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Prakata

Zoonosis	 adalah	 penyakit-penyakit	 yang	 dapat	 menular	 dari	 hewan	
ke			pada	 manusia	 ataupun	 sebaliknya.	 Untuk	 pertama	 kalinya	 Zoonosis	
di	perkenalkan	 oleh	 filosuf	 Jerman,	 Rudolf	 Vircow	 yang	 lebih	 dikenal	
sebagai	 “Bapak	 Pato	logi	 Modern”.	 Pemahaman	 penyakit-penyakit	
zoonosis	merupakan	kunci	 yang	harus	dipahami	 oleh	 seseorang	yang	 erat	
hubungannya	dengan	dunia	kedokteran,	baik	bagi	dunia	kedokteran	hewan	
ataupun	kedokteran	umum.	Tanpa	pengetahuan	dan	pemahaman	yang	baik	
dan	benar	 tentang	penyakit-penyakit	zoonosis,	 tentunya	akan	menyulitkan	
pada	saat	diagnosis	dan	terapi.

Pengetahuan	 dan	 pemahaman	 penyakit-penyakit	 zoonosis,	 tentunya	
tidak	 hanya	 terbatas	 pada	 penyakit-penyakit	 zoonosis	 yang	 klasik	 seperti:	
rabies,	 anthrax,	 brucellosis,	 dan	 lain-lainnya.	 Namun	 seiring	 dengan	
perjalanan	 waktu	 beberapa	 penyakit	 zoonosis	 terus	 berkembang	 dan	 siap	
mengintai	 hewan	 dan	 manusia	 setiap	 saat.	 Beberapa	 penyakit	 zoonosis	
yang tergolong baru (new emerging zoonosis) di	antaranya	adalah	BSE (Bovine 
Spongiform Encephalitis), AI (Avian Influenza)	dan	Patogenik	Escherichia coli (E. 
coli	O157:H7).	Dalam	buku	ajar	ini,	ditulis	sekilas	tentang	penyakit-penyakit	
zoonosis klasik maupun penyakit-penyakit zoonosis yang tergolong baru 
yang	 penting	 untuk	 dipahami	 khususnya	 bagi	 dunia	 kedokteran	 hewan,	
kedokteran	umum,	maupun	ilmu	kesehatan	masyarakat	secara	umum.	Buku	
ajar	Zoonosis	ini	sebenarnya	ada	lah	penyempurnaan	dari	buku	ajar	Zoonosis	
sebelumnya	yang	disusun	oleh	penulis	bersama	R.	Roso	Soejoedono	dengan	
beberapa	modifikasi	data	termasuk	penambahan	materi	ajar.	Sumber	pustaka	
utama	yang	digunakan	dalam	penyusunan	buku	ini	adalah	buku	Zoonosis	
karangan	Acha	dan	Szyfres,	di	samping	 juga	dari	buku	Zoonosis	karangan	
Soeharsono	dan	Dharmojono.	Beberapa	informasi	terbaru	juga	diambil	dari	
internet	dan	sumber	kepustakaan	lainnya	seperti	makalah	seminar.	Dengan	
terbitnya	buku	ini,	diharapkan	dapat	membantu	mahasiswa	lebih	memahami	
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secara	 komprehensif	 tentang	 penyakit-penyakit	 zoonosis,	 sekaligus	 untuk	
menambah	kepustakaan	ilmu	Zoonosis	berbahasa	Indonesia.	

Atas	terselesainya	buku	ini,	penulis	mengucapakan	terima	kasih	sebesar-
besarnya	 kepada	 Dr.	 dr.	 I	 Dewa	Made	 Sukrama,	 MSi.,	 Sp.MK	 yang	 telah	
me	nyunting	 naskah	 buku	 ajar	 ini	 sehingga	 bisa	 diterbitkan	 dan	 dijadikan	
buku ajar yang bermutu baik isi maupun aspek bahasanya. Terima kasih 
juga	ke		pada	 I	Ketut	Sanggra	dan	Ni	Nyoman	Kerti	 (orang	 tua),	dr.	N.L.K.	
Ayu Ratnawati (istri) serta anak-anak kami Ni Putu Surya Paramita Devi, I 
Made	Adi	Kusuma	Wijaya,	dan	I	Komang	Putra	Asmara	Jaya	atas	dorongan	
morilnya	 dari	 awal	 sampai	 selesainya	 penulisan	 buku	 ini.	 Penulis	 juga	
menyampaikan	 terima	 kasih	 kepada	 adik-adik	 kami	 Ni	 Made	 Srianti,	 Ni	
Nyoman	Suastini,	S.Pd,	dan	I	Ketut	Gde	Sunarta,	ST.	atas	dorongan	semangat	
dan	kesempatan	bagi	penulis	untuk	berkarya.	Akhir	kata	penulis	menyadari	
bahwa	buku	ini	jauh	dari	sempurna,	untuk	itu	segala	masukan	dan	koreksi	
akan	penulis	terima	dengan	senang	hati.

Denpasar, 10 Juni 2015
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Pendahuluan

sasaran Belajar

1. Mahasiswa dapat memahami lahirnya Ilmu Zoonosis sebagai bagian dari Ilmu 
Kesehatan Masyarakat (Kesehatan Masyarakat Veteriner). 

2. Mahasiswa dapat memahami arti penting pengetahuan Ilmu Zoonosis.

1. LaTar BELakanG

Sejumlah	 penyakit	 infeksi	 pada	manusia	 dapat	 disebabkan	 oleh	 agen	
yang	 secara	 langsung	 maupun	 tidak	 langsung	 dipindahkan	 dari	 spesies	
hewan ke manusia. Konsep One Health mengakui bahwa kesehatan manusia 
sangat	 terkait	dengan	kesehatan	hewan	dan	lingkungan.	Saat	 ini	 lebih	dari	
200	penyakit	yang	 terjadi	pada	manusia	dan	hewan	diketahui	dapat	saling	
berpindah,	 baik	 penyakit	 yang	 disebabkan	 oleh	 virus,	 bakteri	 (termasuk	
riketsia	 dan	 klamidia),	 jamur,	 protozoa,	 maupun	 cacing	 termasuk	 juga	
artropoda.	Para	ahli	memperkirakan	lebih	dari	setiap	6	dari	10	kasus	infeksi	
yang	 terjadi	 pada	 manusia	 berasal	 dari	 hewan	 (Krauss	 et al., 2003; CDC, 
2013).

Pada	 awalnya,	 zoonosis	 diistilahkan	 sebagai	 sebutan	 untuk	 penyakit	
hewan (Bahasa Yunanai: zoon	berarti	“hewan”).	Pada	tahun	1855,	seorang	ahli	
R.	Vircow	menyebut	 bahwa	 zoonosis	 adalah	 infeksi	 yang	disebabkan	 oleh	
hewan	beracun.	Tahun	1863,	ahli	lainnya	W.	Probstmayer	memperkenalkan	
istilah	 zoonosis	 dengan	 makna	 ganda	 yaitu	 (i)	 zoonosis	 adalah	 penyakit	
hewan,	dan	(ii)	zoonosis	sebagai	penyakit	pada	manusia	yang	dipindahkan	
dari	hewan	melalui	vektor	ataupun	secara	kontak.	Pada	tahun	1958,	para	ahli	
World Health Organization	(WHO)	mendefinisikan	zoonosis	sebagai	penyakit	
dan	infeksi	yang	secara	alamiah	dipindahkan	antara	vertebrata	dan	manusia	
(Krauss et al., 2003).

B  a  B 

1
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Saat	 ini,	 tidak	 ada	 lagi	 perbedaan	 yang	 dibuat	 berdasarkan	 orientasi	
arah	transmisi	seperti	dari	hewan	ke	manusia	atau	dari	manusia	ke	hewan.	
Sekalipun	demikian,	 ada	upaya	untuk	menggambarkan	 arah	 transmisi	de-
ngan kata yang lebih akurat yakni: “zooanthroponoses”	mengacu	pada	penyakit	
yang	 dipindahkan	 dari	 hewan	 ke	 manusia	 dan	 istilah	 “anthropozoonoses”	
mengacu	pada	penyakit	yang	dipindahkan	dari	manusia	ke	hewan	(Krauss	
et al., 2003). 

Akhir-akhir	 ini,	 ancaman	 penyakit	 zoonosis	 dengan	 beraneka	 ragam	
penyebab	menjadi	 semakin	meningkat	dari	 satu	negara	ke	negara	 lainnya.	
Ter	jadinya	 ledakan	 jumlah	 penduduk,	 kejadian	 perang,	 dan	 perusakan	
ling	kungan	 yang	 progresif	 menyebabkan	 terjadinya	 perpindahan	 orang-
orang	yang	tidak	terhitung	jumlahnya	ke	area	yang	baru.	Konsekuensi	dari	
kejadian	tersebut	mengakibatkan	terjadinya	perpindahan	orang	dari	daerah	
perkotaan	ke	tempat-tempat	penampungan	yang	tentunya	berdampak	pada	
terjadinya	penurunan	status	higiene	dan	kesehatan	dari	masyarakat.	Hal	ini	
disebabkan	karena	orang-orang	pindahan	tersebut	bertempat	 tinggal	dekat	
dengan	 tem	pat	pembuangan	 sampah,	dan	ketergantungan	mereka	dengan	
air	 yang	 ter	kontaminasi	 sehingga	 akan	memfasilitasi	 adanya	 kontak	 yang	
erat	 antara	 ma	nusia	 dengan	 rodensia,	 hewan	 liar,	 ataupun	 parasit	 yang	
berpotensi	sebagai	sumber	penyakit	pada	manusia	(Krauss	et al., 2003; CDC, 
2013).

Terjadinya	kelangkaan	bahan	pangan	memaksa	 jutaan	manusia	untuk	
membuka	 hutan	 guna	 bercocok	 tanam.	 Hal	 tersebut	 mengakibatkan	 ter-
bentuk	nya	perkampungan	baru	di	tengah-tengah	wilayah	di	mana	populasi	
hewan	 dan	 parasit	 sebelumnya	 pernah	 terisolasi	 dari	manusia.	 Dalam	 hal	
ini,	manusia	tanpa	disadari	dapat	berpartisipasi	sebagai	penghubung	rantai	
infeksi	siklus	parasit	dan	hospes	yang	tidak	diketahui.	

Perubahan	ekologi	akibat	 irigasi	buatan	pada	sejumlah	negara,	 seperti	
danau	 ataupun	 kolam	 akan	 menarik	 hewan-hewan	 dan	 parasitnya	 untuk	
me	lewati	 jarak	 yang	 jauh	 dan	menyediakan	 tempat	 berkembang	 biak	 ter-
utama	 untuk	 bangsa	 nyamuk.	 Meningkatnya	 panas	 dan	 kelembaban	 saat	
musim	dingin	di	belahan	bumi	utara	memicu	terjadinya	penyebaran	parasit	
(khususnya	 dari	 bangsa	 kutu).	 Hewan	 liar	 yang	 biasanya	 terinfestasi	 oleh	
sejumlah	besar	cacing	atau	kutu	dapat	bertindak	sebagai	reservoir	dari	agen	
infeksi	 dan	 parasit.	 Hal	 ini	 tidak	 hanya	 terjadi	 di	 negara	 tertinggal	 tetapi	
juga	sering	terjadi	di	negara	maju.	Pariwisata	dunia	terutama	wisata	trekking 
ke	 daerah	 terpencil	 di	 seluruh	 dunia,	 akan	 mendorong	 terjadinya	 kontak	
antara	manusia	yang	pada	awalnya	berasal	dari	lingkungan	yang	mendekati	



  P e n d a h u l u a n  3

aseptik	di	mana	agen	dan	vektor	yang	belum	pernah	ditemukan	sebelumnya	
sehingga	menjadi	terinfeksi	oleh	penyakit	baru.

Agen zoonosis	mulai	 dari	 tingkat	 virulensi	 yang	 rendah	dapat	meng-
akibatkan	terjadinya	infeksi	yang	mematikan	bilamana	penderita	mengalami	
penurunan	daya	tahan	(misalnya	pada	orang	yang	mengalami	infeksi	HIV).	
Potensi	sumber	infeksi	 lainnya	adalah	transportasi	dari	hewan-hewan	yang	
diternakkan	 atau	dari	 hewan	yang	 akan	dipotong	dapat	mempercepat	 ter-
jadinya	perpindahan	agen	dari	satu	daerah	ke	daerah	lainnya.	

Agen	penyakit	baru	dapat	dipindahkan	ke	suatu	negara	baik	secara	legal	
ataupun	mungkin	secara	ilegal.	Belakangan	ini,	beberapa	patogen	zoonosis 
seperti Francisella tularensis, Yersinia pestis, Brucella spp, Bacillus antharcis, Co-
xiella burnetti, dan hemorrhagic fever viruses	 justru	 dapat	 digunakan	 sebagai	
senjata biologis.

Permasalahan	penyakit	 yang	dipindahkan	 antara	 hewan	dan	manusia	
memiliki	banyak	aspek.	Dalam	studi	zoonosis,	para	ahli	di	bidang	kedokteran	
umum	dan	kedokteran	hewan	mesti	melakukan	kerja	sama	erat	dan	terpadu	
untuk	mempelajari	etiologi,	epidemiologi,	dan	siklus	perkembangan	model	
perpindahan	patogen	serta	vektor,	begitu	juga	dengan	gejala	klinis	yang	di-
tunjukkan,	diagnosis,	diagnosis	banding,	terapi,	dan	profilaksis	dari	penyakit	
yang	ada	(Krauss	et al., 2003).

DafTar Bacaan 

Centers	 for	 Disease	 Control	 and	 Prevention,	 (2013).	 One	 Health.	 http://www.cdc.
gov/onehealth/about.html.	Page	last	updated:	October	18,	2013.

Krauss,	H.,	Weber,	A.,	Appel,	M.,	Enders,	B.,	Isenberg,	H.D.,	Schiefer,	H.G.,	Slenczka,	
W.,	 Graevenitz,	 A.V.,	 and	 Zahner,	 H.,	 (2003).	Zoonoses. Infectious diseases 
trans missible from animals to humans. 3rd	Ed.	ASM	Press.

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana perkembangan penyakit zoonosis	dari	masa	ke	masa?
2.	 Faktor	apa	yang	mendukung	berkembangnya	emerging dan	new-emerging 

zoonosis?
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Pembagian Zoonosis

sasaran Belajar

1. Mahasiswa dapat mengetahui pembagian zoonosis berdasarkan reservoir 
utama n ya.

2. Mahasiswa dapat mengetahui pembagian zoonosis berdasarkan agen penye-
babnya.

3. Mahasiswa dapat mengetahui pembagian zoonosis berdasarkan cara penu lar-
annya.

4. Mahasiswa dapat memahami peranan hewan liar dalam zoonosis.

1. BErDasarkan rEsErVoir uTaManYa

Reservoir utama zoonosis	dapat	berupa	hewan	piaraan	maupun	satwa	
liar.	Berdasarkan	kriteria	ini,	zoonosis	dapat	digolongkan	menjadi	beberapa	
hal sebagai berikut.

1.1 Anthropozoonosis

Bilamana	 penyakit	 dapat	 secara	 bebas	 berkembang	 di	 antara	 hewan-
hewan	 liar	maupun	 piaraan.	Manusia	 hanyalah	 terinfeksi	 dan	merupakan	
titik	akhir	dari	infeksi	tersebut	karena	manusia	tidak	dapat	menularkannya	
kepada	 manusia	 atau	 hewan	 lain.	 Dalam	 keadaan	 ini,	 manusia	 disebut	
sebagai “dead end”	atau	dalam	bahasa	prancisnya	“cul de sac”.

B  a  B 
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Contoh:	rabies,	brucellosis,	anthrax

                  Anjing                        Anjing

         Manusia

Gambar 1. Anthropozoonosis dengan manusia sebagai dead end.

1.2 Zooanthroponosis

Penyakit	yang	tergolong	pada	kelompok	ini	bila	penyakit	berlangsung	
secara	bebas	pada	manusia	atau	merupakan	penyakit	manusia	dan	terkadang	
saja menyerang hewan sebagai cul de sac.

Contoh: Tuberkulosis tipe humanus, amubiasis dan	diptheria.

 

                  Manusia                          Manusia

                                   Sapi

Gambar 2. Zooanthroponosis dengan sapi sebagai dead end.

1.3 Amphixenosis

Dalam bentuk zoonosis	ini,	manusia	dan	hewan	sama-sama	merupakan	
reservoir	yang	cocok	untuk	agen	penyebab	penyakit	dan	infeksi	tetap	berjalan	
secara	bebas	 tanpa	adanya	campur	 tangan	atau	keterlibatan	kelompok	 lain	
(manusia atau hewan).

Contoh: Staphylococcosis dan Streptococcosis.
                 
   Sapi                                                         Manusia

 
 

                        Sapi                                                          Manusia

Gambar 3. Amphixenosis pada hewan dan manusia.
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2. BErDasarkan aGEn PEnYEBaB

2.2.1.	Virus		 :	 Viral	zoonosis
2.2.2. Bakteri  :  Bakterial zoonosis
2.2.3.	Jamur		 :		 Mycal	zoonosis
2.2.4.	Chlamydia	dan	Ricketsia	 :		 Chlamidial	dan	Ricketsial	zoonosis
2.2.5.	Parasit	 :		 Parasitical	zoonosis
 2.2.5.1. Protozoa :  Protozoal zoonosis
 2.2.5.2.  Helmin :  Helminth zoonosis
	 2.2.5.3.		Arthropoda	 :		 Arthropodal	zoonosis

3. BErDasarkan cara PEnuLarannYa (TransMisinYa)

3.1 Zoonosis Langsung (Direct Zoonosis)

Zoonosis	 yang	 berlangsung	 di	 alam	 hanya	 dengan	 satu	 vertebrata	
saja	 dan	 agen	 penyebab	 penyakit	 hanya	 sedikit	 berubah	 atau	 malahan	
tidak	mengalami	perubahan	 sama	 sekali	 selama	penularan.	Agen	penyakit	
ditularkan	dari	induk	semang	vertebrata	ke	induk	semang	vertebrata	lainnya	
yang	 peka	 secara	 kontak	 melalui	 media (vehicle) ataupun melalui vektor 
mekanis.

Contoh: Rabies, Brucellosis, Leptospirosis, dll.

                      V1

   V1                                  V1   
 

                      V1 

                                                                                                    Manusia

Gambar 4. Zoonosis langsung dengan satu vertebrata (V1) untuk kelangsungan hidupnya. 

3.2 Siklo-Zoonosis

Siklo-zoonosis	ini	dalam	penularannya	memerlukan	lebih	dari	satu	ver-
tebrata,	tetapi	tidak	melibatkan	invertebrata.	Siklo-zoonosis	dapat	dibedakan	
menjadi	beberapa	hal	sebagai	berikut.	

 

Anjing              Anjing
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a.  Obligatory-Siklozoonosis

Bilamana	manusia	mutlak	diperlukan	sebagai	induk	semang	antara.
 Contoh: T.saginata dan T. solium

     
Manusia

 

 

             Sapi                                            Sapi

 
Manusia

Gambar 5. Siklozoonosis pada T. saginata dimana manusia mutlak sebagai salah satu induk 
semangnya.

b. Cyclo-anthropozoonosis

Bilamana manusia bukan merupakan suatu keharusan, malahan sering 
merupakan	pengecualian.

Contoh: Taenia hidatid

           Domba

             Anjing      Anjing

 
                       Domba 

Gambar 6. Cyclo-anthropozoonosis pada T. hidatid.

3.3. Meta-zoonosis

Yaitu	 penyakit	 yang	 di	 dalam	 penularannya	 memerlukan	 vertebrata	
mau	pun	 invertebrata.	 Di	 dalam	 invertebrata,	 agen	 penyebab	 dapat	
berkembang	 biak	 (sebagai	 reservoir)	 atau	 bisa	 berkembang	 jadi	 phase lain 
(bukan	reservoir).	Metazoonosis	ini	memerlukan	periode	ekstrinsik	di	dalam	
invertebrata	se	belum	berpisah	ke	induk	semang	vertebrata.

Berdasarkan	jumlah	induk	semang	vertebrata/invertebrata	yang	diperlu-
kan	maka	Metazoonosis	dapat	dibedakan	atas	4	subtipe	yaitu:

 

 

Manusia
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a. Subtipe I: memerlukan hanya 1 invertebrata (Yellow fever)

            Nyamuk                              Manusia

                                Monyet                                 Monyet

 

           Nyamuk

b. Subtipe II: memerlukan 1 vertebrata dan 2 invertebrata (Paragonomiasis)

                              Kepiting                                             Manusia

 
                   Anjing                                                   Siput

                                 Siput                                                 Kepiting

c. Subtipe III: memerlukan 2 vertebrata dan 1 invertebrata (Clonorchiasis)
    
           Ikan                                                 Manusia

        Siput                                                                                     Siput

 

                                      Anjing                                        Ikan

d. Subtipe IV: penularan karena ovum (Louping Ill)
 

                                                       Biri-biri
 

                            Caplak                                         Caplak
 

                                                      Biri-biri                        Manusia
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2.3.4. Saprozoonosis

Siklus	penularan	golongan	ini	tergantung	pada	benda-benda	bukan	he-
wan (non-animal) seperti zat organik (termasuk pangan), tanah, tumbuhan, 
sampah,	dan	lain-lain,	sebagai	reservoir	atau	tempat	penting	untuk	perkem-
bangannya.

Contoh: Histoplasmosis, Blastomikosis

                                                      Manusia

  

                        Tanah                                          Tanah

 

            Anjing

Gambar 7. Saprozoonosis. Siklus penularan yang memerlukan media bukan hewan (non-animal).

4. PEranan HEWan Liar DaLaM zoonosis

Hewan liar merupakan salah satu sumber zoonosis	 bagi	 manusia,	 di	
mana	penularannya	dapat	terjadi	secara	langsung	maupun	tidak	langsung.
Contoh: Rabies, merupakan penyakit zoonosis	 yang	 sering	 ditularkan	

lewat gigitan hewan: rubah, musang, serigala, harimau, beruang, 
siamang, kelelawar, serta binatang pengerat lainnya.

DafTar Bacaan 

Margawani,	 K.R.	 (1995).	 Rabies. Zoonosis.	 Buku	Ajar.	 Universitas	 Udayana.	 Bali.	
Den pasar. hal. 14-15.

Soejoedono,	R.R.	(1999).	Rabies. Zoonosis.	Panduan	Mata	Ajaran.	Laboratorium	Kes-
mavet	Fakultas	Kedokteran	Hewan	Institut	Pertanian	Bogor.	hal.	1-8.

Daftar Pertanyaan

1. Sebutkan pembagian zoonosis	 berdasarkan	 induk	 reservoir	utamanya,	
agen	penyebab,	dan	cara	penularannya!	

2.	 Jelaskan	peranan	hewan	liar	dalam	penyebaran	zoonosis! 
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Viral Zoonosis

sasaran Belajar

1. Mahasiswa dapat menyebutkan penyakit viral zoonosis yang penting beserta 
agen penyebabnya.

2. Mahasiswa dapat memahami kejadian penyakit viral zoonosis pada hewan serta 
cara penularannya pada manusia.

3. Mahasiswa mengetahui gejala klinis penyakit viral zoonosis serta cara pen-
cegahan dan penanganannya.

1. raBiEs

sinonim : Penyakit anjing gila, Hydrophobia, Lyssa, Rage, Tollwut
Etiologi		 :		 Genus:	Lyssavirus, Family: Rhabdoviridae
sejarah

Rabies	adalah	penyakit	infeksius	akut	yang	disebabkan	oleh	virus	RNA	
dengan	bentuk	peluru	yang	memengaruhi	sistem	saraf	hewan.	Virus	rabies	
dapat	dipindahkan	ke	manusia	 lewat	gigitan	atau	keterpaparan	pada	kulit	
luka	atau	lecet	oleh	air	liur	(saliva)	dari	hewan	yang	terinfeksi	(Adam,	2002).	
Kejadian	 rabies	 pertama	 kali	 di	 Indonesia	 ditemukan	 oleh	 Schoorl	 tahun	
1884	pada	seekor	kuda	(Soedijar	dan	Dharma,	2005).	

Virus	penyebab	rabies	bersifat	neurotrop,	dengan	ukuran	100-150	mikron.	
Inti	 virus	 rabies	 terdiri	 dari	 asam	 nukleat	 RNA	 yang	 bersifat	 genetik.	 Inti	
tersebut	dikelilingi	oleh	ribonukleoprotein	yang	disebut	kapsid.	Kombinasi	
inti	dan	kapsid	disebut	nukleokapsid.	Di	 luar	nukleokapsid	ada	kapsomer	
yang	terdiri	dari	satuan	molekul	protein	dan	di	luarnya	terdapat	“envelope”	
yang	 pada	 permukaannya	 terdapat	 spikules	 (spikes).	 Envelope virus ini 
mengandung	 lipida	yang	mudah	dilarutkan	dengan	pelarut	 lemak	 (sabun,	
eter,	 kloroform,	 aseton),	 etanol	 47-70%,	 preparat	 iodine,	 dan	 ammonium	
kuartener.	 Virus	 ini	 resisten	 terhadap	 pengeringan	 dan	 freezing-thawing 

B  a  B 
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yang	 berulang,	 stabil	 pada	 pH	 5-10,	 peka	 terhadap	 suhu	pasteurisasi,	 dan	
sinar ultraviolet. Envelope	 virus	 ini	 diketahui	 berperanan	 penting	 sebagai	
penentu “invectivity”nya,	 sedangkan	 RNA	 dan	 nukleokapsidnya	 sendiri	
tidak	infeksius	(Soedijar	dan	Dharma,	2005).

Secara	 garis	 besar	 partikel	 virus	 rabies	 diketahui	 memiliki	 2	 antigen	
utama	yaitu:	pada	bagian	dalam	berupa	nukleoprotein spesifik	/ribonukleoprotein 
dan	 bagian	 luar	 berupa	 glikoprotein	 yang	 berperanan	 dalam	 merangsang	
terjadinya	 netralisasi	 antibodi	 serum	 dan	 berperan	 dalam	 hal	 pertautan	
(attachment) virus ke permukaan sel yang “susceptible”	 (Acha	 and	 Szyfres,	
1987).	Struktur	dasar	dan	komposisi	virus	rabies	dilukiskan	seperti	Gambar	
8	dan	9.

Gambar 8. Struktur virus rabies (Centers for Disease Control and Prevention, 2000)

Gambar 9. Potongan melintang struktur virus rabies (Center for Disease Control and Prevention, 2000). 

Rabies	masih	dianggap	zoonosis	paling	rawan	di	Indonesia.	Dikatakan	
rawan	karena	bukan	 saja	dihitung	dari	 jumlah	kematian	manusia	yang	di-
timbulkan,	 tetapi	 lebih	ditekankan	kepada	efek	psikologis	 terhadap	orang-
orang	yang	 terpapar	dengan	ketidaknyamanan	dan	bahaya	yang	dapat	di-
timbulkan	dari	vaksinasi	Pasteur	yang	menggunakan	vaksin	asal	otak	kera	
(Ressang,	1962;	Titkemeyer	dan	Ressang,	1962	dalam	Soejoedono	1999).

Envelope
(Membrane) Matrix Protein Glycoprotein

Ribonucleoprotein

Cross Sectional

RNA

Matrix
Protein

Envelope
(Membrane
bilayer)

Ribonucleoprotein
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Tabel	1.	 Situasi	 rabies	 berdasarkan	 provinsi	 di	 Indonesia	 Tahun	 2009-2011	
(Kemenkes, 2012).

no. Provinsi
2009 2010 2011

GHPr Var Lyssa GHPr Var Lyssa GHPr Var Lyssa

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. Aceh 329 294 5 524 471 0 280 184 0
2. Sumatra Utara 2.386 1.718 18 3.714 2.848 35 3.909 2.745 31
3. Sumatra Barat 2.818 2.061 14 858 514 5 2.586 1.923 7
4. Riau 653 638 5 1.293 1.082 2 930 698 6
5. Jambi 502 303 0 704 475 3 764 555 0
6. Sumatra Selatan 2.123 1.518 9 144 75 2 1.585 1.374 0
7. Bengkulu 575 422 0 261 181 0 788 563 6
8. Lampung 1.274 1.095 7 1.018 76 3 826 725 0
9. kepulauan Bangka 

Belitung*)
0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Kepulauan Riau 9 0 1 1 0 1 0 0 0
11. Dki jakarta*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Jawa Barat 288 83 0 294 183 1 383 174 0
13. jawa Tengah*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Di Yogyakarta*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. jawa Timur*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Banten 264 105 2 119 106 0 30 0 0
17. Bali 21.806 18.825 28 60.434 52.775 82 52.798 49.900 23
18. nusa Tenggara Barat*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Nusa Tenggara Timur 3.882 3.237 33 3.547 2.154 25 5.500 4.871 12
20. kalimantan Barat*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Kalimantan Tengah 629 346 1 566 390 1 935 636 2
22. Kalimantan Selatan 110 104 0 65 53 0 179 171 2
23. Kalimantan Timur 240 173 1 42 2 0 315 260 1
24. Sulawesi Utara 1.859 689 12 1.412 439 10 2.961 1.086 26
25. Sulawesi Tengah 605 512 4 591 371 3 976 660 21
26. Sulawesi Selatan 947 827 3 99 85 0 2.454 1.053 0
27. Sulawesi Tenggara 1.994 805 4 1.267 478 4 1.134 959 5
28. Gorontalo 284 139 5 325 127 2 440 226 3
29. Sulawesi Barat 325 215 0 97 50 5 307 204 0
30. Maluku 1.288 933 35 778 359 21 3.206 2.074 31
31. Maluku	Utara 276 276 8 50 40 1 237 232 6
32. Papua Barat*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Papua*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

inDonEsia 45,47 35.3 195 78.20 63.3 206 83.523 71.3 182

Sumber : Ditjen PP & PL Kemenkes RI
Ket. :  GHPR = Gigitan Hewan Penular Rabies, VAR = Vaksin Anti Rabies, Lyssa = Positif rabies dan 

mati
*) = Daerah bebas rabies update 9 April 2012
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Data	 Badan	Kesehatan	Dunia	 (WHO)	menunjukkan	 rata-rata	 di	Asia,	
kasus	 kematian	 akibat	 rabies	 ada	 50.000	 per	 tahun.	 Kasus	 di	 negara	Asia	
ter	banyak	 ditemukan	 di	 India	 (20.000-30.000	 kasus	 per	 tahun),	 Vietnam	
(rata-rata 9.000 kasus per tahun), China (rata-rata 2.500 kasus per tahun), 
Filipina	 (200-300	 kasus	 per	 tahun)	 dan	 Indonesia	 (rata-rata	 125	 kasus	 per	
tahun).	Di	 Indonesia,	 rabies	 sebagian	besar	disebabkan	oleh	gigitan	 anjing	
yaitu	sebesar	98%,	sementara	sebagian	kecil	lainnya	disebabkan	oleh	gigitan	
kera	dan	kucing	2%	(Anon,	2011).	

Dikenal	2	macam	siklus	rabies,	yakni	rabies	di	lingkungan	pemukiman	
penduduk (urban rabies)	dan	rabies	di	alam	bebas	atau	hutan	(sylvatic rabies). 
Siklus urban rabies	 umumnya	 terjadi	 pada	 anjing	 geladak	 yang	 dibiarkan	
bebas tanpa pemeliharaan khusus (stary dog).	 Kadang-kadang	 anjing	 ini	
me	nyerang	 kucing,	 kera,	 dan	 sesekali	 menyerang	 hewan	 pemamah	 biak	
(ruminansia), babi, atau hewan lain. Sylvatic rabies	bersiklus	pada	hewan	liar,	
seperti rubah (fox)	 di	Eropa,	 skunk di	Amerika	dan	Kanada,	dan	kelelawar	
penghisap	darah	atau	vampire (Desmodus rotundus murinus)	 di	Amerika	Se-
latan,	Amerika	Tengah,	dan	Meksiko.	Sesekali	hewan	pembawa	sylvatic rabies 
mengigit	hewan	piaraan	dan	terjadilah	urban rabies (Soeharsono, 2002).

Di	 Indonesia,	 sampai	 saat	 ini	 vektor	 utama	 dari	 rabies	 adalah	 anjing,	
kucing,	dan	kera.	Usaha	pemberantasan	rabies	di	Indonesia	mungkin	berhasil	
baik	di	 beberapa	daerah,	 tetapi	 tidak	 akan	membebaskan	 keseluruhan	wi-
layah	Indonesia	dari	rabies.	Rabies	di	Indonesia	tidak	akan	menurun	malahan	
akan	lebih	menyebar	 lagi	ke	berbagai	pulau	yang	tadinya	bebas,	meskipun	
telah	ada	Ordonansi	Rabies	sejak	tahun	1926	(Ressang,	1959;	Wiryosuhanto,	
1933 dalam Soejoedono	1999).

Penyakit	 ini	 diketahui	 kerap	menimbulkan	 kejadian	 luar	 biasa	 (KLB).	
Tahun	2005,	KLB	terjadi	di	provinsi	Maluku,	Maluku	Utara,	dan	Kalimantan	
Barat,	akhir	tahun	2007,	KLB	terjadi	di	Banten.	November	2008,	KLB	terjadi	
di	Kab.	Badung,	Bali.	Di	Pulau	Nias,	Sumatra	Utara	sampai	dengan	Juli	2010	
terjadi	 857	gigitan	hewan	penular	 rabies	 (GHPR),	 sekitar	 815	diberi	vaksin	
anti	 rabies,	 dan	 23	 di	 antaranya	meninggal	 dunia.	 Di	 Bali,	 sejak	 kasus	 ini	
menyebar	 tahun	2008	di	Kab.	Badung,	 sampai	bulan	Agustus	 2010	 terdata	
53.418	 kasus	 GPHR,	 83	 di	 antaranya	 meninggal	 (4	 orang	 tahun	 2008,	 26	
orang	tahun	2009,	dan	53	orang	tahun	2010).

Data	Direktorat	 Jenderal	Pengendalian	Penyakit	dan	Penyehatan	Ling-
kungan,	Kementerian	Kesehatan	menyebutkan,	Indonesia	merupakan	negara	
terbesar	ke	lima	di	Asia	yang	menjadi	negara	dengan	jumlah	korban	rabies.	
Posisi	Indonesia	terbesar	setelah	India,	China,	Filipina,	dan	Vietnam.	
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Data	 kasus	 kematian	 yang	 disebabkan	 rabies (lyssa)	 di	 Indonesia	 ter-
catat	 sekitar	 125	kasus	per	 tahun.	Wilayah	di	 Indonesia	yang	 terinfeksi	 ra-
bies	juga	tidak	main-main.	Sejak	tahun	2004	hingga	Desember	2009	lalu,	pe-
nyebaran	 rabies	 tersebar	di	 24	provinsi.	Berarti	hanya	9	provinsi	 saja	yang	
bebas	 rabies.	Kesembilan	provinsi	yang	saat	 ini	masih	bebas	dari	ancaman	
rabies	 tersebut	 adalah	 Bangka	 Belitung,	 Kepri,	 DKI	 Jakarta,	 Jawa	 Tengah,	
Jawa	Timur,	DI	Yogyakarta,	Nusa	Tenggara	Barat,	Papua	Barat,	dan	Papua.		
Sementara	 hingga	 Juli	 tahun	 2011,	 tercatat	 sekitar	 24	 provinsi	 yang	 telah	
melaporkan	 terjadinya	 kasus	 rabies	 berujung	 pada	 kematian.	 Sebanyak	 24	
provinsi	 tersebut	 adalah	 Sumut,	 Sumbar,	 Riau,	 Jambi,	 Sumsel,	 Bengkulu,	
Lampung,	Banten,	Jabar,	Bali,	NTT,	Sulut,	Gorontalo,	Sulteng,	Sultra,	Sulsel,	
Sulbar,	 Kalsel,	 Kaltim,	 Maluku,	 Malut,	 dan	 Kalteng,	 serta	 empat	 provinsi	
lain yang belum mengirimkan laporannya. Provinsi Bali merupakan yang 
paling	tinggi	dan	mengkhawatirkan	(Anon,	2011).

Faktor lain yang menyebabkan rabies masih merupakan zoonosis ra-
wan	di	dunia	adalah	efek	samping	dari	vaksinasi	pascagigitan	 (postvaccinal 
encephalitis).	Puluhan	penderita	gigitan	anjing	yang	mendapatkan	vaksinansi	
dengan	vaksin	yang	berasal	dari	otak	kera	di	Sulawesi	Utara	menunjukkan	
gejala encephalitis pascavaksinasi	malahan	beberapa	meninggal	dunia.	Dari	
6.212	 orang	 yang	mendapatkan	 vaksinasi	 pascagigitan	 antara	 tahun	 1972-
1980,	 sebanyak	 82	 orang	 (1,32%)	 menunjukkan	 gejala	 encephalitis	 dan	 43	
orang	 (0,54%)	 meninggal	 dunia	 (Hardjosworo,	 Siregar,	 dan	 Sastrosemito	
1981 dalam	Soejoedono	1999).	

Penyakit pada Manusia

Gejala	pada	manusia	dibagi	menjadi	5	fase	yakni	fase	prodormal, neurologik 
akut, furious, paralitik,	dan	koma	 (Soeharsono,	2002).	Masa	inkubasinya	pada	

manusia antara 2-8 minggu, tetapi 
dapat	bervariasi	dari	10	hari	 sampai	
8 bulan atau lebih (rata-rata 6 bulan). 
Panjang	atau	pendeknya	periode	 in-
ku	basi	 tergantung	 pada	 dosis	 virus	
yang masuk melalui gigitan, tempat 
gigitan,	dan	keparahan	dari	 luka	gi-
gitan.	 Contoh	 gigitan	 di	 daerah	 ke-
pala,	 muka,	 dan	 leher	 mempunyai	
masa inkubasi kurang lebih 30 hari, 
gigitan	 di	 daerah	 lengan,	 tangan,	Gambar 10. Luka pada daerah bibir akibat gigitan 

hewan penular rabies (GHPR).
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dan	 jari	 mempunyai	 masa	 inkubasi	 40	 hari	 serta	 gigitan	 daerah	 tungkai,	
kaki,	 dan	 jari	mempunyai	masa	 inkubasi	 60	 hari.	 Selain	 ini	masa	 inkubasi	
dihubungkan	 pula	 dengan	 seks	 dan	 umur,	 di	 mana	 wanita	 cenderung	
mempunyai	 masa	 inkubasi	 lebih	 pendek	 dibandingkan	 dengan	 laki-laki,	
dan	anak	lebih	pendek	daripada	dewasa	(Widodo,	1993).

Pada	fase	prodormal,	gejala	yang	muncul	umumnya	bersifat	ringan	dan	
tidak	spesifik.	Penyakit	diawali	dengan	perasaan	tidak	tenang,	cephalgia, pe-
ningkatan	temperatur	tubuh	(1-2°C),	perubahan	sensoris	di	 tempat	gigitan.	
Fase eksitasi	ini	sering	dikuti	dengan	hyperesthesia,	kepekaan	terhadap	sinar	
dan	bunyi,	dilatasi	pupil,	 dan	peningkatan	 saliva.	Perkembangan	penyakit	
diikuti	 dengan	 spamus	 otot-otot	 pengunyah,	 dan	 penolakan	 saliva	 karena	
kon	traksi	muskulus.	Gangguan	fungsi	menelan	sering	terlihat	pada	sebagian	
besar	pasien	sebagai	akibat	dari	kontraksi	spasmus	muskulus	larygopharyngeal 
ketika	melihat	air	dan	berhenti	menelan	ludahnya	(hydrophobia). Selanjutnya 
dapat	 juga	 mengakibatkan	 spasmus	 otot-otot	 respiartorius	 dan	 terjadilah	
kejang	umum.	Fase	 eksitasi	dapat	 bertahan	 sampai	pasien	meninggal	 atau	
kadang-kadang	dapat	diganti	 oleh	 fase	paralisis	umum.	Penyakit	 biasanya	
berakhir	 dalam	 waktu	 2-6	 hari	 dan	 umumnya	 diakhiri	 dengan	 kematian	
(Acha	and	Szyfres,	1987).	

Hyperaktif	 rabies	 pada	 manusia	 dengan	 mudah	 dapat	 dikenali	 jika	
sejarah	 keterpaparan	 ada	 dan	 seluruh	 tanda	 klinis	 muncul	 seperti	 hiper-
salivasi,	hidrophobi,	dan	agitasi.	Banyak	dokter	familiar	dengan	bentuk	gejala	
klinis rabies seperti agitasi intermiten (selang-seling), berontak, berteriak-
teriak, meng gigit (biting),	 reaksi	 fisik	 saat	melihat	 air	 karena	 ada	 spasmus	
pharyngeal,	hypersalivasi,	dan	konvulsi	lokal	atau	umum	yang	berlangsung	
hingga	5	menit	(Soedijar	dan	Dharma,	2005)

Rabies paralytic merupakan	hal	dominan	 terjadi	pada	manusia	 jika	di-
bandingkan	 dari	 rabies	 bentuk	 dumb/bisu/tenang	 yang	 biasanya	 diamati	
pada	5-20%	kasus	(Soedijar	dan	Dharma,	2005).	 	

Penyakit pada Hewan

Dalam	Dharmojono	(2001)	disebutkan	bahwa	secara	garis	besarnya	ada	
tiga	bentuk	rabies	pada	hewan	yaitu	sebagai	berikut.

1. Bentuk ganas (agresif) yang dikenal sebagai furious rabies. 

Bentuk	 ini	 paling	 berbahaya	dan	 tahap	 rangsangannya	 (stadium	 eksi-
tasinya)	 panjang.	 Pada	 penderita	 rabies,	 air	 liurnya	 banyak	 mengandung	
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virus	 rabies	 dengan	 konsentrasi	 yang	 tinggi.	 Bentuk	 ganas	 ini	 prosesnya	
melalui	beberapa	taraf	berturut-turut	sebagai	berikut.
a. Tahap awal penyakit (prodormal) atau melankolik 
	 Pada	 taraf	 ini	 penderita	 secara	 kejiwaan	 (psikis)	 tidak	 normal.	Anjing	

menjadi	pendiam,	padahal	biasanya	gembira	dan	 lincah.	Bersembunyi	
di	tempat	dingin	dan	sunyi.	Setelah	itu	anjing	menjadi	gelisah,	berjalan,	
dan	atau	berlari	kebingungan	tanpa	arah.	Perilakunya	seperti	ada	tang-
gapan sensorik (halusinasi),	 yaitu	berbuat	 sesuatu	yang	 tidak	ada.	Bila	
dikejutkan	 mereka	 bisa	 marah	 dan	 menggigit.	 Pupil	 matanya	 mem-
besar,	menjilat-jilat,	mengerat	benda-benda	yang	terdapat	di	sekitarnya.	
Penderita	kesulitan	menelan	dan	mulai	mengeluarkan	air	liur	berlebih-
an, kesulitan buang air besar (defikasi) atau	 buang	 air	 kecil	 (urinasi), 
tetapi	terkadang	nafsu	seksualnya (libidonya) meningkat.

b.	 Taraf	rangsangan (eksitasi) 
	 Penderita	mulai	merusak	 benda-benda	 di	 sekitarnya.	 Hewan	menjadi	

mengembara	dan	kehilangan	arah (orientasi).	Pada	saat	inilah	penderita	
menjadi	sangat	berbahaya	sehingga	anjing	tidak	dapat	kembali	pulang.	
Taraf	ini	berlangsung	sampai	pada	suatu	waktu	kecapaian	dan	tertekan	
dan	terjadilah	taraf	berikutnya.

c.	 Taraf	kelumpuhan (paralise) 
	 Kelumpuhan	 biasanya	 terjadi	 pada	 kaki	 belakang	 dan	 apabila	 terjadi	

pada	rahang	bawah,	mengakibatkan	hewan	tidak	dapat	menutup	mu		-
lutnya, lidah	menjadi	menjulur	 dan	 keluar	 air	 liur.	 Kelumpuhan	 juga	
sampai	 kepada	 selaput	 ketiga	mata (membrana nictitan) sehingga pen-
derita	menjadi	bermata	juling.	Perkembangan	selanjutnya	yaitu	pende-
rita	 menjadi	 masa	 bodoh (apatis),	 dan	 apabila	 kelumpuhan	 men	jalar	
sampai	kepada	alat	pernapasan,	mengakibatkan	hewan	akan	mati.

2.  Bentuk jinak, yang dikenal dengan dump rabies

Bentuk	ini	agak	sulit	dikenali	karena	tidak	memperlihatkan	keganasan.	
Baru	 pada	 stadium	 lanjut	 diketahui	 bahwa	 ada	 kelumpuhan	 pada	 kedua	
kaki	belakang	dan	rahang	bawah.

3.  Bentuk atipik atau tanpa bentuk

Penderita	 sama	 sekali	 tidak	memperlihatkan	 gejala	 dan	 tanda,	mung-
kin	 hewan	 hanya	 diam	 dan	 bersembunyi,	 tetapi	 apabila	 dipegang	 akan	
menggigit. 
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Anjing 

Periode	 inkubasi	 biasanya	 10	 hari-2	 bulan/lebih.	 Di	 dalam	 fase	 pro-
dormal,	 anjing	 memperlihatkan	 perubahan	 di	 dalam	 kelakuannya,	 anjing	
bersembunyi	 di	 dalam	 sudut	 yang	 gelap,	 bangkit	 dan	 berjalan	 di	 sekitar	
tempat	 istirahatnya,	 anoreksia,	 iritasi	 di	 tempat	 gigitan,	 terjadinya	pening-
katan	 suhu	 tubuh.	 Setelah	 1-3	 hari,	 terjadi	 peningkatan	 fase	 eksitasi dan 
agitasi	yakni	anjing	menjadi	sangat	agresif,	kecenderungan	menggigit	benda-
benda	di	sekitarnya,	menggigit	hewan	lainnya	termasuk	pemiliknya	sendiri.	

Air	 liurnya	 (saliva)	 sering	melimpah	 se	bagai	 akibat	 dari	 ketakutan	 hewan	
untuk	menelan	salivanya	sendiri	karena	 terjadinya	paralisis	dari	muskulus	
deglutitory,	gonggongannya	menjadi	lebih	panjang	dan	parau	sebagai	akibat	
dari	 paralisis	 parsial	 dari	 pita	 suaranya.	 Perkembangan	 penyakit	 dapat	
berupa	paralisis	dari	organ-organ	ekstremitas,	paralisis	umum	dan	berakhir	
dengan	kematian.	Masa	penyakit	ini	biasanya	berakhir	antara	1-11	hari.

Kucing

Umumnya	 penyakit	 pada	 kucing	 berupa	 tipe furious	 dengan	 gejala	
klinis	 sama	 seperti	pada	 anjing.	Terjadinya	paralisis	pada	 sepertiga	bagian	
belakang	tubuh	muncul	2-4	hari	setelah	gejala	eksitasi	muncul.

Sapi

Rabies	 dipindahkan	 kepada	 sapi	 terutama	 melalui	 gigitan	 kelelawar	
penghisap	 darah	 dengan	 masa	 inkubasinya	 yang	 cenderung	 lebih	 lama	
yaitu	berkisar	antara	25-150	hari/lebih.	Gejala	yang	sangat	dominan	berupa	
paralisis	sehingga	kasus	rabies	pada	sapi	lebih	dikenal	dengan	nama	paretic 
atau paralytic bovine rabies. 

Gambar 11. Anjing penderita rabies (Anon, 2012).
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Hewan Peliharaan lainnya

Gejala	klinis	rabies	pada	kuda,	kambing,	dan	domba	tidak	berbeda	jauh	
dengan	rabies	pada	sapi.	Setelah	periode	eksitasi,	sering	diikuti	oleh	periode	
paralisis	yang	dikuti	dengan	kesulitan	menelan	serta	inkordinasi	dari	organ-
organ	 ekstremitas.	 Pada	 babi	 penyakitnya	 diawali	 dengan	 periode	 eksitasi	
yang	sangat	kuat	dan	gejala	klinis	hampir	sama	dengan	rabies	pada	anjing.	
Rabies	pada	sapi,	domba,	dan	babi	tidak	sering	dijumpai.

Hewan liar

Rabies	 secara	 alami	 dapat	 menyerang	 species	 canidae	 dan	 hewan	
mamalia	 lainnya.	 Dari	 hasil	 eksperimen	 dan	 data	 epidemiologi,	 diketahui	
bahwa	rabies	dapat	menyerang	foxes, coyotes, kackals,	dan	wolves. Belakangan 
diketahui	rabies	dapat	menyerang	skunks, racoons, bat,	dan	mongooses. 

Pathogenesis

Virus	 rabies	 yang	 masuk	 secara	 subkutaneus	 ataupun	 intramuskuler	
biasa	nya	 lewat	 gigitan	 hewan	 penderita,	 yang	 selanjutnya	 akan	menyebar	

dari	 tempat	 inokulasi	 ke	 sistem	 saraf	 pusat	 melalui	 axoplasma dari	 saraf	
pe	ri	fer.	 Gambaran	 siklus	 penularan	 rabies	 ke	manusia	 seperti	 tersaji	 pada	
gambar 12.

other
mammals

bite

bite

bite

Gambar 12. Siklus transmisi rabies (Acha and Szyfres, 1987).
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Diagnosis

	Cara	yang	paling	mudah	dan	cepat	untuk	melakukan	diagnosis	rabies	
adalah	menemukan	adanya	badan	inklusi	(inclusion body)	pada	sel	otak	yang	
dikenal	sebagai	Badan	Negri	(Negri body).	Dengan	pewarnaan	Mann’s	Giemsa	
atau	 pewarnaan	 Sellers.	 Pemeriksaan	 Seller	 ini	 cepat,	 hanya	 memakan	
waktu	5-10	menit	dengan	spesifisitas	hampir	100%,	hanya	saja	kepekaannya	
(sensitivitasnya)	rendah	yaitu	kesalahan	dapat	mencapai	30%.	Inclusion body 
menunjukkan	warna	magenta	dengan	granul	kecil	(0,2µm-0,5µm)	berwarna	
basofil	pada	bagian	interiornya	(gambar	13	dan	14).

Neuron tanpa Negri Bodi                    Neuron dengan Negri Bodi

Gambar 13. Perbedaan jaringan neuron yang positif dan negatif negri bodi dengan pewarnaan H&E 
(Centers for Disease Control and Prevention, 2000).

 Terlihat adanya basofil (granul biru gelap pada inclusion)

Gambar 14. Negri bodi pada pewarnaan Sellers (Centers for Disease Control and Prevention, 2000).

Uji	 antibodi	 fluoresen	 (Fluorescent Antibodi Test) juga	 bisa	 digunakan	
untuk	mendiagnosis	penyakit	 rabies.	Uji	 ini	 cukup	akurat	karena	memiliki	
sensitivitas	 dan	 spesifisitas	 yang	 tinggi	 mendekati	 100%.	 Hanya	 saja	 me-
merlukan	waktu	2	jam	dan	harus	dilakukan	di	laboratorium	yang	lumayan	
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canggih	 karena	 memerlukan	 mikroskop	 FAT,	 namun	 uji	 FAT	 mungkin	
negatif	setelah	antibodi	timbul.	

Uji	 biologik	 juga	 bisa	 digunakan	 untuk	 mendiagnosis.	 Uji	 biologik	
me		rupakan	 kelanjutan	 pemeriksaan	mikroskopik	 dan	 FAT,	 bilamana	 hasil	
kedua	 pemeriksaan	 tadi	 negatif.	 Pemeriksaan	 biologik	memerlukan	waktu	
yang lama yaitu antara 4-21 hari.

Penanganan

a.  Manusia

Manusia	yang	digigit	anjing	di	daerah	tertular	harus	waspada	terhadap	
penularan	 penyakit	 rabies.	 Hendaknya	 bekas	 gigitan	 harus	 segera	 dicuci	
dengan	sabun	atau	deterjen	untuk	merusak	envelop	virus	yang	terdiri	atas	
lipida.	Selanjutnya	terhadap	orang	tersebut	harus	langsung	diberikan	vaksin	
antirabies tanpa menunggu hasil pemeriksaan anjing penggigit. Anjing 
peng				gigit	 selanjutnya	dikarantina	dan	diamati	 selama	 14	hari.	Apabila	 an-
jing tersebut mati selama pengamatan maka hipocampus anjing tersebut harus 
diperiksa	untuk	mendiagnosis	rabies.	Terhadap	orang	yang	digigit	diberikan	
tambahan	 serum	 antirabies	 (SAR)	 di	 samping	 vaksin	 yang	 telah	 diberikan	
seperti	yang	direkomendasikan	oleh	WHO Expert Committee on Rabies. Hasil 
penelitian	menunjukkan	 bahwa	pemberian	 vaksin	 saja,	 antibodi	 dapat	 ter-
deteksi	 paling	 cepat	 7-10	 hari	 pascasuntikan	 pertama,	 tetapi	 dengan	 SAR	
dapat	dideteksi	paling	cepat	dalam	waktu	1	hari.	Selanjutnya	apabila	anjing	
tetap	 hidup	 se	lama	 masa	 pengamatan	 maka	 anjing	 tersebut	 dinyatakan	
bebas	rabies	dan	pemberian	vaksin	antirabies	terhadap	orangnya	dihentikan	
(Widodo,	1993).	Pada	masa	lalu,	digunakan	vaksin	inaktif	dari	 jaringan	he-
wan setelah melalui pasase panjang, namun vaksin ini masih mempunyai 
efek	 samping.	 Kini	 telah	 tersedia	 vaksin	 yang	 relatif	 aman,	 yakni	 vaksin	
yang	dikembangkan	dalam	sel	human diploid (Soeharsono, 2002).

Lebih	 lanjut	 Dharmojono	 (2001)	menyatakan	 bahwa	 vaksin	 antirabies	
untuk	manusia	pada	saat	ini	ada	2	tipe	yaitu	sebagai	berikut.
1.		 Vaksin	 antirabies	 asal	 otak	 bayi	mencit	 (suckling mouse brain antirabies 

vaccine)	yang	dibuat	oleh	Perum	Bio	Farma	Bandung	(Jawa	Barat).
2.		 Vaksin	rabies	impor	(dari	Perancis)	yaitu	Purified Vero AntiRabies Vaccine 

(PVRV)	dan	Human Diploid cell vaccine	(HDCV).

Sebelum	ada	vaksin	antirabies	 (a)	dan	 (b)	 tersebut,	vaksin	dibuat	dari	
otak monyet (monkey brain vaccine),	kecuali	harus	disuntikkan	 lebih	banyak	
(dosis	 2	 ml	 diberikan	 sampai	 14-21	 kali)	 juga	 sering	 kali	 menimbulkan	
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efek	 samping	 berupa	 radang	 selaput	 otak	 (encephalitis) sehingga orang 
takut	menerima	vaksin	 tersebut.	Dengan	vaksin	 (a)	atau	 (b),	dosis	0,5-1	ml	
yang	diberikan	 5	 kali	 untuk	 rawatan	post-exposure	 dan	 cukup	 2	 kali	 untuk	
pencegahan	pre-exposure,	efek	samping	hampir	tidak	ada	lagi.

b.  Hewan

Imunisasi	 terhadap	anjing	 jalanan	(stray dog)	secara	teknik	sangat	sulit	
dilakukan	 dan	 hanya	 anjing	 yang	 dapat	 dipegang	 oleh	 pemiliknya	 yang	
biasanya	dapat	divaksin.	Umunya	vaksin	aktif	pada	anjing	mempunyai	masa	
perlindungan	1	 tahun.	Namun,	belakangan	 ini	 telah	dikembangkan	vaksin	
dengan	masa	perlindungan	3	tahun	(Soeharsono,	2002).	

Pencegahan

Upaya	 pencegahan	 terhadap	 penyebaran	 rabies	 meliputi	 tindakan-
tindakan	sebagai	berikut.
1.	 Kontrol	dan	eradikasi	terhadap	urban	rabies.
2.	 Kontrol	terhadap	rabies	pada	hewan	liar.
3.	 Pengawasan	terhadap	transport	hewan	sesuai	petunjuk	internasional.
4.	 Prosedur	vaksinasi	pre	dan	post exposure. 

