yang tercemar dengan 
tanah, debu jalanan atau tinja hewan dan manusia, spora dapat juga masuk melalui luka 
bakar atau luka lain yang sepele atau tidak di hiraukan, atau juga dapat melalui injeksi dari 
jarum suntik yang tercemar yang dilakukan oleh penyuntik liar. Tetanus kadang kala 
sebagai kejadian ikutan pasca pembedahan termasuk setelah sirkumsisi. 
Adanya jaringan nekrotik atau benda asing dalam tubuh manusia mempermudah 
pertumbuhan bakteri anaerobik.  
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Tetanus yang terjadi setelah terjadi luka, biasanya penderita pada waktu mengalami luka 
menganggap lukanya tidak perlu dibawa ke dokter. 

 
6. Masa Inkubasi 

Biasanya 3-21 hari, walaupun rentang waktu bisa 1 hari sampai beberapa bulan, hal ini 
tergantung pada ciri, kedalaman dan letak luka, rata-rata masa inkubasi adalah 10 hari. 
Kebanyakan kasus terjadi dalam waktu 14 hari. Pada umumnya makin pendek masa 
inkubasi biasanya karena luka terkontaminsi berat, akibatnya makin berat penyakitnya dan 
makin jelek prognosisnya. 
 

7. Masa Penularan: Tidak ada penularan langsung dari manusia kepada manusia. 
 
8. Kerentanan dan kekebalan 

Semua orang rentan terhadap tetanus. Pemberian imunisasi aktif dengan tetanus toxoid 
(TT) dapat menimbulkan kekebalan yang dapat bertahan paling sedikit selama 10 tahun 
setelah pemberian imunisasi lengkap. Kekebalan pasif sementara didapat setelah 
pemberian Tetanus Immunoglobin (TIG) atau setelah pemberian tetanus antitoxin (serum 
kuda) 
Bayi yang lahir dari ibu yang telah mendapatkan imunisasi TT lengkap terhindar dari 
tetanus neonatorum. Setelah sembuh dari tetanus tidak timbul kekebalan, orang tersebut 
dapat terserang untuk kedua kalinya, oleh karena itu segera setalah sembuh dari tetanus 
orang tersebut segera diberikan imunisasi TT dasar.  

 
9. Cara-cara pemberantasan  

A. Cara-cara pencegahan 
1) Beri penyuluhan kepada mesyarakat tentang manfaat pemberian imunisasi TT 

lengkap. Berikan juga penjelasan tentang bahayanya luka tertutup terhadap 
kemungkinan terkena tetanus dan perlunya pemberian profilaksi aktif maupun 
pasif setelah mendapatkan luka. 

2) Berikan imunisasi aktif dengan TT kepada anggota masyarakat yang dapat 
memberikan perlindungan paling sedikit 10 tahun. Setelah seri imunisasi dasar 
diberikan selang beberapa lama dapat diberikan dosis booster sekali, dosis booster 
ini dapat menaikkan titer antibodi cukup tinggi, Tetanus Toxoid biasanya diberikan 
bersama-sama Diphtheria toxoid dan vaksin pertussis dalam kombinasi vaksin 
(DPT atau DaPT) atau dalam bentuk DT untuk anak usia dibawah 7 tahun dimana 
pemberian vaksin pertussis merupakan kontraindikasi atau dalam bentuk Td untuk 
orang dewasa. 
Untuk anak usia 7 tahun keatas di AS tersedia preparat vaksin yang didalamnya 
berisi Haemophylus influenzae “type b conjugate” (DPT – Hib), begitu juga Hib 
dikombinasi dengan preparat yang berisi pertussis aseluler (DaPT). Di beberapa 
negara ada juga vaksin DPT, DT dan T yang dikombinasikan dengan vaksin polio 
inaktif. Dinegara dimana program imunisasinya kurang baik semua wanita hamil 
harus diberikan 2 dosis TT, vaksin TT non adsorbed (“plain”) imunogenisitasnya 
kurang dibandingkan dengan yang adsorbed baik pada pemberian imunisasi dasar 
maupun pada pemberian booster. Reaksi lokal setelah pemberian TT sering terjadi 
namun ringan.  
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Reaksi lokal dan sistemik yang berat jarang terjadi, terutama setelah pemberian TT 
yang berulang kali.  

a) Jadwal imunisasi TT yang dianjurkan sama dengan jadwal pemberian vaksin 
difteri (lihat Difteria, 9A). 

b) Walaupun TT dianjurkan untuk diberikan kepada seluruh anggota masyarakat 
tanpa memandang usia; namun penting sekali untuk diberikan kepada para 
pekerja atau orang dengan risiko tinggi seperti mereka yang kontak dengan 
tanah, air limbah dan kotoran hewan; anggota militer; polisi dan mereka yang 
rentan terhadap trauma; dan kelompok lain yang mempunyai risiko tinggi kena 
tetanus. 
TT perlu diberikan kepada WUS dan ibu hamil untuk melindungi bayinya 
terkena tetanus neonatorum. 

c) Perlindungan aktif perlu dipertahankan dengan pemberian dosis booster Td 
setiap 10 tahun sekali. 

d) Anak-anak dan orang dewasa yang menderita HIV/AIDS atau yang 
mempunyai sistem kekebalan rendah, jadwal pemberian imunisasi TT sama 
dengan jadwal pemberian untuk orang normal walaupun dengan risiko reaksi 
immunitasnya suboptimal. 

3). Tindakan pencegahan pada perawatan luka : 
Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tetanus pada pederita luka 
sangat tergantung pada penilaian terhadap keadaan luka itu sendiri dan status 
imunisasi penderita. 

Penilaian harus dilakukan dengan hati-hati apakah luka itu bersih atau kotor, 
apakah penderita pernah mendapatkan imunisasi TT ataukah pernah mendapatkan 
TIG (Tetanus Immune Globulin) sebelumnya (lihat table dibawah). Bersihkan luka 
sebagaimana mestinya, bila diperlukan lakukan debridement luka dan berikan 
antibiotika yang tepat. 
a). Bagi mereka yang sudah pernah mendapat imunisasi TT lengkap dan hanya 

menderita luka ringan dan tidak terkontaminasi, dosis booster TT diberikan 
jika imunisasi TT terakhir yang diberikan sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. 
Untuk luka yang luas dan kotor, berikan dosis tunggal booster tetanus toxoid 
(sebaiknya Td) pada hari itu juga, dengan catatan penderita tidak pernah 
mendapatkan suntikan TT selama lima tahun terakhir. 

b). Bagi orang yang belum mendapatkan imunisasi dasar TT secara lengkap, pada 
saat mengalami luka berikan dosis tunggal TT segera. TIG diberikan selain TT 
jika luka yang dialami cukup luas dan terkontaminasi dengan tanah dan 
kotoran hewan. Mengenai jenis tetanus toxoid yang dipakai seperti telah 
dijelaskan sebelumnya tergantung pada usia dan status imunisasi penderita, 
yang tujuannya adalah sekaligus melengkapi dosis imunisasi dasar dari 
penderita. Vaksin dapat berupa DaPT, DPT, DT atau Td. 

 
Imunisasi pasif diberikan berupa TIG sebanyak 250 1U (Catatan: IU = 
International Unit). Jika TIG tidak ada dapat diberikan antitoksin yang berasal dari 
serum binatang sebanyak 1.500 – 5.000 IU. Indikasi pemberian imunisasi pasif 
adalah jika lukanya kotor dan luas/dalam dan riwayat imunisasinya tidak 
jelas/tidak pernah diimunisasi atau imunisasi dasarnya tidak lengkap. 
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Jika TT dan TIG harus diberikan pada saat yang sama gunakanlah jarum suntik 
dan semprit yang berbeda, suntikan ditempat yang berbeda. 

Jika antitoksin yang berasal dari serum binatang (ATS) yang dipakai lakukan 
terlebih dulu Skin test untuk mencegah terjadinya syok anafilaksis. 

Skin test dilakukan dengan menyuntikkan antitoksin yang telah diencerkan dengan 
garam fisiologis dengan perbandingan 1 : 100, sebanyak 0,02 cc intrakutan. Pada 
saat yang bersamaan siapkan alat suntik yang telah diisi dengan adrenaline. 

Skin test dengan larutan yang lebih encer (1 : 1000) dilakukan terhadap penderita 
yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan suntikan antitoksin dari serum 
binatang. Sebagai kontrol ditempat lain disuntikkan garam fisiologis intrakutan. 
Jika setelah 15 – 30 menit setelah suntikan timbul benjolan dikulit yang dikelilingi 
oleh warna kemerahan berupa eritema dengan ukuran 3 mm atau lebih 
dibandingkan dengan kontrol maka lakukan desensitisasi terhadap penderita. 
Pemberian penisilin selama 7 hari dapat membentuk C. Tetani didalam luka 
namun hal ini tidak mengurangi upaya pengobatan yang tepat dari luka, bersama-
sama dengan pemberian imunisasi yang tepat. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan terdekat. 

1). Laporan ke Dinas Kesehatan setempat: di AS, tetanus wajib dilaporkan diseluruh 
negara bagian dan juga di banyak negara, kategori 2B (lihat pelaporan Penyakit 
Menular). 

2). Tindakan isolasi: Tidak ada 
3). Tindakan disinfeksi segera: Tidak ada 
4). Tindakan karantina: Tidak ada 
5). Imunisasi terhadap kontak: Tidak ada 
6). Investigasi terhadap kontak dan sumber infeksi: Lakukan investigasi kasus untuk 

mengetahui derajat dan asal luka. 
7). Pengobatan spesifik : TIG IM dengan dosis 3.000 – 6.000 I.U. Jika TIG tidak 

tersedia, berikan anti toxin tetanus (dari serum kuda) dengan dosis tunggal 
intravena setelah dilakukan uji terhadap hipersensitivitas; metronidazole intravena 
dalam dosis besar diberikan untuk jangka waktu 7 -14 hari. Luka dibersihkan dan 
dilakukan debridement yang luas dan bila memungkinkan dilakukan eksisi luka. 
Debridement pada potongan tali pusat neonatus tidak dilakukan. 
Pertahankan aliran udara yang cukup pada jalan nafas dan bila diperlukan dapat 
diberkan obat penenang. Berikan obat muscle relaxant,  bersamaan dengan itu 
lakukan tracheostomy atau lakukan intubasi nasotrakeal. 

Pemberian nafas buatan secara mekanis membantu menyelamatkan nyawa 
penderita. Imunisasi aktif dapat diberikan bersamaan dengan pengobatan dan 
tindakan lain.   

 
C. Penanggulangan Wabah 

Walaupun sangat jarang, jika terjadi KLB, lakukan penyelidikan terhadap 
kemungkinan terjadinya kontaminasi pada penggunaan obat-obat terlarang dengan 
suntikan. 
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D. Dampak bencana 
Kerusuhan sosial (konflik militer, huru hara) dan bencana alam (banjir, badai, gempa 
bumi) yang mengakibatkan banyak orang yang luka pada populasi yang tidak pernah 
mendapatkan imunisasi sehingga pada keadaan ini ada peningkatan kebutuhan TIG 
atau anti toxin tetanus atau toxoid untuk mengobati penderita yang mengalami luka 
luka.  

 
E. Tindakan internasional 

Imunisasi TT dianjurkan untuk diberikan kepada wisatawan manca negara. 
 
 

TETANUS NEONATORUM    ICD. 9.771.3; ICD-10 A 33 
 
 
Tetanus neonatorum merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius disebagian besar 
negara bekembang dimana cakupan pelayanan kesehatan antenatal dan imunisasi TT kepada 
ibu hamil masih rendah. Selama lima tahun terakhir insidens tetanus neonatorum di negara-
negara berkembang menurun dengan drastis karena pemberian imunisasi TT kepada ibu hamil 
walaupun telah terjadi penurunan drastis namun WHO masih mencatat sekitar 500.000 
kematian tetanus neonatorum terjadi setiap tahun di negara-negara berkembang. 
Sebagian besar bayi yang terkena tetanus biasanya lahir dari ibu yang tidak pernah 
mendapatkan imunisasi TT dan ditolong oleh dukun beranak diluar rumah sakit. Penyakit 
tetanus muncul biasanya disebabkan oleh masuknya spora tetanus melalui puntung tali pusat 
yang dipotong dengan alat yang tidak steril pada waktu bayi lahir atau spora masuk melalu 
puntung tali pusat karena dibalut dengan pembalut yang tidak steril atau karena diberi ramu-
ramuan yang terkontaminasi oleh spora tetanus. Di negera berkembang tali pusat sering 
dipotong dengan pisau dapur atau sembilu dan pemberian ramu-ramuan seperti kunyit dan 
abu dapur sering merupakan bagian dari ritual pada masyarakat tertentu ditujukan untuk bayi 
yang baru lahir. Gejala utama pada tetanus neonatorum adalah bayi tidak bisa minum susu. 
Ciri khas tetanus neonatorum adalah pada mulanya beberapa hari setelah lahir bayi menangis 
keras dan mengisap susu dengan kuat, namun beberapa hari kemudian tidak bisa mengisap 
susu lagi karena trismus, kaku otot dan kejang seluruh tubuh, risus sardonicus (mulut mecucu 
seperti mulut ikan), opisthotonus. 
Masa inkubasi rata-rata 6 hari dengan rentang dari 3 – 28 hari. Secara keseluruhan CFR 
tetanus neonatorum sangat tinggi, diatas 80% untuk masa inkubasi yang pendek. 
Untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorum dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu 
: meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan antenatal dengan pemberian imunisasi TT 
kepada wanita usia subur (WUS) termasuk kepada ibu hamil dan meningkatkan cakupan 
pertolongan persalinan yang dilakukan tenaga profesional. 
Upaya pencegahan yang paling penting untuk dilakukan adalah perizinan dan pengawasan 
terhadap bidan praktek. Lakukan supervisi yang ketat terhadap peralatan yang dipakai untuk 
pertolongan persalinan dan teknik asepsis dalam melakukan pertolongan persalinan. Lakukan 
pendidikan dan pelatihan berkelanjutan kepada para bidan tentang pertolongan persalinan 
yang benar. Berikan juga penyuluhan kepada para ibu rumah tangga, anggota keluarga dan 
mereka yang merawat tali pusat tentang teknik asepsis dalam merawat puntung tali pusat. 
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Penyuluhan ini sangat penting dilakukan dinegara berkembang karena praktek penggunaan 
sembilu untuk memotong tali pusat dilakukan sangat luas, begitu juga praktek pemberian abu 
dapur, ramuan tumbuh-tumbuhan bahkan pemakaian tahi sapi untuk ditaruh pada puntung tali 
pusat merupakan tradisi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di negara berkembang. 
Oleh karena itu setiap WUS yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan harus selalu 
ditanyakan status imunisasi TT mereka dan bila diketahui yang bersangkutan belum 
mendapatkan imunisasiTT harus diberi imunisasi TT minimal 2 kali dengan jadwal sebagai 
berikut : Dosis pertama diberikan segera pada saat WUS kontak dengan pelayanan kesehatan 
atau sendini mungkin saat yang bersangkutan hamil, dosis kedua diberikan 4 minggu setelah 
dosis pertama. Dosis ketiga dapat diberikan 6 – 12 bulan setelah dosis kedua ata setiap saat 
pada kehamilan berikutnya. Dosis tambahan sebanyak dua dosis dengan interval satu tahun 
dapat diberikan pada saat WUS tersebut kontak dengan fasilitas pelayanan kesehatan atau 
diberikan pada saat kehamilan berikutnya. 
Total 5 dosis TT yang diterima oleh WUS akan memberi perlindungan seumur hidup. WUS 
yang riwayat imunisasinya telah memperoleh 3 – 4 dosis DPT/DaPT pada waktu anak-anak, 
cukup diberikan 2 dosis TT pada saat kehamilan pertama, ini akan memberi perlindungan 
terhadap seluruh bayi yang akan dilahirkan. 

Ringkasan Pedoman Profilaksi Terhadap Tetanus 
Pada Perawatan Luka Rutin1)

Riwayat Imunisasi  
Tetanus ( dosis ) 

Luka kecil dan bersih Luka jenis lain 

 

  

   Td2)                    TIG    Td2)                         TIG 
Tak jelas atau < 3 dosis    Ya                    Tidak     Ya               Tidak 
3 dosis atau lebih    Tidak3 )             Tidak     Tidak4)        Tidak 

 
1) Penjelasan rinci ada dalam teks. 
2) Untuk anak kurang dari 7 tahun, berikan DaPT atau DPT (DT, jika vaksin pertusis 

merupakan kontra indikasi. Untuk anak umur 7 tahun keatas, dianjurkan untuk 
memberikan Td daripada tetanus toxoid saja. 

3) Ya, jika dosis terakhir yang diberikan sudah 10 tahun lebih. 
4) Ya, jika dosis terakhir sudah 5 tahun atau lebih (pemberian dosis booster tidak perlu 

karena dapat menimbulkan efek samping). 
 
 
 
 
TOXOCARIASIS      ICD-9 128.0; ICD-10 B83.0 
(Visceral larva migrans, Larva migrans visceralis, Ocular larva migrans, Infeksi Toxocara 
[Canis] [Cati]) 
 
 
1. Identifikasi 

Infeksi kronis biasanya ringan terutama menyerang anak-anak, yang belakangan ini 
cenderung juga menyerang orang dewasa, disebabkan oleh migrasi larva dari Toxocara 
dalam organ atau jaringan tubuh.  
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Gejala klinis ditandai dengan eosinofilia yang lamanya bervariasi, hepatomegali, 
hiperalbuminemia, gejala paru dan demam. 
Serangan akut dan berat dapat terjadi, dalam keadaan ini lekosit dapat mencapai 
100,000/mm3  atau lebih (dengan unit SI lebih dari 100 x109/l), dengan 50 – 90% terdiri 
dari eosinofil. Gejala klinis bisa berlangsung sampai satu tahun atau lebih. Bisa timbul 
gejala pneumonitis, sakit perut kronis, ruam seluruh tubuh dan bisa juga timbul gejala 
neurologis karena terjadi kelainan fokal. Bisa juga tejadi endoftalmitis oleh karena larva 
masuk ke dalam bola mata, hal ini biasanya terjadi pada anak yang agak besar, berakibat 
turunnya visus pada mata yang terkena. Kelainan yang terjadi pada retina harus dibedakan 
dengan retinoblastoma atau adanya massa lain pada retina. Penyakit ini biasanya tidak 
fatal. Pemeriksaan Elisa dengan menggunakan antigen stadium larva sensitivitasnya 75 – 
90% pada visceral larva migrans (VLM) dan pada infeksi bola mata. Prosedur western 
blotting dapat dipakai untuk meningkatkan spesifisitas dari skrining menggunakan Elisa. 
 

2. Penyebab penyakit 
Toxocora canis dan T. cati,  lebih banyak sebagai penyebab adalah T. canis 

 
3. Distribusi penyakit 

Tersebar diseluruh dunia. Penyakit dengan manifestasi yang berat terjadi secara sporadis 
pada anak-anak usia 14 – 40 bulan dan dapat juga terjadi pada usia yang lebih tua. 
Saudara dari penderita dapat juga dan sering ditemukan dengan eosinofilia dan gejala 
lainnya yang menandakan adanya infeksi ringan atau gejala resedival. 
Penelitian serologis yang dilakukan dikalangan anak-anak yang tidak menunjukkan gejala 
di AS menunjukkan hasil yang sangat bervariasi, rata-rata 3% positif pada sub populasi 
tertentu namun pada subpopulasi tertentu mencapai angka 23%. Seroprevalensi global 
bervariasi mulai dari 0 – 4% di Madrid dan Jerman; 31% dikalangan anak-anak di 
Irlandia; 66% didaerah pedesaan Spanyol; dan sekitar 83% di subpopulasi tertentu di 
Karibia. Orang dewasa jarang yang terkena infeksi akut.  

 
4. Reservoir 

Anjing dan kucing merupakan reservoir untuk T.canis dan T. cati. 
Untuk anjing dan kucing terinfeksi melalui migrasi transplacenta dan migrasi trans 
mammaria. Telur cacing dapat ditemukan pada kotoran pada saat anak anjing dan anak 
kucing sudah berusia 3 minggu. Infeksi pada anjing betina bisa berakhir dengan 
sendirinya atau tetap (dormant) pada saat anjing menjadi dewasa. Pada saat anjing bunting 
larva T. canis menjadi aktif dan menginfeksi fetus melalui placenta dan menginfeksi anak 
mereka yang baru lahir melalui susu mereka. 
Pada kucing, kucing jantan dan kucing betina sama-sama rentan terhadap infeksi, tidak 
ada perbedaan nyata; namun kucing dewasa lebih rentan daripada kucing yang lebih 
muda. 

 
5. Cara-cara penularan 

Kebanyakan infeksi yang terjadi pada anak-anak adalah secara langsung atau tidak 
langsung karena menelan telur Toxocara yang infektif. Secara tidak langsung melalui 
makanan seperti sayur sayuran yang tercemar atau secara langsung melalui tanah yang 
tercemar dengan perantaraan tangan yang kotor masuk kedalam mulut.  
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Sebagian infeksi terjadi karena menelan larva yang ada pada hati ayam mentah, atau hati 
sapi dan biri biri mentah. Telur dikeluarkan melalui kotoran anjing dan kucing; sampel 
yang diambil dari tanah pertamanan di AS dan Inggris 30% mengandung telur. 
Ditaman-taman tertentu di Jepang 75% kantong pasir mengandung telur. Telur 
memerlukan waktu selama 1 – 3 minggu untuk menjadi infektif dan tetap hidup serta 
infektif selama beberapa bulan; dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang kering. 
Telur setelah tertelan, embrio akan keluar dari telur didalam intestinum; larva kemudian 
akan menembus dinding usus dan migrasi kedalam hati dan jaringn lain melalui saluran 
limfe dan sistem sirkulasi lainnya. Dari hati larva akan menyebar ke jaringan lain terutama 
ke paru-paru dan organ-organ didalam abdomen (visceral larva migrans),  atau bola mata 
(Ocular larva migrans), dan migrasi larva ini dapat merusak jaringan dan membentuk lesi 
granulomatosa. Parasit tidak dapat melakukan replikasi pada manusia dan pada hospes 
paratenic/endstage lain; namun larva dapat tetap hidup dan bertahan dalam jaringan 
selama bertahun-tahun, terutama pada keadaan penyakit yang asymptomatic. Jika jaringan 
hospes paratenic dimakan maka larva yang ada pada jaringan tersebut akan menjadi 
infektif terhadap hospes yang baru. 

 
6. Masa Inkubasi 

Masa inkubasi pada anak-anak berlangsung dalam beberapa minggu dan beberapa bulan 
dan sangat tergantung pada intensitas infeksi, terjadinya reinfeksi dan sensitivitas 
penderita. Gejala okuler muncul 4 – 10 tahun setelah terjadinya infeksi awal. Masa 
inkubasi dari infeksi yang diperoleh karena mengkonsumsi hati mentah sangat cepat 
(beberapa jam sampai beberapa hari).  

 
7. Masa Penularan: Tidak terjadi penularan langsung dari orang ke orang. 
 
8. Kerentanan dan Kekebalan 

Insidensi penyakit yang rendah pada anak-anak yang lebih tua dan orang dewasa 
disebabkan oleh tingkat pemajanan yang rendah. Dapat terjadi reinfeksi 

 
9. Cara – cara pemberantasan 

A. Cara-cara Pencegahan 
1). Berikan penyuluhan kepada masyarakat, terutama kepada pemilik binatang 

peliharaan tentang bahaya dari kebiasaan pica (menggigit, menjilat benda-benda) 
yang terpajan daerah yang tercemar oleh kotoran hewan peliharaan. Juga 
dijelaskan tentang bahaya mengkonsumsi hati mentah hewan yang terpajan dengan 
anjing dan kucing. Orang tua dan anak-anak diberitahu tentang risiko kontak 
dengan binatang peliharaan seperti anjing dan kucing dan bagaimana cara 
mengurangi risiko tersebut. 

2). Hindari terjadinya kontaminasi tanah dan pekarangan tempat anak-anak bermain 
dari kotoran anjing dan kucing, terutama didaerah perkotaan dikompleks 
perumahan. Ingatkan para pemilik anjing dan kucing agar bertanggung jawab 
menjaga kesehatan binatang peliharaannya termasuk membersihkan kotorannya 
dan membuang pada tempatnya dari tempat-tempat umum. Lakukan pengawasan 
dan pemberantasan anjing dan kucing liar. 
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3). Bersihkan tempat-tempat bermain anak-anak dari kotoran anjing dan kucing. 
Sandboxes (kotak berisi pasir) tempat bermain anak-anak merupakan tempat yang 
baik bagi kucing untuk membuang kotoran; tutuplah jika tidak digunakan. 

4). Berikan obat cacing kepada anjing dan kucing mulai dari usia tiga minggu, 
diulangi sebanyak tiga kali berturut-turut dengan interval 2 minggu dan diulang 
setiap 6 bulan sekali. Begitu juga binatang piaraan yang sedang menyusui anaknya 
diberikan obat cacing. Kotoran hewan baik yang diobati maupun yang tidak 
hendaknya dibuang dengan cara yang saniter. 

5)  Biasakan mencuci tangan dengan sabun setelah memegang tanah atau sebelum 
makan. 

6). Ajarkan kepada anak-anak untuk tidak memasukkn barang-barang kotor kedalam 
mulut mereka. 

 

B. Pengawasan Penderita, Kontak dan Lingkungan Sekitarnya 
1). Laporan kepada Dinas Kesehatan setempat: Laporan resmi biasanya tidak 

diperlukan, kelas 5 (lihat tetang pelaporan penyakit menular) 
2). Isolasi: Tidak dilakukan 
3). Disinfeksi serentak:  Tidak dilakukan 
4). Karantina: Tidak dilakukan 
5). Imunisasi  terhadap kontak :  Tidak dilakukan  
6). Investigasi terhadap kontak dan sumber infeksi: Lakukan penyilidikan untuk 

menemukan terjadinya penularan terhadap kasus indeks. 
 Selidiki juga mereka yang terpajan (lihat 9A di atas). Berikan pengobatan kepada 

penderita tanpa gejala, mereka yang tes Elisanya positif bukan indikasi untuk 
diberi pengobatan; namun jika ditemukan adanya hipereosinofilia lakukan 
pengobatan. 

7). Pengobatan spesifik: Obat pilihan adalah Mebendazole atau Albendazole karena 
relatif aman. Diethylcarbamazine dan thiabendazole pernah digunakan namun 
efektivitasnya masih dipertanyakan. 

 
C. Upaya penanggulangan wabah: Tidak ada. 

 
D. Implikasi bencana: Tidak ada. 

 
E. Penanganan Internasional : Tidak ada. 

 
 
 
 
GNATHOSTOMIASIS     ICD-9 128.1; ICD-10 B83.1 
 
Adalah Visceral larva migrans jenis lain, umum ditemukan di Thailand dan juga di Asia 
Tenggara, disebabkan oleh Gnathostoma spinigerum, suatu parasit nematoda pada anjing dan 
kucing.  Infeksi terjadi setelah makan ikan dan daging ayam yang tidak dimasak dengan 
sempurna dan mengandung larva stadium 3.  
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Parasit ini  melakukan migrasi melalui  jaringan tubuh manusia dan binatang,  yang 
membentuk lesi yang tidak permanen atau abses di berbagai bagian tubuh manusia. Larva ini 
bisa menjalar ke otak, menimbulkan lesi fokal pada otak yang dikaitkan dengan eosinophylic 
pleocytosis. Efektivitas pemberian obat cacing seperti albendazole dan mebendazole 
diragukan dan obat-obat ini masih dalam taraf penelitian. 
 
 
CUTANEOUS LARVA MIGRANS   ICD-9 126; ICD-10 B76.9 
Disebabkan oleh ANCYLOSTOMA BRAZILIENSE ICD-9 126.2; ICD-10 B76.0 
Disebabkan oleh ANCYLOSTOMA CANINUM  ICD-9 126.8; ICD-10 B76.0 
(creeping eruption) 
 
Larva infektif cacing tambang dari anjing dan kucing, Ancylostoma braziliense dan A. 
caninum menyebabkan dermatitis pada manusia yang disebut “creeping eruption” ini adalah 
penyakit para pekerja kasar, tukang kebun, anak-anak,  orang yang berenang di pantai atau 
orang yang kontak dengan tanah-pasir  basah yang tercemar oleh kotoran anjing dan kucing. 
Di Amerika prevalensi cacing ini lebih tinggi dibagian Tenggara, larva memasuki kulit dan 
bergerak intrakutan dalam waktu yang cukup lama, kadang-kadang mereka penetrasi kedalam 
jaringan yang lebih dalam. Tiap larva membentuk lesi berkelok kelok seperti ular memanjang  
beberapa milimeter sampai beberapa sentimeter dalam sehari dan rasanya gatal sekali 
terutama malam hari. Larva dapat dibunuh dengan mendinginkan daerah lesi dengan Ethyl 
chloride spray. Thiabendazole sangat efektif sebagai obat pilihan utama, albendazole dan 
ivermectin juga efektif. Kadang-kadang larva A. caninum bergerak menuju usus halus yang 
bisa menyebabkan eosinophylic enteritiss, infeksi zoonotik ini memberikan respons yang baik 
dengan pengobatan pyrantel pamoate, mebendazole atau albendazole. 
Penyakit kulit yang disebabkan oleh larva cacing ini biasanya sembuh spontan dalam beberpa 
minggu atau beberapa bulan. 
 
 
 
TOXOPLASMOSIS      ICD-9 130; ICD-10 B58 
TOXOPLASMOSIS KONGENITAL    ICD-9 771.2; ICD-10 P37.1 
 
 
1. Identifikasi 

Merupakan penyakit sistemik Coccidian protozoan, infeksi biasanya tanpa gejala atau 
muncul dalam bentuk akut dengan gejala limfadenopati atau dengan gejala menyerupai 
mononucleosis infectiosa disertai dengan demam, linfadenopati dan linfositosis yang 
berlangsung sampai berhari-hari atau beberapa minggu. 
Dengan terbentuknya antibodi, jumlah parasit dalam darah akan menurun namun kista 
Toxoplasma yang ada dalam jaringan tetap masih hidup. Kista jaringan ini akan reaktif 
kembali jika terjadi penurunan kekebalan. Infeksi yang terjadi pada orang dengan 
kekebalan rendah baik infeksi primer maupun infeksi reaktivasi akan menyebabkan 
terjadinya Cerebritis, Chorioretinitis, pneumonia, terserangnya seluruh jaringan otot, 
myocarditis, ruam makulopapuler dan atau dengan kematian. Toxoplasmosis yang 
menyerang otak sering terjadi pada penderita AIDS.  
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Infeksi primer yang terjadi pada awal kehamilan dapat menyebabkan terjadinya infeksi 
pada bayi yang dapat menyebabkan kematian bayi atau dapat menyebabkan 
Chorioretinitis, kerusakan otak disertai dengan kalsifikasi intraserebral, hidrosefalus, 
mikrosefalus, demam, ikterus, ruam, hepatosplenomegali, Xanthochromic CSF, kejang 
beberapa saat setelah lahir. 
Jika infeksi terjadi pada usia kehamilan yang lebih tua dapat menyebabkan penyakit 
subklinis yang gejalanya akan timbul kemudian, misalnya berupa Chorioretinitis kronis 
yang berulang. 
Pada wanita hamil dengan kekebalan tubuh yang rendah dengan Toxoplasma seropostif, 
dapat terjadi reaktivasi dari infeksi laten yang walaupun jarang dapat menyebabkan 
toxoplasmosis kongenital. Organisme yang “tidur” pada orang dengan infeksi laten dapat 
terjadi reaktivasi dan menyebabkan toxoplasmosis serebral terutama pada orang yang 
menderita imunodefisiensi seperti pada penderita AIDS. 
Diagnosa ditegakkan selain berdasarkan gejala klinis juga didukung dengan pemeriksaan 
serologis atau ditemukannya organisme didalam jaringan atau cairan tubuh melalui biopsi 
atau nekropsi atau isolasi pada binatang atau pada kultur sel. Kenaikan titer antibodi 
menandakan adanya infeksi aktif. Ditemukannya IgM yang spesifik dan atau terjadinya 
peningkatan titer IgG pada darah yang diambil secara serial pada bayi baru lahir 
menunjukkan terjadinya infeksi kongenital. Titer IgG yang tinggi bisa bertahan selama 
bertahun tahun dan tidak ada hubunganya dengan penyakit aktif.  

 
2. Penyebab Penyakit 

Toxoplasma gondii, merupakan suatu coccidian protozoa intraseluler pada kucing, 
termasuk dalam famili Sarcocystidae yang dikelompokkan kedalam kelas Sporozoa  

 
3. Distribusi Penyakit 

Tersebar diseluruh dunia pada mamalia dan burung. Infeksi pada manusia umum terjadi. 
 
4. Reservoir 

Hospes definitif dari T. gondii adalah kucing dan hewan sejenis kucing lainnya yang 
mendapatkan infeksi karena kucing memakan mamalia (terutama rodentia ) atau  burung 
yang terinfeksi dan jarang sekali infeksi terjadi dari kotoran kucing yang terinfeksi. 
Hospes perantara  dari T. gondii antara lain biri-biri, kambing, binatang pengerat, sapi, 
babi, ayam, dan burung. Semua binatang tersebut dapat mengandung stadium infektif 
(cystozoite atau bradizoite) dari T. gondii yang membentuk kista dalam jaringan terutama 
jaringan otot dan otak. Kista jaringan dapat hidup dalam jangka waktu panjang 
kemungkinan seumur hidup binatang tersebut.  

 
5. Cara-cara Penularan 

Infeksi transplasental pada manusia terjadi pada wanita hamil karena didalam tubuh 
mereka terdapat trachyzoites yang membelah dengan cepat beredar dalam darah mereka. 
Biasanya pada infeksi primer. Anak-anak terinfeksi karena menelan oocysts yang 
mencemari “sandboxes” (kotak berisi pasir tempat bermain), halaman tempat anak-anak 
bermain dimana ditempat-tempat itu kucing membuang kotoran. Infeksi bisa terjadi 
karena mengkonsumsi daging mentah atau yang tidak dimasak dengan sempurna (daging 
babi, daging kambing dan jarang daging sapi) dimana didalam daging tersebut 
mengandung kista.  
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Makanan dan air dapat juga tercemar kotoran kucing dan jika Oocysts yang infektif pada 
makanan dan air yang tercemar tertelan akan terjdi infeksi. Pernah dilaporkan terjadi KLB 
karena inhalasi Oocysts yang berbentuk spora. Susu dari kambing dan sapi yang terinfeksi 
mengandng tachyzoites.  Pernah dilaporkan terjadi KLB karena minum susu kambing 
mentah. Infeksi jarang terjadi karena transfusi atau karena transplantasi organ dari donor 
yang terinfeksi. 

 
6. Masa Inkubasi 

Dari 10 sampai 23 hari pada satu KLB “Commonsource” karena makan daging yang tidak 
dimasak; 5 sampai 10 hari dari satu KLB yang ditularkan  oleh kucing. 

 
7. Masa Penularan 

Tidak langsung ditularkan dari seseorang kepada orang lain kecuali in utero. Oocysts pada 
kucing akan membentuk spora dan menjadi infektif dalam 1 sampai 5 hari dan tetap 
infektif pada air dan tanah basah lebih dari satu tahun. Kista pada daging hewan yang 
terinfeksi bertahan dan tetap infektif selama daging itu belum  dimasak.    

 
8. Kerentanan Dan Kekebalan 

Setiap orang rentan terhadap penyakit ini tetapi kekebalan  akan terbentuk sesudah infeksi 
dan hampir semua infeksi bersifat asymptomatic. Lama dan tingkat kekebalan  tidak 
diketahui dengan pasti diduga  berlangsung lama dan seumur hidup; antibodi bertahan 
selama bertahun tahun, mungkin seumur hidup. Pasien  yang mendapatkan terapi cytotoxic 
atau terapi immunosuppressive dan penderita AIDS berisiko tinggi menjadi sakit dan 
mendapat infeksi ulang.  

 
9. Cara-cara pemberantasan 

A. Cara-cara pencegahan 
1).  Berikan penyuluhan kepada para ibu tentang upaya pencegahan seperti berikut: 

a). Daging yang akan dikonsumsi hendaknya daging yang sudah diradiasi atau 
yang sudah dimasak pada suhu 1500F (660C), daging yang dibekukan 
mengurangi infektivitas parasit tetapi tidak membunuh parasit. 

b). Ibu hamil yang belum diketahui telah mempunyai antibodi terhadap T. gondii, 
dianjurkan untuk tidak kontak dengan kucing dan tidak membersihkan tempat 
sampah. Pakailah sarung tangan karet pada waktu berkebun dan cucilah tangan 
selalu setelah bekerja dan sebelum makan. 

2). Kucing diberi makanan kering, makan yang diberikan sebaiknya makanan kaleng 
atau makanan yang telah dimasak dengan baik. Kucing jangan dibiarkan memburu 
sendiri makanannya (jaga agar kucing tetap didalam rumah sebagai binatang 
peliharaan). 

3). Buanglah kotoran kucing dan sampah tiap hari (sebelum sporocysts menjadi 
infektif). Kotoran  kucing dapat dibuang kedalam toilet yang saniter, dibakar atau 
ditanam dalam- dalam. Tempat pembuangan sampah di disinfeksi setiap hari 
dengan air mendidih. Pakailah sarung tangan atau cuci tangan dengan sabun dan 
air mengalir setelah menangani barang-barang yang terkontaminasi. Sampah 
kering dibuang sedemikian rupa tanpa menggoyang goyang agar oocysts tidak 
tersebar keudara. 
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4). Cucilah tangan baik-baik sebelum makan dan sesudah menjamah daging mentah 
atau setelah memegang tanah yang terkontaminasi kotoran kucing. 

5). Awasi kucing liar, jangan biarkan kucing tersebut membuang kotoran ditempat 
bermain anak-anak. Kotak pasir tempat bermain anak ditutup jika tidak dipakai. 

6). Penderita AIDS dengan toxoplasmosis simptomatik agar diberikan pengobatan 
profilaktik seumur hidup dengan pyremethamine, sulfadiazine dan asam folat. 

 
B. Penanganan Penderita, Kontak, Lingkungan Sekitarnya 

1). Laporan kepada Dinas Kesehatan setempat: Tidak diperlukan, tetapi di beberapa 
negara bagian di Amerika dan di beberapa negara penyakit ini wajib dilaporkan 
untuk pemahaman lebih lanjut terhadap epidemiologi dari penyakit ini. 

2). Isolasi: Tidak ada 
3). Disinfeksi serentak: Tidak dilakukan 
4). Karantina: Tidak dilakukan 
5). Imunisasi kontak: Tidak dilakukan 
6). Investigasi kontak dan sumber infeksi: Pada infeksi kongenital lakukan 

pemeriksaan titer antibodi ibu; sedangkan pada infeksi yang didapat, periksalah 
titer antibodi pada anggota keluarga dan selidiki kemungkinan terjadinya 
pemajanan terhadap kotoran kucing, tanah, daging mentah tau terpajan dengan 
binatang yang terinfeksi. 

7). Pengobatan spesifik: Untuk orang yang sehat dengan status imunitas yang baik, 
tidak ada indikasi untuk diberi pengobatan kecuali jika infeksi terjadi pada awal 
kehamilan atau adanya Chorioretinitis aktif, myocarditis atau ada organ lain yang 
terkena. Obat yang dipakai adalah Pyrimethamine (Daraprim®) dikombinasi 
dengan Sulfadiazine dan asam folat (untuk mencegah depresi sumsum tulang). 
Pengobatan diberikan selama 4 minggu untuk mereka yang menunjukkan gejala 
klinis berat. Selain obat diatas, untuk toxoplasmosis pada mata ditambahkan 
Clindamycin. Pada toxoplasmosis okuler, terjadi penurunan visus yang 
irreversible. Jika yang terserang mata maka yang dapat terkena adalah macula, 
syaraf mata atau papillomacular bundle, untuk mencegah hal ini diberikan 
kortikosteroid sistemik.Pengobatan terhadap wanita hamil menjadi masalah. 
Spiramycin sering digunakan untuk mencegah infeksi plasenta; jika pada 
pemeriksaan USG ada indikasi telah terjadi infeksi pada bayi maka berikan 
pengobatan pyrimethamine dan sulfadiazine. 

 Pyrimethamine tidak diberikan pada 16 minggu pertama kehamilan karena 
dikawatirkan akan terjadi teratogenik; dalam hal ini sulfadiazine dapat diberikan 
tersendiri. Bayi yang lahir dari ibu yang menderita infeksi primer atu dari ibu yang 
HIV positif selama kehamilan diberikan pengobatan pyrimethamine-sulfadiazine-
asam folat selama tahun pertama sampai terbukti bahwa bayi tersebut tidak 
menderita toxoplasmosis kongenital. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya 
Chorioretinitis atau gejala sisa. Belum ada pegangan dan petunjuk yang jelas 
tentang pengobatan bayi yang lahir dari ibu yang HIV positif disertai toxoplasma 
seropositif. 

      
C. Penanggulangan wabah: Tidak ada 
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D. Implikasi bencana: Tidak ada. 
 

E. Tindakan Internasional : Tidak ada. 
    

 
   
TRACHOMA       ICD-9 076; ICD-10 A71 
 
1. Identifikasi. 

Conjunctivitis yang disebabkan oleh infeksi Chlamydia, dapat muncul tiba-tiba atau 
perjalanan penyakitnya dapat pelan-pelan. Infeksi dapat berlangsung bertahun-tahun jika 
tidak diobati. Namun ciri penyakit yang berlangsung lama didaerah hiperendemis 
disebabkan oleh terjadinya reinfeksi yang berulang kali. Ciri khas dari penyakit ini adalah 
timbulnya folikel limfoid dan inflamasi diffuse pada konjungtiva.Terbentuk jaringan 
parut. Pembentukan jaringan parut meningkat dengan makin beratnya derajat penyakit 
atau lamanya inflmasi. Jaringan parut dapat menyebabkan terjadinya deformitas dari 
kelopak dan bulu mata (trichiasis dan enteropion). Deformitas kelopak dan bulu mata ini 
selanjutnya dapat menyebabkan abrasi kronis pada kornea dan terbentuk jaringan parut 
yang mengganggu penglihatan dan dapat menimbulkan kebutaan pada usia dewasa. Dapat 
terjadi infeksi sekunder didaerah endemis trachoma. Infeksi sekunder ini memperberat 
penyakit dan meningkatkan penularan. 

Trachoma pada anak-anak dinegara berkembang merupakan penyakit endemis. Namun 
trachoma pada usia dini ini sering tidak dapat dibedakan dengan conjunctivitis yang 
disebabkan oleh bakteri lain (termasuk oleh strain genital dari Chlamydia trachomatis) . 
Diagnosa banding dari trachoma adalah nodules pada kelopak mata yang dsebabkan oleh 
molluscum contagiosum, reaksi toksik atau pengobatan jangka panjang dengan tetes mata, 
infeksi stafilokokus kronis pada pinggir kelopak mata. Reaksi alergi karena pemakaian 
lensa kontak (giant papillary conjunctivitis) dapat menimbulkan gejala menyerupai 
trachoma dengan terbentuknya nodulus tarsalis (giant papillae), Terbentuknya jaringan 
parut pada konjungtiva dan pannus pada kornea. 

Diagnosa laboratorium ditegakkan dengan ditemukannya bagian elementer dari chlamidia 
didalam sel epitel dari sediaan yang diambil dari kerokan konjungtiva yang dicat dengan 
Giemsa atau diagnosa juga dapat ditegakkan dengan IF setelah sediaan difiksasi dengan 
metanol; atau dengan deteksi antigen dengan menggunakan prosedur EIA atau DNA 
probe; atau isolasi dari organisme dengan kultur sel.  

 
2. Penyebab penyakit : Clamydia trachomatis serovarians A, B, Ba dan C. 

Ada beberapa strains yang tidak dapat dibedakan dengan konjungtivitis chlamydia (q.v) 
dan varians B, Ba dan C pernah diisolasi dari infeksi chlamydia pada alat kelamin. 

 
3. Distribusi penyakit. 

Penyakit ini  tersebar diseluruh dunia. Di negara berkembang penyakit ini banyak 
ditemukan dan endemis, terutama pada  masyarakat yang kurang mampu. Didaerah 
endemis trachoma muncul pada masa anak-anak lalu bersembunyi  di masa remaja dan 
meninggalkan jaringan parut dengan tingkat disabilitas yang bervariasi dan kemungkinan 
dapat menjadi buta.  

 



 526

Kebutaan karena trachoma masih banyak ditemukan di Timur Tengah, dan daerah sub-
Sahara dibagian utara di Afrika, India, Asia Tenggara dan China. Kantong-kantong 
trachoma ada di Amerika Latin, Australia (orang aborijin) dan di Pulau Pasifik. 
Penyakit ini jarang ditemukan di AS; penyakit ini timbul di masyarakat yang kurang 
tingkat kebersihannya, kemiskinan dan ditempat tinggal yang kumuh, terutama di daerah 
pemukiman yang kering dan berdebu seperti di tempat reservasi penduduk asli di Amerika 
Barat Daya.  
Komplikasi lanjut dari trachoma yang muncul belakangan pada orang usia lebih tua yang 
terinfeksi trachoma di masa kanak-kanak adalah enteropion dan terbentuknya jaringan 
parut pada kornea; orang ini umumnya tidak menularkan penyakit lagi. 

 
4.  Reservoir:  Reservoir penyakit ini adalah manusia 
 
 
5.  Cara penularan  

Melalui kontak langsung dengan discharge yang keluar dari mata yang terkena infeksi 
atau dari discharges nasofaring melalui jari atau kontak tidak langsung dengan benda yang 
terkontaminasi, seperti handuk, pakaian dan benda-benda lain yang dicemari discharge 
nasofaring dari penderita. Lalat, terutama Musca sorbens di Afrika dan Timur Tengah dan 
spesies jenis Hippelates di Amerika bagian selatan, ikut berperan pada penyebaran 
penyakit. Pada anak-anak yang menderita trachoma aktif, chlamydia dapat ditemukan dari 
nasofaring dan rektum. Namun didaerah endemis untuk serovarian dari trachoma tidak 
ditemukan reservoir genital. 

 
6.  Masa inkubasi: Masa inkubasi 5 sampai dengan 12 hari 
  
7.  Masa penularan

Masa penularanan berlangsung selama masih ada lesi aktif di konjungtiva dan kelenjar-
kelenjar adneksa maka selama itu penularan dapat berlangsung bertahun tahun. 
Konsentrasi organisme dalam jaringan berkurang banyak  dengan terbentuknya jaringan 
parut, tetapi jumlahnya akan meningkat kembali dengan reaktivasi dari penyakit dan 
terbentuknya discharge kembali. Penderita tidak menular lagi 1 – 3 hari setelah diberi 
pengobatan dengan antibiotika sebelum terjadinya perbaikan gejala klinis. 

 
8.  Kerentanan dan kekebalan 

Semua orang rentan terhadap penyakit ini; tidak ada bukti bahwa infeksi ini dapat 
membentuk kekebalan dan belum ditemukan  vaksin yang efektif untuk mencegah infeksi 
atau mencegah eratnya perjalanan penyakit. Di daerah endemis, anak-anak lebih sering 
terserang penyakit ini dibandingkan dengan orang dewasa. Beratnya penyakit biasanya 
selalu berhubungan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, terutama pemukiman yang 
sanitasi lingkungannya jelek, angin yang kering , debu halus dan pasir bisa ikut 
mempengaruhi beratnya penyakit. 
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9.  Cara – cara pemberantasan 
A. Cara-cara pencegahan 

1). Berikan penyuluhan kepada masyarakat tentang perlunya menjaga kebersihan 
perorangan terutama risiko menggunakan alat-alat dalam toilet umum bersama. 

2). Perbaiki fasilitas sanitasi dasar. Sediakan air dan sabun, dalam jumlah yang cukup. 
Anjurkan sering mencuci muka, hindari penggunaan handuk bersama-sama. 

3). Sediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan yang cukup serta fasilitas 
untuk menemukan penderita, terutama untuk anak-anak pra sekolah. 

4). Lakukan investigasi epidemiologis untuk mencari faktor-faktor yang berperan 
dalam proses penularan penyakit pada situasi tertentu. 

            
B. Penanganan  penderita, kontak, lingkungan sekitarnya 

1). Laporan kepada Dinas Kesehatan setempat; laporan kasus, dibutuhkan di sejumlah 
negara bagian di AS dan dibeberapa negara dengan endemisitas rendah, Kelas 2B 
(lihat tentang pelaporan penyakit menular). 

2). Isolasi: Tindakan isolasi tidak praktis. Untuk penderita yang dirawat di rumah 
sakit perlu dilakukan kewaspadaan universal terhadap sekrit dan discharge.  

3). Disinfeksi serentak: Disinfeksi dilakukan terhadap discharge dan seluruh peralatan 
yang tercemar. 

4). Karantina: Tidak ada 
5). Imunisasi: Tidak ada 
6). Investigasi terhadap kontak dan sumber infeksi dilakukan terhadap seluruh 

anggota keluarga dari penderita, teman bermain dan teman sekolah. 
7). Pengobatan spesifik: Di daerah dimana penyakit ini berat dan hampir merata, 

maka dilakukan pengobatan massal terutama ditujukan kepada anak-anak yaitu 
dengan salep mata tetrasiklin atau eritromisin dengan jadwal yang bervariasi yaitu 
sehari dua kali selama 5 hari atau sekali sebulan selama 6 bulan. 
Pengobatan Oral dengan sulfonamid, tetrasiklin, eritromisin dan asitromisin  juga 
efektif pada stadium aktif.  

 
C.  Penanggulangan Wabah  

Di daerah yang  hiperendemis, pemberian pengobatan massal sangat berhasil dalam 
menurunkan prevalensi dan beratnya penyakit. Hal ini akan berhasil jika dilakukan 
bersama sama dengan penyuluhan tentang kebersihan perorangan, dan perbaikan 
sanitasi lingkungan terutama penyediaan fasilitas air bersih dalam jumlah yang cukup.    

 
D.  Implikasi bencana: Tidak ada 

E. Tindakan Internasional:  Manfaatkan Pusat-pusat Kerjasama WHO. 
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DEMAN TRENCH      ICD-9 083.1; ICD-10 A79.0 
( Quintana fever) 
 
1. Identifikasi 

Penyakit yang ditandai dengan demam yang disebabkan oleh bakteri tidak fatal dengan 
derajat panyakit dan manifestasi klinis yang bervariasi. Gejala klinis yang muncul adalah 
sakit kepala, lemah badan, sakit dibawah lutut. Gejala klinis bisa muncul mendadak atau 
perlahan lahan, dengan demam yang hilang timbul seperti tifoid atau demam hanya 
muncul sekali saja dan berlangsung beberapa hari. 
Sering disertai dengan splenomegali dan ruam makuler yang kemudian menghilang. 
Gejala klinis bisa muncul kembali beberapa tahun setelah infeksi primer. Bisa juga 
muncul dalam bentuk subklinis dimana organisme tetap ada dalam darah selama berbulan 
bulan dengan atau tanpa gejala klinis yang berulang. Pada penderita HIV/AIDS atau 
mereka yang mempunyai masalah dalam sistem kekebalan dapat terjadi bakteriemi, 
osteomielitis dan angiomatosis basiler. Endokarditis juga pernah dilaporkan pada 
penderita dikalangan pecandu alkohol. Diagnosa laboratoris dibuat dengan kultur dari 
spesimen darah pada agar darah dengan CO2 5%. Mikrokoloni akan muncul dalam 8-21 
hari setelah diinkubasi pada suhu 370C (98,60F). Infeksi merangsang terbentuknya 
antibodi spesifik terhadap genus yang terdeteksi dengan pemeriksaan serologis. 
Pemeriksaan IFA dapat dilakukan dan tersedia di CDC Atlanta. 

  
2. Penyebab  penyakit: Bartonella quintana (dulu disebut dengan nama Rochalimaea 

quintana) 
 
3. Distribusi penyakit 

Wabah muncul di Eropa pada waktu perang dunia I dan II  karena para prajurit dan para 
tahanan hidup dalam lingkungan kumuh berdesak desakan dan tidak bersih. Kasus 
sporadis yang muncul didaerah endemis kemungkinan tidak terdeteksi. Organisme 
mungkin dapat ditemukan pada kutu dalam tubuh manusia. Fokus endemis infeksi 
ditemukan di Polandia, Soviet, Meksiko, Bolivia, Burundi, Ethiopia dan Afrika Utara. Di 
AS ada dua bentuk infeksi ditemukan pada tahun 1990-an: 
a. Infeksi Oportunistik pada pasien AIDS (terkadang muncul sebagai angiomatosis 

basiler, lihat Cat Scratch Disease).  
b. Demam yang ditularkan melalui kutu manusia dikalangan gelandangan pecandu 

alkohol yang disebut “urban trench fever” dan terkadang disertai dengan endokarditis. 
 
4. Reservoir  

Manusia, bertindak sebagai reservoir. Hospes intermediernya adalah Pediculus humanus 
corporis. Organisme ini berkembang biak di luar sel di dalam lumen usus yang 
berlangsung yaitu tepatnya 5 minggu setelah menetas. 

   
5. Cara penularan 

Tidak langsung ditularkan dari orang ke orang. Orang terinfeksi dengan cara inokulasi 
organisme melalui kotoran kutu badan yang masuk melalui luka atau celah kulit, akibat 
gigitan kutu atau karena sebab lain. Kutu yang terinfeksi mulai mengeluarkan kotoran 
yang infeksi 5-12 hari setelah kutu mengisap darah yang infektif dan kutu tetap infektif 
seumur hidup mereka. Stadium nimfe dapat juga terinfeksi.  
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Penularan penyakit terjadi karena kutu yang infektif pindah dari tubuh orang yang demam 
atau dari tubuh orang yang meninggal ke tubuh orang normal. Karena kutu cenderung 
mencari suhu normal, menghindari suhu diatas atau dibawah normal. 

 
6.  Masa inkubasi: Biasanya 7 – 30 hari 
 
7.  Masa penularan 

Organisme dapat bertahan dalam sirkulasi darah dalam beberapa minggu, bberapa bulan 
bahkan beberapa tahun dan dapat muncul kembali tanpa gejala. Kutu yang mengisap 
darah ini akan terinfeksi dan dapat menularkan kepada orang lain. Orang dengan riwayat 
menderita demam Trench tidak boleh menjadi donor. 

 
8.  Kerentanan dan Kekebalan 

Setiap orang rentan terhadap penyakit ini. Belum diketahui dengan jelas apakah setelah 
infeksi muncul kekebalan baik terhadap organismenya sendiri ataupun terhadap timbulnya 
gejala penyakit. 

 
9.  Cara-cara pemberantasan 

A.  Cara pencegahan 
Prosedur pembasmian kutu dapat membunuh kutu sebagai vektor dan mencegah 
terjadinya penularan terhadap manusia. Menaburkan insektisida yang tepat pada 
pakaian dan badan.  

 
B.  Penanganan penderita, kontak, lingkungan sekitarnya. 

1). Laporan kepada Institusi Kesehatan setempat: Jika ditemukan penderita, segera 
dilaporkan kepada Institusi Kesehatan setempat agar dapat dilakukan evaluasi 
terhadap kepadatan kutu penyebar penyakit dikalangan penduduk. Dengan laporan 
ini Dinas Kesehatan setempat dapat melakukan tindakan yang diperlukan 
mengingat kutu ini dapat juga menularkan penyakit tifus epidemika, demam bolak 
balik, Kelas 3B (lihat tentang pelaporan penyakit menular). 

2). Isolasi: Tidak diperlukan apabila telah dilakukan pembasmian kutu. 
3). Disinfeksi serentak: Pakaian yang kena kutu harus didisinfeksi untuk membunuh 

kutu. 
4). Karantina: Tidak ada 
5). Imunisasi:  Tidak ada 
6). Investigasi kontak dan sumber infeksi: Periksalah semua pakaian dan tubuh orang 

yang mempunyai risiko terkena kutu. Jika ditemukan kutu lakukan tindakan 
disinfeksi. 

7). Pengobatan spesifik: obat spesifik adalah tetracycline biasanya doxycycline 
diberikan selama 2 sampai dengan 4 minggu. Pasien pertama-tama harus 
dievaluasi apakah mereka terkena endokarditis. Hal ini akan mempengaruhi lama 
dan tindak lanjut pengobatan antibiotika. Dapat terjadi relaps walaupun sudah 
diberikan terapi antibiotika baik pada orang dengan status kekebalan normal 
ataupun pada orang dengan gangguan sistem kekebalan. 
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C.  Penanggulangan Wabah 
Pada waktu terjadi KLB, dilakukan pemberian insektisida residual pada pakaian 
seluruh anggota masyarakat didaerah terjangkit. 

 
D. Implikasi Bencana. 

Risiko penularan meningkat apabila orang yang tubuhnya mengandung kutu dipaksa 
tinggal didaerah berpenghuni padat dengan sanitasi lingkungan yang jelek (Lihat 9B1 
di atas). 

 
E. Tindakan Internasional: Manfaatkan Pusat-pusat Kerja sama WHO.         

 
 
 
TRICHINELLOSIS       ICD-9 124; ICD-10 B75 
(TRICHINIASIS, TRICHINOSIS) 
 
1. Identifikasi 

Penyakit yang disebabkan oleh cacing perut berbentuk bulat dimana larva (trichinae) 
migrasi menuju otot dan membentuk kapsul. Gejala klinis penyakit ini sangat bervariasi 
mulai dari tanpa gejala sama sekali sampai kepada penyakit dengan gejala klinis yang 
berat dan fatal tergantung kepada jumlah larva yang ditelan. Gejala awal yang muncul 
biasanya berupa kaku dan sakit pada otot, demam disertai dengan oedem pada kelopak 
mata atas. 
Terkadang diikuti dengan perdarahan subkonjungtiva, subungual atau perdarahan pada 
retina, sakit pad bola mata dan fotofobia. Setelah muncul gejala-gejala pada mata biasanya 
diikuti dengan berkeringat, menggigil, badan lemah, eosinofilia yang cepat. Timbul juga 
gejala-gejala gastronitestinal seperti diare oleh karena aktivitas cacing dewasa. Gejala 
gastrointestinal muncul sebelum gejala pada mata muncul. 
Demam biasanya hilang timbul (remiten) bisa mencapai 400C (1040F); demam hilang 
setelah 1 – 6 minggu, tergantung intensitas dari infeksi. Komplikasi pada jantung dan 
syaraf muncul pada minggu ke 3 sampai dengan ke 6. Pada kasus fatal, kematian terjadi 
karena infark miokard pada minggu pertama sampai kedua atau antara minggu ke 4 dan ke 
8. Pemeriksaan serologis dan adanya eosinofilia membantu penegakan diagnosa. Biopsi 
otot biasanya dilakukan pada hari ke 10 setelah infeksi biasanya memberikan hasil positif 
pada minggu ke 4 dan ke 5 setela infeksi. Hasil biopsi positif jika pada pemeriksaan 
ditemukan kista cacing yang belum mengalami kolsifikasi.    

 
2. Penyebab Penyakit: - Trichinella spiralis, termasuk nematoda usus. Klasifikasi 

taksonomi berbeda diberikan kepada isolat yang dijumpai dberbagai belahan dunia 
misalnya yang ditemukan di kutub utara (T. nativa), di daerah Palaearctic T. britovi), di 
Afrika (T. nelsoni) dan di berbagai wilayah lain (T. pseudospirialis). 

 
3. Distribusi Penyakit 

Penyakit ini tersebar diseluruh dunia dengan insidensi yang bervariasi. Insidensi penyakit 
yang bervariasi dipengaruhi oleh antara lain kebiasaan masyarakat menyiapkan dan 
mengkonsumsi daging babi atau daging hewan liar lainnya dan tergantung kepada sistem 
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pencatatan dan pelaporan serta sistem pelayanan kesehatan setempat. Kasus biasanya 
tersebar secara sporadis dan kalau terjadi KLB biasanya pada wilayah terbatas. KLB 
biasanya terjadi sebagai akibat mengkonsumsi sosis atau produk lain yang mengandung 
daging babi atau daging mamalia yang berasal dari kutub utara. Beberapa KLB yang 
pernah dilaporkan terjadi di Itali dan Perancis disebabkan oleh daging kuda yang 
terinfeksi. 

 
4. Reservoir 

Babi, kucing, kuda, tikus dan binatang liar lainnya seperti serigala, beruang kutub dan 
mamalia laut di kutub utara serta singa dan macan kumbang di daerah tropis. 

 
5. Cara Penularan 

Penularan terjadi karena makan daging mentah atau tidak dimasak dengan sempurna yang 
mengandung larva, terutama daging babi, produk daging babi serta produk daging sapi 
seperti hamburger yang sengaja atau tidak sengaja dicampur dengan daging babi mentah. 
Didalam epitel usus halus, larva berkembang menjadi dewasa. Cacing betina yang gravid 
kemudian mengeluarkan larva yang menembus saluran limfe atau venule dan 
disebarluaskan melalui aliran darah keseluruh tubuh. Larva membentuk kapsul di dalam 
sendi-sendi tulang. 

 
6. Masa Inkubasi 

Gejala sistemik biasanya muncul sekitar 8-15 hari setelah memakan daging yang infektif; 
masa inkubasi biasanya bervariasi antara 5 dan 45 hari tergantung pada jumlah parasit 
yang ada. Gejala pada saluran pencernaan dapat timbul dalam beberapa hari. 

 
7. Masa Penularan 

Tidak ditularkan langsung dari orang ke orang. Hospes hewan tetap infektif selama 
beberapa bulan, dan daging dari hewan-hewan tersebut tetap infektif selama daging 
tersebut tidak dimasak, dibekukan atau diradiasi untuk membunuh larva. 

 
8. Kerentanan dan Kekebalan 

Semua orang rentan terhadap penyakit ini. Infeksi dapat menimbulkan imunitas parsial. 
 
9. Cara – cara Pemberantasan  

A. Cara-cara Pencegahan 
1) Berikan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara-cara penularan penyakit ini. 

Dan beri penjelasan tentang perlunya memasak daging babi atau produk daging 
babi dan daging hewan liar sebelum dikonsumsi, pada suhu yang tepat dan dengan 
cara yang tepat. Pada waktu dimasak hendaknya seluruh bagian daging bisa 
mencapai suhu 710C (1600F), daging akan terlihat dari berwarna merah jambu 
menjadi abu-abu. Pada suhu ini larva cacing akan mati. Tindakan ini harus 
dilakukan kecuali telah diketahui dengan pasti bahwa daging atau produk daging 
yang akan dikonsumsi telah diolah dengan benar baik dengan pemanasan yang 
tepat, dibekukan atau di iradiasi untuk membunuh trichinae. 
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2) Gilinglah daging babi dengan menggunakan penggilingan ter[pisah. Jika gilingan 
yang dipakai untuk menggiling daging babai akan digunakan untuk menggiling 
daging lain, bersihkan penggilingan tersebut dengan seksama. 

3) Terapkan peraturan dengan ketat yang mewajibkan agar semua produk daging babi 
agar diradiasi pada saat proses pengolahannya. 
Lakukan uji dengan teknik digesti terhadap bangkai binatang untuk mengetahui 
ada tidaknya infeksi. Lakukan tes imunodiagnosis terhadap ternak babi dengan tes 
Elisa yang sudah diakui. 

4) Terapkan peraturan dengan ketat terhadap produk yang menggunakan daging babi 
mentah yang penampilannya seperti sudah dimasak; hanya daging yang bebas 
trichinae yang boleh digunakan. Peraturan ini juga diterapkan dengan ketat 
terhadap produk yang secara tradisional tidak dilakukan pemanasan yang cukup 
pada tahap akhir proses untuk membunuh trichinae. 

5) Buat peraturan yang mewajibkan agar sisa-sisa makanan atau sampah dan sisa-sisa 
hewan potong dimasak terlebih dahulu sebelum diberikan untuk makanan babi. 

6) Beri penyuluhan kepada para pemburu agar memasak daging buruan mereka 
sebelum dikonsumsi (daging buruan seperti daging singa laut, anjing laut, babi 
hutan, beruang dan binatang luas lainnya). 

7) Pembekuan yang dilakukan terhadap tumpukan daging pada suhu tertentu cukup 
efektif untuk membunuh trichinae. Misalnya daging dengan ketebalan 15 cm 
disimpan pada suhu –150C (50F) sebelum 30 hari atau pada suhu –250C     (-130F) 
atau pada suhu lebih rendah lagi selama 10 hari akan membunuh seluruh bentuk 
kista trichinae. Daging yang lebih tebal hendaknya disimpan pada suhu yang lebih 
rendah paling sedikit selama 20 hari. Suhu serendah ini tidak mempan terhadap 
strain kutub utara yang tahan terhadap suhu dingin yaitu T. nativa yang ditemukan 
didalam daging singa laut dan beruang, jarang ditemukan pada daging babi. 

8) Radiasi sinar gamma pada dosis rendah yang dilakukkan terhadap daging babi dan 
bangkai binatang cukup efektif untuk mensterilkan dan dosis yang lebih tinggi 
dapat membunuh kista larva trichinae. 

 
B. Pengawasan Penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya 

1) Laporan kepada Instansi Kesehatan setempat: Kasus wajib dilaporkan hampir di 
seluruh negara bagian di AS dan di kebanyakan negara di dunia, kelas 2B (lihat 
tentang Pelaporan Penyakit Menular). 

2) Isolasi: Tidak dilakukan 
3) Disinfektasi: Tidak dilakukan 
4) Karantina: Tidak dilakukan 
5) Imunisasi kontak: Tidak ada 
6) Penyelidikan terhadap kontak dan sumber infeksi: Periksa seluruh anggota 

keluarga lainnya dan orang-orang yang telah menyantap daging yang diduga 
sebagai sumber infeksi. Sita semua sisa makanan yang dicurigai tersebut. 

7) Pengobatan spesifik: Pengobatan dengan albendazole (Zentel® atau mebendazole 
(Vermox®) efektif pada stadium intestinal dan pada stadium parasit ada diotot. 
Pemberian kortikosteroid ditujukan hanya bagi penderita berat untuk mengurangi 
gejala inflamasi apabila jantung dan SSP yang terserang; Namun pemberian 
kortikosteroid ini akan menunda eliminasi cacing dewasa dari perut.  

 



 533

Pada situasi yang sangat jarang dimana orang tahu bahwa mereka telah 
mengkonsumsi daging yang terinfeksi maka pemberian obat cacing segera akan 
mencegah timbulnya gejala klinis. 

 
C. Penanggulangan Wabah: Jika terjadi KLB, lakukan investigasi epidemiologis apabila 

telah terjadi penularan dengan pola “Common source”. Musnahkan semua sisa 
makanan yang tercemar dan lakukan koreksi terhadap praktek-praktek yng tidak benar. 
Basmi seluruh kawanan ternak babi yang tercemar. 

 
D. Implikasi bencana: Tidak ada 

 
E. Tindakan Internasional: Manfaatkan Pusat-Pusat Kerja sama WHO. 

 
 
 
TRICHOMONIASIS      ICD-9 131; ICD-10 A59 
 
 
1. Identifikasi 

Penyakit protozoa persisten yang umum menyerang saluran urogenital pada wanita 
ditandai dengan timbulnya vaginitis dengan bercak-bercak berwarna merah seperti 
“strawberry”, disertai dengan discharge berwarna hijau dan berbau. Penyakit ini dapat 
menimbulkan uretritis atau cystitis dan umumnya tanpa geja; dapat menyebabkan terjadi 
komplikasi obstetrik dan dapat memfasilitasi terjadinya infeksi HIV. 
Infeksi pada pria biaanya menyerang kelenjar prostate, uretra, vesikula seminalis, 
menimbulkan gejala ringan namun dapat menyebabkan terjadinya uretritis non gonokokal 
pada sekitar 5 –10% dari penderita. 
Biasanya trichomoniasis berdampingan dengan gonorrhea; pada suatu studi ditemukan 
sekitar 40%. Oleh karena itu jika ditemukan trichomoniasis maka perlu dilakukan 
penilaian menyeluruh terhadap semua patogen penyebab “STD” (“STD Check”). 
Diagnosa ditegakkan dengan ditemukannya parasit yang bergerak pada pemeriksaan 
mikroskopis atau dari kultur discharge. Parasit juga dapat dilihat dengan pengecatan pap. 

 
2. Penyebab Infeksi: Trichomonas vaginalis, protozoa dengan flagella. 
 
3. Distribusi Penyakit 

Tersebar luas; penyakit yang sering terjadi hampir di seluruh benua dan menyerang semua 
ras bangsa, terutama menyerang orang dewasa dengan insidensi yang tinggi pada wanita 
usia 16 – 35 tahun. Secara keseluruhan sekitar 20% wanita terkena infeksi pada masa usia 
subur. 

 
4. Reservoir: Manusia 
 
5. Cara-cara Penularan: 
 Melalui kontak dengan vagina dan discharge uretra dari penderita pada waktu senggama. 
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6. Masa Inkubasi 
Dari 4 sampai 20 hari, rata-rata 7 hari; kebanyakan adalah berupa karier tanpa gejala 
selama bertahun - tahun. 

 
7. Masa Penularan: Penderita tetap menular selama adanya infeksi yang persisten, dapat 

berlangsung bertahun - tahun. 
 
8. Kerentanan dan Kekebalan 

Semua orang rentan terhadap infeksi dan infeksi yang menimbulkan gejala klinis 
umumnya terjadi pada wanita. 

 
9. Cara-cara Pemberantasan 

A. Upaya pencegahan 
Beri penyuluhan kepada masyarakat agar segera memeriksakan diri ke fasilitas 
kesehatan apabila mengalami kelainan berupa keluarnya discharge yang berlebihan 
dari alat kelamin mereka. Jangan melakukan hubungan seksual sebelum dilakukan 
pemeriksaan yang tuntas. Ajarkan masyarakat tentang perilaku seksual yang aman. 
Anjurkan pengunaan kondom bagi mereka yang suka berganti ganti pasangan. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar 

1) Laporan kepada institusi kesehatan setempat: Laporan resmi tidak diperlukan, 
Kelas 5. 

2) Isolasi: Tidak ada. Hindari hubungan seks selama masa penularan dan selama 
dilakukan pengobatan 

3) Disinfeksi: Tidak ada. Organisme tidak dapat bertahan hidup dalam keadaan 
kering 

4) Karantina: Tidak dilakukan 
5) Imunisasi kontak: Tidak ada 
6) Penyelidikan terhadap kontak dan sumber infeksi: Pasangan seks harus diperiksa 

untuk menemukan STD lainnya dan harus diobati.  
7) Pengobatan spesifik: Metronidazole (Flagyl®), tinidazole (Fasigyn®) atau 

ornidazole (Tiberal®) oral efektif digunakan baik pada pasien pria maupun wanita; 
obat ini kontra indikasi jika diberikan selama trimester pertama kehamilan. Dapat 
juga diberikan Clotrimazole, obat ini dapat menyembuhkan penderita sampai 50%, 
dan mengurangi gejala klinis. Pada saat yang sama pasangan seksual penderita 
hendaknya juga diberi pengobatan. 

 Telah dilaporkan adanya penderita yang resisten terhadap metronidazole. Untuk 
penderita yang resisten terhadap metronidazole diobati dengan paromomycin, 
intravaginal. 

 
C. Penanggulangan Wabah/KLB: Tidak ada 

 
D. Implikasi bencana: Tidak ada 

 
E. Tindakan Internasional: Tidak ada. 
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TRICHURIASIS      ICD-9 127.3; ICD-10 B79 
(Trichocephaliasis, penyakit cacing cambuk) 
 
1. Identifikasi  

Infeksi nematoda pada usus besar dan biasanya asimptomatis. Infeksi berat dapat 
menyebabkan kotoran berisi darah dan lendir, serta disertai diare. Prolaps rektal 
“Clubbing fingers”, hipoproteinemia, anemia dan gangguan pertumbuhan dapat terjadi 
pada anak-anak dengan infeksi berat. 
Diagnosis ditegakkan dengan ditemukannya telur cacing pada tinja atau dengan 
sigmoidoskopi terlihat cacing menempel pada bagian bawah colon pada infeksi berat. 
Telur cacing ini harus dibedakan dengan telur cacing Capillaria. 

 
2. Penyebab Penyakit 

Trichuris trichiura (Trichocephalus trichiurus), termasuk nematoda; cacing cambuk pada 
manusia. 

 
3. Distribusi penyakit: Tersebar diseluruh dunia, terutama didaerah panas dan lembab. 
 
4. Reservoir: Manusia adalah sebagai reservoir, sedangkan cacing cambuk hewan tidak 

infektif terhadap manusia 
 
5. Cara Penularan  

Cara penularan adalah tidak langsung, terutama karena kebiasaan menggigit/menjilat 
benda-benda yang terkontaminasi atau karena mengkonsumsi sayuran yang 
terkontaminasi : Trichiuriasis tidak langsung ditularkan dari orang ke orang. Telur yang 
keluar melalui tinja untuk menjadi infektif membutuhkan waktu paling sedikit 10 – 14 
hari di tanah yang hangat dan lembab. Setelah telur tertelan, telur menetas dan larva 
menempel pada mukosa dari cecum dan colon proximal dan berkembang menjadi cacing 
dewasa. Telur cacing ditemukan dalam tinja setelah 70 – 90 hari sejak menelan telur 
dengan embrio. Gejala klinis bisa muncul lebih cepat. 

 
6. Masa Inkubasi: Tidak jelas 
 
7. Masa Penularan: Masa penularan dapat berlangung beberapa tahun pada carrier yang 

tidak diobati. 
8. Kerentanan dan kekebalan: Semua orang rentan terhadap infeksi cacing ini. 
 
9. Cara-cara Pemberantasan  

A. Cara-cara Pencegahan   
1). Beri Penyuluhan kesehatan kepada semua anggota keluarga, terutama anak-anak 

mengenai manfaat penggunaan jamban. 
2). Sediakan fasilitas jamban yang cukup untuk pembuangan kotoran. 
3). Mendorong kebiasaan yang higienis, perilaku hidup bersih dan sehat, terutama 

membiasakan cuci tangan sebelum makan, cucilah sayur sayuran, buah buahan dan 
bahan makanan lainnya sebaik baiknya sebelum di konsumsi, untuk menghindari 
tertelannya tanah dan debu yang mencemari. 
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B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya 
1) Laporan ke Dinas Kesehatan setempat:  Laporan wajib tidak dilakukan, kelas 5 

(Lihat tentang Pelaporan Penyakit Menular). Jika ditemukan sejumlah penderita 
trichuriasis di suatu sekolah beritahukan kepada kepala sekolah dan pejabat yang 
bertanggung jawab terhadap UKS. 

2) Isolasi :  tidak diperlukan 
3) Disinfeksi: tidak diperlukan; lakukan pembuangan kotoran yang saniter. 
4) Karantina: tidak perlu 
5) Imunisasi kontak: tidak dilakukan 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi: Lakukan pemeriksaan terhadap semua 

spesimen tinja dari seluruh anggota keluarga yang menunjukkan gejala, terutama 
anak-anak dan teman main mereka. 

7) Pengobatan spesifik : 
 Obat pilihan :  Mebendazole (Vermox ®)  
 Obat alternatif   :  Albendazole (Zentel®) dan Oxantel (Tidak beredar di AS) 
 Peraturan yang umum : Wanita hamil pada trimester pertama tidak diberikan 

pengobatan kecuali ada indikasi medis spesifik 
 

C. Penanggulangan wabah:  Tidak ada. 
 
D. Implikasi bencana:  Tidak ada. 
 
E. Tindakan Internasional:  Tidak ada. 

 
 
 
 
TRYPANOSOMIASIS     ICD - 9 086, ICD-10 B56 – B57 
 
I. AFRICAN TRYPANOSOMIASIS   ICD - 9  086.3 – 086.5 ; ICD-10 B56 
 
1. Identifikasi   

Merupakan penyakit protozoa sistemik. Stadium awal penyakit ditandai dengan 
terbentuknya ulcus (Chancre) yang sakit sekali yang pada awalnya berkembang dari 
papula menjadi nodula. Gejala-gejala ini ditemukan pada tempat gigitan lalat tse tse. 
Gejala lain yang ditemukan adalah demam, sakit kepala yang amat sangat, insomnia, 
pembengkakan kelenjar limfe tanpa disertai rasa sakit, berat badan menurun, somnolen 
dan tanda-tanda lain SSP. Penyakit gambiense (ICD9 086.3; ICD-10 B56.0) bisa 
berlangsung bertahun tahun; sedangkan penyakit rhodesiense (ICD-9 086.4; ICD-10 
B56.1) lethal dalam beberapa minggu atau dalam beberapa bulan jika tidak diobati. Kedua 
bentuk penyakit ini fatal jika tidak diobati.  
Diagnosa ditegakkan dengan ditemukannya trypanosoma didalam darah, cairan limfe atau 
LCS. Untuk penyakit jenis gambiense diperlukan teknik konsentrasi parasit seperti 
sentrifugasi dengan tabung kapiler, “Quantitative Buffy Coat” (QBC) atau dengan 
“minianion exchange centrifugation”. Teknik-teknik ini jarang digunakan pada penyakit 
jenis rhodesiense.  
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Untuk penyakit jenis rhodesiense terkadang digunakan teknik inokulasi pada tikus 
percobaan. Spesimen yang diambil dari aspirat kelenjar limfe membantu ditemukannya 
parasit. Antibodi spesifik dapat diketahui dengan menggunakan teknik pemeriksaan 
ELISA, IFA dan tes aglutinasi. Titer imunoglobulin yang tinggi terutama IgM umum 
ditemukan pada penderita tripanosomiasis Afrika “Circulating antigen” dapat dideteksi 
dengan menggunakan berbagai teknik pemeriksaan imunologis seperti dengan kartu Tryp 
Tech CIATT, tes aglutinasi tidak langsung. 

 
2. Penyebab Penyakit  

Penyebab penyakit adalah Trypanosoma brucei gambiense dan T.b. rhodesiense, flagelata 
darah. Kriteria untuk diferensiasi spesies tidaklah mutlak; isolat yang diambil dari kasus 
virulen dengan perjalanan penyakit yang sangat progresif dianggap sebagai  T. B 
rhodesiense, terutama apabila infeksi terjadi di Afrika bagian timur. Sedangkan jika 
infeksi didapatkan di Afrika bagian barat dan tengah, biasanya perjalanan penyakit lebih 
kronis biasanya disebabkan oleh T.b. gambiense. 

 
3. Distribusi Penyakit 

Penyakit ini menyebar didaerah tropis benua Afrika antara 150LU dan 200LS, sesuai 
dengan daerah penyebaran lalat tsetse. Di daerah endemis 0,1% - 2% penduduk terineksi. 
Pada saat terjadi KB prevalensi penyakit ini bisa mencapai 70%. KLB dapat terjadi 
apabila karena sesuatu hal terjadi peningkatan intensitas kontak antara manusia dan lalat 
tsetse atau strain tripanosoma yang virulen masuk kedaerah dimana densitas lalat tsetse 
sangat padat. Masuknya strain virulen dimungkinkan oleh karena adanya pergerakan 
hospes manusia atau lalat tsetse yang terinfeksi ke suatu daerah. Lalat Glossina palpalis 
merupakan vector utama, dibagian barat dan bagian tengah Afrika. Infeksi biasanya terjadi 
disepanjang aliran sungai atau anak sungai yang berbatasan dengan daerah yang berhutan. 
Di Afrika bagian timur dan danau victoria vector utamanya adalah kelompok G. 
Morsitans, infeksi terjadi didaerah savana yang kering.  
G. fuscipes yang termasuk dalam kelompok palpalis merupakan vector penular penyakit 
pada saat KLB penyakit tidur jenis rhodiense yang terjadi di Kenya dan Zaire dan vector 
ini juga sejak tahun 1976 diketahui sebagai vector pada penularan peridomestik di 
Uganda. 