Lebih	 lanjut	 Darmojono	 (2001)	 menjelaskan	 bahwa	 vaksinasi	 pre-
exposure	 seyogyanya	 dilakukan	 terhadap	 orang-orang	 yang	 bekerja	 dekat	
dengan	hewan	misalnya	dokter	hewan,	paramedikus	di	rumah	sakit	hewan,	
karyawan	 laboratorium,	 pelatih	 anjing,	 dan	 lain-lain.	 Terhadap	 kelompok	
ini	dapat	diberikan	vaksin	dari	jenis	Purified Vero Anti Rabies Vaccine	(PVRV)	
cukup	 dengan	 dosis	 0,5	ml	 diberikan	 dua	 kali,	 atau	 bila	memakai	Human 
Diploid Cell Vaccine	(HDCV)	dengan	dosis	1	ml,	juga	diberikan	dua	kali	yaitu	
pada	hari	ke-0	dan	ke-28	secara	intramuscular	atau	subkutan.	

Bila	mereka	yang	telah	mendapatkan	vaksinasi	pre-exposure,	tetapi	dalam	
waktu	kurang	dari	12	bulan	telah	mengalami	gigitan	oleh	hewan	tersangka	
maka	perlu	dilakukan	vaksinasi	ulang	dengan	dua	kali	dosis	yaitu	pada	hari	
ke-0	dan	hari	ke-28.	Bila	gigitan	 tersebut	 terjadi	 setelah	12	bulan	vaksinasi	
pre-exposure,	perlu	mendapatkan	vaksinasi	ulang	(booster vaccination) menurut 
jadwal	 2-1-1	 (metode	 Zagreb),	 sebagaimana	 halnya	 vaksinasi	 post-exposure. 
Menurut	metode	ini,	pada	hari	ke-0	dilakukan	2	kali	dosis	yang	disuntikkan	
di	 tempat	 berbeda,	 kemudian	 1	 dosis	 di	 hari	 ke-7	 dan	 1	 dosis	 lagi	 dihari	
ke-21.	Dengan	metode	Zagreb	ini,	pada	hari	ke-21,	antibodi	netralisasi	yang	
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ditimbulkan	sudah	mencapai	0,4-	270,3	IU/ml,	jauh	melebihi	syarat	minimal	
yang	ditentukan	yakni	0,5	IU/ml	dengan	metode	RFFIT.

Hewan	piaraan	(anjing,	kucing,	kera)	hendaknya	dimintakan	vaksinasi	
antirabies	setiap	 tahun	dari	dokter	hewan	praktik.	Sesudah	kontak	dengan	
tersangka (post exposure treatment),	dokter	akan	menentukan	apakah	korban	
perlu	 diberi	 serum,	 yaitu	 tindakan	 memberikan	 antibodi	 netralisasi	 yang	
tinggi	dalam	waktu	singkat,	atau	tindakan	dengan	memberikan	serum	dan	
vaksin sekaligus (sero-vaksinasi), yaitu	memberikan	antibodi	netralisasi	pasif	
dan	 aktif	 sekaligus	 dengan	 maksud	 memberikan	 kekebalan	 yang	 tahan	
lama.	Pada	waktu	 ini	 telah	ada	dua	macam	serum	antirabies	yaitu	 sebagai	
berikut.
1.	 Serum	antirabies	yang	terbuat	dari	serum	kuda	yang	telah	divaksinasi	

terhadap	 rabies	 sebelumnya.	 Serum	 ini	 berasal	dari	 lain	 spesies	maka	
di	sebut	 serum	heterolog.	 Berasal	 dari	 kuda	maka	disebut	 pula	Equine 
Rabies Immunoglobuline	(ER	Ig).	Dosis	yang	direkomendasikan	menurut	
pembuatnya	yaitu	untuk	produksi	Perum	Bio-Farma	0,5	ml/kg.bb,	untuk	
serum	produksi	 Iffa	Marieux	dosis	0,2	ml/kg.bb.	Menggunakan	serum	
heterolog	 tentu	 saja	 ada	 efek	 sampingnya,	 karena	 itu	perlu	dilakukan	
terlebih	 dahulu	 uji	 kulit (skin test).	 Bila	 dari	 uji	 tersebut	 didapatkan	
infiltrate	>	1	cm,	serum	heterolog	jangan	dipakai.

2.	 Serum	 homolog,	 yaitu	 serum	 yang	 berasal	 dari	 serum	manusia	 yang	
diambil	dari	donor	yang	disebut	pula	Human	Rabies Immunoglobulin 
(HR	Ig).	Dengan	HR	Ig	tidak	diperlukan	lagi	uji	kulit	dan	dosisnya	lebih	
kecil	yaitu	0,1	ml/kg.bb,	disuntikkan	di	sekitar	luka.	
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Daftar Pertanyaan

1.	 Mengapa	 rabies merupakan penyakit zoonosis yang sangat rawan 
terjadi	di	Indonesia?

2.	 Gambarkan	siklus	transmisi	rabies	di	alam!
3.	 Jelaskan	peranan	hewan	liar	terhadap	penularan	rabies!
4.	 Jelaskan	tindakan	kontrol	terhadap	penularan	rabies!
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2. PsEuDocoWPoX

sinonim :  Milker’s nodules, Pseudovaccinia, Paravaccinia
Etiologi  :		Genus:	Parapoxvirus, Family: Poxviridae

Pseudocowpox	 virus	 (sebelumnya	 lebih	 dikenal	 sebagai	 Parapoxvirus 
bovis tipe-2)	adalah	salah	satu	dari	2	Parapoxvirus	pada	sapi,	sejenis	dengan	
Bovine popular stomatitis	 (awalnya	dikenal	 sebagai	Parapoxvirus bovis tipe-1). 
Para poxvirus merupakan virus epitheliotropic	yang	teridentifikasi	di	seluruh	
dunia	sebagai	penyebab	penyakit	kulit	pada	mamalia	piaraan	ataupun	 liar	
khususnya	dari	jenis	ruminansia	(Fleming	and	Mercer,	2007).	

Gambar 15. Partikel Parapoxvirus dari sampel keropeng pada mikroskop elektron dengan pewarnaan 
negatif. Bentuk oval (260 nm x 160 nm), beramplof dengan struktur helik (Cargnelutti et al., 2012).

Pseudocowpox	 umumnya	 ditemukan	 pada	 peternakan	 sapi	 perah	
dengan	kondisi	sanitasi	yang	kurang,	dan	dianggap	memiliki	dampak	eko-
nomi	yang	sangat	penting	(Cargnelutti	et al., 2012).

Distribusi Geografis dan Kejadian

Sejak	 kali	 pertama	ditemukan	 oleh	 Jenner,	 penyakit	 ini	 tercatat	 terjadi	
secara	sporadis	pada	sapi	dan	manusia.	Distribusi	penyakit	ini	tersebar	luas	
di	seluruh	dunia.	Frekuensi	penyakit	pada	manusia	dan	hewan	masih	belum	
diketahui	dengan	pasti.	Suatu	studi	terhadap	rumah	pemotongan	hewan	di	
Britania	Raya	menunjukkan	bahwa	46	dari	358	sapi	(13%)	menunjukkan	gejala	
klinis	pseudocowpox.	Di	negara	di	mana	pemerahan	susu	masih	dilakukan	
dengan	 tangan,	 kejadian	 penyakit	 pseudocowpox	 pada	 manusia	 (Milker’s 
nodule)	relatif	lebih	sering	terjadi,	namun	kasusnya	jarang	didiagnosis	(Acha	
and	Szyfres,	1987).
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Wabah	pseudocowpox	 akhir-akhir	 ini	 dilaporkan	 terjadi	 di	 Brazil.	 Se-
banyak	14	dari	17	(82%)	sapi	betina	umur	6-48	bulan	yang	merumput	pada	
padang	pengembalaan	diketahui	terinfeksi	oleh	virus	ini	 (Cargnelutti	et al., 
2012). 

Penyakit pada Manusia

Penyakit	 pseudocowpox	 ini	 dikenal	 sebagai	 “Milker’s nodules”.	 Masa	
inkubasinya	 pada	 manusia	 berkisar	 antara	 5-7	 hari.	 Pseudocowpox me-
rupakan suatu penyakit yang ringan tanpa menunjukkan reaksi sistemik. 
Penyakit	 dimulai	 dengan	 adanya	 suatu	 kemerahan	 (eritema)	 dan	 ber-
kembang	menjadi	papula yang gatal. 
Umumnya	berlokasi	di	jari-jari	atau	
di	 tangan,	 tetapi	 kadang-kadang	
di	temukan	 juga	 pada	 bagian	 lain	
dari	 tubuh.	 Perkembangan	 lesi	 ini	
lamanya	4-	6	minggu.	Lesi	selanjut-
nya	 berkembang	 menjadi	 nodul-
nodul	dengan	diameter	berkisar	an-
tara	 0,5-2	 cm	yang	di	 sekelilingnya	
berwarna abu-abu sampai biru ke -
merah-merahan	 atau	 cokelat	 de-
ngan	 ciri	 khas	 hilangnya	 lapisan	
epi			dermis	di	pusat	nodul	(Acha	and	
Szyfres,	1987).	

Lebih	lanjut	Tinkle	(2001)	dan	Kaviarasan	et al. (2009) menyatakan bahwa 
lesi	 dari	Milker’s nodules	 ini	 dicirikan	 oleh	 adanya	 suatu	 central ulceration 
atau central umbilication yang	dikelilingi	oleh	erythema, ukuran lesinya rata-
rata	lebih	kecil	dari	lesi	Orf,	dan	lesi	ini	dapat	sembuh	tanpa	meninggalkan	
bekas	 atau	 bersifat	 self limited mulai hari ke-14 sampai hari ke-72 setelah 
terjadinya	infeksi.

Penyakit pada Hewan

Kejadian	penyakit	pseudocowpox	pada	hewan	sering	dijumpai	pada	sapi	
perah.	Lesi-lesinya	terutama	dijumpai	pada	daerah	puting	dan	ambing,	yang	
diawali	dengan	adanya	eritema	yang	kecil	yang	selanjutnya	berkembang	men-
jadi	papula dengan	suatu	vesikula	kecil	di	tengahnya.	Ada	juga	pada	lesinya	
di	sertai	dengan	adanya	umbilication	dan	suatu	pustular,	namun	kejadian	ini	

Gambar 16. Nodul Pseudocowpox pada tangan 
pemerah. Nodul dicirikan dengan adanya central 

umbilication yang dikelilingi oleh erythema             
(Anon, 2012).
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ja	rang	 terlihat.	 Pus	 akan	pecah	dalam	 2	
atau	3	hari	dan	membentuk	suatu	koleret	
yang berwarna merah gelap. Koleret ini 
akan	mengelupas	dalam	2	minggu.	Lesi	
tunggal	akan	hilang	dalam	7-10	hari,	na-
mun	 pada	 beberapa	 hewan	 lesi	 dapat	
ber tahan sampai beberapa bulan.

Pada	 anak	 sapi	 yang	menyusui	 lesi	
dapat	dijumpai	pada	daerah	buccalis. Salah 
satu	karakteristik	dari	pseudocowpox	ini	
adalah	bahwa	penyakit	ini	dapat	muncul	
kembali	dalam	periode	tertentu	(bersifat	
laten). 

Patogenesis

Sapi	perah	merupakan	 induk	semang	alamiah	dari	virus.	 Infeksi	akan	
menyebar	di	antara	sapi-sapi	melalui	tangan	si	pemerah	atau	melalui	tutup	
mesin	 pemerah.	 Virus	 dapat	 diisolasi	 dari	 lesi	 sampai	 6	 bulan	 setelah	 pe-
nampakannya.	 Keadaan	 ini	 menunjukkan	 sifat	 bertahannya	 virus	 pada	

Gambar 17. Lesi pada daerah ambing dan 
putting sapi akibat infeksi Pseudocowpox

(Dari Dr.J. Dahl U.of Wisconsin dalam 
Anon, 2012).

infected

manual or machine milking

susceptible

contact with udder and
teat lesions during milking 

Gambar 18. Siklus transmisi Pseudocowpox (Acha and Szyfres, 1987).
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tempat	 predileksinya	 (Tripathy	 et al., 1981 dalam	 Acha	 and	 Szyfres	 1987).	
Manusia	 dapat	 terinfeksi	 secara	 langsung	 yaitu	 pada	 saat	 si	 pemerah	
meng		adakan	 kontak	 dengan	 lesi	 pada	 puting	 dan	 ambing	 dari	 sapi,	 atau	
kontak	 dengan	 lesi	 pada	mulut	 anak	 sapi.	Adanya	 lecet	 pada	 kulit	 dapat	
mempermudah	 terjadinya	 infeksi	 (Acha	 and	 Szyfres,	 1987).	 Di	 samping	
penularan	 secara	 langsung	 ter	sebut,	 manusia	 juga	 dapat	 terinfeksi	 secara	
tidak	 langsung	 karena	 kontak	 dengan	 benda-benda	 yang	 terkontaminasi	
oleh	virus.	Virus	yang	bereplikasi	akan	menimbulkan	inklusi	intracytoplasmic 
dan	perubahan	cytopathic	di	dalam	keratinocytes	dari	epidermis	yang	terletak	
di	sekitar	lapisan	epidermis	dan	dermis	(Tinkle,	2001).

Diagnosis

Diagnosis virus Pseudocowpox	 dapat	 dikelirukan	 dengan	 infeksi	Vacci-
nia virus	dan	mamilitis	akibat	 infeksi	Bovine herpes virus tipe 2, namun Pseu-
docowpox	 dapat	 diisolasi	 dari	 biakan	 sel	 ginjal	 sapi	 dengan	 memberikan	
reaksi cytopathic effect.	Agen	 tidak	dapat	bereplikasi	di	dalam	chorioallantoic 
membrane	 dari	 embrio	 ayam	 atau	 kulit	 kelinci	 di	 mana	 kedua	 media	 ini	
merupakan	media	yang	baik	untuk	pertumbuhan	Vaccinia maupun Cowpox 
virus.	Dengan	mikroskop	elektron	virus	tampak	seperti	silindris.

Pencegahan

Tidak	ada	vaksinasi	untuk	pencegahan	terhadap	 infeksi	virus	 ini.	Tin-
dakan	pencegahan	yang	utama	adalah	dengan	jalan	melakukan	isolasi	hewan	
terpapar	agar	tidak	menular	ke	manusia,	serta	selalu	memperhatikan	higiene	
selama	pemerahan.	Pengobatan	dengan	antibiotika	biasanya	ditujukan	untuk	
pencegahan	terhadap	munculnya	infeksi	sekunder	(Tinkle,	2001).
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Daftar Pertanyaan

1.	 Jelaskan	proses	pemerah	yang	dapat	terinfeksi	oleh	Pseudocowpox!
2.	 Mengapa	 peluang	 terinfeksinya	 pemerah	 susu	 oleh	 Pseudocowpox 

di	 Indonesia	 cukup	 tinggi	 jika	 dibandingkan	 dengan	 negara-negara	
Barat?
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3. jaPanEsE B EncEPHaLiTis

sinonim :  Japanese encephalitis tipe B
Etiologi		:		 RNA	virus	dari	 genus	Flavivirus	 (grup	B	dari	Arbovirus),	 famili	
dari	 Togaviridae.	 Virus	 JE berenvelop bahan lemak karena itu virus ini 
tidak	 tahan	 terhadap	bahan	yang	mengandung	pelarut	 lemak,	 seperti	 eter,	
klroroform,	 dan	 lain-lain.	 Dalam	 lingkungan	 basa	 (pH	 7-9),	 virus	 JE	 akan	
stabil.	 Lebih	 lanjut	 virus	 JE	 juga	 memiliki	 hubungan	 kekerabatan	 dengan	
virus	Hendra	seperti	pada	kejadian	kasus	di	Malaysia	dan	Singapura	tahun	
1999	 (Dharmojono,	 2001),	 di	 samping	 juga	 memiliki	 hubungan	 yang	 erat	
dengan	virus	West	Nile	and	Saint	Louis	encephalitis (Hills et al., 2011). 

Distribusi Geografis

Infeksi	 tersebar	 luas	 di	 Asia	 yakni	 Cina,	 Taiwan,	 Jepang,	 Filipina,	
Vietnam,	 Laos,	 Burma,	 Korea,	 Malaysia,	 Okinawa,	 Singapura,	 Thailand,	
Indonesia,	Sri	Lanka,	India,	dan	Nepal	(Bista	and	Shrestha,	2005).

Gambar 19. Distribusi penyebaran virus Japanese Encephalitis dari Jepang ke beberapa negara 
disekitarnya (Solomon, 2003).

Penyakit pada Manusia

Japanese B encephalitis (JE)	 biasanya	 terjadi	 secara	 endemik	 di	 daerah	
tropis.	Kasus	klinis	secara	sporadis	terjadi	sepanjang	tahun	dan	wabah	secara	
epidemik	 terjadi	 pada	musim	 hujan.	 Di	 daerah	 beriklim	 sedang,	 penyakit	
terjadi	 secara	 epidemik	dan	musiman	 yaitu	 pada	 akhir	musim	panas	 atau	
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awal	musim	gugur.	Siklus	alamiah	dari	JE	adalah	“babi–nyamuk–babi”	atau	
“	burung–nyamuk–burung”	dan	manusia	sebagai	hospes	penderita	terakhir.	
JE	 merupakan	 penyakit	 infeksi	 yang	 menyerang	 sistem	 saraf	 pusat	 yang	
sangat	umum,	mengakibatkan	 infeksi	akut	pada	otak	 terutama	pada	anak-
anak	umur	kurang	dari	15	tahun	(Tiwari	et al., 2012). 

Dharmojono	 (2001)	 menyatakan	 bahwa	 JE	 pada	 manusia	 merupakan	
jalan akhir (dead end)	 dari	 siklus	 penularan	 JE,	 akibat	 dari	 masa	 viremia 
pada	 manusia	 yang	 terjadi	 hanya	 beberapa	 jam	 saja	 sehingga	 sulit	 atau	
tidak	sempat	untuk	ditularkan	kepada	orang	 lainnya.	Pada	mulanya	kasus	
penyakit	 terjadi	 di	 Jepang	 dengan	 insidensinya	 sampai	 8.000	 kasus	 setiap	
tahunnya.	 Pada	 tahun	 1958	 di	 Korea	 terjadi	 5.700	 kasus	 dengan	 jumlah	
kematian	 sebesar	 1.322	 orang,	 di	 Jepang	 1.800	 kasus	dengan	kematian	 519	
orang,	dan	di	Taiwan	142	kasus	dengan	jumlah	kematian	50	orang.

Penyakit Japanese B encephalitis	 umumnya	 terjadi	 secara	 subklinis.	Hal	
ini	 menunjukkan	 bahwa	 besarnya	 kasus	 infeksi	 tidak	 dapat	 dipastikan.	
Kasus akan terlihat sebagai kasus sistemik tanpa menunjukkan gejala 
neurologik.	 Berdasarkan	data	 dari	Cina,	 diketahui	 bahwa	 kelompok	umur	
manusia	yang	paling	banyak	terserang	adalah	umur	3-6	tahun	(Huang,	1982	
dalam	Acha	and	Szyfres	1987).	Sebagian	besar	manusia	yang	terinfeksi	tidak	
menunjukkan	gejala	klinis.	Berdasarkan	penelitian	seroepidemiologi,	didapat	
bahwa	 kejadian	 1	 kasus	 klinis	 dilaporkan	 untuk	 setiap	 500	 sampai	 1.000	
orang	 yang	positif	 terinfeksi	 secara	 serologi.	Dilaporkan	 juga	 pada	daerah	
epidemik	rasio	antara	munculnya	gejala	klinis	terhadap	jumlah	kasus	yang	
tidak	tampak	(subklinis)	pada	orang	dewasa	adalah	1:25.

Bentuk klinis JE	yang	sering	terlihat	adalah	encephalitis	dengan	ting	kat	
kematian	20-50%.	Masa	inkubasinya	4-14	hari	atau	lebih.	Penyakit	umum	nya	

berjalan	 cepat	 dengan	gejala-gejala	
berupa: hyperpyrexia, cephal gia yang 
meluas,	 muntah-mun	tah,	 serta	 di-
ikuti	 manifestasi	 cerebral	 dan	 me-
ningeal	 berupa	 ke			kakuan	 pa	da	 le-
her, convulsion	 (pada	 anak-anak),	
con   fusion, dis orientasi, delirium, paresis 
dan	 para lisis (Huang, 1982 dalam 
Acha	 and	 Szyfres,	 1987).	 Solomon	
(2003)	me	nunjukkan	bahwa	 infeksi	
JE	dapat	mengakibatkan	terjadinya	
Po lio myelitis-like acute flaccid para-
lysis (gam bar 20).

Gambar 20. Poliomyelitis-like acute flaccid 
paralysis pada penderita Japanese encephalitis

(Solomon, 2003).
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Masa	penyembuhan	biasanya	lama,	serta	sering	dikuti	dengan	gangguan	
pada	fisik	dan	anggota	motorik.	Pada	kasus	yang	 fatal,	 kematian	biasanya	
terjadi	10	hari	setelah	infeksi.	Dijelaskan	bahwa	adanya	perbedaan	gambaran	
klinis	adalah	sebagai	akibat	dari	adanya	perbedaan	pathogenisitas	dari	strain	
virus JE (Huang, 1982 dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).	

Penyakit pada Hewan

Infeksi	utama	pada	hewan	adalah	pada	babi.	Babi	yang	 terinfeksi	me-
rupakan tempat yang utama bagi virus untuk berkembang. Babi sebagai 
reservoir	utama	bagi	virus	banyak	dijumpai	pada	sebagian	besar	wilayah	Asia	
seperti	Jepang	dan	Taiwan.	Babi	bunting	yang	terinfeksi,	dapat	menularkan	
virus	pada	 fetusnya	 secara	 transplacental	 sehingga	menimbulkan	 terjadinya	
keguguran (abortus), mummifikasio fetus, atau stillbirth.	Pada	babi	jantan,	virus	
JE	dapat	menyebabkan	terjadinya	aspermia atau hypospermia. Babi jantan yang 
terserang	dapat	mengalami	edema	pada	testis	dan	nafsu	birahinya	menurun.	
(Soeharsono,	2002).	Hal	yang	sama	ditegaskan	oleh	Dharmojono	(2001)	yang	
menyatakan	bahwa	galur	virus	JE	tertentu	mampu	menembus	plasenta	dan	
dapat	 mengakibatkan	 kematian	 janin	 atau	 mumifikasi	 bila	 infeksi	 terjadi	
pada	umur	kebuntingan	40-60	hari,	sedangkan	bila	infeksi	terjadi	pada	umur	
lebih	dari	 85	hari,	 jarang	menimbulkan	kematian.	Adanya	 titer	 antibodi	 JE	
yang	tinggi	juga	pernah	dijumpai	pada	kuda,	sapi,	dan	berbagai	jenis	unggas	
(Acha	and	Szyfres,	1987).

Manifestasi	 klinis	 JE	 pada	 hewan	 berupa	 pyrexia, depresi, photophobia, 
mus cular tremors, incordinasi, dan ataxia.	Tingkat	morbiditas	pada	sapi,	kam-
bing,	dan	domba	biasanya	rendah.

Perkembangan jE di indonesia

Virus	JE	di	Indonesia	pertama	kali	berhasil	diisolasi	dari	nyamuk	yang	
berasal	 dari	 daerah	 Bekasi-Jakarta	 pada	 tahun	 1972.	 Selanjutnya	 antibodi	
virus	 JE	 berhasil	 ditemukan	 pada	 sapi	 di	 daerah	 Jawa	 Timur	 dan	 Bali	
(Sudana,	 1979	 dalam	 Disnak,	 2002).	 Selanjutnya	 antibodi	 terhadap	 virus	 JE	
juga	ditemukan	di	beberapa	provinsi	 lainnya	seperti	Kalimantan,	Sulawesi,	
Maluku,	Irian	Jaya,	NTB,	dan	NTT.

Masalah	JE	pada	hewan	di	Indonesia,	sampai	saat	ini	belum	menimbulkan	
masalah	yang	besar.	Hal	ini	disebabkan	karena	gejala	klinis	yang	ditimbulkan	
pada	 ternak	 tidak	 menunjukkan	 ciri-ciri	 yang	 khas	 sehingga	 tidak	 dapat	
ter	diagnosis.	 Oleh	 karena	 itu	 penelitian	 JE	 pada	 hewan	 kurang	mendapat	
perhatian.	 Rintisan	 penelitian	 yang	 dilakukan	 Sendow	 dan	 kawan-kawan	
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menunjukkan	prevalensi	JE	dapat	ditemukan	pada	berbagai	hewan	termasuk	
pada	manusia	(Tabel	2)

Tabel 2. Prevalensi	kasus	JE	pada	beberapa	spesies	di	Indonesia

spesies jumlah sampel jumlah reaktor % reaktor
Sapi 126 64 51
Kambing 84 23 27
Babi 273 30 11
Ayam 110 47 43
Bebek 32 14 44
Kuda 14 2 14
Anjing 16 2 12
Manusia 298 73 24

Sumber: Sendow et al., (1999 dalam Sendow dan Bahri, 2005)

Kasus JE	pada	manusia	pertama	kali	berhasil	ditemukan	pada	2	rumah	
sakit	di	 Jakarta	 antara	bulan	April	 1981-Maret	 1982	oleh	 Imron	dan	Lubis,	
serta	 pada	Maret	 1989	 oleh	 BC	McDonald	 berhasil	 ditemukan	 pada	 anak	
gadis	umur	10	tahun	setelah	berkunjung	ke	Bali	(Kari	et al., 2002). 

Berdasarkan	atas	penelitian	I	Komang	Kari	antara	bulan	Oktober	1990-	
Juli	 1995,	 pada	 bagian	 Kesehatan	 Anak	 Rumah	 Sakit	 Sanglah	 Denpasar	
terhadap	para	penderita	viral encephalitis	(secara	klinis)	berhasil	diungkapkan	
sebesar	51,95%	(40	orang	dari	77	penderita	viral encephalitis)	secara	serologis	
dinyatakan	 positif	 JE.	 Lebih	 rinci	 diungkapkan	 bahwa	 perbandingan	 jenis	
kelamin	antara	 laki	dan	perempuan	yang	 terserang	adalah	5:3,	umur	yang	
paling	banyak	terserang	adalah	18-132	bulan,	masa	inkubasi	2-70	hari,	CFR-
nya	 7,5%	 serta	 hidup	 cacat	 72,5%.	 Penelitian	 lanjutannya	 (Juli	 2001-Maret	
2002)	ditemukan	bahwa	CFR-nya	meningkat	menjadi	22%.	Hasil	penelitian	
ini	 juga	 mengungkapkan	 bahwa	 semua	 Kabupaten/Kota	 di	 Bali	 kecuali	
Bangli	telah	teridentifikasi	adanya	JE,	dengan	rincian	jumlah	terbanyak	yaitu	
Kabupaten	Gianyar	6	kasus,	Tabanan	dan	Karangasem	4	kasus,	Badung	dan	
Denpasar	3	kasus,	Negara	2	kasus,	 serta	Buleleng	dan	Klungkung	masing-
masing	 1	 kasus	 sehingga	 total	 kasus	 dari	 tahun	 1990	 sampai	 Maret	 2002	
adalah	56	kasus	dari	121	kasus	yang	dicurigai	(Kari	et al., 2002).

Patogenesis

Di	 negara	 Jepang,	 Cina,	 dan	 beberapa	 negara	 lainnya,	 vektor yang 
me	me	gang	peranan	penting	adalah	Culex tritaeniorhynchus	 yang	dapat	me-
mindahkan	 virus	 dari	 burung	 liar	 begitu	 juga	 ke	 hewan	 babi	 dan	 sapi.	
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Vektor	yang	sama	juga	memindahkan	virus	ke	manusia.	Nyamuk	ini	biasa-
nya	 terdapat	di	daerah	pertanian	padi	 ataupun	pada	air	 yang	 segar.	Virus	
ini	 berpredileksi	pada	darah	dari	 hewan	peliharaan	dan	burung	untuk	 se-
lanjutnya	sampai	pada	tubuh	manusia.	Nyamuk	ini	sangat	aktif	pada	senja	
hari. Bukti-bukti menunjukkan bahwa tingkat morbiditasnya	 terbatas	 pada	
anak-anak	di	bawah	umur	3	tahun	yang	umumnya	berada	di	dalam	ruangan	
setelah matahari terbenam (Huang, 1982 dalam Acha	and	Szyfres,	1987).

Babi	 memegang	 peranan	 yang	 pokok	 sebagai	 tempat	 penguatan	 dari	
virus (amplifier host)	sekaligus	sebagai	reservoir	dari	agen	sehingga	virus	JE 
asal	 babi	menjadi	 lebih	ganas	 apabila	menular	 ke	vertebrata	 lain	 atau	ma-
nusia.	 Babi	 banyak	 ditemukan	 di	 negara-negara	 yang	 ditulari	 karena	 babi	
bersifat	mudah	 berkembang	 biak,	memiliki	 jangka	 hidup	yang	pendek	 se-
hingga akan terus menghasilkan generasi yang peka. Babi menarik bagi 

vektor karena masa viremia	 JE	 pada	 babi	 yang	 pendek	 yaitu	 2-4	 hari	 se-
hingga	 memberikan	 peluang	 bagi	 nyamuk	 terinfeksi.	 Ditinjau	 dari	 segi	
ekologi,	 kuda	dan	 sapi	 tidak	 begitu	mengkhawatirkan	 jika	 terkena	viremia 
yang	rendah	serta	masa	hidup	yang	panjang.

Penyebaran	infeksi	berpeluang	besar	berasal	dari	daerah	pedesaan	me-
nuju	 ke	 daerah	 pinggiran	 kota,	 akibat	 dari	 adanya	 migrasi	 burung	 yang	

Gambar 21. Siklus transmisi Japanese B encephalitis (Tiwari et al., 2012)
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berada	dalam	masa	viremia.	 Sebelum	menginfeksi	manusia,	babi	dapat	 ter-
infeksi	kurang	lebih	18	hari	yakni	terdiri	dari	4	hari	masa	viremia	dan	14	hari	
masa inkubasi.

Diagnosis

Agen	 penyebab	 dapat	 diisolasi	 dari	 jaringan	 otak	manusia	 yang	mati	
atau	dari	fetus	hewan.	Kadang-kadang	virus	dapat	diisolasi	dari	cairan	darah	
dan	cairan	cerebrospinal.	Pada	babi,	isolasi	virus	dapat	diambil	dari	jaringan	
fetus	babi	sebagai	spesimen.	Isolasi	dapat	dilakukan	melalui	inokulasi	pada	
mencit	yang	masih	menyusu	secara	intraserebral.	Anak	mencit	akan	mengalami	
gangguan	saraf	4-14	hari	pascainokulasi	(Soeharsono,	2002).	Pada	manusia,	
diagnosis	utama	 JE	ditunjukkan	dari	uji	 serologi	dengan	menggunakan	uji	
hemagglutination inhibition (HI), neutralization	 (N),	 dan	 complement fixation 
(CF)	terhadap	pasien	pada	fase	akut	ataupun	pada	masa	penyembuhan.	Uji	
HI	sering	kali	akan	memberikan	reaksi	silang	dengan	virus	dengue.	Antibodi	
dengan	uji	HI	biasanya	terdeteksi	hanya	pada	awal	infeksi	serta	peningkatan	
antibodi	dengan	uji	CF	dapat	 terdeteksi	 antibodi	 sampai	pada	minggu	ke-
tiga	 atau	 keempat	 dari	 infeksi,	 namun	 kebanyakan	 pasien	 menunjukkan	
reaksi	negatif	 terhadap	uji	CF.	Deteksi	antibodi	spesifik	IgM	dengan	uji	HI	
menyisihkan	adanya	reaksi	silang	dengan	virus St. Louis, West Nile atau virus 
Murray Valley (Acha	and	Szyfres,	1987).	

IgM	spesifik	pada	cairan	cerebrospinal	penderita	JE	dapat	terlihat	4	hari	
setelah	munculnya	gejala	klinis,	sedangkan	pada	serum	baru	terlihat	setelah	
7 hari (Hills et al., 2011).

Pencegahan

Virus	JE berselimut (berenvelop) lemak,	karena	itu	tidak	tahan	terhadap	
bahan	 yang	 mengandung	 pelarut	 lemak,	 seperti	 eter,	 chloroform,	 sodium	
desoksikholat,	 enzim	 proteolitik,	 dan	 enzim	 lipolitik.	 Virus	 JE	 juga	 sangat	
sensitif	terhadap	deterjen,	tripsin,	dan	sinar	matahari.	Oleh	karena	itu,	baik	
kalau	di	 lingkungan	yang	ada	wabah,	pada	segala	peralatan	dilakukan	de-
s	infektan	 dengan	 bahan-bahan	 tersebut	 dan	 kemudian	 dijemur	 di	 bawah	
sinar matahari (Dharmojono, 2001).

Program	 pencegahan	 yang	 utama	 adalah	 melalui	 vaksinasi.	 Untuk	
pen	cegahan	pada	manusia	digunakan	vaksin	biakan	 jaringan	 inaktif.	Baru-
baru	 ini,	vaksin	hidup	 telah	dikembangkan	di	Cina	dan	 Jepang	yang	 telah	
memberikan	hasil	yang	memuaskan	(Acha	and	Szyfres,	1987).	
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Vaksinasi	pada	babi	sangat	penting	dilakukan	baik	terhadap	kesehatan	
masyarakat	 maupun	 ditinjau	 dari	 sudut	 ekonomi	 akibat	 dari	 tercegahnya	
kejadian	viremia	yang	berlanjut	dengan	terjadinya	abortus	dan	kematian	neo-
natal.	Vaksinasi	pada	babi	diberikan	sebelum	dikawinkan	agar	tidak	terjadi	
mumifikasio fetus, keguguran atau stillbirth.	 Perlu	 diketahui,	 kuda	memiliki	
res		pon	 lebih	baik	 terhadap	vaksin	dibandingkan	dengan	babi	 (Soeharsono,	
2002).

Vaksin	hidup	yang	dilemahkan	dari	hasil	pembiakan	virus	pada	jaring-
an	ginjal	mencit,	telah	digunakan	secara	luas	untuk	vaksinasi	pada	kuda	di	
Cina (Han et al., dalam	Anon,	2005).	Vaksin	ini	dapat	menurunkan	kejadian	
penyakit	 sampai	 85%.	Vaksin	 inaktif	 yang	 berasal	 dari	 otak	 tikus	 telah	di-
gunakan	di	Jepang,	Korea,	Taiwan,	India,	dan	Thailand	untuk	vaksinasi	pada	
manusia.	Vaksin	 inaktif	yang	sama	yang	dibuat	dari	biakan	 jaringan	ginjal	
mencit	 telah	 digunakan	 untuk	 imunisasi	 pada	 anak-anak	 setiap	 tahunnya	
di	Cina	 sejak	 tahun	 1965.	Vaksin	hidup	yang	dilemahkan	 telah	digunakan	
untuk	imunisasi	babi	di	Jepang	dan	Taiwan	(Fujisaki	et al., dalam Anon, 2005) 
dan	pada	manusia	di	Cina	Hennessy	 et al., dalam Anon, 2005). Disarankan 
vaksinasi	terhadap	JE	hanya	dilakukan	pada	daerah	dengan	kasus	penyakit	
hiperendemik	(Tiwari	et al., 2012).
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Daftar Pertanyaan

1.	 Mengapa	 JE	 pada	 daerah	 tropis	 secara	 epidemik	 sering	 terjadi	 pada	
musim	hujan?

2.	 Mengapa	 babi	 memegang	 peranan	 pokok	 terhadap	 penyebaran	 JE	 di	
Asia?

3.	 Gambarkan	patogenesis	JE	di	alam!
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4. orf

snonim : Orf,Contagious Ecthyma, Contagious pustular dermatitis, Contagious 
pustular stomatitis.

Etiologi :	 Virus	DNA	dari	Genus:	Parapoxvirus, Family: Poxviridae.

Gambar 22. Morfologi virus Orf dibawah mikroskop elektron menggunakan pewarnaan negatif 
dengan PTA menyerupai buah nanas. (Sumber: E.L.Palmer dan M.L.Martin (1988). 

Elektron microscopy in viral diagnosis, hal. 173).

Distribusi Geografis:	Domba-domba	terutama	di	negara	berkembang.

Penyakit pada manusia 

Kejadian	 pada	 manusia	 bersifat	 jarang.	 Orang-orang	 yang	 berisiko	
tinggi	 yaitu	 penggembala,	 dokter	 hewan,	 jagal,	 tukang	 potong	 bulu	 yang	
berkaitan	erat	dengan	hewan	yang	
sakit	 dengan	 masa	 inkubasinya	
3-7	 hari.	 Lesi	 biasa	nya	 terdapat	
pa	da	 jari,	 tangan,	 atau	 bagian	 tu-
buh	 lainnya	 yang	 kontak	 dengan	
bahan-bahan	yang	 terinfeksi.	Ada-
nya lesi berupa papula terlihat pa-
da	 tempat	 masuknya	 virus.	 Lesi	
se			lanjutnya	 berkembang	 menjadi	
vesikel atau pustula	 yang	 disertai	
dengan	adenopathy kelenjar aksila. 

Jika	tidak	disertai	dengan	ada-
nya	infeksi	sekunder,	lesi	akan	sem	buh	dalam	2-4	minggu.	Keropeng	biasa-
nya	mengelupas	dan	tanpa	me	ninggalkan	bekas.

Gambar 23. Papula eksudatif pada tangan 
penderita Orf (Kebaikan dari Ball and Gary, 

U.of Wisconsin dalam Anon, 2012).
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Penyakit pada hewan

Penyakit	biasanya	ditemukan	pada	domba,	kambing,	unta,	dan	kadang-
kadang	pada	anjing.	Penyakit	juga	berhasil	dideteksi	pada	beberapa	spesies	
hewan	 liar.	 Kambing	 dan	 domba	 sangat	 peka	 pada	 semua	 umur,	 namun	
penyakit	 biasanya	 terlihat	 pada	 umur	 kurang	 dari	 1	 tahun.	 Anak	 domba	
atau	kambing	kurang	dari	2	bu		lan	umumnya	mempunyai	ma	ternal	antibodi.	
Masa	inku	basinya	berkisar	antara	2-3	hari.	Lesinya	biasanya	berupa	papula, 
vesikula dan pustular. Biasanya setelah 11 hari mulai terbentuk keropeng 
(scab) yang	 berwarna	 cokelat	 tebal	 dan	 ber	tahan	 1-2	 minggu	 (Acha	 and	
Szyfres,	 1987).	 Pustula	 dan	 keropeng	 ini	 menggelem	bung	 dengan	 dia	-

meter	 sampai	 5	 mm	 dan	 me		-
nyembul	dari	per	mu		kaan	ku	lit	
setinggi 2-4 mm. Apabila lesi 
tersebut	berjum	lah	sedikit	(2-3),	
gangguan	yang	di	timbulkan	ti-
dak	mencolok.	Namun	apabila	
lesi	 cukup	 meluas	 pada	 bibir,	
naf	su	 makan	 berkurang	 dan	
be	rat	 badan	 menurun	 drastis.	
Lesi	 umumnya	 berlokasi	 pada	
bibir,	 mulut,	 cuping	 hidung,	
ke	lopak	mata,	dan	hidung.	Lesi	
pada	pu	ting	dan	ambing	dapat	
juga	 ditemukan	 pada	 domba	
betina yang menyusui anaknya 
yang	ter	infeksi.	

Morbiditasnya	dapat	sangat	tinggi	(dapat	mencapai	90%),	namun	mor-
talitasnya	rendah	dan	kematian	umumnya	karena	adanya	infeksi	sekunder.	
Salah	satu	komplikasi	yang	amat	penting	adalah	miasis	yang	disebabkan	oleh	
larva	dari	lalat	Cochliomyia hominivorax.	Kesembuhan	spontan	dapat	terjadi,	
namun perjalanan penyakit berlangsung selama 1-4 minggu (Soeharsono, 
2002).

Patogenesis

Hospes	alamiah	dari	virus	adalah	kambing	dan	domba.	Selama	terjadinya	
wabah	 penyakit	 dapat	 dipindahkan	 baik	 secara	 langsung	 maupun	 tidak	
melalui	 benda-benda	 ataupun	 peralatan	 yang	 terkontaminasi.	 Virus	 tahan	

Gambar 24. Lesi berbentuk keropeng pada mulut 
kambing (Kebaikan dari Dr. C. Murphy, U.of Wisconsin 

dalam Anon, 2012).
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terhadap	 kekeringan	 dan	 hidup	 pada	 keropeng selama beberapa bulan. 
Wabah	 musiman	 biasanya	 terjadi	 sepanjang	 tahun	 ketika	 hewan-hewan	
muda	yang	peka	kontak	dengan	padang	rumput	yang	 terkontaminasi	oleh	
keropeng	atau	karena	adanya	kontak	langsung	dengan	hewan	yang	terinfeksi	
sehingga	 sering	 disebut	 sebagai	 infeksi laten.	 Padang	 rumput	 yang	 kasar	
dapat	merusak	 epitel	mulut	 yang	 selanjutnya	 akan	memfasilitasi	 penetrasi	
virus	 sehingga	mengakibatkan	 terjadinya	 infeksi.	Manusia	 terinfeksi	biasa-
nya	 secara	 kebetulan	 akibat	 kontak	 dengan	 lesi	 dari	 hewan	penderita	me-
lalui kulit yang luka ataupun kulit yang mengalami abrasi.	 Terhadap	 para	
jagal	kemungkinan	sumber	 infeksi	 lainnya	adalah	berasal	dari	wol	domba,	
di	mana	 virus	 dapat	 bertahan	 sampai	 1	 bulan	 setelah	 hilangnya	 lesi	 pada	
hewan (Robinson, 1983 dalam	Acha	 and	 Szyfres,	 1987).	 Orang-orang	 yang	
memvaksinasi	domba	dengan	vaksin	hidup	juga	dapat	terkena	infeksi.	

direct or indirect contact

sheep, goats
sheep, goats

(herders, veterinarians,
butchers, sheep shearers)
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Gambar 25. Siklus transmisi Orf (Acha and Szyfres, 1987).
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Diagnosis

Tanda-tanda	 klinis	 pada	 kambing	 dan	 domba	 biasanya	 cukup	 untuk	
meneguhkan	diagnosis.	Differential	diagnosisnya	adalah	 sheep-pox	 (dengan	
reaksi	 sistemik	 yang	 meluas)	 dan	 ulcerative dermatosis	 (dengan	 ulcer	 dan	
keropeng	pada	kulit	muka,	kaki	dan	organ	genital).	

Pada	manusia,	konfirmasi	laboratorium	sangat	penting	yang	terdiri	atas	
complement fixation test	untuk	menunjukkan	adanya	virus	(menggunakan	cair-
an vesikula ataupun	suspensi	dari	keropeng)	atau	untuk	menunjukkan	adanya	
antibodi	digunakan	serum	dan	isolasi	virus	pada	biakan	sel	(embryonic sheep 
kidney) ataupun menggunakan immunofluorescent test. Uji lainnya berupa 
immunodiffusion pada	agar	gel, virus netralization,	dan capillary aglutination.

Pencegahan

Pencegahan	 penyebaran	 penyakit	 dilakukan	 dengan	 cara	 vaksinasi	
ter		hadap	 anak-anak	 domba	 di	 daerah	 yang	 terinfeksi.	 Vaksin yang umum 
di		gunakan	 adalah	 suspensi	 dari	 gerusan	 keropeng	 virulen	 dalam	 larutan	
glicerin,	 selanjutnya	vaksinasi	dibatasi	pada	kandang-kandang	yang	memi-
liki	 riwayat	 penyakit.	 Penelitian	 terbaru	 di	 Inggris	 menunjukkan	 bahwa	
vaksinasi	dapat	dilakukan	pada	anak-anak	domba	umur	1-2	hari.	Vaksinasi	
dilakukan	dengan	cara	scarifikasi/goresan	pada	daerah	aksila.	Vaksin	dari	sel	
yang	 dilemahkan	 telah	 dikembangkan	 di	 Jerman	 yang	 diinjeksikan	 secara	
subcutaneus	 (SC)	 dan	 memberikan	 hasil	 yang	 cukup	memuaskan	 baik	 di	
laboratorium	maupun	pada	uji	lapangan	(Mayer	et al., 1981 dalam Acha	and	
Szyfres,	1987).

Program	pencegahan	infeksi	pada	manusia	lainnya	adalah	dengan	cara	
menghindari	kontak	antara	kulit	yang	 luka	dengan	hewan	yang	sakit	serta	
menggunakan sarung tangan ketika melakukan vaksinasi. Kulit yang terpapar 
mestinya	dicuci	dengan	air	dan	sabun.	Disinfektan	yang	baik	digunakan	di	
antaranya	adalah	deterjen,	hipoklorit,	dan	glutaraldehid	(Anon,	2007).
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Daftar Pertanyaan

1.	 Jelaskan	ciri	utama	Orf	pada	manusia	dan	mengapa	bisa	begitu?
2.	 Mengapa	 Orf	 lebih	 sering	 dijumpai	 pada	 anak-anak	 domba	 (kurang	

dari	1	tahun)?
3.	 Mengapa	 infeksi	 Contagious ecthyma	 sering	 dianggap	 sebagai	 infeksi	

laten?
4.	 Bagaimana	caranya	mencegah	terjadinya	infeksi	Orf	pada	manusia?
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5.	EBOLA

sinonim :  Ebola hemorrhagic fever, African hemorrhagic fever	adalah	merupakan	
penyakit	 sangat	 akut	 dan	 fatal	 yang	 menyerang	 manusia	 dan	
non-human primates	(kera,	gorila	dan	chimpanzee)	(CDC,	2002).

Etiologi :	 RNA	 virus	 (EBO),	 morfologinya	 sama	 dengan	 Marburg virus 
(MBG)	 yakni	 berbentuk	 filamen	 dan	 berkelok	 kelok,	 namun	
berbeda	 dalam	 hal	 antigeniknya.	 International Committee on 
Toxonomy Viruses	(ICTV)	mengusulkan	kedua	virus	digolongkan	
kedalam	 family	 baru	 yaitu	 Filoviridae (Filo	 =	 filamen/benang)	
yang	terdiri	dari	2	genus	yaitu	Ebola viruses	dan	Marburg viruses 
(Anon, 2013a). 

Gambar 26. Morfologi virus Ebola dibawah mikroskop elektron, menggunakan pewarnaan negatif
dengan PTA, berbentuk filamen, kadang-kadang melengkung (Sumber: E.L. Palmer dan 

M.L. Martin (1988). Electron Microscopy in Viral Diagnosis hal.145).

Gambar 27. Pohon filogenetik virus Ebola dan Marburg (Anon, 2013a).
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Di bawah mikroskop elektron virus Ebola berbentuk pleomorfik, me-
nyerupai	 filamen	 panjang	 sampai	 beberapa	 mikron,	 kadang-kadang	 me-
nyerupai	bentuk	hurup	“U”	atau	angka	“6”	dan	melingkar.	Virus	EBO	ber-
hasil	 diisolasi	 di	 Sudan	 dan	 Zaire,	 namun	 keduanya	 memiliki	 perbeda	an	
biotipe	yakni	perbedaan	biological, immunologic, genetic, dan chemical (Murphy	
et al.,	1990).	Menurut	laporan	Centers for Disease Control and Prevention (2002), 
telah	 diidentifikasi	 4	 subtipe	 virus	 Ebola	 yang	 terdiri	 dari	 3	 subtipe	 yang	
menyebabkan	penyakit	pada	manusia	yaitu:	Ebola-Zaire,	Ebola-Sudan,	dan	
Ebola-Ivory	 Coast,	 serta	 1	 subtipe	 yang	menyebabkan	 penyakit	 pada	 non-
human-primates	(tidak	pada	manusia)	yaitu	Ebola-reston. 

Kejadian dan Distribusi Geografis

Virus	 ini	 kali	 pertama	 berhasil	 diisolasi	 di	 Sudan	 dan	 Zaire	 Afrika	
Tengah.	Nama	virus	 ini	diambil	dari	nama	 sungai	di	Zaire,	di	mana	virus	
tersebut	 kali	 pertama	 berhasil	 ditemukan.	 Penyakit	 ini	 muncul	 di	 Barat	
Daya	 Sudan	pada	bulan	 Juni	 1976	dengan	 284	 orang	penderita	dan	 angka	
CFR-nya	 53%.	 Pada	 akhir	 Juli	 1976,	 epidemik	 kedua	 terjadi	 di	 Barat	 Laut	
Zaire	dengan	318	kasus	dengan	tingkat	CFR-nya	88%.	Attack rate-nya 10-14 
perseribu	penduduk.	 Sebagian	besar	kasus	 terjadi	pada	orang	dewasa	dan	
sangat	 jarang	 dijumpai	 pada	 anak-anak	 di	 bawah	 umur	 10	 tahun.	Wanita	
yang	terserang	sebanyak	56%	dari	keseluruhan	jumlah	kasus	(Johnson,	1982	
dalam	Acha	 and	 Szyfres,	 1987).	 Pada	 tahun	 1995,	 terjadi	 wabah	 di	 Kikwit	
dan	 daerah	 sekitar	 provinsi	 Bandudu	 Zaire	 yang	menewaskan	 315	 orang.	
Berdasarkan	 atas	 laporan	 terakhir	 dari	 WHO,	 kejadian	 Ebola	 tahun	 2014	
yang	menyerang	Afrika	 Barat	 sampai	 tanggal	 28	Agustus	 2014	 dilaporkan	
telah	 terjadi	 3.069	 kasus	 dengan	 jumlah	 kematian	 1.552	 kasus.	 Sejumlah	
kasus	 yang	 menyerang	 Afrika	 Barat	 tersebut	 terdistribusi	 di	 Guinea	 648	
kasus	 (430	 meninggal),	 Liberia	 1.378	 kasus	 (694	 meninggal),	 Nigeria	 17	
kasus	 (6	meninggal),	dan	Sierra	Leone	1.026	kasus	 (422	meninggal)	 (Anon,	
2014).	 Tingginya	wabah	 diperkirakan	 akibat	 rendahnya	 tingkat	 perawatan	
di	rumah	sakit.

Sejak	terjadinya	wabah	epidemik	pada	tahun	1976	di	Sudan	dan	Zaire,	
dipercaya	 bahwa	 secara	 epidemiologi	 kejadian	 di	 kedua	 tempat	 tersebut	
saling	berkaitan.	Namun	 rentang	 jarak	yang	 cukup	 jauh	yaitu	850	km	dan	
tidak	adanya	komunikasi	di	antara	kedua	daerah	tersebut	akhirnya	dipercaya	
bahwa	 kedua	 kejadian	 tersebut	 terjadi	 secara	 tersendiri.	 Hal	 ini	 ditunjang	
lagi	 dengan	 hasil	 pemeriksaan	 laboratorium	 yang	 menunjukkan	 adanya	
perbedaan	biotipe	antara	kedua	virus	penyebab	wabah	tersebut.
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Penyakit pada Manusia

Manifestasi	 klinisnya	 sangat	 bervariasi	 mulai	 dari	 yang	 sakit	 ringan	
sampai	yang	fatal.	Masa	inkubasinya	sekitar	1	minggu	dan	penyakit	muncul	
secara	tiba-tiba	dengan	gejala	demam	dan	sakit	kepala.	Sejumlah	besar	kasus	
(52%)	menunjukkan	gejala	sakit	pada	daerah	thorak,	diare,	muntah-muntah,	
kerongkongan	kering	dan	sakit,	erupsi	dan	deskuamasi	kulit.	Lebih	dari	90%	
pasien	meninggal	dan	 48%	penderita	menderita	hemorrhagi.	 Pasien	dengan	
hemorrhagi	 biasanya	 ditemukan	 gejala	 berupa	 melena, namun hematemesis, 
epistaxis,	 dan	 perdarahan	 terhadap	 jaringan	 dan	 organ	 lainnya	 juga	 sering	
ditemukan.	 Kematian	 umumnya	 terjadi	 pada	 hari	 ke-6	 hingga	 ke-9	 sejak	
dimulainya	gejala	penyakit.	Masa	penyebuhan	biasanya	lama,	kurang	lebih	
2	bulan	(Acha	and	Szyfres,	1987).	

Tabel	3.	 Kronologi	 wabah	 Ebola	 pada	 manusia	 1976-2014	 (Anon,	 2013a;	
Anon, 2014).

Tahun Virus Lokasi 
jumlah kasus/

kematian
(case-fatality rate)

1976 SEBOV Juba, Maridi,	Nzara,	and	Tembura,	Sudan 284/151	(53%)
1976 EBOV Yambuku, Zaire 318/280	(88%)
1977 EBOV Bonduni,	Zaire 1/1	(100%)
1979 SUDV Nzara, Sudan 34/22	(65%)
1988 EBOV Porton Down, United	Kingdom 1/0	(0%)	[laboratory	

accident]
1994 TAFV Taï National Park, Côte	d’Ivoire 1/0	(0%)
1994–1995 EBOV Woleu-Ntem	and	Ogooué-Ivindo 

Provinces, Gabon
52/32	(62%)

1995 EBOV Kikwit, Zaire 317/245	(77%)
1996 EBOV Mayibout	2,	Gabon 31/21	(68%)
1996 EBOV Sergiyev	Posad, Russia 1/1	(100%)	[laboratory	

accident]
1996–1997 EBOV Ogooué-Ivindo	Province, Gabon; Cuvette-

Ouest Department, Republic	of	the	Congo
62/46	(74%)

2000–2001 SUDV Gulu, Mbarara,	and	Masindi	Districts, 
Uganda

425/224	(53%)

2001–2002 EBOV Ogooué-Ivindo	Province, Gabon; Cuvette-
Ouest Department, Republic	of the Congo

124/97	(78%)

2002 EBOV Ogooué-Ivindo	Province, Gabon; Cuvette-
Ouest Department, Republic	of the Congo

11/10	(91%)
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2002–2003 EBOV Cuvette-Ouest	Department, Republic of	the	
Congo; Ogooué-Ivindo	Province, Gabon

143/128	(90%)

2003–2004 EBOV Cuvette-Ouest	Department, Republic	of the 
Congo

35/29	(83%)

2004 EBOV Koltsovo, Russia 1/1	(100%)	[laboratory	
accident]

2004 SUDV Yambio County, Sudan 17/7	(41%)
2005 EBOV Cuvette-Ouest	Department, Republic	of the 

Congo
11/9	(82%)

2007 EBOV Kasai	Occidental	Province,	Democratic 
Republic	of	the	Congo

264/186	(71%)

2007–2008 BDBV Bundibugyo	District, Uganda 116/39	(34%)
2008–2009 EBOV Kasai	Occidental	Province,	Democratic 

Republic	of	the	Congo
32/15	(47%)

2011 SUDV Luweero	District, Uganda 1/1	(100%)
2012 SUDV Kibaale	District, Western Uganda 24/17	(71%)
2012 BDBV Orientale	Province, Democratic	Republic of	

the Congo
62/34	(54%)

2014 (April-
08/28/2014)

EBOV Guinea,	Liberia,	Nigeria,	Sierra	Leone 3069/1552	(50,6%)

Keterangan: SEBOV = Sudan Ebola Virus, EBOV = Ebola Virus, SUDV= Sudan Virus, TAFV= Tai Forest 
Virus, BDBV= Bindibugyo Virus 

Penyakit pada Hewan

Ebola Reston	 diketahui	 menyebabkan	 kesakitan	 dan	 kematian	 pada	
be	berapa	 kera	 penelitian	 di	Amerika	 Serikat	 dan	 Italia	 yang	 diimpor	 dari	
Filipina (CDC, 2002).

Hasil	penelitian	(Nidom	et al.,	2012)	menemukan	bahwa	dari	353	sampel	
serum Bornean orang utan (Pongo pygmaeus)	di	Kalimantan	selama	periode	
Desember	 2005	 sampai	 Desember	 2006,	 dengan	metode	 ELISA	 ditemukan	
masing-masing	sejumlah	18,4%	(65/353)	dan	1,7%	(6/353)	dinyatakan	positif	
Ebola	virus	(EBOV)	dan	Marburg	virus	(MARV),	sedangkan	terhadap	Reston	
virus	yang	dikenal	sebagai	filovirus	Asia	hanya	ditemukan	positif	pada	1,4%	
(5/353)	dari	seluruh	serum	yang	diteliti.	

Patogenesis

Reservoir	 virus	 secara	 alami	 belum	 diketahui	 dengan	 pasti.	 Di	 Zaire	
dan	Sudan	lebih	dari	1.000	hewan	sebagian	besar	mamalia	telah	ditangkap,	
namun	belum	berhasil	diisolasinya	virus	ataupun	ditunjukkannya	antibodi	
terhadap	virus	EBO.
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Titer	antibodi	yang	tinggi	ditemukan	pada	tahun	1980	terhadap	kelinci	
peliharaan	pada	daerah	yang	sama	di	Zaire	dengan	tempat	terjadinya	kasus	
sporadik	pada	tahun	1977	(Johnson	et al., 1981 dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).	
Penelitian	 yang	 lebih	 baru	di	Kenya	 berhasil	 ditemukan	 adanya	 titer	 yang	
cukup	tinggi	yaitu	1:64	sampai	1:128	dengan	uji	IIF	dari	184	babon.	Walaupun	
infeksi	 secara	eksperimen	selalu	 fatal	pada	primata,	 tetapi	peneliti	percaya	
bahwa	 infeksi	 dapat	 terjadi	 secara	 subklinis	 pada	 lingkungan	 tertentu.	
Meskipun	 begitu	 belum	 ditemukan	 juga	 petunjuk	 dari	 hewan-hewan	 per-
cobaan	tersebut	sebagai	rumah	utama	untuk	perkembangbiakan	virus.	Studi	
epidemiologi	di	Sudan	dan	Zaire	menunjukkan	bahwa	sebagian	besar	kasus	
terjadi	akibat	kotak	antara	pasien	dengan	lingkungan	pada	daerah	kejadian	
akut	sebelumnya,	serta	akibat	kurangnya	sterilisasi	pada	jarum	suntik.	Secara	
umum,	 manusia	 menjadi	 terinfeksi	 akibat	 kontak	 dengan	 darah,	 cairan	
tubuh,	organ,	dan	semen	yang	terinfeksi	virus.	Virus	Ebola	dapat	menyebar	
melalui	 hubungan	 seksual.	 Penderita	 yang	 baru	 sembuh	dari	 penyakit	 ini,	
pada	semennya	masih	mengandung	virus	ini	beberapa	saat	sehingga	apabila	
dilakukan	 hubungan	 seksual	 maka	 akan	 menular	 kepada	 yang	 lainnya	
(Anon, 2002). 

Pada	 akhir	 tahun	 2012,	 peneliti	Kanada	menemukan	 bahwa	 kematian	
akibat	 infeksi	 virus	 di	 antara	 spesies	 dapat	 dipindahkan	 melalui	 udara.	
Pen	dapat	 ini	muncul	akibat	ditemukannya	perpindahan	virus	dari	babi	ke	
monyet	tanpa	menunjukkan	adanya	kontak	langsung	diantaranya	sehingga	
dapat	menjelaskan	 terjadinya	penyebaran	yang	 luas	dari	penyakit	Ebola	di	
Afrika.	 Kejadian	 ini	 juga	 dapat	menjelaskan	 bahwa	 babi	merupakan	 salah	
satu	hospes	 reservoir	dari	 virus	di	 samping	 juga	kelelawar	pemakan	buah	
(Anon, 2013).

Diagnosis

Virus	 dapat	 diisolasi	 dari	
da	rah	 penderita,	 namun	 pro	se-
durnya	mesti	dipersiapkan	secara	
eksklusif	 dengan	 prasarana	 ke-
amanan ting kat 4 (biosecurity le-
vel 4) sehingga orang ataukah 
pe		ne	liti	 ti	dak	 ter	kena	 infeksi.	
Uji	 serologis	 yang	 se	ring	 di-
gu		na			kan	 adalah	 uji	 indirect im-
munofluorescence.

Gambar 28. Peneliti Ebola saat mengenakan pakaian 
tekanan positif pada ruang BSL-4 untuk mencegah 

infeksi (Anon, 2013a).
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Gambar 29. Personel yang berhubungan dengan 
penderita Ebola (Anon, 2013b).

Pencegahan

Program	 pencegahan	 yang	 utama	 dilakukan	 adalah	menghindari	 ter-
jadinya	pemindahan	penyakit	di	 antara	manusia.	Penderita	mesti	diisolasi,	
demikian	juga	perawatannya	mesti	tersendiri.	Ekskresi	dari	pasien	ataupun	
hasil	 bahan	 bahan	 yang	 berkaitan	 dengan	 penderita	 semestinya	 dianggap	
sebagai	 sumber	 infeksi	 dan	 ditangani	 serta	 dibersihkan	 dengan	 cara	 yang	
memadai.	

Personel	 yang	 berhubungan	 dengan	 penderita	 mesti	 dilatih	 secara	
cukup,	 jumlahnya	dibatasi	dan	disediakan	pakaian	pengaman	seperti:	baju	
panjang,	 sarung	 tangan,	masker,	 kacamata,	 topi,	 dan	 kaos	 kaki	 (Simpson,	
1978 dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).	

Perlakuan	 terhadap	 pen-
de		rita	 dilakukan	 dengan	 pem-
be ri an elektrolit untuk meng-
hin	dari	 terjadinya	 dehidrasi,	
pem  beri  an antikoagulan un tuk 
men	cegah	 terjadinya	 per			darah-
an	 intravascular,	pem	be	rian	ok-
sigen,	manajemen	ter	hadap	rasa	
sakit, pemberian an tibiotika 
dan	 antimikotik	 untuk	 tujuan	
pen				cegahan	 ter	hadap	 infeksi	
se	kunder.	 Pemberian	 vaksin	 re-
kom	binan	 juga	dinyatakan	berhasil	ketika	dicobakan	terhadap	peneliti	asal	
Jerman	 yang	 mengalami	 kecelakaan	 kerja	 akibat	 jarum	 yang	 digunakan	
terkontaminasi virus Ebola (Anon, 2013).

Michelow	 et al.	 (2011)	 menemukan	 bahwa	 pemberian	 dosis	 tinggi	
Manosa-binding lectin,	dapat	memberikan	proteksi	terhadap	keganasan	virus	
Ebola	 pada	 hewan	percobaan	 sehingga	memberikan	harapan	 baru	 sebagai	
antiviral	pada	penderita.
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Daftar Pertanyaan

1.	 Mengapa	Ebola	dipandang	sangat	berbahaya	bagi	manusia	dan	bagai-
mana	gejala	klinisnya?

2.	 Apa	 yang	 mesti	 dipersiapkan	 untuk	 mencegah	 penularan	 virus	 EBO	
pada	manusia?



50 B u k u  A j a r  Z o o n o s i s



   51

Protozoal Zoonosis

sasaran Belajar

1. Mahasiswa dapat menyebutkan penyakit protozoal zoonosis yang penting 
beserta agen penyebabnya.

2. Mahasiswa dapat memahami kejadian penyakit protozoal zoonosis pada hewan 
serta cara penularannya pada manusia.

3. Mahasiswa mengetahui gejala klinis penyakit protozoal zoonosis serta cara 
pencegahan dan penanganannya.

1. ToXoPLasMosis

Etiologi : Toxoplasma gondii
sejarah  :

Toxoplasmosis	 adalah	 suatu	 penyakit	 protozoa	 sistemik	 yang	 dapat	
me	nyerang	 semua	 hewan	 berdarah	 panas.	 Penyakit	 ini	 disebabkan	 oleh	
Toxoplasma gondii, termasuk	dalam	subkelas	Coccidia	yang	diketemukan	kali	
pertama	oleh	Nicole	dan	Manceaux	 tahun	1909	pada	seekor	rodensia	yang	
disebut	gondii	di	Tunisia	(McCulloch	and	Remington,	1975	dalam Soejoedono,	
1999). Toxoplasma gondii	bersifat	obligat	intraseluler	(Ma	Guang-Yuan,	2009).

Di	 Indonesia	 toxoplasmosis	 sering	 kali	 digabung	 dengan	 penyebab	 pe-
nyakit	 lainnya	 yang	 kemudian	 disingkat	 menjadi	 TORCH,	 singkatan	 dari	
Toxoplasmosis-Rubella-Cytomegali-Herpes.	Tiga	penyakit	yang	disebut	terakhir	
disebabkan	 oleh	 virus	 sehingga	 banyak	 orang	 mengira	 bahwa	 penyebab	
toxoplasmosis	adalah	virus	(Dharmojono,	2001).

Penemuan	bahwa	toxoplasmosis	merupakan	penyakit	di	manusia	baru-
lah	 beberapa	 tahun	 kemudian	 dilaporkan	 oleh	 Dr.	 Joseph	 Janku,	 seorang	
oftalmologis	di	Praha,	yang	menemukan	kista	parasit	di	retina	seorang	anak	
penderita	hydrocephalus kongenital.	Kista	ini	diidentifikasi	sebagai	Toxoplasma 
(McCulloch	and	Remington,	1975	dalam	Soejoedono,	1999).

B  a  B 
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Toxoplasmosis merupakan penyakit zoonosis	 yang	 dijumpai	 di	 hampir	
seluruh	dunia,	termasuk	sebagai	opportunistic diseases pada	immunocompromise 
patients (Jones et al.,	 2003).	 Penderita	 toxoplasmosis yang immunocompetent 
umum	nya	 tidak	 menunjukkan	 gejala	 klinis	 karena	 adanya	 antibodi	 yang	
mampu	 mengeliminasi	 parasit.	 Infeksi	 dapat	 menimbulkan	 gejala	 yang	
cukup	berat	pada	penderita	gangguan	sistem	imun,	seperti	penderita	Aquired 
Immunodeficiency Syndrome (AIDS),	 pemakai	 hormon	 kortikosteroid	 jangka	
panjang,	dan	penderita	kanker	yang	sedang	menjalani	kemoterapi	(Artama,	
2009).	Infeksi	Toxoplasma	sering	dijumpai	namun	jarang	menunjukkan	gejala	
klinis.	Dilaporkan	bahwa	kira-kira	 sepertiga	dari	 seluruh	penduduk	dunia	
mempunyai	antibodi	terhadap	penyakit	ini.	Prevalensi	reaktor	atau	individu	
dengan	 seropositif	yang	dibuktikan	dengan	uji	 intradermal,	biasanya	 lebih	
tinggi	pada	daerah-daerah	panas	dan	 lembab	daripada	daerah	dingin	dan	
kering	(Acha	and	Szyfres,	1987	dalam	Soejoedono,	1999).

Toxoplasma gondii	ditemukan	dalam	3	bentuk	utama	yaitu:	1)	Tachyzoites 
(disebut	 juga	 throphozoites atau endozoites)	biasanya	ditemukan	pada	 infeksi	
akut, 2) Bradyzoites (merozoites, cystozoites)	berbentuk	kista	di	dalam	jaringan	
(tissular cyst)	 dan	 biasanya	 menyebabkan	 infeksi	 kronis	 ataupun	 infeksi	
laten,	dan	3)	Oocysts,	merupakan	bentuk	yang	semata-mata	ditemukan	pada	
intestinal	 kucing.	 Hospes	 definitifnya	 adalah	 kucing	 piaraan	 (Felis catus) 
dan	beberapa	spesies	dari	bangsa	kucing	liar.	Di	dalam	saluran	pencernaan	
kucing (enteroepithelial cycle), parasit menghasilkan 5 bentuk aseksual yang 
berbeda,	yakni	bentuk	A	sampai	E	dan	berakhir	dengan	1	gametogony yang 
disebut	sebagai	Oocysts.

Kucing	menjadi	 terinfeksi	 akibat	 salah	 satu	dari	 ketiga	bentuk	di	 atas	
dengan	 urutan	 frekuensinya	 yaitu:	 bradyzoites, oocysts, dan	 jarang-jarang	
oleh tachyzoites.	 Di	 dalam	 tubuh	 hospes,	 periode	 prepatent (waktu antara 
awal	 infeksi	dengan	pelepasan	oocysts)	berbeda-beda	sesuai	dengan	bentuk	
infektifnya	yakni;	3-10	hari	dengan	tissular cysts	dan	bisa	20-24	hari	apabila	
dengan	oocysts	serta	periode	prepatent	dengan	tachyzoites 5-10 hari atau lebih. 
Kucing	 melepaskan	 oocyst-nya	 bersama	 feses	 dalam	 3-15	 hari	 tergantung	
dari	 imunitas	 yang	 didapat.	 Kucing	 akan	 menghentikan	 memproduksi	
oocyst,	namun	akan	mulai	lagi	saat	imunitas	kucing	melemah.	Jumlah	oocysts 
yang	dilepaskan	bervariasi	mulai	dari	beberapa	ratusan	sampai	jutaan.	Pada	
feses	yang	baru	dikeluarkan	kucing,	ocysts	tidak	akan	bersporulasi	dan	tidak	
infeksius.	 Sporulasi	 biasanya	 terjadi	 setelah	 sehari	 atau	 lebih,	 tergantung	
pada	 temperatur,	 kelembapan,	 dan	 aerasi.	 Sporulasi	 akan	 menghasilkan	
2 sporocysts, di	 mana masing-masing	 sporocyst	 mengandung	 4 sporozoites. 
Oocysts	 dari	 T. gondii	 memiliki	 bentuk	 yang	 sama	 dengan	 genus	 Isospora. 
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Karakteristik	biologi	yang	penting	adalah	oocysts	yang	disporulasikan	bersifat	
sangat	resistan	terhadap	faktor	lingkungan	dan	dapat	bertahan	hidup	dalam	
kelembaban,	lapisan	atas	tanah	yang	lembab/teduh	sampai	1	tahun.

Kucing	 dianggap	 sebagai	 hospes definitive dari	 T. gondii	 karena	 pada	
kucing	terjadi	siklus	seksual	dalam	saluran	pencernaannya,	di	samping	kucing	
bertindak	 sebagai	 host intermediate untuk siklus tissular, siklus extraenteric, 
dan siklus asexual yang	biasanya	 terjadi	 secara	bersama-sama	dengan	phase 
enteroepithelial.	Atas	dasar	itu	kucing	dianggap	sebagai	hospes	yang	lengkap	
karena	 dapat	 bertindak	 sebagai	 hospes	 definitive	 dan	 hospes	 intermediate. 
Hewan yang lain termasuk manusia merupakan hospes intermediate karena 
hanya	terjadi	phase extraintestinal saja.

Parasit akan memulai siklus extraintestinal ketika manusia atau hospes 
intermediate lainnya menelan oocyst yang bersporulasi atau menelan jaringan 
hewan	 yang	 mengandung	 kista	 yang	 berisi	 bradyzoite. Perkembangan 
selanjutnya	adalah	menjadi	tachyzoite atau	bentuk	proliferasi	yang	selanjutnya	
akan	memperbanyak	 diri	 secara	 cepat	 di	 dalam	 lamina propria usus halus. 
Tachyzoite	akan	terbawa	oleh	pembuluh	vena	dan	limfa,	selanjutnya	menuju	
paru-paru	 terus	menyebar	melalui	 sirkulasi	 arteri,	 juga	 terjadi	 penyebaran	
dari	sel	ke	sel	dengan	perantaraan	macrophages, lymphocytes,	dan	granulocytes 
sebagai	bahan	tambahan	yang	bersirkulasi	dalam	bentuk	bebas.	Toxoplasma	
adalah	 parasit obligate intracelluler,	 bentuk	 be	bas	 akan	 hilang	 dalam	waktu	

yang singkat. Tachyzoite hanya 
ditemukan	dalam	sel	berinti,	
yang	 akan	 berproliferasi	 se-
cara	 cepat	 sampai	 sel	 yang	
di		huni	nya	 rusak.	 Tachyzoite 
da	pat	 me	nyerang	 sel	 berinti	
dari	 beberapa	 jaringan,	 na-
mun	 parasit	 lebih	 sering	 di-
jumpai	 pada	 muskulus	 dan	
sistem	saraf.	Apabila	sel	yang	
mengandung	 parasit	 pe	cah	
ma ka tachyzoite akan meng-
infeksi	sel	yang	baru.	

Masa	 proliferasi	 ini	 dianggap	 sebagai	 penentu	 fase	 akut	 dari	 toxo-
plasmosis.	Sebanyak	100	parasit	per	sel	dapat	ditemukan	dalam	fase	ini	dan	
dari	sudut	pandang	kedokteran	masa	ini	dianggap	sebagai	saat	yang	penting	
karena	parasit	akan	mudah	dilawan	dengan	pengobatan.	

Gambar 30. Tachyzoites dari Toxoplasma (Septiana, 2010).
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Perkembangan	imunitas	hospes	sudah	mulai	 terlihat	saat	adanya	kista	
menempati	membran.	Kista	dapat	terlihat	dalam	1-2	minggu	setelah	infeksi.	
Masing-masing	kista	tergantung	pada	ukurannya	dapat	mengandung	ratusan	
atau ribuan bradyzoite.	Kista	 biasanya	dijumpai	 pada	 sel	 dari	CNS, choroid, 
dan retina,	serta	otot	(skelet	dan	jantung).	Kista	di	dalam	tubuh	hewan	dapat	
bertahan	 dalam	 bertahun-tahun	 atau	 sepanjang	 hidup	 dari	 hospes.	 Otak	
merupakan	tempat	khusus	berlindung	dari	kista,	kemungkinan	disebabkan	
karena	 dapat	 terhindarnya	 oleh	 antibodi.	 Kista	 pada	 jaringan	 bersifat	 re-
sisten	 terhadap	 faktor	 lingkungan	dan	 sangat	penting	dalam	epidemiologi	
penyakit. Kista bradyzoit tidak	terjangkau	oleh	obat	yang	digunakan.	Siklus	
selanjutnya	akan	 terjadi	kembali	 ketika	hospes	 intermediate atau hospes de-
finitive	mengonsumsi	daging	atau	jaringan	yang	mengandung	kista.

Strain toxoplasma	 berbeda	 di	 dalam	daya	 invasinya	 dan	 tingkat	multi-
plikasinya	 selanjutnya,	 berbeda	 juga	 dalam	 tingkat	 virulensinya.	 Beberapa	
strain	bersifat	virulen	untuk	satu	hewan	namun	tidak	untuk	hewan	lainnya	
(Dubey, 1977 dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).	

Distribusi Geografis

Tersebar	luas	di	seluruh	dunia	(salah	satu	dari	sebagian	besar	zoonosis 
yang	tersebar	luas	di	dunia).	Menurut	data	WHO,	diketahui	sekitar	800	juta	
orang	 di	 daerah	 tropis	menderita	malaria,	 200	 juta	 schistosomiasis, 200 juta 
leismaniasis, 120 juta filariasis, 13 juta trypanosomiasis, dan	lebih	dari	300	juta	
menderita	toxoplasmosis (WHO 2009 dalam Artama 2010).

Penyakit pada Manusia

Infeksi	 biasanya	 terjadi	 secara	 subklinis.	 Simtomatik toxoplasma	 dapat	
terjadi	 secara	 kongenital ataupun postnatal.	 Infekasi	 secara	 intra	 uterin	
merupakan	infeksi	yang	sangat	serius	dengan	frekuensinya	yang	bervariasi	
dari	satu	daerah	ke	daerah	lainnya.	Di	Amerika	Serikat	diperkirakan	kurang	
dari	 0,1%	 orang-orang	 dewasa	 yang	 terinfeksi	 didapat	 secara	 kongenital.	
Infeksi	 pada	 fetus	 terjadi	 ketika	 si	 ibu	 terpapar	 infeksi	 primer	 (simtomatis 
ataupun asimtomatis)	pada	awal	kehamilannya.	Keparahan	infeksi	kongenital	
bervariasi	 sesuai	 dengan	 lama	 infeksi	 di	 dalam	 fetus,	 di	 mana	 sebagian	
besar	lesi	yang	ditimbulkan	terlihat	pada	trimester	pertama	dari	kehamilan	
(WHO, 1979 dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).	Fetus	menjadi	 terinfeksi	akibat	
dari	 meternal parasitemia yang terbawa lewat placenta.	 Studi	 pendahuluan	
terhadap	wanita	 serta	percobaan	pada	hewan	kelinci	menunjukkan	bahwa	
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infeksi	primer	pada	si	 ibu	terutama	pada	masa	kehamilan	tidak	hanya	me-
nyebabkan fetopathy, tetapi juga kongenital toxoplasmosis.	Infeksi	pada	trimester	
pertama	 kehamilan	 hanya	 sebagian	 kecil	 yang	 menyebabkan	 terjadinya	
infeksi	 fetal	 yang	 akut,	 namun	 bahaya	 dari	 fetophaty	 yang	 ditimbulkan	
akan	 sangat	 besar.	 Pada	 anak-anak	 yang	 ibunya	 terinfeksi	 pada	 trimester	
pertama	 kehamilannya,	 diperkirakan	 sebesar	 17%	 menjadi	 terinfeksi	 dan	
80%	 dari	 jumlah	 itu	 akan	 menderita	 infeksi	 penyakit	 yang	 parah.	 Infeksi	
pada	trimester	kedua	mengakibatkan	25%	fetus	menjadi	terinfeksi	dan	dari	
jumlah	 itu	 akan	menimbulkan	 bahaya	 sebesar	 30%.	 Infeksi	 pada	 trimester	
ketiga	akan	mengakibatkan	sebagian	besar	fetus	menjadi	terinfeksi,	namun	
tidak	menampakkan	gejala	klinis.	Permasalahan	yang	 terpenting	pada	wa-
nita	 hamil	 yang	 terinfeksi	 dan	 pemindahan	 infeksinya	 kepada	 fetus	 lewat	
plasentanya	 adalah	 bahwa	 fetus	 akan	menerima	 imunitas	 serta	 infeksi	 se-
lanjutnya	 tidak	 lagi	 berisiko	 terhadap	 fetus	 (pada	 kehamilan	 berikutnya).	
Efek	 dari	 kongenital	 toxoplasma	 pada	masa	 prenatal	 adalah	 terjadinya	 pa-
ra	sitemia	 dan	 secara	 umum	menyebabkan	 terjadinya	 abortus ataupun ke-
lahiran	prematur.	Sebagian	besar	infeksi	kongenital	tidak	bersifat	fatal,	dan	
manifestasi	klinis	yang	 tampak	maksimum	10-15%	dari	kasus	 (WHO,	1979	
dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).

Sebagian	 besar	 anak-anak	 yang	 terinfeksi	 kongenital	 terlihat	 adanya	
penurunan	 ketajaman	 penglihatan,	 sementara	 yang	 lainnya	menderita	 pe-
nya	kit	yang	parah.	Penyakit	biasanya	berjalan	lama	disebabkan	oleh	belum	
sem	purnanya	 sistem	 imun	pada	bayi	 yang	baru	 lahir.	Gambaran	klinisnya	
meliputi: retinochoroiditis, hydrocephalus, convulsions,	dan	kalsifikasi intracerebral 
terutama	di	daerah	occipital. Demam, erupsi, hepatomegali, dan splenomegali 
dapat	juga	terlihat.	

Gambar 31. Hydrocephalus akibat kongenital toxoplasmosis (Dubey and Beattie, 1988).
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Akibat	 selanjutnya	 dari	 infeksi	 prenatal	 meliputi	 terjadinya	 serangan	
kejang sewaktu lahir atau beberapa saat sebelumnya. Beberapa akibat lanjut-
annya seperti: neuropsychic retardation, chorioretinitis, hydrocephaly, microcephaly, 
epilepsy, dan	 ketulian akan tampak beberapa bulan atau beberapa tahun 
berikutnya.	Gambaran	penyakit	secara	klasik	akan	terlihat	xanthochromia dan	
mononuclear pleocytosis pada	cairan	cerebrospinal. Retinochoroiditis dan	 tanda-
tanda	 dari	 encephalitis	 relatif	 sering	 sementara	 hydrocephaly terlihat 3-14% 
dari	kasus	pada	anak-anak.

Toxoplasma	yang	didapat	setelah	lahir	umumnya	bersifat	kurang	serius.	
Manifestasinya	 beraneka	 ragam	 tergantung	 dari	 virulensi	 masing-masing	
strain	dan	 lokalisasi	dari	parasit.	Bentuk	klinik	yang	umum	adalah	bentuk	
lymphatic	dengan	satu	atau	lebih	limfonodus	yang	terpengaruh.	Secara	umum	
penderita	 akan	 sembuh	 spontan	 dalam	 beberapa	 minggu	 atau	 beberapa	
bulan.	Kebanyakan	kasus	lewat	dari	medis	dan	berjalan	tanpa	diketahui.

Bentuk	serius	dari	toxoplasma	yang	didapat	tidak	begitu	umum,	dimani-
festasikan	sebagai	demam, maculopapular eruption, malaise, myalgia, pneumonia, 
myocarditis, myositis, dan meningoencephalitis.

Baru-baru ini sejumlah besar kasus toxoplasmosis	 pada	 penderita	 ter-
lihat	 adanya	 kerusakan	pada	 sistem	 imun	 atau	penderita	memerlukan	pe-
nanganan	 dengan	 immunosuppressive. Penyakit umumnya berjalan serius 
dan	fatal.	Encephalitis	sangat	sering	pada	penderita	 immunocompromised dan	
sering	merupakan	penyebab	kematian.	Penyakit	disebabkan	oleh	reaktivasi	
infeksi	kronis,	sementara	penderita	immunocompromised tidak	mampu	untuk	
melawannya. 

Ocular toxoplsmosis	yang	umum	dimanifestasikan	sebagai	retinochoroiditis 
(lebih	 dari	 80%),	 sementara	 lesi	 lainnya	 berupa	 strabismus, nystagmus,	 dan	
micropthalmia. Lesi	ocular toxoplasma	pada	bayi	yang	baru	lahir	sangat	sering	
dan	umumnya	bilateral. 

Penyakit pada Hewan

Penyakit	pada	hewan	umumnya	sama	dengan	penyakit	pada	manusia.	
Infeksi	 umumnya	 bersifat	 asimtomatik,	 namun	 pada	 beberapa	 spesies	 se-
perti	 domba	 dapat	menimbulkan	 kerugian	 ekonomi	 yang	 tidak	 terhitung.	
Dharmojono	 (2001)	 mengungkapkan	 bahwa	 dalam	 suatu	 survei	 serologi,	
prevalensi	 antibodi	 terhadap	 toxoplasmosis	 didapatkan	 pada	 kucing	 (35-
73%),	kambing	(11-60%),	babi	(11-35%),	anjing	(75%),	dan	manusia	(2-63%).	
Penelitian	 terbaru	 terhadap	 sampel	 serum	 dari	 hewan	 yang	 diambil	 dari	
seluruh	 provinsi	 di	 Indonesia	 dengan	 uji	 ELISA Sandwich menggunakan 
protein	ESA	dan	antibodi	monoklonal	antibovine/goat/sheep IgG-alkaline phos-
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phatase conjugated diperoleh	prevalensi toxoplasmosis pada	sapi	sebesar	8,77%,	
kambing	 51,	 03	%,	 dan	 domba	 adalah	 45,	 01%	 (Artama,	 et al., 2008 dalam 
Artama, 2010).

Domba

Dari	sudut	pandang	kesehatan	masyarakat	dan	ekonomi,	spesies	yang	
sangat	penting	dipengaruhi	karena	adaya	infeksi	toxoplasmosis	adalah	domba.	
Penyakit	 ini	 sangat	 besar	 pengaruhnya	 secara	 ekonomis	 di	 New	 Zealand,	
Australia,	 dan	 Britania	 Raya.	 Juga	 dikonfirmasikan	 berpengaruh	 besar	 di	
Denmark,	Swedia,	Norwegia,	Rusia,	Turki,	dan	USA,	serta	daerah	daerah	lain-
nya	di	mana	 industri	dombanya	berkembang.	Prevalesi	penyakit	diketahui	
terkait	erat	dengan	banyaknya	kucing (Felis catus)	di	padang	penggembalaan.	
Sebagian	kecil	kucing	cukup	berpeluang	untuk	mengontaminasi	tanah	dalam	
waktu	yang	singkat	ketika	satu	hewan	saja	dapat	melepaskan	jutaan	oocytes 
setelah	memakan	satu	tikus	yang	terinfeksisehingga	domba	yang	merumput	
akan berpeluang besar menelan oocytes	dari	feses	kucing	(Dubey,	1977	dalam 
Acha	and	Szyfres	1987).

Hewan	terinfeksi	dicirikan	dengan	placentitis, abortions, encephalitis,	dan	
ocular lesions.	Domba	yang	menunjukkan	tanda	placentitis pada	akhir	bulan	
kebuntingan	akan	melahirkan	anak-anak	domba	yang	mati	ataukah	lemah.	
Domba	yang	memperoleh	infeksi	kongenital	akan	menunjukkan	gejala	mus-
cular incoordination,	 fisik	 yang	 lemah,	 serta	 tidak	 dapat	merumput/makan.	
Bilamana	infeksi	terjadi	pada	umur	45	sampai	55	hari	dari	kebuntingan,	fetus	
umumnya	akan	mati.	Apabila	infeksi	terjadi	pada	bulan	ketiga	kebuntingan	
maka	 akan	 dilahirkan	 anak	 domba	 yang	 hidup,	 namun	 sakit-sakitan	 dan	
apabila	infeksi	terjadi	pada	bulan	keempat	kebuntingan	kemungkinan	akan	
melahirkan	 anak-anak	domba	yang	 terinfeksi	 namun	bersifat	 asimtomatik.	
Penyakit	pada	domba	dewasa	merupakan	suatu	pengecualian.

Di	New	Zeland,	toxoplasma	adalah	salah	satu	peyebab	kematian	perinatal	
pada	domba.	Di	Tasmania,	Australia	T. gondii	diperkirakan	merupakan	agen	
penyebab abortion dan	 kematian	 neonatal	 pada	 domba	 sebesar	 46%	 pada	
tahun	1962	dan	1968	(Munday,	1975	dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).

Babi

Beberapa wabah akibat toxoplasma	pada	babi	pernah	diungkapkan	meng-
akibatkan	terjadinya	pneumonia dan	encephalitis	pada	anak	babi	serta	abortus 
pada	 babi	 dewasa.	 Swine toxoplasma	 secara	 ekonomis	 memilki	 nilai	 yang	
sangat	penting	di	 Jepang.	Daging	babi	dan	daging	domba	sering	dianggap	
sebagai	sumber	infeksi	pada	manusia.
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Sapi dan Kuda

Simtomatik toxoplasma	 tidak	 terlalu	 sering	 dijumpai	 pada	 sapi.	 Pada	
bebe	rapa	wabah	dengan	kejadian	 akut	ditandai	 oleh	demam,	dyspnea, dan	
tanda-tanda	nervous.	Pada	kuda	infeksi	asimtomatik	sangat	umum	dijumpai	
namun	kejadiannya	jarang	dijumpai.

Anjing dan Kucing

Infeksi	asimtomatik	umum	dijumpai	pada	kucing.	Spesies	ini	memain-
kan	peranan	yang	amat	penting	dalam	epidemiologi	penyakit.	Di	Memphis,	
Tennessee	USA,	parasit	ditemukan	pada	otak	sebesar	24,3%	dari	140	kucing	
yang	diuji	dan	11%	di	kota	lain	USA	(Dubey,	1973	dalam	Acha	and	Szyfres,	
1987).	 Secara	 umum	dijumpai	 adanya	 bentuk-bentuk	 intestinal,	 encephalitis 
dan	 bentuk	 ocular.	 Pada	 hewan-hewan	 muda	 berhasil	 ditemukan	 bentuk	
diarrhea, hepatitis, myocarditis, myositis, pneumonia, dan encephalitis. 

Pada	anjing	tingkat	seropositif	ditemukan	cukup	tinggi Toxoplasma sim-
tomatik	terjadi	terutama	pada	anak	anjing	bilamana	kejadiannya	bersamaan	
dengan	Distemper ataupun penyakit lainnya.

Kelinci dan Marmut

Kejadiannya	 dapat	 dijumpai	 pada	 kelinci	 liar	 maupun	 peliharaan	 di	
seluruh	dunia.	Penyakit	yang	bersifat	simtomatik	umumnya	dijumpai	pada	
hewan	muda.	

Burung

Clinical toxoplasmosis	 pada	burung	 tidak	umum	dijumpai.	Penyakit	di-
temukan	 pada	 beberapa	 spesies	 unggas	 peliharaan	 (ayam,	 itik,	 burung,	
mer	pati).	 Pada	 kasus	 yang	 akut	 dijumpai	 adanya	 necrotic focci	 pada	 hati,	
limfa,	paru,	dan	limfonodus.	Burung	terinfeksi	akibat	memakan	tanah	yang	
terkontaminasi oocytes dari	feses	kucing.

sumber infeksi dan Model Tansmisi

Host definitive	dari	parasit	adalah	kucing	peliharaan	dan	beberapa	bangsa	
kucing	liar	dari	genus	Felis dan Lynx.	Kucing	sangat	mendasar	di	dalam	epi-
demiologi	 karena	 fesesnya	 yang	mengandung	 oocytes	 yang	 disporulasikan	
pada	 lingkungan	 luar	 dan	 cenderung	 resistan	 terhadap	 faktor	 lingkungan	
baik	fisik	maupun	kimia.	Kucing	menjadi	terinfeksi	karena	memakan	daging	
mentah,	memakan	burung	atau	tikus	yang	mengandung	kista	bradyzoit. Feses 
kucing	adalah	sumber	infeksi	pada	beberapa	mamalia	dan	burung.	Dengan	



  P r o t o z o a l  Z o o n o s i s  59

adanya	konfirmasi	siklus	seksual	dari	parasit	di	dalam	saluran	pencernaan	
kucing	 dan	 pembentukan	 oocyte,	 mekanisme	 infeksi	 dari	 herbivora	 telah	
dapat	dijelaskan,	 infeksi	dapat	terjadi	karena	ingesti	makanan	daging	yang	
ter kontaminasi oleh oocyst.

Hewan	karnivora	peliharaan,	predator,	dan	pemakan	bangkai	menjadi	
terinfeksi	akibat	mengonsumsi	daging	mentah	yang	mengandung	cysta (bra-
dy zoite). Manusia	menjadi	 terinfeksi	 dengan	mengonsumsi	 daging	mentah	
ataupun	daging	yang	tidak	cukup	dimasak	terutama	dari	domba,	babi,	dan	
kambing.	Adanya	tingkatan	tertinggi	dari	kista	jaringan	dan	seropositif	yang	
ditemukan	pada	domba	dan	babi	menunjukkan	bahwa	hewan	 ini	merupa-

Gambar 32. Siklus transmisi Toxoplasma pada kucing (Anon, 2005b).
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kan	sumber	infeksi	yang	utama.	Beberapa	tahun	yang	lalu	dilaporkan	adanya	
kejadian	wabah	limfadenitis toxoplasma	di	antara	mahasiswa	kedokteran	yang	
memakan	 hamburger	 tidak	 dimasak	 di	 kafetaria	 Universitasnya.	 Setelah	
masa	inkubasi	8-13	hari,	5	orang	mahasiswa	menjadi	demam, cephalgia, myal-
gia, limfadenopathy, splenomegaly,	 dan	 keadaan	 ini	 diperkuat	 oleh	 adanya	
ting	kat	 titer	 yang	 tinggi	 pada	 uji	 Sabin-Feldman	 dan	 uji	 CFT	 (Kean	 et al., 
1969 dalam	 Acha	 and	 Szyfres,	 1987).	 Daging	 sapi	 yang	 digunakan	 untuk	
hamburger	mungkin	terkontaminasi	oleh	daging	babi.	

Dalam	kesempatan	lainnya	juga	terjadi	di	USA,	terhadap	4	orang	yang	
makan	malam	 di	 restoran	 yang	 dipersiapkan	 dengan	 daging	 sapi	mentah	
(CDC	of	USA,	1975	dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).	

Satu	hal	penting	yang	menunjukan	hubungan	antara	tingkat	seropositif	
dengan	pekerja	pengolah	daging	adalah	terlihat	dari	studi	serologi	di	antara	
144	 pekerja	 pada	 RPH	 di	 Belo	 Horizont	 Brazil.	 Prevalensi	 dari	 reaktor	
ditemukan	sebesar	72%	dengan	tingkat	seropositif	tertinggi	terjadi	di	antara	
inspektor	 daging	 (92%)	 dan	 terendah	 di	 antara	 tenaga	 pengumpul	 (60%)	
(Riemann et al., 1975 dalam	 Acha	 and	 Szyfres,1987).	 Prevalensi	 tertinggi	
dari	 reaktor	 juga	 telah	ditemukan	pada	kelompok	 ibu	 rumah	 tangga	yang	
menangani	daging	di	dapur	dibandingkan	dengan	populasi	 secara	umum.	

Gambar 33. Siklus transmisi Toxoplasma pada hewan piaraan dan manusia (Acha and Szyfres, 1987).
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Hal	ini	dapat	dijelaskan	dari	adanya	kontaminasi	pada	tangan	dari	 ibu-ibu	
rumah	tangga	tersebut	yang	berlanjut	menjadi	infeksi	melalui	mulut.	Di	sisi	
lain,	hubungan	antara	pemilik	kucing	dengan	prevalensi	 seropositif	paling	
tidak	ditemukan	dua	kali	 lebih	tinggi	di	antara	orang-orang	yang	memiliki	
kucing	di	rumahnya	daripada	yang	tidak	memiliki	(Banister,1982	dalam	Acha	
and	Szyfres,1987).

Penelitian	 terbaru	 menerangkan	 bahwa	 mekanisme	 infeksi	 di	 daerah	
hutan	tropis	di	mana	tidak	ada	kucing	peliharaan,	di	antara	herbivora	dan	
di	 antara	pemukiman	penduduk	yang	 tidak	mengonsumsi	daging	mentah	
ditemukan	 bahwa	 beberapa	 spesies	 bangsa	 kucing	 liar	 seperti	 “ocelots” 
(Felis pardalis)	dan	“Jaguarundis” (Felis yagouaroundi) mempunyai oocyst pada	
saluran	 pencernaannya.	 Wabah	 terbaru	 dari	 toxoplasmosis	 ditemukan	 di	
antara	 tentara-tentara	 yang	 bertugas	 di	 hutan	 Panama	 berkaitan	 dengan	
kebiasaan	 minum	 yang	 berasal	 dari	 air	 selokan	 yang	 kemungkinan	 besar	
terkontaminasi	oleh	feses	yang	berasal	dari	bangsa	kucing	liar	(Benenson	et 
al., 1982 dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).

Peranan Hewan dalam Epidemiologi Penyakit

Di	antara	kista	yang	mengandung	bradyzoite	yang	 terdapat	pada	mus-
kulus	ataupun	visceral	dari	sejumlah	hewan	serta	oocyst	pada	feses	kucing,	
semuanya	memegang	peranan	penting	di	dalam	penyebaran	 infeksi	 secara	
alamiah. Tachyzoites	memegang	 peranan	 yang	 amat	 penting	 di	 dalam	 per-
pindahan	infeksi	secara	 intrauterin	pada	beberapa	spesies	hewan,	 termasuk	
manusia.	Manusia	 adalah	 accidental host	 dan	 tidak	mempunyai	 peranan	di	
dalam	pemeliharaan	infeksi.

Diagnosis

Parasit	dapat	diisolasi	dari	jaringan	atau	cairan	tubuh	dengan	cara	meng-
inokulasikan	secara	intraperitoneal	pada	mencit.	Sampel	daging	yang	tersangka	
akan menimbulkan ulcer	 pada	 saluran	 cerna	 hewan	 yang	 diinokulsikan.	
Pada	minggu	pertama	setelah	inokulasi	eksudat	peritoneal,	selanjutnya	diuji	
untuk	melihat	 adanya	 tachyzoite.	 Setelah	 6	minggu,	diadakan	diagnosis	 se-
rologi	 pada	 hewan	 yang	 masih	 hidup	 dan	 apabila	 mencit	 teridentifikasi	
positif,	 selanjutnya	mencit	dibunuh	untuk	melihat	adanya	kista	pada	otak-
nya.	Perkembangan	terbaru	deteksi	antigen	 toxoplasma	pada	 jaringan	dapat	
dikerjakan	 dengan	 direct immunofluorescence	 atau	 ELISA.	 Keuntungan	 dari	
metode	 ini	 adalah	 dapat	 membedakan	 adanya	 infeksi	 kronis	 dan	 infeksi	
baru	(Van	Knapen	and	Paggabean,	1982	dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).
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Pada	 penderita	 akut,	 parasit	 kadang-kadang	 terlihat	 secara	 mikros		-	
kopis. Untuk tujuan ini teknik direct immunofluorescence	 sangat	dibutuhkan.	
Uji	se	ro	logis	selanjutnya	adalah	menggunakan:	Sabin-Feldman dye test, indirect 
im munofluorencence, indirect hemmaglutination, complement fixation, direct agglu-
tina tion, dan ELISA.

Penggunaan Sabin-Fildman dye test	didasarkan	atas	kegagalan	tachyzoites 
bebas (trophozoites)	diwarnai	oleh	methylene blue	ketika	ditempatkan	pada	se-
rum	yang	mengandung	antibodi	spesifik.	Uji	ini	sangat	sensitif	dengan	spe-
sifisitas	memuaskan,	 namun	memerlukan	 penggunaan	mencit	 dan	 parasit	
toxoplasma	hidup.

Uji indirect immunofluorencence	memberikan	hasil	sepadan	dengan	Sabin-
Feldman	tanpa	memerlukan	penggunaan	parasit	hidup	dan	sekarang	ini	di-
gunakan	secara	luas.	Indirect hemaglutination	memberikan	hasil	positif	pada	
stadium	akhir	infeksi	sehingga	kurang	tepat	digunakan	pada	fase	akut	serta	
memerlukan	adanya	standarisasi	antigen	yang	tinggi.

Uji indirect immunofluorescence dan ELISA merupakan uji yang sangat 
diminati	 akibat	 dari	 kemampuannya	 untuk	 mendeteksi	 antibodi	 IgM,	
karakteristik	dari	penyakit	akut,	serta	membedakan	toxoplasma congenital	dan	
toxoplasma	yang	didapat.	Kehadiran	antibodi	IgM	pada	serum	dari	bayi	yang	
baru	 lahir	meyakinkan	 bahwa	 fetus	 telah	menghasilkan	 antibodi	 di	 dalam	
uterus	 sebagai	 respon	 terhadap	 infeksi.	Maternal	 immunoglobulin ini	 tidak	
dapat	 bersilangan	 dengan	 placental barrier	 terkecuali	 adanya	 lesi	 di	 dalam	
plasenta.	 Pada	 toxoplasmosis	 yang	 akut,	 IgM	mencapai	 tingkat	 maksimum	
pada	 bulan	 pertama	 dari	 penyakit	 dan	 bertahan	 rata-rata	 sampai	 8	 bulan.	
Sementara	itu,	IgG	terhadap	toxoplasma	masih	dapat	dideteksi	dalam	jangka	
lama	setelah	infeksi.	Uji	ELISA	untuk	mendeteksi	IgM,	diperkirakan	memiliki	
sensitivitas	sebesar	97%	dan	spesifisitas	100%	(Wielaard	et al., 1983 dalam	Acha	
and	Szyfres,	1987).

Uji intradermal	 dengan	 toxoplasmin	 terutama	 digunakan	 untuk	 studi	
epidemiologi	karena	uji	ini	memiliki	sensitivitas	rendah,	hasilnya	baru	terlihat	
positif	 setelah	 beberapa	 bulan	 infeksi.	 Uji	 ini	 tidak	 menunjukkan	 adanya	
infeksi	aktif,	tetapi	hanya	menunjukkan	bahwa	individu	telah	terpapar	oleh	
parasit	dan	menjadi	terinfeksi.

Prosedur	 apung	 dapat	 digunakan	 untuk	 menguji	 oocyst	 parasit	 pada	
feses	 kucing.	 Uji	 ELISA	 telah	 banyak	 digunakan	 pada	 RPH	 untuk	 tujuan	
mengetahui	adanya	toxoplasmosis	pada	babi	(Waltman	et al., 1984 dalam	Acha	
and	Szyfres,	1987).

Pengembangan teknik molekuler berupa probe,	telah	dikembangkan	oleh	
beberapa peneliti seperti Sumartono (2009) yang menggunakan sekuen DNA 
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repetitif	 yang	diketahui	dapat	mengenal	komplementernya	dengan	 tingkat	
sensitivitas	pada	dosis	24,47	pg.	Septiana	(2010)	melalui	probe	TS	yang	dibuat	
dari	sekuen	gen	SAG1	T. gondii	diketahui	dapat	mendeteksi	keberadaan	dari	
agen hingga konsentrasi probe	100	pg	dan	konsentrasi	DNA	takyzoit	hingga	
10	ng.	Lebih	lanjut,	Apsari	(2012)	mengembangkan	diagnosis	molekuler	toxo-
plasmosis	 berdasarkan	 sekuen	DNA	 spesifik	 stadium	 tachyzoites (sag-1)	 dan	
bradyzoites (bag-1)	pada	ayam	buras.	

Pengobatan

Pengobatan	 dengan	 memberikan	 sulfadiazine	 dengan	 dosis	 73	 mg/kg	
berat	 badan,	 dikombinasi	 dengan	 pyrimethamine	 dengan	 dosis	 0,44	 mg/kg	
berat	badan,	akan	bekerja	sinergis.	Namun	obat	ini	hanya	berefek	pada	toxo-
plasma	dalam	bentuk	tachyzoites/tropozoites	(Black	and	Boothroyd,	2000).	Oleh	
karena	itu,	pengobatan	dengan	obat	ini	harus	dilakukan	pada	stadium	seawal	
mungkin.	Obat	ini	akan	menyebabkan	efek	samping	buruk	kepada	sumsum	
tulang (bone marrow), pengobatan	harus	dibarengi	pemberian	vitamin	B	dan	
asam	 folinik	 (folinic acid). Klindamisin	 dapat	 diberikan	 per	 oral	 (dosis	 10-
40	mg/kg)	atau	suntikan	(dosis	25-50	mg/kg).	Pengobatan	dilakukan	selama	
2	minggu.	 Efek	 samping	 yang	mungkin	 timbul	 adalah	muntah,	 tidak	 ada	
nafsu	makan,	atau	mencret.	Bila	efek	samping	seperti	itu	timbul,	pemberian	
obat	dibagi	dalam	beberapa	kali	pemberian	dalam	sehari,	atau	dipilih	dosis	
minimal	 yang	direkomendasikan	 (Dharmojono,	 2001).	 Selain	 itu,	 obat-obat	
tersebut	bersifat	 toksik	 sehingga	 tidak	disarankan	untuk	digunakan	dalam	
jangka	waktu	lama	(Radke	et al., 2007).

kontrol

Feses	 kucing	 yang	 mengandung	 oocyst merupakan sumber utama 
infeksi	untuk	herbivora	dan	sejumlah	besar	untuk	babi.	Selanjutnya	daging	
yang	tidak	cukup	dimasak	merupakan	sumber	utama	infeksi	pada	manusia	
sehingga	penurunan	kontaminasi	pada	padang	pengembalaan	dalam	artian	
penurunan	 jumlah	 pemeliharan	 kucing	 dalam	 perkandangan	 merupakan	
tindakan	yang	amat	penting.

Tindakan	pencegahan	mesti	dilakukan	terhadap	semua	orang,	khususnya	
terhadap	 wanita	 hamil	 akibat	 terjadinya	 kongenital toxoplasmosis sekalipun 
tidak	 umum,	 namun	merupakan	masalah	 yang	 serius.	 Sumber	 utama	 ter-
jadinya	 infeksi	 adalah	 akibat	 konsumsi	 daging	 yang	 kurang	 dimasak	 dan	
kesalahan	penanganan	terhadap	daging	mentah	serta	penanganan	terhadap	
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feses	kucing	sehingga	untuk	mencegah	terjadinya	infeksi	materno-fetal, wa nita 
hamil	disarankan	untuk	menghindari	untuk	memakan	daging	yang	kurang	
dimasak,	 dan	 diharapkan	 untuk	 mencuci	 tangannya	 sehabis	 menangani	
daging	mentah,	sehabis	kontak	dengan	feses	kucing	atau	kotoran	atau	pasir,	
di	mana	kucing	sering	membuang	fesesnya.

Feses	kucing	mesti	dibuang	di	toilet	untuk	mencegah	oocyst bersporulasi. 
Kotak	pasir	yang	digunakan	kucing	mesti	disirami	dengan	air	hangat.

Pencegahan	lainnya	adalah	makanan	kucing	mesti	dipastikan	telah	di-
dinginkan (freezing) atau	dimasak.	Kucing	yang	melepaskan	oocyte	pada	feses-
nya	mesti	dijauhkan	dari	lingkungan	rumah	atau	ibu	hamil	yang	seronegatif	
atau	pasien	dengan	imun	yang	lemah.

Selain	tindakan	pencegahan	di	atas,	usaha	untuk	meminimalkan	keter-
paparan toxoplasma	 pada	 ibu	hamil	 adalah	dengan	melakukan	uji	 antibodi	
toxo plasma	 terhadap	kucing	piaraan.	Diasumsikan	bahwa	kucing	yang	diuji	
memiliki	antibodi	positif.	Hasil	ini	menunjukkan	bahwa	kucing	tersebut	telah	
memiliki immune/kekebalan	 terhadap	 infeksi	 dan	 tidak	 akan	 melepaskan	
oocystsnya	sebagai	sumber	infeksi.	Selanjutnya	kucing	yang	memiliki	anti	bodi	
negatif	terhadap	toxoplasma	berpeluang	besar	untuk	terinfeksi	toxoplasma	dan	
melepaskan oocysts-nya	dalam	1-2	minggu	 setelah	 terinfeksi.	 Jika	mungkin	
kucing	harus	diuji	sebelum	wanita	hamil.	Di	samping	terhadap	kucingnya,	
wanita	 (calon	 ibu)	 juga	disarankan	untuk	memeriksa	 antibodinya	 sebelum	
hamil.	Hasil	positif	menunjukkan	adanya	 infeksi	yang	 telah	 lama,	di	mana	
si	ibu	berarti	telah	memiliki	antibodi	sehingga	tidak	akan	memperkecil	ter-
jadinya	pemindahan	infeksi	secara	congenital	kepada	fetusnya	seandainya	si	
ibu	terpapar	lagi	oleh	parasit	selama	hamil.	Sebaliknya	hasil	uji	antibodi	yang	
negatif	menunjukkan	 bahwa	 si-ibu	 berpeluang	 besar	 untuk	memindahkan	
infeksinya	kepada	fetus,	apabila	si	ibu	terinfeksi	oleh	toxoplasma selama ke-
hamilannya (Anon, 2002).

Wanita	 yang	 memperoleh	 infeksi	 saat	 hamil	 mesti	 ditangani	 dengan	
pengo	batan	 kombinasi	 Sulfonamide	 dan	 Pyrimethamine	 bersama-sama	
dengan	 asam	 folinat.	 Pyrimethamin	 bersifat	 antagonis	 dengan	 asam	 foli-
nat	 sehingga	 dosisnya	 harus	 diatur	 agar	 tidak	 menimbulkan	 keracunan.	
Pengobatan	 harus	 dilakukan	 paling	 tidak	 selama	 30	 hari	 (Soeharsono,	
2002).	 Langkah	 selanjutnya	 disarankan	 untuk	 melakukan	 uji	 serologi	
pada	 awal-awal	 kehamilannya.	 Pyrimetamine	 dapat	 bersifat	 terratogenik	
maka	 pengobatan	 pada	 trimester	 pertama	 kehamilan	 hanya	diberikan	 sul-
fonamide	(Krick	dan	Remington,	1978	dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).	Untuk	
pengobatan	 terhadap	 kucing,	 Py	rimethamine	 sering	 bersifat	 toksik	 untuk	
beberapa	kucing.	Belakangan	ini	disarankan	untuk	menggunakan	anti		biotik	
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Clindamycin	 yang	 dianggap	 efektif	 untuk	 mengobati	 kucing	 penderita	
toxoplasmosis	 dengan	 sedikit	 efek	 samping	 yang	 ditemukan.	 Lebih	 lanjut	
dijelaskan	 bahwa	 sampai	 saat	 ini	 belum	 ada	 vaksin	 untuk	 pencegahan	
infeksi	 toxoplasma	baik	pada	kucing,	manusia	ataupun	spesies	 lainnya,	dan	
penelitian	ke	arah	ini	sedang	gencarnya	dilakukan	(Anon,	2002).
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Daftar Pertanyaan

1.	 Mengapa	 kucing	memegang	 peranan	 yang	 pokok	 di	 dalam	 transmisi	
Toxoplasmosis	di	alam?

2.	 Gambarkan	siklus	transmisi	Toxoplasmosis!
3.	 Mengapa	Toxoplasmosis	berbahaya	pada	ibu-ibu	hamil?
4.	 Jelaskan	cara	pencegahan	dan	pengobatan	Toxoplasmosis!
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2. crYPTosPoriDiosis 

Etiologi:

Genus	 Cryptosporidium, Famili Cryptosporidiidae,	 Subordo	 Eimeriina, 
Sub  class Coccidia	 dibentuk	menjadi	 beberapa	 spesies	 berdasarkan	 atas	 spe-
sies	 hewan	 yang	 terinfeksi	 dan	 lokasi	 anatominya.	 Namun	 penelitian	me-
nunjukkan	 bahwa	 parasit	 tidak	 spesifik	 terhadap	 satu	 spesies	 dan	 dapat	
dipindahkan	dari	 satu	 spesies	hewan	ke	 spesies	hewan	 lainnya.	Akibatnya	
Cryptosporidium	belakangan	ini	dianggap	sebagai	genus	monotypic (Tzipori et 
al.,1980 dalam Acha	and	Szyfres,	1987).	

Cryptosporidiosis	menyerang	saluran	cerna	dan	biasanya	infeksi	bersifat	
akut.	 Infeksi	 umumnya	 terjadi	 melalui	 rute	 fekal-oral,	 sering	 kali	 melalui	
air	 yang	 terkontaminasi.	 Gejala	 utama	 berupa	 diare,	 namun	 dapat	 segera	
sembuh	 pada	 orang	 yang	 mempunyai	 sistem	 kekebalan	 utuh,	 sedangkan	
pada	 individu	 yang	 mengalami	 immunocompromised seperti pasien AIDS, 
akan	timbul	gejala	yang	sangat	parah	dan	sering	kali	fatal.	Dijelaskan	bahwa	
organisme	ini	sangat	umum	dijumpai	pada	pasien	AIDS	dengan	gejala	diare	
(Anon, 2013).

siklus Hidup

Siklus	 hidupnya	 sama	 seperti	 Coccidia,	 dengan	 stadium	 aseksualnya	
berupa multiplikasi schizogony	atau	segmentasi,	dan	stadium	seksual	berupa	

fertilisasi	 sel	 betina	 (ma cro-
gametocyte) oleh sel jantan 
(mi  crogametocyte).	 Kedua	 sta-
dium	 perkembangan	 ini ter-
jadi	 di	 dalam	 hospes	 yang	
sama	 yakni	 pada	 per	muka	-
an epitel intestinal. Se balik-
nya	 pada	 Coccidia yang lain, 
perkembangan	 dan	 mul	ti-
pli	kasinya	 terjadi	 di	 dalam	
sel sitoplasma. Makro game to-
cyte yang	 dibuahi	 akan	 ber	-
kembang	menjadi	oocyst yang 
selanjutnya akan mem ben-
tuk 4 sporozoite tanpa mem   -
bran cyst. Oocyst dari Cryp-

Gambar 34. Beberapa tahap perkembangan Cryptosporidium 
dengan mikroskup elektron pada epithelium intestinal dari 

domba  (From: Gardiner et al., 1988, An Atlas of Protozoan 
Parasites in Animal Tissues, USDA Agriculture Handbook           

No. 651 dalam Anon., 2005a).
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tosporidium	 dapat	 ber-	 		sporulasi	 di	 dalam	 sel	 host,	 berbeda	 halnya	 dengan	
oocyst dari Eimeria dan Isospora	 sp	 yang	 tidak	dapat	 bersporulasi	 di	 dalam	
sel	 host	 (Blood	 dan	 Radostits,	 1989).	 Sporozoite	 dari	 Crytosporidium yang 
berkembang	 di	 dalam	 intestinal	 selanjutnya	 akan	 menjadi	 infektif	 ketika	
dilepaskan	bersama	feses	(Tzipori,1983	dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).	

Lamanya	oocyst	dapat	hidup	di	 luar	tubuh	hewan	belum	diketahui	se-
cara	pasti,	namun	diketahui	bahwa	oocyst	 bersifat	 sangat	 resisten	 terhadap	
disinfektan.	Hasil	penelitian	menunjukkan	bahwa	oocyst	dapat	dirusak	hanya	
dengan	10%	formalin	atau	5%	amoniak	setelah	18	hari	perlakuan	(Campebell	
et al., 1982 dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).	