 
4.  Reservoir: Untuk T.b. gambiense, manusia merupakan reservoir utama, sedangkan 

peranan binatang peliharaan dan binatang buas sebagai reservoir tidak jelas. Binatang 
buas terutama babi hutan dan sapi peliharaan merupakan reservoir utama T.b. rhodiense. 

 
5. Cara Penularan: Penularan terjadi melalui gigitan lalat tsetse Glossina infektif. Di alam 

terdapat  6 spesies  yang  berperan sebagai  vektor  utama, G. Palpalis, G. Tachinoides, G. 
Morsitans, G. Pallidipes, G. Swynnertoni dan G.fuscipes. Lalat tsetse terinfeksi karena 
menghisap darah manusia atau binatang yang mengandung trypanosoma. 
Parasit berkembang biak dalam tubuh lalat selama 12-30 hari, tergantung pada suhu dan 
faktor-faktor lain, sampai terjadi bentuk infektif didalam kelenjar-kelenjar ludahnya. 
Sekali terinfeksi lalat tsetse akan tetap infektif selama hidupnya (rata-rata 3 bulan, bisa 
sampai 10 bulan). Infeksi pada lalat tidak diturunkan ke generasi lalat berikutnya.  
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Penularan kongenital dapat terjadi pada manusia. Penularan langsung secara mekanis 
dapat terjadi melalui darah pada probosis Glossina dan serangga penggigit lainnya, seperti 
lalat kuda, atau karena kecelakaan di laboratorium. 
 

6.  Masa Inkubasi    
Masa inkubasi  infeksi  T.b. rhodiensiense  yang  lebih  virulen, biasanya 3 hari sampai 
dengan beberapa minggu. Masa inkubasi infeksi T.b gambiense yang lebih kronik, 
berlangsung lebih lama yaitu beberapa bulan sampai bahkan beberapa tahun. 

 
7. Masa Penularan   
 Penularan kepada lalat tsetse terjadi selama ada parasit didalam darah manusia dan hewan 

yang terinfeksi. Parasitemia muncul dengan intensitas bervariasi pada saat-saat tertentu 
pada kasus-kasus yang tidak di obati, parasitemia terjadi pada semua stadium tahapan 
penyakit. Pada suatu penelitian yang dilakukan terhadap penyakit rhodesiense, 
parasitemia ditemukan hanya pada 60 % kasus infeksi. 

 
8. Kerentanan dan kekebalan  
 Semua orang rentan terhadap penyakit ini. Kadang kala terjadi infeksi tanpa gejala baik 

pada infeksi T b. Gambiense maupun infeksi T.b. rhodesiense. Pernah ada yang 
melaporkan bahwa ada penderita dengan infeksi jenis gambience tanpa gejala SSP yang 
sembuh spontan namun laporan ini belum terbukti kebenarannya. 

 
9. Cara-cara pemberantasan  

A. Cara-cara Pencegahan  
Memilih cara pencegahan yang tepat harus di dasari pada pengetahuan dan pengenalan 
ekologi dari vektor dan penyebab penyakit disuatu wilayah. Dengan pengetahuan 
tersebut,  maka suatu daerah  dengan keadaan geografis tertentu, dapat dilakukan satu 
atau beberapa langkah berikut sebagai langkah prioritas dalam upaya pencegahan : 
1). Berikan Penyuluhan kepada masyarakat tentang cara-cara perlindungan diri 

terhadap gigitan lalat tsetse. 
2). Menurunkan populasi parasit melalui survei masyarakat untuk menemukan mereka 

yang terinfeksi, obati mereka yang terinfeksi. 
3). Bila perlu hancurkan habitat lalat tsetse, namun tidak dianjurkan  untuk 

menghancurkan vegetasi secara tidak merata. Membersihkan semak-semak dan 
memotong rumput disekitar desa sangat bermanfaat pada saat terjadi penularan 
peridomestik. Apabila pada wilayah yang telah dibersihkan dari vegetasi liar 
dilakukan reklamasi dan dimanfaatkan untuk lahan pertanian maka masalah vektor 
teratasi untuk selamanya. 

4)  Mengurangi kepadatan lalat dengan menggunakan perangkap dan kelambu yang 
sudah dicelup dengan deltametrin serta dengan penyemprotan insektisida residual 
(perythroid sintetik 5%, DDT, dan dieldrin 3% merupakan insektidida yang 
efektif). Dalam situasi darurat gunakan insektisida aerosol yang disemprotkan dari 
udara. 

5) Melarang orang-orang yang pernah tinggal atau pernah mengunjungi daerah 
endemis di Afrika untuk menjadi donor darah. 
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B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya 
1) Laporan kepada Instansi Kesehatan setempat : Di daerah endemis tertentu, 

kembangkan sistem pencatatan dan pelaporan. Dan galakkan upaya pencegahan 
dan pemberantasan. Disebagian besar negara penyakit ini bukan penyakit yang 
wajib di laporkan kelas 3 B (lihat tentang pelaporan Penyakit Menular). 

2) Isolasi: Tidak dilakukan. Cegahlah agar lalat tsetse tidak menggigit penderita 
trypanosomiasis. Di beberapa negara, diberlakukan peraturan pembatasan gerak 
dari pasien-pasien yang tidak diobati. 

3) Disinfeksi serentak: Tidak dilakukan 
4) Karantina:  Tidak dilakukan 
5) Imunisasi terhadap kontak: Tidak dilakukan 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi : Bila penderita merupakan anggota dari 

rombongan wisatawan merupakan anggota dari rombongan wisatawan, maka 
anggota lain dari rombongan tersebut harus diberi tahu agar berhati-hati dan 
terhadap mereka dilakukan investigasi. 

7)  Pengobatan spesifik: Bila tidak terjadi perubahan gambaran sel dan kadar protein 
pada LCS, suramin merupakan obat pilihan untuk infeksi T.b. rhodiense  dan 
pentamidine untuk infeksi T.b. gambiense. Namun obat-obat ini tidak dapat 
menembus barier darah otak. 

 T.b. rhodesiense, mungkin sudah resistens terhadap pentamidine, Melarsoprol 
(Mel-B®) telah digunakan dengan hasil yang sangat efektif untuk mengobati 
pasien dengan gambaran LCS abnormal untuk semua jenis parasit, namun efek 
samping yang berat mungkin dapat terjadi pada 5 % - 10 % dari penderita. 

 Suramin dan melarsoprol bisa didapatkan dan tersedia di Depot Farmasi CDC 
Atlanta untuk tujuan penelitian. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Eflornithin 
(difluoromethylornithine (DFMO), Ornidyl®) lebih baik digunakan untuk 
pengobatan penyakit gambiense SSP, obat ini sejak tahun 1999 tidak ada dalam 
persediaan lagi di CDC Atlanta dan penyediaan obat ini oleh WHO dimasa yang 
akan datang tidak dapat dipastikan. Terhadap semua penderita yang sudah diobati 
harus dilakukan pemeriksaan ulang 3, 6 dan 24 bulan setelah pengobatan untuk 
mencegah kemungkinan relaps. 

 
C. Penanggulangan Wabah 

Dalam keadaan KLB lakukkan survei massal yang terorganisasikan dengan baik dan 
berikan pengobatan bagi penderita yang ditemukan serta lakukan pengendalian lalat 
tsetse. 
Bila terjadi lagi KLB di daerah yang sama walaupun sudah melaksanakan upaya-
upaya pemberantasan, maka upaya-upaya yang tercantum pada butir 9A harus 
dilakukan dengan lebih giat. 

 
D. Implikasi bencana: Tidak ada.  

 
E. Penanganan Internasional : 

Meningkatkan upaya kerjasama lintas sektor di daerah endemis. Penyebar luasan 
informasi dan meningkatkan tersedianya bahan dan alat diagnosa sederhana untuk 
skrining dan upaya sederhana pengendalian vektor.  
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Kembangkan sistem yang efektif pendistribusian reagen dan obat-obatan. 
Kembangkan sistem pelatihan pada tingkat nasional dan internasional. Manfaatkan 
pusat-pusat kerjasama WHO. 

 
 
TRYPANOSOMIASIS AMERIKA   ICD-9 086.2 ; ICD-10.B.57 
(Penyakit Chagas)                                  
 
1. Identifikasi  

Merupakan penyakit akut yang umumnya menyerang anak-anak sedangkan manifestasi 
kronis yang bersifat irriversible terjadi belakangan. Kebanyakan penderita yang terinfeksi 
tidak menunjukkan gejala klinis. Penyakit akut ditandai dengan demam dengan derajat 
yang bervariasi, malaise limfadenopati dan splenomegali. Reaksi inflamasi timbul pada 
tempat terjadinya infeksi yang disebut Chagoma yang biasanya menghilang pada minggu 
ke 8. 
Dikedua kelopak mata terjadi pembengkakan unilateral pada sebagian kecil kasus yang 
disebut dengan Romana sign. Gejala fatal berupa miokarditis dan  meningoensefalitis 
dapat juga terjadi. Bisa juga terjadi gejala sisa kronis yang irreversible berupa kerusakan 
jantung seperti pembengkakan jantung, aritemia, kelainan konduksi yang berat serta 
kelainan pada saluran pencernaan berupa megaesofagus dan megakolon. Mega viscera 
pertama ditemukan di Brasilia bagian tengah. 
Kelainan jantung lebih sering ditemukan dibagian selatan Equador daripada dibagian 
utara. Pada penderita dengan AIDS terjadi meningoensefalitis yang luas disertai dengan 
nekrosis dan perdarahan sedangkan miokarditis akut terjadi sebagai akibat infeksi kronis 
yang mengalami relaps. Gejala ini dapat juga terjadi pada penderita penyakit Chagas 
kronis yang disertai dengan kelainan imunitas non AIDS. 
Infeksi oleh Trypanosoma rangeli ditemukan pada daerah fokus endemis penyakit 
Chagas, yang membentang dari Amerika Tengah sampai ke Colombia dan Venezuela; 
terjadi parasitemia berkepanjangan dan terkadang disertai dengan infeksi T.cruzi (oleh 
karena T.rangei vectornya sama dengan T.cruzi), namun tidak timbul gejala klinis. 
Diagnosa penyakit chagas pada fase akut ditegakkan dengan ditemukannya parasit dalam 
darah dengan pemeriksaan langsung pada sediaan darah yang telah dilakukan hemo 
konsentrasi (jarang sekali parasit dapat ditemukan pada kelenjar limfe atau otot skeletal). 
Diagnosa juga dapat ditegakkan melalui kultur atau dengan xenodiagnosis (yaitu dengan 
cara menggigitkan kutu triatomid pada orang yang terinfeksi dan kemudian parasit 
ditemukan pada kotoran kutu tersebut beberapa minggu kemudian). 
Parasitemia muncul lebih intens selama episode demam pada fase awal infeksi. Pada fase 
kronis, pemeriksaan dengan kultur dengan media difasik atau dengan Xenodiagnosis 
mungkin dapat memberikan hasil yang positif sedangkan pemeriksaan dengan cara lain 
jarang sekali bisa menemukan parasit. T. Cruzi dibedakan dengan T. rangeli oleh karena 
ukurannya lebih pendek (20 mm berbanding 36 mm) dan mempunyai kinetoplast yang 
lebih besar. Pemeriksaan serologis sangat bermanfaat baik untuk penderita individu 
maupun untuk tujuan akrining masal. 

 
2. Penyebab Penyakit 

Trypanosoma cruzi (Schizotripanum cruzi), protozoa yang menginfeksi manusia sebagai 
hemoflagelata atau sebagai parasit intraseluler tanpa flagelum eksternal. 
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3. Distribusi Penyakit 
Penyakit ini tersebar dibelahan bumi bagian Barat dengan distribusi yang luas 
dipedalaman Mexico, Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Dibeberapa wilayah tertentu 
endemis tinggi. Ada 5 penderita infeksi akut yang ditularkan oleh vektor dilaporkan 
terjadi di Amerika Serikat; 3 kasus tambahan akibat transfusi darah. Reaktivasi infeksi 
pada penderita AIDS dapat menyebabkan terjadinya meningoensefalitis. 
Studi serologis yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa dapat terjadi penderita tanpa 
gejala. T. cruzi ditemukan pada mamalia di Alabama, Arizona Arkansas, California, 
Florida, Georgia, Laesiana, Maryland, New Mexico, Texas dan Utah. Penelitian yang 
dilakukan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan serologis, 4.9% 
migran yang berasal dari Amerika Tengah yang tinggal di Washington DC telah 
terinfeksi. 

 
4. Reservoir   

Manusia bertindak sebagai reservoir bersama dengan lebih dari 150 species binatang baik 
domestik maupun binatang liar seprti: anjing, kucing, tikus dan binatang domestik lainnya 
ditambah dengan marsupialia, jenis binatang tanpa gigi, rodentia, chiropters, karnivora, 
primata. 

 
5. Cara Penularan: 

Vektor penghisap darah yang terinfeksi misalnya species Reduviidae (kutu berhidung 
mancung, kissing bugs),  terutama berbagai species dari genera Triatoma, Rhodnius, 
Panstrongylus pada kotorannya ditemukan trypanosoma. Kutu ini membuang kotorannya 
pada saat mereka menghisap darah; manusia atau mamalia lain terinfeksi karena kotoran 
segar dari kutu yang terinfeksi tersebut mencemari konjungtiva, membrana mukosa, kulit 
yang mengalami abrasi atau kutu terinfeksi kalau mereka mengisap orang atau mamalia 
yang sedang mengalami parasitemia. Parasit berkembang biak didalam saluran 
pencernaan kutu. 
Penularan dapat juga terjadi melalui transfusi darah karena meningkatnya donor yang 
terinfeksi diperkotaan akibat peningkatan migrasi dari daerah pedesaan. Parasit dapat 
menembus barier placenta dan dapat menyebabkan terjadinya infeksi kongenital. 
Penularan melalui air susu kemungkinannya sangat kecil, sehingga tidak ada alasan untuk 
melarang ibu penderita chagas menyusui anaknya. Infeksi karena kecelakaan 
laboratorium dapat terjadi walaupun sangat jarang. Transplantasi organ yang diambil adri 
penderita chagas meningkatkan risiko transmisi T. cruzi. 

  
6. Masa Inkubasi 

Masa inkubasi berkisar antara 5 – 14 hari setelah digigit oleh vektor yang terinfeksi. 
Sedangkan masa inkubasi karena menerima darah dari donor yang terinfeksi berlangsung 
selama 30 – 40 hari. 

 
7. Masa Penularan  

Parasit ada dalam darah selama fase akut dan dapat bertahan seumur hidup pada sebagian 
kecil penderita simptomatik dan penderita asimptomatik. 
Vektor menjadi terinfeksi dan parasit bertahan didalam usus kutu seumur hidupnya, 
sekitar 2 tahun. 
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8. Kerentanan dan kekebalan 
Semua umur rentan terhadap infeksi dan biasanya perjalanan penyakit lebih berat pada 
pederita usia muda. Orang dengan mimosupresi terutama penderita AIDS mempunyai 
risiko mengalami infeksi dan komplikasi serius. 

 
9. Cara-cara Pemberantasan. 

A. Cara-cara Pencegahan : 
1) Berikan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara-cara penularan dan cara-cara 

pencegahannya. 
2) Lakukan penyemprotan berkala dengan insektisida dengan efek residual terhadap 

rumah yang konstruksinya tidak sehat dan rumah yang beratap rumbia untuk 
membunuh vektor. Vektor juga dapat dibunuh dengan fumigan yang ditaruh dalam 
kontainer. 

3) Membangun dan memperbaiki lingkungan permukiman untuk menghilangkan 
tempat perindukan vektor dan tempat berkembang biaknya binatang reservoir. 

4) Gunakan kelambu, pada rumah yang ada vektornya. 
5) Lakukan skrining terhadap darah dan organ tubuh dari donor yang pernah tinggal 

atau datang/berasal dari daerah-daerah endemis dengan menggunakan tes serologis 
yang tepat untuk mencegah penularan melalui tranfusi dan transplantasi, sesuai 
dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara-negara Amerika Selatan. 
Menambahkan gentian violet (25 ml gentian violet 5.0% per 500 ml darah 24 jam 
sebelum digunakan) dapat mencegah penularan. 

 
B. Pengawasan Penderita, Kontak dan Lingkungan Sekitarnya. 

1) Laporan  ke Dinas Kesehatan setempat: Laporan diperlukan di daerah-daerah 
endemis tertentu. Disebagian besar negara, bukan penyakit yang harus dilaporkan, 
Kelas 3B (lihat laporan tentang penyakit menular). 

2) Isolasi: tidak praktis; Lakukan kewaspadaan universal terhadap darah dan cairan 
tubuh bagi pasien yang dirawat. 

3) Disinfeksi: Tidak dilakukan 
4) Karantina: Tidak dilakukan 
5) Imunisasi kontak: Tidak dilakukan 
6) Investigasi kontak dan sumber infeksi: Cari rumah-rumah dengan atap rumbia, 

yang merupakan tempat perkembang biakan vektor. Terhadap semua angota 
keluarga penderita harus dilakukan pemeriksaan. Lakukan pemeriksaan serologis 
terhadap seluruh darah dan organ donor untuk mencegah terjadinya infeksi melalui 
transfusi atau melalui transplantasi. 

7) Pengobatan spesifik: Derivat Nitrofurfurylidene, yaitu Nifurtimox adalah obat 
yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penderita akut. Obat ini tersedia didepot 
farmasi CDC-Atlanta, sebagai obat yang disediakan untuk penelitian. Obat ini juga 
tersedia di sebagian besar rumah sakit didaerah endemis. Benznidazole, derivat 2-
nitroimidazole terbukti juga cukup efektif untuk pengobatan penderita akut. 

C. Penanggulangan Wabah 
Didaerah dengan insidens penyakit yang tinggi lakukan survei lapangan untuk 
mengetahui distribusi dan densitas vektor dan binatang pejamu. 

D. Implikasi Bencana: Tidak ada 
E. Tindakan Internasional: Tidak ada  
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TUBERKULOSIS      ICD-9 010-018; ICD-10 A15-A19 
(TB, Penyakit TB) 
 
1. Identifikasi 

Penyakit yang disebabkan oleh mikrobakterium ini merupakan penyebab utama kecacatan 
dan kematian hampir di sebagian besar negara diseluruh dunia. Infeksi awal biasanya 
berlangsung tanpa gejala; tes tuberkulin akan memberikan hasil yang positif 2 – 10 
minggu kemudian. Lesi awal pada paru umumya akan sembuh dengan sendirinya tanpa 
meninggalkan gejala sisa walaupun sangat jarang terjadi kalsifikasi pada kelenjar limfe 
paru dan kelenjar limfe trakeobronkial. Hampir 90 – 95% mereka yang mengalami infeksi 
awal akan memasuki fase laten dengan risiko terjadi reaktivasi seumur hidup mereka. 
Pemberian kemoterapi preventif yang sempurna dapat mengurangi risiko terjadinya TB 
klinis seumur hidup sebesar 95% dan kemoterapi preventif ini sangat efektif pada 
penderita HIV/AIDS. Hanya 5% dari orang normal dam 50% penderita HIV/AIDS yang 
terinfeksi TB akan berkembang menjadi TB paru klinis atau menjadi TB ekstrapulmoner. 
Akibat serius infeksi TB awal lebih sering terjadi pada bayi, dewasa muda dan pada orang 
dengan kelainan imunitas. 
TB ekstrapulmoner lebih jarang terjadi dibandingkan dengan TB paru. Anak-anak dan 
orang-orang dengan imunodefisiensi seperti halnya pada penderita HIV/AIDS lebih 
mudah mendapatkan TB ekstrapulmoner, namun TB paru tetap merupakan bentuk klinis 
yang menonjol dari infeksi TB di seluruh dunia. Infeksi TB dapat juga menyerang organ-
organ lain dalam tubuh manusia seperti kelenjar limfe, pleura, perikardium, ginjal, tulang 
dan sendi, laring, telinga bagian tengah, kulit, usus, peritonium dan mata. TB Paru 
progresif muncul dari reinfeksi eksogen atau muncul dari reaktivasi endogen dari fokus 
laten infeksi primer. Penderita TB progresif jika tidak diobati dengan benar akan 
meninggal dalam waktu lima tahun, rata-rata dalam waktu 18 bulan. Status klinis 
ditentukan dengan ditemukannya basil TB dalam sputum atau dari gambaran foto thorax. 
Gambaran densitas abnormal pada foto thorax sebagai tanda adanya infiltrat pada paru,  
kavitasi dan fibrosis. Gambaran ini bisa muncul sebelum timbul gejala klinis: lesu, 
demam, berkeringat dimalam hari, berat badan turun, dapat muncul lebih awal. Sedangkan 
gejala lokal seperti batuk, sakit dada, suara serak dan batuk darah menonjol pada stadium 
lanjut dari penyakit. 
Orang dengan imunokompeten jika terinfeksi oleh Mycobacterium tuberculosis, M. 
africanum atau M. bovis akan memberikan hasil tes tuberkulosis dengan reaksi 
intermedier. Tes tuberkulosis menggunakan 5 IU International Standard of Purified 
Protein Deriva Standard (PPD-S). Reaksi dikatakan positif jika muncul indurasi dengan 
ukuran 5, 10 atau 15 mm tergantung pada tingkat pemajanan penyakit. Sekitar 10 – 20% 
penderita TB aktif tidak memberikan reaksi positif terhadap PPD. Dengan demikian, tes 
tuberkulin yang hasilnya negatif tidak berarti bahwa seseorang tidak menderita TB aktif. 
Hasil tes tuberulin dengan indurasi lebih dari 5 mm dianggap positif untuk anggota rumah 
tangga atau mereka yang kontak dengan penderita TB aktif. Sedangkan orang dengan 
gambaran foto thorax yang abnormal menandakan penderita TB lama yang sudah sembuh 
atau mereka yang terinfeksi oleh HIV/AIDS, sedangkan tes tuberkulin dengan diameter 
10mm dianggap positif untuk orang-orang dengan faktor risiko (diabetes mellitus, 
pecandu obat dan alkohol), orang-orang yang tinggal didaerah prevalensi TB tinggi,  
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orang-orang yang tinggal di daerah dengan status sosial ekonomi rendah, penghuni dan 
staf suatu institusi seperti penjara dan rumah tahanan serta untuk anak-anak usia dibawah 
4 tahun. Sedangkan hasil tes tuberkulin dengan diameter 15 mm atau lebih dianggap 
positif pada oang dewasa dan anak-anak usia diatas 4 tahun yang tinggal didaerah dengan 
prevalensi TB rendah. 
Tes tuberkulin terhadap penderita energi tidak dianjurkan walaupun untuk penderita 
dengan risiko tinggi seperti penderita dengan infeksi HIV. Tes tuberkulin untuk semua 
akan tidak lagi dilakukan di AS. Tes tuberkulin dilakukan segera terhadap anak-anak yang 
diduga menderita TB aktif, terhadap mereka yang berkunjung kedaerah endemis dan 
kontak penderita, terhadap migran dari daerah endemis. Terhadap penderita penyakit 
kronis yang tidak bisa sembuh dan terhadap penderita HIV/AIDS dilakukan tes tekulin 
setiap tahun. Terhadap anak-anak yang terpajan dengan orang dengan risiko tinggi, tes 
tuberkulin dilakukan setiap 2 – 3 tahun. Tes tuberkulin untuk anak usia 4 – 6 tahun dan 
usia 11 – 12 tahun dilakukan bila orang tua mereka adalah imigran dari daerah endemis 
atau jika anak-anak tersebut tinggal didaerah risiko tinggi. 
Kadang kala pada penderita TB terjadi hipersensitivitas tertunda terhadap tes tuberkulin 
yang akan menghilang dengan berjalannya waktu. Pada orang ini jika dilakukan tes 
tuberkulin, akan memberikan hasil yang negatif. Namun dapat juga terjadi tes tuberkulin 
pertama yang dilakukan akan merangsang tubuh untuk memberikan reaksi positif pada tes 
tuberkulin berikutnya. Reaksi “boosted” ini sering disalah artikan sebagai infeksi baru. 
“Boosting” juga terjadi pada orang yang mendapatkan vaksinasi BCG. Untuk 
membedakan reaksi “boosted” ini dengan infeksi baru dilakukan tes tuberkulin dua tahap. 
Apabila tes pertama dinyatakan negatif maka dilakukan tes tuberkulin yang kedua 1 – 3 
minggu kemudian. Hasil positif pada tes kedua kemungkinan karena reaksi “boosted”. 
Berdasarkan hasil tes kedua, orang ini dianggap sebelumnya telah terinfeksi dan harus 
ditangani sebagaimana mestinya dan tidak dianggap sebagai konversi hasil tes tuberkulin. 
Jika tes kedua hasilnya juga negatif maka orang ini dianggap belum pernah terinfeksi. 
Tes dua tahap dilakukan terhadap orang dewasa yang akan mendapat tes tuberkulin 
berkala, seperti halnya pada petugas kesehatan. Tes dua tahap ini dilakukan pada saat tes 
tuberkulin awal. Diagnosa presumptive penderita TB aktif dibuat jika ditemukan BTA 
positif dari sediaan sputum atau sediaan yang diambil dari cairan tubuh lainnya. 
Ditemukannya BTA positif indikasi untuk segera melakukan pengobatan dengan OAT. 
Diagnosa pasti ditegakkan jika ditemukan Mycobacterium tuberculosis, melalui kultur. 
Cara ini juga dapat dilakukan untuk uji sensitivitas organisme terhadap obat. Jika fasilitas 
laboratorium mikrobiologi tidak memadai maka diagnosa dapat dibuat berdasarkan gejala 
klinis yang ada dengan pemeriksaan histologis atau radiologis terhadap mereka yang 
memberikan hasil tes tuberkulin positif.   

 
2. Penyebab Penyakit 

Penyebab infeksi adalah kompleks M. tuberculosis.  Kompleks ini termasuk M. 
tuberculosis dan M. africanum terutama berasal dari manusia dan M. bovis yang berasal 
dari sapi.  Mycobacteria lain biasanya menimbulkan gejala klinis yang sulit dibedakan 
dengan tuberkulosis.  Etiologi penyakit dapat di identifikasi dengan kultur.  Analisis 
genetic sequence dengan menggunakan teknik PCR sangat membantu identifikasi non 
kultur. 
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3. Distribusi Penyakit 
Tersebar diseluruh dunia. Pada awalnya di Negara industri penyakit tuberkulosis 
menunjukkan kecenderungan yang menurun baik mortalitas maupun morbiditasnya 
selama beberapa tahun, namun diakhir tahun 1980 an jumlah kasus yang dilaporkan 
mencapai grafik mendatar (plateau) dan kemudian meningkat di daerah dengan populasi 
yang prevalensi HIV–nya tinggi dan di daerah yang dihuni oleh penduduk yang datang 
dari daerah dengan prevalensi TB tinggi.  Mortalitas dan morbiditas meningkat sesuai 
dengan umur,  pada orang dewasa lebih tinggi pada laki-laki.  Morbiditas TBC lebih 
tinggi diantara penduduk miskin dan daerah perkotaan jika dibandingkan dengan 
pedesaan. 
Di AS insidensi TBC menurun sejak tahun 1994, penderita yang dilaporkan adalah 
9,4/100.000 (lebih dari 24.000 kasus). Daerah dengan insidens rendah  termasuk di 
berbagai wilayah di AS,  kebanyakan kasus TBC berasal dari reaktivasi dari fokus laten 
yang berasal dari infeksi primer. Di sebagian daerah urban yang luas 1/3 kasus berasal 
dari infeksi baru. Walaupun TBC menempati rangking terendah diantara penyakit menular 
berdasarkan lama waktu pajanan. Namun pajanan dalam jangka waktu lama dalam 
lingkungan keluarga menyebabkan risiko terinfeksi sebesar 30%. Jika infeksi terjadi pada 
anak maka risiko menjadi sakit selama hidupnya sekitar 10%.  Bila terjadi koinfeksi 
dengan HIV risiko pertahun menjadi 2-7% dan risiko kumulatif sebesar 60-80%. KLB 
dilaporkan terjadi pada kelompok orang yang tinggal pada ruangan yang tertutup seperti 
dipanti asuhan, penampungan tunawisma, rumah sakit, sekolah, penjara dan gedung 
perkantoran.  Sejak tahun 1989 sampai dengan awal  tahun 1990 telah dilaporkan terjadi 
KLB – MDR yang cukup ekstensif terutama terhadap rifampisin dan INH ditempat 
dimana banyak penderita HIV yang dirawat.  KLB ini menimbulkan angka mortalitas 
tinggi dan terjadi penularan kepada petugas kesehatan. Dengan penerapan dan 
pelaksanaan yang ketat pedoman pemberantasan telah berhasil menanggulangi KLB ini. 
Prevalensi infeksi TB yang ditemukan dengan tes tuberkulin meningkat sesuai dengan 
umur.  Insidensi infeksi di negara berkembang menurun secara bermakna dalam beberapa 
dekade ini.  Angka infeksi pertahun di AS rata-rata kurang dari  10/100.000 penduduk 
walaupun di beberapa daerah di AS angka kejadian infeksi baru pertahun lebih tinggi.  Di 
daerah dimana terjadi infeksi dengan mycobacterium lain selain tuberkulosis 
menyebabkan reaksi silang yang menyulitkan interpretasi hasil tes tuberkulin. 
Infeksi M. bovis pada manusia jarang terjadi di AS tetapi masih menjadi masalah 
dibeberapa daerah seperti didaerah perbatasan Meksiko dimana penyakit ini pada ternak 
tidak ditangani dengan baik dan masyarakat masih mengkonsumsi susu mentah. 

 
4. Reservoir 

Umumnya manusia berperan sebagai reservoir, jarang sekali primata, dibeberapa daerah 
terjadi infeksi yang menyerang ternak seperti sapi, babi dan mamalia lain. 

 
5. Cara Penyebaran 

Penularan terjadi melalui udara yang mengandung basil TB dalam percikan ludah yang 
dikeluarkan oleh penderita TB paru atau TB laring pada waktu mereka batuk, bersin atau 
pada waktu bernyanyi. Petugas kesehatan dapat tertulari pada waktu mereka melakukan 
otopsi, bronkoskopi atau pada waktu mereka melakukan intubasi. 
TB laring sangat menular.  
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Kontak jangka panjang dengan penderita TB menyebabkan risiko tertulari, infeksi melalui 
selaput lendir atau kulit yang lecet bisa terjadi namun sangat jarang. TB bovinum 
penularannya dapat tejadi jika orang terpajan dengan sapi yang menderita TB, bisanya 
karena minum susu yang tidak dipasteurisasi atau karena mengkonsumsi produk susu 
yang tidak diolah dengan sempurna. Penularan lewat udara juga terjadi kepada petani dan 
perternak TB ekstra pulmoner (selain TB laring) biasanya tidak menular, kecuali dari 
sinus keluar discharge. 

 
6. Masa inkubasi 

Mulai saat masuknya bibit penyakit sampai timbul gejala adanya lesi primer atau reaksi 
tes tubrkulosis positif kira-kira memakan waktu 2 – 10 minggu. Risiko menjadi TB paru 
dan TB ekstrapulmoner progresif setelah infeksi primer biasanya terjadi pada tahun 
pertama dan kedua. Infeksi laten dapat berlangsung seumur hidup. Infeksi HIV 
meningkatkan risiko terhadap infeksi TB dan memperpendek masa inkubasi. 

 
7. Masa Penularan 

Secara teoritis seorang penderita tetap menular sepanjang ditemukan basil TB didalam 
sputum mereka. Penderita yang tidak diobati atau yang diobati tidak sempurna dahaknya 
akan tetap mengandung basil TB selama bertahun tahun. Tingkat penularan sangat 
tergantung pada hal-hal sebagai berikut : 
- Jumlah basil TB yang dikeluarkan 
- Virulensi dari basil TB 
- Terpajannya basil TB dengan sinar ultra violet 
- Terjadinya aerosolisasi pada saat batuk, bersin, bicara atau pada saat bernyanyi. 
- Tindakan medis dengan risiko tinggi seperti pada waktu otopsi, intubasi atau pada 

waktu melakukan bronkoskopi. 
Pemberian OAT yang efektif mencegah terjadinya penularan dalam beberapa minggu 
paling tidak dalam lingkungan rumah tangga. Anak-anak dengan TB primer biasanya tidak 
menular. 

 
8. Kerentanan dan Kekebalan  

Risiko terinfeksi dengan basil TB berhubungan langsung dengan tingkat pajanan dan tidak 
ada hubungan dengan faktor keturunan atau faktor lainnya pada pejamu. Periode yang 
paling kritis timbulnya gejala klinis adalah 6–12 bulan setelah infeksi. Risiko untuk 
menjadi sakit paling tinggi pada usia dibawah 3 tahun dan paling rendah pada usia akhir 
masa kanak-kanak dan risiko meningkat lagi pada usia adolesen dan dewasa muda, usia 
tua dan pada penderita dengan kelainan sistem imunitas. Reaktivasi dari infeksi laten yang 
berlangsung lama sebagian besar terjadi pada penderita TB usia lebih tua. Untuk mereka 
yang terinfeksi oleh basil TB kemungkinan berkembang menjadi TB klinis meningkat 
pada penderita HIV/AIDS, mereka dengan kelainan sistem imunitas, mereka dengan berat 
badan rendah dan kekurangan gizi, penderita dengan penyakit kronis seperti gagal ginjal 
kronis, penderita kanker, silikosis, diabetes, postgastrektomi, pemakai NAPZA. Orang 
dewasa dengan TB laten yang juga disertai dengan infeksi HIV kemungkinan untuk 
menderita TB klinis selama hidupnya berkisar antara 10% sampai dengan 60–80%. 
Interaksi kedua penyakit ini mengakibatkan terjadinya pandemi paralel dari penyakit TB: 
misalnya dinegara negara Sub Sahara di Afrika 10–15% orang dewasa menderita infeksi 
HIV dan TB. Angka kesakitan TB meningkat 5–10 kali lipat pada akhir pertengahan tahun 
1990-an. 
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9. Cara-cara Pemberantasan 
A. Cara-cara pencegahan 

1). Temukan semua penderita TB dan berikan segera pengobatan yang tepat. 
Sediakan fasilitas untuk penemuan dan pengobatan penderita. 

2). Sediakan fasilitas medis yang memadai seperti laboratorium dan alat rontgen agar 
dapat melakukan diagnosa dini terhadap penderita, kontak dan tersangka. Sediakan 
juga fasilitas pengobatan terhadap penderita dan mereka dengan risiko tinggi 
terinfeksi; sediakan fasilitas tempat tidur untuk mereka yang perlu mendapatkan 
perawatan. Di daerah dengan indensi penyakit yang tinggi pemeriksaan spuntum 
baik langsung  secara mikroskopis maupun dengan kultur jika memungkinkan 
segera dilakukan terhadap penderita yang datang memeriksakan diri di fasilitas 
kesehatan karena adanya keluhan sakit didada. Biasanya hasil pemeriksaannya 
mempunyai nilai diagnosis yang tinggi. 

3). Beri penyuluhan kepada masyarakat tentang car-cara penularan dan cara-cara 
pemberantasan serta manfaat penegakan diagnosa dini. 

4). Mengurangi dan menghilangkan kondisi sosial yang mempertinggi risiko 
terjadinya infeksi misalnya kepadatan hunian. 

5). Program pemberantasa TB harus ada di seluruh fasilitas kesehatan dan difasilitas 
dimana penderita HIV/penderita imunosupresi lainnya ditangani (seperti di Rumah 
Sakit, tempat rehabilitasi, pemakai Napza, panti asuhan anak terlantar). 

6). Pemberian INH sebagai pengobatan preventif memberikan hasil yang cukup 
efektif untuk mencegah progresivitas infeksi TB laten menjadi TB klinis. Berbagai 
penelitian yang telah dilakukan terhadap orang dewasa yang menderita infeksi 
HIV terbukti bahwa pemberian rejimen alternatif seperti pemberian rifampin dan 
pyrazinamide jangka pendek ternyata cukup efektif. 

 Pemberian terapi preventif merupakan prosedur rutin yang harus dilakukan 
terhadap penderita HIV/AIDS usia dibawah 35 tahun. Apabila mau melakukan 
terapi preventif, pertama kali harus diketahui terlebih dahulu bahwa yang 
bersangkutan tidak menderita TB aktif, terutama pada orang-orang dengan 
imunokompromais seperti pada penderita HIV/AIDS. Oleh karena ada risiko 
terjadinya hepatitis dengan bertambahnya usia pada pemberian isoniasid, maka 
isoniasid tidak diberikan secara rutin pada penderita TB usia diatas 35 tahun 
kecuali ada hal-hal sebagai berikut: infeksi baru terjadi (dibuktikan dengan baru 
terjadinya konversi tes tuberkulin); adanya penularan dalam lingkungan rumah 
tangga atau dalam satu institusi; abnormalitas foto thorax konsisten dengan proses 
penyembuhan Tb lama, diabetes, silikosis, pengobatan jangka panjang dengan 
kortikosteroid atau pengobatan lain yang menekan kekebalan tubuh, menderita 
penyakit yang menekan sistem kekebalan tubuh seperti HIV/AIDS. 

 Mereka yang akan diberi pengobatan preventif harus diberitahu kemungkinan 
terjadi reaksi samping yang berat seperti terjadinya hepatitis, demam dan ruam 
yang luas, jika hal ini terjadi dianjurkan untuk menghentikan pengobatan dan 
hubungi dokter yang merawat. Sebagian besar fasilitas kesehatan yang akan 
memberikan pengobatan TB akan melakukan tes fungsi hati terlebih dahulu 
terhadap semua penderita; terutama terhadap yang berusia 35 tahun atau lebih dan 
terhadap pecandu alkohol sebelum memulai pengobatan.  
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Prosedur DOPT (Directly Observed, Supervised Preventive Therapy), hendaknya 
diterapkan bila memungkinkan, misalnya ditempat tempat fasilitas 
perawatan/rehabilitasi pemakai Napza, sekolah dsb. Obat yang disediakan tidak 
boleh lebih dari untuk pemakaian satu bulan. Setiap bulan penderita diingatkan 
akan kemungkinan terjadiya efek samping. Pemerikasaan laboratorium untuk 
memantau apakah terjadi hepatitis tidak dilakukan secara rutin terkecuali timbul 
gejala-gejala hepatitis. 

 Pengobatan preventif dengan isoniasid tidak boleh diberikan pada penderita yang 
alergi terhadap obat ini atau pada penderita dengan riwayat hepatitis atau penyakit 
hati akut lainnya. Pada saat hamil pengobatan preventif ditunda pemberiannya 
sampai saat melahirkan, terkecuali pada penderita dengan risiko tinggi. Jika karena 
pertimbangan tertentu pengobatan preventif harus diberikan kepada ibu hamil 
maka harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Isoniasid harus diberikan dengan 
hati-hati kepada pecandu alkohol dan kepada penderita penyakit hati kronis. 
Penderita hepatitis C mempunyai risiko tinggi keracunan isoniasid. Kebijakan 
untuk pemberian pengobatan preventif secara massal sangatlah tidak realistis, 
kecuali ada sistem supervisi yang terorganisir secara rapi untuk mengawasi bahwa 
pengobatan dilakukan dengan benar. Dan didaerah tersebut dijamin juga bahwa 
program pengobatan terhadap penderita TB aktif menjamin angka kesembuhan 
yang tinggi. Semua penderita infeksi HIV dan mereka yang tes tuberkulinnya 
positif dan tidak menderita TB aktif harus diberikan pengobatan preventif. 

7). Sediakan fasilitas perawatan penderita dan fasilitas pelayanan diluar institusi 
untuk penderita yang mendapatkan pengobatan dengan sistem (DOPT/DOTS) dan 
sediakan juga fasilitas pemeriksaan dan pengobatan preventif untuk kontak. 

8). Terhadap mereka yang diketahui terkena infeksi HIV segara dilakukan tes 
Mantoux menggunakan PPD kekuatan sedang. Jika tes Mantouxnya positif 
(indurasi ± 5mm) maka segera diberikan pengobatan profilaktik, dengan catatan 
bahwa yang bersangkutan tidak menderita TB aktif. Sebaliknya terhadap semua 
penderita TB aktif harus dilakukan pemeriksaan dan dilakukan konseling jika 
fasilitas untuk itu tersedia. 

9). Di AS dimana imunisasi BCG tidak dilakukan secara rutin terhadap mereka yang 
mempunyai risiko tinggi tertulari TB dan HIV dilakukan tes tuberkulin secara 
selektif dengan tujuan untuk menemukan penderita. Mereka yang diangap 
mempunyai risiko tinggi ini seperti petugas kesehatan, bayi yang lahir dari daerah 
risiko tinggi, kelompok risiko tinggi terinfeksi HIV sepeti pada pemakai Napza 
Suntik. Pada kelompok masyarakat dimana TB masih ada, perlu dilakukan tes 
tuberkulin secara sistematis untuk mengetahui kecenderungan insidensi penyakit. 
Pemeriksaan radiologis diperlukan apabila ditemukan gejala klinis TB namun hasil 
pemeriksaan bakteriologisnya negatif. Imunisasi BCG dapat mengacaukan 
interpretasi tes tuberkulin yang dilakukan kemudian pada anak-anak dan oran 
dewasa. Namun reaksi akibat imunisasi BCG terhadap tes tuberkulin bekurang 
dengan perjalanan waktu, sehingga jika hasil tes tuberkulin positif kuat maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa yang bersangkutan menderita infeksi TB. 

10). Pemberian imunisasi BCG terhadap mereka yang tidak terinfeksi TB (tes 
tuberkulin negatif), lebih dari 90% akan memberikan hasil tes tuberkulin positif.  
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Proteksi yang diberikan karena pemberian imunisasi BGC berbeda satu sama lain 
dari berbagai penelitian, hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh karakteristik 
penduduk , kualitas vaksin, strain dari vaksin BCG yang membrikan perlindungan 
dampai 20 tahun di wilayah dengan insidens TB tinggi, sedangkan hasil penelitian 
lain menunjukkan BCG sama sekali tidak memberikan perlindungan (Desain 
penelitian yang dipakai adalah “Controlled trials”). 
Sedangkan pada penelitian dengan menggunakan desain “Case-Control” 
imunisasi BCG secara konsisten memberikan perlindungan terhadap terjadinya 
meningitis TB dan TB miliair pada anak usia dibawah 5 tahun. Oleh karena risiko 
penularan di AS sangat rendah maka imunisasi BCG secara rutin tidak dilakukan. 
Imunisasi BCG harus dipertimbangkan untuk diberikan kepada anak-anak dengan 
tes tuberkulin segatif yang karena sesuatu hal tidak boleh diberikan terapi preventif 
namun mereka secara terus menerus terpajan dengan sumber infeksi. Sumber 
infeksi ini bisa berupa penderita TB yang tidak mendapat pengobatan atau yang 
mendapat pengobatan tidak adekuat, penderita yang terinfeksi oleh organisme 
yang resisten terhadap isoniasid dan rifampin. Imunisasi BCG tidak boleh 
diberikan kepada mereka yang menderita penyakit-penyakit imunodefisiensi 
seperti penderita HIV/AIDS. 

11). Lakukan eliminasi terhadap ternak sapi yang menderita TB bovinum dengan cara 
menyembelih sapi-sapi yang tes tuberkulinnya positif. Susu dipasteurisasi sebelum 
dikonsumsi. 

12). Lakukan upaya pencegahan terjadinya silikosis pada pekerja pabrik dan tambang. 
 

B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya 
1). Laporkan segera kepada instansi kesehatan setempat jika ditemukan penderita TB 

atau yang diduga menderita TB. Penyakit TB wajib dilaporkan di AS dan hampir 
di semua negara di dunia kelas 2A (lihat tentang pelaporan penyakit menular). 
Penderita TB perlu dilaporkan jika hasil pemeriksaan bakteriologis hasilnya positif 
atau tes tuberkulinnya positif atau didasarkan pada gambaran klinis dan foto 
rontgen. Departemen Kesehatan mempertahankan sistem pencatatan dan pelaporan 
yang ada bagi penderita yang membutuhkan pengobatan dan aktif dalam kegiatan 
perencanaan dan monitoring pengobatan.  

2). Isolasi: Untuk penderita TB paru untuk mencegah penularan dapat dilakukan 
dengan pemberian pengobatan spesifik sesegera mungkin. Konversi sputum 
biasanya terjadi dalam 4 – 8 minggu. Pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit 
hanya dilakukan terhadap penderita berat dan bagi penderita yang secara medis 
dan secara sosial tidak bisa dirawat di rumah. 

 Penderita TB paru dewasa dengan BTA positif pada sputumnya harus ditempatkan 
dalam ruangan khusus dengan ventilasi bertekanan negatif. Penderita diberitahu 
agar menutup mulut dan hidung setiap saat batuk dan bersin. Orang yang 
memasuki ruang perawatan penderita hendaknya mengenakan pelindung 
pernafasan yang dapat menyaring partikel yang berukuran submikron. Isolasi tidak 
perlu dilakukan bagi penderita yang hasil pemeriksaan sputumnya negatif, bagi 
penderita yang tidak batuk dan bagi penderita yang mendapatkan pengobatan yang 
adekuat (didasarkan juga pada pemeriksaan sensitivitas/resistensi obat dan adanya 
respons yang baik terhadap pengobatan).  
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 Penderita remaja harus diperlakukan seperti penderita dewasa. Penilaian terus 
menerus harus dilakukan terhadap rejimen pengobatan yang diberikan kepada 
penderita. Terapkan sistem DOPT apabila secara finansial dan logistik 
memungkinkan dan diterapkan pada penderita yang kemungkinan mengalami 
resistensi terhadap pengobatan, adanya riwayat compliance yang jelek, 
diberlakukan juga terhadap mereka yang hidup dalam lingkungan dimana kalau 
terjadi relaps dapat menularkan kepada banyak orang. 

3). Pencegahan infeksi: Cuci tangan dan praktek menjaga kebersihan rumah harus 
dipertahankan sebagai kegiatan rutin.  Tidak ada tindakan pencegahan khusus 
untuk barang-barang (piring, sprei, pakaian dan lainnya).  Dekontaminasi udara 
dengan cara ventilasi yang baik dan bisa ditambahkan dengan sinar UV. 

4). Karantina: Tidak diperlukan. 
5). Penanganan kontak.  Di AS terapi preventif selama 3 bulan bila skin tes negatif 

harus diulang lagi, imunisasi BCG diperlukan bila ada kontak dengan penderita. 
6). Investigasi kontak, sumber penularan dan sumber infeksi: Tes PPD 

direkomendasikan untuk seluruh anggota keluarga bila ada kontak.  Bila hasil 
negatif harus diulang 2-3 bulan kemudian. Lakukan X-ray bila ada gejala yang 
positif.  Terapi preventif bila ada reaksi positif dan memiliki risiko tinggi terjadi 
TBC aktif (terutama untuk anak usia 5 tahun atau lebih) dan mereka yang kontak 
dengan penderita HIV (+),  diberikan minimal sampai skin tes negatif.  Sayang 
sekali di negara berkembang penelusuran kontak didasarkan hanya pada 
pemeriksaan sputum pada orang yang memiliki gejala-gejala TBC. 

7). Terapi spesifik: Pengawasan Minum obat secara langsung terbukti sangat efektif 
dalam pengobatan TBC di AS dan telah direkomendasikan untuk diberlakukan di 
AS. Pengawasan minum obat ini di AS disebut dengan sistem DOPT, sedangkan 
Indonesia sebagai negara anggota WHO telah mengadopsi  dan mengadaptasi 
sistem yang sama yang disebut DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse). 
Penderita TBC hendaknya diberikan OAT kombinasi yang tepat dengan 
pemeriksaan sputum yang teratur.  Untuk penderita yang belum resisten terhadap 
OAT diberikan regimen selama 6 bulan yang terdiri dari isoniazid (INH), 
Rifampin (RIF) dan pyrazinamide (PZA) selama 2 bulan kemudia diikuti dengan 
INH dan PZA selama 4 bulan.  Pengobatan inisial dengan 4 macam obat termasuk 
etambutol (EMB) dan streptomisin diberikan jika infeksi TB terjadi didaerah 
dengan peningkatan prevalensi resistensi terhadap INH. Namun bila telah 
dilakukan tes sensititvitas maka harus diberikan obat yang sesuai. 
Jika tidak ada konversi sputum setelah 2-3 bulan pengobatan atau menjadi positif 
setelah beberapa kali negatif atau respons klinis terhadap pengobatan tidak baik, 
maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan minum obat dan tes 
resistensi.  Kegagalan pengobatan umumnya karena tidak teraturnya minum obat 
dan tidak perlu merubah regimen pengobatan. Perubahan Supervisi dilakukan bila 
tidak ada perubahan respons klinis penderita.  Minimal 2 macam obat dimana 
bekteri tidak resisten harus ada dalam regiemen pengobatan. Jangan sampai 
menambahkan satu jenis obat baru pada kasus yang gagal. Jika INH atau 
rifampisin tidak dapat dimasukkan kedalam regimen maka lamanya pengobatan 
minimal selama 18 bulan setelah biakan menjadi negatif. 
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 Untuk penderita baru TBC paru dengan BTA (+) di negara berkembang, WHO 
merekomendasikan pemberian 4 macam obat setiap harinya selama 2 bulan yang 
teridiri atas RIF, INH, EMB, PZA diikuti dengan pemberian INH dan RIF 3 kali 
seminggu selama 4 bulan. Semua pengobatan harus diawasi secara langsung, jika 
pada pengobatan fase kedua tidak dapat dilakukan pengawasan langsung maka 
diberikan pengobatan substitusi dengan INH dan EMB selama 6 bulan.  Walaupun 
pengobatan jangka pendek dengan 4 macam obat lebih mahal daripada pengobatan 
dengan jumlah obat yang lebih sedikit dengan jangka waktu pengobatan 12- 18 
bulan namun pengobatan jangka pendek lebih efektif dengan komplians yang lebih 
baik. 

 Penderita TBC pada anak-anak diobati dengan regimen yang sama dengan dewasa 
dengan sedikit modifikasi. Kasus resistensi pada anak umumnya karena tertular 
dari penderita dewasa yang sudah resisten terlebih dahulu.Anak dengan 
limfadenopati hilus hanya diberikan INH dan RIF selama 6 bulan.  
Pengobatan anak-anak dengan TBC milier, meningitis, TBC tulang/sendi minimal 
selama 9-12 bulan, beberapa ahli menganjurkan pengobatan cukup selama 9 bulan.  
Etambutol tidak direkomendasikan untuk diberikan pada anak sampai anak cukup 
besar sehingga dapat dilakukan pemeriksaan buta warna (biasanya usia > 5 tahun).  
Penderita TBC pada anak dengan keadaan yang mengancam jiwa harus diberikan 
pengobatan inisial dengan regimen dengan 4 macam obat.  Streptomisin tidak 
boleh diberikan selama hamil. 

 Semua obat kadang-kadang dapat menimbulkan reaksi efek samping yang berat.  
Operasi toraks kadang diperlukan biasanya pada kasus MDR. 

 
C. Tindakan penanggulangan wabah 

Tingkatkan kewasapadaan dini untuk menemukan dan mengobati penderita TBC baru 
yang tertulari oleh penderita yang tidak jelas. Lakukan penyelidikan intensif untuk 
menemukan dan mengobatai sumber penularan. 

 
D. Implikasi Bencana: Tidak ada 

 
E. Tindakan Internasional 

Tindakan yang dianjurkan bagi imigran yang datang dari negara-negara dengan 
prevalensi TBC tinggi adalah melakukan skrining dengan foto thorax, tes PPD, 
pemeriksaan BTA dan kultur terhadap orang dengan tes PPD positif yang disertai 
gejala klinis. Manfaatkan pusat-pusat kerjasama WHO.  

 
 
Penyakit Yang disebabkan oleh Mikobakteria lain (Mikobakteriosis, Penyakit 
mikobakteria non tuberkulosis)       ICD-9 031; ICD-10 A31 
  
Mikobakteria selain Mycobacterium tuberculosis, M. africanum, M. bovis dan M. lepral, 
jenisnya banyak sekali yang ditemukan di alam sekitar kita dan dapat menyebabkan penyakit 
pada manusia. Jenis bakteri tahan asam (BTA) ini dulu diklasifikasikan sebagai mikobakteria 
atipik, disebut juga dengan “únclassified mycobacteria” atau disebut dengan nama MOTT 
(Mycobacteria Other than Tuberculosis). 
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Dari banyak jenis, hanya ada 15 jenis yang diketahui dapat menimbulkan penyakit pada 
manusia. Gejala klinis yang ditimbulkan oleh spesies mikobakteria yang patogen dapat 
dikelompokkan secara umum sebagai berikut :  
1. Timbulnya penyakit dengan gejala umum dan terjadinya diseminasi penyakit (biasanya 

pada penderita dengan sistem kekebalan yang menurun seperti pada penderita AIDS) 
2. Kelainan pada paru-paru seperti tuberkulosis - ini terjadi pada infeksi M. kansasii, M. 

avium complex, M. absessus, M. xenopi, M. simiae  
3. Timbulnya limfadenitis (terutama didaerah leher) – pada infeksi oleh M. avium complex, 

M. scrofulaceum, M. kansasii; 
4. Timbulnya ulcus pada kulit – pada infeksi oleh M. ulcerans (Ulcus Buruli), M. marinum; 
5. Infeksi pasca trauma – seperti pada infeksi oleh M. fortuitum, M. chelonae, M. absessus, 

M. marinum, M. avium complex. 
6. Berupa infeksi nosokomial: Infeksi luka bedah (misalnya infeksi sternum pasca bedah 

jantung, infeksi pada mamoplasti), infeksi pada waktu dilakukan kateterisasi (bakteriemi, 
peritonitis, absces pasca injeksi) 

7. Penyakit Crohn – diduga penyebabnya adalah M. paratuberculosis, yang menyebabkan 
terjadinya enteritis regional. 

 
Epidemilogi penyakit yang diduga disebabkan oleh kelompok mikobakteria ini tidak dapat 
diterangkan dengan jelas tetapi kuman ini dapat ditemukan ditanah, susu dan air; sedangkan 
faktor lain seperti kerusakan jaringan, keadaan imunosupresi mungkin dapat menjadi faktor 
predisposisi timbulnya penyakit ini. Pengecualian pada kuman yang menyebabkan lesi pada 
kulit tidak ada bukti terjadi penularan dari orang ke orang. Bakteri ini terkadang dapat 
ditemukan dalam sputum atau bilas lambung walaupun tidak ada gejala klinis.  Biakan yang 
positif dari spesimen yang diambil dari luka atau jaringan dapat dianggap sebagai konfirmasi 
diagnosis. 
Secara umum sebagai pegangan, diagnosa penyakit yang memerlukan pengobatan didasarkan 
pada isolasi koloni kuman yang ditemukan secara berulang kali dari penderita yang 
penyakitnya berkembang progresif. Dapat terjadi reaksi silang hasil pembacaan Skintest 
antara penyakit paru yang disebabkan kuman TBC dengan penyakit yang disebabkan oleh 
kuman non TBC. Kemoterapi cukup efektif untuk M. kansasii dan M. marinum tetapi OAT 
tradisional terutama prirazinamid tidak efektif untuk mikobakteria lainnya.  Tes sensitivitas 
mutlak perlu dilakukan  untuk mengetahui kemoterapi yang tepat untuk dapat digunakan. 
Tindakan operatif dapat dipertimbangkan terutama bila penyakit terlokalisir seperti pada 
limfadenitis servikal atau abses subkutaneus ataupun lesi pada paru yang terlokalisir. 
Infeksi oleh M. Avium Complex (MAC) diseminata merupakan masalah utama pada penderita 
HIV  dan upaya pengobatan yang dilakukan masih belum maksimal sampai saat ini.  Untuk 
Kasus infeksi MAC maka regimen pengobatan yang berisi rifabutin dan Clarithromycin 
dianggap sebagai regimen terapi yang potensial.  Rifabutin telah disetujui untuk dipakai 
sebagai pengobatan profilaksis terhadap infeksi MAC pada penderita HIV dengan CD4 < 100. 
 
 
TULAREMIA       ICD-9 O21; ICD-10 A21  
(Demam kelinci, Demam lalat-kijang, penyakit Ohara, penyakit Francis) 
 
1. Identifikasi  
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 Merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri dengan manifestasi klinis 
yang sangat bervariasi tergantung kepada tempat masuknya bakteri dan virulensi dari 
bakteri yang menginfeksi. Gejala klinis lebih sering muncul sebagai ulcus yang indolen 
ditempat masuknya bakteri disertai dengan pembengkakan kelenjar limfe disekitarnya 
(tipe ulseroglanduler). Manifestasi lain dapat berupa infeksi tanpa disertai timbulnya 
ulcus, hanya terjadi pembengkakan satu atau beberapa kelenjar limfe disertai dengan rasa 
sakit. 

 Pembengkakan kelenjar limfe ini mengalami supurasi (tipe glanduler). Tertelannya 
mikroorganisme karena mengkonsumsi makanan dan minuman yang tercemar dapat 
menimbulkan faringitis dengan rasa sakit (dengan atau tanpa terjadi ulserasi), sakit perut, 
diare dan muntah (tipe orofaringeal). Jika mikroorganisme masuk kedalam tubuh melalui 
inhalasi dapat terjadi pneumonia atau sindroma septikemi primer, jika tidak segera diberi 
pengobatan yang tepat, dapat menimbulkan kematian dengan CFR sekitar 30 – 60% (tipe 
tifoidal). Mikroorganisme yang masuk melalui darah biasanya menimbulkan penyakit 
yang terlokalisir pada paru dan ruangan pleura (tipe pleuropulmoner). Walaupun sangat 
jarang sekali, mikroorganisme dapat masuk melalui Sacus conjunctivus dan menimbulkan 
konjungtivitis purulenta disertai dengan pembengkakan kelenjar limfe disekitarnya (tipe 
okuloglanduler). Dari semua tipe infeksi diatas dapat terjadi komplikasi pneumonia yang 
memerlukan pengenalan dan pengobatan secara dini untuk mencegah kematian. 

 Ada dua biovarians dengan patogenisitas yang berbeda yang dapat menyebabkan penyakit 
pada manusia. Organisme yang disebut dengan nama Jellison type A adalah jenis yang 
lebih virulen, jika tidak diobati dengan benar dapat menimbulkan kematian dengan CFR 
berkisar antara 5 – 15% terutama disebabkan oleh penyakit dengan tipe tifoidal atau 
dengan tipe pleuropulmoner. Dengan pengobatan menggunakan antibiotika yang tepat 
CFR dapat diturunkan secara bermakna. Biovarian dengan nama Jellison type B, 
virulensinya lebih rendah walaupun tidak diobati, CFR-nya rendah. Secara klinis 
tularemia sulit dibedakan dengan pes dan dengan penyakit lain seperti infeksi oleh 
Stafilokokus dan Streptokokus, Cat Scratch fever, Sporotrichosis oleh karena semua 
penyakit yang disebutkan diatas dapat menimbulkan pembengkakan kelenjar limfe yang 
bubonik dan pneumonia berat. Diagnosis biasanya ditegakkan berdasarkan gejala klinis 
dan diagnosa pasti dibuat karena adanya kenaikan titer antibodi spesifik yang muncul 
pada minggu kedua sakit. Terjadi reaksi silang dengan infeksi spesies Brucella. Diagnosa 
cepat dibuat melalui pemeriksaan spesimen yang diambil dari eksudat ulcus dan aspirat 
dari kelenjar limfe dengan tes FA. 

 Biopsi yang dilakukan untuk tujuan diagnostik harus dilindungi dengan pemberian 
antibiotik yang tepat karena tindakan biopsi dapat menimbulkan septikemi. Bakteri 
penyebab infeksi dapat diisolasi melalui kultur pada media khusus seperti dengan media 
cysteine glucose blood agar atau dengan melakukan inokulasi binatang percobaan dengan 
bahan yang diambil dari lesi, darah dan sputum. Untuk menentukan biovarians dilakukan 
dengan pemeriksaan reaksi kimiawi. Tipe A memfermentasikan gliserol dan merubah 
citrulline menjadi ornithine. Pemeriksaan laboratorium harus dilakukan dengan sangat 
hati-hati oleh karena dapat terjadi penularan bahan infeksius melalui udara. Oleh karena 
itu identifikasi dengan menggunakan media kultur hanya dilakukan dilaboratorium 
rujukan yang sudah sangat berpengalaman dengan fasilitas keamanan yang memadai. 
Umumnya diagnosis ditegakkan hanya dengan pemeriksaan serologis.  
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2. Penyebab penyakit  
 Mikroorganisme penyebab penyakit adalah Francisella tularensis (dulu disebut 

Pasteurella tularensis), sejenis kokobasilus yang non motil, berbentuk kecil, gram negatif. 
Semua isolat secara serologis homogen dibedakan satu sama lain secara epidemiologis 
dan biokemis yaitu menjadi Jellison Type A (F. tularensis biovarian tularensis) dengan 
LD50 pada kelinci lebih kecil dari 10 bakteria atau Jellison type B (F. tularensis biovarian 
palaearctica) dengan LD50 pada kelinci lebih besar dari 107 bakteria. 

 
3. Distribusi Penyakit 
 Tularemia tersebar hampir di semua bagian Amerika Utara dan di sebagian besar benua 

Eropa, di bekas Uni Soviet, Cina dan Jepang. Di AS penyakit ini ditemukan sepanjang 
tahun; insidensi penyakit ini ditemukan lebih tinggi pada orang dewasa dimusim dingin 
pada saat musim perburuan kelinci dan pada anak-anak dimusim panas pada saat densitas 
vektor berupa kutu dan lalat pada menjangan/kijang meningkat. F. tularensis biovarian 
tularensis terbatas ditemukan hanya dibagian utara benua Amerika dan sering ditemukan 
pada kelinci (jenis Cottontail, Jack dan Snowshoe), dan biasanya penularan terjadi karena 
gigitan kutu binatang tersebut. Sedangkan F. tularensis biovarian palaearctica sering 
ditemukan pada mamalia selain kelinci di bagian utara benua Amerika; berbagai strain 
ditemukan di Elerasia pada binatang jenis voles, muskrat dan tikus air. Sedangkan di 
Jepang ditemukan pada kelinci.  

 
4. Reservoir  
 Berbagai jenis binatang liar seperti kelinci, hares, voles, muskrats, beavers dan beberapa 

jenis binatang domestik dapat berperan sebagai reservoir; begitu juga berbagai jenis kutu 
dapat berperan sebagai reservoir, sebagai tambahan telah ditemukan siklus penularan dari 
rodentia – nyamuk untuk F. tularensis biovarian palaearctica didaerah Skandinavia, 
Baltic dan Rusia. 

 
5. Cara penularan 
 Berbagai cara penularan telah diketahui antara lain melalui gigitan binatang berkaki 

beruas (artropoda) seperti kutu Dermacentor andersoni, kutu anjing D. variabilis, 
Anblyomma americanum (the lonestar stick); dan walaupun jarang terjadi, lalat Chrysops 
discalis pada kijang/menjangan dapat juga menularkan penyakit ini. Di Swedia nyamuk 
Aedes cinerius diketahui dapat menularkan penyakit ini melalui inokulasi kulit, melalui 
mukosa konjungtiva dan mukosa orofaring yang terpajan dengan air yang terkontaminasi. 
Penularan dapat juga terjadi karena terpajan dengan darah atau jaringan binatang yang 
terinfeksi (pada waktu menguliti binatang, memotong daging atau pada waktu melakukan 
nekropsi); mengkonsumsi daging atau jaringan binatang yang terinfeksi yang tidak 
dimasak dengan sempurna; minum air yang terkontaminasi; inhalasi debu yang 
terkontaminasi atau inhalasi partikel dari tumpukan rumput/jerami kering dan padi-padian 
yang terkontaminasi. Jarang sekali penularan terjadi melalui gigitan coyote (sejenis 
rubah), tupai, musang, babi hutan, kucing atau anjing yang mulutnya tercemar karena 
diduga memakan binatang yang terinfeksi. Penularan juga jarang terjadi karena bulu dan 
cacar binatang. Jika penularan terjadi karena kecelakaan dilaboratorium biasanya berupa 
pneumonia primer dn tularemia tifoidal. 
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6. Masa Inkubasi: Masa inkubasi sangat bergantung pada virulensi daripada 
mikroorganisme dan tergantung pada ukuran inokulum. Biasanya berkisar antara 1 – 14 
hari, rata-rata 3 – 5 hari. 

 
7. Masa Penularan: Tidak ditularkan langsung dari orang ke orang. Pada penderita yang 

tidak diobati mirkoorganisme penyebab penyakit ditemukan didalam darah selama 2 
minggu pertama infeksi, dan ditemukan didalam lesi selama satu bulan bahkan terkadang 
lebih lama. Lalat mengandung bakteri selama 14 hari dan kutu selama hidup mereka 
(sekitar 2 tahun). Daging kelinci yang dibekukan pada suhu –150C (50F) tetap infektif 
selama 3 tahun. 

 
8. Kerentanan dan kekebalan: Semua usia rentan terhadap infeksi, setelah sembuh dari 

penyakit timbul kekebalan jangka panjang. Namun pernah dilaporkan adanya reinfeksi 
pada petugas laboratorium. 

 
9. Cara – cara pemberantasan 

A. Cara-cara Pencegahan 
1). Berikan penyuluhan kepada masyarakat untuk menghindari diri terhadap gigitan 

kutu, lalat dan nyamuk. Hindari minum air, mandi atau bekerja diperaiaran yang 
tidak ditangani dengan baik dimana didaerah tersebut angka infeksi pada binatang 
liar sangat tinggi. 

2). Pakailah sarung tangan pada saat menguliti binatang terutama kelinci. Masaklah 
daging kelinci liar atau binatang rodensia sebelum dikonsumsi. 

3). Berlakukan larangan pengapalan antar pulau terhadap hewan atau daging hewan 
yang terinfeksi. 

4). Vaksinasi intradermal dengan skarifikasi menggunakan vaksin jenis “Live 
attenuated” digunakan secara luas dibekas Uni Soviet dan secara terbatas 
digunakan dikalangan pekerja dengan risiko penularan di AS. 

 Vaksin “Live anttenuated” yang dulu pernah digunakan untuk tujuan penelitian 
pada petugas laboratorium di AS saat ini tidak lagi tersedia. 

5). Pakailah masker, pelindung mata, sarung tangan dan jas laboratorium (Personal 
Protection Equipment) dan pergunakan kabinet dengan tekanan negatif pada saat 
bekerja dengan kultur F. tularensis. 

 
B. Penanganan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya 

1). Laporan kepada instansi kesehatan setempat: Didaerah endemis tertentu di AS dan 
di sebagian besar negara di dunia penyakit ini tidak wajib dilaporkan, kelas 3B 
(lihat tentang pelaporan penyakit menular) 

2). Isolasi: Hati-hati dengan sekret dan discharge dari lesi terbuka, lakukan 
kewaspadaan universal 

3). Disinfeksi serentak: Lakukan disinfeksi terhadap discharge yang keluar dari ulkus, 
kelenjar limfe atau konjungtiva.  

4). Karantina: Tidak dilakukan 
5). Imunisasi terhadap kontak: Tidak dilakukan 
6). Investigasi kontak dan sumber infeksi: Investigasi perlu dilakukan terhadap setiap 

kasus untuk menemukan sumber infeksi. 
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7). Pengobatan spesifik: Obat pilihan adalah streptomisin atau gentamisin, diberikan 
selama 7 – 14 hari; sedangkan tetrasiklin dan kloramfenikol bersifat bakteriostatik 
jika diberikan kurang dari 14 hari, relaps lebih sering terjadi dibandingkan 
pengobatan dengan menggunakan streptomisin. Namun telah ditemukan 
mikroorganisme virulen yang resisten terhadap streptomisin. Tindakan insisi, 
biopsi, aspirasi yang dilakukan untuk mengambil sampel pada kelenjar limfe yang 
terinfeksi dapat menyebarkan infeksi. Tindakan ini harus dilindungi dengan 
antibiotika yang tepat. 

 
C.  Cara-cara Penanggulangan Wabah 
 Lakukan pelacakan untuk menemukan sumber infeksi yang ada kaitannya dengan 

artropoda, binatang lain yang berperan sebagai hospes, air, tanah dan tanaman yang 
tercemar. Cara-cara pemberantasan seperti yang disebutkan pada 9A diatas. 

 
D. Implikasi bencana: Tidak ada 
 
E. Tindakan Internasional: Tidak ada 
 
F. Upaya untuk mengatasi Bioterorisme 
 Tularemia dianggap potensial digunakan untuk melakukan tindaan bioterorisme 

terutama jika dilakukan melalui udara (aerosol) seperti halnya pada pes, maka orang 
yang menghirup udara yang mengandung tularemia akan mengalami pneumonia 
primer. Kasus ini memerlukan diagnosis dini dan pengobatan dini untuk mencegah 
kematian. Setiap saat jika ditemukan adanya F. tularensis harus segera dilaporkan 
kepada petugas dan petugas keamanan (di AS dilaporkan ke FBI) lebih-lebih kalau 
kasus tersebut menggerombol. Laporan ini diperlukan agar bisa segera dilakukan 
investigasi. 

 
 
 
 
DEMAM TYPHOID      ICD-9 002.0; ICD-10 A01.0 
(Demam enterik, Tifus Abdominalis) 
 
DEMAM PARATIFOID     ICD-9 002.1-002.9; ICD-10 A01.1 – A01.4 
 
1. Identifikasi 
 Adalah penyakit sistemik yang disebabkan oleh bakteri ditandai dengan demam insidius 

yang berlangsung lama, sakit kepala yang berat, badan lemah, anoreksia, bradikardi 
relatif, splenomegali, pada penderita kulit putih 25% diantaranya menunjukkan adanya 
“rose spot” pada tubuhnya, batuk tidak produktif pada awal penyakit, pada penderita 
dewasa lebih banyak terjadi konstipasi dibandingkan dengan diare. Gejala lebih sering 
berupa gejala yang ringan dan tidak khas. 

 Pada demam tifoid dapat terjadi ulserasi pada plaques peyeri pada ileum yang dapat 
menyebabkan terjadinya perdarahan atau perforasi (sekitar 1% dari kasus), hal ini sering 
terjadi pada penderita yang terlambat diobati.  
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  Dapat juga timbul demam tanpa disertai keringat, gangguan berfikir, pendengaran 
berkurang dan parotitis. CFR pada waktu belum ditemukannya antibiotika bisa mencapai 
10 – 20%, saat ini CFR kurang dari 1% jika segera diberikan pengobatan dengan 
antibiotika yang tepat. Tergantung pada jenis antibiotika yang dipakai, penderita yang 
telah sembuh dapat mengalami relaps (kira-kira 15 – 20%), biasanya penyakit lebih ringan 
dibandingkan dengan penyakit yang dialami pertama kali. 

  Nomenklatur baru berdasarkan hubungan DNA diusulkan untuk pemberian nama pada 
salmonella sesuai dengan nomenklatur baru tersebut hanya ada dua species salmonella 
yaitu – Salmonella bongori dan Salmonella enterica. Semua bakteri yang patogen 
terhadap manusia dikelompokkan kedalam serovarian dibawah sub species I dan S. 
enterica. Dengan nomenklatur baru yang diusulkan tersebut maka S. typhi akan berubah 
menjadi S. enterica serovarian Typhi dan disingkat dengan S. Typhi (penulisannya tidak 
dengan huruf italik dan ditulis dengan huruf besar). Beberapa badan resmi telah 
menggunakan nomenklatur yang diusulkan tersebut walapun sampai dengan pertengahan 
tahun 1999 nomenklatur baru tersebut belum disahkan pemakaiannya. Pada bab ini telah 
digunakan nomenklatur baru tersebut. 

  Demam paratifoid memberikan gambaran klinis yang sama dengan demam tifoid, namun 
cenderung lebih ringan dengan CFR yang jauh lebih rendah. Ratio Distribusi Penyakit 
yang disebabkan oleh Salomnella enterica serovarian Typhi (S. Typhi) dibandingkan 
dengan S. enterica serovarian Paratyphi A dan B (S. Paratyphi A, S. Paratyphi B) kira-kira 
10 : 1. Relaps dapat terjadi pada 3 – 4% dari kasus. Jika infeksi Salmonella tidak terjadi 
secara sistemik maka manifestasinya hanya berupa gastro enteritis. Organisme penyebab 
penyakit dapat diisolasi dari darah pada permulaan penyakit, sedangkan pada urine dan 
tinja organisme baru dapat ditemukan seminggu setelah sakit. Konfirmasi bakteriologis 
melalui pemeriksaan kultur sampel sumsum tulang adalah yang terbaik walaupun pada 
penderita yang telah mendapatkan pengobatan antibiotika (kultur sampel sumsum tulang 
ini dengan “recovery” mencapai 90 – 95%). Tes serologis seperti tes widal nilai 
diagnostiknya rendah karena sensitivitas dan spesifisitasnya rendah. 

 
2. Penyebab penyakit 
 Demam tifoid disebabkan oleh S. Typhi, basil Tifoid. Untuk tujuan studi epidemiologis 

maka prosedur pemeriksaan laboratorium “phage typing” dan “pulsed field gel 
electrophoresis” dari S. Typhi mempunyai nilai yang tinggi untuk melakukan identifikasi 
terhadap isolat. Untuk demam paratifoid dikenal ada 3 serovarians S. enterica yaitu : S. 
Paratyphi A, S. Paratyphi B, S. Paratyphi C. Dikenal beberapa macam “phage types”. 

 
3. Distribusi penyakit 
  Penyakit ini tersebar merata diseluruh dunia. Insidensi penyakit demam tifoid diseluruh 

dunia mencapai 17 juta setahun dengan jumlah kematian sebanyak 600.000 orang. Di 
Amerika Serikat demam tifoid muncul sporadis dan relatif konstan berkisar antara 500 
kasus setahun selama bertahun-tahun (bandingkan dengan demam tifoid yang dilaporkan 
sebanyak 2484 pada tahun 1950).Dengan memasyarakatnya perilaku hidup bersih dan 
sehat, memasyarakatnya pemakaian jamban yang saniter maka telah terjadi penurunan 
kasus demam Tifoid, dan yang terjadi di Amerika Serikat adalah kasus import dari daerah 
endemis. Sekarang sering ditemukan strain yang resisten terhadap kloramfenikol dan 
terhadap antibiotika lain yang umum digunakan untuk demam tifoid.  
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  Kebanyakan isolat yang dikumpulkan pada tahun 90an dari Asia Tenggara, Asia Selatan, 
Timur Tengah dan Afrika Timur Laut adalah strain yang membawa plasmid dengan faktor 
R yang membawa kode resistens terhadap berbagai jenis antibiotika yang dulu umum 
dipakai untuk mengobati demam tifoid seperti kloramfenikol, amoksisilin, 
trimetroprim/sulfametoksasol. 

  Demam paratifoid muncul secara sporadis atau muncul sebagai KLB terbatas, mungkin 
juga kejadiannya lebih banyak daripada yang dilaporkan. DI AS dan Kanada demam 
paratifoid jarang teridentifikasi. Dari ketiga jenis demam paratifoid, paratifoid B adalah 
yang paling sering ditemukan, paratifoid A lebih jarang dan yang paling jarang adalah 
paratifoid C. 

 
4. Reservoir 
 Manusia merupakan reservoir bagi tifoid maupun paratifoid; walapun jarang binatang 

peliharaan dapat berperan sebagai reservoir bagi paratifoid. Kontak dalam lingkungan 
keluarga dapat berupa carrier yang permanen atau carrier sementara. Status carrier dapat 
terjadi setelah serangan akut atau pada penderita subklinis. Sedangkan carrier kronis 
sering terjadi pada mereka yang kena infeksi pada usia pertengahan terutama pada wanita; 
carrier biasanya mempunyai kelainan pada saluran empedu termasuk adanya batu 
empedu. Status carrier kronis pada saluran kemih terjadi pada penderita schitosomiasis. 
Pernah terjadi KLB demam paratifoid di Inggris, sapi perah yang mengeluarkan 
mikroorganisme Paratyphi B didalam susu dan kotoran mereka diketahui sebagai 
penyebab terjadinya KLB. 

5. Cara-cara Penularan 
  Penularan terjadi melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh tinja dan urin 

dari penderita atau carrier. Dibeberapa negara penularan terjadi karena mengkonsumsi 
kerang-kerangan yang berasal dari air yang tercemar, buah-buahan, sayur-sayuran mentah 
yang dipupuk dengan kotoran manusia, susu dan produk susu yang terkontaminasi oleh 
carrier atau penderita yang tidak teridentifikasi. Lalat dapat juga berperan sebagai 
perantara penularan memindahkan mikroorganisme dari tinja ke makanan. Di dalam 
makanan mikroorganisme berkembang biak memperbanyak diri mencapai dosis infektif, 
dimana dosisnya lebih rendah pada tifoid dibandingkan dengan paratifoid. 

 
6. Masa Inkubasi 
  Masa inkubasi tergantung pada besarnya jumlah bekteri yang menginfeksi; masa inkubasi 

berlangsung dari 3 hari sampai dengan 1 bulan dengan rata-rata antara 8 – 14 hri. Untuk 
gastroenteris yang disebabkan oleh paratifoid masa inkubasi berkisar antara 1 – 10 hari. 

 
7. Masa Penularan 
  Selama basil ditemukan didalam tinja selama itu dapat terjadi penularan, biasanya terjadi 

penularan pada minggu pertama sakit dan selama periode konvalesens; waktu ini dapat 
bervariasi (untuk paratifoid biasanya masa penularan berlangsung antara 1 – 2 minggu) 
sekitar 10% dari penderita demam tifoid yang tidak diobati selama tiga bulan akan terus 
menerus mengeluarkan basil setelah munculnya gejala awal dan 2 – 5% penderita akan 
menjadi carrier kronis; sebagian kecil penderita yang terinfeksi oleh paratifoid dapat 
menjadi carrier permanen pada kandung empedu. 
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8. Kerentanan dan kekebalan 
  Setiap orang rentan terhadap infeksi, kerentanan ini meningkat pada orang yang menderita 

akhlorhidria atau pada orang yang menderita infeksi HIV. Imunitas spesifik relatif dapat 
timbul setelah seseorang mengalami infeksi baik yang menunjukkan gejala klinis maupun 
pada mereka yang tapa gejala. Imunitas dapat juga muncul setelah pemberian imunisasi. 
Didaerah endemis demam tifoid sering ditemukan pada anak prasekolah dan anak-anak 
berusia 5 – 19 tahun. 

 
9. Cara-cara pemberantasan 

A. Cara-cara Pencegahan 
1). Berikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya mencuci tangan 

setelah buang air besar dan sebelum memegang makanan dan minuman, sediakan 
fasilitas untuk mencuci tangan secukupnya. Hal ini terutama penting bagi mereka 
yang pekerjaannya sebagai penjamah makanan dan bagi mereka yang 
pekerjaannya merawat penderita dan mengasuh anak-anak. 

2). Buanglah kotoran pada jamban yang saniter dan yang tidak terjangkau oleh lalat. 
Pemakaian kertas toilet yang cukup untuk mencegah kontaminasi jari. Ditempat 
yang tidak ada jamban, tinja ditanam jauh dari sumber air dihilir. 

3). Lindungi sumber air masyarakat dari kemungkinan terkontaminasi. Lakukan 
pemurnian dan pemberian klorin terhadap air yang akan didistribusikan kepada 
masyarakat. Sediakan air yang aman bagi perorangan dan rumah tangga. Hindari 
kemungkinan terjadinya pencemaran (backflow) antara sistem pembuangan 
kotoran (sewer system) dengan sistem distribusi air. Jika bepergian untuk tujuan 
pikinik atau berkemah air yang akan diminum sebaiknya direbus atau diberi bahan 
kimia. 

4). Berantas lalat dengan menghilangkan tempat berkembang biak mereka dengan 
sistem pengumpulan dan pembuangan sampah yang baik. Lalat dapat juga 
diberantas dengan menggunakn insektisida, perangkap lalat dengan menggunakan 
umpan, pemasangan kasa. Jamban konstruksinya dibuat sedemikian rupa agar 
tidak dapat dimasuki lalat. 