Distribusi Geografis

Agen	 penyakit	 telah	 berhasil	 diidentifikasi	 baik	 pada	 hewan	 ataupun	
manusia	 di	 beberapa	 daerah	 di	 belahan	 dunia	 (tersebar	 luas	 di	 dunia)	
terutama	pada	pedet	yang	baru	lahir,	juga	pada	anak	domba,	kambing,	anak	
kuda,	dan	anak	babi.	Protozoa	dapat	ditemukan	pada	feses	anak	sapi	tanpa	
menunjukkan	tanda-tanda	klinis	diare.

kejadian pada Manusia

Sampai	tahun	1976,	munculnya	penyakit	Cryptosporidiosis	pada	manusia	
tidak	diketahui.	Sampai	saat	ini,	Cryptosporidiosis	dianggap	sebagai	penyakit	
yang	jarang	terjadi	dan	hanya	dijumpai	pada	penderita	immunodefisiensi atau 
immunodepressi.	 Namun	 peningkatan	 kejadian	 Cryptosporidium	 juga	 terjadi	
pada	orang	yang	bersifat	immunocompeten	terutama	pada	anak-anak,	dan	di-
anggap	sebagai	salah	satu	penyebab	diare.	

Penelitian	yang	dilakukan	terhadap	2	rumah	sakit	di	Melbourne,	Aus-
tralia, oocysts Cryptosporidium	berhasil	ditemukan	pada	36	orang	(4,1%)	dari	
884	orang	penderita	gastroenteritis.	 Sementara	 itu	pada	 320	penderita	 tidak	
ditemukan	 adanya	 oocysts	 dan	 menunjukkan	 gejala	 tanpa	 gastroenteritis.	
Insidennya	lebih	tinggi	pada	anak-anak	(4,8%)	dibandingkan	dengan	orang	
dewasa	 (1,6%)	 dan	 kejadiannya	 lebih	 sering	 dijumpai	 pada	 musim	 panas	
(Tzipori et al., 1983 dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).

Belakangan	ini	dilaporkan	bahwa	kejadian	penyakit	ini	menjadi	ber	lipat	
sehingga	profesi	kedokteran	sangat	menaruh	perhatian	 terhadap	kasus	 ini.	
Oocysts dari	protozoa	telah	ditemukan	pada	1,25%	dari	800	orang	pen	derita	
gastroenteritis	di	Denmark,	dan	sedikitnya	1%	dari	 sejumlah	kasus	gas	tro-
enteritis	 yang	 terjadi	 di	 Finlandia	 (Current,	 1983	 dalam Acha	 and	 Szyfres,	
1987). 
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Pada	 tahun	 1984,	Centers	 for	Disease	Control	USA	menerima	 laporan	
terjadinya	 peningkatan	 kasus	 Cryptosporidiosis	 di	 antara	 anak-anak	 di	 5	
negara	bagian	Amerika	 (CDC	of	USA,	1984	dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).	
Cryptosporidium parvum	 merupakan	 spesies	 yang	 sangat	 umum	 dijumpai	
pada	pedet	dan	manusia	dan	dapat	menular	ke	beberapa	 spesies	mamalia	
yang	baru	lahir	(Blood	and	Radostits,	1989).

Peranan	 Cryptosporidium	 sebagai	 salah	 satu	 penyebab	 diare	 sempat	
me	nimbulkan	 kontroversi	 karena	 protozoa	 ini	 secara	 normal	 ditemukan	
pada	hewan	yang	sehat.	

kejadian pada Hewan

Cryptosporidiosis	telah	dibedakan	ke	dalam	16	spesies	yang	berbeda,	baik	
pada	 hewan	 piaraan,	 hewan	 liar,	 burung,	 dan	 reptil.	 Dari	 jumlah	 tersebut	
paling	tidak	10	spesies	diketahui	sebagai	penyebab	penyakit	baik	langsung	
maupun	tidak	langsung.	Studi	serologi	terhadap	10	spesies	hewan,	termasuk	
manusia,	ditemukan	adanya	reaktor	pada	uji	immunofluorescent	terhadap	80%	
lebih	dari	 individu	yang	diuji	 (Tzipori	dan	Campbell,	1981	dalam	Acha	and	
Szyfres,	1987).	Diketahui	bahwa	hewan	yang	paling	sering	terinfeksi	adalah	
sapi.

Penyakit pada Manusia

Cryptosporidiosis	pada	penderita	immunodefisiensi	atau	penderita	pada	saat	
terapi immunosuppresant	akan	menjadi	penyakit	yang	parah	dengan	terjadinya	
diare	kronis	dan	persisten	yang	dapat	berakhir	dengan	kematian.	Dilaporkan	
lebih	dari	30	kasus	Cryptosporidiosis terjadi	pada	penderita	AIDS	baru-baru	
ini	di	USA	(Guarda	et al.,	1983;	Blagburn	and	Current,	1983	dalam	Acha	and	
Szyfres,	1987).	Disebutkan	bahwa	protozoosis	memberikan	kontribusi	yang	
sangat	penting	dalam	menimbulkan	kematian	bagi	penderita	AIDS	(Schultz,	
1983 dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).	Pada	penderita	immunodefficiensi, parasit 
dapat	menyerang	organ	yang	 lain	 selain	 intestinal.	 Protozoa	 telah	 berhasil	
ditemukan	pada	kantong	empedu	penderita	AIDS	(Guarda	et al., 1983 dalam 
Acha	and	Szyfres,	1987).

Cryptosporidiosis	pada	penderita	immunologi	normal	bersifat	self-limiting 
yang	ditandai	dengan	diare	berair	selama	3-14	hari,	sakit	abdominal,	mual,	
dan	tidak	enak	badan.	Kebanyakan	pasien	dapat	menderita	demam	ringan.
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Penyakit pada Hewan

Sapi 

Penyakit	pada	sapi	umumnya	terjadi	di	Kanada,	USA,	Eropa,	dan	Aus-
tralia.	Pada	anak	sapi	yang	baru	lahir	biasanya	dicirikan	dengan	timbulnya	
diare.	 Cryptosporidium	 sering	 terjadi	 berkaitan	 dengan	 enteropathogen	
lainnya sehingga menyulitkan untuk menilai siklus protozoa yang benar.

Baru-baru	 ini	 dilaporkan	 bahwa	 infeksi	 Cryptosporidium	 telah	 terjadi	
pada	 beberapa	 kasus	 dari	 neonatal	 diare.	 Infeksi	 yang	 terjadi	 bersamaan	
dengan	enterophatogen	lainnya	dilaporkan	pada	6	kasus	dari	55	kasus	yang	
terjadi.	Dari	51	kasus	diare	pada	anak	sapi	umur	1-15	hari	yang	berasal	dari	
47	kandang,	ditemukan	kasus	Cryptosporidiosis	sebanyak	17	ekor	(Anderson,	
1982 dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).	Sebagai	kesimpulan	bahwa	Cryptosporidia 
dapat	ditemukan	sebagai	kasus	yang	berdiri	 sendiri	ataupun	 terjadi	 secara	
bersamaan	 dengan	 kasus	 lainnya	 seperti	 infeksi	 rota virus ataupun E. coli 
K 99	 pada	 sapi	 penderita	 neonatal	 diare.	 Gambaran	 klinisnya	 bervariasi	
mulai	 dari	 yang	 ringan	 sampai	 yang	 berat,	 morbiditasnya	 tinggi,	 namun	
mortalitasnya	rendah.

Hewan peliharan lainnya

Penyakit	 telah	 berhasil	 ditemukan	 pada	 anak	 domba	 umur	 5-12	 hari.	
Tanda	 klinis	 yang	 sangat	 dominan	 seperti	 halnya	 hewan	 lainnya	 adalah	
diare.	 Gambaran	 klinis	 juga	 sama	 pada	 anak	 kambing,	 parasit	 ditemukan	
pada	 perut,	 sepanjang	 usus	 halus,	 pada	 kantong	 empedu,	 empedu,	 dan	
ductus pancreaticus.

Burung

Cryptosporidiosis	berkaitan	dengan	infeksi	pada	saluran	pernapasan	atas	
yang	 dijumpai	 pada	 kalkun	 dan	 ayam.	 Pada	 penyakit	 saluran	 pernapasan	
atas	dari	kalkun,	berhasil	ditemukan	kejadian	ini	pada	5	dari	6	kasus	yang	
diamati,	 dengan	 tingkat	morbiditas	 1-30%	 dan	 tingkat	mortalitas	 0,7-20%.	
Unggas	yang	 terinfeksi	berumur	2-11	minggu.	Gejalanya	meliputi:	dyspnea, 
cough,	dan	pertumbuhan	terhambat.	Dengan	mikroskop	elektron	berhasil	di-
temukan	tingkatan	stadium	perkembangan	parasit	pada	permukaan	mukosa	
dari	 trachea,	 mukosa	 kelenjar	 dan	 dalam	 beberapa	 kasus	 pada	 saluran	
bronchial	dan	nasal	(Hoer	et al., 1978 dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).	Bentuk	
respiratorius	 dari	Cryptosporidiosis	 hanya	 ditemukan	 pada	 bangsa	 burung.	
Pada	 kalkun	 yang	 menderita	 penyakit	 intestinal	 pernah	 juga	 dilaporkan	
dengan	gejala	diare	namun	dengan	tingkat	mortalitas	yang	rendah.
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sumber infeksi dan Model Transmisi

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa Cryptosporidium	 bersifat	 tidak	
spesifik	terhadap	satu	spesies,	di	mana	strain	dari	satu	spesies	hewan	dapat	
menginfeksi	spesies	hewan	lainnya.	Hal	ini	terlihat	dari	penelitian	yang	me-
nunjukkan bahwa strain	 yang	 diisolasi	 dari	 manusia,	 pedet,	 anak	 domba,	
kambing,	dan	biri-biri	berhasil	dipindahkan	secara	oral	kepada	anak	kuda,	
ayam,	 dan	 hewan	 laboratorium	 namun	 tidak	 sampai	 menimbulkan	 gejala	
sakit (Tzipori, 1983 dalam	Acha	and	Szyfres,	1983).	Penelitian	ini	menunjukkan	
bahwa	 terjadinya	 perbanyakan	host	 dan	 reservoir	 yang	 ada	di	 alam,	 yakni	
satu	 spesies	 hewan	 dapat	 menjadi	 terinfeksi	 oleh	 spesies	 hewan	 lainnya.	
Salah	satu	fakta	menunjukkan	bahwa	adanya	penyakit	pada	manusia	adalah	
akibat	adanya	kontak	dengan	pedet	yang	menderita	Cryptosporidiosis. 

Gambar 35. Siklus transmisi dari Cryptosporidium (Anon, 2013).
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Salah	 satu	 contoh	 kasusnya	 adalah	 mahasiswa	 Kedokteran	 Hewan	
menjadi	 penderita	Cryptosporidiosis setelah mahasiswa tersebut menangani 
pedet	dan	kontak	selama	5	hari	(Anderson	et al., 1982 dalam	Acha	and	Szyfres,	
1987).	Pada	bagian	lain,	12	dari	18	orang	yang	secara	langsung	kontak	melebihi	
jangka	 waktu	 dari	 10	 menit	 sampai	 6	 hari	 dengan	 feses	 pedet	 penderita	
Cryptosporidiosis,	 9	 orang	 dari	 jumlah	 tersebut	 menjadi	 menderita	 diare	
dan	sakit	abdominal	antara	1-10	hari.	Protozoa	yang	diisolasi	dari	manusia	
dan	 pedet	 ini	 secara	 eksperimen	 dapat	 dipindahkan	 pada	 pedet,	 mencit,	
anak	 kucing,	 anak	 anjing,	 dan	 kambing.	 Hal	 ini	 menunjukkan	 terjadinya	
perpindahan	 infeksi	 secara	 alamiah	di	 antara	 spesies	 yang	berbeda	dan	di	
antara	manusia	dengan	spesies	tersebut	(Current	et al., 1983 dalam	Acha	and	
Szyfres,	1987).

Manusia	dapat	juga	terinfeksi	tanpa	adanya	kontak	dengan	hewan	dan	
infeksi	terjadi	akibat	perpindahan	di	antara	manusia.	Di	Australia	dilaporkan	
adanya	 penderita	 Cryptosporidiosis sebagai akibat	 adanya	 kontak	 dengan	
anak	perempuannya	yang	 sakit.	 Transmisi	 langsung	 akibat	 kontak	dengan	
anus	pernah	dilaporkan	pada	seorang	laki-laki	homoseksual.	Transmisi	juga	
dapat	terjadi	akibat	mengonsumsi	makanan	yang	terkontaminasi	oleh	feses	
hewan ataupun manusia (Current, 1983 dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).	Pada	
penelitian	di	Kosta	Rika	ditemukan	bahwa	infeksi	sering	terjadi	pada	botol	
minuman	 bayi.	 Seperti	 halnya	 infeksi	 intestinal	 yang	 lain,	 jalur	 transmisi	
utamanya	adalah	melalui	jalur	fecal-oral	di	antara	manusia	dan	hewan.

Diagnosis

Peneguhan	 diagnosis	 didasarkan	 atas	 konfirmasi	 terhadap	 adanya	
oocyst (diameter	 4-5	 mikron)	 di	 dalam	 feses	 dengan	 metode	 pewarnaan	
Giemza,	Ziehl-Neelsen	ataupun	dengan	teknik	apung	seperti	metode	Sheater.	
Dengan	 biopsi	 intestinal	 atau	 pemeriksaan	 histologi	 dapat	 dilihat	 tingkat	
perkembangan	yang	berbeda	dari	protozoa	yaitu	pada	bagian	microvilli	dari	
epithelium.

Penelitian	terbaru	yang	dilakukan	dengan	uji	indirect immunofluorescent 
dapat	 dideteksi	 adanya	 antibodi	 terhadap	 kelompok	 orang	 yang	 immuno-
compotent	 yang	 telah	 sembuh	 dari	 sakit	 secara	 terus-menerus	 selama	 1	
tahun.	Adanya	antibodi	 terhadap	protozoa	 ini	 juga	berhasil	dideteksi	pada	
sejumlah	besar	penderita	AIDS.	Reaksi	silang	dengan	coccidia lainnya seperti 
Toxoplasma, Sarcocystis, dan Isospora	hampir	tidak	ada	atau	dengan	level	yang	
sangat	rendah	(Campbel	dan	Current,	1983	dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).
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kontrol

Seperti	halnya	infeksi	intestinal	lainnya	disarankan	adanya	hygiene per-
orangan serta food hygiene.	Penderita	immunodefficient atau immunosuppresi	di-
hindarkan	kontak	dengan	orang	ataupun	hewan	penderita	diare	karena	orang	
dengan	gangguan	sistem	imun	akan	mudah	terinfeksi	oleh	Cryptosporidiosis 
sehingga	akan	memperparah	kejadian	penyakit	aslinya.	Oocysts yang matang 
sangat	tahan	terhadap	beberapa	disinfektan,	namun	dapat	dirusak	oleh	5%	
ammonia	atau	10%	formol	saline	(Blood	dan	Radostits,	1989).
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Daftar Pertanyaan

1.	 Sebutkan	perbedaan	antara	Cryptospodium	dengan	Subclass	Coccidia 
lainnya!	

2.	 Mengapa	 tingkat	 insidensi	 Cryptosporidiosis	 lebih	 tinggi	 pada	 anak-
anak?

3.	 Bagaimana	manusia	bisa	terinfeksi	Cryptosporidiosis?
4.	 Berikan	 alasan	 mengapa	 Cryptosporidium	 sering	 muncul	 bersamaan	

dengan	kasus	AIDS!
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Arthropodal Zoonosis

sasaran Belajar

1. Mahasiswa dapat menyebutkan penyakit arthropodal zoonosis yang penting 
be serta agen penyebabnya.

2. Mahasiswa dapat memahami kejadian penyakit arthropodal zoonosis pada 
hewan serta cara penularannya pada manusia.

3. Mahasiswa mengetahui gejala klinis penyakit arthropodal zoonosis serta cara 
pen cegahan dan penanganannya.

1. zoonoTic scaBiEs

sinonim: Scabiosis, Mange, Sarcoptic acariosis

Skabies	 adalah	 penyakit	 kulit	 menular	 yang	 bersifat	 zoonosis yang 
disebabkan	oleh	tungau	Sarcoptes scabiei.	Penyakit	ini	tersebar	luas	di	seluruh	
dunia	 terutama	 pada	 daerah-daerah	 yang	 erat	 sekali	 kaitannya dengan	
lahan	kritis,	kemiskinan,	dan	 tingkat	 sanitasi,	dan	status	gizi	yang	 rendah,	
baik	pada	hewan	maupun	manusia. Diperkirakan sekitar 300 juta orang per 
tahun	di	dunia	dilaporkan	terserang	skabies	(Wardana	et al., 2005).

Etiologi: Agen Scabies pada	manusia	adalah	tungau	Sarcoptes scabiei

Sarcoptes scabiei	adalah	tungau	yang	termasuk	famili	Sarcoptidae,	ordo	
Acarina,	 kelas	 Arachnida.	 Badannya	 berbentuk	 oval	 dan	 gepeng.	 Tungau	
betina	 berukuran	 300-350	 mikron,	 sedangkan	 yang	 jantan	 berukuran	 150-
200	 mikron.	 Stadium	 dewasa	 mempunyai	 4	 pasang	 kaki,	 yaitu	 2	 pasang	
merupakan	kaki	depan	dan	2	pasang	lainnya	kaki	belakang.	Siklus	hidup	dari	
telur	sampai	menjadi	dewasa	berlangsung	satu	bulan	(Arlia	and	Vyszenski,	
1988 dalam Iskandar,	2000).	

Pada	 tungau	 betina,	 terdapat	 bulu	 cambuk	 pada	 pasangan	 kaki	
ke-3	 dan	 k-4,	 sedangkan	 pada	 yang	 jantan	 bulu	 cambuk	 demikian	 hanya	

B  a  B 

5
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dijumpai	pada	pasangan	kaki	ke-3	 saja.	S. scabiei jantan setelah melakukan 
kopulasi	 akan	mati,	 tetapi	 kadang-kadang	dapat	 bertahan	hidup	beberapa	
hari. Sementara itu S. scabiei	betina	selanjutnya	akan	mencari	tempat	untuk	
meletakkan	 telur	 di	 lapisan	 kulit (stratum corneum)	 dengan	 membuat	 te-
rowongan	 sambil	 bertelur	 (2-3	 butir/hari).	 Dari	 sepasang	 tungau	 kira-kira	
hanya	10%	telur	yang	dapat	menetas	dan	akan	menjadi	dewasa.	Telur-telur	
akan	menetas	setelah	3-4	hari	dan	menghasilkan	larva	yang	akan	keluar	ke	
permukaan	 kulit	 untuk	 kemudian	 masuk	 ke	 dalam	 lapisan	 tanduk	 kulit	
dengan	menggali	terowongan	di	sekitar	folikel	rambut.	Setelah	jangka	waktu	
10-17	hari	larva	menjadi	dewasa.	Di	luar	hospes	tungau	hanya	dapat	hidup	
2-3	hari	pada	suhu	kamar	(Hartadi,	1988	dalam	Iskandar	2000).	Masa	inkubasi	
sebelum	munculnya	gejala	klinis	adalah	3-6	minggu	untuk	infestasi	primer,	
tetapi	dapat	juga	1-3	hari	untuk	kasus	infeksi	ulang	(Chosidow,	2006).	

Tungau	 juga	 akan	 menggali	 saluran	 ke	 samping	 atau	 berpindah	 di	
bawah	 lapisan	 epidermis	 sambil	 menghasilkan	 sekresi	 yang	 merangsang	
ter	jadinya	reaksi	alergi	sebagai	akibat	dari	adanya	iritasi	dan	reaksi	radang	
dari	telur	dan	feses	pada	kulit	tempat	
tinggalnya.	 Selanjutnya	 pada	 kulit	
yang	 dilalui	 akan	 terlihat	 adanya	 le-
puh-lepuh yang berbentuk zigzag. Lar-
va atau	 stadium	 nympha	 dapat	 terus	
bertahan	 dalam	 saluran	 atau	muncul	
di	 permukaan	 kulit.	 Akhir	nya	 akan	
terjadi	pengelupasan	kulit	akibat	dari	
terbongkarnya	 saluran	 dan	 sebagian	
kecil	 akibat	 dari	 perkembangan	 sta-
diumnya.	 Siklus	 hidup	 dari	 telur	
sam pai pelepasan telur kembali oleh 
tungau betina mengambil waktu 10-
14	hari	(Acha	and	Szyfres,	1987;	Anon,	
2002). 

Infestasinya	dapat	berjalan	cepat	akibat	kontak	secara	langsung	di	antara	
hospes	yang	ditunjang	oleh	adanya	bahan-bahan	seperti	selimut,	bantal,	dan	
pakaian	yang	dapat	bertindak	sebagai	carrier.	Tungau	dewasa	biasanya	tidak	
tahan	 hidup	 lebih	 dari	 beberapa	 hari	 di	 luar	 tubuh	 hospes,	 tetapi	 dalam	
kondisi	optimum	di	laboratorium	dapat	bertahan	hidup	sampai	3	minggu.	

Sarcoptes scabiei	dapat	menginfeksi	manusia	dan	sejumlah	besar	hewan	
piaraan	dan	hewan	liar.	Beberapa	penulis	menandainya	dengan	nama	yang	
spesifik	untuk	masing-masing	spesies	hewan	seperti:	Sarcoptes scabiei untuk 

Gambar 36. Sarcoptes scabiei betina 
(Chosidow, 2006).
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parasit	pada	manusia.	S. equi	untuk	parasit	pada	kuda,	S. ovis untuk parasit 
pada	 domba,	 dan	 lain-lainnya.	 Sumber	 lainnya	 melaporkan	 bahwa	 hanya	
ada	 satu	 spesies	 yaitu	 S. scabiei	 yang	 dibedakan	 atas	 perbedaan	 spesies	
he	wan	 yang	 selanjutnya	 dianggap	 sebagai	 subspecies, varietas, atau strain 
biologi.	Kenyataannya	bahwa	tungau	tidak	hanya	terbatas	pada	satu	spesies	
yang	spesifik,	namun	tungau	dari	satu	spesies	hewan	dapat	hidup	(bersifat	
se	mentara)	 pada	 spesies	 hewan	 yang	 lain	 termasuk	 manusia.	 Contoh: S. 
equi atau S. scabiei var equi	 yang	hidup	pada	kuda,	dapat	menginfeksi	 sapi	
dan	 manusia	 walaupun	 umumnya	 dalam	 waktu	 yang	 singkat.	 Notoedres 
cati sebagai agen scabies	(kudis)	pada	kucing,	kadang-kadang	menyebabkan	
dermatitis	pada	manusia	(Acha	and	Szyfres,	1987).

Pada	babi	dewasa	 sering	dianggap	 sebagai	 sumber	 infeksi	untuk	babi	
muda	 sekalipun	 tidak	menunjukkan	 gejala	 penyakit.	 Sejumlah	 besar	 kutu	
sering	 dijumpai	 pada	 telinga.	 Garukan	 yang	 nyata	 pada	 penderita	 scabies 
terjadi	 setelah	 berkembangnya	 reaksi	 hypersensitivitas antara 8-10 minggu 
dan	berlangsung	sampai	ternak	tersebut	dipotong.	Hanya	sebagian	kecil	dari	
babi-babi	muda	tidak	menampakkan	reaksi	hypersensitivitas dan	keadaan	ini	
mengakibatkan	munculnya	infeksi	kronis	(Blood	and	Radostits,	1989).

Distribusi Geografis dan Kejadian

Tungau S. scabiei	tersebar	luas	di	dunia.	Scabies	pada	manusia	umumnya	
dijumpai	 pada	 orang-orang	 dengan	 tingkat	 sosio-ekonomi	 yang	 kurang,	
serta	 dengan	 tingkat	 higiene	 yang	 rendah.	Namun	 dalam	 beberapa	 tahun	
terakhir,	ledakan	manusia	yang	terinfestasi	tidak	berkaitan	dengan	tingkatan	
sosio-ekonomi, tingkatan higiene, umur, jenis kelamin, atau ras seperti yang 
terjadi	di	Eropa	dan	Amerika	Serikat.

Hewan-hewan	lebih	banyak	terinfeksi	dan	lebih	peka	terhadap	Sarcoptes 
spp.	 Di	 antara	 hewan	 kesayangan	 dan	 hewan	 laboratorium	 seperti:	 anjing,	
kelinci,	 dan	 hewan	 primata	 non-manusia	 dapat	 terinfestasi	 oleh	 tungau.	
Infeksi	sering	juga	terlihat	pada	hewan-hewan	di	kebun	binatang.

Scabies	pada	anjing	paling	sering	berpindah	ke	manusia,	 tetapi	 tungau	
jenis	lainnya	dapat	juga	berpindah	ke	manusia	apabila	manusia	mengadakan	
kontak	dengan	hewan	penderita	(Acha	and	Szyfres,	1987).	

Penyakit pada Manusia

Terjadinya	penyakit	pada	manusia	sebagai	akibat	dari	varietas	S. scabiei 
yang homolog (human) yang	ditandai	oleh	adanya	saluran	pada	kulit	yang	
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panjangnya	beberapa	milimeter	sampai	2cm.	Salurannya	bersifat	sangat	tipis	
dan	 berliku-liku	 serta	 sangat	 sulit	 untuk	diamati	 tanpa	menggunakan	 alat	
pembesar.	Saluran	umumnya	tidak	banyak,	berlokasi	pada	kulit	interdigital,	
bagian	 punggung,	 tangan,	 siku,	 aksila,	 daerah	 inguinal,	 dada,	 penis,	 dan	
pusar.	Tanda	yang	dominan	adalah	gatal-gatal	 terutama	pada	malam	hari.	
Garu	kan	penderita	dapat	menyebabkan	terjadinya	foci scabies	yang	baru	dan	
sering	menjadi	bernanah	akibat	infeksi	sekunder.	

Penyakit	 yang	 disebabkan	 oleh	 Sarcoptes	 dari	 hewan	 umumnya	 lebih	
tenang.	 Tungau	 hewan	 umumnya	 tidak	 membuat	 saluran	 pada	 kulit	
manusia	dan	infeksi	umumnya	bersifat	superficial.	Lesi	dapat	bervariasi	dari	
yang hanya mengiritasi, menimbulkan erupsi, papula (sebagai bentuk yang 
sangat	 umum	 dijumpai),	 sampai	 yang	 merangsang	 reaksi	 alergi	 dengan	
penampakan	adanya	vesikel. 

Dari hasil penelitian 
dijumpai	 bah	wa	 dari	 22	
pa	sien	yang	diinfeksi	oleh	
S. scabiei var canis yang 
mengifeksi	 an	jing	 akan	
me	nimbulkan	 lesi	 pada	
le ngan bawah, tangan, 
torso,	 dan	 paha	 (Smith	
and	Claypole,	 1967	dalam 
Acha	 and	 Szyfres,	 1987).	
Selanjutnya	dari	35	pasien	
yang	 kontak	 dengan	 air	
yang	 berasal	 dari	 kerbau	
yang	 terinfeksi	 oleh	 S. 
sca biei var bubalis, lesi ter-
lihat	 tersebar	 pada	 muka,	 jari,	 tangan,	 paha,	 dan	 kaki	 (Chakrabarti	 et al., 
1981 dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).

Tungau	 pada	 manusia	 sering	 terlihat	 pada	 lipatan	 interdigital	 dan	
organ extra genital,	 di	 mana	 tempat	 ini	 jarang	 dijumpai	 pada	 infeksi	 oleh	
tungau	asal	hewan.	Infeksi	akan	sembuh	dengan	sendirinya	dalam	3	minggu.	
Penyembuhan	secara	 spontan	adalah	akibat	dari	parasit	 tidak	bereproduk-
si	atau	hanya	bertahan	dalam	waktu	yang	singkat	pada	host yang heterolog 
(Acha	and	Szyfres,	1987).	

Gambar 37. Scabiosis pada manusia (Chosidow, 2006)



Penyakit pada Hewan

Sarcoptes scabiei	 pada	 hewan	 umum		nya	 dimulai	 pada	 daerah	 kepala	
dan	pada	daerah	tubuh	dengan	kulit	yang	lembut.	Pada	kuda,	lesi	dijumpai	

pada	 daerah	 kepala	 dan	 leher,	
pada	 anjing	 dijumpai	 pada	
daun	 telinga,	 mon			cong	 hi-
dung,	 dan	 siku.	 Sepeti	 hal		nya	
pa		rasit	 pada	 manusia,	 tungau	
pada	 hewan	 menghasilkan	 re-
aksi aler gi mengakibatkan ter   -
jadinya	 intensitas	 garukan	 dan	
membentuk papula	 dan	 ve-
sikel.	 Vesikel	 akan	 membuka	
dan	 menjadi	 tertutup	 oleh	 ke-
ropeng.	Adanya	proliferasi	dari	
jaringan	 ikat	 dan	 proses	 ke	ra-

tinisasi	menyebabkan	kulit	men		jadi	tebal	dan	berbentuk	lipatan.	Terjadinya	
kehilangan	rambut	pada	daerah	terinfeksi	sangat	sering	dijumpai.

sumber infeksi dan Model Transmisi

Tungau	terutama	dipindahkan	akibat	dari	hubungan	yang	dekat	dengan	
hewan.	Parasit	dapat	hidup	beberapa	hari	pada	tubuh	hewan,	pada	pakaian,	
handuk,	 pakaian	 bekas,	makanan	hewan,	 pakaian	 kuda,	 dan	pelana	 kuda,	
selanjutnya	obyek	 ini	 akan	bersifat	 sebagai	 sumber	 infeksi.	Masing-masing	
spesies	hewan	bersifat	sebagai	reservoir	untuk	tungau	yang	menyerang	diri-
nya	sendiri,	tetapi	kadang-kadang	dapat	terjadi	kontaminasi	silang	di	antara	
spesies.

Scabies	pada	manusia	terutama	dipindahkan	dari	orang	ke	orang.	Banyak	
spesies	 hewan	 seperti	 kuda,	 anjing,	 sapi,	 kerbau,	 domba,	 kambing,	 babi,	
unta,	 dan	 hewan	 di	 kebun	 binatang	 kadang-kadang	memindahkan	 scabies 
ke	manusia.	Satu	hewan	yang	merupakan	sumber	utama	dari	zoonotic scabies 
adalah	anjing.	Infestasi	oleh	S. scabiei var canis	sering	meluas	terhadap	orang-
orang	yang	kontak	cukup	dekat	dengan	anjing	yang	menderita	 scabies	dan	
hal	 ini	ditunjukkan	dengan	 terjadinya	kasus	 scabies	pada	anggota	keluarga	
dalam	waktu	 yang	 sama.	Diperkirakan	 sekitar	 1%	dari	 sejumlah	 anjing	 di	
Inggris	menderita	scabies.	Suatu	studi	terhadap	65	orang	yang	mengadakan	
kontak	dengan	28	ekor	anjing	penderita	scabies,	didapat	bahwa	adanya	lesi-

Gambar 38. Seekor anjing ras penderita scabies              
(Anon, 2005).
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lesi scabies	 sebanyak	 34	 orang.	 Suatu	 riset	 di	 University	 of	 Pennsylvania	
di	temu	kan	 bahwa	 sebanyak	 33%	 dari	 anjing	 yang	 menderita	 scabies akan 
menularkan scabiesnya	 pada	 keluarga	 pemilik	 (Schwartzman,	 1983	 dalam 
Acha	 and	 Szyfres,	 1987).	 Suatu	 studi	 pada	 sekolah	 Kedokteran	Hewan	 di	
Sao-Paulo,	 Brazil,	 dari	 sejumlah	 143	 orang	 yang	 kontak	 dengan	 27	 anjing	
yang terkena scabies	ditemukan	adanya	lesi	cutaneus oleh scabies sebanyak 58 
orang	(40,6%)	(Lorson,	1978	dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).

Perpindahan	Sarcoptic scabiei (S. scabiei var bubalis)	dari	air	kerbau	ke	ma-
nusia	berhasil	ditemukan	di	India.	Dari	52	orang	yang	mengadakan	kontak	
dengan	kerbau	yang	menderita	scabies	ditemukan	sebanyak	35	orang	(67,3%)	
mendapatkan	gejala-gejala	terserang	scabies	dan	berhasil	ditemukan	adanya	
tungau	pada	pengembalanya	sebanyak	22	orang	(42,3%).

Diagnosis

Diagnosis	 spesifik	 dari	 infeksi	 homolog	 tidak	 menimbulkan	 banyak	
kesulitan.	 Parasit	 dapat	 ditemukan	 pada	 satu	 atau	 lebih	 dari	 tingkatan	
stadium	 perkembangannya	 dengan	 menggunakan	 uji	 mikroskopik	 dari	
kerokan	lesi	kulit	yang	ditambahkan	dengan	larutan	KOH	10%	sebagai	ke-
ratolitikum.	Untuk	mempercepat	proses	keratolisis,	gelas	objek	yang	berisi	
keropeng	 yang	 telah	 dibubuhi	 KOH	 10%,	 dipanasi	 sebentar	 dengan	 api	
spiritus atau gas (Soeharsono, 2002).   

Scabies	 pada	 manusia	 lebih	 sulit	 untuk	 didiagnosis	 dengan	 metode	
laboratoris	 akibat	 dari	 tungaunya	 yang	 sangat	 susah	 ditemukan	 kerena	
jumlahnya	yang	sedikit	akibat	rendahnya	perkembangbiakan	tungau.	

kontrol 

Untuk	tujuan	pencegahan	scabies	pada	manusia,	hewan	mesti	ditangani	
dengan	 memandikan	 atau	 menyemprotkan	 lindane, benzil benzoate, dan 
scabicid	 lainnya	 baik	 pada	 manusia	 ataupun	 hewan.	 Lindane mesti juga 
digunakan	pada	tempat	di	mana	hewan	di	kandangkan	(Acha	and	Szyfres,	
1987).	Pengobatan	pada	manusia	dapat	digunakan	Permethrim	(aman	untuk	
anak	 umur	 di	 bawah	 2	 tahun),	 Benzyl	 benzoat	 emulsion	 dan	 Malathion	
(penggunaannya	 harus	 dicuci	 setelah	 24	 jam	dan	 harus	 diulang	 2	minggu	
kemudian)	dan	Sulfur	 (Anon,	2002).	Sementara	 itu	untuk	hewannya	akhir-
akhir	 ini	 ditemukan	 akarisida	 generasi	 baru	 yang	 sangat	 efektif	 yaitu	
“Ivermectin”	 merupakan	 suatu	 antiparasit	 berspektrum	 luas,	 diisolasi	 dari	
mikroflora	tanah	Streptomyces avermetilis (Soeharsono, 2002).
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Daftar Pertanyaan

1.	 Mengapa	 pengobatan	 Scabiosis umumnya	 mesti	 diulang	 minimal	 2	
kali?

2.	 Mengapa	 manusia	 sering	 memperoleh	 infeksi	 Scabiosis	 silang	 dari	
anjing?
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Bakterial Zoonosis

sasaran Belajar

1. Mahasiswa dapat menyebutkan penyakit bakterial zoonosis yang penting be-
serta agen penyebabnya.

2. Mahasiswa dapat memahami kejadian penyakit bakterial zoonosis pada hewan 
serta cara penularannya pada manusia.

3. Mahasiswa mengetahui gejala klinis penyakit bakterial zoonosis serta cara pen-
cegahan dan penanganannya.

1. anTHraX

sinonim : Malignant carbuncle, wolsorters’ disease,	radang	kura,	radang	limfa
Etiologi  : Bacillus anthracis

Bakteri ini berbentuk batang, berukuran 1-1,5 mikron kali 3-8 mikron, 
bersifat	 aerobik,	 non-motil,	 dan	 bersifat	 Gram	 positif.	 Apabila	 spesimen	
diambil	dari	hewan	sakit,	bakteri	ini	berbentuk	rantai	pendek	yang	dikelilingi	
oleh kapsul yang terlihat jelas. 

Organisme	 ini	 ditemukan	 dalam	 bentuk	 vegetatif	 pada	 manusia	 dan	
hewan. Bilamana terpapar oleh oksigen, bentuk sporanya akan memiliki ke-
tahanan	yang	 tinggi	 terhadap	agen	fisik	dan	kimia.	Oleh	karena	 itu	 setiap	
hewan	 yang	 mati	 dengan	 dugaan	 anthrax	 tidak	 boleh	 dilakukan	 autopsi.	
Tindakan	 ini	 dilakukan	untuk	meminimalisasi	Bacillus anthracis mengubah 
bentuk	menjadi	spora.	Spora	anthrax	dapat	tahan	sampai	60	tahun	di	dalam	
tanah	kering.	Spora	 juga	 tahan	dalam	waktu	yang	 lama	pada	debu,	kapas,	
bulu,	kulit,	serbuk	tulang,	pakaian,	dan	sebagainya.	Faktor	predisposisi	ke-
jadian	penyakit	 seperti	musim	panas,	 kekurangan	makanan,	dan	keletihan	
mempermudah	 timbulnya	 penyakit	 pada	 hewan	 yang	mengandung	 spora	
yang	 bersifat	 laten	 (Soeharsono,	 2002).	 Lebih	 lanjut	 dalam	 Dharmojono	
(2001)	 dinyatakan	 bahwa	penyakit	 anthrax	 sering	dikenal	 sebagai	 soil born 
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disease	karena	penyakit	ini	pada	suatu	saat	seakan	muncul	dari	tanah	akibat	
daya	tahan	spora	anthrax	yang	lama	di	dalam	lingkungan	luar.	

Dalam	 kondisi	 tanah	 yang	 bersifat	 netral	 atau	 basa	 (alkali)	 atau	 ber-
kapur, spora anthrax	 dapat	 hidup	 subur.	 Kondisi	 seperti	 itu	 merupakan	
tempat	 pengeraman	 bagi	 spora	 anthrax	 yang	 kemudian	 dapat	 berubah	
bentuk	menjadi	bentuk	vegetatif	dan	memperbanyak	diri	sampai	ke	tingkat	
yang	mampu	untuk	menginfeksi	calon	korban	lainnya.

Distribusi Geografis 

Tersebar	luas	di	seluruh	dunia,	kejadiannya	di	beberapa	daerah	bersifat	
enzootik	 dan	 sporadik.	 Di	 Indonesia	 anthrax	 kali	 pertama	 diberitakan	 oleh	
Javasche Courant	 terjadi	pada	kerbau	di	Telukbetung	 (Sumatra)	pada	 tahun	
1884.	 Berikutnya,	 koran	 Kolonial	 Verslag	 memberitakan	 anthrax	 terjadi	
di	 Buleleng	 (Bali),	 Rawas	 (Palembang),	 dan	 Lampung	 pada	 tahun	 1885.	
Selama	 lebih	 dari	 100	 tahun,	 penyakit	 anthrax	 tidak	 pernah	 terjadi	 lagi	 di	
Bali	sehingga	Bali	dinyatakan	sebagai	daerah	bebas	anthrax	sampai	saat	ini	
(Soeharsono,	 2002).	 Saat	 ini	 daerah	 endemis	 anthrax	 di	 Indonesia	 tercatat	
ada	 11	 provinsi	 yaitu	 DKI	 Jakarta,	 Jawa	 Barat,	 Jawa	 Tengah,	 Yogyakarta,	
NTB,	NTT,	Sumatra	Barat,	Jambi,	Sulawesi	Tenggara,	Sulawesi	Selatan,	dan	
Papua (DEPKES RI, 2004).

kejadian pada Manusia

Terjadinya	infeksi	pada	manusia	terkait	erat	dengan	munculnya	kejadi-
an	penyakit	pada	hewan	peliharaan.	Di	negara-negara	dengan	 tingkat	per-
kem	bangan	ekonominya	yang	maju,	di	mana	kejadian	anthrax	pada	hewan	
telah	 dapat	 dikontrol	 maka	 kejadian	 anthrax	 pada	manusia	 sangat	 jarang	
dijumpai.	Munculnya	kasus	di	negara-negara	ini	biasanya	berasal	dari	ada-
nya	produk	hewan	yang	terkontaminasi.	

Anthrax	pada	manusia	umumnya	 terjadi	di	daerah	enzootik	di	antara	
negara-negara	 berkembang	 yang	 berhubungan	 dengan	 peternakan,	 me-
makan	makanan	 yang	 kurang	 cukup	 dimasak	 dari	 hewan	 terinfeksi,	 atau	
be	kerja	pada	perusahan	di	mana	wol,	kulit	kambing,	dan	bulunya	disimpan	
dan	diproses.	Kejadian	penyakit	pada	manusia	di	negara	berkembang	tidak	
diketahui	 secara	 pasti	 karena	 gejala	 penyakit	 tidak	 selalu	 diketahui	 oleh	
dokter	atau	dokter	tidak	selalu	melaporkan	kejadian	kasus,	di	samping	juga	
karena	 diagnosis	 hanya	 didasarkan	 atas	 penampakan	 gejala-gejala	 klinis	
saja.
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Di	 daerah	 enzootik,	 wabah	 penyakit	 pada	 manusia	 biasanya	 bersifat	
ende mosporadic dan epidemik.	Wabah	 biasanya	 terjadi	 akibat	 dari	memakan	
daging	yang	sudah	mati	karena	terserang	anthrax	atau	hewan	yang	terinfeksi	
oleh penyakit anthrax (Sirisanthana et al., 1984 dalam	 Acha	 and	 Szyfres,	
1987). 

Beberapa	 kejadian	 anthrax	 di	 Indonesia	 seperti	 yang	 dilaporkan	 oleh	
Soeharsono et al.	(1981)	yakni	terjadi	di	kecamatan	Ngadu	Ngala	kabupaten	
Sumba	Timur	 (NTT)	pada	 tahun	1980.	Antara	 tahun	1980-1995	anthrax	di-
laporkan	di	Irian,	Boyolali,	dan	Lombok.	Pada	awal	tahun	2000	terjadi	wabah	
anthrax	 pada	 peternakan	 burung	 unta	 di	 Purwakarta	 dan	 menimbulkan	
anthrax	kulit	pada	beberapa	orang	yang	menangani	burung	unta	(Soeharsono,	
2002).

Penelitian Kurniawati et al.	 tahun	2004	menemukan	adanya	hubungan	
yang	 bermakna	 antara	 beberapa	 faktor	 terhadap	 kejadian	Anthrax.	 Faktor	
terkait	 yang	 dominan	 terhadap	 kejadian	 penyakit	 anthrax	 pada	 manusia	
adalah	 jarak	 kandang	 dengan	 rumah	 (OR	 =	 0,6),	 saluran	 pembuangan	 air	
limbah	(OR	=	3,3),	kebersihan	kandang	(OR	=	0,5),	vaksinasi	(OR	=	1,1),	dan	
riwayat	makan	daging	(OR	=	8,3)	(Kurniawati	et al., 2005).

kejadian pada Hewan

Anthrax	pada	hewan	umumnya	terjadi	di	daerah	enzootik	yang	belum	
ditunjang	oleh	adanya	program	kontrol	yang	memadai.	Hampir	semua	he-
wan	berdarah	panas	peka	terhadap	penyakit	anthrax.	Di	Indonesia	penyakit	
ini	sering	terjadi	pada	sapi,	kerbau,	kambing,	domba,	kuda,	dan	babi.	Anjing	
dapat	tertular	apabila	memakan	daging	hewan	yang	telah	mati.	Babi	dapat	
tertular	 lewat	 pemberian	 makanan	 tercemar	 spora	 anthrax,	 misalnya	 bone 
meal	dan	sisa-sisa	 jaringan	hasil	pemotongan	hewan.	Burung	unta	 (Struthio 
cemelus)	 dapat	 terserang	 anthrax,	 seperti	 yang	 dilaporkan	 di	 Purwakarta	
(Soeharsono, 2002).

Penyakit pada Manusia

Masa	inkubasinya	pada	manusia	berkisar	antara	2-5	hari.	Bentuk	klinis-
nya	 ada	 3	 bentuk	 yaitu	 bentuk	 kutaneus, pulmonary atau respiratorius, dan 
bentuk gastrointestinal.

Bentuk kutaneus	merupakan	bentuk	yang	paling	umum	terjadi	yang	di-
kaitkan	 dengan	 adanya	 kontak	 dengan	 hewan	 terinfeksi	 (biasanya	 karkas)	
atau	 adanya	 kontak	 dengan	 wol,	 kulit,	 dan	 bulu	 binatang	 dari	 hewan	
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terinfeksi.	 Gejala	 dari	 kulit	 yang	 terpapar	 diawali	 dengan	 gatal-gatal	 dan	
pa pu la	di	tempat	inokulasi	bak		teri.	Papula	selanjutnya	ber	kembang	menjadi	
vesikel	 yang	 kemudian	 dikelilingi	 oleh	 bagian	 suram	 yang	 lebih	 dikenal	
dengan	 istilah	 “black eschar”.	 Pada	 umumnya	 lesi	 kutaneus	 tidak	 begitu	
sakit	 se	hingga	 sebagian	 besar	 pasien	 tidak	 memeriksakannya	 ke	 dok	ter.	
Jika	kejadian	 ini	 terus	dibiarkan,	 infeksi	 ini	 akan	ber		lanjut	menjadi	bentuk	
septikemia	 dan	 dapat	 berakhir	 dengan	 kematian.	 Tingkat	 case fatality rate 
untuk anthrax cutaneus	yang	tidak	ditangani	adalah	5-20%.

Bentuk Pulmonary	 dikaitkan	dengan	 adanya	 inhalasi	 spora	dari	B. an-
thracis.	 Gejala	 penyakit	 diawali	 dengan	 gejala	 ringan	 seperti	 gejala	 infeksi	
saluran pernapasan atas biasa. Sekitar 3-5 hari berikutnya berkembang men-
jadi	akut	disertai	dengan	demam,	shock	dan	berakhir	dengan	kematian.	Case 
fatality rate	untuk	bentuk	ini	cukup	tinggi.

Bentuk Gastrointestinal	 dikaitkan	 dengan	 adanya	 ingesti	 daging	 yang	
ber	asal	 dari	 hewan	 terinfeksi,	 yang	 ditandai	 dengan	 terjadinya	 gejala	 gas-
trointestinal	 yang	hebat	disertai	 oleh	muntah	dan	berak	berdarah.	Tingkat	
mortalitas untuk anthrax	 bentuk	 ini	 antara	 25-75%	 (Brachman,	 1984	 dalam 
Acha	and	Szyfres,	1987).	

Spora	 teringesti/termakan	 kemudian	 mengalami	 germinasi	 dan	 men-
jadi	bentuk	vegetatif	dalam	mukosa	kerongkongan	ataupun	saluran	pencer-
naan.	 Kapsul	 yang	 tersusun	 oleh	 asam	 poliglutamat	 akan	 terbentuk	 dan	
ber		fungsi	 melindungi	 bakteri	 dari	 proses	 fagositosis	 serta	 antibodi	 yang	
akan	melumpuhkan	bakteri,	tetapi	tidak	menggertak	pembentukan	antibodi	
pelindung.	Multiplikasi	 bakteri	 terjadi	 terutama	 pada	 bagian	 yang	 edema	

Gambar 39. Carbuncle Anthrax pada kulit dibelakang dagu seorang ibu dan ibu jari tangan kiri 
suaminya. (Dok: Sudana/Soeharsono).



dan	menyebar	melalui	 jaringan	 limfa	 ke	 limfoglandula.	 Bakteri	 kemudian	
masuk	 ke	 peredaran	 darah	 dan	 limfa.	 Sebenarnya	 bakteri	 ini	 disaring	 di	
dalam	 limfa,	 tetapi	melampaui	 kemampuan	 penyaringan	 sehingga	masuk	
dalam	peredaran	darah.	Pada	hewan	yang	mati	karena	Anthrax,	sekitar	80%	
bakteri	ditemukan	dalam	darah	dan	sekitar	20%	ditemukan	di	dalam	limfa	
(Wahyuni, 2005). 

Pada	dasarnya	B. anthracis menghasilkan suatu toksin yang sangat kuat 
yang	terdiri	atas	3	bagian	(Faktor	I/edema factor,	faktor	II/protective antigen	dan	
Faktor	III/lethal factor).	Toksin	ini	dapat	dijumpai	baik	secara	in-vitro maupun 
secara	in-vivo. Kematian oleh anthrax	adalah	akibat	kerja	dari	toksin	ini	yang	
menimbulkan	gangguan	saraf	pusat	berupa	kelumpuhan	pusat	respirasi	dan	
mengakibatkan	terjadinya	hipoksia.

Tabel	4.		Situasi	Anthrax	pada	manusia	menurut	provinsi	tahun	2009-2011	
(Kemenkes, 2012)

no. Provinsi
2009 2010 2011

kasus Diobati Me-
ninggal kasus Diobati Me-

ninggal kasus Diobati Me-
ninggal

1. DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Jawa Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Jawa Tengah 0 0 0 24 24 1 27 27 0

4.
Nusa 
Tenggara 
Timur

0 0 0 0 0 0 14 14 0

5. Sulawesi 
Selatan 17 15 2 7 4 0 0 0 0

Indonesia 17 15 2 31 28 1 41 41 0

Penyakit pada Hewan

Penyakit anthrax	 pada	 hewan	 terdapat	 dalam	 3	 bentuk	 yaitu	 bentuk	
perakut/apoplectic,	 bentuk	 akut	 dan	 sub-akut,	 serta	 bentuk	 kronis.	 Bentuk	
perakut/apoplectic	biasanya	terlihat	pada	hewan	sapi,	kambing,	dan	domba.	
Kejadiannya	biasanya	 terlihat	pada	awal	dari	munculnya	suatu	wabah.	Se-
rangannya	 bersifat	 tiba-tiba	 yang	 diikuti	 dengan	 kematian.	 Hewan	 ter	in-
feksi	menunjukkan	 tanda-tanda	yang	berhubungan	dengan	cerebral	disusul	
dengan	kematian	secara	mendadak.

Bentuk	 akut	 dan	 sub-akut,	 umumnya	 terlihat	 pada	 kuda,	 sapi,	 dan	
domba.	Gejalanya	meliputi	demam,	penghentian	pengunyahan,	depresi, ke-
sulitan	 bernapas,	 inkoordinasi,	 konvulsi,	 dan	 kematian.	 Keluarnya	 darah	
dari	lubang-lubang	kumlah	kadang-kadang	terlihat.
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Anthrax	bentuk	kronis	dapat	 terjadi	pada	sebagian	besar	spesies	yang	
peka	seperti	babi,	tetapi	dapat	juga	terlihat	pada	sapi,	kuda,	dan	anjing.	Selama	
wabah	 di	 dalam	 suatu	 kelompok	 babi,	 hanya	 beberapa	 hewan	 menderita	
bentuk	 akut,	 selebihnya	 sebagian	 besar	 dari	 kelompok	 tersebut	menderita	
bentuk	kronis.	Gejala	utama	dari	anthrax	bentuk	ini	yaitu	terjadinya	edema	
pada	daerah	pharyngeal dan lingual	dan	sering	terlihat	adanya	cairan	berbusa	
yang	 keluar	 dari	 mulut	 hewan	 penderita.	 Kematian	 hewan	 diakibatkan	
karena	terjadinya	asphyxia/	kesulitan	bernapas.	

Autopsi	 terhadap	hewan	penderita	anthrax bentuk akut menunjukkan 
ada	nya	eksudat	berdarah	pada	lubang-lubang	kumlah.	Pembusukan	berjalan	
secara	cepat	dan	karkas	terlihat	kembung	oleh	gas.	Proses	rigor mortis	tidak	
berjalan	 secara	 sempurna,	 perdarahan	 sering	 dijumpai	 pada	 organ-organ	
intestinal,	hampir	selalu	 terlihat	adanya	splenomegaly,	 terlihat	adanya	cairan	
kental	warna	merah	atau	kehitam-hitaman,	hati,	ginjal,	dan	limfonodus	ter-
lihat	membesar	dan	kongesti,	serta	terlihat	adanya	darah	berwarna	kehitam-
hitaman	 dengan	 sedikit	 penggumpalan.	Oleh	 karena	 itu	 kematian	 hewan-
hewan	 secara	mendadak	 terutama	 jika	 terjadi	 di	 daerah	 endemik	 anthrax	
tidak	 boleh	 langsung	 dilakukan	 autopsi,	 tetapi	 harus	 diyakinkan	 dahulu	
lewat	 pemeriksaan	 darah	 perifer	 (misalnya	 dari	 daun	 telinga)	 dan	 diberi	
pewarnaan	 cepat	 untuk	memberikan	 gambaran	 sementara	 apakah	 anthrax	
atau	bukan.	Bila	ada	dugaan	anthrax,	bangkai	harus	segera	dikubur	cukup	
dalam	dan	ditimbun	dengan	kapur.

sumber infeksi dan cara Penularan 

Pada	manusia	 infeksi	 biasanya	 berawal	dari	 hewan	 terinfeksi,	 produk	
hewan	yang	terkontaminasi,	atau	dari	lingkungan	yang	terkontaminasi	oleh	
spora anthrax.	Anthrax	bentuk	kulit	dikaitkan	dengan	inokulasi	bakteri	pada	
saat	pengulitan	atau	pemotongan	hewan	atau	akibat	adanya	kontak	dengan	
kulit	 atau	wol.	Adanya	 kerusakan	dari	 kulit	 akan	mempercepat	 terjadinya	
penularan.	Adanya	produk	yang	berasal	dari	bulu	yang	terkontaminasi	mi-
salnya: sikat, tepung tulang, mungkin merupakan sumber penularan selama 
bertahun-tahun.	Penularan	dari	binatang	ke	manusia	dapat	pula	akibat	dari	
gigitan	insekta	yang	bertindak	sebagai	vektor mekanik, namun kasus sejenis 
belum	banyak	dilaporkan.
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Anthrax bentuk pulmonary	dikaitkan	akibat	dari	adanya	inhalasi	spora	
yang	berasal	dari	wool	atau	bulu	hewan	yang	terkontaminasi.

Sumber	infeksi	dari	anthrax bentuk gastrointestinal biasanya	berasal	dari	
hewan	peliharaan	dan	hewan	liar	yang	mati	akibat	serangan	anthrax.	Siklus	
transmisi	dari	antrax	bentuk	digestif	pernah	dilaporkan	di	Asia,	Afrika,	dan	
Amerika.	Hewan	menjadi	terinfeksi	terutama	akibat	memakan	rumput	atau	
air yang terkontaminasi oleh spora B. anthracis,	 khususnya	 pada	 daerah	
yang	 dekat	 dengan	 karkas	 dari	 hewan	 yang	 terinfeksi	 anthrax.	 Hewan	
yang mati akibat anthrax akan menghasilkan sejumlah besar B. anthracis	di	
dalam	jaringannya	dan	jika	karkas	dari	hewan	tersebut	terbuka	Bacilli akan 
bersporulasi,	se	lanjutnya	akan	mengontaminasi	tanah,	rerumputan,	dan	air.	
Hewan	 yang	 me	rumput	 pada	 daerah	 terkontaminasi	 dengan	 sendirinya	
akan	menjadi	 terinfeksi	dan	selanjutnya	akan	berkembang	menjadi	sumber	
penularan	yang	baru.	Hewan	pemakan	bangkai	dan	burung-burung	dapat	
menjadi	transport	 infeksi	untuk	 jarak	yang	 jauh.	Wabah	yang	sangat	serius	
umumnya	 terjadi	 selama	 musim	 kering	 setelah	 hujan	 lebat.	 Hujan	 akan	
membebaskan	 spora	 dan	 terkonsentrasi	 pada	 selokan-selokan.	 Bentuk	 ini	
di	sebut	 sebagai	 “Cursed field”	 yang	biasanya	dijumpai	pada	daerah-daerah	
dengan	 lahan	 yang	 kaya	 zat	 kapur,	 mengandung	 cukup	 banyak	 zat-zat	
organik,	dan	memiliki	pH	di	atas	6	(Van	Ness,	1971	dalam	Acha	and	Szyfres,	

Gambar 40. Siklus transmisi Anthrax (World Health Organization, 2008).
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1987).	Akan	tetapi,	wabah	anthrax	juga	pernah	dilaporkan	pada	tanah	yang	
asam	seperti	kejadian	epizootic	di	Texas	pada	tahun	1974	yang	menewaskan	
218	ekor	sapi,	6	ekor	kuda,	dan	1	ekor	bagal.	Diketahui	bahwa	sebanyak	16%	
padang	pengembalaan	di	mana	terjangkitnya	wabah	memiliki	pH	asam,	dan	
94%	memiliki	pH	basa	(Whitford,	1979	dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).