5). Terapkan standar kebersihan pada waktu menyiapkan dan menangani makanan; 
simpan makanan dalam lemari es pada suhu yang tepat. Perhatian khusus harus 
diberikan pada salad dan makanan lain yang dihidangkan dalam keadaan dingin. 
Standar kebersihan ini berlaku untuk makanan yang disiapkan dirumah tangga 
maupun yang akan disajikan untuk umum. Jika kita kurang yakin akan standar 
kebersihan ditempat kita makan, pilihlah makanan yang panas dan buah-buahan 
sebaiknya dikupas sendiri. 

6). Lakukan pasteurisasi terhadap susu dan produk susu. Lakukan pengawasan yang 
ketat terhadap sanitasi dan aspek kesehatan lainnya terhadap produksi, 
penyimpanan dan distribusi produk susu. 

7). Terapkan peraturan yang ketat tentang prosedur jaga mutu terhadap industri yang 
memproduksi makanan dan minuman. Gunakan air yang sudah diklorinasi untuk 
proses pendinginan pada waktu dilakukan pengalengan makanan. 

8). Batasi pengumpulan dan penjualan kerang-kerangan dari sumber yang jelas yang 
tidak tercemar. Rebuslah kerang sebelum dihidangkan. 
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9). Beri penjelasan yang cukup kepada penderita, penderita yang sudah sembuh dan 
kepada carrier tentang cara-cara menjaga kebersihan perorangan. Budayakan 
kebiasaan mencuci tangan dengan sabun setelah buang air besar dan sebelum 
menyiapkan makanan. 

10). Promosikan pemberian air susu ibu kepada bayi yang sedang menyusui. Rebuslah 
susu dan air yang akan dipakai untuk makanan bayi. 

11). Carrier dilarang untuk menangani/menjamah makanan dan dilarang merawat 
penderita. Lakukan identifikasi terhadap carrier dan lakukan pengawasan terhadap 
mereka. Pembuatan kultur dari sampel limbah dapat membantu untuk menentukan 
lokasi carrier. Carrier kronis harus diawasi dengan ketat dan dilarang melakukan 
pekerjaan yang dapat menularkan penyakit kepada orang lain. Yang bersangkutan 
dapat dibebaskan dari larangan ini apabila sudah memenuhi persyaratan sesuai 
dengan peraturan yang berlaku yaitu tiga kali berturut-turut sampel tinja yang 
diperiksa menunjukkan hasil negatif, khusus untuk daerah endemis 
schistosomiasis sampel yang diambil adalah sampel urin. Sampel diambil dengan 
interval satu bulan dan 48 jam setelah pemberian antibiotika terakhir. Sampel yang 
baik adalah tinja segar. Dan dari tiga sampel yang berturut-turut diambil dengan 
hasil negatif minimal satu sampel harus diambil dengan cara melakukan 
lavemen/klisma. 

 Penelitian yang dilakukan akhir-akhir ini menemukan bahwa penggunaan derivat 
quinolone yang baru yang diberikan secara oral memberikan hasil yang baik untuk 
mengobati carrier walaupun ada kelainan empedu; untuk mengetahui apakah telah 
terjadi penyembuhan perlu dilakukan pemeriksaan kultur. 

12). Untuk demam tifoid pemberian imunisasi tidak dianjurkan di AS. Saat ini 
imunisasi hanya diberikan kepada mereka dengan risiko tinggi seperti petugas 
laboratorium mikrobiologis, mereka yang bepergian kedaerah endemis, mereka 
yang tinggal didaerah endemis, anggota keluarga dengan carrier. Vaksin yang 
tersedia adalah vaksin oral hidup yang mengandung S. Typhi strain Ty21a 
(diperlukan 3 – 4 dosis dengan interval 2 hari), dan vaksin parenteral yang beredar 
adalah vaksin dosis tunggal yang berisi Vi antigen polisakarida. Vaksin oral yang 
berisi Ty21a jangan diberikan kepada penderita yang sedang mendapatkan 
pengobatan antibiotika atau pengobatan anti malaria, mefloquine. Oleh karena 
sering menimbulkan efek samping yang berat maka vaksin “whole cell” yang 
diinaktivasi dianjurkan untuk tidak digunakan. Vaksin dosis tunggal yang 
mengandung Vi antigen polisakarida adalah vaksin pilihan, karena kurang 
reaktogenik.  
Dosis booster perlu diberikan kepada mereka yang secara terus menerus 
mempunyai risiko tertular. Booster diberikan dengan interval antara 2 – 5 thun 
tergantung jenis vaksinnya. 
Demam paratifoid: ujicoba dilapangan dengan menggunakan vaksin oral tifoid 
(Ty21a) memberikan perlindungan parsial terhadap paratifoid, namun 
perlindungan yang diberikan tidak sebaik terhadap tifoid. 
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B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya 
1) Laporan kepada institusi kesehatan setempat; Tifoid wajib dilaporkan disebagian 

besar negara bagian dan negara didunia, kelas 2A (Lihat tentang pelaporan 
penyakit menular). 

2) Isolasi: Pada waktu sakit, lakukan kewaspadaan enterik; sebaiknya perawatan 
dilakukan dirumah sakit pada fase akut. Supervisi terhadap penderita dihentikan 
apabila sampel yang diambil 3 kali berturut-turut dengan interval 24 jam dan 48 
jam setelah pemberian antibiotika terakhir memberikan hasil negatif. Pengambilan 
sampel tidak boleh kurang dari satu bulan setelah onset. Sampel yang diambil 
adalah tinja dan urin untuk penderita di daerah endemis schistosomiasis. Jika salah 
satu sampel memberi hasil positif maka ulangi pembuatan kultur dengan interval 
satu bulan selama 12 bulan setelah onset, sampai 3 kali beturu-turut sampel yang 
diambil hasilnya negatif. 

3) Disinfeksi serentak: Disinfeksi dilakukan terhadap tinja, urin dan alat-alat yang 
tercemar. Di negara maju dengan fasilitas sistem pembuangan kotoran yang baik, 
tinja dapat dibuang langsung kedalam sistem tanpa perlu dilakukan disinfeksi 
terebih dulu. Dilakukan pembersihan menyeluruh. 

4) Karantina: Tidak dilakukan 
5) Imunisasi terhadap kontak: Pemberian imunisasi rutin terhadap anggota keluarga, 

petugas kesehatan dengan vaksin tifoid kurang begitu bermanfaat walaupun 
mereka terpajan dengan penderita tifoid. Namun vaksinasi masih bermanfaat 
diberikan kepada mereka yang terpajan dengan carrier. Tidak ada vaksin yang 
efektif untuk demam paratifoid A. 

6) Lakukan investigasi terhadap kontak dan sumber infeksi: Sumber infeksi yang 
sebenarnya dan sumber infeksi yang potensial harus diidentifikasi dengan cara 
melakukan pelacakan penderita yang tidak dilaporkan, carrier dan melacak 
makanan, susu, air, kerang-kerangan yang terkontaminsai. Seluruh anggota grup 
pelancong yang salah satu anggotanya adalah penderita tifoid harus diamati. Titer 
antibodi terhadap purified Vi polysaccharide mengidentifikasikan yang 
bersangkutan adalah carrier. Jika ditemukan tipe phage yang sama pada organisme 
yang diisolasi dari penderita dan carrier menunjukan telah terjadi penularan. 

7) Pengobatan spesifik: Meningkatnya resistensi terhadap berbagai macam strain 
menentukan jenis obat yang dipakai untuk terapi secara umum, untuk orang 
dewasa ciprofloxacin oral dianggap sebagai obat pilihan terutama untuk penderita 
tifoid di Asia. 
Belakangan ini dilaporkan bahwa telah terjadi penurunan sensitivitas pada 
penelitian in vivo terhadap berbagai strain Asia. Untuk strain lokal yang masih 
sensitf terhadap pengobatan maka obat-obatan oral seperti kloramfenikol, 
amoksisilin atau TMP-SMX (untuk anak-anak) masih cukup efektif untuk 
mengobati penderita akut. Sedangkan ceftriaxone obat parenteral yang diberikan 
sekali sehari sangat bermanfaat diberikan kepada penderita obtunded atau kepada 
penderita dengan komplikasi dimana tidak bisa diberikan pengobatan antibiotika 
oral. Pemberian kartikosteroid dosis tinggi dalam jagka pendek dikombinasikan 
dengan pemberian antibiotika serta terapi suportif membantu menurunkan angka 
kematian pada penderita berat. Untuk pengobatan kepada carrier lihat uraian pada 
bagian 9A11 diatas. Penderita schistosomiasis yang menderita tifoid selain 
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pemberian terapi untuk tifoidnya maka diberikan juga praziquantel untuk 
menghilangkan kemungkinan cacing schistosoma membawa basil S. Typhi 

  
C. Penanggulangan wabah 

1) Lakukan pelacakan secara intensif terhadap penderita dan carrier yang berperan 
sebagai smber peularan. Cari dan temukan media (air, makanan) yang tercemar 
yang menjadi sumber penularan. 

2) Lakukan pemusnahan terhadap makanan yang diduga sebagai sumber penularan. 
2). Lakukan pasteurisasi atau rebuslah susu yang akan dikonsumsi. Singkirkan 

seluruh suplai susu dan makanan yang diduga tercemar untuk tidak dikonsumsi 
pada saat sampai diketahui bahwa susu dan makanan tersebut aman untuk 
dikonsumsi. 

3). Terhadap sumber air yang diduga tercemar dilakukan klorinasi sebelum digunakan 
dengan supervisi yang ketat. Apabila tindakan klorinasi tidak dapat dilakukan, air 
dari sumber yang diduga tercemar tersebut jangan digunakan, semua air minum 
harus diklorinasi, diberi iodine atau direbus sebelum diminum. 

4). Pemberian imunisasi secara rutin tidak dianjurkan. 
 

D. Implikasi bencana 
Di daerah/tempat penampungan pengungsi dimana persediaan air sangat terbatas dan 
fasilitas pembuangan kotoran tidak memadai serta tidak ada pengawasan terhadap 
makanan dan air, kemungkinan terjadi penularan demam tifoid sangat besar, apabila 
diantara para pengungsi tersebut terdapat penderita aktif atau carrier. Untuk mencegah 
terjadinya penularan dikalangan para pengungsi maka lakukan upaya untuk 
memperbaiki fasilitas penyediaan air minum dan fasilitas pembuangan kotoran. 
Pemberian imunisasi bagi kelompok-kelompok tertentu dapat dilakukan seperti 
terhadap anak sekolah, penghuni penjara, penghuni fasilitas tertentu, personil/staf 
rumah sakit atau terhadap pegawai kantor pemerintahan kabupaten/kota. Pemberian 
imunisasi terhadap kelompok ini cukup bermanfaat karena mereka hidup dalam 
komunitas yang terorganisir. 

 
E. Tindakan internsional 

1) Untuk demam tifoid: pemberian imunisasi dianjurkan untuk diberikan terhadap 
para wisatawan yang berkunjung kedaerah enemis, terutama apabila didaerah 
tersebut para wisatawan diduga akan terpajang dengan air dan makanan yang 
tercemar atau wisatawan diduga akan kontak dengan penduduk asli didaerah 
pedesaan. Imunisasi tidak diwajibkan bagi wisatawan yang akan berkunjung 
kesuatu negara. 

2) Untuk demam tifoid dan paratifoid manfaatkan pusat-pusat kerjasam WHO. 
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DEMAM TIFUS        ICD-10 A75 

I. Demam Tifus Wabahi Yang ditularkan oleh kutu ICD-9 080; ICD-10 A75.0 
(Louseborne typhus,Typhus exanthematicus, Demam tifus klasik) 
 
1. Identifikasi  
  Penyakit yang disebabkan oleh rickettsia dengan gejala klinis yang sangat bervariasi. 

Penyakit kadangkala muncul mendadak ditandai dengan sakit kepala, menggigil, lelah, 
demam dan sakit disekujur tubuh. Timbul bercak dikulit berbentuk makuler pada hari 
kelima dan keenam, mulai muncul pada badan bagian atas kemudian menyerbu keseluruh 
tubuh, namun penyebaran bercak ini tidak mengenai muka, telapak tangan dan telapak 
kaki. Muncul gejala toksemia yang jelas dan penyakit berakhir dengan perbaikan yang 
cepat setelah 2 minggu demam. 

  CFR meningkat dengan meningkatnya umur berkisar antara 10 – 40% jika tidak diobati 
dengan pengobatan yang tepat. Gejala klinis ringan tanpa bercak dikullit dapat terjadi 
pada penderita anak-anak atau pada orang yang sebelumnya sudah mendapatkan 
imunisasi. Penyakit ini dapat menyerang kembali setelah sebelumnya pernah terserang 
untuk pertama kalinya (Dikenal dengan penyakit Brill Zinsser, ICD-9 081.1; ICD-10 
A75.1); gejala klinis penyakit ini lebih ringan, jarang terjadi komplikasi, CFRnya rendah. 

  Pemeriksaan laboratorium yang biasanya digunakan untuk konfirmasi diagnosis adalah tes 
IF, namun prosedur pemeriksaan ini tidak dapat membedakan antara tifus yang ditularkan 
oleh kutu dengan tifus murine (ICD-9 081.0; ICD-10 A75.2), kecuali sera yang akan 
dipakai untuk tes IF ini sebelumnya diserap dulu dengan antigen rickettsia terkait. Metode 
diagnostik lain yang dipakai adalah EIA, PCR, pengecatan jaringan dengan metode 
immunohistochemical, pemeriksaan CF dengan group specific, atau washed type specific 
rickettsial antigen, atau dengan tes netralisasi toksin. Pemeriksaan antibodi biasanya 
memberi hasil positif pada minggu kedua. Pada penyakit akut antibodi yang ditemukan 
adalah IgM dan pada penyakit Brill-Zinsser adalah IgG. 

 
2. Penyebab penyakit:  – Rickettsia prowazekii. 
 
3. Penyebaran penyakit 
  Penyakit ini ditemukan terutama didaerah dingin dengan sanitasi yang jelek dan kepadatan 

kutu sebagai vektor sangat tinggi. Wabah yang besar dapat terjadi pada waktu terjadi 
peperangan dan pada saat terjadi kelaparan. Fokus-fokus endemis ditemukan tersebar 
didaerah pegunungan Mexico, Amerika tengah dan selatan, Afrika bagian tengah dan 
timur dan dibeberapa negara di Asia. 

  Di AS KLB tifus yang ditularkan oleh kutu terakhir dilaporkan terjadi pada tahun 1921. 
Rickettsia ini ditemukan sebagai penyakit zoonosis pada tupai terbang (Glaucomys 
volans). Secara serologis terbukti bahwa manusia tertulari dari sumber ini kemungkinan 
melalui gigitan kutu tupai terbang. Kelompok kasus di AS dilaporkan dari Indiana, 
California, Illinois, Ohio, Tennesse dan West Virginia.  

 
4. Reservoir:  Manusia berperan sebagai reservoir dan berperan dalam mempertahankan 

siklus penularan pada periode antar wabah. Walaupun tupai terbang bukan sebagai sumber 
utama penularan namun beberapa kejadian sporadis dikaitkan dengan binatang ini. 
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5. Cara-cara penularan 
 Kutu badan, Pediculus humanus corporis yang mengisap darah penderita akut akan 

terkena infeksi kemudian dapat menularkan kepada orang lain. Penderita penyakit Bill-
Zinsser dapat menginfeksi kutu dan dapat berperan sebagai fokus terjadinya KLB 
didaerah dimana densitas kutu tinggi. Kutu yang terinfeksi akan mengeluarkan rickettsia 
melalui kotorannya, biasanya kutu ini mengeluarkan kotoran pada saat mereka menghisap 
darah. Orang terkena infeksi oleh karena secara tidak sengaja menggosok kulitnya yang 
terkena kotoran kutu atau terinfeksi karena membunuh kutu yang sedang menghisap 
darah. Rickettsia masuk melalui luka gigitan kutu atau melalui abrasi kulit. Inhalasi udara 
yang mengandung pertikel kotoran kutu yang terinfeksi dapat juga menyebabkan infeksi. 
Penularan oleh tupai terbang diduga karena gigitan kutu binatang tersebut, namun hal ini 
belum dibuktikan kebenarannya. 

 
6. Masa inkubasi: - Antara 1 - 2 minggu rata-rata 12 hari. 
 
7. Masa penularan: Penyakit ini tidak ditularkan langsung dari orang ke orang. Penderita 

dapat menularkan penyakit kepada kutu yang menghisap darah mereka pada saat penderita 
mengalami demam dan sekitar 2 – 3 hari setelah suhu badan kembali normal. Kutu yang 
terinfeksi akan mengeluarkan rickettsia dalam kotorannya 2 – 6 hari setelah menghisap 
darah. Kutu dapat segera menjadi infektif jika pada saat sedang menggigit orang lain kutu 
tersebut dibunuh. Kutu biasanya mati 2 minggu setelah terinfeksi dan rickettsia dapat 
bertahan dalam tubuh kutu yang mati sampai berminggu-minggu. 

 
8. Kerentanan dan kekebalan: Semua orang rentan terhadap penyakit ini. Satu serangan 

dapat menimbulkan kekebalan yang dapat bertahan lama. 
 
9. Cara-cara pemberantasan 

A. Upaya pencegahan  
1). Di daerah yang penduduknya hidup dalam lingkungan dimana densitas kutunya 

tinggi, taburkan bubuk insektisida yang punya efek residual pada pakaian dan pada 
tubuh orang yang diduga mengandung kutu. Lakukan dengan interval yang tepat. 
Insektisida yang dipakai hendaknya jenis yang efektif untuk membunuh kutu 
setempat.  

2). Perbaiki kondisi kesehatan lingkungan dengan fasilitas air yang mencukupi untuk 
mencuci pakaian dan mandi. 

3). Lakukan tindakan profilaktik terhadap mereka yang tinggal didaerah risiko tinggi 
dengan menaburkan insektisida yang mempunyai efek residual pada pakaian atau 
dengan cara impregnasi. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitar  

1). Laporan kepada institusi kesehatan setempat: Demam tifus yang ditularkan oleh 
kutu sesuai dengan anjuran WHO merupakan penyakit yang wajib dilaporkan, 
Kelas 1A (lihat tentang laporan penyakit menular) 

2). Isolasi: Tindakan isolasi tidak perlu dilakukan kalau sudah dilakukan upaya 
pemberantasan kutu dengan benar yaitu terhadap pasien, pakaian, lingkungan 
tempat tinggal dan terhadap kontak. 
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3). Disinfeksi serentak: Taburkan bubuk insektisida pada pakaian dan tempat tidur 
penderita dan kontak. Cucilah pakaian dan sprei yang digunakan oleh penderita. 
Kutu cenderung menjauhi suhu tubuh yang tinggi dan suhu tubuh yang dingin, 
mereka cenderung mencari tubuh yang ditutupi pakaian dengan suhu normal (lihat 
bab 9A1, diatas). 

4). Karantina: Mereka yang tubuhnya mengandung kutu dan terpajan dengan 
penderita tifus harus dikarantina selama 15 hari setelah badannya ditaburi dengan 
insektisida dengan efek residual. 

5). Penanganan kontak: Semua kontak harus diamati terus menerus selama 2 minggu. 
6). Investivigasi kontak dan sumber infeksi: segala upaya harus dilakukan untuk 

melacak sumber penularan. 
7). Pengobatan spesifik: Pada saat KLB pemberian doksisiklin dosis tunggal 200mg 

biasanya sudah cukup untuk menyembuhkan penderita. Pemberian tetrasiklin atau 
kloramfenikol dengan dosis awal 2 – 3 gram diikuti dengan dosis 1 – 2 gram/hari 
dibagi dalam 4 dosis sampai penderita tidak demam lagi (biasanya 2 hari) 
ditambah 1 hari. Jika mendapatkan penderita yang diduga tifus dengan penyakit 
berat, segera lakukan pengobatan tanpa harus menunggu konfirmasi hasil 
laboratorium. 

 
C. Upaya penanggulangan wabah  

Upaya yang dilakukan secara cepat menanggulangi KLB tifus adalah dengan cara 
menaburkan insektisida dengan efek residual terhadap seluruh kontak. Jika disuatu 
daerah diketahui bahwa penyebaran kutu sangat luas maka lakukan tindakan 
penaburan insektisida dengan efek residual secara sistematik terhadap seluruh anggota 
masyarakat. Pemberian pengobatan yang tepat terhadap penderita membantu 
mencegah penyebaran penyakit. 

 
D. Implikasi bencana  

Ditempat penampungan pengungsi, ditempat dimana orang banyak berkumpul dapat 
terjadi KLB tifus jika didaerah tersebut adalah daerah endemis dengan densitas kutu 
yang tinggi. 

 
E. Pengukuran Internasional 

1). Negara yang terjangkit demam tifus yang ditularkan kutu di daerah yang tadinya 
tidak ada kasus, wajib melaporkan kepada WHO secepat mungkin. 

2). Wisatawan mancanegara: Tidak satupun negara didunia yang mewajibkan para 
wisatawan untuk mendapatkan imunisasi sebelum memasuki negara tersebut. 

3). Tifus yang ditularkan oleh kutu termasuk didalam grafik penyakit dibawah 
Surveilans WHO. Manfaatkan pusat pusat kerjasama WHO. 

 

II.  Demam Tifus Endemik yang ditularkan kutu  ICD-9 081.0; ICD-10 A75.2 
  (Murine typhus, Shop typhus) 
 
1. Identifikasi 
 Adalah penyakit yang disebabkan oleh rickettsia yang perjalanan penyakitnya mirip 

dengan demam tifus wabahi yang ditularkan oleh kutu (louse), namun lebih ringan. CFR 
untuk semua umur lebih rendah dari 1%.  
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 CFR meningkat dengan meningkatnay usia penderita. Tidak ditemukannya kutu (louse) 
disuatu wilayah, distribusi penyakit yang secara geografis dan menurut musim muncul 
secara sporadis membantu membedakannya dengan demam tifus wabahi yang ditularkan 
oleh kutu (louse borne). Untuk konfirmasi diagnosis secara laboratoris (lihat seksi I, 1 
diatas) 

 
2. Penyebab Penyakit: – Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri); Rickettsia felis. 
 
3. Distribusi penyakit  
  Penyakit ini tersebar diseluruh dunia. Ditemukan didaerah dimana orang tinggal bersama 

tikus. DI AS kurang dari 80 penderita dilaporkan setiap tahun. Puncak musiman jumlah 
penderita ditemukan pada musim panas dan musim gugur. Kasus tersebar secara sporadis, 
proporsi tertinggi ditemukan di Texas dan California bagian selatan. Kasus lebih dari satu 
orang dapat dijumpai dalam satu anggota keluarga. 

 
4. Reservoir  
 Tikus besar, tikus kecil dan mamalia lainnya berperan sebagai reservoir. Siklus penularan 

berlangsung melalui kutu pada tikus, biasanya jenis tikusnya adalah Rattus rattus, dan R. 
novergicus. Infeksi biasanya berlangsung tanpa gejala. Mikroorganisme lain, Rikettsia 
felis ditemukan dalam siklus penularan dari kucing ke kucing melalui kutu kucing, 
ditemukan di California bagian selatan dan mungkin juga ditemukan ditempat lain. 
Penularan dari kucing kepada opossums (binatang sejenis kucing). 

 
5. Cara penularan  
 Kutu tikus yang terinfeksi (biasanya jenis Xenopsylla cheopis) membuang kotoran pada 

waktu menghisap darah dan didalam kotorannya mengandung rickettsia. Kotoran yang 
mengandung rikcettsia ini mencemari luka gigita dan daerah kulit lainnya yang 
mengalami luka. Penularan kadang-kadang dapat terjadi melalui inhalasi kotoran kering 
yang infektif dari kutu tikus. Infeksi oleh rickettsia dapat terjadi pada opposums, kucing, 
anjing, binatang liar dan domestik lainnya. Penyakit pada binatang ini adalah sembuh 
dengan sendirinya, tapi dapat menular kepada manusia melaui kutu kucing 
Chenocephalides felis. 

 
6. Masa inkubasi:  1 – 2 minggu, biasanya rata-rata 12 hari.  
 
7. Masa penularan: Penularan tidak terjadi dari manusia ke manusia sekali kutu binatang 

terinfeksi, mereka dapat menularkan penyakit selama hidup kutu tersebut yaitu sampai 
satu tahun. 

 
8. Kerentanan dan kekebalan: Semua orang rentan terhadap infeksi penyakit ini, infeksi 

menimbulkan kekebalan. 
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9. Cara–cara pemberantasan  
A. Cara-cara pencegahan : 

1). Tebarkan bubuk pestisida dengan efek residual pada tempat-tempat yang dilewati 
tikus, lobang-lobang tikus, tempat kapal berlabuh, tempat penampungan 
pengungsi. 

2). Untuk menghindari pemajanan terhadap manusia, lakukan tindakan untuk 
menurunkan populasi kutu terlebih dahulu dengan menggunakan insektisida 
sebelum menerapkan upaya pemberantasan tikus (lihat tentang Pes pada 9A2 – 
9A3, 9B6) 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya 

1). Laporan kepada institusi kesehatan setempat: kasus wajib dilaporkan hampir 
diseluruh negara bagian di AS dan dihampir disemua negara didunia, kelas B (lihat 
tentang pelaporan penyakit menular) 

2). Isolasi: Tidak ada 
3). Disinfeksi serentak: tidak dilakukan 
4). Karantina: Tidak dilakukan 
5). Imunisasi terhadap kontak: Tidak dilakukan 
6). Investigasi kontak dan sumber infeksi: cari dan temukan tikus atau opossums 

(binatang sejenis kucing liar yang hidup dihutan) disekitar rumah penderita. 
7). Pengobatan spesifik: sama dengan pengobatan untuk Rocky Mountain Spotted 

Fever (q.v).  
 
C. Penanggulangan wabah: Didaerah endemis dimana ditemukan banyak kasus pamakaian 

insektisida dengan efek residual yang efektif terhadap kutu tikus dan kutu kucing akan 
sangat membantu menurunkan index kutu dan insidensi penyakit pada manusia. 

 
D. Implikasi Bencana: Kasus dapat timbul apabila tikus, manusia dan kutu karena suatu 

keadaan berada dalam koeksistensi bersama seperti pada trempat-tempat pengungsi. 
Namun tifus murine tidak muncul sebagai KLB pada situasi seperti itu. 

 
E. Tindakan Internasional: Manfaatkan pusat-pusat kerjasama WHO yang ada. 
 
 

III.  TIFUS SCRUB     ICD-9 081.2; ICD-10 A75.3 
  (Penyakit tsutsugamushi, demam tifus yang ditularkan oleh ngengat) 
 
1. Identifikasi  
  Penyakit yang disebabkan oleh rickettsia yang ditandai dengan munculnya ulcus primer 

pada kulit dengan bentuk “punched out” pada bagian kulit yang digigit oleh larva ngengat 
yang terinfeksi. Beberapa hari kemudian muncul demam, sakit kepala, keringat 
berlebihan, injeksi konjungtiva, limfadenopati. Seminggu setelah demam berlangsung 
muncul erupsi pada kulit yang berbentuk makulopapuler berwarna merah gelap pada 
bagian tubuh, menyebar ke tungkai dan menghilang dalam beberapa hari. Sering disertai 
dengan batuk dan pada pemeriksaan radiologis pada paru ditemukan pneumonitis. Tanpa 
dilakukan pengobatan dengan antibiotika yang tepat demam hilang pada hari ke 14. 
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  CFR penderita yang tidak mendapat pengobatan berkisar antara 1 – 60%, tergantung 
dimana orang itu terkena, jenis rickettsia yang menginfeksi dan tergantung pula pada 
riwayat orang tersebut terhadap infeksi sebelumnya. Namun CFR selalu lebih tinggi pada 
usia yang lebih tua. 

 
2. Penyebab penyakit: Orientia tsutsugamushi yang secara serologis ditemukan ada banyak 

strain yang berbeda. 
 
3. Distribusi penyakit  
  Penyakit ini tersebar di Asia bagian Tengah, Timur dan Tenggara. Kemudian ditemukan 

tersebar mulai dari Siberia tenggara, Jepang bagian utara sampai pada kewilayah bagian 
utara Australia dan Vanuatu, palestina bagin barat, lereng Himalaya sampai ketinggian 
10.000 kaki dan banyak ditemukan terutama di Thailand bagian utara. Biasanya manusia 
mendapatkan infeksi dari tempat yang ukurannya relatif sangat kecil bahkan dalam ukuran 
meter persegi dimana ditempat tersebut rickettsia, vektor dan rodentia hidup 
berkoeksistensi dengan baik. Tempat yang terbatas tersebut dinamakan “typhus islands”. 
Distribusi penyakit menurut jender sangat dipengaruhi oleh jenis pekerjaan. Orang dewasa 
yang bekerja pada daerah endemis tifus scrub dan didaerah yang densitas populasi 
ngengatnya tinggi kemungkinan tertular sangat besar. Misalnya mereka yang bekerja pada 
pembukaan lahn dihutan, daerah padang pasir yang diirigasi. KLB tifus dapat terjadi 
apabila mereka yang rentan masuk kedaerah endemis, terutama pada waktu dilakukan 
operasi militer, 20 – 50% dari mereka akan terinfeksi dalam beberpa minggu atau dalam 
beberapa bulan.  

 
4. Reservoir: Yang menjadi reservoir adalah stadium larva dari ngengat jenis 

Leptotrombidium abamushi, L. Deliensis dan species jenis lain tergantung wilayahnya. 
Species tersebut yang paling umum diketahui sebagai vektor trhadap manusia. Siklus 
penularan pada ngengat berlangsung melalui rute transovarian. 

 
5. Cara penularan: Melalui gigitan larva dari ngengat yang terinfeksi stadium nimfe dan 

ngengat dewasa tidak hidup dari hospes vertebrata. 
 
6. Masa Inkubasi: Masa inkubasi bisanya berlangsung 10 – 12 hari; bervariasi antara 6 – 21 

hari. 
 
7. Masa penularan: Tifus scrub tidak ditularkan dari orang ke orang 
 
8. Kerentanan dan kekebalan: Semua orang rentan terhadap penyakit ini, seseorang yang 

terserang penyakit ini akan kebal dalam waktu yang cukup panjang terhadap strain 
homolog dari O. tsutsugamushi dan hanya menimbulkan kekebalan sementara terhadap 
strain heterolog. Infeksi oleh strain heterolog dalam beberapa bulan akan menimbulkan 
penyakit yang ringan, namun setahun kemudian akan muncul penyakit yang khas. 
Serangan kedua dan ketiga terhadap mereka yang tingal di daerah endemis dapat terjadi 
secara alamiah pada orang-orang yang tinggal di daerah endemis, biasanya penyakit yang 
ditimbulkan sangat ringan bahkan tanpa gejala. Atau serangan kedua dan ketiga dapat 
terjadi pada mereka yang pernag terinfeksi namun tidak mendapatkan pengobatan dengan 
sempurna. Pada berbagai percobaan yang dilakukan belum ditemukan jenis vaksin yang 
efektif. 
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9. Cara-cara pemberantasan  
A. Upaya pencegahan 

1). Hindari kontak dengan ngengat yang terinfeksi dengan upaya profilaktis yaitu 
dengan mengenakan pakaian dan selimut yang telah diberi mitisida (permethrin 
dan benzyl benzoate), memakai repelan (diethyltoluamide, Deet®) pada kulit yang 
tidak tertutup pakaian. 

2). Basmilah ngengat dari tempat-tempat tertentu dengan cara menaburkan bahan 
kimia dengan komposisi hidrokarbon klorida seperti lindane, dieldrin atau 
chlordane ditanah serta vegetasi disekitar tenda perkemahan, bangunan 
dipertambangan dan disekitar dearah yang dihuni banyak orang didaerah endemis. 

3). Pemberian doxycycline selama 7 minggu dengan dosis tunggal sebanyak 200 
mg/minggu yang diberikan kepada sekelompok sukarelawan di Malaysia terbukti 
cukup efektif untuk mencegah terjadinya infeksi tifus scrub. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya 

1). Laporan kepada institusi kesehatan setempat; Didaerah endemis, tifus scrub dapat 
dibedakan dengan tifus murin dan tifus yang ditularkan oleh tuma (louseborne 
typhus). Dikebanyakan negara penyakit ini bukan sebagai penyakit yang wajib 
dilaporkan, kelas 3A (lihat tentang pelaporan penyakit menular). 

2). Isolasi: Tidak dilakukan 
3). Disinfeksi serentak: Tidak dilakukan 
4). Karantina: Tidak dilakukan 
5). Imunisasi tehadap kontak: Tidak dilakukan 
6). Investigasi terhadap kontak dan sumber infeksi: Tidak dilakukan (lihat pada 9C 

dibawah) 
7). Pengobatan spesifik: Tetrasiklin dosis tunggal (loading dose), diikuti dengan dosis 

terbagi setiap hari sampai dengan penderita tidak demam lagi (rata-rata selama 30 
jam). Kloramfenikol juga cukup efektif dan hanya diberikan jika ada indikasi 
kontra pemberian tetrasiklin (lihat seksi I, 9B7 diatas). Jika pengobatan baru 
dimulai 3 hari setelah sakit maka kemungkinan kambuh kembali besar sekali 
kecuali jika diberikan segera dosis kedua  dengan interval 6 hari. Di Malaysia 
pemberian doxycycline dosis tunggal (5 mg/kg/BB) cukup efektif jika diberikan 
pada hari ke tujuh, sedngkan di Pulau Pescadores (Taiwan) diberikan pada hari ke 
lima.  Jika dosis kedua ini diberikn lebih awal dari lima hari diperkirakan dapat 
terjadi relaps. Azithromycin berhasil baik digunakan pada penderita yang sedang 
hamil. 

  
C. Upaya penanggulangan wabah   

Dalam upaya mengatasi wabah, terapkan secara ketat apa yang diuraikan pada seksi 
9A1 – 9A2 diatas di daerah terjangkit. Lakukan pengamatan yang ketat terhadap setiap 
penduduk dengan risiko tinggi, cari mereka yang demam dan yang dengan lesi primer; 
lakukan pengobatan segera begitu ditemukan ada yang sakit. 

 
D. Implikasi bencana: Penularan dapat terjadi apabila para pengungsi ditempatkan 

didaerah endemis pada situs “typhus islands” atau didekatnya. 
 
E. Tindakan Internasional: Manfaatkan Pusat-pusat Kerja sama WHO 
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CUPLAK YANG DISEBABKAN OLEH VIRUS  ICD-9 078.1; ICD-10 B07 
(Verruca vulgaris, Common wart, Condyloma acuminatum, Papilloma venereum) 
 
1. Identifikasi  
  Penyakit virus yang ditandai dengan lesi pada kulit dan selaput lendir dengan bentuk yang 

bervariasi. Penyakit ini antara lain : the common wart (cuplak biasa), lesi dengan batas 
jelas, hiperkeratosis, kasar, papulae tanpa rasa sakit dengan ukuran bervariasi mulai dari 
sebesar kepala jarun pentul sampai dengan ukuran massa yang lebih besar; filiform warts 
(cuplak filiformis) bentuknya panjang, menonjol, lesi panjang dapat mencapai ukuran 1 
cm; papilloma laring pada pita suara dan epiglottis pada anak-anak dan dewasa; flat warts 
(cuplak datar), bentuknya halus, agak menonjol, lesi biasanya multiple dengan ukuran 
bervariasi mulai dari 1 mm sampai dengan 1 cm; condyloma acuminatum (venereal 
warts),  berbentuk bunga kol, tumbuh seperti daging, muncul di tempat basah seperti di 
sekitar alat kelamin, sekitar anus dan rectum dan harus dibedakan dengan condyloma lata 
pada sifilis; papilloma datar pada cervix; cuplak pada telapak kaki (plantar warts), 
bentuknya datar, hiperkeratosis dan biasanya terasa sakit. Papilloma pada larynx dan 
condyloma acuminata pada alat kelamin kadang-kadang menjadi ganas. Cuplak pada 
epidermodysplasia verruciformis biasanya muncul pada torso dan ekstremitas bagian atas 
dan biasanya muncul pada dekade awal dari kehidupan; sering berubah menjadi ganas 
pada usia dewasa muda berupa Squamous cell carcinoma. Diagnosa ditegakkan dengan 
ditemukannnya lesi yang khas. Jika masih ragu, lakukan eksisi untuk dilakukan 
pemeriksaan histologis.  

 
2. Penyebab infeksi  
  Infeksi disebabkan oleh Humam papillomavirus (HPV) virus DNA grup papopavirus 

(Virus cuplak pada manusia). Dikenal ada 70 jenis tipe HPV yang dapat menimbulkan 
gejala yang spesifik dan lebih dari 20 jenis diantaranya dapat menimbulkan infeksi pada 
alat kelamin. Kebanyakan infeksi HPV pada daerah genital tidak menimbulkan gejala 
klinis, subklinis atau tidak diketahui sama sekali. Cuplak pada alat kelamin yang nampak 
secara klinis biasanya disebabkan oleh HPV tipe 6 atau 11; Virus ini dapat menyebabkan 
lesi pada cervix, vagina, urethra dan anus, kadang-kadang tanpa gejala sama sekali. Jenis 
HPV lain pada daerah anogenital adalah tipe 16, 18, 31, 33 dan 35, virus ini sebagai 
penyabab terjadinya displasia, penyebab terjadinya squamous intraepithelial neoplasia 
(seperti squamous cell carcinoma in situ, Gowenoid papulosis, Erythroplasia Queyrat, 
penyakit Bowen pada alat kelamin). 

  HPV tipe 7 dikaitkan dengan terjadinya cuplak pada orang yang bekerja manangani 
daging dan pada dokter hewan. Tipe 5 dan tipe 8 dikaitkan dengan terjadinya 
epidermodysplasia verruciformis. 

 
3. Distribusi penyakit: Tersebar di seluruh dunia. 
 
4. Reservoir: –  Manusia 
 
5. Cara-cara penularan: Penularan biasanya melalui kontak langsung. Penularan dapat juga 

karena otoinokulasi melalui pisau cukur; lantai yang tercemar dapat juga berperan sebagai 
sumber penularan.  

 



 571

Condyloma acuminatum biasanya ditularkan melalui hubungan kelamin, sedangkan 
papilloma pada larynx kemungkinan didapatkan melalui penularan jalan lahir pada bayi. 
Jenis virus yang menyerang genitalia dan saluran pernafasan adalah sama. 

 
6. Masa inkubasi:  Sekitar 2 - 3 bulan, bervariasi antara 1 - 20 bulan. 
 
7. Masa penularan: Lamanya tidak diketahui dengan pasti, penularan dapat terjadi selama 

masih ditemukan adanya lesi. 
 
8. Kerentanan dan kekebalan: Cuplak biasa, cuplak dengan permukaan datar adalah yang 

paling sering ditemukan pada anak-anak. Sedangkan cuplak pada alat kelamin lebih sering 
ditemukan pada mereka yang aktif secara seksual dan cuplak pada telapak kaki ditemukan 
pada anak sekolah dan dewasa muda. Insidensi cuplak meingkat pada penderita dengan 
imunosupresi. 

 
9. Cara-cara pemberantasan 

A. Upaya pencegahan: Hindari kontak dengan lesi dari orang lain. Penelitian yang 
dilakukan belakangan ini menunjukkan bahwa pemakaian kondom pada pria ternyata 
tidak mencegah terjadinya infeksi. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak, dan lingkungan sekitar   

1). Laporan kepada instansi kesehatan setempat tidak dilakukan, kelas 5 (lihat tentang 
pelaporan penyakit menular). 

2). Isolasi: Tidak dilakukan  
3). Disinfeksi serentak: Tidak dilakukan 
4). Karantina: Tidak dilakukan 
5). Imunisasi terhadap kontak: Tidak dilakukan 
6). Investigasi terhadap kontak dan sumber infeksi: terhadap mereka yang kontak dan 

melakukan hubungan seks dengan penderita cuplak pada alat kelamin, harus 
dilakukan pemeriksaan dan bila perlu diberikan pengobatan. 

7). Pengobatan spesifik: pengobatan terhadap penderita akan mengurangi jumlah 
virus yang dapat ditularkan oleh penderita. Cuplak akan mengalami regresi secara 
spontan dalam beberapa bulan atau beberapa tahun. Untuk lesi pada permukaan 
tubuh dibekukan dengan menggunakan nitrogen cair. Untuk cuplak pada telapak 
kaki dilakukan kuretase atau ditempeli dengan plaster asam salisilat. Sedangkan 
lesi pada alat kelamin digunakan podophyllin 10 – 25% dalam larutan tinctura 
benzoin, asam trichlor asetat atau nitrogen cair – kecuali pada wanita hamil ini 
tidak digunakan. 
Untuk lesi pada alat kelamin yang cukup luas digunakan 5-fluorouracil. 
Pengobatan yang efektif untuk Condyloma acumunata menggunakan recombinant 
interferon alpha 2b (Intron A® Schering) disuntikkan kedalam lesi. Untuk 
papilloma pada larynx dilakukan tindakan operatif atau penggunaan sinar laser. 
Jika terjadi papillomatosis yang cukup luas pada wanita hamil, dilakukan operasi 
caesar untuk melahirkan bayi mereka. 
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8). Pemeriksaan mikroskopis dengan pengecatan Papanicolau sangat efektif untuk 
menemukan kelainan sel secara dini untuk mengetahui adanya kecenderungan 
keganasan pada wanita. Tindakan operatif yang segera dilakukan terhadap kanker 
mulut rahim sangat membantu penyembuhan. 

 
C. Tindakan penanggulangan wabah: Penyakit ini tidak menimbulkan wabah, hanya 

muncul secara sporadis. 
 
D. Dampak terhadap bencana: Tidak ada 
 
E. Tindakan Internasional: Tidak ada 

 
 
PATEK        ICD-9 102; ICD-10 A66 
(Yaws, Frambusia tropika)  
 
1. Identifikasi 
  Penyakit frambusia atau patek adalah suatu penyakit kronis, relaps (berulang), 

nonvenereal treponematosis, lesinya berupa lesi kulit primer dan sekunder yang sangat 
menular dan lesi yang tidak menular adalah lesi tersier (lanjut) yang destruktif.  Lesi awal 
yang tipikal (patek induk) yaitu berupa papilloma yang timbul pada wajah dan ekstremitas 
(biasanya pada kaki) muncul dalam beberapa minggu atau bulan, biasanya tidak nyeri 
kecuali jika ada infeksi sekunder. Proliferasinya lambat dan dapat membentuk lesi 
frambusia (raspberry)  atau lesi dengan ulcus (ulceropapilloma). Diseminasi sekunder 
atau papilloma satelit timbul sebelum atau segera setelah lesi awal sembuh, lesi ini timbul 
dan tumbuh bergerombol serta sering disertai dengan periostitis pada tulang panjar (saber 
shin) dan jari (polidaktilitis) dan gejala konstitusional yang ringan. Papilloma dan 
hyperkeratosis pada telapak tangan dan kaki dapat timbul baik pada stadium awal atau 
lanjut : lesi tersebut menimbulkan rasa nyeri yang hebat dan biasanya menimbulkan 
disabilitas. Lesi akan sembuh spontan tetapi dapat timbul kembali pada tempat lain selama 
fase awal dan lanjut. 

  Stadium akhir memiliki ciri-ciri berupa lesi destruktif pada kulit dan tulang, terjadi pada 
10 – 20% dari penderita yang tidak mendapatkan pengobatan, biasanya muncul setelah 5 
tahun atau lebih setelah terinfeksi. Penularan secara kongenital tidak ada dan infeksi 
jarang sekali terjadi dan jika sampai terjadi maka infeksi biasanya berakibat fatal dan 
menimbulkan kecacatan. Tidak seperti pada infeksi oleh sifilis, frambusia tidak 
menyerang otak, mata, aorta atau alat-alat pada abdomen. 

 Diagnosa ditegakkan dengan pemeriksaan dengan mikroskop lapangan gelap atau 
pemeriksaan mikroskopik langsung FA dari eksudat yang berasal dari lesi primer atau 
sekunder. Test serologis nontrepanomal untuk sifilis misalnya VDRL (Venereal Disease 
Research Laboratory), RPR (Rapid Plasma Reagin) reaktif pada stadium awal penyakit 
menjadi non reaktif setelah beberapa tahun kemudian, walaupun tanpa terapi yang 
spesifik, dalam beberapa kasus penyakit ini memberikan hasil yang terus reaktif pada titer 
rendah seumur hidup. Test serologis trepanomal, misalnya FTA-ABS (Fluorescent 
Trepanomal Antibody – Absorbed), MHA-TP (Microhemagglutination assay for antibody 
to T. pallidum) biasanya tetap reaktif seumur hidup. 
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2 Penyebab penyakit: Treponema pallidum, subspesies pertenue dari spirochaeta 
 
3 Distribusi penyakit 
  Terutama menyerang anak-anak yang tinggal didaerah tropis di pedesaan yang panas, 

lembab, lebih sering ditemukan pada laki-laki. Prevalensi frambusia secara global 
menurun drastis setelah dilakukan kampanye pengobatan dengan penisilin secara masal 
pada tahun 1950-an dan 1960-an, namun penyakit frambusia muncul lagi di sebagian 
besar daerah katulistiwa dan afrika barat dengan penyebaran fokus-fokus infeksi tetap di 
daerah Amerika latin, kepulauan Karibia, India, Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik 
Selatan. 

 
4. Reservoir: Manusia dan mungkin primata kelas tinggi 
 
5. Cara penularan: Prinsipnya berdasarkan kontak langsung dengan eksudat pada lesi awal 

dari kulit orang yang terkena infeksi. Penularan tidak langsung melalui kontaminasi akibat 
menggaruk, barang-barang yang kontak dengan kulit dan mungkin juga melalui lalat yang 
hinggap pada luka terbuka, namun hal ini belum pasti. Suhu juga mempengaruhi 
morfologi, distribusi dan tingkat infeksi dari lesi awal. 

 
6. Masa inkubasi: Dari 2 hingga 3 minggu 
 
7. Masa penularan: Masa penularan bervariasi dan dapat memanjang yang muncul secara 

intermiten selama beberapa tahun barupa lesi basah. Bakteri penyebab infeksi biasanya 
sudah tidak ditemukan pada lesi destruktif stadium akhir. 

 
8. Kerentanan dan kekebalan: Tidak ada bukti adanya kekebalan alamiah atau adanya 

kekebalan pada ras tertentu. Infeksi menyebabkan timbulnya kekebalan terhadap reinfeksi 
dan dapat melindungi orang tersebut terhadap infeksi dari kuman golongan treponema lain 
yang patogen. 

 
9. Cara – cara pemberantasan 

A. Upaya pencegahan:  Walaupun penyebab infeksi sulit dibedakan dengan teknik yang 
ada pada saat ini. Begitu pula perbedaan gejala-gejala klinis dari penyakit tersebut 
sulit ditemukan. Dengan demikian membedakan penyakit treponematosisi satu sama 
lainnya hanya didasarkan pada gambaran epidemiologis dan faktor linkungan saja. 
Hal-hal yang diuraikan pada butir-butir berikut ini dapat dipergunakan untuk 
manangani penyakit frambusia dan penyakit golongan treponematosis non venereal  
lainnya. 
1) Lakukanlah upaya promosi kesehatan umum, berikan pendidikan kesehatan 

kepada masyarakat tentang treponematosis, jelaskan kepada masyarakat untuk 
memahami pentingnya menjaga kebersihan perorangan dan sanitasi-sanitasi yang 
baik, termasuk penggunaan air dan sabun yang cukup dan pentingnya untuk 
meningkatkan kondisi sosial ekonomi dalam jangka waktu panjang untuk 
mengurangi angka kejadian. 

2) Mengorganisir masyarakat dengan cara yang tepat untuk ikut serta dalam upaya 
pemberantasan dengan memperhatikan hal-hal yang spesifik diwilayah tersebut; 
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periksalah seluruh anggota masyarakat dan obati penderita dengan gejala aktif atau 
laten. Pengobatan kontak yang asimtomatis perlu dilakukan dan pengobatan 
terhadap seluruh populasi perlu dilakukan jika prevalensi penderita dengan gejala 
aktif lebih dari 10%. Survei klinis secara rutin dan surveilans yang 
berkesinambungan merupakan kunci sukses upaya pemberantasan. 

3) Survey serologis untuk penderita laten perlu dilakukan terutama pada anak-anak 
untuk mencegah terjadinya relaps dan timbulnya lesi infektif yang menyebabkan 
penularan penyakit pada komunitas tetap berlangsung. 

4) Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang mamadai untuk dapat melakukan 
diagnosa dini dan pengobatan dini sebagai bagian dari rencana kampanye 
pemberantasan di masyarakat (lihat butir 9A2 di atas). Hendaknya fasilitas 
diagnosa dan pengobatan dini terhadap frambusia ini merupakan bagian yang 
terintegrasi pada fasilitas pelayanan kesehatan setempat yang permanen. 

5) Lakukan penanganan terhadap penderita cacat dan penderita dengan gejala lanjut. 
 

B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya 
1) Laporan kepada instansi kesehatan yang berwenang: Di daerah endemis tertentu 

dibeberapa negara tidak sebagai penyakit yang harus dilaporkan, kelas 3B (lihat 
laporan tentang penularan penyakit) membedakan treponematosis venereal & non 
venereal dengan memberikan laporan yang tepat untuk setiap jenis, adalah hal 
yang penting untuk dilakukkan dalam upaya evaluasi terhadap kampanye 
pemberantasan di masyarakat dan penting untuk konsolidasi penanggulangan pada 
periode selanjutnya. 

2) Isolasi: Tidak perlu; hindari kontak dengan luka dan hindari kontaminasi 
lingkungan sampai luka sembuh. 

3) Disinfeksi serentak: bersihkan barang-barang yang terkontaminasi dengan 
discharge dan buanglah discharge sesuai dengan prosedur. 

4) Karantina: Tidak perlu 
5) Imunisasi terhadap kontak: Tidak perlu 
6) Investigasi terhadap kontak dan sumber infeksi: Seluruh orang yang kontak dengan 

penderita harus diberikan pengobatan, bagi yang tidak memperlihatkan gejala aktif 
diperlakukan sebagai penderita laten. Pada daerah dengan prevalensi rendah, obati 
semua penderita dengan gejala aktif dan semua anak-anak serta setiap orang yang 
kontak dengan sumber infeksi. 

7) Pengobatan spesifik: Penisilin, untuk penderita 10 tahun ke atas dengan gejala aktif 
dan terhadap kontak, diberikan injeksi dosis tunggal benzathine penicillin G 
(Bicillin) 1,2 juta unit IM; 0,6 juta unit untuk penderita usia dibawah 10 tahun. 

 
C. Upaya penanggulangan wabah: Lakukan program pengobatan aktif untuk masyarakat 

di daerah dengan prevalensi tinggi. Tujuan utama dari program ini adalah: 1) 
pemeriksaan terhadap sebagian besar penduduk dengan survei lapangan; 2) 
pengobatan terhadap kasus aktif yang diperluas pada keluarga dan kelompok 
masyarakat sekitarnya berdasarkan bukti adanya prevalensi frambusia aktif; 3) lakukan 
survei berkala dengan tenggang waktu antara 1 – 3 tahun sebagai bagian integral dari 
pelayanan kesehatan masyarakat pedesaan disuatu negara.     
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D. Implikasi bencana: Tidak pernah terjadi penularan pada situasi bencana tetapi potensi 
ini tetap ada pada kelompok pengungsi didaerah endemis tanpa fasilitas sanitasi yang 
memadai. 

 
E. Tindakan Internasional: Untuk melindungi suatu negara dari risiko timbulnya 

reinfeksi yang sedang melakukan program pengobatan massal aktif untuk masyarakat, 
maka negara tetangga di dekat daerah endemis harus melakukan penelitian untuk 
menemukan cara penanganan yang cocok untuk penyakit frambusia. Terhadap 
penderita yang pindah melewati perbatasan negara, perlu dilakukan pengawasan (lihat 
sifilis bagian I, 9E). Manfaatkan Pusat Kerjasama WHO. 

 
 
 
DEMAM KUNING (YELLOW FEVER)    ICD-9 060; ICD-10 A95 
 
 
1. Identifikasi 
  Penyakit infeksi virus akut dengan durasi pendek dan dengan tingkat mortalitas yang 

bervariasi. Kasus teringan mungkin tidak mudah dapat ditemukan secara klinis, serangan 
khas dengan ciri tiba-tiba demam, menggigil, sakit kepala, nyeri punggung, nyeri otot 
diseluruh badan, lelah, mual dan muntah.  Denyut nadi biasanya menjadi lemah dan pelan 
walaupun terjadi peningkatan suhu (tanda Faget). Icterus sedang kadang-kadang 
ditemukan pada awal  penyakit dan kemudian menjadi lebih jelas. Kadang-kadang juga 
ditemukan albuminuri yang jelas dan dapat terjadi anuria. Lekopenia dapat timbul lebih 
awal dan terlihat jelas sekitar hari ke lima. Kebanyakan infeksi membaik pada stadium ini. 
Setelah remisi singkat selama beberapa jam hingga satu hari, beberapa kasus berkembang 
menjadi stadium intoksikasi yang lebih berat ditandai dengan gejala hemoragik 
pendarahan seperti epistaksis (mimisan), perdarahan gingiva, hematemesis (seperti warna 
air kopi atau hitam), melena, gagal ginjal dan hati, 20% - 50% kasus, icterus berakibat 
fatal. Secara keseluruhan mortalitas kasus dikalangan penduduk asli didaerah endemis 
sekitar 5% tapi dapat mencapai 20% - 40% pada wabah tertentu. 

 Diagnosa laboratorium antara lain dibuat dengan cara mengisolasi virus dari darah hasil 
inokulasi pada tikus, nyamuk atau kultur sel (terutama dengan sel-sel nyamuk); dengan 
ditemukannya antigen virus didalam darah dengan ELISA atau virus ditemukan dalam 
darah dan jaringan hati dengan antibodi spesifik yang sudah diberi label; dan dengan 
ditemukannya genome virus dalam darah jaringan hati dengan metode PCR atau 
“hybridization probes”. Pemeriksaan serologis dibuat dengan mendemonstrasikan adanya 
antibodi IgM spesifik pada awal sera atau peningkatan titer antibodi spesifik pada sera 
yang akut dan konvalesen. Reaksi silang serologis timbul dengan flavi virus lainnya. 
Infeksi baru oleh virus dapat dibedakan dengan kekebalan yang diakibatkan oleh vaksin 
melalui uji fiksasi komplementer. Penegakan diagnosa juga dapat ditunjang dengan 
adanya lesi khas pada hepar. 

 
2. Penyebab Penyakit: Virus demam kuning dari genus Flavivirus dan famili Flaviviridae. 
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3. Distribusi penyakit 
 Di alam demam kuning ditemukan dalam bentuk dua siklus penularan, siklus sylvatic atau 

siklus penularan di hutan yang melibatkan nyamuk dan primata dan siklus urban yang di 
dalamnya melibatkan nyamuk Aedes aegypti dan manusia. Penularan dengan siklus 
sylvatic hanya ditemukan didaerah Afrika dan Amerika Latin, dimana ada beberapa ratus 
kasus ditemukan setiap tahun, dan paling sering menyerang usia dewasa muda yaitu  
mereka yang bekerja di hutan atau daerah perbatasan di Bolivia, Brasil, Columbia, 
Ekuador dan Peru (70% - 90% kasus dilaporkan dari Peru dan Bolivia). Secara historis, 
demam kuning urban muncul dikota-kota dibenua Amerika dengan pengecualian hanya 
ditemukan beberapa kasus di Trinidad pada tahun 1954 dan tidak ada wabah demam 
kuning yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti di Amerika sejak tahun 1942. Namun 
reinfestasi di beberapa kota besar dengan Aedes aegypti menempatkan kota-kota tersebut 
pada risiko timbulnya penularan demam kuning. Di Afrika daerah endemis meliputi 
daerah yang terletak di antara 15o  lintang utara dan 10o lintang selatan, memanjang dari 
sebelah selatan gurun sahara hingga daerah utara Anggola, Zaire dan Tanzania. Pada 
beberapa dekade sebelumnya demam kuning yang disebabkan oleh Aedes aegypti hanya 
dilaporkan terjadi di Nigeria dengan ditemukan sekitar 20.000 penderita dan 4.000 
kematian pada tahun 1986 hingga 1991. Tidak ada bukti bahwa demam kuning pernah 
terjadi di Asia atau didaerah pantai timur Afrika, namun demam kuning sylvatic pernah 
dilaporkan terjadi di daerah Kenya bagian barat pada tahun 1992 – 1993   

4. Reservoir 
  Di daerah perkotaan, manusia & Aedes aegypti berperan sebagai reservoir : di hutan, 

reservoir adalah vertebrata selain manusia terutama monyet dan mungkin juga marsupialia 
serta nyamuk hutan. Penularan transovarian pada nyamuk menyebabkan berlanjutnya 
infeksi demam kuning. Manusia tidak mempunyai peran yang berarti dalam siklus 
penularan demam kuning Sylvatic tapi merupakan hospes utama pada siklus penularan 
didaerah perkotaan. 

 
5. Cara penularan  
 Di daerah perkotaan & di beberapa daerah pedesaan penularan terjadi karena gigitan 

nyamuk Aedes aegypti. Di hutan-hutan di Amerika Selatan penularan terjadi akibat gigitan 
beberapa spesies nyamuk hutan dari genus Haemagogus. Di Afrika Timur Aedes 
africanus merupakan vector pada populasi kera dimana Ae. Bromeliae dan Ae. Simpsoni 
(semidomestik) dan mungkin spesies aedes lainnya berperan menularkan virus dari kera 
ke manusia. Di daerah yang pernah mengalami wabah yang luas seperti di Ethiopia, studi 
epidemiologis membuktikan Ae. Simpsoni berperan sebagai vector yang menularkan virus 
dari orang ke orang. Di Afrika Barat Ae. furcifer taylori, Ae. luteocephalus dan spesies 
lain berperan sebagai vector penularan viru dari monyet ke manusia. Ae. Albopictus 
dibawa ke Brazil dan Amerika Serikat dari Asia dan diduga sangat potensial berperan 
sebagai jembatan perantara antara siklus demam kuning tipe sylvatic dengan siklus tipe 
perkotaan di belahan bumi bagian barat. Walaupun demikian hingga saat ini keterlibatan 
spesies ini dalam penularan demam kuning belum pernah dilaporkan. 

 
6. Masa inkubasi:  3 hingga 6 hari 
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7. Masa penularan: Darah penderita sudah infektif terhadap nyamuk sebelum timbul 
demam dan sampai pada hari ke 3 –5 sakit, penyakit ini sangat menular jika anggota 
masyarakat yang rentan dalam jumlah banyak hidup bersama-sama dengan vektor nyamuk 
dengan densitas yang tinggi; tidak menular melalui kontak atau benda yang tersentuh 
penderita. Masa (periode) inkubasi ekstrintik pada Ae. aegypti umumnya berkisar antara 9 
– 12 hari pada temperatur daerah tropis, dan pada umumnya jika sudah terinfeksi maka 
seumur hidup virus akan terus berada di tubuh nyamuk. 

 
8. Kerentanan dan kekebalan: Penyembuhan dari demam kuning diikuti dengan terjadinya 

kekebalan seumur hidup, adanya serangan kedua dan selanjutnya tidak diketahui. Infeksi 
ringan sangat umum terjadi di daerah endemis. Kekebalan pasif pada bayi yang baru lahir 
yang didapat dari ibunya dapat bertahan hingga 6 bulan.  Jika terjadi infeksi alamiah 
antibodi terbentuk di dalam darah pada permulaan minggu pertama. 

 
9. Cara-cara pemberantasan 

A. Cara-cara pencegahan 
1) Buat program imunisasi aktif bagi semua bayi berusia 9 bulan ke atas yang oleh 

karena tempat tinggal, pekerjaanya, atau karena melakukan perjalanan yang 
menyebabkan mereka mempunyai risiko terpajan dengan infeksi. Satu dosis 
injeksi subkutan vaksin yang mengandung biakan virus strain 17D dari demam 
kuning pada embrio ayam, efektif memberi perlindungan hingga 99%. Antibodi 
terbentuk 7 – 10 hari setelah imunisasi dan bertahan sedikitnya hingga 30 – 35 
tahun, mungkjin lebih lama. Walaupun demikian imunisasi ulang diharuskan bagi 
orang yang bepergian ke daerah endemis dalam jangka waktu 10 tahun sesuai 
dengan International Health Regulation. 

 Sejak tahun 1989 WHO menyarankan bagi negara-negara Afrika yang termasuk 
didalam apa yang disebut dengan endemic – epidemic belt agar memasukkan 
vaksin demam kuning kedalam imunisasi rutin mereka yang diberikan pada usia 
bayi. Sejak bulan Maret 1998 ada 17 negara Afrika yang telah melaksanakan 
anjuran tersebut, namun hanya dua negara saja yang mencapai cakupan 50%. 
Vaksin demam kuning tidak boleh diberikan kepada bayi kurang dari usia 4 bulan. 
Vaksinasi terhadap bayi usia 4 – 9 bulan hanya diberikan dengan pertimbangan 
yang sangat kuat bahwa bayi tersebut benar-benar berisiko tertular oleh demam 
kuning oleh karena kemungkinan mereka terpajan sangat besar. Pemberian 
vaksinasi pada usia ini dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya 
ensefalitis pasca vaksinasi. Oleh karena vaksin demam kuning mengandung virus 
hidup, maka tidak boleh diberikan kepada orang dimana pemberian vaksin yang 
mengandung virus hidup merupakan kontra indikasi. Begitu pula tidak boleh 
diberikan kepada ibu hamil pada trimester pertama kecuali bahwa risiko tertulari 
demam kuning lebih besar daripada risiko vaksinasi terhadap kehamilan. 
Walaupun belum pernah dilaporkan adanya kematian janin pada wanita hamil 
yang diberikan vaksinasi demam kuning, serokonversi maternal sangat rendah oleh 
karena itu perlu diberikan vaksinasi ulang setelah melahirkan. Pemberian vaksinasi 
dianjurkan bagi penderita HIV yang asimptomatis. Tidak ada bukti yang cukup 
bahwa pemberian vaksinasi pada penderita HIV yan simptomatik membahayakan 
penderita tersebut untuk terkena demam kuning. 
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2) Untuk memberantas demam kuning diperkotaan yang paling penting dilakukan 
adalah membasmi nyamuk Ae. Aegypti. Jika diperlukan lakukan imunisasi. 

3) Demam kuning sylvanic atau demam kuning tipe hutan ditularkan oleh 
Haemogogus dan species Aedes. Untuk demam kuning tipe ini tindakan yang 
paling baik untuk memberantasnya adalah dengan cara melakukan imunisasi yang 
diberikan kepada semua penduduk pedesaan yang oleh karena pekerjaannya 
mereka terpajan dengan hutan yang endemis demam kuning. Imunisasi juga 
diberikan kepada orang-orang yang berkunjung kedaerah hutan yang endemis 
demam kuning. Bagi mereka yang tidak diimunisasi, dianjurkan agar melindungi 
diri mereka dari gigitan nyamuk dengan menggunakan baju lengan panjang dan 
celana panjang, memakai repelan (obat gosok anti nyamuk) serta memasang 
kelambu pada waktu tidur. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya 

1) Laporan kepada institusi kesehatan setempat : Laporan adanya penderita demam 
kuning diwajibkan oleh International Health Regulation (1969), IHR beranotasi 
edisi ke 3 (1983), yang diperbaharui dan dicetak kembali pada tahun 1992, WHO, 
Geneva, kelas C (lihat tentang pelaporan penyakit menular). 
Catatan: IHR saat ini sedang direvisi dan diharapkan selesai pada tahun 2005 untuk 
mengantisipasi terjadinya perubahan-perubahan yang menyangkut segala peristiwa 
Public Health of International Concern. 

2) Isolasi: Kewaspadaan universal terhadap darah dan cairan tubuh paling sedikit 
sampai dengan 5 hari setelah sakit, penderita yang sedang dirawat agar dihindari 
terhadap gigitan nyamuk. Ruang perawatan agar dipasangi kasa nyamuk, tempat 
tidur dipasangi kelambu, ruangan disemprot dengan insektisida dengan efek 
residual. 

3) Disinfeksi serentak: tidak dilakukan disinfeksi. Rumah penderita dan rumah di 
sekitar penderita disemprot dengan insektisida yang efektif. 

4) Karantina: tidak dilakukan 
5) Imunisasi terhadap kontak: keluarga dan mereka yang kontak dengan penderita 

yang sebelumnya belum pernah diimunisasi agar diberikan imunisasi. 
6) Investigasi terhadap kontak dan sumber infeksi: Lakukan penyelidikan semua 

tempat, termasuk daerah berhutan yang dikunjungi oleh penderita 3 – 6 hari 
sebelum mereka sakit. Tempat-tempat tersebut dianggap sebagai fokus penularan, 
awasi semua orang yang berkunjung ke daerah tersebut. Cari tempa-tempat yan 
pernah dikunjungi oleh penderita dan tempat mereka bekerja beberapa hari 
sebelum mereka sakit. Lakukan penyemprotan terhadap tempat-tempat tersebut 
dengan insektisida yang efektif untuk mencegah penularan. Lakukan investigasi 
terhadap mereka yang menderita demam walaupun ringan dan orang-orang yang 
meninggal dengan sebab yang tidak jelas terhadap kemungkinan bahwa orang 
tersebut menderita demam kuning.  

7) Pengobatan spesifik: Tidak ada 
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C. Penanggulangan wabah  
1) Demam kuning perkotaan yang ditularkan oleh Aedes aegypti: 

a. Lakukan imunisasi massal, dimulai dengan terhadap orang yang terpajan 
dengan penderita kemudian terhadap orang-orang yang tinggal didaerah 
dimana densitas Ae. aegypti-nya tinggi. 

b. Penyemprotan seluruh rumah dengan insektisida yang efektif terbukti dapat 
mencegah terjadinya KLB didaerah perkotaan. 

c. Memusnahkan tempat-tempat perindukan nyamuk Ae. aegypti (Dengan 
gerakan 3M+), bila diperlukan lakukan pemberian larvasida untuk membunuh 
jentik nyamuk. 

2) Demam kuning Sylvatic atau demam kuning tipe hutan 
a Lakukan pemberian imunisasi segera kepada orang-orang yang tinggal atau 

kepada orang-orang yang memasuki daerah berhutan. 
b Bagi mereka yang belum diimunisasi dilarang mengunjungi daerah berhutan. 

Dan bagi mereka yang baru saja diimunisasi dilarang mengunjungi daerah 
berhutan sampai degan seminggu setelah diimunisasi. 

3) Di daerah dimana demam kuning mungkin timbul, sediakan fasilitas diagnostik 
antara lain fasilitas untuk melakukan laparotomi post mortem untuk dapat 
mengambil spesimen jaringan hati dari penderita yang meninggal dengan gejala 
demam dengan durasi 10 hari. Mengingat bahwa pemeriksaan histopatologis 
terhadap jaringan hati tidak patognomonis untuk demam kuning maka fasilitas 
pemeriksaan serologis untuk konfirmasi diagnosis harus disediakan. 

4) Di Amerika Selatan dan Amerika baian tengah, adanya kematian monyet-monyet 
dihutan (howler and spider monkeys) harus dicurigai adanya demam kuning. 
Lakukan pemeriksaan histopatologis sel hati dan isolasi virus dari monyet-monyet 
yang mati untuk konfirmasi diagnosis. 

5) Survei imunitas terhadap populasi dihutan dengan teknik netralisasi sangat 
bermanfaat dalam upaya pemetaan daerah enzootic. 
Survei serologis pada manusia tidak bermanfaat oleh karena imunisasi demam 
kuning telah dilakukan secara luas dimasyarakat. 

 
D. Implikasi bencana: Tidak ada 

 
E. Tindakan Internasional  

1) Segera laporkan kepada WHO dan kepada negara tetangga jika ditemukan kasus 
pertama demam kuning baik itu kasus import, kasus yang ditransfer atau penderita 
indigenous, didaerah yang tadinya tidak pernah ada penderita demam kuning. Agar 
segera dilaporkan juga kepada WHO jika ditemukan focus baru atau reaktivasi 
fokus lama demam kuning pada vertebrata selain manusia. 

2) Lakukan tindakan-tindakan yang diatur dalam International Health Regulation 
(IHR), 1969, Edisi beranotasi ke 3 (1983) dan yang diperbaharui dan dicetak 
kembali pada tahun 1992 (Revisi sedang dilakukan dan akan selesai pada tahun 
2005). 

3) Karantina terhadap hewan: Lakukan karantina terhadap monyet dan primata yang 
datang dari daerah endemis demam kuning. Karantina dilakukan sampai dengan 
lewat 7 hari setelah meningggalkan daerah endemis tersebut. 
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4) Perjalanan internasional: Sebagian besar negara-negara didunia mewajibkan semua 
pengunjung yang datang dari daerah endemis demam kuning untuk menunjukkan 
sertifikat vaksinasi yang masih berlaku (ICV) sebagai bukti bahwa mereka telah 
memperoleh imunisasi demam kuning. Yang diwajibkan untuk memiliki sertifikat 
vaksinasi yang masih berlalu adalah mereka yang datang dari daerah endemis 
Afrika dan Amerika Selatan. 
Apabila mereka yang datang dari daerah endemis demam kuning belum 
diimunisasi, maka terhadap mereka harus dilakukan karantina selama 6 hari 
sebelum diijinkan melanjutkan perjalanan mereka. WHO menganjurkan 
pemberian imunisasi kepada mereka yang akan bearkunjung kedaerah endemis 
demam kuning terutama bagi mereka yang akan berkunjung ke daerah diluar kota-
kota besar didaerah endemis dimana demam kuning pada manusia masih 
ditemukan dan diduga bahwa penularan demam kuning juga terjadi pada primata. 
International Certificate of Vaccination (ICV) terhadap demam kuning berlaku 
mulai dari 10 hari sampai dengan 10 tahun setelah vaksinasi. Jika dilakukan 
revaksinasi terhadap orang tersebut maka ICV tersebut berlalu sampai dengan 10 
tahun setelah tanggal revaksinasi tersebut. 

 
 
 
 
YERSINIOSIS        ICD-9 D27.8 
YERSINIOSIS INTESTINAL      ICD-10 A04.6 
YERSINIOSIS EKSTRA INTESTINAL    ICD-10 A28.2 
 
 
1. Identifikasi 
 Merupakan penyakit enterik akut yang disebabkan oleh bakteri dengan gejala yang khas 

berupa diare akut disertai dengan febris (terutama pada anak usia muda), enterokolitis, 
limfadenitis akut pada mesenterium yang gejalanya mirip dengan appendicitis (terutama 
pada anak usia lebih tua dan orang dewasa). Gejala lain berupa eritema nodosa yang 
merupakan komplikasi penyakit ini (10% dari penderit dewasa terutama wanita), arthritis 
pasca infeksi dan dapat juga terjadi infeksi sistemik. Bakteri penyebab adalah salah satu 
dari dua jenis yaitu Yersenia enterocolitica atau Y. pseudotuberculosis. Diare disertai 
dengan darah dilaporkan terjadi pada ¼ penderita dengan Yersenia enteritis. Infeksi oleh  
Y. enterocolitica dan Y. pseudotuberculosis menimbulkan penyakit dengan gejala klinis 
seperti yang diuraikan diatas dan sebagian besar penderita yang dilaporkan disebabkan 
oleh Y. enterocolitica. Sedangkan Y. pseudotuberculosis terutama sebagai penyebab 
adenitis mesenterika, di Jepang bakteri ini dilaporkan menyebabkan sindroma enteritis 
pada anak (Izumi fever). 

 Diagnosa ditegakkan biasanya dengan pembuatan kultur dari spesimen tinja. Media 
selektif yang digunakan adalah Cefsulodin Irgasan Novobiocin (CIN), media ini sangat 
selektif untuk digunakan jika kita mencurigai terjadinya infeksi oleh Yersenia. Dengan 
media ini yersenia dapat diidentifikasi dalam waktu 24 jam pada suhu 320C (89.60F) tanpa 
dilakukan pengayaan dingin (cold enrichment). Untuk mencegah terjadinya pertumbuhan 
flora usus, organisme ini dapat ditangkap dengan menggunakan media enterik biasa. 
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Pengayaan dingin dalam larutan garam penyangga pada suhu 40C (390F) selama 2 – 3 
minggu dapat dipakai untuk menseleksi bakteri ini. Namun sensitivitas dari teknik ini 
hanya dapat mengidentifikasi sebagian kecil saja mikroorganisme lain sebagai penyebab 
penyakit dengan gejala klinis yang tidak jelas. Yersinia dapat diisolasi dari spesimen darah 
dengan menggunakan kultur media darah standard yang tersedia dipasaran. Diagnosa 
serologis dilakukan dengan tes aglutinasi dan Elisa namun pemakaiannya terbatas hanya 
untuk tujuan riset. 

 
2. Penyebab penyakit 
 Penyebab penyakit adalah basil Gram–negative  Y. pseudotuberculosis yang terdiri dari 6 

serotipe dan 4 subtipe; lebih dari 90% dari infeksi yang terjadi pada manusia dan binatang 
disebabkan oleh grup O strain I. Y. enterocolitica mempunyai 50 serotipe dan 5 biotipe 
dan sebagian besar adalah non patogenik. Strain patogenik pada manusia biasanya 
pyrazinamidase negative strain patogenik ini antara lain termasuk dalam serotipe O3, O8, 
O9 dan O5, 27 dengan biotipe 1, 2 3 dan 4. Serotipe yang menimbulkan penyakit sebaran 
geografisnya berbeda satu sama lain. Misalnya tipe O3, O9 dan O5, 27 ditemukan di 
Eropa. Strain tipe O8 menyebabkan KLB di Amerika Serikat, namun O3 muncul sebagai 
serotipe yang paling sering ditemukan I AS pada tahun 1990 an. 

 
3. Distribusi penyakit 
 Penyakit ini tersebar diseluruh dunia Y. pseudotuberculosis pada mulanya adalah penyakit 

zoonotik pada burung dan mamalia liar maupun yang domestik, manusia merupakan 
hospes insidental. Y. enterocolitica ditemukan hampir pada semua binatang tanpa 
menimbulkan gejala klinis. Sumber penularan utama adalah daging babi, oleh karena 
faring babi sarat dengan koloni Y. enterocolitica. Sejak tahun 1960-an, Yerseniae 
diketahui sebagai penyebab gastroenteritis (sekitar 1 – 3% untuk daerah tertentu) dan 
sebagai penyebab limfadenitis mesenterika. Sekitar 2/3 infeksi Y. enterocolitica terjadi 
pada bayi dan anak-anak; sedangkan ¾ dari Y. pseudotuberculosis menyerang mereka 
yang berusia 5 – 20 tahun. Kasus pada manusia timbul karena tertulari melalui binatang 
peliharaan terutama tertulari dari anak anjing dan anak kucing yang sakit. Angka isolasi 
yang tinggi dari bateri ini dilaporkan terutama pada musim dingin dinegara subtropis 
seperti Eropa (terutama Skandinavia), Amerika Utara dan negara subtropis Amerika 
Selatan. Media penularan KLB yang disebabkan oleh Y. enterocolitica antara lain yang 
pernah dilaporkan adalah tahu, jeroan babi. Di AS susu pernah dilaporkan sebagai media 
penularan terjadinya KLB. KLB yang terjadi setelah mengkonsumsi susu yang sudah 
dipasteurisasi, diduga kontaminasi terjadi pada pasteurisasi. Penelitian yang dilakukan di 
Eropa menunjukkan bahwa kasus-kasus yang muncul disebabkan karena mengkonsumsi 
daging babi mentah atau yang tidak dimasak dengan sempurna. 

 Oleh karena 20% dari infeksi pada anak-anak usia lebih tua dan orang dewasa mirip 
dengan appendecitis maka seringkali KLB baru diketahui setelah terjadinya peningkatan 
tindakan appendectomy didaerah tertentu. 

 
4. Reservoir  
 Binatang merupakan reservoir utama dari Yersenia. Babi adalah reservoir utama dari Y. 

enterocolitica yang patogenik. Pada musim dingin babi sering berperan sebagai Carrier 
tanpa gejala, dimana pada faring penuh dengan koloni Yersenia. Y. pseudotuberculosis 
tersebar pada berbagai spesies burung dan mamalia terutama pada rodensia dan mamalia 
kecil lainnya.  
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5. Cara penularan  
 Cara penularan adalah melalui rute orofekol karena mengkonsumsi makanan dan 

minumam yang terkontaminasi oleh manusia atau binatang yang terinfeksi. Y. 
enterocolitica telah diisolasi dari berbagai jenis bahan makanan; namun jenis yang 
patogenik biasanya ditemukan pada daging babi mentah dan produk makanan yang dibuat 
dari daging babi. Di AS makanan yang berasal dari jeroan babi paling sering menjadi 
sumber infeksi. Kasus-kasus yang muncul di Eropa dihubungkan dengan pemberian 
daging babi mentah kepada bayi. Berbeda dengan penyakit-penyakit lain yang ditularkan 
melalui makanan maka Y. enterocolitica dapat berkembang biak dalam suhu rendah 
didalam lemari es dan dalam kondisi mikroaerofilik. Oleh karena itu risiko terinfeksi oleh 
Y. Enterocolitica meningkatt apabila daging yang setengah matang yang tidak dikelola 
dengan baik disimpan didalam kantong plastik. Y. enterocolitia, pernah ditemukan 
dibadan air yang tidak ada Eschrichia coli nya. Infeksi nosokomial terjadi karena 
memakai darah yang disimpan dalam lemari pendingin dari donor darah penderita 
asimptomatik atau yang menderita penyakit saluran pencernaan ringan. 

 
6. Masa inkubasi: Masa inkubasi berlangsung sekitar 3 – 7 hari umumnya 10 hari 
 
7. Masa penularan:  Infeksi sekunder jarang terjadi. Begitu muncul gejala klinis maka 

didalam tinja penderita segera ditemukan mikroorgaisme, biasanya berlangsung selama 2 
– 3 minggu. Penderita yang tidak diobati akan mengeluarkan bakteri melalui tinja selama 
2 –3 bulan. Carrier tanpa gejala yang berkelanjutan terjadi pada anak-anak dan orang 
dewasa. 

 
8. Kerentanan dan kekebalan 
 Gejala diare oleh karena gastroenterocolitis lebih berat pada penderita anak-anak, 

sedangkan artritis pasca infeksi lebih berat gejalanya pada penderita dewasa muda dan 
dewasa. Tidak ada perbedaan jenis kelamin pada penderita. Artritis reaktif dan Sindroma 
Reiter cenderung terjadi pada orang yang secara genetik mempunyai HLA-B27. 
Septikemia terjadi pada penderita dengan kelebihan besi pada darahnya (misalnya 
hemokromatosis) atau pada mereka dengan penyakit dan terapi yang menyebabkan 
terjadinya imunosupresi. 

 
9. Cara-cara pemberantasan 

A. Cara-cara pencegahan 
1). Siapkanlah makanan dengan cara-cara yang saniter, hindari mengkonsumsi daging 

babi mentah dan susu yang tidak dipasteurisasi. Lakukan iradiasi terhadap daging, 
cara ini sangat efektif untuk membunuh bakteri. 

2). Cucilah tangan dengan baik sebelum makan dan sebelum menjamah makanan 
terutama setelah menjamah daging babi mentah atau setelah bontak dengan 
binatang.  

3). Lindungi sumber air dari kotoran binatang dan manusia; lakukan upaya untuk 
pengamanan sumber air tersebut. 