Hewan	yang	terkontaminasi	oleh	produk	khususnya	tepung	tulang	dan	
tepung	darah	yang	digunakan	sebagai	makanan	tambahan	juga	dapat	mem-
perluas	 terjadinya	 infeksi.	Cara	penyebaran	 lainnya	 adalah	 secara	 kutaneus 
akibat	gigitan	insekta,	tetapi	penyebaran	lewat	jalan	ini	secara	epidemiologi	
dianggap	kurang	penting.

Peranan Hewan di dalam Epidemiologi Penyakit

Sejumlah	 hewan	 memegang	 peranan	 pokok	 di	 dalam	 penularan	
penyakit.	 Anthrax	 ditularkan	 kepada	 manusia	 dari	 hewan	 ataupun	 dari	
produk	 hewan.	 Sementara	 penularan	 di	 antara	manusia	merupakan	 suatu	
pengecualian.

Diagnosis

Kehadiran	dari	agen	etiologi	mesti	dikonfirmasikan	dengan	pemeriksaan	
mikroskopis	 dengan	 pewarnaan	 biakan	 yang	 berasal	 dari	 cairan	 vesikular	
(pada	manusia),	 cairan	edema	 (pada	babi),	 atau	darah	pada	hewan	 lainnya,	
di	 samping	 juga	dapat	dilakukan	dengan	cara	pembiakan	mikro	organisme	

Gambar 41. Morfologi B. anthraxis dari preparat sentuh limpa cavia percobaan yang diinokulasikan 
dengan darah kuda tersangka Anthrax. (Dok: Sudana/Soeharsono).
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dari	 cairan	 yang	 di	ambil	 dari	malignant pustula	 atau	 dari	 spesimen	 darah	
dari	 hewan	 yang	 mati	 atau	 baru	 mati	 atau	 dapat	 juga	 melalui	 inokulasi	
pada	hewan	percobaan	 (marmut	dan	mencit).	 Jika	material	yang	diperiksa	
terkontaminasi,	 di	ag		nosis	 dilanjutkan	 dengan	 ino		ku	lasi	 pada	 kulit	 (secara	
sca rifikasi).

Penggunaan teknik fluorescent antibodi	 terhadap	 pewarnaan	 darah	
dan	 biakan	 darah	 dapat	 digunakan	 sebagai	 diagnosis	 awal.	 Test Ascoli’s 
dapat	digunakan	untuk	menguji	kulit	dan	kulit	bulu.	Belakangan	 telah	di-
kembangkan uji serologis yang menggunakan protective antigen (antigen 
yang	diperoleh	dari	pemekatan	biakan	filtrat	dan	dianggap	bebas	dari	sel-sel	
bakteri).	Uji	ini	di	antaranya:	Indirect hemaglutination test, agar gel precipitation 
test, dan Farr test	(menggunakan	antigen	yang	ditandai	oleh	iodine	131)	telah	
diperkenalkan	untuk	mendiagnosis	anthrax yang mengalami perkembangan 
yang lambat.

a.  Diagnosis Banding

Pada	 kuda	 adanya	 oedema	 di	 bawah	 kulit	 dapat	 dikelirukan	 dengan	
dourine yang	disebabkan	oleh	Trypanosoma equiperdum.	Kematian	mendadak	
pada	 sejumlah	 hewan	 perlu	 mempertimbangkan	 kemungkinan	 terjadinya	
keracunan.

b.  Pegambilan dan Pengiriman Spesimen

Pada	 hewan	 spesimen	 dapat	 berupa	 darah	 perifer	 dari	 daun	 telinga	
yang	diambil	dengan	jarum,	kemudian	diisapkan	pada	kertas	saring,	kapur	
tulis,	 atau	kapas,	 apabila	hewan	masih	hidup.	Apabila	hewan	 sudah	mati,	
spesimen	dapat	diambil	dari	potongan	daun	telinga,	cairan	oedema,	tulang	
kulit,	dan	bahan-bahan	yang	diduga	tercemar	seperti	tanah.

Spesimen	harus	dimasukkan	ke	dalam	kontainer	yang	kuat	agar	 tidak	
pecah	atau	 tumpah	dalam	perjalanan.	Spesimen	 tidak	boleh	dikirimkan	ke	
laboratorium	yang	terletak	di	daerah	bebas	anthrax	seperti	BPPV	Wilayah	VI	
Denpasar (Soeharsono, 2002).

kontrol

Untuk	daerah	bebas	pencegahan	dilakukan	melalui	tindakan	karantina	
berupa	pelarangan	masuknya	hewan	dari	daerah	 tertular	ke	daerah	bebas.	
Sebagai	 contoh	hewan	dan	bahan	asal	hewan	dari	NTB	dan	NTT	 tidak	di-
perbolehkan masuk ke Bali.
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Pada	manusia	 pencegahan	 terhadap	 antrax	 terutama	 didasarkan	 atas:	
a)	 kontrol	 terjadinya	 infeksi	 antrax	 pada	 hewan,	 b)	 pencegahan	 terjadinya	
kontak	dengan	hewan	terinfeksi	dan	produk	hewan	yang	terkontaminasi,	c)	
higiene	terhadap	lingkungan	dan	personal	di	mana	produk	hewan	ditangani	
(meliputi	penggunaan	ventilasi	yang	cukup	dan	penggunaan	pakaian	kerja),	
d)	dianjurkan	adanya	perawatan	medis	terhadap	lesi	pada	kulit,	dan	e)	pe-
nyucihamaan	bulu	 binatang	dan	wol	dengan	 formaldehid panas. Kelompok 
pekerja	 yang	 berisiko	 tinggi	 diuntungkan	 dengan	 adanya	 vaksinasi	 yang	
menggunakan	protektif	antigen.

Pada	 hewan	 pencegahan	 terhadap	 anthrax	 didasarkan	 pada	 adanya	
pro	gram	 vaksinasi	 di	 daerah	 enzootic.	 Vaksin spora avirulent Sterne’s	 di-
anjurkan	 untuk	 digunakan	 karena	 daya	 potensi	 dan	 keamanannya,	 serta	
dapat	digunakan	untuk	vaksinasi	terhadap	semua	spesies	hewan.	Umumnya	
vaksinasi	cukup	dilakukan	setiap	1	tahun	sekali,	kecuali	di	daerah	hyperenzootic, 
interval	 vaksinasi	 dapat	 diperpendek.	 Pada	 sapi	 imunitas	 diperkirakan	
muncul	setelah	1	minggu,	namun	imunitas	yang	diperoleh	pada	kuda	lebih	
lama.	Di	daerah	di	mana	kejadian	anthrax	terjadi	secara	sporadis	vaksinasi	
masal	 tidak	dibenarkan,	dan	disarankan	hanya	dilakukan	pada	kelompok-
kelompok	terinfeksi	saja.	Diagnosis	secara	cepat	dengan	tindakan	isolasi	dan	
pemberian	 obat-obatan	 terhadap	 hewan	 yang	 sakit	 dengan	menggunakan	
antibiotika	(penicillin)	sangat	penting	untuk	dilakukan.

Tindakan	 autopsi	 tidak	 dilakukan	 terhadap	 hewan	 yang	 mati	 akibat	
serangan	 antrax.	 Karkas	 yang	 tidak	 terbuka	 akan	membusuk	 secara	 cepat	
dan	bentuk	vegetatif	dari	B. anthracis	akan	rusak	dalam	waktu	yang	singkat.	
Untuk	konfirmasi	diagnosis,	semestinya	diambil	darah	dari	pembuluh	darah	
tepi	 dengan	 syringe	 dan	 dikirim	 ke	 laboratorium	 dalam	 kontainer	 yang	
steril.	Hewan	yang	mati	semestinya	dikubur	secepat	mungkin	pada	tempat	
di	mana	mereka	mati	 sebelumnya	 dan	 lebih	 baik	 bila	 dilakukan	 incenerasi 
(pembakaran).	 Jalan	 lain	 adalah	dengan	 cara	mengubur	mereka	 sedalam	2	
meter	dan	selanjutnya	ditutup	dengan	kapur.

Setelah	kasus	terakhir	ditemukan,	kelompok	hewan	yang	terinfeksi	se-
mestinya	 dikarantina	 selama	 2	 minggu,	 dengan	 catatan	 tidak	 ada	 hewan	
atau	 produk	 hewan	 yang	 menyertainya.	 Jika	 kejadian	 anthrax	 dicurigai	
pada	 sebuah	 Rumah Pemotongan Hewan (RPH), semua operasi semestinya 
dihentikan	sampai	hasil	diagnosis	ditetapkan.	Jika	hasilnya	ternyata	positip	
maka	semua	karkas	seharusnya	dibinasakan	dan	tempatnya	disucihamakan	
dengan	larutan	caustic	5%	selama	8	jam	sebelum	operasi	dilanjutkan.
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Daftar Pertanyaan

1.	 Mengapa	hewan	penderita	Anthrax	tidak	boleh	di	bedah?
2.	 Mengapa	kuman	Anthrax	sering	disebut	sebagai	“soil borne disease”?
3.	 Uraikan	cara	pencegahan	Anthrax	pada	hewan	dan	manusia!	
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2. ErYsiPELas PaDa HEWan Dan ErYsiPELoiD PaDa Manusia

sinonim :		Pada	hewan	babi	disebut	 juga	Rosenbach’s erysipeloid, erytema mi-
grans, erysipelotrichosis, rose disease,	 pada	 manusia	 disebut	 fish-
handler’s disease. 

Etiologi : Erisipelothricx rhusiopathiae (sebelumnya	 disebut E. insidiosa). 
Bak			teri	 ini	 bersifat	 Gram	 positif,	 berbentuk	 batang	 yang	 cenderung	mem-
bentuk	filamen	apabila	dipupuk	dalam	media	buatan.	Di	luar	tubuh	hewan,	
E. rhusiopathiae	 sebagai	 bakteri	 yang	 tidak	membentuk	 spora,	 relatif	 tahan	
terhadap	 pengaruh	 lingkungan.	 Dalam	 tinja	 babi,	 bakteri	 dapat	 tahan	 1-6	
bulan	apabila	berada	pada	suhu	 luar	sekitar	12°C.	Agen	 ini	dapat	diisolasi	
sampai	50%	pada	babi	yang	sehat	(Takahasi	et al.,1987).	Dalam	ham	(daging	
babi	 asap),	 daging	 yang	diberi	 garam	dan	daging	 yang	diberi	 asam	dapat	
tahan	 beberapa	 bulan.	 Dengan	 berbagai	 disinfektan	 seperti	 phenol	 0,2%,	
sodium	 azide	 0,1%,	 crystal	 violet	 0,001%,	 dan	 tellurite	 0,5%	 masih	 tetap	
hidup	 (Soeharsono,	 2002).	 Telah	 diketahui	 sebanyak	 22	 serotipe	 yang	 ber-
beda	(serotipe	1	sampai	22	).	Selanjutnya	tipe	1	dibedakan	menjadi	2	subtipe	
yaitu	subtipe	1a	dan	1b.	Di	antara	semua	serotipe,	khusus	serotipe	1	dan	2	
dianggap	penting	dan	mungkin	merupakan	 satu	 satunya	 sumber	penyakit	
erysipelas	 akut	 pada	 babi.	Untuk	 saat	 ini	 belum	ditemukan	 serotipe	 baru.	
Pengetahuan	 tentang	 serotipe	menjadi	 kunci	 yang	 amat	 penting	 di	 dalam	
program	imunisasi	pada	babi.	Keadaan	ini	ditunjukkan	dengan	ditemukan	-	
nya serotipe 3 (Dedie’s serotype B)	 yang	 cukup	 efektif	 memberikan	 perlin-
dungan	terhadap	wabah	erysipelas	pada	babi	(Wood	dan	Harrington,	1978;	
Wood	et.al.,1981 dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).

Distribusi Geografis 

Agen	etiologi	terdistribusi	secara	luas	ke	seluruh	benua	di	antara	bebe-
rapa	 spesies	mamalia	 dan	 burung,	 baik	 yang	 dipelihara	maupun	 yang	 hi-
dupnya	 liar.	Penyakit	 ini	pernah	 juga	diisolasi	dari	hewan	perairan	 seperti	
lumba-lumba, alligator,	buaya	Amerika,	dan	singa	laut.

kejadian pada Manusia 

Pada	manusia	 penyakit	 ini	 kebanyakan	menyerang	 orang-orang	 yang	
be	kerja	di	tempat	pemotongan	hewan,	industri	pengolahan	unggas,	nelayan,	
dan	pekerja	di	 industri	perikanan,	dan	 lain-lainnya	yang	berkaitan	dengan	
proses	 penanganan	 daging	 (khususnya	 daging	 babi)	 dan	 produk-produk	
perikanan (Krauss et al., 2003). 



kejadian pada Hewan

Penyakit	 ini	 sering	 terjadi	 pada	 babi	 (Roses disease, Swine erysipelas) 
yang	menjadi	masalah	yang	sangat	serius	di	Eropa,	Asia,	Kanada,	USA,	dan	
Meksiko.	Di	Jamaika,	Guatemala,	Guyana,	Suriname,	Brazil,	Chile,	dan	Peru	
juga	merupakan	penyakit	yang	sering	muncul	namun	tidak	terlalu	serius.

Penyakit pada Manusia

Pada	manusia	penyakit	 ini	menyerang	kulit	dan	dikenal	sebagai	“Ery-
sipeloid”	untuk	membedakannya	dengan	“Erysipelas”	yang	disebabkan	oleh	
Hemolityc Streptococcus.	 Ma	sa	 inkubasinya	 bervariasi	 antara	 bebe	rapa	 hari	

sampai	 7	 hari.	 Erysipeloid	
bi	asa	nya	 ditemukan	 pada	
ta	ngan	 dan	 jari-jari	 tangan.	
Gejala	 yang	 tampak	 berupa	
erythematous, oedematous	 de-
ngan	warna	 violet	 di	 sekitar	
luka (tempat inokulasi). 

Adanya	 artritis	 pada	 ja-
ri	 juga	 sering	 terlihat	 pada	
beberapa	kasus.	Ber	dasarkan	
atas	 pengalaman	 dari	 bebe-
rapa	 pasien,	 dirasakan	 ada-
nya sensasi seperti kebakar-
an,	sakit	berdebar-debar,	dan	

pada	 saat	 bersamaan	 diikuti	 pruritis (kegatalan). Penyakit ini sebenarnya 
tidak	 terlalu	 membahayakan	 dan	 pasien	 dapat	 sembuh	 dalam	 waktu	 2-4	
minggu.	 Jika	 infeksi	 meluas	 sehingga	 terjadi	 septikemia	 dan	 endokarditis	
dapat	menimbulkan	kematian.

Penyakit pada Hewan

Penyakit	 ini	 biasanya	 menyerang	 hewan	 mamalia	 dan	 burung	 baik	
yang	dipelihara	maupun	yang	hidup	 liar.	Pada	beberapa	spesies	hewan,	E. 
rhusiopathiae	dapat	mengakibatkan	suatu	proses	patologis.	

Babi

Erisipelas	pada	babi	secara	ekonomi	merupakan	masalah	serius	di	ba-
nyak	negara.	Adanya	variasi	tingkat	morbiditas	dan	mortalitas	dari	penyakit	
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Gambar 42. Erysipeloid pada lengan manusia                   
(Anon, 2014).
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ini	 antara	 satu	 daerah	 dengan	 daerah	 lainnya,	 kemungkinan	 akibat	 dari	
adanya	perbedaan	virulensi	dari	agen	penyebab.	

Masa	 inkubasi	 dari	 penyakit	 ini	 pada	 babi	 berkisar	 antara	 1-7	 hari.	
Diketahui	ada	2	bentuk	klinis	utama	yaitu:	bentuk	akut	dan	bentuk	kronis.	
Bentuk	 ini	 dapat	 bertahan	 secara	 berkesinambungan	 di	 dalam	 suatu	
kelompok	 ataupun	 muncul	 secara	 terpisah.	 Bentuk	 akut	 dimulai	 secara	
tiba-tiba	 dengan	 demam	yang	 tinggi.	 Kebanyakan	 hewan	memperlihatkan	
adanya	 kelesuan,	 anoreksia,	 dan	 muntah-muntah.	 Adanya	 lesi	 pada	 kulit	
biasanya	 tampak	 antara	 24-48	 jam	berikutnya	dalam	bentuk	plek	urtikaria	
kemerahan, bentuknya seperti jajaran genjang serta ukurannya bervariasi. 

Pada	hewan	 lainnya	 sering	 terlihat	adanya	 erupsi oedematous yang me-
nyebar	 dan	 lesi	 ini	 sulit	 untuk	diamati.	 Lesi	 ini	 terutama	ditemukan	pada	
daerah	abdomen,	sisi	dalam	dari	paha,	leher,	dan	telinga.	Penyakit	berjalan	
secara	cepat,	hewan	biasanya	dapat	sembuh	atau	malah	mati.	Pada	fase	akhir	
daripada	 septikemia	 erysipelas,	 biasanya	 terlihat	 gejala-gejala	 dyspnea dan 
diarrhea.	Apabila	dilakukan	nekropsi	terlihat	adanya	petechiae	pada	beberapa	
bagian	 dari	 hewan.	 Limfa	 dan	 limfonodus	 biasanya	 sangat	meradang	 dan	
sering	 terlihat	 adanya	hemorrhagic. Bentuk septikemia akut biasanya akibat 
dari	infeksi	serotipe	1	dan	2.

Gambar 43. Babi dengan kulit bagian pinggir telinga berwarna merah keunguan, serta adanya urtikaria 
kemerahan dengan bentuk seperti jajaran genjang, merupakan salah satu ciri Erysipelas akut atau 

septikemik (Dok: Soeharsono).

Bentuk	kronis	ditandai	oleh	adanya	arthritis.	Pada	awalnya	persendian	
membengkak	 dan	 pergerakan	menjadi	 kesakitan,	 selanjutnya	 berkembang	
menjadi	 ankylosis.	 Kerugian	 ekonomi	 dari	 adanya	 arthritis	menjadi	 sangat	
ber	makna	 akibat	 pengaruh	 dari	 perkembangan	 dan	 penambahan	 berat	
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hewan.	 Bentuk	 kronis	 juga	 dapat	 mengakibatkan	 terjadinya	 endokarditis	
disertai	dengan	kekurusan	secara	cepat	serta	kematian	secara	tiba-tiba.

Kambing dan Sapi

E. rushiopathiae	 mengakibatkan	 terjadinya	 arthritis	 pada	 anak	 domba,	
yang	biasanya	 terjadi	 setelah	potong	 ekor	 atau	 kadang-kadang	 akibat	 dari	
infeksi	umbilicalis.	Infeksi	biasanya	muncul	sekitar	2	minggu	setelah	potong	
ekor	 atau	 2	 minggu	 setelah	 lahir.	 Gejala	 utamanya	 yaitu	 kesulitan	 dalam	
per	gerakan	dan	pertumbuhannya	terhenti,	dan	penyembuhan	biasanya	ber-
jalan	lambat.	Lesi	biasanya	berupa	laminitis	dan	pergerakan	hewan	menjadi	
sulit.	Penyakit	biasanya	berakhir	dalam	2	minggu.	Seperti	halnya	erysipeloid 
pada	manusia,	infeksi	mengakibatkan	terjadinya	abrasi	pada	sebagian	kulit.	
Hal	ini	dapat	dicegah	dengan	penggunaan	disinfektan	seperti	larutan	cupri	
sulfat	 0,03%.	Arthritis	dapat	diamati	 pada	 anak	 sapi	dan	 agen	berhasil	 di-
isolasi	dari	tonsil	sapi	dewasa.

Burung

Septikemia akibat E. rhusiopathiae	 dapat	 terjadi	 pada	 kebanyakan	 spe-
sies	unggas	peliharaan	dan	unggas	liar.	Kalkun	biasanya	sangat	mudah	ter-
serang	dengan	gejalanya	seperti:	kelemahan,	diare,	 jengger	cyanosis, merah 
keunguan,	 dan	 membengkak.	 Penyakit	 terutama	 menyerang	 pejantan.	
Ting	kat	mortalitasnya	 berkisar	 antara	 2,5-25%.	 Lesi	 yang	 terlihat	 terutama	
adanya	hemorrhagi	dan	petechiae	pada	otot-otot	dada	dan	paha	sebelah	dalam,	
membran	 serous,	 intestine,	dan	gizzard.	Limfa	dan	hati	membesar	dengan	
gejala	 dan	 lesi-lesi	 yang	 muncul	 pada	 ayam,	 kalkun,	 dan	 burung	 hampir	
sama.

sumber infeksi dan Model Transmisi

Kebanyakan	 spesies	 hewan	 mengandung	 E. rhusiopathiae. Reservoar 
utama	 terdapat	pada	babi.	Agen	etiologi	pernah	diisolasi	 sampai	 30%	dari	
sejumlah	tonsil-tonsil	babi	yang	sehat.	Berdasarkan	atas	hasil	riset	di	suatu	
rumah	potong	hewan	di	Chili,	 agen	berhasil	diisolasi	 sebanyak	53.5%	dari	
400	babi	yang	diperiksa	(Skoknic	et al., 1981 dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).	
Sementara itu sebanyak 25.6% agen E. rhusiophatiae	 berhasil	 diisolasi	 dari	
tanah	 dan	 kotoran	 tempat	 babi	 hidup	 (Wood	 and	Harrington,	 1978	 dalam 
Acha	 and	 Szyfres,	 1987).	 Ditemukan	 adanya	 banyak	 variasi	 serotipe	 pada	
babi-babi	 yang	 diisolasi	 dengan	 serotipe	 yang	 paling	 dominan	 ditemukan	
adalah	serotipe	1,	2,	5,	dan	6.	Ikan,	kepiting,	dan	udang	merupakan	sumber	
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infeksi	yang	cukup	penting.	Agen	etiologi	sudah	pernah	diisolasi	dari	kulit	
ikan.	Pada	 industri	 pengolahan	daging	dan	 telur,	 binatang	pengerat	dapat	
bertindak	sebagai	reservoar	yang	penting	sebagai	penular	infeksi.	

E. rhusiopathiae	 dapat	 bertahan	 lama	 di	 luar	 tubuh	 hewan	 baik	 di	
lingkungan	maupun	produk	produk	asal	hewan.	Keadaan	 ini	memberikan	
gambaran	tentang	daya	tahan	agen	terhadap	faktor	lingkungan.

Manusia	menjadi	 terinfeksi	melalui	 luka	dan	abrasi	pada	kulit.	 Infeksi	
biasanya	terjadi	ketika	penanganan	hewan	ataupun	produk	hewan,	termasuk	
ikan.	Terjadinya	kasus	pada	dokter	hewan	biasanya	akibat	dari	penggunaan	
jarum	suntik	secara	terus	menerus	pada	saat	vaksinasi.

Gambar 44. Siklus transmisi Erysipelas hewan dan Erysipeloid manusia (Acha and Szyfres, 1987).

Babi	sebagai	karier	erysipelas	mengandung	agen	pada	daerah	pharyngeal	
dan	 mengontamiansi	 lingkungannya	 dari	 pelepasannya	 bersama	 feses,	
selan	jutnya	 bertindak	 sebagai	 reservoar	 dan	 merupakan	 sumber	 infeksi.	
Jalur	 in	feksi	diyakini	melalui	 saluran	cerna	dan	melalui	kulit,	melalui	 luka	
dan	 abrasi	 dari	 kulit	 dan	mungkin	melalui	 gigitan	 dari	 arthropoda.	 Daya	
tahan	 agen	 untuk	 hidup	 yang	 lama	 pada	 suhu	 lingkungan	 menjadikan	
kasus	 ini	bersifat	endemis	pada	daerah	 terinfeksi.	Beberapa	hewan	 lainnya	
serta	unggas	dapat	memberikan	kontribusi	 terhadap	kekekalan	 infeksi	dan	
menyebabkan	terjadinya	wabah.

boar boar

susceptible
animals

infected
animals contamination

of environment
(gesture, water)

through the skin by handling
animals and animal products
including fish
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Peranan Hewan dalam Epidemiologi Penyakit

Manusia	 adalah	 hospes	 sementara (accidental host) yang kebetulan 
kontak	dengan	hewan	yang	sakit,	hewan	karier,	produk	hewan	atau	benda-
benda	yang	terkontamiansi	oleh	hewan.

Diagnosis

Diagnosis	klinis	didasarkan	atas	pekerjaan	dari	pasien	dan	karakteris-
tik	dari	lesi	kulit	yang	selanjutnya	dikonfirmasikan	dengan	isolasi	dan	iden-
tifikasi	agen	penyebab.	E. rhusiopathiae	dapat	diisolasi	dari	biopsi	cairan	yang	
diaspirasi	dari	lesi.

Pada	 kasus	 septikemia	 pada	 hewan,	 agen	 penyebab	 dapat	 diisolasi	
dari	 aliran	 darah	 atau	 dari	 organ-organ	 internal.	 Pada	 kasus	 arthritis	 atau	
in	fek	si	 kulit,	 pembiakan	 dapat	 dibuat	 dari	 lesi-lesi	 lokal.	 Isolasi	 dari	 ma-
terial	 terkontaminasi	 yang	 disertai	 dengan	 inokulasi	 pada	 mencit	 sangat	
dianjurkan.

Diagnosis	 dari	 hewan	 terinfeksi	 erysipelas	 dibuat	 dengan	mengguna-
kan beberapa uji serologi seperti: aglutinasi, hambatan pertumbuhan, pasif 
he maglutination, dan	complement fixation.	Adanya	suatu	studi	yang	mem	ban-
dingkan	 antara	 uji	 hambatan	 pertumbuhan	 dengan	 uji	 complement fixation 
bela	kangan	 ini	 dirasakan	 sangat	 bermanfaat	 untuk	 diagnosis	 penyakit	 ka-
rena	dapat	mendeteksi	 agen	dengan	 titer	 yang	 cukup	 rendah	pada	 infeksi	
subklinis	ataupun	pada	program	vaksinasi	(Bercovich	et al., 1981 dalam	Acha	
and	Szyfres,	1987).

kontrol

Orang	 menjadi	 terpapar	 oleh	 kuman	 pada	 tempat	 kerjanya,	 kejadian	
ini	 dapat	 dicegah	 dengan	 cara	 higiene	 yaitu	 dengan	 cara	mencuci	 tangan	
dan	penanganan	luka	yang	cukup.	Suatu	perusahan	yang	selama	prosesnya	
menggunakan	bahan	bahan	pangannya	berasal	dari	hewan,	hendaknya	ter-
kontrol	dari	populasi	rodensia.

Kontrol	erysipelas	pada	babi	tergantung	pada	program	vaksinasi.	Dua	
jenis vaksin yang memberikan hasil yang sangat bagus yaitu: bakteri yang 
diabsorbsi	 dalam	 aluminium	 hidroksida	 dan	 vaksin	 hidup	 avirulen	 (EVA= 
“Erysipelas Vaccine Avirulent”).	 Vaksin ini akan memberikan kekebalan 
antara	 5-6	 bulan.	 Bakterin	 diberikan	 sebelum	 penyapihan,	 diikuti	 dengan	
dosis	lanjutan	2-4	minggu	berikutnya.	Vaksin	avirulent	juga	dapat	diberikan	
secara	 oral	melalui	 air	minum.	 Program	vaksinasi	 tidak	memberikan	 hasil	
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yang	memuaskan	untuk	pencegahan	peyakit	yang	bersifat	kronis,	dan	dalam	
beberapa	hal	di	anggap	 sebagai	pemicu	 terjadinya	gejala	arthritis	 (Gillespie	
and	 Tomoney,	 1981	 dalam	 Acha	 and	 Szyfres,	 1987).	 Pada	 kasus	 wabah	
septikemia	erysipelas,	karkas	semestinya	segera	dimusnahkan	dan	ditempat	
ini	didesinfeksi.	Hewan	yang	sakit	ditangani	dengan	penisilin	serta	kandang	
diistirahatkan.	 Rotasi	 hewan	 didalam	 padang	 pengembalaan	 dan	 higiene	
lingkungan	juga	sangat	mem	bantu	dalam	kontrol	erysipelas.	

Belakangan ini vaksin yang diaplikasikan lewat air minum sedang di
kembangkan dan memberikan hasil cukup baik (Bricker and Saif, 1983 dalam 
Acha and Szyfres, 1987).
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Daftar Pertanyaan

1.	 Mengapa	Erysipelas	pada	hewan	merupakan	suatu	penyakit	endemis?
2.	 Jelaskan	gejala	klinis	dari	Erysipelas!
3.	 Uraikan	cara	pencegahan	Erysipelas	pada	hewan	dan	manusia!
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3. BrucELLosis 

sinonim :  Demam Undulant, demam Malta, demam Gibraltar, demam Medi terra-
nean (pada manusia), keguguran menular, demam Abortus, pe nyakit 
Bang (pada sapi), Epididymitis (pada domba). 

Etiolologi: 

Penyakit	keluron	menular	disebabkan	oleh	mikroorganisme	berbentuk	
batang	dari	golongan	Brucella.	Oleh	karena	itu	penyakit	ini	disebut	pula	Bru-
cellosis	 sebagai	 penghargaan	dan	 kenangan	 bagi	 Bruce	 (1887),	 orang	 yang	
pertama	kali	mengidentifikasi	bakteri	ini	pada	manusia.	Bruce	sendiri	pada	
waktu itu menamakannya Micrococcus melitinsis.	Kemudian	pada	tahun	1897,	
Bang	dan	Stribolt	 berhasil	mengisolasi	 jasad	 renik	yang	 sama	pada	hewan	
sapi	 sehingga	 kadang-kadang	 penyakit	 ini	 disebut	 juga	 Brucellosis abortus 
Bang (Bang’s disease).	 Penyakit	 ini	mengandung	nama	keluron	 (abortus) ka-
rena	 karakteristiknya	 adalah	 terjadinya	 keluron	 (keguguran,	 abortion) bila 
penderitanya	hewan	yang	sedang	bunting	(Dharmojono,	2001).

Penyebab	 brucellosis	 adalah	 bakteri	 berbentuk	 kokobasili	 dengan	
panjang	0,5-2,0	µm	dan	 lebar	0,4-0,8	µm,	bersifat	Gram	negatif,	dari	genus	
Brucella sp.	 tidak	 bergerak,	 tidak	 membentuk	 spora	 dan	 hidup	 dalam	
keadaan	berudara	(aerob).	Terdapat	enam	spesies	yang	saat	ini	dikenal	pada	
Genus	Brucella yaitu: B. melitensis, B. abortus, B. suis, B. neotomae, B. ovis, dan 
B. canis.

Tiga	 spesies	 pertama	 (yang	 disebut	 dengan	 “Brucella klasik)	 telah	 di-
bagi	 menjadi	 beberapa	 biotipe	 yang	 didasarkan	 atas	 perbedaan	 ciri-ciri	
biokimianya	dan	atau	rekasi	yang	ditimbulkan	pada	serum	monospesifik	A	
(abortus)	 dan	M	 (melitensis). Atas	 dasar	 itu	 B. melitensis terbagi	 menjadi	 3	
biotipe (1-3), B. abortus	menjadi	8	 (1-9,	karena	biotipe	8	 telah	dihilangkan),	
dan	 B. suis	 menjadi	 4	 biotipe	 (1-4).	 Akhir-akhir	 ini,	 sebuah	 biotipe	 baru	
telah	diusulkan	di	Rusia	yang	berasal	dari	strain	yang	diisolasi	dari	hewan	
pengerat	yang	memiliki	perbedaan	dengan	keempat	biotipe	yang	 lebih	da-
hulu	dikenal	(Acha	and	Szyfres,	1987;	Dharmojono,	2001).

Distribusi Wilayah

Penyebaran	 brucellosis	 terjadi	 di	 seluruh	 dunia.	 Penyebaran	 spesies	
brucella	serta	biotipenya	bervariasi	di	berbagai	wilayah	di	dunia.	B. abortus 
memiliki penyebaran paling luas; B. melitensis dan B. suis	 tersebar	 secara	
tidak	 teratur;	 B. neotomae	 yang	 diisolasi	 dari	 tikus-tikus	 padang	 pasir	
(Neotoma lepida)	 di	 Utah	 (USA)	 dan	 penyebarannya	 dibatasi	 oleh	 alam,	
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penularannya	 tidak	 pernah	 dilaporkan	 pada	 manusia	 atau	 hewan-hewan	
domestik.	 Pada	 tahun-tahun	 belakangan	 ini,	 penularan	 oleh	B. canis telah 
dilaporkan	 pada	 banyak	 negara	 di	 beberapa	 benua	 sehingga	 diperkirakan	
penyebarannya	 telah	 sampai	 ke	 seluruh	 penjuru	 dunia.	B. ovis tampaknya 
ditemukan	di	seluruh	negara	sejalan	dengan	meningkatnya	jumlah	biri-biri	
(Acha	 and	 Szyfres,	 1987).	 Di	 Indonesia,	 brucellosis	 tersebar	 luas	 di	 Pulau	
Timor	 (Nusa	 Tenggara	 Timur),	 Sulawesi,	 Jawa,	 Sumatra,	 dan	 Kalimantan.	
Pulau	Bali	sampai	saat	ini	merupakan	daerah	yang	bebas	dari	penyakit	ini,	
terkait	 adanya	 larangan	memasukkan	 sapi	 jenis	 lainnya,	 berkaitan	 dengan	
kebijakan	pemerintah	untuk	memurnikan	sapi	Bali	(Soeharsono,	2002).

kejadian pada Manusia 

Brucellosis	adalah	penyakit	pada	beberapa	jenis	hewan	yang	disebabkan	
oleh Brucella sp.	 dan	 dapat	 menular	 pada	 manusia.	 Manusia	 merupakan	
hospes	 aksidental	 dan	 tidak	menularkan	 pada	 individu	 lain.	 Setiap	 tahun	
hampir	setengah	juta	kasus	Brucella	terjadi	pada	manusia	(WHO,	1975	dalam 
Acha	 and	 Szyfres,	 1987).	 Prevalensi	 infeksi	 pada	 hewan-hewan	 reservoir	
merupakan	kunci	terjadinya	infeksi	pada	manusia.	Penularan	B. abortus	dan	
B. suis biasanya memengaruhi kelompok pekerja, namun penularan oleh B. 
melitensis	 lebih	 sering	 terjadi	 dibandingkan	 dengan	 tipe-tipe	 lainnya	 dan	
terjadi	 pada	 populasi	 yang	 lebih	 luas.	 Prevalensi	 penyakit	 pada	 manusia	
paling	besar	ditemukan	di	negara-negara	dengan	tingkat	infeksi	B. melitensis 
yang	 tinggi	 di	 antara	 kambing,	 domba,	 atau	 pada	 kedua	 spesies	 tersebut.	
Negara-negara	Amerika	Latin	yang	memiliki	catatan	 jumlah	kasus	terbesar	
adalah	 Argentina,	 Meksiko,	 dan	 Peru.	 Kejadian	 yang	 sama	 juga	 ada	 di	
negara-negara	Mediterania,	Iran,	USSR,	dan	Mongolia.

Adanya	 program	 pengawasan	 dan	 pembasmian	 brucellois	 pada	 sapi	
se	cara	 bermakna	 dapat	 mengurangi	 timbulnya	 brucellosis	 pada	 manusia.	
Sebagai	contoh	di	Amerika	Serikat	pada	tahun	1947	tercatat	6.321	kasus,	se-
dangkan	pada	periode	 tahun	1972-1981	 tingkat	 rata-rata	 tahunannya	 turun	
menjadi	sekitar	224	kasus	(Pusat	Pengawasan	Penyakit	Amerika	Serikat,	1982).	
Di	Denmark	dari	 500	kasus	per	 tahun	yang	diidentifikasikan	 antara	 tahun	
1931	 dan	 1939,	 kejadian	 brucellosis	 pada	manusia	 selanjutnya	menghilang	
pada	tahun	1962	sebagai	akibat	dari	adanya	program	pembasmian	penularan/
infeksi	pada	hewan.	
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kejadian Pada Hewan 

Brucellosis	pada	hewan	betina	yang	 terinfeksi	biasanya	asimptomatik,	
sedangkan	 pada	 hewan	 bunting	 dapat	menyebabkan	 plasentitis	 yang	 ber-
akibat	 terjadinya	 abortus	 pada	 kebuntingan	 bulan	 ke-5	 sampai	 ke-9.	 Jika	
tidak	terjadi	abortus,	kuman	Brucella	dapat	dieksresikan	ke	plasenta,	cairan	
fetus,	dan	leleran	vagina.	Kelenjar	susu	dan	kelenjar	getah	bening	juga	dapat	
terinfeksi	dan	mikroorganisme	ini	diekskresikan	ke	susu	(OIE,	2009). Infeksi	
pada	hewan	terjadi	secara	persisten	seumur	hidup,	di	mana	kuman	Brucella	
dapat	 ditemukan	 di	 dalam	 darah,	 urin,	 susu,	 dan	 semen	 (Brucellosis	 Fact	
Sheet, 2003). 

Brucellois	pada	sapi	hampir	ditemukan	di	seluruh	dunia,	namun	infeksi	
ini	 telah	 dibasmi	 hampir	 di	 banyak	 negara	 seperti:	 Finlandia,	 Norwegia,	
Swedia,	Denmark,	Belanda,	Belgia,	Switzherland,	Jerman,	Austria,	Hungaria,	
Czekoslavia,	Rumania,	dan	Bulgaria	(Timm,	1982;	Kasyanov	dan	Aslannyan,	
1982 dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).	Sementara	itu	Inggris,	Irlandia,	Polandia,	
Kanada,	Amerika	Serikat,	Kuba,	Panama,	Australia,	dan	New	Zeeland	telah	
membebaskan	 hewan-hewannya	 serta	 sebagian	 besar	wilayah	mereka	 dari	
brucellois.	Pada	negara-negara	lain,	tingkat	penularannya	sangat	bervariasi	di	
antara	satu	negara	dengan	negara	lain	dan	di	antara	wilayah-wilayah	dalam	
suatu negara. Prevalensi	 tertinggi	 terlihat	 pada	 ternak-ternak	 sapi	 perah.	
Pada	 banyak	 negara	 termasuk	 negara	Amerika	 Latin	 yang	 tidak	memiliki	
program	pengawasan,	menjadikan	penyakit	 ini	sebagai	salah	satu	penyakit	
paling	serius	seperti	halnya	pada	negara-negara	berkembang	lainnya.	

Brucellosis	 babi	 jarang	 terjadi	 dan	 muncul	 secara	 sporadis	 di	 seba-
gian	besar	Eropa,	Asia,	dan	Oceania.	Di	banyak	negara-negara	Eropa	mem-
perlihatkan	 ada	nya	 hubungan	 epidemiologi	 penyakit,	 dengan	 brucellois	
yang	 disebabkan	 oleh	 B. suis	 biotipe	 2	 pada	 kelinci	 hutan/“hare”	 (Lepus 
europoeus).	 Penyakit	 ini	 tidak	 pernah	 muncul	 di	 Finlandia,	 Norwegia,	
Inggris,	 atau	 Kanada.	 Banyak	 negara-negara	 muslim	 kemungkinan	 bebas	
dari	 penularan	B. suis	 karena	 ada	nya	 kepercayaan	 agama	mereka	 tentang	
pelarangan	pengadaan	babi	(Timm,	1982	dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).

Di	 banyak	 negara-negara	 Amerika	 Latin,	 brucellois	 babi	 bersifat	 en-
zootik.	Walaupun	data	statistik	yang	ada	amat	kecil,	namun	daerah-daerah	
ini	dipandang	memiliki	tingkat	penyebaran	yang	tertinggi	di	dunia.

Brucellois	 kambing	dan	domba	membawa	masalah	penting	di	 daerah	
Mediterrania,	Eropa,	Afrika,	Rusia,	Mongolia,	dan	Timur	Tengah.	Di	Ame-
rika	Latin	penyebaran	B. melitensis	pada	kambing	sangat	tinggi	terutama	di	
Argen	tina,	 Meksiko,	 dan	 Peru.	 Brucellois	 pada	 kambing	 tidak	 muncul	 di	
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Brazil	yang	memiliki	 jumlah	kambing	yang	cukup	besar.	B. melitensis baru-
baru	ini	berhasil	diisolasi	dari	kambing-kambing	di	Chile,	di	mana	darah	ini	
semula	telah	dianggap	bebas	dari	penyakit	ini.	Negara-negara	Amerika	lain	
seperti	AS	saat	ini	dianggap	bebas	dari	brucellois.

Epididymitis	pada	domba	yang	disebabkan	oleh	B. ovis	 telah	 terjadi	se-
cara	 meluas.	 Penyakit	 ini	 telah	 dikonfirmasikan	 terjadi	 di	 New	 Zeeland,	
Australia,	dan	Eropa.	Penyakit	ini	muncul	di	Argentina,	Brazil,	Chile,	Peru,	
Uruguay,	dan	Amerika	Serikat,	di	mana	pada	negara-negara	tersebut	domba-
dombanya	ditempatkan	pada	kandang	yang	luas	sehingga	penyebaran	men-
jadi	sangat	tinggi.	

Penularan	brucella	pada	anjing	oleh	B. canis	telah	ditemukan	hampir	di	
seluruh	dunia.	Adanya	variasi	penyebaran	tergantung	pada	kondisi	daerah	
dan	metode	diagnostik	yang	digunakan.	Keadaan	ini	memunculkan	masalah	
bagi pengembangbiakan anjing-anjing ketika kasus ini mengakibatkan ter-
jadinya	 ke	guguran	 dan	 ketidaksuburan,	 baik	 pada	 anjing-anjing	 yang	 di-
pelihara	 di	 rumah	maupun	 pada	 anjing-anjing	 liar.	 Pada	 tahun-tahun	 be-
la		kangan	 ini	 insidensi	 kasus	 mengalami	 peningkatan,	 seperti	 dari	 hasil	
penelitian	yang	dilakukan	di	Meksiko,	di	mana	sebesar	12%	dari	59	anjing-
anjing	 liar	 di	temu	kan	 positif	 mengandung	 agen	 penyebab	 (Flores-Castro,	
1977 dalam Acha	and	Szyfres,	1987).

Penyakit pada Manusia 

Manusia	dapat	tertular	oleh	B. melitensis, B. suis, B. abortus,	dan B. canis. 
Belum	ada	laporan	kasus	pada	manusia	yang	disebabkan	oleh	B. ovis atau B. 
neotomae. Diketahui bahwa strain brucella yang	paling	bersifat	 patogen	dan	
paling	cepat	menulari	manusia	adalah	B. melitensis,	yang	diikuti	oleh	B. suis, 
B. abortus,	dan B. canis. 

Pada	umumnya	masa	inkubasi	berkisar	antara	1	sampai	3	minggu,	na-
mun	terkadang	bisa	hingga	mencapai	beberapa	bulan.	Penyakit	 ini	bersifat	
septikemik	 dengan	 kematian	 yang	 tiba-tiba	 atau	 gejala	 awalnya	 tidak	 di-
ketahui	 secara	 pasti	 yang	 disertai	 oleh	 demam	 yang	 berkesinambungan	
dan	kadang	kadang	demam	yang	 tidak	 teratur.	Gejala	dari	Brucellois	 akut	
seperti	halnya	pada	penyakit	 lain	meliputi	panas	dingin,	berkeringat,	suhu	
badan	 yang	 sangat	 tinggi.	 Gejala	 yang	 selalu	 muncul	 adalah	 kelemahan	
dan	 latihan-latihan	 tertentu	menyebabkan	kelelahan.	 Suhu	badan	bisa	ber-
variasi,	normal	di	pagi	hari	hingga	40°C	di	 sore	hari.	Berkeringat	yang	di-
tandai	 dengan	 munculnya	 bau	 badan	 yang	 busuk	 di	 malam	 hari.	 Gejala-
gejala	umum	 lainnya	 seperti	 susah	 tidur,	 impoten,	 sakit	 kepala,	 anaroksia,	
sembelit,	arthralgia,	dan	rasa	tidak	enak	badan.
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Penyakit	ini	memberi	pengaruh	pada	sistem	saraf,	gugup,	dan	depresi. 
Banyak pasien mengalami pembesaran getah bening atau splenomegali	dan	
sering	kali	terjadi	hepatomegali, namun jarang mengalami jaundice. Kuman 
brucella	menempati	ruang	intraseluler	dari	jaringan	sistem	retikuloendotelial	
seperti	 limfonodus,	 sumsum	 tulang,	 hati,	 dan	 limfa.	 Reaksi	 dari	 jaringan	
berupa granulamatous.	Lamanya	penyakit	ini	bervariasi	dari	beberapa	minggu	
atau	 bulan	 hingga	 beberapa	 tahun.	 Terapi	 modern	 telah	 memungkinkan	
mengurangi	 jangka	waktu	munculnya	penyakit	 ini	dari	kekambuhan.	Pada	
awalnya penyakit ini menyebabkan komplikasi serius seperti encephalitis, 
meningitis, peripheral neuritis, spondilitis, suppuratif arthritis, dan vegetatif 
endo karditis.	Bentuk	kronis	dari	penyakit	 ini	muncul	pada	beberapa	pasien,	
dengan	 atau	 tanpa	 kehadiran	 foci-foci	 penularan.	 Gejala	 yang	 muncul	
biasanya	berkaitan	dengan	reaksi	hipersensitivitas.	Diagnosis	dari	brucellois	
kronis	 ini	 sangat	 sulit	 ditentukan.	 Pada	 daerah	 enzootik	 brucellosis,	
khususnya	 pada	 kasus	 brucellosis	 sapi	 biasanya	 muncul	 penularan	 yang	
bersifat	asimtomatik.

Penyakit pada Hewan 

Gejala	khusus	pada	seluruh	spesies	hewan	adalah	terjadinya	keguguran	
atau	 kelahiran	 janin	 yang	 prematur.	Di	 bidang	 peternakan	mortalitas	 bru-
cellosis	tidaklah	tinggi,	tetapi	kerugian	ekonomi	yang	diakibatkannya	sangat	
besar. Ternak sapi (terutama sapi perah) bila terserang penyakit ini akan ke-
guguran	kemudian	menderita	gangguan	alat	reproduksi	dan	turunnya	pro-
duksi	 susu	 sampai	 kepada	 terjadinya	 kemajiran	 (infertility), yang tentunya 
akan mengakibatkan kerugian milyaran rupiah setiap tahunnya (Dharmojono, 
2001). 

Sapi 

Patogen	utama	pada	sapi	adalah	B. abortus	umumnya	dari	jenis	biotipe	
1.	 Penyebaran	 dari	 biotipe	 yang	 berbeda-beda	 ini	 sangat	 bervariasi	 sesuai	
geografinya.	Di	Amerika	Latin	telah	dikonfirmasikan	adanya	biotipe	1,	2,	3,	
dan	 4,	dengan	perincian	biotipe	 1	 telah	diisolasi	 lebih	dari	 80	%	kasus.	Di	
Amerika	Serikat	biotipe	1,	2	dan	4	telah	diisolasi.	Di	Afrika	Timur	biotipe	3	
adalah	yang	utama	dan	memengaruhi	hewan	ternak	setempat	seperti	halnya	
kerbau (Timm, 1982 dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).	Biotipe	5	yang	muncul	
pada	 hewan	 ternak	 di	 Inggris	 dan	 Jerman,	memiliki	 ciri-ciri	 biokimia	 dan	
serologis	yang	sama	dengan	B. melitensis. Sapi juga bisa tertular oleh B. suis 
dan B. melitensis	 bilamana	 mendapat	 rumput	 atau	 fasilitas	 yang	 berasal	
dari	babi,	kambing,	atau	domba	yang	telah	tertular.	 Infeksi	pada	sapi	yang	
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disebabkan	oleh	spesies	heterologous	dari	brucella	 lebih	bersifat	sementara	
daripada	 yang	 disebabkan	 oleh	B. abortus. Bagaimanapun juga, penularan 
silang	ini	merupakan	ancaman	bagi	kesehatan	manusia,	ketika	diketahuinya	
brucella	ini	lebih	bersifat	patogen	pada	manusia	dan	dapat	menyebar	melalui	
susu	 sapi.	 Penularan/infeksi	 yang	 disebabkan	 oleh	 B. suis	 tidak	 terlalu	
umum. Sebaliknya, penularan oleh B. melitensis	telah	berhasil	diobservasi	di	
beberapa negara.

Pada	penularan	 secara	 alamiah,	 sangat	 sulit	mengukur	masa	 inkubasi	
dari	penyakit	 ini	 (masa	dari	waktu	penularan	hingga	kelahiran	premature/	
pengguguran). Penelitian menunjukkan bahwa masa inkubasi sangat ber-
vari	asi	dan	berproporsi	terbalik	dengan	perkembangan	janin	yakni	semakin	
berkembang	 kehamilan,	 semakin	 pendek	 masa	 inkubasinya.	 Jika	 ternak	
betina tertular melalui mulut selama masa pemeliharaan, masa inkubasi bisa 
mencapai	200	hari,	dan	 jika	ternak	dalam	keadaan	tidak	terlindung	selama	
6	bulan	setelah	masa	perkembangan,	masa	 inkubasinya	rata-rata	mencapai	
2	 bulan.	 Masa	 dari	 “inkubasi serologis”	 (dari	 waktu	 penularan	 hingga	 ke-
munculan	 antibodi)	 bisa	mencapai	 beberapa	minggu	 atau	 beberapa	 bulan.	
Variasi	masa	inkubasi	tergantung	pada	faktor	virulensi	dan	jumlah	bakteri,	
rute	penularan,	dan	kepekaan	dari	hewan	itu	sendiri.

Gejala	utama	pada	sapi	betina	yang	sedang	bunting	adalah	keguguran	
kandungan	atau	kelahiran	prematur.	Pada	umumnya,	aborsi	akan	terjadi	bila	
infeksi	 terjadi	selama	masa	kehamilan	ke	2	dan	sering	kali	disertai	dengan	
retensi	plasenta	 atau	metritis	 yang	mana	 akan	berdampak	pada	 terjadinya	
ke	tidaksuburan	permanen.	Diperkirakan	kerugian	produksi	susu	akibat	in-
feksi	diperkirakan	 sekitar	 20	hingga	 25%	akibat	dari	masa	menyusui	 yang	
terputus	 akibat	 aborsi	 dan	 kelambatan	 konsepsi.	 Inseminasi	 buatan	 pada	
sapi	mengakibatkan	terjadinya	estrus	berulang	seperti	pada	kasus	vibriosis	
atau	trikomoniasis.	Sapi	betina	yang	tidak	bunting	yang	menunjukkan	gejala-
gejala	nonklinis	jika	tertular	sering	kali	tidak	mengalami	keguguran.

Brucella	 pada	 sapi	 jantan	 biasanya	 terlokalisasi	 pada	 tesis	 dan	 organ	
genital	 lainnya.	 Bentuk	 klinis	 penyakit	 ini	 biasanya	 terlihat	 dengan	mem-
besarnya	salah	satu	atau	kedua	 testis	sapi	 jantan	dengan	penurunan	 libido	
dan	kesuburan.	Kadang-kadang	testis	menjadi	atrofi	akibat	dari	adhesi	dan	
fibrosis.	Umumnya	 sering	 terjadi	vesikulitis seminal dan ampullitis.	Kadang-
kadang	terlihat	adanya	higroma dan arthritis 

Tergantung	pada	infeksinya,	brucella	pertama	kali	memperbanyak	diri	
pada	 limfonodus	 regional,	 dan	 selanjutnya	 bersama	 limfa	 dan	 darah	 akan	
menuju	 ke	 organ-organ	 yang	 berbeda.	 Kebanyakan	 2	 minggu	 setelah	 pe-
nularan	 secara	 eksperimen,	 bakteremia	 dapat	 dideteksi	 dan	 kemungkinan	
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akan	mengisolasi	agen	dalam	aliran	darah.	Brucella	secara	umum	ditemukan	
pada	 limfonodus,	uterus,	ambing,	 limfa,	hati,	dan	 jika	pada	sapi	 jantan	di-
temukan	 pada	 daerah	 genitalnya.	 Sejumlah	 yang	 besar	 “erithritol”	 yaitu	
suatu	 karbohidrat	 yang	 menstimulasi	 perkembangan	 brucella,	 ditemukan	
pada	pla	senta	sapi.	Perkembangan	bakteri	ini	menyebabkan	plasentitis	dan	
nekrose	kotiledon	yang	mengakibatkan	abortus	(Acha	and	Szyfres,	1987).

Berbeda	dengan	B. abortus sebagai patogen umumnya, B. abortus strain 
19	 yang	digunakan	 sebagai	 seed	 vaksin	 tidak	memerlukan	 erithritol	 dalam	
proses perkembangbiakannya (Soeharsono, 2002).

Kepekaan	 hewan	 terhadap	 infeksi	 tergantung	 pada	 jenis	 kelamin	dan	
usia	ternak.	Ternak	jantan	dan	betina	yang	berusia	kurang	dari	6	bulan	tidak	
mudah	terkena	dan	biasanya	hanya	mengalami	infeksi	sementara.	Sapi	yang	
pakannya	 mengandung	 susu	 yang	 terkontaminasi	 brucella	 dapat	 menjadi	
sumber	 agen	 pada	 limfonodusnya,	 tetapi	 setelah	 6	 atau	 8	 minggu	 tanpa	
memakan	pakan	yang	 terkontaminasi,	 ternak	 ini	 biasanya	 terbebas	 sendiri	
dari	infeksi.	

Sapi	 betina	 khususnya	 ketika	 sedang	 bunting	 sangat	 peka	 terhadap	
infeksi	 dan	 infeksi	 umumnya	 sering	 mengakibatkan	 terjadinya	 abortus. 
Sapi	 jantan	 juga	mudah	 tertular,	 walaupun	 beberapa	 peneliti	 mengatakan	
bahwa	 sapi	 jantan	 lebih	 resistan	daripada	 sapi	 betina.	Namun	kesimpulan	
ini	 lebih	mengarah	pada	prosedur	manajemen	pemeliharaan	dibandingkan	
dengan	ketahanan	alamiah	dari	sapi	 jantan,	di	mana	sapi	 jantan	umumnya	
dipelihara	 secara	 terpisah	 dengan	 sapi	 betina.	 Di	 sisi	 lain	 hewan-hewan	
jantan	dan	betina	tidak	memainkan	peranan	dalam	epizootiologi	brucellosis,	
akibat	dari	tidak	dipindahkannya	agen	brucella	ke	lingkungan	sekitarnya.	