4). Lakukan pengawasan terhadap rodentia dan burung terhadap kemungkinan 
terinfeksi oleh Y. pseudotuberculosis 

5). Buanglah kotoran manusia dan binatang dengan cara-cara yang saniter 
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6). Pada waktu menyembelih babi, pisahkan segera kepala dan leher babi dari daging 
babi. Hal ini untuk mencegah terjadinya kontaminsai daging babi oleh Yersenia 
yang terdapat pada faring babi. 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya 

1). Laporan kepada institusi kesehatan setempat. Kasus wajib dilaporkan di sebagian 
besar negara bagian di AS dan di sebagian besar negara di dunia, kelas 2B (lihat 
tentang pelaporan penyakit menular). 

2). Isolasi: Lakukan upaya kewaspadaan enterik pada waktu merawat penderita di 
rumah sakit. Mereka yang menderita diare dilarang menangani makanan, merawat 
penderita dan dilarang melakukan pekerjaan yang ada kaitannya dengan mengasuh 
bayi. 

3). Disinfeksi serentak : disinfeksi dilakukan terhadap tinja. Di negara yang sistem 
pembuangnnya baik, tinja dapat dibuang langsung masuk kedalam sistem 
pmbuangan tersebut (Sewage system) tanpa perlu dilakukan disinfeksi terlebih 
dulu. 

4). Karantina: Tidak perlu 
5). Imunisasi terhadap kontak: Tidak perlu 
6). Investigasi terhadap kontak dan sumbaer infeksi: Lakukan investigasi dan 

pencarian kasus-kasus yang tidak dilaporkan. Pecarian carrier diantara mereka 
yang kontak dengan penderita disarankan apabila KLB yang terjadi diduga karena 
penularan dengan cara “common source” 

7). Pengobatan spesifik: Organisme ini umumnya peka terhadap semua jenis 
antibiotika kecuali terhadap penisilin dan derivat semi sintetisnya. Pemberian 
antibiotika kepada penderita dengan gejala gastrointestinal cukup membantu. 
Antibiotika harus diberikan kepada penderita septikemia dan penderita dengan 
gejala-gejala invasive. Antibiotika yang baik untuk Y. enterocolitica adalah derivat 
aminoglycosides (untuk septicemia saja) dan TMP–SMX. Derivat quinolones yang 
baru seperti Ceprofloxacin juga cukup efektif. Y. enterocolitica dan Y. 
pseudotuberculosis umumnya sensitif terhadap tetrasiklin. 

 
C. Upaya penanggulangan wabah 

1). Jika ditemukan penderita gastroenteritis atau kasus appendecitis dalam jumlah 
yang cukup banyak segera laporkan kepada instansi kesehatan setempat walaupun 
diagnosanya belum tahu. 

2). Lakukan investigasi terhadap kondisi sanitasi lingkungan secara umum dan 
selidiki terhadap kemungkinan terjadinya penularan dengan cara “common 
source”. Berikan perhatian khusus terhadap kemungkinan penderita 
mengkonsumsi daging babi atau tercemarnya makanan yang akan dikonsumsi oleh 
daging babi mentah atau yang tidak dimasak dengan sempurna. Perhatikan juga 
terhadap kemungkinan terjadinya kontak dengan binatang seperti anjing, kucing 
dan binatng peliharaan lainnya. 

 

D. Implikasi bencana: Tidak ada 
 

E. Tindakan Internasional: Tidak ada  
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ZYGOMYCOSIS      ICD-9 117.7; ICD-10 B46 
(Phycomycosis) 
 
Zygomycosis adalah sebutan untuk semua jenis infeksi jamur yang disebabkan oleh 
Zygomycetes. Termasuk didalamnya adalah mucormycosis dan entomophthroramycosis yang 
disebabkan oleh spesies Conidiobolus atau Basidiobolus. 
 
 
 
MUCORMYCOSIS       ICD-10 B46.0 – B46.5 
 
 
1. Identifikasi 
 Kelompok mikosis yang biasanya disebabkan oleh jamur Mucoraceae ordo Mucorrales 

kelas Zygomycetes. Jamur ini mempunyai afinita yag besar pada pembuluh darah dan 
dapat menyebabkan thrombosis dan infark. Infeksi bentuk Craniofacial biasanya muncul 
sebagai sinusitis nasalis dan paranasalis, sering terjadi pada penderita diabetes yang tidak 
ditangani dengan baik. Pada infeksi Craniofacial  ini dapat terjadi nekrosis dari Choncha 
hidung, perforasi tulang langit-langit pada mulut, nekrosis pada pipi, selulitis didaerah 
orbital dan dapat pula terjadi proptosis dan oftalmoplegia. Infeksi jamur dapat pula 
penetrasi ke arteria carotis interna atau menyebar langsung ke otak dan menyebabkan 
infark pada otak. Penderita yang menerima pengobatan yang dapat menimbulkan 
imunosupresi atau yang mendapat pengobatan dengan deferoxamine rentan untuk 
mendapatkan mucormycosis tipe craniofacial atau tipe pulmoner. 

 Pada bentuk pulmoner, jamur menyebabkan terjadinya thrombosis pada pembuluh darah 
paru dan menyebabkan infark pada paru-paru. Jika infeksi terjadi pada saluran pencernaan 
dapat menyebabkan ulcus pada mukosa usus dan gangrene pada lambung atau dinding 
usus. Diagnosa ditegakkan dengan pemeriksaan mikroskopis, ditemukannya hyphae 
dengan bentuk ang tegas nonseptate (tanpa sekat). Hyphae ini diperiksa dari spesimen 
biopsi atau dari kultur biopsi. Pemeriksaan sediaan basah juga sering dilakukan, sebab 
pemeriksaan hanya dengan kultur saja tidak cukup karena jamur dari ordo Mucorales 
sering ditemukan didalam lingkungan disekitar kita. 

 
2. Penyebab penyakit: Beberapa spesies seperti Rhizopus, terutama R. arrhizus (R. oryzae) 

paling sering menyebabkan terjadinya kasus tipe craniofacial mucormycosis dengan 
kultur positif. Mucor, Rhizomucor, Rhizopus dan Cunninghamella spp, mungkin 
merupakan penyebab utama dari mucormycosis di bagian tubuh lain. Apophysomyces 
elegans, Saksenaea vasiformis dan Absidia spp, pernah dilaporkan menyebabkan 
mucormycosis pada manusia walaupun kejadiannya sedikit. 

 
3. Distribusi penyakit: Tersebar diseluruh dunia. Insiden penyakit ini dapat meningkat 

karena kelangsungan hidup para penderita diabetes dan beberapa jenis penyakit diskrasia 
darah seperti leukemia akut dan anemia aplastik lebih lama karena kemajuan pengobatan. 
Begitu juga insidensi infeksi jamur meningkat pada penggunaan deferoxamine bagi orang 
yang menderita kelebihan zat besi atau aluminium pada pasien gagal ginjal yang 
mendapatkan hemodialisa dalam waktu yang lama. 
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4. Reservoir: Jamur dari ordo Mucorales biasanya sebagai jamur saprofit di lingkungan 
sekitar kita. 

 
5. Cara penularan: Dengan inhalasi ataupun karena menelan spora dari jamur oleh orang 

dengan daya tahan tubuh lemah. Inokulasi jamur secara langsung dapat terjadi pada 
pecandu obat terlarang yang menggunakan cara suntikan intravena dan jamur dapat masuk 
melalui tusukan jarum infus dan pada luka bakar kulit jamur ini bias ditemukan. 

 
6. Masa inkubasi: Tidak diketahui. Jamur menyebar dengan cepat pada jaringan yang 

rentan. 
 
7. Masa penularan: Ditularkan secara tidak langsung dari orang ke orang atau dari hewan 

ke orang. 
 
8. Kerentanan dan kekebalan: Infeksi jarang terjadi pada orang sehat, walaupun 

Mucorales ditemukan tersebar luas pada lingkungan kita dan ini menunjukkan adanya 
daya tahan (resistensi) alamiah. Penggunaan kortikosteroid, terjadinya asidosis metabolik, 
pemberian terapi deferoxamine dan terapi imunosupresan merupakan faktor predisposisi 
infeksi jamur ini. Malnutrisi merupakan faktor predisposisi dari infeksi bentuk saluran 
pencernaan. 

 
9. Cara-cara pemberantasan 

A. Cara-cara pencegahan: Lakukan penanganan yang baik terhadap penderita penyakit 
gula untuk mencegah terjadinya asidosis 

 
B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya 

1) Laporan kepada instansi kesehatan setempat : laporan resmi tidak diperlukan. 
Kelas 5 (lihat tentang pelaporan penyakit menular) 

2) Isolasi: Tidak perlu 
3) Disinfeksi serentak: Menjaga kebersihan, lakukan kebersihan menyeluruh 
4) Karantina: Tidak perlu 
5) Imunisasi terhadap kontak: Tidak perlu 
6) Investigasi terhadap kontak & sumber infeksi: Biasanya kurang begitu bermanfaat 
7) Pengobatan spesifik: pada bentuk ‘kranial’ lakukan penanganan yang baik 

terhadap penyakit gulanya; pemberian amphotericine B (Fungizone®) dan reseksi 
jaringan nekrotik sangat membantu. 

 
C. Penanggulangan wabah: Tidak perlu, sebab merupakan penyakit yang sporadis 
 
D. Implikasi bencana: Tidak ada 
 
E. Penanganan Internasional: Tidak ada 
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ENTOMOPHTHORAMYCOSIS OLEH BASIDIOBOLUS SPP.    
         ICD-9 117.7; ICD-10 B46.8 
 
ENTOMOPHTHORAMYCOSIS OLEH CONIDIOBOLUS SPP.    
         ICD-9 17.7; ICD-10 B46.8 
 
Kedua infeksi ini ditemukan terutama didaerah tropis dan subtropis benua Asia dan Afrika, 
penyakit ini tidak menyebabkan terjadinya trombosis atau infark, biasanya tidak selalu 
berhubungan dengan penyakit serius yang ada sebelumnya, tidak selalu menyebabkan 
penyakit sistemik dan jarang menyebabkan kematian. 
Entomophtroramycosis yang disebabkan oleh Basidiobolus ranarum (haptosporus) ialah 
penyakit dengan inflamasi granulomatosa pada jaringan subkutan. Jamur ini tersebar luas 
disekitar kita; terdapat pada tumbuh-tumbuhan yang membusuk, tanah dan ditemukan pada 
saluran pencernaan amfibi dan reptil. Penyakit ini diawali dengan  timbulnya massa pada 
jaringan sub kutan yang melekat pada kulit, terutama pada anak-anak dan remaja, paling 
sering pada pria. Infeksi ini dapat sembuh spontan. Terapi yang dianjurkan ialah dengan 
kalium jodida per oral. 
Entomophthoramycosis yang disebabkan oleh Canidiobolus coronatus (rhinoento-
mophtroramycosis) biasanya berasal dari kulit paranasalis atau dari mukosa hidung dan gejala 
yang timbul sebagai obstrusksi atau pembengkakan hidung atau pembengkakan struktur 
jaringan sekitarnya. Lesi dapat menyebar dan menyerang daerah yang berpotensi sebagai 
tempat yang mudah ditulari seperti bibir, pipi, palatum atau faring. Penyakit ini jarang sekali 
terjadi dan terutama menyerang pria dewasa. Terapi yang dianjurkan ialah kalium jodida per 
oral atau amphotericin B (Fungizone®). Penyebab infeksi, adalah Canidiobolus coronatus, 
ditemukan pada tanah gembur dan tumbuh-tumbuhan yang membusuk. Pada kedua bentuk 
entomophthoramycosis ini masa inkubasi dan cara penularannya tidak diketahui. Penularan 
antara orang ke orang tidak terjadi. 
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DAFTAR SINGKATAN 
 
 
AIDS : Acquired Immunodeficiency Syndrome 
AS : Amerika Serikat 
AZT : Azidothymidine 
Ae : Aedes 
ASPA : Allergic Bronchopulmonary Aspergillus 
AHC             : Acute Haemorrhagic Conjunctivity 
ASI : Air susu ibu 
ATL : Adult T-cell Leukimia 
ACIP              : Immunization Practices Advisory Committee 
ATS               : Anti Tetanus Serum 
 
BCG : Basillus Calmette Guerine 
BBLR :  Berat Badan Lahir Rendah 
BSL :  Biosafety Level 
BPF                 :  Brazilian Purpuric Fever 
BSE : Bovine Spongiform Encephalitis 
BTA                : Basil Tahan Asam 
 
CDC             : Communicable Disease Control 
CD                : Complement Determinant 
cc mm           : Cubic millimeter 
0C                   : Celcius 
C                    : Culex 
CF : Complement Fixation 
CFR : Case Fatality Rate 
CEE : Central European Tick born Encephalitis 
CTF : Colorado Tick Fever  
CSD : Cat Scratch Disease 
CMV : Cytomegalo Virus 
CA : Cold Hemaglutinin 
C
 

RS : Congenital Rubella Syndrome 

DHF : Dengue hemorrhagic Fever 
DNA : Deoxyribonucleic Acid 
DBD : Demam berdarah 
DSS : Dengue shock syndrome 
DHF : Dengue Haemorrhagic Fever 
DAEC : E. Coli Diffuse Adherence 
DAT : Diphteria arititoxin 
DEC : Diethylcarbamazine 
DIC : Disseminated Intravaccular Coagulation 
DPT : Diptheri Pertussis Tetanus 
DFMO : Difluoro Methylo Mithne 
DOTS : Directly Observed Supervised Treatment  Shortcourse 
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ELISA/EIA : Enyzm Linked Immuno Sorbent Assay/Enyzme Immunoassay 
EPI : Expanded Program Immunization 
EEE : Eastern Equine Encephalitis 
EKC : Epidemic Keratoconjunctivitis 
EHEC : Entero Hemorrhagica E. Coli 
ETEC : Entero Toksigenik E. Coli 
EIEC : Entero Invasive E. Coli 
EPEC : Entero Pathogenic E. Coli 
ESR : Erythrocyte sedimentation rate 
ERIG : Equine Rabies Immunoglobulin  
 
F                : Fahrenheit    
FBI : Federal Bureau of Investigation 
FA : Fluorescent Antibody    
FEE : Far Eastern Encephalitis 
FAO                : Food and Agriculture Organization 
FTAAbs : Fluorescent Treponema Antibody Absorbed 
 
G : Gram 
GC : Gonococcus 
 
HIV : Human Immunodeficiency Virus 
HEPA           :  High-efficiency Particle Air 
HLA               :  Human Leukocyte Antigen 
HI                    : Hemorrhagic Inhibition 
HA : Hemaglutination 
HUS : Haemolitic Uremia syndrome 
HBV : Hepatitis B Virus 
HCV : Hepatitis C Virus 
HAV :  Hepatitis a Virus 
Hdv : Hepatitis D VIRUS 
Hev : Hepatitis E virus 
HSV : Herpes Simplex Virus 
HDCU : Human Diploid Cell Vaccine 
H
 

RIG : Human Rabies Immunoglobulin 

ICD : International Classification of Disease 
IFA :  Indirect Immunoflourescent Antibody Test 
IgM :  Immunoglobulin M 
IgG            :  Immunoglobulin G 
ICU               :  Intensive Care Unit 
IU                  :  International Unit 
IVIG              :  Immunoglobuline intravena 
IF                   : Immunoflourescent 
ITP : Idiopathic Thrombocytopenic  Purpura 
IM           :  Intramuscular 
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ID :  Intradermal 
IGIV              :  Immunoglobuline intravena 
 
JE       : Japanese Encephalitis 
 
KLB  :  Kejadian Luar Biasa 
KFD                :  Kyasanur Forest Disease 
KIA                 :  Kesehatan Ibu dan Anak 

 
LCS              :  Liquor Cerebro Spinalis 
L                   :  Liter 
LED               :  Laju Endap Darah 
 
MTBC        :  Mycobacterium Tuberculosis 
MMR          :  Measles-Mumps-Rubella 
MV                 :  Murray Valley 
 
Nm                :  Nanometer 
NAAT            :  Nucleid Acid Amplification Test 
NAPZA          :  Narkotika Psikotropika dan Zat-Zat Adiktif yang berbahaya 
 
OHF             :  Omsk Haemorrhagic Fever 
OPV                :  Oral polio vaccine 
OAT                :  Obat Anti Tuberkolosis  
 
PCR           :  Polymerase Chain Reaction 
PEP            :  Post exposure Prophylaxis 
PE                 :  Powassan Encephalitis 
PCF               :  Pharyngo Conjunctivital Fever 
PCP                :  Plasma cell pneumonia 
PIN                :  Pekan  imunisasi nasional 
PAHO           :  Pan American Health Organization 
PCBC          :  Purified Chick Embryo Cell Vaccine 
 
QBC              :  Quantitative Bufy Coat 
 
RNA        :  Ribo Nuclide Acid 
RVA             :  Rabies Vaccine Absorbed 
RIA                :  Radio Immunoassay 
RSV              :  Respiratory Syncytial Virus 
RDR              :  Rapid Plasma Reagent 
RVF               :  Rift Valley Fever 

 
 
STD          :  Sexual Transmitted Disease 



 590

SCBA          :  Self Contained Breathing Apparatus 
STEC             :  Shiga Toxin E. Coli 
SSP              :  Susunan Saraf Pusat 
SLE                :  St. Louis Encephalitis 
 
TB              :  Tuberculosis 
TMP/SMX  :  Lo-Trimoxasole (trimethoperin-sulfamethoxazole) 
TSS               :  Toxic Shock Syndrome 
TT           :  Tetanus Toxoid 
 
USFDA      :  Unites states food & drug agency 
UNDP            :  United Nation Development Program 
 
VZIG             :  Varicella Zoster Immune Globulin 
VTEC             :  Vero Toxin E. Coli 
VDRI           :  Veneral Disease Research Laboratory 
 
WHO            :  World health Organization 
WEE              :  Western Equine Encephalitis 
 
ZDV           :  Zidovudine 
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Definisi – Definisi 

( Arti terminology yang digunakan dalam teks) 

 

 

  

1. “Carrier” – Orang atau binatang yang mengandung bibit penyekit tertentu tanpa 

menunjukkan gejala klinis yangjelas dan berpotensi sebagai sumber penularan 

penyakit. Status sebagai “carrier” bisa bertahan dalam individu dalam waktu yang 

lama dalam perjalanan penyakit tanpa menunjukkan gejala klinis yang jelas, (dikenal 

sebagai carrier sehat atau “asymptomatic carrier”). Bisa juga status “carrier” ini terjadi 

pada waktu masa inkubasi, pada masa “convalescence” atau sesudah masa 

“convalescence” dimana disini gejala klinis penyakitnya jelas (dikenal sebagai 

“carrier” inkubasi atau “concalescence carrier”). Dari berbagai jenis “carrier” diatas, 

status “carrier” bisa pendek bisa sangat panjang (disebuat sebagai “carrier” sementara 

atau “transient carrier” atau “carrier” kronis). 

  

2. “Case Fataly Rate” -  (Angka Kematian Kasus) : Biasanya dinyatakan dalam 

presentase orang yang didiagnosa dengan penyakit tertentu kemudian meninggal 

karena penyakit tersebut dalam kururn waktu tertentu. 

 

3. “Chemoprophylaxis” – Pemberian bahan kimia termasuk antibiotik yang ditujukan 

untuk mencegah berkembangnya infeksi atau berkembangnya infeksi menjadi 

penyakit yang manifes. “Chemoprophylaxis” juga dimaksudkan untuk mencegah 

penularan penyakit kepada orang lain. Sedangkan “Chemotherapy” dimaksudkan 

pemberian bahan kimia dengan tujuan untuk mengobati suatu penyakit yang secara 

klinis sudah manifes dan untuk mencegaj perkembangan penyakit lebih lanjut. 

 

4. Pembersihan – Menghilangkan bahan organic atau bahan infeksius dri suatu 

permukaan dengan cara mencuci dan menggosok menggunakan deterjen atau 

pembersih vacuum dimana agen infeksi ini kemungkinan tempat yang cocok untuk 

hidup dan berkembang biak pada permukaan tersebut. 
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5. Penyakit Menular – Penyakit yang disebabkan oleh bibit penyakit tertentu atau oleh 

produk toxin yang didapatkan melalui penularan bibit penyakit atau toxin yang 

diproduksi oleh bibit penyakit tersebut dari orang yang terinfeksi, dari binatang atau 

dari reservoir kepada orang yang rentan; baik secara langsung maupun tidak langsung 

melalui tumbuh-tumbuhan atau binatang pejamu, melalui vector atau melalui 

lingkungan.          

 

6. Masa Penularan – Adalah waktu pada saat dimana bibit penyakit mulai ditularkan 

baik secara langsung maupun tidak langsung dari orang yang sakit ke orang lain, dari 

binatang yang sakit ke manusia atau dari orang yang sakit ke binatang termasuk ke 

arthropoda. Untuk penyakit tertentu seperti Diptheria dan Infeksi Streptococcus 

dimana selaput lendir terkena sejak awal masuknya bibit penyakit, maka masa 

penularannya dihitung mulai dari saat kontak pertama dengan sumber infeksi sampai 

dengan saat bibit penyakit tidak lagi ditularkan dari selaput lendir yang terinfeksi, 

yaitu waktu sebelum munculnya gejala prodromal sampai berhentinya status sebagai 

carrier, jika yang bersagkutan berkembang menjadi carrier. 

Ada penyakit-penyakit tertentu justru lebih menular pada masa inkubasi dibandingkan 

dengan pada waktu yang bersangkutan memang benar-benar jatuh sakit (contohnya 

adalah Hepatitis A, campak). Pada penyakit-penyakit sepeti TBC, kusta, sifilis, 

gonorrhea dan jenis salmonella tertentu masa penularannya berlangsung lama dan 

terkadang intermiten pada saat lesi kronis secara terus menerus mengeluarkan cairan 

yang infeksius dari permukaan atau lubang-lubang tubuh. 

Untuk penyakit yang ditularkan oleh arthropoda seperti malaria, demam kuning, masa 

penularannya atau masa infektivitasnya adalah pada saat bibit penyakit ada dalam 

jumlah cukup dalam tubuh manusia baik itu dalam darah maupun jaringan tubuh 

lainnya dari orang yang terinfeksi sehingga memungkinkan vector terinfeksi dan 

menularkannya kepada orang lain. 

Masa penularan untuk vector arthropoda yaitu pada saat bibit penyakit dapat 

disemikan dalam jaringan tubuh arthropoda dalam bentuk tertentu dalam jaringan 

tertentu (stadium infektif) sehingga dapat ditularkan. 
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7. Kontak – Orang atau binatang sedemikian rupa mempunyai hubungan dengan orang 

atau binatang yang sakit atau dengan lingkungan yang tercemar yang menyebabkan 

mereka kemungkinan besar terkena infeksi 

 

8. Kontaminasi – Ditemukannya bibit penyakit dipermukaan tubuh, pakaian, tempat 

tidur, mainan anak-anak, instrumen, duk atau pada benda-benad lainnya termasuk air 

dan makanan. Polusi berbeda dengan kontaminasi, dimana polusi diartikan adanya 

bahan pencemar dalam jumlah yang berlebihan di dalam lingkungan dan tidak harus 

berupa agen insfeksius. Kontaminasi permukaan tubuh manusia tidak berati orang 

tersebut berperan sebagai “carrier”. 

 

9. Disinfektan – Upaya untuk membunuh bibit penyakit di luar tubuh manusia dengan 

menggunakan bahan kimia atau bahan fisis. 

Disinfektan pada tingkat yang tinggi akan membunuh semua mikro organisme kecuali 

spora. Diperlukan upaya lebih jauh untuk membunuh spora dari bakteri. 

Untuk membunuh spora diperlukan kontak yang lebih lama dengan disinfektan dalam 

konsentrasi tertentu setelah dilakukan pencucian dengan deterjen secara benar. 

Konsentrasi bahan kimia yang diperlukan antara lian Glutaraldehyde 2%, H2O2 6% 

yang sudah distabilkan, Asam paracetat 1%, paling sedikitnya diberikan minimal 20 

menit. Disinfektan pada tingkat menengah tidak membunuh spora. Spora akan mati 

jika dilakukan pasteurisasi selama 30 menit 75o C (167o F) atau dengan menggunakan 

disinfektan yang sudah direkomendasikan oleh EPA. 

 

Disinfektasi Segera, adalah disinfektasi yang dilakukan segera setelah lingkungan 

tercemar oleh cairan tubuh dari orang yang sakit atau suatu barang yang tercemar oleh 

bahan infeksius. Sebelum dilakukan disinfektasi terhadap barang atau lingkungan 

maka upayakan agar sesedikit mungkin kontak dengan cairan tubuh atau barang-

barang yang terkontaminasi tersebut. 

 

Disinfektasi Terminal, adalah upaya disinfektasi yang dilakukkan setelah penderita 

meninggal, atau setelah penderita dikirm ke Rumah Sakit, atau setelah penderita 



 594

berhenti sebagai sumber infeksi, atau setelah dilakukan isolasi di Rumah Sakit atau 

setelah tindakan-tindakan lain dihentikan. Disinfektasi terminal jarang dilakukan; 

biasanya melakukan pemebersihan terminal sudah mencukupi dilakukan bersama-

sama dengan aerasi kamar serta membiarkan sinar matahari masuk kamar sebanya-

banyaknya menyinari ruangan tempat tidur dan meja kursi. 

Disinfektasi hanya diperlukan untuk penyakit yang ditularkan secara tidak langsung; 

sentralisasi dengan uap atau Insenerasi tempat tidur dan peralatan lain dianjurkan 

untuk penyakit demam Lassa atau penyakit yang sangat infeksius lainnya. 

 

Sterilisasi, adalah penghancuran semua bentuk dari bibit penyakit baik dengan cara 

memanaskan, penyinaran, menggunakan gas (ethylene oksida, formaldehyde) atau 

denganpemberian bahan kimia. 

 

10. Disnfestasi – Tindakan yang dilakukan baik fisis maupun kimiawi dengan maksud 

untuk menghancurkan atau menghilangkan binatang-binatang kecil yang tidak 

diinginkan khususnya arthropoda atau rodensia yang hadir di lingkungan manusia, 

binatang peliharaan, dipakaian (lihat Insektisida dan Rodentisida). 

Disinfestasi termasuk menghilangkan kutu yaitu Pediculus humanus, pada manusia. 

Synonim dari disinfestsai adalah disinseksi, disinsektisasi jika yang dihilangkan hanya 

insekta. 

 

11. Endemis – Suatu keadaan dimana suatu penyakit atau agen infeksi tertentu secara 

terus menerus ditemukan disuatu wilayah tertentu, bisa juga dikatakan sebagai suatu 

penyakit yang umum ditemukan disuatu wilayah. 

Sedangkan Hyperendemis adalah keadaan diman penyakit tertentu selalu ditemukan 

di suatu wilayah dengan insiden yang tinggi. Dan Holoendemis adalah keadaan 

dimana suatu penyakit selalau ditemukan di suatu wilayah dengan prevalensi yang 

tinggi, awalnya menyerang penduduk usia muda dan menimpa sebagian besar 

penduduk contohnya malaria di daerah tertentu (lihat zoonosis). 

 



 595

12. Epidemi (Wabah) -  Timbulnya suatu penyakit yang menimpa sekelompok 

masyarakat atau suatu wilayah dengan angka kejadian yang melebihi angka normal 

dari kejadian penyakit tersebut. 

 

Beberapa jumlah penderita untuk bisa dikatakan telah terjadi Epidemi sangat 

tergantung dari jenis penyakit, jumlah dan tipe penduduk yang tertimpa, pengalaman 

masa lalau, jarangnya terpajan dengan penyakit tersebut, waktu dan tempat kejadian. 

Dengan demikian epidemisitas sangat relatif tergantung kepada bagaumana kejadian 

biasanya dari penyakit tersebut di suatu wilayah yang sama, pada penduduk tertentu 

pada musim yang sama. 

Sebagai contoh satu kasus penyakit tertentu yang lama tidak muncul kemudian tiba-

tiba muncul atau suatu kasus penyakit yang sebelumnya belum pernah dikenal, 

muncul maka segera harus dilakukan penyelidikan epidemiologis dan juika kemudian 

penyakit tersebut menjadi dua kasus dalam waktu yang cepat di tempat tersebut maka 

ini sebagai bukti telah terjadi penularan dan dianggap telah terjadi epidemi (lihat 

laporan suatu penyakit dan zoonosis). 

 

13. Penyinaran Makanan - Teknologi tertentu yang dapat memberikan dosis spesifik 

dari radiasi pengion dari suatu sumber radio isotope (Cobalt 60) atau dari mesin yang 

dapat menghasilkan sinar electron atau sinar X. Dosis yang diperlukan untuk 

penyinaran makanan dan alat-alat : rendah yaitu sekitar 1 kilo Grays (kGy) atau 

kurang, digunakan untuk sisinfeksi insekta dari buah-buahan, bumbu atau biji-bijian; 

disinfeksi parasit dari ikan dan daging; medium 1 – 10 kGy (biasanya 1-4 kGy), 

dipakai untuk pasteurisasi dan untuk menghancurkan bakteri dan jamur, dan tinggi 10 

– 15 kGy, digunakan untuk sterilisasi makanan, peralatan medis dn alat kesehatan 

(cairan iv, implan, semprit, jarum suntik, benang, klip, jas operasi, duk). 

 

14. Fumigasi – Proses yang ditujukan untik membunuh binatang tertentu seperti 

arthropoda dan rodensia dengan menggunakan gas kimia (lihat insektisida dan 

rodentisida). 
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15. Penyuluhan Kesehatan -  Adalah suatu proses yang ditujukan kepada individu atau 

kelompok penduduk agar mereka bisa berperilaku sehat dalam menjaga dan 

memelihara kesehatan mereka. Penyuluhan kesehatan dimulai dari masyarakat dalam 

keadaan seperti apa adanya yaitu pandangan mereka selama ini terhadap masalah 

kesehatan. 

 

Dengan memebrikan penyuluhan kesehatan kepada mereka dimaksudkan untuk 

mengembangkan sikap dan tanggung jawab sebagai individu, anggota keluarga, 

anggota masyarakat dalam masalah kesehatan. Khusus kaitannya dengan 

pemberantasan penyakit menular maka penyuluhan kesehatan ditujukan kepada upaya 

peningkatan pengetahuan masyarakat tentang penyakit menular, penilaian terhadap 

perilaku masyarakat yang ada kaitannya dengan penyebaran serta peningkatan 

frekuensi penyakit menular, pengenalan cara-cara pengobatan (Synonim : pendidikan 

penderita, pendidikan untuk kesehatan, pendidikan kepada masyarakat, pendidikan 

kesehatan masyarakat). 

 

16. Kekebalan Kelompok (Herd inmunixty) – Adalah kekebalan dari sekelompk orang 

atau masyarakat. Kemampuan dari sekelompok orang untuk menanngkal invasi atau 

penyebaran suatu penyakit infeksi jika mereka yang kebal mencapai proporsi yang 

cukup tinggi di masyarakat. 

 

17. Pejamu/Tuan Rumah/Inang – Disebut juga “Host”, hospes ialah orang atau binatang 

termasuk burung dan arthropoda yang mengandung bibit penyakit tertentu yang 

didapatkan secara alamiah (bukan sebagai hasil eksperimen). Protozoa dab cacing 

tertentu mempunyai beberapa oejamu dari spesies binatang yang berbeda dalam 

stadium perkembangan mereka. Pejamu dimana parasit mencapai maturitas atau 

melewatkan stadium seksual mereka disebut sebagai pejamu perimer atau pejamu 

difinitif, sedangkan pejamu dimana parasit melewatkan stadium larva atau stadium 

asexual disebuet sebagai pejamu sekunder atau pejamu intermediair. Pejamu perantara 

(transport host) adalah “carrier” dimana organisme bertahan hidup tetapi tidak 

mengalamui perkembangan. 
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18. Individu Yang Kebal – Orang atau binatang yang memiliki antibody spesifik  dan 

atau memiliki antibody seluler akibat infeksi atau pemberian imunisasi yang dialami 

sebelumnya. Atau suatu kondisi sebagai akibat pengalaman spesifik sebelumnya 

sebagai suatu respons sedemikian rupa yang mencegah berkembangnya penyakit 

terhadap reinfeksi dari bibit penyakit tertentu. 

 

Tingkat imunitas seseorang sangat relatif; tingkat perlindungan tertentu mungkin 

cukup kuat terhadap infeksi yang biasanya tetapi tidak mencukupi untuk infeksi yang 

berat atau infeksi yang melewati “Port d’entre” yang tidak biasanya; Daya lindung 

juga berkurang pada pemberian pengobatan “immumosuppressive” atau karena 

menderita penyakit lain dan proses ketuaan (lihat Resistensi). 

 

19. Imunitas – Kekebalan yang dikaitkan dengan adanya antibody atau sel yang 

mempunyai tanggap kebal terhadap mikro organisme dari penyakit infeksi tertentu 

atau terhadap toksinnya. Kekeblan yang efektif meliputi kekebalan seluler berkaitan 

dengan sentisisai T-Lymphocite dan atau imunitas humoral yang didasarkan kepada 

reaksi B-Lymphocite. 

Kekebalan Pasif di dapat baik secara alamiah maupun didapat dari ibu melalui ari ari, 

atau didapat secara buatan dengan memberikan suntikan zat kebal (dari serum 

binatang yang sudah dikebalkan, serum hiperium dari orang yang baru sembuh dari 

penyakit tertentu atau “human immune serum globulin”; kekebalan yang diberikan 

relatif pendek (beberapa hari atau beberapa). 

Imunitas humorial aktif, hilang setelah beberapa tahun yang didapat baik secara 

alamiah karena infeksi dengan atau tanpa gejala klinis atau diperoleh secara buatan 

dengan menyuntikkan agen infeksi yang sudah dibunuh atau dilemahkan atau dalam 

bentuk vaksinnya ke dalam tubuh manusia. 

 

20. Infeksi yang tidak kelihatan (Inapparent Infection) – Adalah terjadinya infeksi 

pada pejamu tanpa disertai dengan gejala klinis yang jelas. Infeksi ini hanya bisa 

diketahui melalui pemeriksaan laboratorium seperti melalui pemeriksaan darah, skin 

test (Synonim; asymptomatik, subklinis, “occult infection”) 
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21. Angka Insidensi (Incidence Rate) – Jumlah kasus baru penyakit tertentu yang 

dilaporkan pada periode waktu tertentu, tempat tertentu dibagi dengan jumlah 

penduduk dimana penyakit tersebut berjanngkit. 

Biasanya dinyatakan dalam jumlah kasus per 1000 dtau per 100.000 penduduk per 

tahun. Angka ini bisa diberlakukan bagi umur tertentu, jenis kelamin tertentu atau 

karakteristik spesifik dari penduduk. (lihat Angka morbiditas, Angka Prevalensi). 

“Attack  rate” atau “Case Rate”  adalah proporsi yang menggambarkan insidensi 

kumulatif dari kelompok tertentu, yang diamati dalam waktu yang terbatas dalam 

situasi tertentu misalnya pada waktu terjadi kejadian luar biasa atau wabah. 

Dinyatakan dalam prosentase (jumlah kasus per 100 penduduk). 

Sedangkan “Attack rate” Sekunder adalah jumlah penderita baru yang terjadi dalam 

keluarga atau institusi dalam periode masa inkubasi tertentu setelah terjadi kontak 

dengan kasus primer, dihubungkan dengan total keseluruhan kontak; 

deniominatornya/penyebutnya bisa terbatas hanya kepada kontak yang rentan saja jika 

hal ini diketahui dengan jelas. 

Angka Infeksi adalah proporsi yang menggambarkan insidensi dari semua infeksi 

yang terjadi baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. 

 

22. Masa Inkubasi – Yaitu interval waktu antara kontak awal dengan bibit penyakit dan 

awal munculnya gejala penyakit yang dikaitkan dengan infeksi tersebut. Didalam 

tubuh vector adalah waktu antara msauknya mikro organisme ke dalam tubuh vector 

dan waktu dimana vector tersebut mampu menyebarkan penyakit (Masa Inkubasi 

Ekstrinsik). 

Waktu antara orang terpajan dengan parasit sampai ditemukannya parasit tersebut 

dalam darah atau feces dinamakan masa percobaan. 

 

23. Orang yang terinfeksi – Seseorang atau binatang yang mengandung bibit penyakit 

baik dia menunjukkan gejala klinis maupun tidak (lihat pasien atau orang sakit), atau 

infeksi yang tidak kelihatan (lihat Carrier). Orang atau binatang yang infeksius adalah 

dari mana bibit penyakit secara alamiah bisa didapat. 
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24. Infeksi – masuk dan berkembang biaknya bibit penyakit atau parasit ke dalam tubuh 

manusia atau binatang. Infeksi tidak sama dengan penyakit infeksius; akibatnya 

mungkin tidak kelihatan (lihat infeksi yang tidak kelihatan) mungkin juga manifes 

(lihat penyakit infeksi). Ditemukannya bibit penyakit di permukaan tubuh, 

dipermukaan alat-alat, pada alat-alat yang tercemar tanah disebut sebagai kontaminasi 

(lihat infestrasi dan kontaminasi) bukan infeksi. 

 

25. Agen Infeksius – Adalah organisme (virus, rickettsia, bacteria, fungus, protozoa, 

cacing) yang bisa menimbulkan infeksi atau penyakit infeksi. Infektivitas 

menunjukkan kemampuan dari agen infeksius untuk masuk, hidup dan berkembang 

biak di dalam tubuh pejamu; Tingkat infeksius adalah tingkat kemudahan dari bibit 

penyakit tertentu ditularkan dari satu pejamu ke pajamu lain 

 

26. Penyakit Infeksius – Penyakit pada manusia atau binatang yang manifes secara klinis 

sebagai akibat dari infeksi (lihat infeksi) 

 

27. Infestasi – Berlaku untuk orang atau binatang yaitu hinggap dan berkembang 

biakanya arthropoda di permukaan tubuh manusia atau di pakaian.  Sedangkan tempat 

atau peralatan yang terinfestasi adalah apabila alat atau tenpat tersebut memberikan 

tempat berteduh bagi arthropoda atau rodensia. 

 

28. Insektisida -  Bahan kimia yang dipakai untuk memusnahkan insekta, pemakaiannya 

bisa dalam bentuk tepung, cairan, cairan yang dibuat menjadi pertikel, aerosol, 

disemprotkan baik yang menggunakan residu maupun tidak. 

Sedangkan Larvasida istilah yang digunakan bagi bahan kimia yang dipakai untuk 

bahan kimia yang digunakan untuk membunuh bentuk dewasa dari arthropoda. Istilah 

Insektisida kerap dipakai untuk membunuh kutu dan agas. Istilah-istilah lain seperti 

lousisida, mitisida juga kadang-kadang dipakai. 
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29. Isolasi – Dilakukan terhadap penderita, isolasi menggambarkan pemisahan penderita 

atau pemisahan orang atau binatang yang terinfeksi selama masa inkubasi dengan 

kondisi tertentu untuk mencegah/mengurangi terjadinya penularan baik langsung 

maupun tidak langsung dari orang atau binatang yang rentan. 

Sebaliknya, karantina (q.v.) adalah tindakan yang dilakukan untuk membatasi ruang 

gerak orang yang sehat yang diduga telah kontak dengan penderita penyakit menular 

tertentu. 

CDC telah merekomendasikan suatu “Unversal Precaution/Kewaspadaan Umum”  

yang harus diberlakkan untuk semua penderita baik yang dirawat maupun yang tidak 

dirawat di Rumah Sakit terlepas dari apakah penyakit yang diderita penularanya 

melalui darah atau tidak. 

Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa darah dan cairan tubuh dari penderita (sekresi 

tubuh biasanya mengandung darah, sperma, cairan vagina, jaringan, Liquor 

Cerebrospinalis, cairan synovia, pleura, peritoneum, pericardial dan amnion) dapat 

mengandung Virus HIV, Hepatitis B dan bibit penyakit lainnya yang ditularkan 

melalui darah. 

Tujuan daripada dilakukannya “Kewaspadan Umum” ini adalah agar para petugas 

kesehatan yang merawat pasien etrhindar dari penyakit-penyakit yang ditularkan 

melalui darah yang dapat menulari mereka melalui tertusuk jarum karena tidak 

sengaja, lesi kulit, lesi selaput lendir. 