Ditinjau	 dari	 segi	 umur	 dan	 jenis	 kelamin,	 sangatlah	 penting	 diper-
hitungkan	untuk	melihat	kepekaan	individu.	Hewan	dengan	kategori	sangat	
peka	yaitu	sapi	betina	dewasa	dan	sapi	muda	serta	kelompok	hewan	yang	
tidak	 pernah	 terinfeksi,	 ataupun	 jika	 terinfeksi	 hanya	 bertindak	 sebagai	
pemin	dah	saja.	Kebanyakan	sapi	betina	yang	kurang	peka	terhadap	infeksi	
akan	mengakibatkan	terjadinya	penurunan	fungsi	reproduksi	dan	penurunan	
produksi	susu	selama	satu	atau	beberapa	tahun,	tetapi	secara	umum	nantinya	
akan	 berangsur-angsur	 sembuh	 dengan	 sendirinya.	 Pada	 beberapa	 hewan	
titer	 aglutinasi	 dapat	 terlihat	 negatif,	 pelepasan	 kuman	 brucella	 menjadi	
terhenti	dan	fungsi	reproduksi	dan	produksi	susu	menjadi	kembali	normal.	
Pada	 sebagian	 besar	 sapi	 yang	 tertular,	 titer	 aglutinasi	 mungkin	 positif	
selama	beberapa	 tahun	atau	 selama	hidupnya,	walaupun	setelah	 satu	atau	
dua	pengguguran,	 sapi-sapi	masih	bisa	memberikan	kelahiran	normal	dan	
kembali	memproduksi	susu	secara	normal.
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Pada	 kelompok/kawanan	 hewan	 yang	 sebelumnya	 tidak	 pernah	 ter-
infeksi	brucellosis,	penyebarannya	akan	terjadi	secara	cepat	dari	satu	hewan	
ke	 hewan	 lain	 dan	 untuk	 satu	 atau	 dua	 tahun	 mengakibatkan	 terjadinya	
banyak	kerugian	akibat	dari	keguguran,	ketidaksuburan,	penurunan	dalam	
produksi	 susu,	 dan	 infeksi	 sekunder	 pada	 alat	 genital.	 Pada	 fase	 akut	
atau	 fase	 aktif	 dari	 penyakit	 ini	 ditandai	 dengan	 besarnya	 jumlah	 aborsi	
serta	 tingginya	 tingkat	 reaktor	 terhadap	 uji	 aglutinasi.	Akibat	 dari	 adanya	
perbedaan	kepekaan	hewan	 terhadap	 infeksi	 sehingga	 tidak	 semua	hewan	
akan	 menjadi	 terinfeksi	 ataupun	 tidak	 semua	 dari	 hewan	 yang	 secara	
serologis	 positif	menjadi	 keguguran.	 Setelah	 satu	 atau	 2	 tahun,	 situasinya	
akan	stabil	dan	 jumlah	hewan	yang	mengalami	keguguran	akan	menurun.	
Diperkirakan	 sekitar	 10-25%	 dari	 jumlah	 sapi	 betina	 yang	 terinfeksi	 akan	
mengalami	 keguguran	 pada	 saat	 infeksi	 yang	 kedua.	 Pada	 fase	 stabil	 ini,	
terutama	pada	 sapi	muda	yang	 sebelumnya	belum	pernah	 terinfeksi,	 akan	
menjadi	terinfeksi	dan	selanjutnya	akan	mengalami	keguguran.	Pada	stadium	
yang	ketiga	yaitu	pada	 fase	penurunan,	akan	dapat	diamati	 sejumlah	kecil	
kelompok	 yang	 terinfeksi.	 Pada	 fase	 ini	 tingkat	 infeksi	 akan	 berangsur-
angsur	menurun	 dan	 umumnya	 sapi-sapi	 akan	 kembali	 bere	produksi	 dan	
memproduksi	susunya	secara	normal	kembali.	Sekalipun	demikian	apabila	
sejumlah	besar	hewan	yang	peka	terkumpul	baik	yang	berasal	dari	kelompok	
hewan	dalam	satu	kandang,	ataupun	dari	kelompok	lain	yang	dimasukkan	
ke	 dalam	 kelompok	 hewan	 peka	maka	 wabah	 kedua	 akan	 terjadi.	 Dalam	
kelompok	 ternak	yang	besar,	keberadaan	 infeksi	 akan	 terus	berlanjut	yang	
diikuti	oleh	kejadian	abortus.	Atas	dasar	 itu,	perdagangan	dan	pergerakan	
ternak	akan	sangat	membantu	terpeliharanya	tingkat	infeksi	secara	aktif.

Babi 

Agen	 etiologi	 utama	brucellosis	 pada	 babi	 adalah	B. suis. Di Amerika 
Latin,	hanya	dari	biotipe	1	yang	telah	dilaporkan	sebagai	penyebab	infeksi,	
sementara	di	USA	berasal	dari	biotipe	1	dan	3.	Di	Eropa	biotipe	yang	me-
mainkan	 peranan	 penting	 yaitu	 biotipe	 2.	 Infeksi	 yang	 disebabkan	 oleh	
bio	tipe	 1	 dan	 3	menyebar	 secara	 langsung	maupun	 secara	 tidak	 langsung	
dari	 babi	 ke	 babi.	 Berbeda	 halnya	 dengan	 biotipe	 2	 (biotipe Danish) sering 
di	pindahkan	ke	babi	melalui	kelinci	hutan (Lepus europaeus).	Babi	dapat	juga	
terinfeksi	oleh	B. abortus	walaupun	kurang	patogen	pada	babi	dan	biasanya	
tidak	dipindahkan	dari	hewan	kepada	hewan	lainnya.	Infeksi	oleh	agen	ini	
biasanya	 bersifat	 asimtomatik,	 dengan	 organismenya	 yang	 terbatas	 pada	
limfonodus	di	daerah	kepala	dan	leher.

Bilamana	brucellosis	menyerang	kelompok	 ternak	yang	pada	awalnya	
sehat,	penyakit	biasanya	berbentuk	akut	dengan	gejala	berupa:	abortus, in-
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fertilitas,	 anak	 babi	 lahir	 lemah,	 orchitis,	 epididymitis,	 dan	 arthritis.	 Pada	
kelompok	yang	kecil,	infeksi	cenderung	berakhir	dengan	kematian	atau	pe-
nyebarannya	 menjadi	 menurun	 akibat	 dari	 kehilangan	 kelompok	 hewan	
yang	peka	karena	dijual.	Sementara	itu	dalam	kelompok	yang	besar,	infeksi	
akan	terus	bertahan	dari	satu	generasi	ke	generasi	berikutnya.

Infeksi	umumnya	bersifat	sementara	pada	babi	yang	disapih,	sekalipun	
demikian	 dapat	 memunculkan	 terjadinya	 hewan	 carrier.	 Sangat	 jarang	 di-
laporkan	adanya	gejala-gejala	klinis.

Pada	 babi	 yang	 terinfeksi,	 abses	 dengan	 ukuran	 yang	 berbeda	 sering	
terlihat	 pada	 organ	 dan	 jaringan.	 Kejadian	 spondylitis	 sering	 terlihat.	 Ter-
jadinya	 infeksi	 pada	 organ	 genital	 lebih	 sering	 terlihat	 pada	 babi	 betina	
daripada	babi	jantan.	

Kambing 

Etiologi	 utama	 brucellosis	 pada	 kambing	 adalah	 B. melitensis	 dengan	
tiga biotipe. Penularan oleh B. suis	dan	B. abortus	kadang-kadang	di	temukan.	
Gejalanya	memiliki	kesamaan	dengan	gejala	pada	hewan	lainnya	dan	gejala	
utama	 adalah	 keguguran	 yang	 muncul	 pada	 bulan	 ketiga	 atau	 keempat	
masa	 kehamilan.	 Hygroma,	 arthritis,	 spondylitis,	 dan	 orchitis	 juga	 dapat	
ditemukan.	

Sebaliknya	pada	 brucellosis	 yang	menyerang	 kambing	 betina	 berbeda	
halnya	 dengan	 hewan	 domestik	 lainnya,	 di	 mana	 mastitis	 adalah	 gejala	
umum	 pada	 kambing	 dan	mungkin	merupakan	 tanda	 awal	 yang	 penting	
terjadinya	 infeksi	 brucella	 pada	 suatu	 kelompok.	Adanya	 gumpalan	 pada	
susu	 serta	 nodul	 kecil	 pada	 kelenjar	 susu	 sering	 terlihat.	 Pada	 kelompok	
hewan	 yang	 terinfeksi	 kronis,	 tanda	 dari	 penyakit	 umumnya	 tidak	 terlalu	
tampak.	 Secara	 patologi	 anatomi	 juga	 tidak	 selalu	 terbukti,	 walaupun	
patogen	ini	dapat	diisolasi	dari	sejumlah	organ	dan	jaringan.

Beberapa	peneliti	telah	menemukan	bahwa	kambing	muda	dapat	lahir	
dengan	 infeksi	 atau	 menjadi	 terinfeksi	 beberapa	 saat	 setelah	 dilahirkan.	
Kebanyakan	 dari	 kambing-kambing	 yang	 terinfeksi	 dapat	 sembuh	 dengan	
sendirinya	secara	spontan	sebelum	mencapai	usia	reproduksi,	namun	pada	
beberapa	kambing	infeksi	dapat	juga	berlangsung	lebih	lama.

Domba

Penyakit	pada	domba	yang	dapat	dibedakan	menjadi	2	yaitu:	brucellosis	
klasik	 dan	 epididymitis	 pada	 domba	 jantan.	 Brucellosis	 klasik	 disebabkan	
oleh B. melitensis	 dan	mengakibatkan	masalah	kesehatan	masyarakat	 sama	
atau	 bahkan	 lebih	 penting	 dari	 brucellosis	 pada	 kambing	 di	 daerah	 pe-
nyebarannya	 ditemukan	 yakni	 di	 luar	 benua	Amerika.	 Di	Amerika	 Latin, 
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penularan	pada	domba	dilaporkan	hanya	pada	kelompok	campuran	domba	
dan	 kambing	 yang	 berasal	 dari	 wilayah	 pengembangan	 domba-domba	
secara	intensif.

Sementara	itu	brucellosis	pada	domba	memiliki	kesamaan	gejala-gejala	
dengan	 penyakit	 yang	 sama	 pada	 kambing,	 tetapi	 domba	 memiliki	 re-
sis	tansi	 yang	 lebih	 terhadap	 infeksi,	 dan	 dalam	 suatu	 kelompok	 yang	 ter-
campur	 antara	 domba	 dan	 kambing,	 terlihat	 domba	 yang	 terinfeksi	 lebih	
sedikit	dibandingkan	dengan	kambing.	Penularan	cenderung	hilang	secara	
spontan,	dan	penyebaran	penyakit	secara	meluas	di	beberapa	wilayah	dapat	
didistribusikan	akibat	manajemen	kandang	yang	kurang	sempurna.	Kadang-
kadang	pada	domba	ditemukan	terinfeksi	oleh	B. suis	 (biotipe	2	di	Jerman)	
dan	B. abortus	(di	berbagai	belahan	dunia),	penyebaran-penyebaran	ini	tidak	
terlalu	 bersifat	 patogen	 bagi	 domba,	 dan	merupakan	 hasil	 persinggungan	
dengan	hewan-hewan	terinfeksi	dari	spesies	 lain,	dan	tidak	ditransmisikan	
dari	satu	domba	ke	domba	lain.

Epididymitis	pada	domba	 jantan	disebabkan	oleh	B. ovis.	Tanda-tanda	
klinis	berupa	lesi	organ	genital	dari	domba.	Terkadang	infeksi	pada	domba	
betina	yang	sedang	bunting	dapat	menyebabkan	 terjadinya	aborsi	atau	ke-
matian	 neonatal.	 Epididymitis	 pada	 domba	 umumnya	 unilateral namun 
dapat	 juga	bilateral.	Perlekatan	dapat	terjadi	pada	tunica vaginalis	dari	 testis	
dan	 testis	 dapat	 berkembang	 menjadi	 atrofi	 dengan	 tingkat	 fibrosis	 yang	
berbeda.	 Lesi	 tidak	 dapat	 dilihat	 atau	 dipalpasi	 pada	 domba-domba	 yang	
terinfeksi,	walaupun	B. ovis	dapat	diisolasi	dari	semennya.	Pada	awal	infeksi,	
semen	 biasanya	 mengandung	 banyak	 brucella	 namun	 lama	 kelamaan	
jumlahnya	 berkurang	 dan	 semen	 mungkin	 terbebas	 dari	 agen.	 Bilamana	
agen	 terlokalisasi	 pada	 ginjal	maka	B. ovis	 dapat	 juga	 dilepaskan	 bersama	
urine.

Kuda

B. abortus dan B. suis	 dilaporkan	 telah	 diisolasikan	 dari	 spesies	 ini.	
Pe	nyakit	 ini	 biasanya	 bermanifestasi	 dalam	 bentuk	 fistulous	 bursitis	 “pool 
evil”	 dan	 “fistulus withers”	meskipun	 aborsi	 jarang	 terjadi.	B. abortus telah 
di	isolasikan	 dari	 kotoran	 kuda	 namun	 hal	 ini	 tidak	 umum	 terjadi.	 Kuda	
mendapat	 infeksi	dari	hewan	sapi	dan	babi,	namun	transmisi	dari	kuda	ke	
sapi	juga	telah	dilaporkan.	Manusia	dapat	menjadi	terinfeksi	dari	kuda	akibat	
lesi-lesi	 yang	 terbuka.	 Pada	 umumnya	 kuda	 lebih	 tahan	 terhadap	 infeksi.	
Kasus	perpindahan	infeksi	dari	kuda	ke	kuda	belum	diketahui.	Pada	suatu	
wilayah	 dengan	 tingkat	 infeksi	 yang	 tinggi,	 umumnya	 ditemukan	 kuda-
kuda	dengan	titer	aglutinasi	yang	tinggi.	
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Anjing dan Kucing

Kasus	 sporadis	 brucellosis	 pada	 anjing	 disebabkan	 oleh	B. abortus, B. 
suis dan	B. melitensis.	Anjing	menjadi	 terinfeksi	 akibat	memakan	makanan	
yang	 terkontraminasi,	 khususnya	 fetus	 setelah	 lahir	 dan	 susu.	 Perjalanan	
infeksi	 ini	 biasanya	 bersifat	 subklinis,	 namun	 terkadang	 gejala-gejalanya	
dapat	 me	luas	 yang	 disertai	 dengan	 demam,	 kekurusan,	 ochitis,	 anestrus,	
arthritis,	dan	 sewaktu-waktu	menimbulkan	aborsi.	Penyakit	dapat	 sembuh	
dengan	sendirinya	dan	perpindahan	penyakit	dari	kucing	ke	kucing	jarang	
terjadi.	 Beberapa	 kasus	 pada	 manusia	 dilaporkan	 dengan	 sumber	 infeksi	
adalah	anjing	(khususnya	fetus).

Penyakit	 brucella	 pada	 kucing	 telah	 terjadi	 secara	 luas	 dan	 menjadi	
epi	zootik	terutama	yang	disebabkan	oleh	B. canis.	Bentuk	brucellosis	ini	di-
cirikan	oleh	perpanjangan	demam	bakterimia,	 kematian	 embrionik,	 aborsi,	
prostatitis,	 epididiymitis,	 scrotal	 dermatitis,	 lymphadenitis,	 dan	 splenitis.	
Aborsi	 biasanya	 muncul	 sekitar	 50	 hari	 masa	 kebuntingan.	 Anak	 kucing	
yang lahir mungkin lahir penuh waktu atau mati beberapa hari setelah lahir. 
Kucing	sangat	resistan	terhadap	Brucella	dan	tidak	ada	kasus	alamiah	yang	
dilaporkan.	

Mamalia domestik lainnya

Brucellosis	 yang	disebabkan	oleh	B. abortus	 dapat	 terjadi	pada	kerbau	
peliharaan (Bubalus bubalis)	dan	pada	 lembu	 (Bos grunniens)	dengan	gejala-
gejala/simptomatologi	yang	sama	dengan	brucellosis	pada	sapi.	Penyakit	ini	
juga	 diobservasi	 pada	 unta-unta	 (Camelus bactrianus),	 pada	 unta	 (Camelus 
dromedaries)	dan	bangsa	unta	di	Amerika.	

Wabah	beucellosis	yang	disebabkan	oleh	B melitensis	biotipe	1	yang	di-
sertai	dengan	aborsi	dan	kematian	neonatal	terjadi	pada	peternakan	alpaca	
(Lama pacos)	 pada	 dataran	 tinggi (altiplano) di	wilayah	 Peru.	Wabah	 serius	
juga	 terjadi	pada	populasi	manusia	dari	peternakan	 tersebut	 (Acosta et al., 
1972 dalam Acha	and	Szyfres,	1987).

Hewan liar

	Infeksi	secara	alamiah	pada	hewan	liar	disebabkan	oleh	agen	brucella	
yang	 terjadi	 secara	 luas	 dari	 spesies-spesies	 liar.	 Terdapat	 infeksi	 alami	
seperti	 di	 antara	 tikus-tikus	 padang	 pasir	 di	 Amerika	 Serikat	 (Neotoma 
lepida) yang	bertindak	 sebagai	 reservoir	 dari	B neotomae. Di Kenya, biotipe 
3	 dari	 B. Suis	 telah	 diisolasi	 dari	 2	 spesies	 hewan	 pengerat	 (Arvichantis 
niloticus	 dan	 Mastomys natalensis).	 Di	 Australia	 dan	 USSR	 biotipe	 dari	
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Brucella	 belum	 diklasifikasikan	 yang	 terjadi	 pada	 berbagai	 ragam	 hewan	
pengerat.	Di	Eropa,	kelinci	hutan (Lepus europaeus)	 adalah	reservoir	dari	B. 
Suis	 biotipe	 2	dan	bertanggung	 jawab	 terhadap	 transmisi	penyakit	 kepada	
babi peliharaan. Caribou (Rangifer caribou)	merupakan	reservoir	dari	B. Suis 
biotipe	 4	di	Alaska,	 di	mana	dapat	memindahkan	 infeksi	 kepada	manusia	
dan	 anjing.	 Infeksi	 juga	 dapat	 di	pindahkan	 pada	 arah	 yang	 berlawanan,	
yaitu	 dari	 hewan	peliharaan	 ke	 hewan	 liar.	Kasus	 ini	 terjadi	 di	Argentina,	
di	 mana	 infeksi	 dari	 rubah	 (Dusicyon gymnocercus, D. griseus)	 dan	 Grison	
(Galictis furax-huronax)	yang	disebabkan	oleh	B. abortus	biotipe	1	dari	kelinci	
Eropa (Lepus europaeus)	 yang	 disebabkan	 oleh	 B. Suis	 biotipe-1	 dan	 dari	
opposum (Didelphis azarae) oleh B. abortus	 biotipe	 1	 dan	B. Suis biotipe 1. 
Karnivora	mendapat	infeksi	akibat	memakan	fetus	setelah	kelahiran.	Tidak	
ada	bukti	bahwa	infeksi	ditransmisikan	dari	satu	individu	ke	karnivora	yang	
lainnya	di	antara	para	karnivora,	dan	mungkin	akan	mati	disaat	brucellosis	
hewan	 peliharaan	 terkontrol.	 Situasi	 ini	 berbeda	 ketika	 hewan	 domestik	
mentransmisikan	infeksinya	ke	hewan	liar,	seperti	pada	kijang	(Saiga tatarica) 
atau bison amerika (Bison-bison)	di	mana	brucellosis	tetap	eksis.

Unggas

Pada	beberapa	kasus	brucella	secara	alamiah	telah	diisolasi	dari	unggas	
peliharaan	yang	 terinfeksi.	Disaat	 infeksi	mungkin	 terlewati	dari	perhatian	
dengan	 gejala	 yang	muncul	 berupa	 kehilangan	 berat	 badan,	 pengurangan	
produksi	telur,	dan	diare.	Perjalanan	penyakit	ini	dapat	menjadi	sangat	akut.	
Unggas	 tidak	 memainkan	 peran	 penting	 dalam	 memelihara	 penularan/
infeksi	 di	 alam.	 Brucella	 juga	 telah	 diisolasi	 dari	 beberapa	 spesies	 burung	
liar	seperti	korvids	(Corvus cornix dan Tripanscorax fragilecus)

sumber infeksi dan Model Transmisi

Reservoir	alamiah	dari	B. abortus, B. suis, dan	B. melitensis masing-ma-
sing	 adalah	 sapi,	 babi,	 dan	 kambing/domba.	Hospes	 alamiah	 dari	B. canis 
adalah	anjing	dan	B. ovis	adalah	domba.

infeksi pada Manusia

Manusia	menjadi	terinfeksi	oleh	hewan	dari	kontak	langsung	maupun	
tidak	 langsung	 akibat	 memakan	 produk	 hewan	 ataupun	 lewat	 inhalasi	
agen	melalui	udara.	Hal	yang	relatif	penting	dari	model	transmisi	dan	alur	
penetrasi	 agen	 etiologi	 adalah	 adanya	 variasi	 yang	 tergantung	 dari	 epi-
demiologi	wilayah,	hewan	 reservoir,	 dan	kelompok	pekerja	 yang	 terpapar.	
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Cara penularan beberapa strain	Brucella	dan	hospesnya	pada	manusia	seperti	
tersaji	pada	Tabel	5.

Tabel	5.	 Cara	penularan	beberapa	strain	Brucella	dan	hospesnya

Strain Hospes 
utama

Hospes 
lainnya Gejala klinis cara 

penularan
Penyakit pada 

manusia
B. abor-
tus

Sapi Domba, kam-
bing, babi, 
kuda,	anjing,	
manusia, 
ungulate liar

Abortus 
pada	5	bulan	
kebuntingan

Ingestion, 
beberapa 
veneral

Undulant	
fever-	dikontrol	
dengan	
antibiotika

B. meli-
tensis

Domba, 
kambing, 
kerbau

Sapi, babi, 
anjing, 
manusia, unta

Abortus trimes-
ter akhir, lahir 
lemah, mastitis 
(kambing)

Ingestion Malta	fever:	
fatal	pada	
manusia

B. ovis Domba Abortus jarang 
terjadi

B. suis Babi Sapi,	kuda,	
anjing, rein-
deer,	caribou

Abortus, 
infertilitas

Ingestion	dan	
veneral

Menyebabkan	
kematian	pada	
manusia

B. canis Anjing Manusia Abortus	pada	
40-60 hari

Veneral Ringan	pada	
manusia

Sumber: USDA, Animal and Plant Health Insfection Service (2002). 

Terjadinya	transmisi	secara	kontak	diawali	bila	di	suatu	wilayah	terjadi	
infeksi	 yang	 bersifat	 enzootik	 pada	hewan	 sapi	 dan	 babi.	 Brucellosis	 pada	
manusia	 biasanya	 terjadi	 pada	 kelompok	 pekerja	 di	 rumah	 pemotongan	
hewan,	 pedagang,	 dan	 dokter	 hewan.	 Infeksi	 biasanya	 terjadi	 akibat	 ada-
nya	 kontak	 pada	 saat	 penanganan	 fetus,	 atau	 adanya	 kontak	 dengan	 se-
kresi	 vagina,	 dengan	 ekskreta	 dan	 karkas	 dari	 hewan	 yang	 terinfeksi.	
Mikro		organisme	 akan	masuk	melalui	 kulit	 yang	 abrasi	demikian	 juga	hal-
nya	dengan	membrana	mukosa,	termasuk	konjungtiva	melalui	tangan.	Pre-
valensi	penyakit	pada	rumah	pemotongan	hewan	cukup	tinggi	di	antara	staf	
karyawan. 

Di	 suatu	wilayah	 di	mana	 brucellosis	 pada	 kambing	 dan	 domba	 ber-
sifat	 enzootik,	 perpindahan	 infeksi	 melalui	 kontak	 juga	 terjadi	 bilamana	
pengembala	kambing	atau	domba	menangani	hewan	yang	baru	lahir	ataupun	
menangani	fetus.	Perpindahan	infeksi	lewat	udara	telah	dibuktikan	melalui	
percobaan	 dan	 penelitian.	 Di	 laboratorium,	 pemusingan	 suspensi	 brucella	
dapat	menimbulkan	 suatu	 risiko	bilamana	dikerjakan	pada	 sentrifius	yang	
tidak	 tertutup	 rapat	 seperti	 wabah	 epidemik	 yang	 menimpa	 terhadap	 45	
orang	yang	terjadi	di	antara	mahasiswa	di	Universitas	Michigan	pada	tahun	
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1938-1939.	 Ke-45	 mahasiswa	 tersebut	 kuliah	 di	 lantai	 2	 dan	 3	 dari	 suatu	
komplek	bangunan,	 sementara	pada	 lantai	 1	merupakan	 tempat	penelitian	
brucellosis.	Setelah	ditelusuri	 ternyata	 transmisi	penyakit	dipindahkan	me-
lalui	partikel-partikel	di	udara.	

infeksi pada sapi

Sumber	utama	infeksi	pada	sapi	adalah	fetus,	sisa-sisa	setelah	melahirkan	
dan	cairan	vagina	yang	mengandung	sejumlah	besar	brucella.	Daerah	sekitar	
kandang	dapat	terkontaminasi	oleh	material	fecal	dari	makanan	pedet	yang	
mengontaminasi	susu,	dengan	pertimbangan	tidak	semua	organisme	dirusak	
oleh	sistem	pencernaan.

Jalan	masuk	utama	infeksi	pada	sapi	adalah	melalui	saluran	pencernaan	
lewat ingesti rerumputan yang terkontaminasi, pakan, atau air yang ter kon-
taminasi.	 Lebih	 jauh	 sapi	 biasanya	menjilat	 fetus	 ataupun	 anaknya	 setelah	
me	lahirkan,	 di	mana	 semuanya	 itu	dapat	mengandung	 sejumlah	 besar	 or-
ganisme	dan	dianggap	merupakan	sumber	infeksi	yang	sangat	penting.	Ke-

Gambar 45. Siklus transmisi Brucellosis pada sapi (Brucella abortus) (Acha and Szyfres, 1987).
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biasaan sapi menjilat organ genital sapi lainnya juga memberikan kontribusi 
terhadap	perpindahan	infeksi.

Secara	 eksperimen	 telah	 ditunjukkan	 bahwa	 organisme	 dapat	 masuk	
melalui	kulit	yang	rusak	dan	kulit	yang	utuh.	Pada	suatu	lingkungan	tertutup,	
sepertinya	infeksi	dapat	tersebar	melalui	aerosol	di	mana	secara	eksperimen	
telah	 dibuktikan	 bahwa	 infeksi	 dapat	menyebar	melalui	 udara.	 Penemuan	
baru	yang	cukup	mengagumkan	dan	kini	 sedang	dievaluasi	adalah	 infeksi	
secara	 kongenital	 dan	 oleh	 karena	 itu	 disebut	 sebagai	 fenomena	 laten. Pe-
nelitian	 ini	 dilakukan	 oleh	 Plommet	 et al., (1973 dalam	 Acha	 and	 Szyfres,	
1987),	 di	mana	 anak	 sapi	 yang	dilahirkan	dari	 induknya	 secara	buatan	di-
infeksikan	dengan	dosis	B. abortus	yang	cukup	tinggi	selanjutnya	akan	mem-
peroleh	infeksi	dari	induknya.

infeksi pada Babi

Pada	 babi	 sumber	 infeksinya	 sama	 seperti	 pada	 sapi.	 Rute	 infeksinya	
secara	prinsip	melalui	rute	digesti	(saluran	cerna)	dan	rute	veneral.	

Berbeda	halnya	dengan	infeksi	pada	sapi,	adanya	kontak	seksual	secara	
alamiah	 pada	 babi	 sangat	 umum	 dan	 merupakan	 transmisi	 yang	 sangat	

Gambar 46. Siklus transmisi Brucellosis pada babi (Brucella suis) (Acha and Szyfres, 1987).
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penting.	 Infeksi	 sering	 terjadi	 pada	 kelompok	 ternak	 yang	 membebaskan	
babi	pejantannya	yang	terinfeksi	untuk	mengawini	babi	betina.	Di	samping	
itu,	babi	karena	kebiasaannya	sebagai	pemakan	segala,	secara	umum	infeksi	
juga	 terjadi	melalui	 rute	oral.	 Juga	dimungkinkan	 terjadinya	 infeksi	 secara	
aerosol melalui konjungtiva atau lewat saluran pernapasan atas.

Peranan Hewan dalam Epidemiologi Penyakit

Peranan	 hewan	 dalam	 epidemiologi	 penyakit	 sangat	 penting.	Adanya	
kasus	infeksi	dari	manusia	ke	manusia	merupakan	suatu	perkecualian.

Diagnosis

Pada	manusia	diagnosis	klinis	brucellosis	didasarkan	atas	gejala	klinis	
dan	 sejarah	 penyakit	 yang	 dikonfirmasikan	 dengan	 pemeriksaan	 la	bora	to-
rium.	Isolasi	dan	penentuan	tipe	agen	penyebab	harus	ditentukan	sehingga	
dapat	ditunjukkan	sumber	infeksinya.	Darah	atau	sumsum	tulang	belakang	
dapat	diambil	pada	saat	si	pasien	dalam	keadaan	demam	untuk	selanjutnya	
dibiakkan	 pada	 media	 yang	 cocok	 untuk	 pertumbuhan	 brucella.	 Material	
biakan	 juga	dapat	diambil	 dari	 limfonodus,	 cairan	 cerebrospinal,	 dan	 juga	
dari	abses.	Disarankan	untuk	dilakukan	pembiakan	diulangi	beberapa	kali	
khususnya	pada	daerah-daerah	enzootik	terhadap	B. abortus. Sebagai akibat 
dari	penggunaan	antibiotik	secara	meluas	sebelum	dilakukan	diagnosis	ter-
hadap	pasien	penderita	demam,	pengujian	bakteriologik	 sering	ditemukan	
hasil	yang	negatif	sehingga	adanya	uji	serologis	menjadi	sangat	diperlukan.	
Uji	 serum	 agglutinasi	 merupakan	 metode	 yang	 sangat	 sederhana	 dan	 di-
gunakan	secara	luas.	Adanya	titer	yang	tinggi	(lebih	dari	100	IU)	pada	sampel	
serum	yang	diambil	secara	berulang	merupakan	dasar	diagnosis	yang	sangat	
baik.	Dilaporkan	adanya	reaksi	silang	pada	aglutinasi	serum	dengan	kasus	
cholera	 ataupun	 tularemia	 (akibat	 vaksinasi)	 dan	 infeksi	 yang	 disebabkan	
oleh Yersinia enterocolitica tipe	9.	Uji	serum	aglutinasi	menunjukkan	adanya	
immunoglobulin	M	dan	G.	Secara	umum	diketahui	bahwa	pada	stadium	aktif	
dari	 brucellosis	 IgG	 terhadap	agen	penyebab	 selalu	 terdeteksi.	 Selanjutnya	
bilamana	 titer	 serum	 aglutinasi	 rendah,	 uji	 yang	 menunjukkan	 kehadiran	
IgG	 semestinya	di	tanggalkan.	 Seperti	 uji	 2-mercaptoethanol	 dan	uji	 fiksasi	
komplemen	 (uji	 pada	manusia	dengan	menggunakan	komplemen	 IgG,	 se-
ring	mengurangi	daya	aglutinasinya).	Uji	ini	sangat	khusus	dilakukan	pada	
brucellosis	 kronis,	 sekalipun	 titer	 aglutinasinya	 pada	 tingkat	 yang	 rendah.	
Uji	 intradermal	dengan	allergen	non-celluler	sangat	bermanfaat	pada	studi	
epidemiologis	tetapi	tidak	valid	untuk	diagnosis	klinis.
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Metode	 lainnya	 yang	 sangat	 bermanfaat	 untuk	 mendiagnosis	 bru-
cellosis	pada	manusia	adalah	uji	“Rose	Bengal”	dan	uji	counterimmuno	elec-
trophoresis.	Dalam	 suatu	 penelitian	 yang	 dilakukan	 oleh	 (Diaz	 et al., 1982 
dalam	Acha	and	Szyfres,	1987)	terhadap	222	kasus,	menunjukkan	bahwa	uji	
Rose	Bengal	bersifat	sangat	sensitif	dengan	hasil	98,3%	positif.	Serta	dengan	
uji	 counterimmuno	 electrophoresis	 ditemukan	 hasil	 positif	 sebesar	 84,9%	
pada	kasus	akut	serta	91,6%	pada	kasus	kronis.

Diagnosis	 terhadap	 infeksi	 yang	disebabkan	 oleh	B. melitensis, B. suis, 
dan	B. abortus	dapat	dilakukan	dengan	menggunakan	antigen	standar	dari	
B. abor tus (Alton et al., 1976 dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).	Antigen	standar	
ini	 tidak	 dapat	 memberikan	 diagnosis	 terhadap	 infeksi	 yang	 disebabkan	
oleh B. canis.

Pada	 sapi	 diagnosis	 terutama	 didasarkan	 atas	 uji	 serologis.	 Studi	 im-
mu	noglobulin	 yang	 menyeluruh	 terhadap	 brucellosis	 pada	 sapi	 meliputi	
pe	ngujian	 terhadap	 IgM	 dan	 IgG1	 sampai	 IgG2.	 Sekalipun	 demikian	 uji	
yang	ada	secara	kualitatif	tidak	cukup	untuk	menentukan	immunoglobulin	
dari	 individu,	 uji	 ini	 hanya	mengindikasikan	 keberadaan	 immunoglobulin	
yang	dominan.	Di	dalam	diagnosis	 terhadap	brucellosis	pada	sapi	evaluasi	
terhadap	 immunoglobulin	 selama	 infeksi	 dan	 selama	 vaksinasi	 mendapat	
perhatian	yang	khusus.	Di	antara	kedua	kasus,	pertama-tama	akan	tampak	
IgM	yang	kemudian	diikuti	dengan	 IgG.	Perbedaannya	pada	kasus	 infeksi	
adalah	 IgG	cenderung	 tetap	ada	dan	pada	 level	 tinggi,	 sementara	 itu	pada	
anak	sapi	yang	divaksinasi	pada	umur	3	dan	8	bulan,	IgG	cenderung	tidak	
terlihat	 sampai	 sekitar	umur	 6	 bulan	 setelah	divaksinasi.	 Berdasarkan	 atas	
kenyataan	ini,	uji	komplemen	dapat	digunakan	untuk	membedakan	infeksi	
dari	uji	titer	aglutinasi	pada	program	vaksinasi	yang	mana	akan	tetap	terlihat	
setelah	 divaksinasi	 dengan	 vaksin	 strain	 19,	 dan	 juga	 untuk	membedakan	
dari	 reaksi	 heterospesifik	 yang	 disebabkan	 oleh	 bakteri	 dengan	 peranan	
antigen	permukaannya	yang	memberikan	hasil	yang	sama	dengan	brucella,	
yang	secara	umum	akan	meningkatkan	antibodi	khususnya	dari	jenis	IgM.

Sesuai	dengan	penggunaannya	pada	beberapa	negara,	uji	serologis	dapat	
diklasifikasikan	 berturut-turut	 yaitu:	 1)	 rutin	 atau	 operasi,	 2)	 komplemen/	
pe	lengkap,	3)	surveilen	epidemiologi,	dan	4)	uji	screening.	Uji	secara	tunggal	
dapat	dalam	bentuk	operasi/tindakan,	sebagai	screening, sebagai komplemen 
tergantung	dari	program	yang	mengikutinya.

Uji aglutinasi serum (tube dan plate)	telah	digunakan	secara	kontinyu	dan	
digunakan	secara	 luas.	Uji	 ini	merupakan	uji	standar	 internasional,	mudah	
dilakukan,	 serta	 dapat	 dilakukan	 untuk	 pengujian	 sampel	 dalam	 jumlah	
besar.	 Di	 dalam	 uji	 aglutinasi	 reaksi	 terutama	 terhadap	 IgM.	 Diperlukan	
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ada	nya	uji	pelengkap	sebagai	peneguhan	diagnosis	atau	memperjelas	hasil	
yang	meragukan.	Namun	perlu	diingat	bahwa	titer	aglutinasi	yang	rendah	
dapat	diakibatkan	oleh	adanya	infeksi	baru,	atas	dasar	itu	disarankan	untuk	
di	lakukan	uji	lanjutan.

Uji	Rose	Bengal	(dengan	penanda	antigen)	sangat	cepat,	mudah	dikerja-
kan	dan	dapat	digunakan	dalam	jumlah	sampel	yang	banyak	dalam	sehari.	
Uji	ini	bersifat	kualiatif	dan	mengklasifikasikan	hewan	menjadi	positif	atau	
negatif	brucella.	Di	wilayah	di	mana	kejadian	infeksi	sangat	rendah	atau	pada	
wilayah	di	mana	pelaksanaan	vaksinasi	pada	pedet	sudah	dilakukan	secara	
sistematis,	uji	Rose	Bengal	dapat	memberikan	nilai	positif	palsu	sehingga	uji	
ini	menjadi	tidak	spesifik	sebagai	satu-satunya	uji	penentu.	Di	negara-negara	
maju	 seperti	 Inggris	 dan	Australia,	 uji	 ini	 digunakan	 sebagai	 uji	 screening. 
Hewan	yang	menunjukkan	hasil	 negatif	 selanjutnya	disisihkan	dan	hewan	
yang	positif	 selanjutnya	dilanjutkan	dengan	uji	 lainnya	sebagai	konfirmasi.	
Rose	Bengal	dapat	 juga	digunakan	sebagai	uji	pelengkap	 terhadap	hewan-
hewan	tersangka	terinfeksi	pada	uji	aglutinasi.

Uji	komplemen	yang	utama	uji	fiksasi	komplemen	2-mercaptoethanol,	
dan	rivanol.	Akhir-akhir	ini	dikembangkan	uji	seperti	indirect hemolysis, enzyme 
linked immunosorbent assay	(ELISA)	untuk	membedakan	jenis	immunoglobulin	
dan	radial immunodiffusion dengan	antigen	polysaccarida.	Uji	 ini	digunakan	
untuk	membedakan	antara	antibodi	yang	disebabkan	karena	infeksi	dengan	
antibodi	akibat	vaksinasi	atau	oleh	bakteri	yang	heterospesifik.

kontrol

Kuman	Brucella	sangat	sensitif	terhadap	natrium	hipoklorida	1%,	etanol	
70%,	 yodium,	 glutaraldehida,	 dan	 formaldehida	 serta	 kuman	mudah	mati	
pada	pemanasan	basah,	suhu	121°C	selama	15	menit	dan	pemanasan	kering,	
suhu	 160-170°C	 selama	 satu	 jam	 (Brucellosis	 Fact	 Sheet,	 2003).	 Kontrol	
brucellosis	pada	ternak	melibatkan	kombinasi	dari	manajemen	peternakan,	
program	vaksinasi,	 dan	 test and slaughter	 (Caddis,	 2003).	Keputusan	untuk	
memilih	 metode	 dalam	 kontrol	 brucellosis	 harus	 berdasarkan	 atas	 studi	
epidemiologi	 dan	 ekonomi	 penyakit.	 Vaksinasi	 merupakan	 metode	 yang	
efektif	 untuk	 men		cegah	 brucellosis	 pada	 hewan.	Anak	 sapi	 sampai	 umur	
8	 bulan	 dapat	 divaksinasi	 dengan	 vaksin	 hidup	 Brucella	 yang	 akan	 me-
lindunginya	 dari	 brucellosis.	 Namun	 metode	 yang	 paling	 efektif	 untuk	
kontrol	 brucellosis	 pada	 ternak	 adalah	 dengan	 test and slaughter	 terhadap	
ternak	yang	terinfeksi	(Maphilindawati	Noor,	2005). 
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Pendekatan	 yang	 rasional	 untuk	 mencegah	 brucellosis	 pada	 manusia	
ada	lah	dengan	melakukan	kontrol	dan	eradikasi	 terhadap	hewan	reservoir	
seperti	yang	dilakukan	di	beberapa	negara	Eropa	dan	Amerika.	Kebanyakan	
populasi	manusia	terhindar	dari	 infeksi	saran	penggunaan	susu	yang	telah	
dipasteurisasi.	 Pencegahan	 infeksi	 pada	 kelompok	 pekerja	 (peternak	 sapi,	
pekerja	 RPH,	 dokter	 hewan,	 dan	 kelompok	 lainnya	 yang	 kontak	 dengan	
hewan	atau	karkasnya)	bersifat	 lebih	sulit	dan	didasarkan	atas	pendidikan	
kesehatan	 seperti	 penggunaan	 pakaian	 pelindung	 dan	 berada	 dalam	
pengawasan	dokter.

Imunisasi	 terhadap	 kelompok	 pekerja	 yang	 berisiko	 tinggi	 telah	
dilakukan	di	USSR	dan	China.	Di	Rusia	hasil	 imunisasi	yang	bagus	setelah	
kelompok	 pekerja	 divaksinasi	 dengan	 vaksin	 strain	 19-BA	 dari	 B. abortus 
(berasal	dari	strain	19	yang	digunakan	untuk	vaksinasi	brucellosis	pada	sapi)	
yang	diaplikasikan	secara	scarifikasi	pada	kulit	(WHO,	1971	dalam	Acha	and	
Szyfres,	1987).

Vaksinasi	disarankan	dilakukan	sebagai	tindakan	kontrol	terhadap	bru-
cellosis	pada	sapi	di	daerah	enzootik	dengan	tingkat	prevalensi	yang	tinggi.	
Soeharsono	(2002)	menyatakan	bahwa	pada	daerah	dengan	prevalensi	ku	rang	
dari	2%,	dilakukan	tindakan	pengujian	dan	pemotongan	(test and slaughter), 
sedangkan	daerah	dengan	prevalensi	2%	atau	lebih	baru	dilakukan	vaksinasi.	
Lebih	lanjut	Acha	dan	Szyfres	(1987)	mengemukakan	bahwa	vaksin	pilihan	
yang	digunakan	adalah	vaksin	dari	B. abortus strain	19,	yang	telah	digunakan	
secara	luas,	bersifat	memberikan	perlindungan	sepanjang	hidup	dari	hewan	
dan	biayanya	yang	murah.	Untuk	menghindari	terjadinya	gangguan	dengan	
diagnosis,	 disarankan	 vaksinasi	 dibatasi	 (dengan	 ketentuan)	 terhadap	
hewan-hewan	muda	(pedet	umur	3-8	bulan)	karena	pada	kelompok	hewan	
ini	 se	cara	 cepat	 akan	 kehilangan	 antibodinya	 sebagai	 respon	 terhadap	
vaksinasi.	Diperkirakan	sekitar	65-80%	dari	hewan-hewan	yang	divaksinasi	
memiliki	daya	perlindungan	yang	lama	terhadap	infeksi.	Program	vaksinasi	
secara	sistematis	akan	memperoleh	hasil	yang	sangat	bagus	dengan	cakupan	
pertahunnya	 sekitar	 70-90%.	 Sapi	 betina	 yang	 berumur	 lebih	 dari	 8	 bulan	
di	sarankan	untuk	 tidak	divaksinasi,	 dan	 jika	mungkin	batasan	umur	yang	
paling	 tinggi	 diharapkan	 sekitar	 6	 bulan.	 Vaksinasi	 terhadap	 kelompok	
hewan	 semestinya	 diuji	 6	 bulan	 berikutnya	dengan	menggunakan	 rivanol,	
mercaptoethanol,	 dan	 uji	 fiksasi	 komplemen,	 dan	 selanjutnya	 terhadap	
hewan	yang	menjadi	terinfeksi	semestinya	dikirim	ke	rumah	pemotongan.	
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Daftar Pertanyaan

1.	 Apa	ciri	khas	dari	penyakit	Brucellosis?
2.	 Mengapa	penularan	brucellosis	secara	alamiah	sangat	sulit	untuk	meng-

ukur	masa	inkubasinya?
3.	 Mengapa	kuman	brucella	sering	diisolasi	dari	plasenta?



  B a k t e r i a l  Z o o n o s i s  121

4.	SALMONELLOSIS

sinonim: Enterik epizootik thipoid, infeksi enterik, paratyphoid

Salmonellosis	adalah	infeksi	pada	manusia	dan	hewan	yang	disebabkan	
oleh bakteri Salmonella sp. Walaupun umumnya bakteri ini menghuni 
usus, Salmonella sp tersebar	 luas	di	 lingkungan	yang	 berhubungan	dengan	
peternakan atau pembuangan limbah (tinja) manusia. Salmonella sp sensitif 
terhadap panas dan sering dibunuh pada suhu 7°C atau di atasnya. Salmonella 
tumbuh pada kisaran pH 49 dan optimal antara pH 6,5s-7,5. Bakteri ini mem
butuhkan aktivitas air yang tinggi (aw) antara 0,99 dan 0,94 penghambatan 
pertumbuhan terjadi pada suhu <7°C, pH <3,8 atau aktivitas air <0,94 (Bhunia, 
2008).

Bebas Salmonella sp	 sering	 dipersyaratkan	 untuk	 bahan	makanan	 asal	
hewan,	termasuk	ikan	yang	akan	diekspor	ke	mancanegara.	Kapal	laut	dari	
luar	 negeri	 yang	 singgah	 di	 pelabuhan	 Indonesia	 juga	menghendaki	 telur	
dan	 bahan	makanan	 lain	 bebas	Salmonella sp untuk keperluan awak kapal 
dan	penumpangnya	(Soeharsono,	2002).

Etiologi 

Penyebab	 Salmonellosis	 adalah	Genus	Salmonella	 sesuai	 dengan	 nama	
penemunya	yaitu	Salmon	seorang	scientis	dari	Amerika	(Anon,	2005).	Bak-
teri	 ini	 bersifat	 Gram	 negatif	 dan	 terbagi	 bagi	 dalam	 grup,	 sub-grup	 dan	
serotipe. Komite Internasional untuk Sistematika Bakteriologi menerima 
dan	 mengakui	 nama-nama	 spesies	 Salmonella sebagai berikut: S. typhi, S. 
cholerae-suis, S. enteritidis, S. typhimurium, dan	S. arizonae (Arizona hinshawaii) 
(Skerman, et al.,1980 dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).	

Skema	 Kauffmann-White	 mengklasifikasikan	 Salmonella menurut tiga 
deter	minan	 antigenik	 utama	 yang	 terdiri	 dari	 antigen	 flagella	 H, antigen 
so  matik O	 dan	 antigen	 virulensi	 (Vi) serta antigen kapsuler K.	Hal	 ini	 di-
adopsi	oleh	Asosiasi	Internasional	Mikrobiologi	pada	tahun	1934.	Terjadinya	
aglutinasi	oleh	antibodi	spesifik	untuk	berbagai	antigen	O	digunakan	sebagai	
dasar	untuk	mengelompokkan	Salmonella ke 6 serogrup: yaitu A, B, C1, C2, 
D,	dan	E	(Pui	et al., 2011).

Serotipe	paratyphoid S. typhi	dan	S. enteriidis, paratyphi A dan	paratyphi 
C	 merupakan	 salmonella	 yang	 spesifik	 untuk	 manusia.	 Serotipe	 paratyphi 
B	 kurang	 dapat	 beradaptasi	 dengan	manusia	 dan	 hanya	 ditemukan	 pada	
ternak	sapi,	babi,	anjing,	dan	unggas.	S. typhi	menyebabkan	demam	tifoid,	
sedangkan	 paratyphi A, B,	 dan	C	 menyebabkan	 demam	 paratifoid	 dengan	
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gejala	 yang	 lebih	 ringan	 dan	 tingkat	 kematian	 yang	 lebih	 rendah	 jika	 di-
bandingkan	 dengan	 S. typhi.	 Kedua	 serotipe	 ini	 diketahui	 patogen	 pada	
manusia	 dan	 infeksi	 biasanya	 terjadi	 karena	 konsumsi	 makanan	 atau	 air	
yang	terkontaminasi	dengan	kotoran	manusia	(Pui	et al., 2011). 

S. cholerae-suis dan	 beberapa	 serotipe	 S. enteritidis (seperti gallinarum, 
pul lorum, abortus-equi, dublin)	 teradaptasi	 dengan	 hewan,	 tetapi	 dapat	 ber-
transmisi	 ke	manusia	 dalam	 berbagai	 derajat	 tingkatan.	Hal	 ini	menanda	-
kan bahwa sejumlah serotipe S. enteritidis merupakan parasit broad spektrum 
pada	hewan,	 invertebrata	 dan	 vertebrata,	 dan	 tidak	memiliki	 spesies	 yang	
spesifik	(Acha	and	Szyfres,	1987).

Pada	 ternak	unggas	Salmonella pullorum	menurut	 klasifikasi	Kauffman	
ter	masuk	kelompok	D,	 yang	dari	 aspek	 struktur	 antigeniknya	dikenal	 ada	
tiga	tipe	yaitu:	tipe	standar	1,	9,	121,	123;	tipe	1,	9,	121,	122,	123,	dan	tipe	1,	
9, 121, 122 (Dharmojono, 2001).

Penyebaran geografis

Salmonella	 tersebar	 luas	 di	 seluruh	 dunia.	S. typhimurium merupakan 
salah	 satu	 spesies	 yang	 paling	 banyak	 prevalensinya	 di	 dunia.	 Serotipe	S. 
enteritidis	 bervariasi	 antara	 satu	 daerah	 dengan	 daerah	 lainnya.	 Dalam	
periode	waktu	 yang	 pendek	 (kadang	 dalam	 1	 atau	 2	 tahun),	 relatif	 sering	
terjadi	perubahan	pada	serotipe.

kejadiannya pada Manusia

Kejadian	 salmonellosis	 pada	 manusia	 sangat	 umum	 terjadi.	 Kejadian	
yang	 sesungguhnya	 sulit	 untuk	 dievaluasi	 karena	 sebagian	 besar	 negara-
negara	belum	memiliki	sistem	surveilen	epidemiologi	sehingga	pada	keadaan	
tersebut	 kasus	 yang	 sifatnya	 ringan	maupun	 sporadik	 tidak	 tercatat.	 Pada	
negara	 yang	 memiliki	 sistem	 pelaporan,	 diketahuinya	 peningkatan	 kasus	
sebagai	akibat	dari	adanya	sistem	pelaporan	yang	baik.

Pada	 tahun	 1980,	 Salmonella	 telah	 diisolasi	 dari	 sekitar	 30.000	 orang	
di	 Amerika	 Serikat	 (Pusat	 Pengendalian	 Penyakit	 Amerika,	 1982).	 Antara	
periode	 tahun	 1973-1978,	 43%	 kasus	 foodborne desease	 adalah	 akibat	 dari	
infeksi	salmonellosis	dan	23%	dari	kasus	salmonellosis	tersebut	menyebabkan	
terjadinya	wabah.	Di	Kanada	 kejadiannya	 kurang	 lebih	 sama	 (Bryan,	 1981	
dalam	 Acha	 and	 Szyfres,	 1987).	 Berdasarkan	 kesimpulan	 beberapa	 ahli,	
jumlah	kasus	setiap	tahunnya	di	Amerika	mungkin	bervariasi	antara	740.000	
sampai	5.300.000	kasus.	Di	Denmark	angka	kasus	yang	dilaporkan	adalah	10	
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kasus	per	100.000	penduduk,	di	Finlandia	44	kasus	per	100.000	penduduk,	
serta	di	Swedia	43	kasus	per	100.000	penduduk,	di	mana	sepertiga	sampai	
setengahnya	mungkin	ditularkan	melalui	travel	Internasional	(Silliker,	1982	
dalam	Acha	 and	 Szyfres,	 1987).	Di	 Republik	 Federasi	 Jerman,	 32.215	 kasus	
terjadi	 pada	 tahun	 1978,	 40.717	 kasus	 pada	 tahun	 1979,	 dan	 48.607	 kasus	
pada	tahun	1980	(Poehn,	1982	dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).

Salmonellosis	 sangat	 sulit	 dievaluasi	 di	 negara-negara	 yang	 sedang	
berkembang	 karena	 minimnya	 data	 surveilen	 epidemiologi,	 tetapi	 wabah	
epidemik	 diyakini	 telah	 meluas.	 Pada	 tahun	 1977	 suatu	 wabah	 diketahui	
terjadi	di	Trujillo	melibatkan	mahasiswa	yang	makan	 siang	di	Dinning hall 
Universitas.	Dari	640	mahasiswa	yang	secara	rutin	makan	di	hall,	diketahui	
sebanyak	598	orang	(93%)	terserang	sakit,	dan	dari	jumlah	tersebut	diketahui	
sebanyak	 545	 orang	 harus	 mendapatkan	 perawatan	 intensif	 di	 rumah	
sakit. Serotipe thompson	 diisolasi	 dari	 feses	 pasien,	 dan	 untuk	 pembuktian	
epidemiologi	 penyakit	 dititikberatkan	 pada	 sumber	makanan	 telur	 karena	
lewat	makanan	 telur	 ini	diduga	 sebagai	 sumber	 infeksi	 (Gunn	dan	Bullon,	
dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).	Pada	periode	 tahun	1969-1974,	dijumpai	se-
banyak	 3.429	 kasus	 diare	 akut	 yang	 menyerang	 anak-anak	 di	 Argentina	
(Buaenos	Aires).	Isolasi	terhadap	ke-3.429	feses	penderita,	berhasil	ditemukan	
sejumlah 932 strain	salmonella.	Antara	tahun	1969	dan	1972,	isolasi	terhadap	
S. typhimurium	 menunjukkan	 kecenderungan	 terjadinya	 wabah	 yang	
bersifat	 endemik.	Gambaran	klinisnya	 serius	dengan	 tingkat	mortalitasnya	
sekitar	 14%	 dari	 246	 anak-anak	 yang	 diamati.	Namun	 setelah	 tahun	 1972,	
isolasi	 terhadap	serotipe	oranienburg	 semakin	meningkat,	sedangkan	 isolasi	
terhadap	serotipe	S. typhimurium semakin menurun. Diketahui sebanyak 73% 
anak-anak	tersebut	menderita	infeksi	di	daerah	asalnya,	sedangkan	sisanya	
sebanyak	27%	menunjukkan	gejala-gejala	kesakitan	setelah	berada	di	rumah	
sakit (Binsztein dkk., 1982 dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).

kejadianya pada Hewan 

Kejadian	salmonella	pada	hewan	sangat	umum	terjadi.	Tingkat	infeksi	
pada	 hewan	 domestik	meningkat	 dari	 1	menjadi	 3%.	 Pada	 tahun	 1980,	 di	
Republik	Federasi	Jerman	berhasil	diisolasi	sebanyak	16.274	strain salmonella 
yang	berasal	dari	183	serotipe	(didahului	oleh	diagnosa	selama	infeksi	oleh	
dokter	 hewan	 di	 tempat	 pemotongan	 hewan,	 dari	 pakan,	 air,	 dan	 bahan	
lainnya) (Pietzsh, 1982 dalam	 Acha	 and	 Szyfres,	 1987).	 Pada	 tahun	 yang	
sama, sebanyak 2515 strain	 dari	 nonmanusia	 berhasil	 diisolasi	 di	Amerika	
Serikat	(Pusat	Pengendalian	Penyakit	USA,	1982).	Beberapa	survei	di	Swedia	
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menemukan	 kejadian	 avian salmonellosis	 kurang	 dari	 1%,	 sekitar	 5%	 di	
Denmark,	dan	sekitar	7%	di	Finlandia.	Kejadian	ini	di	negara	lainnya	lebih	
tinggi.	Di	Inggris	pada	tahun	1980,	telah	diisolasi	sebanyak	3626	kasus	dan	
sebanyak	2992	kasus	pada	tahun	1981.	Surveilen	epidemiologi	penyakit	pada	
hewan merupakan suatu hal pokok karena sebagian besar sumber kasus 
salmonellosis	pada	makanan	berasal	dari	bahan	dasar	hewan.

Penyakit pada manusia 

Dengan	mengecualikan	 S. typhi dan	 serotipe	 paratypoid (khususnya A 
dan	C),	yang	merupakan	spesies	spesifik	pada	manusia,	 infeksi	 salmonella	
lainnya	dapat	menyebabkan	penyakit	 zoonosis. Salmonellosis ini mungkin 
merupakan	penyakit	zoonosis	yang	tersebar	luas	di	seluruh	dunia.	

Salmonella	pada	bahan	dasar	dari	hewan	menyebabkan	terjadinya	infeksi	
intestinal	pada	manusia	yang	dicirikan	dengan	adanya	suatu	masa	inkubasi	
6-72	 jam	 setelah	 ingesti	 dari	makanan	 yang	 tercemar,	 demam	 tinggi	 yang	
mendadak,	 myalgia, cephalalgia, dan malaise.	 Gejala	 lainnya	 dapat	 berupa	
sakit	 pada	 daerah	 abdominal,	 muntah-muntah,	 dan	 diare.	 Dosis infeksi 
Salmonella tergantung	 pada	 serovar, strain bakteri, kondisi pertumbuhan, 
dan kerentanan hospes.	 Kerentanan	 hospes	 termasuk	 di	 dalamnya	 kondisi 
saluran usus, usia, dan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Dosis infektif 
Salmonella adalah luas bervariasi 1109 cfu/g (Bhunia, 2008).

Secara	 normal	 salmonellosis	 memiliki	 gangguan	 klinis	 yang	 dimulai	
dalam	 2-4	 hari.	 Salmonellosis	 dapat	 menyerang	 seseorang	 dalam	 segala	
umur,	 infeksi	 umumnya	 lebih	 tinggi	 pada	 anak-anak	 dan	 orang-orang	
lanjut	usia.	Dehidrasi	dapat	menyebabkan	penyakit	ini	lebih	serius.	Serotipe	
yang	hidup	pada	 spesies	hewan	biasanya	kurang	patogenik	pada	manusia	
(pullorum, galli narum, abortus equi, abortus ovis). 

Antibiotika	 tidak	 dianjurkan	 digunakan	 untuk	 mengobati	 salmonella	
sebagai	 penyebab	 gastroenteritis	 yang	 tidak	 disertai	 dengan	 komplikasi,	
ke	cuali	pada	kasus	demam	yang	berkepanjangan	atau	 septikemia,	khusus-
nya	 pada	 anak-anak	 dan	 yang	 lebih	 dewasa.	 Obat-obatan	 tersebut	 dapat	
menyebabkan	 kontraindikasi	 karena	 dapat	memperpanjang	 periode	 karier	
dan	 menyebabkan	 strain	 menjadi	 resisten	 terhadap	 antibiotika.	 Dalam	 2	
dekade	terakhir,	telah	ditemukan	sejumlah	besar	salmonella	dengan	berbagai	
tingkat	 resistansinya	 terhadap	 antibiotika	 di	 berbagai	 negara.	 Penyebab	
utama	dari	 fenomena	 ini	 terutama	di	negara-negara	 industri	 adalah	akibat	
dari	 meningkatnya	 peng	gunaan	 antibiotika	 pada	 pakan	 hewan	 sebagai	
pemacu	pertumbuhan	dan	juga	karena	tidak	adanya	perbedaan	obat	antara	
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obat	 manusia	 dengan	 obat	 hewan.	 Di	 Inggris	 prophilaktat	 digunakan	 se-
bagai antibiotika untuk mengobati bovine salmonellosis yang mengakibatkan 
timbulnya strain multiresisten	 yang	 berbahaya	 dari	 S. typhimurium, yang 
me	nyebabkan	 terjadinya	penyakit	 epizootik	dengan	 angka	mortalitas	 yang	
tinggi.	Kasus	wabah	dan	 epidemik	penyakit	 akibat	 strain multiresisten	 dari	
beberapa	serotipe	telah	terjadi	di	klinik	perawatan	dan	pengobatan,	disertai	
komplikasi	septikemia	atau	meningitis	dengan	angka	mor	talitas	yang	tinggi.	
Adanya	suatu	gejala	epidemi	yang	disebabkan	oleh	strain multiresisten	dari	
serotipe	wien	 telah	 ditemukan	 di	Algeria	 pada	 tahun	 1969	 dan	menyebar	
sampai	 di	 beberapa	 negara	 Eropa	dan	Asia.	Kasus	 epidemik	 lain	nya	 yang	
terjadi	di	beberapa	negara	 selain	Eropa	dan	Asia	disebabkan	oleh	S. typhi-
murium	phage	tipe	208	(	WHO	Scientific	Group,	1980	dalam	Acha	and	Szyfres,	
1987).	Di	negara	berkembang,	penyebab	utama	terjadinya	strain salmonella 
multiresisten	adalah	pengobatan	sendiri	yang	mungkin	dilakukan	oleh	orang	
awam	dengan	antibiotika	yang	tidak	tepat.

Penyakit pada hewan 

Salmonella	 memiliki	 varietas	 yang	 tinggi	 pada	 hospes	 hewan,	 baik	
hewan	peliharaan	maupun	hewan	 liar.	 Infeksi	dapat	disertai	dengan	gejala	
klinis	ataupun	tidak.	Pada	bentuk	subklinis,	pada	hewan	dapat	terjadi	infeksi	
laten	dan	berkembang	menjadi	patogen	pada	limfonodusnya	atau	dapat	juga	
menjadi	karier.	Pada	hewan	peliharaan	terdapat	beberapa	tanda	klinis	yang	
telah	diketahui	 dengan	 baik	 sebagai	 akibat	 dari	 serotipe	 yang	hidup	pada	
spesies tertentu seperti pullorum atau abortus equi. 

Sapi 

Penyebab utama salmonellosis	pada	sapi	adalah	serotipe	dublin (spesies 
S. enteritidis	 )	 dan	 S. typhimurium.	 Sewaktu-waktu	 serotipe	 lainnya	 dapat	
diisolasi	dari	hewan	sakit.

Salmonellosis	atau	paratypoid	pada	sapi	dewasa	biasanya	terjadi	secara	
sporadik,	tetapi	pada	pedet	biasanya	merupakan	penyakit	epizootik.	Serotipe	
dublin	 yang	 hidup	 pada	 sapi	memiliki	 penyebaran	 geografis	 yang	merata.	
Di	Amerika,	kasus	wabah	dilaporkan	telah	terjadi	di	sebelah	Barat	Amerika	
Serikat,	Venezuela,	dan	Brazil.	

Pada	sapi	dewasa	penyakit	diawali	dengan	demam	yang	tinggi,	adanya	
bintik	darah	pada	feses	yang	diikuti	dengan	diare	yang	profus,	dan	kemudian	
terjadi	 penurunan	 suhu	 tubuh	 yang	 drastis	 mencapai	 normal	 atau	 sub-
normal.	 Gejala	 awalnya	 berupa	 sakit	 abdominal.	Aborsi	 umumnya	 terjadi	
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pada	sapi	betina	bunting.	Penyakit	ini	dapat	berakibat	fatal	dalam	beberapa	
hari	 atau	 hewan	 dapat	 sembuh,	 namun	 dalam	 beberapa	 kasus	 hewan	 ini	
sering	bertindak	sebagai	karier	dan	akan	menampakkan	diri	sebagai	kasus	
yang	baru.	Pedet	umumnya	lebih	mudah	terinfeksi	daripada	sapi	dewasa	dan	
akibat	 infeksi	 tersebut	 akan	 mengakibatkan	 terjadinya	 peningkatan	 kasus	
epidemik	dan	 sering	disertai	dengan	 tingkat	mortalitas	yang	 tinggi.	 Status	
karier	 lebih	 jarang	 dijumpai	 pada	 hewan	 muda	 daripada	 hewan	 dewasa.	
Infeksi	biasanya	menyebar	melalui	feses	sapi	yang	mengandung	agen,	tetapi	
dapat	juga	terjadi	secara	langsung	melalui	susu.

Babi

Babi	 adalah	 hospes	 untuk	 sejumlah	 besar	 serotipe	 salmonella	 dan	
me		rupa	kan	 hospes	 utama	 dari	 S. cholerae-suis. Serotipe S. enteritidis yang 
menyerang	 babi	 biasanya	 diisolasi	 dari	 intestinum	 dan	 dari	 limfonodus	
mesenterika,	se	dangkan	S. cholerae-suis	yang	sangat	invasif	dapat	berkembang	
menjadi	septikemia	sehingga	dapat	diisolasi	dari	darah	dan	berbagai	organ.	
Babi	yang	peka	umumnya	pada	umur	2	dan	4	bulan	tetapi	infeksi	dapat	juga	
terlihat	pada	hewan	dewasa	dan	terjadi	sebagai	kasus	tersendiri.	

Sewaktu-waktu swine paratyphoid	 atau	 nekrosis	 enteritis	 dapat	 terjadi	
pada	 kelompok	 babi	 yang	 hidup	 dalam	 kondisi	 higienis	 dan	 manajemen	
yang	buruk.	Kejadian	ini	sering	berkaitan	dengan	cacar	babi	klasik	(kolera)	
dan	 faktor	 stres	 seperti	 saat	penyapihan	dan	vaksinasi.	Gejala	yang	paling	
sering	 terjadi	 adalah	 demam	 dan	 diare.	 Infeksi	 biasanya	 berasal	 dari	 babi	
yang	bersifat	karier	dan	makanan	yang	terkontaminasi.

Infeksi	oleh	serotipe	dari	S. enteritidis	kadang-kadang	dapat	berkembang	
menjadi	 wabah	 salmonellosis	 yang	 serius	 dengan	 angka	 mortalitas	 yang	
tinggi.	 Akibat	 dari	 babi	 yang	 sering	 terinfeksi	 oleh	 tipe	 salmonella	 yang	
berbeda	maka	daging	babi	sering	menjadi	sumber	infeksi	pada	manusia.

Domba dan Kambing 

Kasus salmonellosis	pada	spesies	ini	tidak	sering	terjadi.	Serotipe	yang	
paling	 umum	 ditemukan	 pada	 kasus	 gastroenteritis	 adalah	 S. typhimurium, 
tetapi	 beberapa	 spesies	 lainnya	 juga	 pernah	 diisolasi.	 Serotipe	 abortus ovis 
yang	 menyebabkan	 abortus	 dan	 gastroenteritis	 pada	 domba	 dan	 kambing	
sering	dijumpai	di	Eropa.

Kuda 

Patogen	 yang	 sangat	 penting	 pada	 kuda	 adalah	 abortus equi, yang 
me	nye	babkan	 abortus	 pada	 induk	 kuda	 bunting	 serta	 arthritis	 pada	 anak	
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kuda.	 Infeksi	 tersebar	 luas	 di	 seluruh	 dunia.	 Seperti	 halnya	 jenis	 lainnya	
dari	 salmonellosis,	 faktor	predisposisi	menentukan	penampakan	klinisnya.	
Kuda	betina	yang	bunting	adalah	yang	paling	mudah	terserang	khususnya	
jika	 kondisi	 lainnya	mendukung.	Aborsi	 terjadi	 pada	 bulan	 terakhir	masa	
kebuntingan,	dan	fetus	serta	plasenta	mengandung	sejumlah	besar	bakteri.	
Serotipe abortus equi	 hidup	pada	kuda	dan	 jarang	ditemukan	pada	 spesies	
hewan	 lainnya.	Kuda	 juga	 sangat	 rentan	 terhadap	 tipe	 salmonella	 lainnya,	
khususnya S. typhimurium. 

Anjing dan Kucing 

Pada	 saat	 sekarang	 ini,	 prevalensi	 yang	 tinggi	 dari	 infeksi	 salmonella	
disebabkan	 oleh	 sejumlah	 besar	 serotipe	 yang	 telah	 diketahui	 menyerang	
anjing	dan	kucing.	Hewan	 tersebut	dapat	 bertindak	 sebagai	 karier	 asimto-
matik	atau	dapat	juga	menjadi	penderita	gastroenteritis	akibat	salmonellosis 
dengan	berbagai	derajat	keganasan.

Anjing	dapat	terinfeksi	akibat	memakan	feses	anjing	lainnya,	atau	feses	
dari	hewan	domestik	lain,	atau	dari	feses	manusia.	Anjing	dan	kucing	dapat	
juga	 terinfeksi	melalui	makanan	 yang	 tercemar.	Anjing	 dapat	menularkan	
penyakit ini ke manusia.

Unggas 

Dua serotipe salmonella yaitu pullorum	 dan	 gallinarum	 hidup	 pada	
unggas	peliharaan.	Agen	tidak	begitu	patogen	terhadap	manusia	meskipun	
kasus salmonellosis	 oleh	 serotipe	 ini	 pernah	 dilaporkan	menyerang	 anak-
anak.	Berbagai	serotipe	lainnya	juga	sering	diisolasi	dari	unggas	peliharaan	
sehingga	 atas	 dasar	 inilah	 unggas	 dianggap	 sebagai	 reservoir	 utama	 dari	
salmonella.

Penyakit	pullorum	yang	disebabkan	oleh	serotipe	pullorum	dan	typhoid	
unggas	yang	disebabkan	oleh	serotipe	gallinarum	dapat	menyebabkan	kerugi-
an	ekonomi	yang	cukup	serius	pada	peternakan	unggas	jika	tidak	segera	di-
kendalikan.	Kedua	penyakit	 ini	 telah	tersebar	 luas	ke	seluruh	dunia	meng-
akibatkan	 terjadinya	wabah	dengan	morbiditas	dan	mortalitas	yang	 tinggi.	
Penyakit	pullorum	terjadi	selama	2	minggu	pertama	dari	masa	hidup	unggas	
dan	 menyebabkan	 angka	 mortalitas	 yang	 tinggi.	 Agen	 dapat	 menularkan	
penyakit	 ini	secara	vertikal	maupun	horizontal.	Unggas	yang	bertindak	se-
bagai	 karier	menghasilkan	 telur-telur	yang	 terinfeksi	dan	 selanjutnya	 akan	
mengontaminasi	alat	pengeram	dan	kandangnya.	Anak	ayam	yang	sembuh	
akan	tetap	membawa	agen	penyakit	dan	mengakibatkan	penurunan	fertilitas,	
produksi,	 serta	 daya	 tetas	 (hatchability)	 telur.	 Tipoid	 unggas	 lebih	 sering	
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terjadi	pada	unggas	dewasa	dan	ditularkan	melalui	feses	dari	unggas	karier	
pada	suatu	peternakan.	

Salmonella	 yang	 tidak	 hidup	 pada	 unggas	 juga	 sering	 menginfeksi	
bang	sa	unggas.	Infeksi	pada	unggas	dewasa	bersifat	asimtomatik	tetapi	se-
lama	 minggu-minggu	 pertama	 masa	 hidupnya,	 gambaran	 klinis	 ini	 sama	
dengan	penyakit	pullorum	(kehilangan	nafsu	makan,	gejala	saraf,	halangan	
pada	kloaka	oleh	material	feses	diare).	

Agen	yang	paling	sering	menginfeksi	bebek	dan	angsa	adalah	S. typhi-
murium.	 Infeksi	 dapat	 ditularkan	 dari	 ovarium	 yang	 terinfeksi	 ke	 kuning	
telur	 sama	 seperti	 penyakit	 pullorum,	 atau	 pada	 cangkang	 saat	 keluar	
melalui kloaka. 

Salmonelosis	sering	terjadi	juga	pada	unggas	liar.	Sebanyak	227	spesimen	
yang	berasal	dari	burung	camar (Larus argentatus)	 telah	diperiksa,	8,4%	di-
temukan	 sebagai	 karier	 salmonella,	dan	 serotipe	 tersebut	 sama	dengan	 se-
rotipe	 pada	 manusia.	 Unggas	 liar	 juga	 bertindak	 sebagai	 vektor penyakit 
yang	disebabkan	oleh	serotipe	montevideo yang menyebabkan kasus wabah 
pada	domba	dan	 sapi	 di	 Skotlandia	 (Butterfield	 et al .,1982; Coulson et al., 
1983 dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).

Hewan lainnya 

Rodensia	 menjadi	 terinfeksi	 oleh	 beberapa	 serotipe	 terutama	 berasal	
dari	lingkungan	tempat	tinggalnya.	Rodensia	biasanya	ditemukan	pada	atau	
di	sekitar	prosesing	tanaman	pangan	dan	selanjutnya	dapat	menjadi	sumber	
penting	infeksi	pada	manusia.

Dari	974	hewan	liar	yang	hidup	bebas	telah	diperiksa	di	Panama,	ditemu-
kan	 sebesar	 3,4%	 terinfeksi	 salmonella	 terutama	 oleh	 serotipe	S. enteritidis 
dan	 agak	 jarang	 oleh	 S. arizonae dan	 edwardsiella.	 Tingkat	 infeksi	 tertinggi	
(11,8%)	ditemukan	di	antara	195	marsupial	yang	diperiksa.	

Kasus wabah salmonellosis	 juga	 dilaporkan	 terjadi	 pada	 hewan	 liar	
di	kebun	binatang,	namun	 tidak	selamanya	 terjadi.	 Infeksi	Salmonella	pada	
hewan	berdarah	dingin	membutuhkan	perhatian	yang	lebih	besar	akhir-akhir	
ini,	akibat	dari	ditemukannya	 jumlah	 infeksi	yang	cukup	 tinggi	pada	anak	
penyu	yang	dipelihara	 sebagai	hewan	peliharaan	di	USA.	Kepentingannya	
adalah	 dalam	 memberikan	 jaminan	 dan	 sertifikasi	 sebagai	 hewan	 bebas	
infeksi	terutama	dikaitkan	untuk	kepentingan	komersial.

Tingkat	infeksi	sebesar	37%	telah	ditemukan	pada	reptil	yang	diperiksa	
hidup-hidup	maupun	 yang	 telah	 dinekropsi	 di	National	 Zoo,	Washington	
DC.	 Tingkat	 tertinggi	 kasus	 infeksi	 ditemukan	 pada	 ular	 (55%)	 dan	 yang	
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terendah	 adalah	 penyu	 (3%).	 Salmonella	 yang	 terisolasi	 terdiri	 dari	 24	 se-
rotipe S. enteritis	yang	berbeda	satu	strain	dari	S. cholerae-suis,	dan	39	serotipe	
dari	S. arizonae.	Tidak	ditemukan	adanya	penyakit	yang	lain	yang	menyertai	
bakteri	 ini,	 tetapi	mereka	 dapat	 bekerja	 sama	 dengan	 agen	 lainnya	 untuk	
menimbulkan	infeksi	lebih	lanjut.	(Cambre	et al.,1980 dalam	Acha	and	Szyfres,	
1987).

sumber infeksi dan Model Transmisi 

S. typhi	dan	serotipe	paratyphoid	merupakan	parasit	predominan	pada	
manusia.	Hewan	bertindak	sebagai	reservoir	bagi	salmonella	lainnya.	

 
 

Secara	 praktis	 makanan	 asal	 hewan	 merupakan	 sumber	 infeksi	 pada	
manusia.	 Media	 yang	 paling	 umum	 adalah	 melalui	 perantaraan	 daging	
ayam,	daging	babi,	telur,	susu,	dan	produk	lainnya.	Makanan	asal	tumbuhan	
dapat	terkontaminasi	oleh	produk	hewani,	kotoran	manusia,	dan	perabotan	
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Gambar 47. Siklus transmisi Salmonellosis (kecuali Salmonella typhi dan serotipe paratyphoid)
(Acha and Szyfres, 1987).
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yang	kotor,	pada	proses	pengolahan	bahan	sayuran,	dan	dapur	umum	juga	
merupakan	media	penularan	salmonella	ke	manusia.	Kontaminasi	pada	air	
minum	 umum	 maupun	 pribadi	 dapat	 merupakan	 sumber	 infeksi	 utama	
dari	 demam	 typhoid (S. typhoid)	 dan	 agak	 jarang	 oleh	 infeksi	 salmonella	
lainnya.

Pada	 umumnya	 manusia	 mengalami	 infeksi	 karena	 mengonsumsi	
ma     kanan yang terkontaminasi. Faktor yang memberikan kontribusi pen-
ting	 ada	lah	 pemasakan	 yang	 kurang	 lama,	 pendinginan	 makanan	 yang	
ter				lambat,	 pendinginan	 yang	 kurang,	 dan	 penghangatan	 yang	 kurang	
lama	 sebelum	 disajikan.	 Kasus	 wabah	 yang	 tinggi	merupakan	 akibat	 dari	
penanganan	bahan	makanan	yang	 tidak	cukup	seperti	di	 restoran-restoran	
maupun	fasilitas-fasilitas	penyedia	makanan.	Manusia	dapat	juga	terinfeksi	
secara	tidak	langsung	dari	hewan	peliharaan	seperti	anjing,	penyu,	monyet,	
hamster,	dan	lainnya.	Transmisi	antarmanusia	biasanya	terjadi	di	rumah	sakit	
dan	 korban	 utamanya	 adalah	 anak-anak.	 Serangga	 khususnya	 lalat,	 dapat	
bertindak	 sebagai	 vektor	 mekanik	 pada	 lingkungan	 yang	 terkontaminasi	
(Acha	and	Szyfres,	1987).

Salmonella	 akan	 berkembang	 biak	 di	 dalam	 alat	 pencernaan	 korban	
dan	 terjadilah	 radang	 usus (enteritis). Radang	 usus	 serta	 penghancuran	
lamina	 pro	pria	 alat	 pencernaan	 oleh	 penyusupan (proliferasi) salmonella 
menghasilkan	 racun	 yang	 disebut	 cytotoxin	 dan	 enterotoxin (Dharmojono, 
2001).

Hewan	 yang	 bertindak	 sebagai	 karier	 menyebarkan	 siklus	 hewan	 ke	
hewan	melalui	ekskresi,	sedangkan	pada	unggas	melalui	telur	yang	terinfeksi.	
Makanan	 yang	 terinfeksi	 terutama	 bahan	 makanan	 asal	 tulang,	 daging,	
atau	 ikan	 memainkan	 peranan	 penting	 sebagai	 sarana	 penularan	 infeksi.	
Peternakan	sapi	yang	intensif	di	negara	maju	memberikan	kontribusi	penting	
dalam	 epidemiologi	 salmonellosis.	 Kontak	 yang	 erat	 antara	 hewan	 dan	
peng	gunaan	pakan	konsentrat	atau	kandungan	pakan	yang	terkontaminasi	
merupakan	 kondisi	 yang	 menunjang	 untuk	 terjadinya	 wabah.	 Di	 negara-
negara	berkembang	sumber	infeksi	utamanya	yaitu	lingkungan	dan	sumber	
air	di	mana	hewan	biasanya	minum	bersama.

Transmisi	dari	hewan	ke	hewan	tidak	hanya	terjadi	di	daerah	peternakan,	
tetapi	 juga	 bisa	 terjadi	 saat	 pengangkutan	 dan	 pemotongan,	maupun	 saat	
penanganan	di	rumah	potong	hewan.	Daging	akan	terkontaminasi	di	rumah	
potong	hewan	melalui	peralatan	pemotongan	pada	saat	pengulitan	dan	pe-
motongan.	 Air	 yang	 terkontaminasi	 juga	 merupakan	 sumber	 infeksi	 bagi	
manusia	dan	hewan.
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Peranan Hewan dalam Epidemiologi Penyakit

Sejak	 diketahuinya	 hewan	 sebagai	 reservoar	 dari	 salmonella	 (kecuali	
S. typhi	 dan	 serotipe	 paratyphoid),	 hewan	 dianggap	 memainkan	 peranan	
pokok	dalam	epidemiologi	penyakit.	

Diagnosis 

Pada	manusia	diagnosis	secara	klinik	dari	gastroenteritis	pada	penderita	
salmonella	 dapat	 diketahui	 melalui	 isolasi	 agen	 penyebab	 dari	 feses	 pen-
derita,	uji	serologi,	dan	jika	diperlukan	melalui	uji	phage.	Pada	kasus	demam	
typhoid	(yang	disebabkan	oleh	S. typhi	dan	terkadang	oleh	jenis	salmonella	
yang	lain),	agen	penyebab	dapat	diisolasi	dari	darah	pada	minggu	pertama	
terjadinya	penyakit	maupun	dari	feses	pada	minggu	kedua	dan	ketiga.	

Diagnosis	dari	salmonellosis	pada	hewan	juga	dibuat	dengan	pembiak	-
an	material	feses.	Untuk	infeksi	yang	disebabkan	oleh	pullorum dan	gallinarum 
pada	unggas,	diagnosis	secara	serologi	sangat	penting	dilakukan	untuk	me-
mi	sahkan	dan	mengeleminasi	individu-individu	karier.	Pembiakan	dari	lim-
fonodus	mesenterika	merupakan	prosedur	prinsip	yang	digunakan	pada	pe-
meriksaan post mortem	pada	hewan.	

Surveilen	 pada	 tempat	 pengolahan	 makanan	 dilakukan	 dengan	 jalan	
membuat	 pembiakan	 dari	 produk	 sampel	 pada	 setiap	 tahap	 pemrosesan,	
dan	dari	peralatan	maupun	permukaan	yang	mengalami	kontak	dengan	ma-
kanan	 tersebut.	Metode	sampling	 secara	khusus	 telah	dikembangkan	untuk	
berbagai	jenis	makanan	yang	berbeda.	

kontrol

Memberikan	gambaran	kondisi	terbaru	di	mana	ayam	dan	sapi	tersebut	
diternakkan,	ditransportasikan,	dipasarkan,	dan	dipotong	sebagaimana	hal-
nya	 proses	 pengolahan	 makanan	 sangat	 memungkinkan	 produk	 tersebut	
mengandung	salmonella.	Pada	saat	sekarang,	pengendalian	didasarkan	pada	
perlindungan	manusia	dari	infeksi	dan	mengurangi	kejadian	prevalensinya	
pada	hewan.

Pengamatan	 kesehatan	 daging	 dan	 unggas	maupun	 pengawasan	 pas		-
teurisasi	 pada	 susu	 dan	 produksi	 telur	 oleh	 seorang	 dokter	 hewan	 me-
rupakan	hal	yang	sangat	penting	untuk	memberikan	perlindungan	kepada	
konsumen. 
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Pengendalian	 penting	 lainnya	meliputi	 pendidikan	 terhadap	 para	 pe-
nangan	 makanan	 baik	 pada	 industri	 komersial	 maupun	 industri	 rumah	
tangga	 tentang	 cara	 pemasakan	 yang	 benar	 dan	 cara	 pengawetan	 yang	
benar	pada	bahan	pangan	asal	hewan	dan	juga	tentang	higienis	lingkungan	
maupun higienis personal.

Surveilen	 epidemiologi	 oleh	 para	 ahli	 kesehatan	 diperlukan	 untuk	
meng		evaluasi	 beberapa	 permasalahan	 di	 setiap	 negara,	 mengelompokkan	
daerah	wabah,	dan	membuat	metode	untuk	mengurangi	risiko.

Pada	hewan	pengendalian	salmonellosis	 tergantung	pada:	a)	eliminasi	
dari	hewan	karier	yang	memungkinkan	munculnya	penyakit	pullorum	dan	
typhoid	unggas	dengan	menggunakan	uji	serologi;	b)	kontrol	bakteriologis	
pada	 bahan	 pangan	 terutama	 bahan	 tambahan	 seperti:	 ikan,	 daging,	 dan	
tulang;	 c)	 imunisasi,	 dan	 d)	manajemen	 yang	 benar	 pada	 peternakan	 dan	
unggas.

	Vaksin	aktif	untuk	 typhoid	unggas	dan	 infeksi	dublin	pada	sapi	 telah	
diuji	 coba	 dengan	 hasil	 yang	 menjanjikan.	 Secara	 umum	 penelitian	 para	
pe	neliti	 tentang	 bakteri	 memberikan	 hasil	 yang	 kontradiksi.	 Uji	 evaluasi	
vaksin	 terbaru	 dari	 vaksin	S. typhimurium	 di	mana	 secara	 biosintetis	 telah	
ditambahkan	dengan	 komponen	 aromatik.	Anak	 sapi	 yang	divaksinasi	 se-
cara	intramuskular	atau	melalui	oral	pada	umur	lima	minggu	dan	diinfeksi	
secara	oral	dengan	agen	akan	terlindungi	dari	penyakit	yang	serius	dan	me-
matikan (Smith dkk., 1984 dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).	Hasil	dari	berbagai	
percobaan	 yang	 telah	 dilakukan	mengindikasikan	 bahwa	 vaksin	 dan	 bak-
terin	dapat	mencegah	 infeksi	penyakit	 ini	 (khususnya	dalam	bentuk	akut),	
tetapi	tidak	pada	saat	sebagai	karier.

Suatu	 tindakan	 pengendalian	 yang	 disebut	 dengan	 metode	 “Nurmi” 
telah	 dilakukan	 pada	 unggas	 di	 Finlandia.	 Biakan	 salmonella	 bebas	 dari															
feses	bu	rung	dewasa	diberikan	secara	oral	pada	ayam	yang	baru	saja	menetas	
dan	anak	kalkun.	Anak	ayam	yang	mendapatkan	perlakuan	memiliki	daya	
tahan	 pada	 dosis	 yang	 tinggi	 dari	 salmonella.	 Metode	 ini	 efektif	 dalam	
mencegah	penyakit,	 tetapi	 tidak	dapat	mencegah	 keberadaan	 status	 karier	
(Acha	and	Szyfres,	1987).

Pada	 peternakan	 ayam,	 salmonella	 dapat	 ditransfer	 ke	 dalam	 telur	
dan	 bila	 ini	 adalah	 telur	 tetas	maka	 anak	 unggas	 akan	menjadi	 pembawa	
sal	monella.	 Atas	 dasar	 itu,	 lahirlah	 suatu	 peraturan	 untuk	 menyaring	
(menskrening) perusahan-perusahan ternak unggas agar bebas salmonella 
(Dharmojono, 2001).

Pedoman	berikut	perlu	diperhatikan	dalam	rangka	pencegahan	 sal mo-
nellosis:	 a)	 Hewan	 yang	 dicurigai	 sebagai	 pembawa	 (carrier) perlu segera 
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didiagnosis	secara	pasti	(definitif).	b)	Pemberian	antibiotik	dalam	makanan	
dan	atau	minuman	dapat	dipertimbangkan.	c)	Lalu	lintas	hewan	di	daerah	
terjangkit Salmonellosis harus	diawasi	dengan	ketat.	 d)	 Sumber	makan	dan	
minum	harus	benar	benar	bebas	dari	kontaminasi	keluaran	(ekskresi)	he	wan	
tersangka.	e)	Kandang	dan	peralatan	harus	dicuci	bersih	dan	didientifikasi.												
f)	 Barang	dan	peralatan	 yang	 tercemar	 oleh	 keluaran	penderita	 jangan	di-
pakai	 lagi	 dan	 harus	 dibakar.	 g)	 Karyawan	 yang	 langsung	 memelihara																																		
ter		nak	 harus	 diberi	 informasi	 dengan	 baik	 agar	 melakukan	 tindakan	 ke-
bersihan	 diri	 dan	melindungi	 diri	 dengan	 pakaian	 (sarung	 tangan,	 sepatu	
boot,	 masker,	 dan	 lain-lain)	 ketika	 di	 dalam	 kandang	 atau	 merawat	 pen-
derita.	h)	Apabila	ada	vaksin	dapat	dipertimbangkan.	i)	Upayakan	di	sekitar	
peternakan	 tidak	 ada	 faktor-faktor	 pembuat	 stress	 terhadap	 hewan,	misal	-
nya	lalu	lalang	orang	yang	tidak	berkepentingan,	kendaraan	anak	bermain,	
dan	sebagainya	(Poeloengan	et al., 2005).
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Daftar Pertanyaan

1.	 Mengapa	infeksi	salmonella	dianggap	sebagai	suatu	fenomena	gunung	
es?

2.	 Mengapa	 pemberian	 antibiotika	 sebanarnya	 tidak	 disarankan	 untuk	
pengobatan	infeksi	salmonella?

3.	 Faktor	apa	yang	memberikan	kontribusi	terhadap	penularan	salmonella	
pada	manusia?

4.	 Mengapa	DOC	(day old chick)	mesti	bebas	salmonella?
5.	 Apa	yang	dimaksud	dengan	metode	“Nurmi”?
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5. sTrEPTococcosis

sinonim : Streptococcocia
Etiologi : 

Genus	 Streptococcus	 yang	 terdiri	 dari	 21	 spesies	 yang	 berbeda	 dalam	
gam	baran	 biologi	 khususnya	 dalam	 pathogenisitasnya	 pada	 manusia	 dan	
hewan.

Klasifikasi	 serologi	 menurut	 Lancefield’s	 merupakan	 klasifikasi	 yang	
sangat	 penting	 untuk	 identifikasi	 bakteri	 ini.	 Dalam	 skema	 menurut	
Lancefield’s	dibedakan	atas	20	serogrup	dan	selanjutnya	dinotasikan	dengan	
hurup	A	sampai	V,	kecuali	 I	dan	 J.	Nama	spesifik	 terhadap	sebagian	besar	
komponen	 dari	 serogrup	 belum	 diberikan.	 Beberapa	 serogrup	 diketahui	
memiliki	beberapa	antigen	tambahan	yang	dapat	digunakan	untuk	indentifi-
kasi	 serotipe.	Dalam	 serogrup	yang	 sama,	 kemungkinan	 terjadi	perbedaan	
strain	 khususnya	 dalam	 hal	 fisiologi	 dan	 biokimianya	 sehingga	 klasifikasi	
tidak	 dapat	 semata-mata	 didasarkan	 atas	 serologi	 saja	 (Gillespie	 and	
Timoney, 1981 dalam	 Acha	 and	 Szyfres,	 1987).	 Atas	 dasar	 itu	 strain	 tidak	
dapat	ditentukan	hanya	berdasarkan	atas	penggolongan	serologi	dan	hanya	
dapat	 diidentifikasikan	 berdasarkan	 atas	 gambaran	 biokimia	 dan	 fisiologi	
atau	kombinasi	dari	 keduanya	ditambah	dengan	klasifikasi	 serologi	 (Kunz	
and	Moellering,	1981	dalam Acha	and	Szyfes,	1987).

Streptococcus	dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan jenis hemolisis 
pada agar darah yaitu: β-hemolik, α hemolitik, dan γ hemolitik. 

Gambar 48. Gambaran secara lengkap perbedaan ketiga bentuk hemolisis pada agar darah dari 
Streptococcus (Anon, 2014).

β-hemolitik (lisis lengkap	 pada	 sel darah merah), α hemolitik (lisis 
tidak	 lengkap,	 hemolisis hijau), dan γ hemolitik (tidak	 ada	 hemolisis). 
ß–hemolytic streptococci	 biasanya	menyebabkan	 penyakit	 yang	 bersifat	 akut	
dan	 lesi	 su	puratif,	 sementara	ά-hemolytic menyebabkan penyakit sub-klinis 
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dengan	beberapa	pengecualian	dari	yang	pertama.	S. pyogenes (serogrup A) 
merupakan spesies jenis ß–hemolytic streptococci	(Patterson.,	1996).	

Distribusi Geografis

Streptococcus	terdistribusi	luas	di	seluruh	dunia.

kejadian pada Manusia

Infeksi	yang	disebabkan	oleh	grup	A	(S. pyogenes)	bersifat	umum,	dengan	
penampakan	prevalensi	yang	tinggi	di	daerah	beriklim	sedang.	Untuk	jang	ka	
waktu yang lama, Streptococci	yang	dikelompokkan	ke	dalam	serogrup	B (S. 
agalactiae)	dianggap	sebagai	patogen	utama	pada	hewan.	Selanjutnya	Strep-
tococci	ini	sekarang	dilaporkan	sebagai	salah	satu	agen	penyebab	septicemia, 
pneumonia, dan meningitis	 pada	 manusia	 yang	 baru	 lahir.	 Hal	 yang	 sama	
dengan	Streptococcus serogrup D (S. bovis), namun serogrup ini lebih sering 
menyebabkan endocarditis	dan	bakterimia	pada	manusia.	Kasus	kasus	yang	
bersifat	sporadik	umumnya	disebabkan	dari	kelompok	C,	G,	F,	dan	H.

kejadian pada Hewan

Beberapa penyakit entities	 yang	 sangat	 umum	 dan	 secara	 ekonomi	
sangat	 rawan	 di	 antaranya	 yaitu	mastitis	 pada	 sapi	 yang	 disebabkan	 oleh	
S. agalactiae	 (grup	B),	dan	strangles	pada	kuda	yang	disebabkan	oleh	S. equi 
(grup C).

Di	 Indonesia	 telah	 ditemukan	 Streptococcosis	 yang	 disebabkan	 oleh	
Streptococcus equi subspecies zooepidemicus. Wabah Streptococcosis kali pertama 
dilaporkan	terjadi	pada	babi	dan	kera	(Macaca fasicularis) di	Bali	tahun	1994.	
Ratusan	babi	dan	puluhan	kera	mati	oleh	Streptococcus	dalam	waktu	singkat.	
Meskipun	 belum	 ada	 bukti	 laboratorium	 penularan	 dari	 hewan	 kepada	
manusia	di	 Indonesia,	 tetapi	adanya	penularan	dari	babi	ke	 satwa	primata	
dan	 literatur	 yang	menyatakan	 bahwa	 orang	 dapat	 tertular	 agen	 penyakit	
tersebut, Streptococcosis	di	 Indonesia	dianggap	sebagai	potensi	kuat	bersifat	
zoonosis (Soeharsono, 2002). 

Penyakit pada Manusia

Streptococcus pyogenes	 merupakan	 patogen	 utama	 di	 antara	 hemolytic 
Streptococcus. Agen ini sering menyebabkan Streptococcal sore throat	 dan	
Scarlet fever (Streptococcal tonsilitis dan pharyngitis), proses suppurative yang 
me	nyebar,	 septicemia,	 puerperal	 fever,	 erysipelas,	 ulcerative endocarditis 
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dan	 infeksi	 lokal	 lainnya.	 Streptococcal sore throat dan Scarlet fever secara	
epidemiologi	sama.	

Gambar 49. Streptococcal sore throat pada manusia (Anon, 2012). 

Belakangan	 ini	 secara	 klinis	 dibedakan	 dari	 adanya	 exanthema	 yang	
disebabkan	 oleh	 strain yang menghasilkan toksin erythrogenik. Penyakit 
biasanya	ringan	atau	tidak	tampak	dalam	proporsi	yang	besar	dari	kelompok	
hewan	 yang	 terinfeksi.	 Demam	 rheumatik	 biasanya	 akibat	 infeksi	 dari	
Streptocoocal sore throat dan Scarlet fever	dari	strain grup A. Glomerulonephritis 
me	rupakan	 komplikasi	 lainnya	 yang	 dihasilkan	 hanya	 oleh	 strain yang 
nephritogenic	tertentu	dari	grup	yang	sama.

Dalam	dua	dekade	terakhir	 telah	ditemukan	adanya	Streptococcus grup 
B sebagai agen penting penyebab penyakit neonatal. Streptococci grup A 
dan Stapylococcus aureus	 telah	ditempatkan	sebagai	penyebab	utama	infeksi	
neonatal	berama-sama	dengan	Escherichia coli dan Streptocoocci grup B. Dua 
sindrom	 akibat	 infeksi	 oleh	 Streptococci grup B (S. agalactiae)	 dibedakan	
berdasarkan	atas	umur	dari	bayi	pada	saat	serangan	penyakit.	Bentuk	akut	
atau	 sindrom	 serangan	 awal	 tampak	 pada	 hari	 pertama	 dan	 hari	 kelima	
dari	 kehidupan	bayi	 yang	ditandai	dengan	 terjadinya	 sepsis	dan	kesulitan	
pernapasan.	 Peman	jangan	 sindrom	 serangan	 umumnya	 tampak	 setelah	
hari	 ke	 sepuluh	 yang	 ditandai	 dengan	 terjadinya	 meningitis	 dengan	 atau	
tanpa sepsis.	Anak-nak	 yang	 terinfeksi	 akan	menunjukkan	 adanya	 lethargy, 
convulsions, dan anorexia.	 Ke	dua	 bentuk	 ini	 mempunyai	 mortalitas	 yang	
tinggi,	tetapi	umumnya	lebih	sering	pada	sindrom	serangan	awal.

Pada	 anak-anak	 yang	 lebih	 tua	 dan	 orang	 dewasa,	 Streptococcus grup 
B	me	nyebabkan	 berbagai	 sindrom	klinis	 diantaranya:	 infeksi	 pada	 saluran	
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kencing,	bakterimia,	gangrene,	infeksi	postpartum,	penumonia,	endocarditis,	
empyema,	 meningitis,	 dan	 patologis	 lainnya	 (Patterson	 dan	 Hafeez,	 1976	
dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).

Penyakit	 yang	 disebabkan	 oleh	 Streptococcus grup C (S. equi) biasanya 
bersifat	 sporadis	 dan	 jarang	 pada	manusia.	Meskipun	 begitu,	 pada	 tahun	
1983	suatu	wabah	epidemik	terjadi	di	New	Meksiko,	USA,	dengan	16	kasus	
akibat	 dari	 konsumsi	 keju	 yang	 dibuat	 pada	 skala	 rumah	 tangga	 dengan	
tanpa	pasteurisasi.	Agen	yang	berhasil	diidentifikasi	yaitu	S. zooepidemicus, 
merupakan	salah	satu	dari	empat	spesies	yang	membentuk	grup	C.	Penyakit	
yang	disebabkan	oleh	agen	ini	menampakkan	gejala	demam,	kedinginan,	dan	
gejala	yang	tidak	khas	lainnya.	Pada	kasus	yang	bersifat	sporadis,	manifestasi	
klinis	yang	sangat	umum	adalah	exudative pharingitis atau tonsilitis. Dengan 
beberapa	pengecualiannya,	Streptococcus grup C	diisolasi	dari	kasus	 ini	 ter-
masuk S. equisimilis,	 sebagai	 agen	 penyebab	 septicemia	 pada	 anak	 babi.	
Terjadinya	 wabah	 yang	 disebabkan	 oleh	 Streptococcus grup C	 akibat	 dari	
konsumsi	susu	mentah	yang	diikuti	dengan	insiden	glomerulonephritis yang 
tinggi	(Duca	et al., 1969 dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).

Streptococcus grup D antara yang enterococcal dan non-enterococcal menye-
babkan	penyakit	yang	serius	pada	manusia.	S. bovis	menyebabkan	terjadinya	
bakterimia	dan	endocarditis, serta enterococcus	menyebabkan	terjadinya	infeksi	
traktus	 urinarius,	 abses	 abdominal,	 dan	 berperanan	 cukup	 besar	 dalam	
kasus	bakterial	endokarditis.	Streptococcus	yang	termasuk	ke	dalam	serogrup	
lainnya	 yang	 tidak	 dikelompokkan	 secara	 serologi	menyebabkan	 berbagai	
variasi	manifestasi	klinis	termasuk	karies	gigi	dan	abses,	meningitis,	puerperal 
fever,	 infeksi	 luka,	 endocarditis,	 dan	 kondisi	 lainnya	 (Kunz	 dan	Moellering.	
1981 dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).

Penyakit pada Hewan

Streptococcus agalactiae (S. mastitidis)	 dalam	 grup	 B	 dari	 Luncefield’s,	
merupakan agen utama sebagai penyebab mastitis catharrhal kronis	pada	sapi	
perah. S. dysgalactiae	 (grup	C)	dan	S. uberis (grup E) menyebabkan mastitis 
akut	yang	bersifat	sporadis	pada	sapi.	S. pyogenes merupakan agen pathogen 
pada	 manusia	 dan	 dapat	 menginfeksi	 ambing	 dari	 sapi,	 menimbulkan	
terjadinya	mastitis,	dan	memicu	terjadinya	wabah	epidemik	pada	manusia.

Pada	babi	masa	 inkubasinya	berkisar	 antara	 1-2	hari.	Gejala	kliniknya	
berupa	demam	tinggi,	diikuti	oleh	nafsu	makan	turun	sampai	anoreksia	dan	
lesu.	 Babi	 yang	 sakit	 terlihat	 pincang	 pada	 salah	 satu	 atau	 lebih	 dari	 satu	
kakinya.	Persendian	membengkak	unilateral atau bilateral. 
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Kulit	 di	 bagian	 pinggir	 daun	 telinga	 dan	 di	 bawah	 perut	 berwarna	
merah	keunguan.	Beberapa	kasus	menunjukkan	gejala	saraf	berupa	tremor,	
opistotonus,	dan	gerakan	mengayuh (paddling movement). Menjelang	kematian	
ditemukan	darah	keluar	dari	mulut	dan	hidung	(Soeharsono,	2002).

Gambar 50. Babi Persilangan antara Saddle Back dan Babi Bali dengan gejala kepincangan pada 
penderita Streptococcosis sehingga kaki belakang diangkat tinggi-tinggi (Dok: Soeharsono).

Strangles	pada	kuda	yang	disebabkan	oleh	S. equi (grup C) merupakan 
penyakit	akut	pada	kuda	yang	ditandai	dengan	terjadinya	peradangan	pada	
daerah	mukosa	faring	dan	nasal	dengan	sekresi	mukopurulen	dan	terjadinya	
abses	pada	limfonodus	regional.

Streptococcus equisimilis	 (grup	 C)	 menginfeksi	 jaringan	 yang	 berbeda	
pada	 beberapa	 spesies	 hewan.	 Streptococcus grup C	 yang	 teradaptasi	 pada	
hewan	diklasifikasikan	sebagai	S. zooepidermicus,	menimbulkan	kejadian	cer-
vicitis, dan metritis	 pada	kuda	betina	dan	 sering	mengakibatkan	 terjadinya	
abortus.	Agen	ini	juga	menimbulkan	terjadinya	septicemia	pada	anak	kuda.	
Di	samping	itu	agen	juga	patogen	pada	sapi,	babi,	dan	hewan	lainnya	yang	
menimbulkan berbagai variasi proses septikemia.

Streptococcus	 yang	 dimasukkan	 ke	 dalam	 grup	 lainnya	 menyebabkan	
terjadinya	abses	dan	proses	penyakit	lainnya	pada	beberapa	spesies	hewan.	
Pada	kebanyakan	penyakit	yang	disebabkan	oleh	Streptococcus,	secara	klinis	
dibedakan	dari	jalan	masuknya	agen	dan	jaringan	yang	terinfeksi.
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sumber infeksi dan Model Transmisi

Reservoir	dari	S. pyogenes	adalah	manusia.	Transmisi	dari	agen	penyakit	
respiratoris (Septic sore throat, Scarlet fever) di	sini	ditimbulkan	dari	terjadinya	
kontak	 langsung	di	antara	orang	yang	terinfeksi,	apakah	bertindak	sebagai	
penderita	 atau	 sebagai	 karier	 penyakit	 dan	 dari	 orang	 lainnya	 yang	 peka.	
Penyakit	 lebih	sering	 terjadi	pada	anak-anak	umur	5-15	 tahun	 tetapi	dapat	
juga	terjadi	pada	umur	lainnya.

Di	 Iceland,	Denmark,	 Jerman,	 Inggris,	 dan	USA,	wabah	 epidemik	 ter-
jadi	 akibat	 konsumsi	 susu	 mentah	 atau	 es	 krim	 yang	 terbuat	 dari	 susu	
sapi	 yang	 ambingnya	 terinfeksi	 oleh	 S. pyogenes.	 Epidemik	 di	 sini	 adalah	
akibat	 dari	 infeksi	 ambing	 sapi	 yang	 berasal	 dari	 kontak	dengan	pemerah	
yang	terinfeksi.	Berdasarkan	komite	ahli	dari	WHO	dalam	bidang	penyakit	
infeksi	 respiratoris	 yang	 disebabkan	 oleh	 Streptococcus dan Staphylococcus, 
menyatakan	bahwa	pro	duk	susu	yang	terkontaminasi	akan	mengakibatkan	
terjadinya	wabah	kecil	dari	penyakit	Streptococcus respiratorius. Namun per-
kembangannya	jarang	se	cara	progresif.

Pasteurisasi	merupakan	suatu	faktor	yang	penting	dalam	menurunkan	
wabah Streptococcus	yang	bersumber	dari	susu.	Di	negara-negara	dunia	ke-
tiga,	susu	sebagian	besar	masih	dikonsumsi	mentah	dan	sama	juga	dengan	
negara-negara	maju,	wabah	diakibatkan	karena	mengonsumsi	produk	susu	
yang	di	buat	dengan	menggunakan	susu	mentah.

Pada	 tahun	 belakangan	 ini,	 yang	 perlu	 diperhatikan	 yaitu	 kejadian	
sepsis	 neonatal	 yang	 disebabkan	 oleh	 Streptococcus grup B (S. agalactiae). 
Para peneliti menemukan bahwa koloni S. agalactiae	 dalam	 jumlah	 yang	
tinggi	dijumpai	pada	wanita	 (7-30%	atau	 lebih)	pada	 lokasi	 yang	berbeda-
beda	 seperti:	 pada	 saluran	 intestinal,	 daerah	 cervicovaginal	 dan	 saluran	
pernapasan	bagian	atas.	Agen	kemungkinan	dipindahkan	dari	daerah	rectal 
ke	 saluran	vagina	mengingat	 sebagian	besar	bakteri	 terdapat	pada	 saluran	
intestinal.	 Bayi	 yang	 baru	 lahir	 dapat	 terinfeksi	 selama	 dalam	 uterus	 atau	
sesaat	setelah	lahir.	Hanya	sebagian	kecil	dari	anak	yang	baru	lahir	(sekitar	
1%)	menjadi	terinfeksi	dan	sakit.	Di	sisi	lain,	sebagian	besar	agen	berkoloni	
pada	kulit	dan	membrana	mukosa	tanpa	menyebabkan	sakit.	Bahaya	utama	
dari	penyakit	 khususnya	pada	 tahap	awal	 serangan	adalah	bayi	prematur,	
lahir	dengan	berat	badan	rendah	atau	mengalami	kesulitan	lahir.

Isolasi	serotipe	dari	S. agalactiae	asal	ibu	dan	bayi	baru	lahir	selalu	sama.	
Sekalipun S.agalactiae	 merupakan	 agen	 dari	 mastitis	 pada	 sapi	 dan	 juga	
dapat	 diisolasi	 dari	 spesies	 hewan	 lainnya,	 namun	 tidak	 ada	 bukti	 bahwa	
in	feksi	telah	dipindahkan	dari	hewan	ke	manusia.	Secara	umum	strain	pada	
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manusia	dan	strain	hewan	berbeda	dalam	hal	gambaran	biokimia,	metabolit,	
dan	serologisnya.	Strain	dari	S. agalactiae pada	manusia	dapat	menimbulkan	
mastitis	secara	eksperimen	pada	sapi	(Patterson	dan	Hafeez,	1976	dalam	Acha	
and	 Szyfres,	 1987).	 Di	 samping	 itu,	 beberapa	 publikasi	 mengungkapkan	
bahwa	 sebagian	 besar	 infeksi	 pada	 manusia	 berasal	 dari	 sapi	 sebagai	
sumbernya	 (Van	Den	Heever	dan	Erasmus,	1980;	Berglez,	1981	dalam	Acha	
and	 Szyfres,	 1987)	 atau	 intertransmisi	 secara	 tertukar	 antara	manusia	 dan	
sapi. 

Wabah	penyakit	yang	disebabkan	oleh	S. zooepidemicus	(grup	C)	di	New	
Meksiko	secara	jelas	menunjukkan	bahwa	susu	mentah	dan	susu	tanpa	pas-
teurisasi	dapat	merupakan	sumber	 infeksi	pada	manusia.	Penelitian	 secara	
epidemiologi	dari	wabah	ini	meliputi	pengujian	terhadap	sampel	susu	sapi	
yang	 digunakan	 sebagai	 bahan	 pembuatan	 keju	 serta	 pengujian	 terhadap	
kejunya	 sendiri	 yang	 menunjukkan	 adanya	 S. zooepidemicus. Hewan juga 
dapat	memindahkan	Streptococcus grup G,	L,	dan	M	kepada	manusia,	namun	
adanya	infeksi	silang	secara	epidemiologi	belum	diterangkan.

Peranan Hewan dalam Epidemiologi Penyakit

Hewan	bukan	bertindak	sebagai	host	pemelihara	untuk	S. pyogenes, na-
mun	 sekali	 kali	 dapat	 bertindak	 sebagai	 pemulai	 yang	 utama	 dari	 wabah	
epidemik	dengan	kontak	terhadap	manusia	yang	terinfeksi	dan	selanjutnya	
memindahkan	kembali.	Tidak	ada	bukti	 yang	 tetap	menunjukkan	peranan	
hewan	 dalam	 transmisi	 agen	 dari	 Streptococcus grup B sebagai penyebab 
sepsis	 neonatal.	 Susu	 sapi	 mentah	 dapat	 merupakan	 sumber	 infeksi	 dari	
Streptococcus grup C	pada	manusia.

Diagnosis

Jika	 susu	 dianggap	 sebagai	 sumber	 wabah	 epidemik	 pada	 manusia,	
se	mestinya	 agen	 penyebab	 dapat	 diisolasi	 dari	 susu.	 Jelasnya	 identifikasi	
secara	 benar	 terhadap	 agen	 diperlukan.	 Dari	 sumber	 antara	 hewan	 dan	
manusia,	 patut	 diidentifikasi	 serogrup	 dari	 Streptococcus	 yang	 terlibat	 dan	
mengungkapkan	 spesiesnya	 bilamana	 ditemukan.	 Bagaimanapun	 relatif	
sedikit	laboratorium	yang	dapat	melakukan	tugas	ini.

Metode	 terbaru	 menguraikan	 bahwa	 untuk	 mengidentifikasi	 wanita	
yang	 hamil	 dengan	 kolonisasi	 dari	 Streptococcus grup B (Jones et al., 1983 
dalan	Acha	and	Szyfres,	1987).	Tujuan	dari	prosedur	ini	adalah	implementasi	
dari	 chemotherapy pada	 bayi	 yang	 baru	 lahir	 segera	 setelah	 lahir,	 untuk	
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menurunkan	 morbiditas	 dan	 mortalitasnya	 terutama	 yang	 menyebabkan	
sepsis neonatal oleh bakteri Streptococcus grup B.

kontrol

Pencegahan	infeksi	pada	manusia	yang	dipindahkan	melalui	susu	ada-
lah	melalui	proses	pasturisasi.	Orang	yang	terinfeksi	mesti	dihindari	untuk	
meng	ambil	 bagian	 dalam	 menyusui	 atau	 penanganan	 susu	 atau	 pangan	
lainnya.

Pencegahan	 sepsis	 neonatal	 disarankan	 melalui	 imunisasi	 aktif	 ter-
hadap	wanita	hamil	dengan	capsular polysaccharide	dari	Streptococcus grup B, 
begitu	 juga	dapat	dilakukan	 imunisasi	pasif	dengan	 immunoglobulin	yang	
diberikan	 secara	 intravena.	 Antara	 kedua	 metode	 ini	 masih	 dalam	 tahap	
percobaan.	 Hasil	 yang	 menjanjikan	 diperoleh	 dari	 perlakuan	 profilaksis	
secara	intravena	dengan	ampicillin	terhadap	wanita.	Dengan	cara	ini	se		jum-
lah	 antibiotik	 secara	 nyata	 diperoleh	 dari	 cairan	 amnion	 dan	 dari	 sampel	
corda	 dorsalis.	 Di	 antara	 pasien	 bayi	 yang	 baru	 lahir	 yang	 memperoleh	
treatment	ini,	hanya	2,8%	dihuni	oleh	Streptococcus grup B yang selanjutnya 
menjadi	 sakit.	 Sementara	 dalam	 kolompok	 kontrol,	 terlihat	 sebanyak	
35,9%	 dari	 jumlah	 bayi	 yang	 di	teliti	 didiami	 oleh	 kuman	 dan	mengalami	
perkembangan	gejala-gejala	pada	awal	serangan	(National	Institute	of	Aller-
gy	and	Infectious	Disease,	1983	dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).

Untuk	menurunkan	kejadian	mastitis	yang	disebabkan	oleh	S. agalactiae 
dalam	suatu	kelompok	sapi	perah,	sapi	yang	dinyatakan	positif	dengan	uji	
CMT	(California Mastitis Test)	diberikan	penicillin	melalui	infus	intramamaria	
dan	 atau	 pemberian	 secara	 parenteral.	 Sekalipun	 demikian,	 prosedur	 ini	
tidak	memusnahkan	infeksi,	kemungkinan	akibat	dari	adanya	infeksi	ulang.	
Aplikasi	dari	antiseptik	cream	untuk	lesi	pada	puting	susu	dapat	membantu	
mencegah	kejadian	mastitis	yang	disebabkan	oleh	S. dysgalactiae dan S. zoo-
epidemicus.

Beberapa	 bacterin	 telah	 dicoba	 untuk	 pencegahan	 terhadap	 Strangles 
pada	kuda	yang	disebabkan	oleh	S. equi.	Walaupun	 cara	 ini	menghasilkan	
imunitas	 yang	 memuaskan,	 namun	 sering	 juga	 menimbulkan	 terjadinya	
reaksi	 lokal	 dan	 reaksi	 sistemik	 (Gillespie	 and	 Timoney,	 1981	 dalam	 Acha	
and	Szyfres,	1987).

Hasil penelitian Song et al. (1999) menemukan bahwa sejumlah negara 
di	 Asia	 menunjukkan	 pola	 resistansi	 dari	 Streptococcus	 pada	 antibiotika	
penisilin	 sehingga	 pemakaian	 antibiotika	 ini	 mesti	 dikendalikan.	 Korea	
diketahui	 sebagai	 negara	 dengan	 tingkat	 resistansi	 tertinggi	 yaitu	 sebesar	
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79,7%	diikuti	oleh	Jepang	65,3%,	Vietnam	60,8%,	Thailand	57,9%,	Sri	Lanka	
41,2%,	 Taiwan	 38,7%,	 Singapura	 23,1%,	 Indonesia	 21,0%,	 China	 9,8%,	
Malaysia	9,0%,	dan	India	3.8%.
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Daftar Pertanyaan

1.	 Apa	dasar	penggolongan	strain	dari	Streptococcus?
2.	 Apa	 makasud	 dari	 penggolongan	 Streptococcus	 ke	 dalam	 kelompok	

alpha,	beta,	dan	gama	Streptococcus?
3.	 Apa	upaya	yang	mesti	dilakukan	untuk	mencegah	penularan	Strepto-

coccus	di	alam?
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6. zoonoTic TuBErcuLosis

Penyakit	 tuberculosis	 sudah	 ada	 sejak	 zaman	 Mesir	 kuno,	 terbukti														
dari	 penemuan	 mumi	 yang	 mengandung	 tanda-tanda	 khas	 TBC.	 Bakteri	
penye		bab	TB	untuk	kali	pertama	ditunjukkan	oleh	Robert	Koch	pada	tahun	
1882.	Oleh	karena	itu,	bakteri	TB	sering	disebut	pula	bakteri	Koch	atau	My-
cobacterium tuberculosis.	 Ehrlich	 kemudian	membuktikan	 bahwa	 bakteri	 TB	
adalah	Gram	positif,	 tetapi	bersifat	 tahan	asam	sehingga	dengan	pewar	na	-
an	Ziechl	Nielsen	berwarna	merah	(Dharmojono,	2001).