Alat-alat yang dipakai untuk melindungi diri antara lain pemakaian sarung tangan, Lab 

jas, masker, kaca mata atau kaca penutup mata. Ruangan khusus diperlukan jika 

hygiene penderita jelek. Limbah Rumah Sakit diawasi oleh pihak yang berwenang. 

 

Ada dua hal pokok yang dibutuhkan dan umum diterapkan dalam perawatan 

penderita penyakit menular : 

• Cuci tangan dengan baik setalah memegang pasien atau memegang peralatan 

yang terkontaminasi sebelum memegang pasien berikutnya. 

• Benda – benda yang terkontaminasi oleh agen infeksius dibuang dengan benar 

atau tempatkan dalam kantong yang diberi label sebelum dikirim untuk dilakukan 

dekontaminasi atau diproses kembali. 
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Rekomendasi yang diberikan untuk isolasi penderita yang ada pada seksi 9B2 untuk 

tiap-tiap penyakit  my be allude terhadap metode yang direkomendasikan oleh CDC 

(CDC Guideline for Isolation Precaution in Hospital)  merupakan “category specific 

isolation precaution” sebagai tambahan terhadap “Universal Precaution” yang 

didasarkan kepada cara-cara penularan penyakit tertentu. 

 

Kategori-kategori tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Isolasi ketat; kategori ini dirancang untuk mencegah transmisi dari bibit penyakit 

yang sangat virulen yang dapat ditularkan baik melalui udara maupun melalui 

kontak lanngsung. 

Cirinya adalah selain disediakan ruang perawatan khusus bagi penderita juga bagi 

mereka yang keluar masuk ruangan diwajibkan memakai masker, lab jas, sarung 

tangan. 

Ventilasi ruangan tersebut juga dijaga dengan tekanan negatif dalam ruangan. 

 

2.  Isolasi kontak; Diperlukan untuk penyakit-penyakit yang kurang menular atau 

infeksi yang kurang serius, untuk penyakit-penyakityang terutama ditularkan 

secara langsung sebagai tambahan terhadap hal pokok yang dibutuhkan, 

diperlukan kamar tersendiri, namun penderita dengan penyakit yang sama boleh 

dirawat dalam satu kamar, masker diperlukan bagi mereka yang kontak secara 

langsung dengan penderita, lab jas diperlukan jika kemungkinan terjadi kontak 

dengan tanah atau kotoran dan sarung tangan diperlukan jika menyentuh bahan-

bahan yang infeksius. 

 

3. Isolasi pernafasan; Dimaksudkan untuk mencegah penularan jarak dekat melalui 

udara, diperlukan ruangan bersih untuk merawat penderita, namun mereka yang 

menderita penyakit yang sama boleh dirawat dalam ruangan yang sama. Sebagai 

tambahan terhadap hal-hal pokok yang diperlukan, pemakaian masker dianjurkan 

bagi mereka yang kontak dengan penderita, lab jas dan sarung tangan tidak 

diperlukan. 
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4. Isolasi terhadap Tuberculosis (Isolasi BTA); Ditujukan bagi penderita TBC 

paru dengan BTA positif atau gambaran radiologisnya menunjukkan TBC aktif. 

Spesifikasi kamar yang diperlukan adalah kamar khusus dengan ventilasi khusus 

dan pintu tertutup. 

Sebagai tambahan terhadap hal-hal pokok yang dibutuhkan masker khusus tipe 

respirasi dibutuhkan bagi mereka yang masuk ke ruangan perawatan, lab jas 

diperlukan untuk mencegah kontaminasi pada pakaian dan sarung tangan atidak 

diperlukan. 

 

5. Kehati-hatian terhadap penyakit Enterie; Untuk penyakit-penyakit infeksi yang 

ditularkan langsung atau tidak langsung melalui tinja. Sebagai tambahan terhadap 

hal-hal pokok yang diperlukan, perlu disediakan ruangan khusus bagi penderita 

yang hygiene perorangannya jelek. Masker tidak diperlukan jika ada 

kecenderungan terjadi soiling dan sarung tangan diperlukan jika menyentuh bahan-

bahan yang terkontaminasi. 

 

30. Moluskasida – Bahan kimia yang dipakai untuk membunuh keong dan mollusca 

lainnya. 

 

31. Angka Kesakitan – Adalah angka insidensi (q.v) yang dipakai untuk menyatakan 

jumlah keseluruhan orang yang menderita penyakit yang menimpa sekelompok 

penduduk pada periode waktu tertentu. Sekelompok penduduk bisa mengacu pada 

jenis kelamin tertentu, umur tertentu atau yang mempunyai cirri-ciri tertentu. 

 

32. Angka Kematian – Angka yang perhitungannya sama dengan perhitungan angka 

insidensi yaitu pembilangnya (Numerator) adalah jumlah mereka yang mati pada 

periode waktu tertentu yang menimpa sekelompok penduduk, biasanya dalam satu 

tahun, sedangkan penyebutnya (Denominator) adalah jumlah orang yang mempunyai 

resiko mati pada paeriode yang sama. 

Angka Kematian Kasar dinyatakan dalam seluruh kematian oleh karena semua 

sebab, biasanya kematian per 1000 penduduk. 
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Angka Kematian Spesifik untuk penyakit tertentu adalah jumlah kematian oleh sebab 

penyakit tertentu saja, biasanya terhadap 100.000 penduduk. Penduduk bisa dirujuk 

berdasarkan umur, jenis kelamin atau cirri-ciri lainya. Angka kematian ini jangan 

disalah artikan dengan Angka Fatalitas/case fatality Rate (q.v), (Synonim : Angka 

Mortalitas). 

 

33. Infeksi Nosokomial – Infeksi yang terjadi pada pnederita yang sedang dirawat di 

Rumah Sakit dimana infeksi ini belum ada pada waktu penderita masuk ke Rumah 

Sakit; atau infeksi residual pada waktu dirawat di Rumah Sakit sebelumnya. Termasuk 

juga infeksi yang muncul setelah penderita keluar Rumah Sakit, dan juga infeksi yang 

mengenai staf dan fsailitas Rumah Sakit (synonym : infeksi yang didapat di Rumah 

Sakit) 

 

34. Patogenisitas – adalah kemampuan yang dimiliki oleh bibit penyakit untuk membuat 

orang menjadi sakit, atau untuk membuat sekelompok penduduk yang terinfeksi 

menjadi sakit. 

 

35. Penderita atau Orang Sakit – adalah orang yang menderita suatu penyakit. 

 

36. Higiene Perorangan – Dalam bidang peberantasan penyakit menular maka upaya 

untuk mellindungi diri terhadap penyakit menjadi tanggung jawab individu dalam 

menjaga kesehatan mereka dan mengurangi penyebaran penyakit, terutama penyakit 

yang ditularkan melalui kontak langsung. 

Upaya – upaya yang dapat dilakukan oleh setiap orang adalah : 

1. Selalu mencuci tangan setelah kencing dan buang air besar dan sebelum makan 

dan minum 

2. jauhkan tangan dan peralatan yang kotor atau barang-barang lain yang dipakai 

untuk keperluan WC dari mulut, hidung, mata, telinga, alat kelamin dan luka 

3. Hindari pemakaian alat-alat untuk makan dn minum tidak bersih begitu juga 

hindari pemakaian handuk, saputangan, sisir, sikat rambut dan pipa rokok yang 

kotor. 
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4. jauhi percikan dari orang lain pada saat mereka batuk, bersih, tertawa atau 

berbicara. 

5. Cuci tangan setelah menyentuh penderita dan memegang barang-barang milik 

penderita 

6. Jaga kebersihan tubuh dengan setiap saat mandi secara teratur dengan air 

bersih dn sabun. 

 

37. Angka Prevalensi -  Jumlah keseluruhan orang yang sakit yang menggambarkan 

kondisi tertentu yang menimpa sekelompok penduduk tertentu pada titik waktu 

tertentu (Point Prevalence), atau pada periode waktu tertentu (Period Prevalence),  

tanpa melihat kapan penyakit itu mulai dibagi dengan jumlah penduduk yang 

mempunyai resiko tertimpa penyakit pada titik waktu tertentu atau periode waktu 

tertentu. 

 

38. Karantina – Pembatasan aktivitas yang ditujukan terhadap orang atau binatang yang 

telah kont ak dengan orang/binatang yang menderita penyakit menular pada masa 

penularan (lihat Kontak). Tujuannya adalah untuk mencegah penularan penyakit pada 

masa inkubasi jika penyakit tersebut benar-benar diduga akan terjadi. Ada dua jenis 

tindakan karantina yaitu : 

 

1. Karantina Absolut atau Karantina Lengkap : ialah pembatasan ruang gerak 

terhadap mereka yang telah terpajan dengan penderita penyakit menular. 

Lamanya pembatasan ruang gerak ini tidak lebih dari masa inkubsai terpajang 

penyakit menular tersebut. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mencegah orang 

ini kontak dengan orang-orang lain yang belum terpajan. 

 

2. Karantina yang dimodifikasi : Suatu tindakan selektif berupa pembatasan gerak 

bagi mereka yang terpajan dengan penderita penyakit menular. Biasanya 

pertimbangannya adalah perkiraan terhadap adanya perbedaan tingkat kerentanan 

terhadap bahaya penularan. Modifikasi ini dilakukan untuk menghadapi situasi 

tertentu. Sebagai contoh misalnyamelarang anak-anak tertentu masuk sekolah. 
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Pengecualian terhadap anak-anak yang sudah dianggap kebal terhadap tindakan-

tindakan tertentu yang ditujukan kepada anak-anak yang rentan. Pembatasan yang 

dilakukan terhadap annggota militer pada pos-pos atau asrama-asrama militer. 

Kegiatan karantina yang dimodifikasi meliputi : 

- Surveilans Individu, yaiut pengamatan medis yang ketat dilakukan terhadap 

individu yang diduga terpajan dengan sumber penyakit agar timbulnya gejala 

penyakit dapat segera diketahui tanpa membatasi ruang gerak mereka. 

- Segregasi, yaitu pemisahan sebagian kelompok (orang atau binatang) dari 

induk kelompoknya dengan tujuan dan pertimbangan khusus agar dapat 

dilakukan pengamatan dengan baik; pemisahan anak-anak yang rentan dari 

anak-anak yang sudah kebal; pembuatan perbatasan penyangga yang sanitair 

untuk melindungi mereka yang belum terinfeksi dari mereka yang sudah 

terinfeksi. 

 

39. Repelan – adalah bahan kimia yang digosokkan di kulit, pakaian atau tempat lain 

dengan maksud : 

1. Mencegah serangga menggigit/menyerang 

2. Mencegah larva cacing masuk melalui kulit 

 

40. Pelaporan Penyakit – Adalah laporan resmi yang ditujukan kepada pejabat kesehatan 

yang berwenang yang berisikan kejadian penyakit yang menimpa orangatau binatang. 

Penyakit yang menimpa manusia dilaporkan ke Dinas Kesehatan setempat sedangkan 

penyakit yang menyerang binatang/ternak dilaporkan kepada Dinas Pertanian/Dinas 

Peternakan. Sedangkan penyakit-penyakit hewan tertentu (200 jenis) yang juga 

menyerang hewan maupun manusia dilaporkan baik kepada Dinas Kesehatan maupun 

Dinas Pertanian/Dinas Peternakan. 

Pejabat Kesehatan yang berwenang akan menrbitkan daftar dari penyakit-penyakit 

yang harus dilaporkan sesuai dengan keperluan (lihat Pelaporan Penyakit Menular).  
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Laporan penyakit ini juga meliputi penyakit-penyakit yang diduga mempunyai arti 

penting dalam bidang kesehatan masyarakat, biasanya penyakit-penyakit yang 

memerlukan tindakan investigasi atau yang memerlukan tindakan pemberantasan 

tertentu jika seseorang mendapatkan infeksi dri daerah tertentu sedangkan laporan 

penyakitnya dilaporkan di daerah lain, maka pejabat kesehatan yang menerima laporan 

kasus tersebut hendaknya memberitahukan pejabat kesehatan dari daerah dimana 

infeksi tersebut didapat. 

Hal ini penting dilakukan terutama jika diperlukan pemeriksaan kontak (contact 

person), pemeriksaan makanan atau jika diperlukan pemeriksaan air atau brang-barang 

lain yang diduga sebagai sumber infeksi. 

Notifikasi ini diperlukan tidak hanya terhadap penyakit-penyakit yang rutin harus 

dilaporkan tetapi juga terhadap penyakit-penyakit yang timbul KLB/Wabah walaupun 

penyakit tersebut tidak masuk dalam daftar penyakit yang wajib dilaporkan (lihat 

Wabah). Pelaporan khusus yang diperlukan dalam IHR (International Health 

Regulation) tercantum dalam Pelaporan Penyakit Menular. 

 

41. Reservoir (dari penyakit infeksi) – Setiap orang, binatang, arthropoda, tumbuh-

tumbuhan, tanah atau barang-barang (atau kombinasi dari keduanya) dimana bibit 

penyakit biasanya hidup dan berkembang biak serta hiduonya sangat tergantung pada 

inang tempatnya menumpang. Bibit penyakit tersebut biak sendemikian rupa sehingga 

dapat ditularkan kepada inang lain yang rentan. 

  

42. Resistensi – Merupakan Resultante dari mekanisme tubuh yang dapat menghalang-

halangi atau mencegah invasi, multipliksi dari bibit penyakit kedalam tubuh atau 

mencegah terjadinya kerusakan jaringan yang diakibatkan oleh racun yang dikelurkan 

oleh bibit penyakit. 

Resistensi Inheren – Adalah kemapuan tubuh bertahan terhadap serangan bibit 

penyakit yang tidak tergantung kepada kekebalan spesifik baik humoral maupun 

seluler; daya tahan ini biasanya daladm bentuk struktur anatomis dan fisiologis yang 

menjadi cirri individu yang didapatkan secara genetis baik yang bersifat permanen 

ataupun temporer (lihat Imunitas) (Synonim : Imunitas nonspesifik) 
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43. Rodentisida – Suatu bahan kimia yang dipergunakan untuk membunuh rodensia, 

umumnya setelah ditelan oleh rodensia tersebut. 

 

44. Sumber Infeksi – Orang, binatang, barang/bahan dari mana bibit penyakit ditularkan 

pada orang lain. 

Sumber infeksi harus dibedakan dengan Sumber Kontaminasi yaitu sebagai contoh 

septic tank yang meluap mencemari sumber air atau juru masak yang terinfeksi 

mencemari salad yang disajikan. 

 

45. Surveilans Penyakit – Berbeda dengan surveilans terhadap manusia (lihat Karantina 

2), surveilans penyakit adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dengan 

melihat seluruh aspek dari muncul dan menyebarnya suatu penyakit agar dapat 

dilakukan penanggulangan yang efektif. Didalamnya meliputi pengumpulan secara 

sistematik dan evaluasi dari : 

1. Laporan Kesakitan dan Kematian 

2. Laporan khusus dari hasil investigasi atau dari kasus perorangan 

3. Isolasi dan identifikasi dari bahan infeksius oleh laboratorium. 

4. Data tentang ketersediaan dan pemakaian serta dampak dari pemakaian vaksin 

dan toxoids, globulin imun, insektisida dan bahan-bahan yang digunakan 

dalam pemberantasan. 

5. Informasi yang berkaitan dengan tingkat imunitas dari segmen masyarakat 

tertentu. 

6. Data epidemiologis yang dianggap relevan. 

 

Laporan yang berisikan rangkukman dari data-data diatas hendaknya dibuat dan 

disebar luaskan kepada mereka yang membutuhkan yang ingin mengetahui hasil 

dari kegiatan surveilans. 

Prosedur diatas berlaku umum di semua tingkatan secara local maupun 

internasional. 
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Surveilans Serologis – Kegiatan yang mengidentifikasikan pola infeksi masa lalu dan 

sampai saat ini dengan menggunakan pemeriksaan serologis. 

 

46. Susceptible (Rentan) – Seseorang atau binatang yang tidak memiliki daya tahan yang 

cukup untuk melawan bibit penyakit tertentu untuk mencegah dirinya tertulari jika 

mereka terpajan dengan bibit penyakit tersebut. 

 

47. Tersangka – Tersangka dalam pemberantasan penyakit menular dimaksudkan adalah 

kesakitan yang diderita seseorang dimana gejala dan perjalanan penyakitnya 

megidentifikasikan bahwa mereka kemungkinan menderita sesuatu penyakit menular 

tertentu. 

 

48. Penularan Penyakit Infeksi – Mekanisme dimana penyakit infeksi ditularkan dari 

suatu sumber atau reservoir kepada seseorang. Mekanisme tersebut adalah sebagai 

berikut : 

 

1. Penularan Langsung;  mekanisme ini menularkan bibit penyakit langsung dari 

sumbernya kepada orang atau binatang lain melalui “Port d’entre”. Hal ini bisa 

melalui kontak langsung seperti melalui sentuhan, gigitan, ciuman, hubungan 

seksual, percikan yang mengenai conjunctiva, selaput lendir dari mata, hidung atau 

mulut pada waktu orang lain bersin, batuk, meludah, bernyanyi atau bercakap 

(biasanya pada jarak yang kurang dari 1 meter) 

 

2. Penularan Tidak Langsung 

a. Penularan Melalui Alat – Alat yang terkontaminasi seperti mainan anak-anak, 

saputangan, kain kotor, tempat tidur, alat masak atau alat makan, instrumen 

bedah atau duk; air, makanan, susu, produk biologis seperti darah, serum, 

plasma, jaringan organ tubuh, atau segala sesuatu yang berperan sebagai 

perantara dimana bibit penyakit di “angkut” dibawa kepada orang/binatang 

yang rentan dan masuk melalui “Port d’entre” yang sesuai.  
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Bibit penyakit tersebut bisa saja berkembang biak atau tidak pada alat tersebut 

sebelum ditularkan kepada orang/binanat yang rentan. 

b. Penularan Melalui Vektor – (i) Mekanis : Cara mekanis ini meliputi hal-hal 

yang sederhana seperti terbawanya bibit penyakit pada saat serangga merayap 

ditanah baik terbawa pada kakinya atau pada belalainya, begitu pula bibit 

penyakit terbawa dalam saluran pencernaan serangga.  

Bibit penyakit tidak mengalami perkembangbiakan. (ii) Biologis : cara ini 

meliputi terjadinya perkembangbiakan (propagasi/multiplikasi), maupun 

melalui siklus perkembangbiakan atau kombinasi kedua-duanya. 

(“cyclopropagative”) sebelum bibit penyakit ditularkan oleh serangga kepada 

orang/binatang lain. 

Masa inkubsi ekstrinsik diperlukansebelum serangga menjadi infektif. Bibit 

penyakit bisa ditularkan secara vertical dari induk serangga kepada anaknya 

melalui telur (“transovarium transmission”); atau melalui transmis transtadial 

yaitu Pasasi dari satu stadium ke stadium berikutnya dari siklus hidup parasit 

didalam tubuh serangga dari bentuk nimfe ke serangga dewasa. 

Penularan dapat juga terjadi pada saat serangga menyuntikkan air liurnya 

waktu menggigit atau dengan cara regurgitasi atau dengan cara deposisi 

kotoran serangga pada kulit sehingga bibit penyakit dapat masuk kedalam 

tubuh manusia melalui luka gigitan serangga, luka garukan. Cara penularan 

seperti ini bukanlah cara penularan mekanis yang sederhana sehingga serangga 

yang menularkan penyakit dengan cara ini masih bisa disebut sebagai vektor 

penyakit.  

 

3. Penularan Melalui Udara – Penyebaran bibit penyakit melalui “Port d’entre” 

yang sesuai, biasanya saluran pernafasan. Aerosol berupa berupa partikel ini 

sebagian atau keseluruhannya mengandung mikro organisme. Partikel ini bisa 

tetap melayang-layang diudara dalam waktu yang lama sebagian tetap infektif dan 

sebagian lagi ada yang kehilangan virulensinya. 

Partikel yang berukuran 1 – 5 micron dengan mudah masuk kedalam alveoli dan 

tertahan disana. 
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Percikan (droplet) dan partikel besar lainnya tidak dianggap sebagai penularan 

melalu udara (airborne); (lihat Penularan Langsung) 

a. “Droplet Nuclei” – Biasanya berupa residu ukuran kecil sebagai hasil 

penguapan dari cairan percikan yang dikeluarkan oleh inang yang terinfeksi. 

“Droplet Nuclei” ini bisa secara sengaja dibuat dengan semacam alat, atau 

secara tidak sengaja terjadi di labortorium mikrobiologi dan tempat 

pemotongan hewan, di tempat perawatan tanaman atau di kamr otopsi. 

Biasanya “Droplet Nuclei” ini bertahan cukup lama di udara. 

 

b. Debu – Partikel dengan ukuran yang berbeda yang muncul dari tanah 

(misalnya spora jamur yang dipisahkan dari tanah oleh udara atau secara 

mekanisme), dari pakaian, dari tempat tidur atau kutu yang tercemar. 

 

49. Kewaspadaan Universal -  (lihat di bawah judul isolasi), merupakan kewaspadaan 

universal terhadap darah dan cairan. 

 

50. Virulensi – Adalah tingkat patogenisitas dari bibit penyakit yang digambarkan dengan 

“Case Fatality Rate” dan atau dengan kemampuan dari bibit penyakit menembus dan 

merusakkan jaringan tubuh dari inang. 

 

51. Zoonosis – Infeksi atau penyakit infeksi yang ditularkan secara alamiah oleh binatang 

bertulang belakang (vertebrata) kepada manusia. Dia bisa termasuk golongan enzootic 

atau epizootic (lihat Endemi dan Epidemi). 
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DAFTAR INDEKS 
 
  

A 
 
Abses pada mammae, 483-485 
Actinomycosis, 9-10 
Actinomycetoma, 373 
African Trypanosomiasis, 536-539 
Amnesia akibat keracunan kerang, 222 
Amoebiasis, 11-15 
Angiostrongyliasis, 14-17 
Angiostrongyliasis Abdominalis, 17 
Angiostrongyliasis Intestinalis, 17 
Anisakiasis, 217-18 
Anthrax, 19-24 
Aquired Immunodeficiency Syndrome, 1-18 
Arthropod-Borne Viral Disease (Penyakit 
Arbovirus), 28-35 
Arthropod-Borne Viral Encephalitides, 38 
Arthritis, 480 
Ascariasis, 58-59 
Aspergilosis, 60-62 
 
 

 

 
 

B 

Babesiosis, 63-64 
Balantidiasis, 65 
Bartenollosis, 66-67 
Blastomikosis, 68-69 
Botulisme, 70 
Brucellosis, 76-78 
 
 
 
 

C 

California Encephalitis, 38 
Campak, 344-349 
Campylobacter Enteritis, 79-81 
Candidiasis, 82-83 
Capilariasis, 84 
I. Capilariasis karena Capillaria Philipinensis, 

85 
II. Capilariasis karena Capillaria Hepatica,  
 86-87 
III. Capilariasis Paru, 88 
Caries gigi pada anak usia dini yang disebabkan 
oleh streptokokus, 497 
Cellulitis, 480 
Chancroid, 91-92 
Chickenpox/Herpes Zoster, 93-97 
Chlamidial Pneumonia, 411  
Chromonycosis, 115 

Clonorchiasis, 116-117 
Coccidioidomycosis, 118-120 
Comsk Hemorrhagic Fever, 56 
Conjunctivitis/Keratitis, 121 
Creutzfeld Jacob Disease, 190-191 
Cuplak yang disebabkan oleh virus (Veruca  
vulgaris, Common wart, Condyloma  
acuminatum, Papilonia venereum), 570-571 
Cutaneous Larva Migrans, 520 
 
 
 
 

 D 

Demam Berdarah Arenaviral Afrika Selatan, 25 
Demam Berdarah Junin (Argentina), 25 
Demam Berdarah Machupo (Bolivian), 25 
Demam Berdarah Guanarito (Venezuelan), 25 
Demam Berdarah Sabia (Brazilian), 25 
Demam Berdarah Crimen – Congo, 54-55 
Demam Berdarah OMSK (OHF), 56 
Demam Berdarah Dengue/Sindroma Renjatan  
Dengue, 147-151 
Demam Berdarah Dengan Gejala Ginjal,  
243-245 
Demam Bercak Rocky Mountain, 448-449 
Demam Boutonneuse, 450 
Demam Berdarah Virus yang ditularkan  
Arthropoda, 54 
Demam Chikungunya, 36 
Demam Cakaran Kucing, 88-99 
Demam yang ditularkan oleh nyamuk dan  
culicoides lain, 47 
Demam Dengue, 144-146 
Demam gigitan pinjal Afrika, 451 
Demam kutu Colorado, 50 
Demam kutu lainnya, 50 
Demam kun ing (Yellow Fever), 575-579 
Demam Lalat Gurun (Sand Fly Fever), 52 
Demam Lassa, 293-294 
Demam Mayora, 36 
Demam O’nyong – nyong, 36 
Demam pinjal Asia Utara, 452 
Demam Paratifoid, 556-562 
Demam Rift Valley, 47 
Demam Tifus, 563 
I. Demam tifus wabah yang ditularkan oleh 

kutu (Louseborne typhus, Typhus 
exanthematicus, Demam tifus klasik), 563-
564 



    
  612 
     
 
 

II. Demam tifus endemic yang ditularkan oleh 
kutu (Murine typhus, shop typhus), 565-566 

Demam Trench (Quintana Fever), 527-529 
Demam Typoid (Demam Enterik, Tifus  
Abdominalis), 556 
Demam virus yang ditularkan oleh Arthropoda, 
45  
Demam virus yang ditularkan oleh nyamuk dan 
Colicoides lain, 47-49 
Demam, virus Bunyamwera, 47 
Demam virus yang ditularkan kutu, 50-51 
Demam virus yang ditularkan Phlebotomine,  
52-53 
Demam West Nile, 47 
Dengue Hemorrhagic Fever/Dengue Shock  
Syndrome (DHF/DSS), 147 
Dermatofitosis, 152 
I. Tinea Barbae dan Tineas capitis,  
 152-154 
II. Tinea cruris, 155 

Tinea corporis, 155 
III. Tinea pedis, 156-157 
IV. Tinea unguim, 158 
Diare Akut, 159 
Diare yang disebabkan oleh Cyclospora, 139-
140 
Diare yang disebabkan oleh Escherichia Coli, 
160 
I. Diare yang disebabkan oleh strain  

Enterohemoragika, 160-163 
II. Diare yang disebabkan strain  
 Enterotiksigenik (ETEC), 164-165 
III. Diare yang disebabkan strain Enteroinvasive  
 (EIEC), 166 
 
IV. Diare yang disebabkan strain  

Enteropatogenik, 167-169 
V. Diare yang disebabkan oleh  
 Enteroaggregative E. Coli, 170 
VI. Diare yang disebabkan oleh Diffuse 

Adherence E. Coli, 171 
VII. Diare karena keracunan kerang, 222 

Difteria, 172-176 
Diphyllobothriasis, 177-178 
Diplydiasis, 284 
Dirofilariasis, 210 
Dracunculiasis, 179-180 
 
 
 
 

 E 

Eastern Equine Encephalitis, 38 
Echinococcosis, 183 

I. Echinococcosis disebabkan  
 Echinococcus Granulosus, 183-185 
II. Echinococcosis disebabkan oleh  
 E. multicocularis, 186 
III. Echinococcosis disebabkan oleh E. vogeli, 

187 
Ehrlichiosis, 188-189 
Enchephalopathy, Sub Acute Spongiform, 190 
Endocarditis, 480-482 
Ensefalitides ditularkan oleh kutu (Tick Borne), 
42 
Ensefalitis Timur Jauh yang ditularkan oleh 
kutu, 42 
(Far Eastern Tick Borne Encephalitis) 
(Russian Spring Summer Encephalitis) 
Ensefalitis Eropa Tengah yang ditularkan oleh 
kutu, 42 
(Central Europe Tick Borne Encephalitis) 
Enteritis karena Rotavirus, 226-228 
Enterobiasis, 194-195 
Entomophthoramycosis oleh Basidiobolus, Spp, 
586 
Entomophthoramycosis oleh Condiobolus, Spp, 
586 
Epidemic Viral Gastroenteropathy, 229-231 
Eritema Infeksiosum,  
Eumycetoma, 373 
Exanthema Subitum, 199-200 
 
 
 
 

 F 

Fascioliasis, 201-202 
Fasciolopsiasis, 203-204 
Filariasis, 205 
Filariasis yang disebabkan oleh Wuchereria  
Barancofti, 205 
Filariasis yang disebabkan oleh Brugia Malayi, 
205 
Filariasis yang disebabkan oleh Brugia Timoari, 
206-209 
 
 
 
 

 G 

Gastritis yang disebabkan oleh Helicobacter  
pylori, 223-226 
Giardiasis, 252-233 
Glanders, 352 
Gnathostomiasis, 520 
Gonococcal Conjuntivitis (Neonatorum),  
239-240 
Granuloma Inguinale, 241-242 
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  H 
 
Hantaviral Disease, 243 
Hantaviral Pulmonary Syndroma, 246-247 
Haemophilus Meningitis, 360-361 
Hendra and Nipah Viral Disease, 248-249 
Hepatitis, Virus, 250 
I. Hepatitis A akibat virus, 251-255 
II. Hepatitis B akibat virus, 255-263 
III. Hepatitis C akibat virus, 264-266 
IV. Hepatitis Delta, 267-268 
V. Hepatitis E akibat virus, 269-270 
Herpes simplex, 271 
Histoplasmosis, 276 
Histoplasmosis Duboisii, 279 
Hymenolepiasis, 282 
I. Hymenolepiasis karena Hymenolepsis Nana, 

282-283 
II. Hymenolepiasis akibat Hymenolepsis  

Diminuta, 284 
 
 
 
 

 I 

Impetigo, 480 
Impetigo Neonatorum, 483 
Infeksi lain berhubungan dengan gigitan  
binatang, 90 
Infeksi Klamidia, 98 
Infeksi pada alat kelamin disebabkan Klamidia, 
99-100 
Infeksi Sitomegalovirus, 141 
Infeksi Sitomegalovirus Kongenital, 141-143 
Infeksi karena Gonococcus, 234-238 
Infeksi virus herpes anogenital, 271-274 
Infeksi oleh Histoplasma Capsulatum, 276-278 
Infeksi meningokokus, 355-359 
Influenza, 284-289 
Intestinal Botulism, 70-75 
Infeksi Stafilokokus di ruang perawatan, 483 
Infeksi Stafilokokus di Rumah Sakit (poliklinik 
dan ruang perawatan bedah), 486-487 
Infeksi Vibrio Vulnificus, 113 
Infeksi Vibrio lain, 114 
Intestinal Worm, 508 
Intoksikasi makanan (Food Borne Intoxications), 
211-212 
I. Intoksikasi makana karena Staphilococcus, 

3213-215 
II. Intoksikasi makanan akibat Clostridium 

Perfringens, 216-217 
III. Intoksikasi makanan oleh Bacillus Cereus, 

218 

  J 
 
Jamestown canyon encephalitis, 38 
Japanese Encephalitis, 38 
 
 
 
 

 K 

Kanker Serviks (Cervical Cancer), 343 
Karditis yang disebabkan oleh virus coxsackie, 
134 
Karsinoma Hepatoseluler, 338 
Karsinoma Nasofaringeal, 339 
Keratokunjunivitis Adenoviral, 124-125 
Keracunan ikan Scombroid, 219 
Keracunan ikan Ciguatera, 220 
Keracunan Neurotoksik akibat kerang, 222 
Kelumpuhan karena keracunan kerang- 
kerangan, 221 
Keracunan ikan Puffer, 223 
Keganasan yang kemungkinan disebabkan 
infeksi EBV, 340 
Keganasan pada jaringan limfe, 343 
Kolera dan Vibrioses lain, 101 
I. Vibrio kolera serogrup O1 dan O139,  

101-109 
II. Vibrio cholerae serogrup selain O1 dan 
 O139, 110-111 
III. Vibrio parahaemolyticus enteritis, 112 
Konjungtivitis Adenoviral Hemoragika,126 
Konjunngtivitis Enteroviral Hemoragika, 126 
Konjungtivitis Bakteriil Akut, 121-123 
Konjungtivitis Klamidia, 128-130 
Kriptikokosis, 134-135 
Kriptospridiosis, 136-138 
Kuru, 193 
Kusta/Lepra, 304-307 
 
 
 
 

 L 

Lacrosse Encephalitis, 38 
Legionellosis bukan Pneumonia, 295-297 
Leishmaniasis, 298 
I. Cutaneous and Mucosal Leishmaniasis,  
 298-301 
II. Leishmaniasis Visceralis, 302-303 
Leptospirosis, 308-310 
Limfoma Burkitt, 339 
Limfoma Non-Hodgkin’s, 341 
Listeriosis, 311-313 
Loiasis, 314-315 
Lymphocytic Choriomeningitis, 320-321 



    
  614 
     
 
 

Lymphogranuloma Vereneum, 322-323 
 
 
 
 

 M 

Malaria, 324-336 
Melioidiasis, 350-351 
Meninngitis, 352 
I. Meningitis Viral, 352-353 
II. Meningitis Bakterial, 354 
Meningoencephalitis disebabkan oleh  
Cercopithecine herpes virus, 275  
Molluscum Contagiosum, 363-364 
Mononucleosis Infectious, 365-366 
Monkeypox (cacar monyet), 477 
Mosquito-Borne Viral Encephalitides, 38 
Mosquito-Borne dan Culicoides-Borne Viral  
Fever, 45-46 
Mucormycosis, 584-585 
Mumps, 367-370 
Murray Valley Encephalitis (Australian  
Encephalitis), 38 
Myalgia, Epidemic, 371-372 
Mycetoma, 373 
Mycoplasmal Pneumonia, 407-408 
 
 
 
 

 N 

Naegleriasis dan Acanthamebiasis, 374-376 
Nematoda lain yang menghasilkan microfilaria 
pada manusia, 211 
Neonatal meningitis, 363 
Neoplasma maligna yang berhubungan dengan 
infeksi, 337 
Nocardiosis, 377-378 
 
 
  O 
 
Onchocerciasis, 379-382 
Opisthorchiasis, 118 
Osteomylietis, 480 
ORF Virus Disease, 383  
 
 
 
 

 P 

Paracoccidioido Mycosis, 384-385 
Paragonimiasis, 386-387 
Para Pertusis, 391-394 
Patek (Jaws), Frambusia tropika, 572-574 
Pediculosis dan Phthiriasis, 388-390 
Penyakit Arthritis dengan ruam yang disebabkan 
oleh virus dan ditularkan oleh Arthropoda, 36 
Penyakit belantara kyasanur (KFD), 56-57 

(Kyasanur Forest Disease) 
Penyakit cacing tambang (Hookworm Disease), 
279-281 
Penyakit ditularkan oleh nyamuk, 54 
Penyakit ditularkan oleh kutu, 54 
Penyakit hodgkin’s, 340 
Penyakit infeksi stafilokokus dimasyarakat 
(Boils (bisul), carbuncles (bisul), furuncles,  
Abscesses (abses), 480 
Penyakit legionellosis, 295 
Penyakit lime, 316-319 
Penyakit Louping, 42 
Penyakit pernafasan, virus akut (tidak termasuk 
influenza), 442 
Penyakit saluran pernafasan akut dengan 
demam, 445-447 
Penyakit sistiserkosis, 508-510 
Penyakit Taeniasis Asia, 511 
(Acute Febrile Respiratory Disease) 
Penyakit virus akut, gastroenteritis, 226 
Penyakit virus bwamba, 47 
Penyakit virus changuinola, 52 
Penyakit virus coxsackie, 131-133 

I.A. Faringitis vesikuler enterovirus 
I.B. Stomatitis vesikuler enterovirus dengan 
eksantem 
I.C. Faringitis limfonoduler enterovirus 

Penyakit virus ebola marburg, 181-182 
Penyakit virus stomatitis vesikuler, 52-53 
Penyakit virus grup C, 47 
Penyakit virus oropouche, 47-49 
Penyakit Virus Sindbis (Ockelbo) dan penyakit 
virus lainnya, 49-51 
Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh 
stafilokokus, 480 
 
Penyakit yang disebabkan oleh infeksi 
streptokokus dari streptokokus grup A ]\ 
(beta hemolitik), 489-495 
Penyakit yang disebabkan oleh mikobakteria 
lain, (Mikobakteriasis, penyakit mikobakteria 
non tuberculosis), 551 
Pertusis, 391 
Pinta, 395-396 
Plague, 397-402 
Pneumocystis pneumonia, 409-410 
Pneumonococcal pneumonia, 403-406 
Pneumonia, 403 
Pneumonia disebabkan oleh Chlamydia  
Trachomatis, 411 
Pneumonia disebabkan oleh Chlamydia 
Pneumoniae, 412-413 
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Pneumonia lain, 414 
Poliomyelitis Akut, 415-420 
Powassan virus Encephalitis, 42 
Psittacosis, 421-423 
 
 
 
 

 Q 

Q
 

 – Fever, 424-426 

 
 
 

 R 

Rabies, 427-436 
Rat Bite Fever, 437 
Relapsing Fever (Demam Bolak-balik), 439-441 
Riketsiosis, ditularkan kutu, 448 
Riketsialpox, 453 
Rhinitis virus akut – the commond cold, 443-
444 
Rocio Encephalitis, 38 
Rubella, 453 
Rubella Kongenital, 453-457 
 
 
 
 

 S 

Salmonellosis, 458-462 
Sarkoma kaposi, 392 
Scabies, 463-464 
Schistosomiasis, 465-468 
Sepsis pada neonatus yang disebabkan oleh  
streptokokus grup B, 496 
Sifilis, 500 
I. Sifilis, 500-505 
II. Sifilis Endemik Non Venereal, 506-507 
Sigellosis, 469-472 
Sindroma Kawasaki, 290-292 
Skin Syndrome, 483 
Smallpox (Cacar, variola), 473-475 
Snowshoe Hare Encephalitis, 38-41 
Spirillosis, 438 
Sporotrichosis, 478-479 
St. Louis Encephalitis, 38 
Staphylococcal Pneumonia, 480 
Staphylococcal Scalded, 483 
Staphylococcal sepsis, 480 
Streptobacillosis, 437 
Strongiyloidiasis, 498-499 
 
 
 
 

 T 

Taeniasis, 508 
Taenia Solium Taeniasis, 508 

Taenia Saginata Taeniasis, 508 
Tetanus (Lockjaw) (Tetanus obstetric), 511-515 
Tetanus Neonatorum, 516 
Tifus pinjal Queensland, 452 
Tifus Scrub (Penyakit Tsutsugamushi, Demam 
tyohus yang ditularkan oleh ngengat), 567-569 
Toxic shock syndrome, 488 
Toxocariasis, 517-519 
Toxoplasmosis, 521 
Toxoplasmosis Kongenital, 521-523 
Trachoma, 524-526 
Tricinellosis (Trichiniasis, Trichinosis), 530-532 
Trichomoniasis, 533 
Trichuriasis (Trichocephaliasis, penyakit 
cacaing cambuk), 534-535 
Trypanosomiasis, 536 
Trypanosomiasis Amerika (Penyakit chagas), 
540-542 
Tuberkulosis (TB, penyakit TB), 543-550 
Tularemia, 552-555 
 
 
 
 

 U 

Uretritis non gonokokus dan non spesifik (UNG, 
UNS), 101 
 
 
  V 
 
Vaccinia, 476 
 
 
 
 

 W 

Western Equine Enphalitis, 38 
   
  
 
 

 Y 

Yersiniosis, 580 
Yersiniosis Intestinal, 580 
Yersiniosis Ekstra Intestinal, 580-583 
 
 
  Z 
 
Zygomycosis (Phycomycosis), 584 
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Mencegah penyebaran penyakit di bumi yang kita huni bersama ini, membutuhkan cara 
yang tepat. Belum pernah saya meilhat buku yang sebaik buku Manual Pemberantasan 
Penyakit Menular yang diterbitkan oleh American Public Health Association. Sebagian 
orang menyebutkan buku ini sebagai buku standard bagi praktisi kesehatan masyarakat 
dalam menangani penyakit menular. Saya sendiri menyebutkan buku ini sebagai buku 
pegangan yang tidak ternilai. 
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