Etiologi 

Agen	 etiologi	 dari	 tuberkulosis	 mamalia	 adalah	Mycobacterium tuber-
culosis (penyebab utama kasus tuberkulosis	 pada	 manusia),	M. bovis (pe-
nyebab bovine tuberculosis),	 dan	 M. africanum	 (penyebab	 tuberkulosis	 di	
Afrika).	 Spesies	 yang	 ter-
akhir merupakan peralih an 
antara M. tuberculosis de-
ngan M. bovis. Agen u tama 
dari	 zoonotic	 tuber culosis 
ada	lah	M. bovis. 

Bakteri	TB	tidak	mem-
  bentuk	 spora,	 tidak	 ber	-
gerak,	 dinding	 selnya	 ber-
lapis	 lilin.	 Lapisan	 lilin	
ini lah yang menyebabkan 
bakteri TB lebih tahan hi-
dup	 dalam	 lingkungan	
a	lam	dibandingkan	de	ngan	
bakteri	 yang	 tidak	 mem-
bentuk spora lain nya. Di 
dalam	 jaringan	 pa	ru-paru	
yang	 sudah	 mem	busuk	
pun, bakteri masih bisa 
tahan	 berbulan-bulan	 dan	
tidak	mati	oleh	sinar	matahari.	Bakteri	TB	baru	akan	mati	oleh	pemanasan	
100°C	 selama	 5-10	menit	 atau	 pada	 suhu	 60°C	 selama	 30	menit	 (Dharmo-
jono, 2001).

Gambar 51. Tuberkel pada paru-paru manusia penderita 
Tubercullosis (Chan et al., 2010).
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Banyak	 ahli	 menganggap	 bahwa	 bakteri	 ini	 adalah	 spesies	 tunggal	
(M. tuberculosis) dengan	varian	human	dan	bovine	(Acha	and	Szyfres,	1987).	
Bakteri ini pertama akan membentuk tuberkel	 dalam	 suatu	 fokus	 yang	
disebut	 fokus	primer,	yang	pada	ma	nusia	dan	sapi	 sering	 terjadi	di	dalam	
ja	ringan	paru-paru.	Gambaran	tuberkel	(hasil	rontgen)	pada	paru-paru	ma-
nusia	penderita	TBC	seperti	pada	Gambar	51.

Di	 sisi	 lain,	 pada	 unggas	 tuberkel	 ter	dapat	 di	 dalam	usus.	Kemudian	
melalui	jalur	sirkulasi	limfa	(limfositik)	menyebar	ke	jaringan	tubuh.

Distribusi Geografis

Tersebar	 luas	 di	 seluruh	 dunia	 dengan	 variasi	 yang	 cukup	 besar	 di	
antara	satu	wilayah	dan	negara.

kejadian pada Manusia

Prevalensi	 dari	 tuberkulosis	 manusia	 yang	 berasal	 dari	 hewan	 telah	
ber	kurang.	 Di	 beberapa	 negara	 yang	 telah	 sukses	 dalam	 penerapan	
pasteurisasi	 terhadap	 produk	 susu	 serta	wilayah	 yang	 telah	 sukses	 dalam	
kampanye	kontrol	dan	eradikasi	sumber	infeksi	pada	sapi.	Pada	kepulauan	
di	 Inggris,	 di	 mana	 infeksi	 yang	 disebabkan	 oleh	M. bovis menunjukkan 
tingkat	 insidensi	 yang	 rendah	 dan	 terbatas,	 terjadinya	 infeksi	 semata-
mata	 akibat	 dari	 ke	biasaan	 orang-orang	mengonsumsi	 susu	 yang	mentah.	
Walaupun	 di	 Inggris	 telah	 terjadi	 penurunan	 infeksi	 pada	 manusia	 oleh	
strain bovine,	 kejadian	 tuberkulosis	yang	berasal	dari	 strain	 ini	 tetap	 terjadi	
secara	berkesinambungan.	Dari	tahun	1977	sampai	1979	di	sebelah	Tenggara	
Inggris	berhasil	diisolasi	5.021	pasien	tuberkulosis	dan	diketahui	bahwa	63	
pasien	(1,25%)	dari	jumlah	tersebut	terinfeksi	oleh	“strain classic bovine”	(M. 
bovis),	 dengan	perincian:	 53	 orang	 adalah	 orang	Eropa	 dan	 10	 orang	 yang	
lain	adalah	imigran.	Dari	jumlah	kasus	tersebut	sebanyak	27	orang	(42,86%)	
berupa tuberculosis pulmonary	 dan	 36	 orang	 (57,14%)	 berupa	 tuberculosis 
extrapulmonary. 

Di	negara	di	mana	susu	secara	rutin	dimasak	seperti	misalnya	di	Amerika	
Latin	diketahui	bahwa	insiden	yang	disebabkan	oleh	infeksi	M. bovis selalu 
rendah.	 Sekalipun	 demikian,	 bentuk	 pulmonary dan extrapulmonary	 dari	
tuber kulosis	 pada	manusia	 yang	 berasal	 dari	 hewan	 secara	 rutin	 menjadi	
permasalahan	di	daerah	dengan	prevalensi	 infeksi	pada	sapi	cukup	 tinggi.	
Hal	tersebut	karena	tidak	semua	susu	yang	dikonsumsi	sebelumnya	dimasak.	
Banyak	produk	yang	dipersiapkan	berasal	dari	susu	yang	tanpa	pasteurisasi	
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di	samping	juga	kasus	infeksi	dapat	terjadi	lewat	aerosol.	Di	Peru	(Fernandez	
Salazar et al., 1983 dalam	Acha	and	Szyfres,	1987)	melakukan	studi	terhadap	
853 strain tuberkulosis pulmonary,	dari	studi	tersebut	berhasil	diidentifikasi	
sebanyak	38	kasus	(4,45%)	disebabkan	oleh	M. bovis. 

kejadian pada Hewan

Negara-negara	industrialisasi	bovine tuberculosis	telah	berhasil	dimusnah-
kan	atau	dalam	 tahap	kontrol	 lanjutan.	Sementara	 itu	pada	sebagian	besar	
negara	 negara	 berkembang	 situasinya	 tidak	 diperbaiki.	 Pada	 kebanyakan	
kasus	 prevalensinya	 cenderung	 meningkat.	 Sebagian	 besar	 negara-negara	
Eropa	 Barat	 melaporkan	 prevalensi	 infeksi	 pada	 sapi	 yang	 cukup	 rendah	
yakni	kurang	dari	0,1%.	Di	USA	pada	tahun	1969	hanya	sekitar	0,06%	dari	4,5	
juta	sapi	yang	diuji	terhadap	tuberculin	menunjukkan	reaksi	positif	(sebagian	
besar	 reaktor	menunjukkan	 tidak	ada	 tanda-tanda	 lesi	bila	dipotong).	Dari	
negara-negara	 Amerika	 Latin,	 hanya	 Kuba	 dan	 Venezuela	 yang	 memiliki	
program	kontrol	secara	Nasional.	Tingkat	infeksi	sangat	rendah	di	beberapa	
negara	Amerika	Tengah	dan	Karibia.	 Tingkat	 infeksi	 yang	 tinggi	 dijumpai	
di	daerah-daerah	produksi	susu	sekitar	kota-kota	besar	di	Amerika	Selatan.	
Bovine tuberculosis	sangat	penting	tidak	hanya	karena	sebagai	sumber	infeksi	
pada	manusia,	tetapi	juga	karena	kerugian	ekonomi	yang	ditimbulkannya.

Kejadian	infeksi	tuberkulosis	pada	hewan	(sapi)	yang	berasal	dari	ma-
nusia,	kali	pertama	dibuktikan	oleh	Ocepek	et al.	(2005)	bahwa	berdasarkan	
hasil	 restriksi	 enzim	 dengan	 metode	 fragment length polymorphism	 pada	
IS6110,	menunjukkan	adanya	kesamaan	isolat dari sapi dengan pekerja yang 
menderita TBC paru 1 tahun sebelum kasus pada sapi ditemukan.

Penyakit pada Manusia

M. bovis	 dapat	menampakkan	 bentuk	 klinik	 dan	 lesi	 pathologis	 yang	
sama	seperti	 infeksi	oleh	M. tuberculosis	 (agen	 tuberkulosis	pada	manusia).	
Bentuk	 yang	 paling	 sering	 dijumpai	 dari	 infeksi	M. tuberculosis	 adalah	 ex-
tra pulmonary,	 dan	 biasanya	 menyerang	 anak-anak.	 Alasan	 dari	 terjadinya	
lokalisasi extrapulmonary	 pada	 infeksi	 oleh	 bovine bacillus	 adalah	 bukan	
akibat	 dari	 adanya	 daya	 afinitas	 bakteri	 terhadap	 jaringan	 lainnya,	 tetapi	
umum	nya	 akibat	 dari	 kebiasaan	konsumsi	 susu	mentah	 atau	produk	 susu	
mentah.	Selanjutnya	di	negara-negara	dengan	prevalensi	bovine tuberculosis 
cukup	tinggi	dan	kebiasaan	mengonsumsi	susu	mentah,	bentuk	tuberkulosis	
yang	sering	dijumpai	yaitu	 tuberculosis extrapulmonary	 seperti	pada:	cervical 
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adenitis,	 infeksi	genitourinary,	 tuberkulosis	pada	 tulang	dan	persendian	dan	
meningitis	yang	disebabkan	oleh	M. bovis.	Berdasarkan	atas	data	dari	bacillus	
tuberkulosis	 di	 kepulauan	 Inggris	 yang	 telah	melakukan	 kontrol	 terhadap	
infeksi	 pada	 sapinya,	 50%	 atau	 lebih	 dari	 cervical adenitis	 disebabkan	 oleh	
infeksi	 M. bovis. Tuberkulosis pulmonary	 yang	 disebabkan	 oleh	 bovine 
bacillus	agak	jarang	ter	jadi,	tetapi	kejadiannya	sangat	nyata	pada	kelompok	
pekerja	 yang	 kontak	 dengan	 sapi	 yang	 terinfeksi	 atau	 dengan	 karkasnya,	
terutama	 di	 negara-negara	 yang	 hewannya	 dipelihara	 di	 dalam	 kandang.	
Bentuk	ini	tidak	dapat	dibedakan	secara	klinis	atau	radiologi	dari	penyakit	
yang	disebabkan	oleh	M. tuberculosis.	Transmisinya	melalui	droplet	aerosol	
dengan	 diameter	 mikromilimeter.	 Di	 negara	 dengan	 insiden	 infeksi	 pada	
manusia	yang	disebabkan	oleh	M. tuber culosis telah mengalami penurunan 
dan	infeksi	pada	sapi	tidak	dikontrol	dipercaya	bahwa	M. bovis memegang 
peranan	 utama	 dalam	 tuberkulosis	 pul	monary	 pada	 manusia.	 Sekalipun	
Denmark	telah	dideklarasikan	sebagai	negara	bebas	bovine tuberculosis	pada	
tahun	1952,	namun	antara	tahun	1959	dan	1963,	tercatat	sebanyak	127	kasus	
infeksi	 terjadi	 pada	 manusia	 yang	 disebabkan	 oleh	M. bovis. Dari jumlah 
tersebut, 58% merupakan tuberculosis pulmonary	yang	terdeteksi	pada	umur	
paruh	baya	dan	umur-umur	tua.

Di	 negara-negara	 dengan	 kontrol	 terhadap	 bovine tuberculosis	 sudah	
maju,	kasus	pada	manusia	yang	disebabkan	oleh	M. bovis	diketahui	terutama	
terjadi	 pada	 umur	 golongan	 tua	 yang	 terpapar	 oleh	 agen	 pathogenik	 dari	
anak	yang	lebih	muda	atau	anak-anak.	

Transmisi	 interhuman	 akibat	 infeksi	M. bovis	 mungkin	 terjadi,	 tetapi	
hanya	pada	sebagian	kecil	kasus.	Sebagaimana	halnya	dengan	kasus	zoonosis 
pada	umumnya,	manusia	merupakan	accidental host	dari	M. bovis	dan	infeksi	
pada	 manusia	 tergantung	 pada	 sumber	 infeksinya	 dari	 hewan.	 Akibat	
infeksi	dari	M. tuberculosis	dan	M. bovis	memiliki	efek	pathologis	yang	sama	
pada	 manusia,	 belum	 dimengerti	 mengapa	 transmisi	 interhuman	 dalam	
skala	besar	dari	infeksi	bovine	 tidak	terjadi.	Di	sini	dijelaskan	kemungkinan	
pasien pulmonary	yang	terinfeksi	oleh	M. bovis hanya melepaskan sebagian 
kecil	dari	bacilli	di	dalam	sputumnya	dibandingkan	dengan	infeksi	yang	di-
sebab kan oleh M. tuberculosis (Griffith,	1937	dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).	
Selanjutnya	orang	yang	menderita	tuberculosis pulmonary	akibat	infeksi	bovine 
dapat	memindahkan	lagi	infeksinya	kepada	hewan	sapi.	Adanya	fenomena	ini	
memberikan	petunjuk	bahwa	kandang	tempat	terjadinya	kasus	tuberkulosis	
semestinya	 dieradikasi	 karena	 dapat	merupakan	 sumber	 infeksi	 baru	 bagi	
tuberkulosis (M. bovis).
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Orang	 yang	 menderita	 pulmonary atau genitourinary tuberkulosis 
akibat	dari	 infeksi	Mycobacterium	spesifik	untuk	manusia	 (M. tuberculosis) 
dapat	secara	temporal	menginfeksi	dan	merangsang	infeksi	pada	sapi.	Sapi	
me	rupakan	hewan	yang	sangat	resistan	terhadap	M. tuberculosis.	Agen	tidak	
dapat	 menyebabkan	 tuberkulosis	 yang	 progresif	 pada	 hewan	 ini,	 tetapi	
ba	cillus	 dapat	 bertahan	 hidup	 untuk	 beberapa	 waktu	 di	 dalam	 jaringan,	
khususnya	 pada	 limfonodus.	 Selanjutnya	 akan	 merangsang	 hewan	 untuk	
mem	berikan	nilai	uji	tuberculin	dan	interpretasi	yang	menyulitkan	dalam	uji	
diagnostik.	Rangsangan	dapat	berlangsung	dalam	6	sampai	8	bulan	setelah	
manusia	 sebagai	 sumber	 infeksi	 sembuh.	 Kadang-kadang	 M. tuberculosis 
dapat	 diasingkan	 pada	 susu,	 tetapi	 lesi	 tuberkulosis	 pada	 ambing	 tidak	
tam	pak.	Manusia	dapat	memindahkan	bacillus	ke	beberapa	 spesies	hewan	
terutama	 kera	 dan	 anjing	 yang	 selanjutnya	 dalam	 tubuh	 hewan	 tersebut	
akan	menjadi	tuberkulosis	yang	progresif.

Penyakit pada Hewan

Banyak	spesies	mamalia	yang	peka	terhadap	agen	tuberkulosis. Bovine 
tuberculosis	 sangat	 penting	 ditinjau	 dari	 sudut	 pandang	 ekonomi	 dan	 juga	
sebagai agen zoonosis.	Tuberkulosis	pada	babi	juga	menimbulkan	kerugian	
ekonomi	yang	mendasar.

Sapi

Agen penyebab u -
ta		ma	 infeksi	 pada	 sapi	
adalah	M. bovis. Se perti 
pada	 manusia,	 ba					cil-
lus sampai ke tu buh 
ter  utama melalui in ha-
lasi. Saluran intestinal 
merupakan	 rute	 infeksi	
yang	penting	pada	anak	
sapi	yang	dipelihara	de-
ngan susu yang terkon-
taminasi. Bentuk klinik 
dan	 patologik	 yang	 sa-
ngat	 umum	 adalah	 pul-
monary tuberculosis.	 Agen	 penyebab	 sampai	 ke	 paru-paru	 dan	 ber	tambah	
banyak	 di	 organ	 ter	sebut,	 membentuk	 fokus-fokus	 atau	 tuberkel yang 

Gambar 52. Tuberkel yang terbentuk pada sapi penderita 
Tuberkulosis (Montgomery and O’Toole, 2010).
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diikuti	dengan	terbentuknya	lesi	tuberculous	da	lam	limfonodus	bronchialis.	
Gam	baran	tuberkel	yang	terbentuk	pa	da	sapi	penderita	tuberkulosis	se	perti	
tersaji	pada	Gambar	52.

Lesi	 ini	 dapat	 tetap	 atau	 ber	kembang	 lebih	 lanjut	 tergantung	 pada	
interaksi	antara	agen	dan	tubuh	host.	Jika	hewan	tahan	terhadap	perusakan	
dari	bacilli	tuberculosis,	infeksi	akan	menyebar	ke	organ	lainnya	melalui	limfa	
atau	 aliran	 darah	 se	lanjutnya	 berkembang	 menyeluruh	 ke	 seluruh	 tubuh.	
Jika	 sistem	 imun	 tidak	mampu	merusak	bacillus,	 agen	akan	menyebabkan	
tuberkel	di	dalam	organ	dan	 jaringan	di	mana	agen	tertinggal.	Fokus	yang	
baru	akan	terbentuk	ter	utama	pada	paru,	ginjal,	hati,	limpa,	dan	limfonodus	
terkait. 

Pada	 sebagian	 besar	 kasus,	 tuberkulosis memiliki perjalanan kronis 
dengan	 efek	 yang	 terbatas	 pada	 paru.	 Proses	 penyakit	 berjalan	 lambat	
dengan	bentuk	klinik	yang	tidak	tampak	dalam	waktu	yang	lama.	Pada	ke-
nyataannya,	kebanyakan	hewan	menyebarkan	agen	dalam	hidupnya	 tanpa	
menunjukkan gejala-gejala klinik.

Diperkirakan	sekitar	5%	dari	tuberkulosis	pada	sapi	terutama	pada	ka-
sus	 yang	 lanjut,	mempunyai	 lesi	 tuberkulosis	 pada	uterus	 atau	 tuberculous 
metritis,	dan	sebesar	1-2%	mempunyai	 tuberculous mastitis.	Salah	satu	tanda	
utama	dari	 tuberkulosis	yang	diperoleh	melalui	rute	oral	adalah	terjadinya	
pembengkakan	 pada	 limfoglandula	 retropharyngeal.	 Pada	 anak	 sapi,	 lesi	
utama	 biasanya	 berlokasi	 pada	 limfoglandula	 mesenterica dan	 mukosa	
intestinal	yang	tidak	terserang.	

Penyakit	biasanya	lebih	sering	terjadi	pada	hewan	yang	lebih	tua	karena	
ciri	 penyakit	 yang	 biasanya	 berbentuk	 kronis	 dan	 juga	 karena	 perjalanan	
waktu	 memberikan	 kesempatan	 bagi	 hewan	 untuk	 terpapar	 oleh	 infeksi.	
Infeksi	lebih	banyak	terjadi	di	antara	sapi-sapi	perah	dibandingkan	dengan	
sapi-sapi	pedaging	 tidak	hanya	karena	pemanfaatan	ekonomis	hidup	yang	
lebih	lama,	tetapi	karena	sapi	perah	memiliki	kontak	yang	lebih	erat	dengan	
yang	lainnya,	misalnya	saat	pengumpulan	untuk	pemerahan	atau	pada	saat	
penempatannya	ke	dalam	kandang	penampungan.

Sapi	sangat	 tahan	terhadap	infeksi	oleh	M. tuberculosis	dan	 jarang	ber-
kembang	menjadi	 lesi	 anatomi	patologik	 akibat	dari	 agen	 ini.	Di	beberapa	
negara, M. tuberculosis	telah	berhasil	diisolasi	dari	limfonodus	dari	beberapa	
reaktor	 yang	 positif	 terhadap	 uji	 tuberculin	 pada	 hewan	 yang	 tidak	 me-
nunjukkan	adanya	lesi-lesi	dalam	pemeriksaan	postmortem. 
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Babi

Spesies	ini	peka	terhadap	agen	bacillus	di	antaranya	yaitu:	M. bovis, M. 
avium intracellulare, dan M. tuberculosis. M. bovis	adalah	sangat	patogen	dan	
invasif	 pada	 babi	 dan	 agen	 ini	 umumnya	 merupakan	 penyebab	 sebagian	
besar kasus tuberkulosis.

Rute	infeksi	yang	utama	adalah	melalui	saluran	pencernaan	akibat	kon-
sumsi	susu	atau	produk	susu,	sisa	dapur	atau	sisa	pemotongan,	dan	ekskreta	
dari	tuberkulosis	unggas	dan	sapi.	Infeksi	awalnya	bersifat	komplek	yaitu	di-
temukannya	agen	pada	limfonodus	oropharynx	dan	limfonodus	submaxilla ris 
atau	dalam	limfonodus	intestinal	dan	limfonodus	mesenterica.	Lesi	yang	kro-
nis	tidak	ditemukan	pada	organ	tunggal	seperti	yang	terjadi	pada	sapi.	Pre-
valensinya	rendah	pada	hewan	muda	dibandingkan	dengan	hewan	dewasa,	
namun	 bentuknya	 terlihat	 besar	 cenderung	 berlanjut	menjadi	 infeksi	 yang	
umum.	Program	berupa	eradikasi	terhadap	sapi	yang	menderita	tuberkulosis	
secara	langsung	membantu	menurunkan	tingkat	infeksi	pada	babi.	

Babi	 juga	 peka	 terhadap	 human	 bacillus (M. tuberculosis) yang me-
nim		bulkan	 infeksi	 pada	 limfonodus	 yang	 mensuplai	 alirannya	 ke	 sistem	
digestivus,	 tetapi	 sangat	 jarang	 menyebabkan	 tuberkulosis	 secara	 umum.	
Sum	ber	 utama	 dari	 infeksi	 adalah	 sisa-sisa	 dapur	 dan	 buangan	 dari	 sa-
na		torium	 tuberkulosis.	 Infeksi	 yang	 disebabkan	 oleh	 agen	 ini	 telah	 di-
konfirmasikan	terjadi	di	Amerika,	Eropa,	dan	Afrika.

Transmisi	dari	babi	ke	babi	berpeluang	kecil	untuk	terjadi	ataupun	kalau	
terjadi	akan	tidak	nyata.	Lesi	intestinalnya	berupa	hyperplastic dan ulcer yang 
menyebabkan	agen	menjadi	tersembunyi	sehingga	sulit	untuk	diobservasi.

Kambing dan Domba

Tuberkulosis	 pada	 kambing	 umumnya	 jarang	 dan	 bersifat	 sporadis.	
Pada	 sebagian	 kasus	 yang	 terjadi	 sebelum	 tahun	 1970,	 diketahui	 ada	 2	
agen penting yaitu M. avium	dan	M. bovis.	Pada	penelitian	terakhir	di	New	
Zealand	agen	yang	tahan	terhadap	program	eradikasi	tuberkulosis, berhasil 
ditemukan	adanya	perbanyakan	kasus	infeksi	yang	disebabkan	oleh	M. bovis 
di	 antara	 domba-domba	 yang	 digembalakan	 secara	 bersama-sama	 pada	
padang	pengembalaan	dengan	sapi	yang	terinfeksi.	

Prevalensi	 pada	domba	 juga	 sangat	 rendah.	Di	 negara-negara	dengan	
program	 eradikasi	 tuberkulosis	 pada	 sapinya	 sudah	 maju,	 infeksi	 pada	
domba	 dapat	 dikontrol	 akibat	 dari	 spesies	 ini	 tidak	 hanya	 peka	 terhadap	
M. bovis,	 tetapi	 sering	menderita	 tuberkulosis	paru	yang	selanjutnya	dapat	
menginfeksi	sapi.



  B a k t e r i a l  Z o o n o s i s  151

Kuda

Tuberkulosis	pada	kuda	jarang	terjadi.	Di	negara	di	mana	insiden	infeksi	
pada	 sapi	 cukup	 tinggi,	 agen	 utama	 penyakit	 pada	 kuda	 adalah	M. bovis. 
Infeksi	 umumnya	 melalui	 sistem	 digestivus.	 Lesi	 umumnya	 terjadi	 pada	
limfonodus	dari	sistem	digestivus,	di	mana	selanjutnya	akan	menimbulkan	
terjadinya	 reaksi	 jaringan	 menyerupai	 tumor.	 Sebagian	 besar	 kasus	 di-
sebabkan oleh M. bovis dan M. avium,	 sedangkan	 infeksi	 yang	 disebabkan	
oleh M. avium jarang menimbulkan lesi.

Anjing dan Kucing

Secara	 eksperimen	 anjing	 sangat	 tahan	 terhadap	 infeksi	 tuberkulosis. 
Catatan	kasus	dari	spesies	ini	terjadi	akibat	keterpaparan	yang	terus	mene		rus	
dalam	kehidupannya	dengan	pasien	manusia	atau	akibat	konsumsi	makan-
an	yang	terkontaminasi	berkali-kali.	Infeksi	dapat	terjadi	secara	aerosol,	atau	
akibat	ingesti	sputum,	susu,	dan	viscera.	Beberapa	gejala	klinis	yang	dijumpai	
terhadap	8	ekor	anjing	di	New	York	yaitu:	anorexia,	kehilangan	berat	badan,	
lethargy,	muntah,	dan	leukocytosis.	Gambaran	secara	radiologi	terlihat	ada	nya	
efusi	pericardial pleura, ascites, dan hepatomegaly.	 Infeksi	umumnya	terjadi	di	
paru	 dan	 limfoglandula	mesenterica.	 Kadang-kadang	 dijumpai	 adanya	 lesi	
berupa	ulcer	 intestinal	dan	 lesi	pada	 renal.	 Sebagai	 akibatnya,	 anjing	 akan	
menumpahkan	bacillus	melalui	batuk,	begitu	juga	melalui	saliva,	feses,	dan	
urin.	Anjing	 yang	 terinfeksi	 oleh	M. bovis, selanjutnya merupakan sumber 
potensial	untuk	menginfeksi	kembali	pada	sapi.

Kucing	 juga	memiliki	ketahanan	alami	 terhadap	tuberkulosis. Patogen 
yang	 sangat	 umum	 dijumpai	 yaitu	 M. bovis	 dan	 telah	 berhasil	 diisolasi	
pada	 90%	 kasus.	Agen	masuk	melalui	 sistem	 digestivus,	 bilamana	 kucing	
mengonsumsi	 susu	 atau	 organ	 visceral	 yang	 mengandung	 bacillus	 tuber-
kulosis.	Pada	institusi	penelitian	di	Australia	berhasil	diungkapkan	kejadian	
kasus	 transmisi	 dari	 kucing	 ke	 kucing	 (Issac	 et al., 1983 dalam	 Acha	 and	
Szyfres,	1987).	

Hewan Liar

Hewan	yang	hidup	liar,	 jauh	dari	manusia	dan	hewan	piaraan	umum-
nya	 tidak	 terserang	 oleh	 tuberkulosis.	 Di	 sisi	 lain,	 hewan	 yang	 dipelihara	
di	 kebun	 binatang,	 hewan	 laboratorium,	 dan	 hewan	 yang	 dipelihara	 di	
lingkungan	 keluarga	 dapat	 terpapar	 infeksi.	 Kera	 sangat	 peka	 terhadap						
M. tuberculosis	dan	M. bovis.	Hampir	 70%	dari	 agen	yang	berhasil	diisolasi	
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dari	 spesies	 ini	 adalah	 strain dari	 human	 bacillus	 dan	 sisanya	 dari	 tipe	
bovine.	 Infeksi	umumnya	terjadi	melalui	rute	respiratorius	maupun	melalui	
rute	digestivus.	Infeksi	dapat	berkembang	biak	dari	kera	ke	kera	lainnya	dan	
merupakan suatu per masalahan, khususnya untuk menjaga suatu kelompok 
spesies	 seperti	 dalam	 kebun	 binatang.	 Lebih	 lanjut	 spesies	 ini	 akan	 dapat	
memindahkan	infeksinya	ke	manusia.	

sumber infeksi dan Model Transmisi

Reservoir	 utama	dari	M. bovis	 adalah	 sapi,	 yang	 dapat	memindah	kan	
infeksi	kepada	banyak	spesies	mamalia	termasuk	manusia.	Manusia	menjadi	
terinfeksi	 terutama	 dari	 ingesti	 agen	 yang	 terdapat	 dalam	 susu	 mentah	
dan	 produk	 susu	 dan	 yang	 kedua	 secara	 inhalasi	 dari	 sumber	 tersebut.	
Tuberkulosis	 yang	 dipindahkan	 di	 antara	 sapi	 terutama	 melalui	 aerosol.	
Rute	digestivus	juga	memegang	peranan	yang	penting.

 

Gambar 53. Siklus transmisi Tubercullosis (M. bovis) (Acha and Szyfres,1987).

Tuberkulosis	pada	babi,	kambing,	dan	domba	dianggap	sebagai	sumber	
utama	infeksi	pada	sapi,	unggas,	dan	sesekali	pada	manusia.	Babi	yang	ter-
infeksi	melalui	saluran	pencernaannya	akan	menginfeksi	kembali	babi	lain-

tuberculosis bovine bovine
mainly airborne route, digestive route 
(suckling calves)

di
ge

st
iv

e 
ro

ut
e,

 m
ai

nl
y 

th
ro

ug
h

ra
w

 m
ilk

 a
nd

 m
ilk

 p
ro

du
ct

s 
le

ss
fre

qv
en

tly
, a

irb
or

ne
 r

ou
te

oc
ca

sio
na

lly
 re

inf
ec

tio
n

of 
bo

vin
es

 by
 ai

rbo
rne

 ro
ute

digestive route, maninly through 

raw milk and milk products



  B a k t e r i a l  Z o o n o s i s  153

nya	atau	spesies	lainnya	dan	dapat	juga	kepada	manusia,	namun	kejadiannya	
jarang.	Kambing	dapat	dianggap	sebagai	sumber	infeksi	pada	manusia	dan	
sapi. 

Anjing	 sering	 menyebarkan	 infeksi	 kepada	 manusia,	 namun	 jarang	
kepada	sapi.	Anjing	menjadi	 terinfeksi	melalui	 rute	saluran	digestivus	dan	
saluran	respiartorius.	Sumber	 infeksi	yang	utama	pada	kucing	adalah	sapi,	
dan	selanjutnya	dapat	menyebar	dari	kucing	kepada	manusia	namun	sangat	
jarang.	 Sesekali	 kucing	 dapat	 merupakan	 sumber	 infeksi	 untuk	 sapi	 dan	
manusia.

Di	antara	hewan	liar	yang	dipelihara,	kera	merupakan	hewan	liar	yang	
menarik	 untuk	 diketahui	 karena	 kepekaannya	 terhadap	 M. tuberculosis 
dan	M. bovis.	Kera	mendapat	 infeksi	dari	manusia	 secara	 inhalasi.	Adanya	
tuberkulosis	pada	nonhuman	primata	merupakan	permasalahan	kesehatan	
pada	manusia.

Peranan Hewan dalam Epidemiologi Penyakit

Transmisi	dari	manusia	ke	manusia	yang	berasal	dari	tuberkulosis	pada	
manusia	 merupakan	 suatu	 perkecualian.	 Infeksi	 tergantung	 pada	 sumber	
hewannya.

Diagnosis

Sejak	infeksi	pada	manusia	disebabkan	oleh	M. tuberculosis	dan	M. bovis 
yang	 sulit	 untuk	 dibedakan	 baik	 secara	 klinik	 maupun	 secara	 radiologi,	
diagnosis	 hanya	 bisa	 dibuat	 berdasarkan	 atas	 isolasi	 dan	 penggolongan	
agen	 penyebab.	 Suatu	 hal	 yang	 perlu	 dicatat	 yaitu	 bahwa	M. bovis	 tidak	
tumbuh	subur	pada	media	biakan	yang	mengandung	glycerin	seperti	media	
Lowenstein Jensen,	yang	digunakan	untuk	menumbuhkan	M. tuberculosis.

Untuk	 diagnosis	 rutin,	 tuberkulosis	 pada	 sapi	 hanya	 tersedia	metode	
uji	 tuberculin.	 Sebagian	 besar	 tuberculin	 tersedia	 dalam	 bentuk	 purified 
protein derivative (PPD)	karena	 sediaan	 ini	 cukup	sensitif	dan	 relatif	murah	
dalam	 produksinya.	 Sediaan	 ini	 terbuat	 dari	 strain	 human	 maupun	 dari	
strain bovine,	 tetapi	 peneliti	 pada	 tahun-tahun	 terakhir	 telah	menunjukkan	
bahwa	 tuberkulosis	 yang	 diproduksi	 dengan	 strain	 dari	M. bovis	 bersifat	
lebih	 spesifik.	Pada	 sebagian	besar	negara	hanya	 tuberculin	mamalia	 yang	
digunakan	 untuk	 kampanye	 eradikasi,	 dan	 uji	 comparatif	 (aplikasi	 secara	
bersamaan	 dari	 tuberculin	mamalia	 dan	 avian),	merupakan	 permasalahan	
akibat	dari	 sensitisasinya	yang	disangka	kurang	 spesifik.	Uji	 ini	dilakukan	
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dengan	 cara	 inokulasi	 0,1	 ml	 tuberculin	 secara	 intradermal	 pada	 kulit	
di	 daerah	 lipat	 belakang	 atau	 bagian	 longgar	 dari	 leher,	 tergantung	 pada	
standar	yang	digunakan	dari	daerah	tersebut.	Umumnya	daerah	leher	lebih	
sensitif	dibandingkan	dengan	daerah	lipat	belakang.	Jumlah	unit	tuberculin	
yang	diinjeksikan	bervariasi	antara	2.000	sampai	10.000	IU	pada	daerah	yang	
berbeda.	Pada	umumnya,	suatu	uji	akan	lebih	sensitif	tetapi	kurang	spesifik	
bilamana	dosis	yang	digunakan	diperbesar.	Keefektifan	dari	suatu	uji	tidak	
hanya	 tergantung	 dari	 tuberculin	 dan	 aplikasinya	 yang	 benar,	 tetapi	 juga	
tergantung	pada	kemampuan	respon	dari	hewannya.	

Uji	 tuberculin	 dapat	 juga	 diaplikasikan	 pada	 kambing,	 domba,	 dan	
babi	dengan	hasil	yang	cukup	memuaskan.	Pada	babi	tempat	inokulasi	yang	
cukup	 baik	 adalah	 pada	 daerah	 telinga	 dengan	 dosis	 2.000	 IU	 tuberculin	
mamalia	dan	avian.

Penilaian	 tuberkulinasi	 dibaca	 setelah	 48-72	 jam	 pascasuntikan.	 Bila	
terjadi	penebalan	pada	kulit	di	 tempat	 suntikan	yang	diukur	dengan	kuti-
meter,	dinyatakan	positif.

Uji	tuberculin	tidak	memuaskan	bila	dilakukan	pada	kuda,	anjing,	dan	
kucing.	 Beberapa	 peneliti	 menyarankan	 bahwa	 uji	 dengan	 menggunakan	
BCG	 dapat	 memberikan	 hasil	 yang	 lebih	 bagus	 pada	 anjing.	 Pada	 kera	
disarankan	untuk	melakukan	uji	tuberculin	pada	daerah	intrapalpebral begitu 
juga	dengan	radiografi	pada	kasus	yang	sudah	berlanjut.	

kontrol

Untuk	 pencegahan	 infeksi	 pada	 manusia	 terhadap	 infeksi	 M. bovis, 
tindak	an	yang	mesti	dilakukan	terdiri	dari	pasturisasi	susu,	vaksinasi	dengan	
BCG	 dan	 dari	 semua	 itu	 yang	 tidak	 kalah	 pentingnya	 adalah	 melakukan	
kontrol	dan	eradikasi	terhadap	bovine tuberkulosis.

Kampanye	 eradikasi	 biasanya	 dilakukan	 dengan	 pelaksanaan	 uji	 tu-
ber		culin	 secara	 berkelanjutan	 sampai	 semua	 hewan	 yang	 terinfeksi	 di-
temukan	 dan	 selanjutnya	 reaktor	 disingkirkan	 dari	 kelompoknya.	Metode	
ini	 akan	 memberikan	 hasil	 yang	 sempurna	 bilamana	 semua	 daerah	 telah	
melaksanakan	 kampanye	 eradikasi.	 Sekarang	 ini	 kebanyakan	 negara	maju	
telah	 terbebas	atau	secara	praktis	bebas	dari	bovine tuberkulosis. Di negara 
sedang	 berkembang	 ketidakmampuan	 dari	 pemerintah	 untuk	 mengganti	
rugi	 pemiliknya	 akibat	 program	 eradikasi,	 membuat	 diperlukannya	 pene-
muan	pemacu	yang	lainnya	seperti	pemanasan	yang	lebih	tinggi	pada	susu.	
Kampanye	 semestinya	 dimulai	 pada	 daerah	 dengan	 prevalensi	 rendah,	
dengan	asumsi	penggantian	hewan	reaktornya	akan	lebih	mudah	dilakukan	
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dan	 selanjutnya	 baru	 diperluas	 ke	 daerah	 dengan	 prevalensi	 yang	 tinggi.	
Kesuksesan	 suatu	 program	 tergantung	 pada	 kerja	 sama	 antara	 petugas	
pengawas	daging	dengan	maksud	untuk	memberikan	 jaminan	yang	benar	
terhadap	 kebebasan	 suatu	 kelompok	dari	 tuberkulosis,	 aktivitas	 penilaian,	
dan	 keberlangsungan	 surveilen	 epidemiologi	 yang	 memadai.	 Kerja	 sama	
dari	pelayanan	kesehatan	juga	penting	untuk	men	cegah	orang-orang	terkena	
tuberkulosis	akibat	kerja	yang	berkaitan	dengan	hewan.	

Tindakan	pencegahan	tuberkulosis	yang	disebabkan	oleh	M. bovis yang 
dianggap	sebagai	metode	yang	paling	baik	yaitu	tindakan	kontrol	yang	di-
titikberatkan	pada	reservoirnya	utamanya	yaitu	sapi	sehingga	perpindahan	
infeksi	ke	spesies	yang	lain	dapat	dihindari	termasuk	kepada	manusia	(Acha	
and	Ezyfres,	1987).

Lebih	 lanjut	Dharmojono	 (2001)	mengungkapkan	 bahwa	 ada	 3	 prinsip	
untuk mengontrol tuberkulosis	khususnya	dalam	bidang	veteriner	yaitu:
1. Test and slaughter.	Bila	dengan	uji	tuberkulinasi	ditemukan	positif	maka	

hewan	 (sapi)	 tersebut	dipotong.	Cara	 ini	hampir	ditemukan	di	 semua	
negara.

2. Test and segregation.	 Modifikasi	 sedikit	 dari	 butir	 1.	 Yang	 positif	
dipisahkan	dan	diisolasi,	kalau	dapat	diupayakan	pengobatan.

3. Test and chemotherafi.	 Upaya	mengobati	 dengan	 INH	 (isoniazid).	 Cara	
ini	berisiko	gagal	tinggi	karena	lebih	dari	25%	kasus	refraksi	(refractory 
cases) melahirkan strain	 tahan	obat.	Di	 samping	 itu,	di	dalam	air	 susu	
yang	 dihasilkan	 terdapat	 residu	 INH.	Apabila	 kemoterapi	 dihentikan	
sering kali bahaya penyakit kembali timbul (danger of relapse).

Bahan pemati hama (disinfektan)	yang	efektif	untuk	membunuh	bakteri	
TB	adalah	senyawa	phenol	2-3%,	kresol	2-3%,	atau	ortophenil	1%.	Pada	ma-
nusia	 imunisasi	 dilakukan	 dengan	menggunakan	 BCG (Bacillus of Calmette 
and Guerin).	Di	daerah	yang	tinggi,	kejadian	TB-nya	IgM	akan	terbentuk	4-6	
minggu	setelah	 terinfeksi	oleh	TB	kemudian	menurun,	 tetapi	akan	muncul	
IgG	dan	IgA.	Bacill	yang	telah	diikat	oleh	immunoglobulin	akan	difagositosis	
oleh	makrofag	(Dharmojono,	2001).	
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Daftar Pertanyaan

1.	 Apa	agen	utama	dari	zoonotic	tuberkulosis?
2.	 Bagaimana	manusia	dapat	sampai	 terinfeksi	oleh	agen	zoonotic	 tuber-

kulosis,	dan	mengapa	sering	terlihat	sebagai	bentuk	extra pulmonary?
3.	 Mengapa	 infeksi	 Mycobacterium	 bovis	 lebih	 sering	 terjadi	 pada	 ke-

lompok	sapi-sapi	perah?
4.	 Sebutkan	 tindakan	 yang	mesti	 dilakukan	 untuk	mencegah	 penularan	

TBC	pada	manusia!
5.	 Jelaskan	 3	 prinsip	 utama	 dalam	 mengontrol	 TBC	 khususnya	 dalam	

bidang	veteriner!
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7. caMPYLoBacTEriosis

Infeksi	 Campylobacter	 merupakan	 infeksi	 penyebab	 diare	 yang	 paling	
sering	ditemukan	yaitu	>	2-7	kali	dibandingkan	dengan	infeksi	spesies	Sal-
monella spp, Shigella spp, Escherichia coli O157:H7 ataupun spesies Yersinia 
(Allos,	 2001).	Genus	Campilobacter memiliki beberapa spesies yang penting 
terhadap	kesehatan	masyarakat	dan	hewan.	Spesies	yang	bersifat	patogen	di	
antaranya C. jejuni	dan	C. fetus subsp. fetus (terutama subsp. intestinalis)	dan			
C. fetus subsp. veneralis.	Kadang-kadang	C. coli sebagai agen penyebab ente  ri tis 
pada	manusia.	Bakteri	dari	genus	ini	bersifat	Gram	negatif,	microaerophilik,	
dan	memiliki	 bentuk	 kurva	 ataupun	 spiral	 (Acha	 and	 Szyfres,	 1987).	 Sifat	
campylobacter	yang	microaerophilik	mengakibatkan	pertumbuhannya	men-
jadi	 lambat.	Oleh	karena	 itu	bila	membiakkan	di	dalam	media	maka	harus	
ditambahkan	antibiotika	untuk	mencegah	mikroflora	 lainnya	tumbuh	lebih	
cepat	sehingga	mengalahkan	campylobacternya	sendiri.	C. jejuni dan C. coli 
dapat	 tumbuh	baik	pada	temperatur	42°C	dalam	suasana	atmosfer	dengan	
5-10% CO2	dan	O2	yang	sama	banyak.	Biakan	kemudian	diinkubasi	selama	
48-72	 jam.	Koloni	 akan	 tumbuh	bulat,	meninggi,	 tembus	 sinar	 tetapi	 tidak	
transparan (translucent), dan	kadang-kadang	bersifat	mukoid	(Dharmojono,	
2001).

Peningkatan	 perhatian	 bidang	 kedokteran	 sejak	 tahun	 1977,	 terutama	
dalam	kaitannya	dengan	gejala	enteritis	yang	disebabkan	oleh	C. jejuni,	dan	
adanya	sejumlah	besar	kepustakaan	terhadap	munculnya	penyakit	zoonosis 
baru,	menarik	perhatian	untuk	didiskusikan,	yang	mana	 sebagian	dari	pe-
nyakit	 ini	disebabkan	oleh	2	 subspesies	dari	C. fetus.	Lebih	 lanjut	penyakit	
yang	disebabkan	oleh	C. jejuni	dan	penyakit	yang	disebabkan	oleh	C. fetus 
menunjukkan	adanya	perbedaan	secara	klinis	(Acha	and	Szyfres,	1987).

7.1 Enteritis yang Disebabkan oleh Campylobacter jejuni

sinonim :  Vibrionic enteritis
Etiologi  :  Campylobacter jejuni	dan	kadang-kadang	C. coli.	Beberapa	rencana	
untuk	 uji	 jenis	 serologi	 telah	 diusulkan	 dan	 sedang	 dikembangkan.	 Salah	
satunya	 adalah	 (McMyne	 et al., 1982 dalam	 Acha	 and	 Szyfres,	 1987)	 yang	
me	nyatakan	adanya	45	 jenis	serotipe	yang	berbeda.	Bilamana	keseragaman	
jenisnya	 sudah	 sempurna,	 uji	 serotyping	 akan	 sangat	 membantu	 di	 dalam	
me	nelusuri	epidemiologi	sumber	infeksi.

Distribusi Geografis: Tersebar	luas	di	seluruh	dunia.
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kejadian pada Manusia

Belakangan ini C. jejuni	dianggap	sebagai	salah	satu	agen	utama	penye-
bab	 enteritis	 dan	 diare	 pada	 manusia,	 terutama	 di	 negara-negara	 sedang	
ber	kembang.	Di	Negara-negara	 ini	prevalensinya	hampir	 sama	dengan	ke-
jadian	enteritis	oleh	Salmonella.	Peluang	risiko	menderita	campylobacteriosis 9 
dari	1.000	orang	yang	mengonsumsi	ayam	panggang	(Andriani	et al., 2013). 
Berbagai	metode	untuk	isolasi	dan	pembiakan	kuman	telah	disempurnakan,	
dan	ternyata	kasus	penyakit	oleh	C. jejeuni	menunjukkan	adanya	peningkatan.	
Adanya	 kesulitan	 untuk	 mengungkapkan	 kejadian	 penyakit	 di	 Negara-
negara	sedang	berkembang	adalah	akibat	dari	rendahnya	standar	higiene.	Di	
negara negara ini, C. jejuni	berhasil	diisolasi	antara	5-17%	dari	pasien	yang	
tanpa	menunjukkan	gejala	diare	(Prescott	dan	Munroe,	1982	dalam	Acha	and	
Szyfres,	1987)	dan	sekitar	8-31%	terhadap	orang-orang	yang	memperlihatkan	
gejala	diare.	Lebih	lanjut	Campylobacter	dianggap	berperanan	penting	sebagai	
penyebab	 diare	 anak-anak	 di	 dunia	 ketiga	 (Skirrow,	 1982	 dalam	Acha	 and	
Szyfres,	1987).	

Kejadian	penyakit	dapat	menyerang	semua	umur,	dan	biasanya	terjadi	
secara	sporadik	ataupun	secara	endemik.	Wabah	endemik	yang	cukup	besar	
umumnya	dilaporkan	 berasal	 dari	 susu	 yang	 terkontaminasi	 ataupun	dari	
sumber	air	perkotaan	yang	 terkontaminasi	 seperti	yang	pernah	dilaporkan	
terjadi	di	beberapa	negara-negara	Eropa.	Di	negara-negara	beriklim	sedang,	
kejadian	 penyakit	 lebih	 banyak	 terjadi	 pada	 bulan-bulan	 panas	 (Acha	 and	
Szyfres,	 1987). Tingkat	 infeksi	 ditemukan	 terkait dengan kondisi	 kontami-
nasi	 sebelum	 diproses,	 virulensi	 mikroorganisme	 serta	 faktor	 kekebalan	
individu	(Andriani	et al., 2013).

kejadian pada Hewan

Hewan	 peliharaan	 dan	 hewan	 liar	 serta	 burung	merupakan	 reservoir	
dari	C. jejuni,	namun	biasanya	sulit	untuk	 identifikasi	kuman	pathogen	 ini	
pada	 hewan-hewan	 diare	 karena	 tingginya	 tingkat	 infeksi	 pada	 hewan-
hewan	sekalipun	secara	klinis	menunjukkan	tanda-tanda	sehat.

Penyakit pada Manusia

Kejadian	 enteritis	 yang	 disebabkan	 oleh	 C. jejuni	 bersifat	 akut.	 Masa	
inkubasinya	berkisar	antara	2-5	hari.	Gejala	utamanya	adalah	diare,	demam,	
sakit	 perut,	 muntah-muntah	 (1/3	 pasien),	 disertai	 atau	 tanpa	 perdarahan									
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(50-90%	 penderita).	 Saat	 terjadinya	 demam,	 biasanya	 diikuti	 dengan	 ke-
lemahan	umum,	 sakit	 kepala,	 dan	 sakit	 pada	 daerah	 otot	 dan	 persendian.	
Feses	 agak	 kental	 dan	 sering	 disertai	 dengan	mucous	 ataupun	 darah.	 Per-
jalanan	 penyakit	 biasanya	 lambat,	 dan	 pasien	 dapat	 sembuh	 sendirinya	
dalam	7	sampai	10	hari.	Gejalanya	mungkin	lebih	bervariasi	pada	beberapa	
orang,	hampir	sama	dengan	kejadian	colitis ulcerative, salmonellosis	dan	dapat	
mengawali	kecurigaan	terhadap	appendicitis	sehingga	mendorong	terjadinya	
bedah	ab	domen.	Pada	kebanyakan	kasus,	 sering	disertai	dengan	 septicemia 
yang	dapat	terjadi	bersamaan	atau	setelah	kejadian	diare	(Acha	and	Szyfres,	
1987). Hasil	penelitian	Rosyidi	et al. (2012) menunjukkan prevalensi C. jejuni 
di tingkat petani adalah 70,5% (31/44).

Penyakit pada Hewan

C. jejuni	telah	diidentifikasi	sebagai	agen	penyebab	pada	beberapa	kasus	
pada	hewan	peliharaan	(Prescott	dan	Munroe,	1982	dalam	Acha	dan	Szyfres	
1987).

Sapi

Enteritis oleh C. jejuni	pada	pedet	secara	klinis	 sama	dengan	kejadian-
nya	 pada	 enteritis	 manusia.	 Sapi	 penderita	 mengalami	 demam	 dan	 diare	
sampai	 14	 hari.	Agen	 juga	dapat	mengakibatkan	mastitis	 pada	 sapi	 betina.	
Kenyataan	ini	memberikan	petunjuk	bahwa	manusia	dapat	terinfeksi	akibat	
dari	konsumsi	 susu	yang	 tidak	dipasteurisasi.	Lebih	 jauh	diketahui	bahwa	
secara	eksperimen	inokulasi	kuman	pada	puting	susu	dengan	sejumlah	kecil	
bakteri	dapat	mengakibatkan	kejadian	mastitis yang akut.

Domba

C. jejuni	merupakan	penyebab	keguguran	 terbesar	pada	domba,	 sama	
pentingnya	dengan	C. fetus subsp. fetus (intestinalis). 

Anjing dan Kucing

Kucing	dengan	gejala	enteritis	dapat	merupakan	sumber	infeksi	terhadap	
pemiliknya.	 Diare	 merupakan	 gejala	 utama	 dan	 sangat	 umum	 terjadi.	
Enteritis pada	kucing	yang	disebabkan	oleh	C. jejuni	bersifat	jarang	terjadi.
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Hewan lainnya

Enteritis	 yang	 disebabkan	 oleh	C. jejuni	 berpeluang	 besar	 juga	 terjadi	
pada	hewan	lainnya.	Hal	tersebut	telah	dilaporkan	adanya	infeksi	pada	kera	
dan	kuda	muda.

unggas

Unggas	merupakan	reservoir	pokok	dari	C. jejuni.	Sekalipun	diperkira-
kan	merupakan	 predisposisi	 kejadian	 diare	 pada	 anak	 ayam	 umur	 3	 hari	
yang	diinfeskikan	secara	oral,	namun	kejadian	infeksi	secara	alamiah	belum	
di	ketahui	 secara	 pasti	 karena	 agen	 ini	 dapat	 ditemukan	 dalam	 jumlah	
yang	 besar	 di	 dalam	 intestine ayam	 yang	 sehat.	 Pada	 unggas,	 penyakit	 ini	
ditandai	dengan	adanya	lesi	hemorrhagic dan nekrose	pada	hati.	Pada	unggas	
juga	di	tandai	dengan	terjadinya	penurunan	produksi	telur.	Hasil	penelitian	
Rosyidi	et al. (2012) menunjukkan prevalensi C. jejuni dari total 216 sampel 
di Mataram pada tingkat ayam 35,6%.

sumber infeksi dan Model Transmisi

Mamalia	dan	burung	baik	peliharaan	maupun	liar	merupakan	reservoir	
utama	dari	C. jejuni.	Studi	dari	beberapa	peneliti	(Skirrow,	1982;	Prescott	and	
Munroe,	 1982	 dalam	 Acha	 dan	 Szyfres	 1987)	 berhasil	 menemukan	 bahwa	
C. jejuni	ditemukan	100%	dari	 600	 ceca/sekum	kalkun	yang	diteliti,	dan	di	
dalam	feses	yakni:	38	dari	46	feses	ayam	dan	83	dari	94	feses	itik.	Organisme	
juga	 ditemukan	 pada	 beberapa	 spesies	 burung	 liar	 misalnya	 pada	 35%	
dari	 burung-burung	 yang	 migarsi,	 50%	 dari	 burung	 merpati	 yang	 ada	 di	
perkotaan,	 dan	 20-70%	 dari	 burung	 camar.	 Agen	 berhasil	 diisolasi	 antara	
2,5-100%	sapi-sapi	yang	sehat,	20	dari	186	kandung	empedu	domba,	0-30%	
feses	domba	yang	sehat	serta	dari	berbagai	macam	spesies	hewan	liar.

C. jejuni	umumnya	ditemukan	pada	sumber	air	alami,	di	mana	kuman	
dapat	 bertahan	 hidup	 beberapa	 minggu	 pada	 temperatur	 yang	 rendah.	
Beberapa	 hal	 yang	 perlu	 dicatat	 adalah	 kuman	 selalu	 dapat	 ditemukan	
bersamaan	 dengan	 kehadiran	 fecal coliform.	 Atas	 dasar	 itu,	 kontaminasi	
biasanya	berasal	dari	hewan	(mamalia	dan	unggas)	dan	di	dalam	beberapa	
kondisi	 dapat	 berasal	 dari	 manusia.	 Hasil	 penelitian	 Rosyidi	 et al. (2012) 
menemukan kaitan dengan kejadian C. jejuni pada ayam kampung di Ma
taram	 terutama	 ditentukan	 oleh	 umur ayam lebih dari 3 bulan, jumlah 
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kepemilikan ayam, kandang	dengan	lantai tanah dan air minum ayam berasal 
dari sumur. 

Gambar 54. Siklus transmisi Campylobacteriosis (Campylobacter jejuni) (Acha and Szyfres, 1987).

Diagnosis

Pada	 tahap	 awal	 perkembangan	 penyakit,	 agen	 dapat	 diisolasi	 dari	
darah	dan	tahap	selanjutnya	agen	diisolasi	dari	feses.	Diagnosis	didasarkan	
atas	 penananam	 pada	 media	 selektif	 yang	 diinkubasikan	 dalam	 atmosfer	
dengan	5%	oksigen,	 10%	karbon	dioksida,	dan	 85%	nitrogen,	dan	 tumbuh	
sangat	baik	pada	suhu	43°C.	Diagnosis	secara	serologis	juga	dapat	dikerjakan	
dengan	menggunakan	indirect immunofluorescen	atau	uji	lainnya	dengan	sera	
sepasang.

Pada	hewan	karena	tingginya	peran	hewan	sehat	sebagai	karier,	isolasi	
agen	 tidak	mencukupi	 dan	 diperlukan	 adanya	 konfirmasi	 dengan	melihat	
adanya	peningkatan	titer	melalui	uji	serologis.
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kontrol

Sesuai	dengan	perkembangan	ilmu	epidemilogi	penyakit,	program	pen-
cegahan	 hanya	 sebagian	dari	 tindakan	 yang	mesti	 dilakukan.	 Berdasarkan	
atas	 studi	 tentang	 faktor-faktor	 risiko	 di	 Colorado	 (USA),	 di	 mana	 kasus	
sporadik	yang	disebabkan	oleh	C. jejuni	 sering	 terjadi,	diperkirakan	bahwa	
sekitar	 1/3	dari	 sejumlah	kasus	dapat	dicegah	dengan	beberapa	parameter	
di	antaranya:	menghindari	konsumsi	air	yang	tidak	diolah	terlebih	dahulu,	
meminum	susu	yang	tidak	dipasteurisasi,	dan	menghindari	konsumsi	ayam	
yang	 kurang	 dimasak	 (Hopkin	 et al., 1984 dalam	 Acha	 and	 Szyfres	 1987).	
Orang	yang	kontak	dengan	anjing	dan	kucing	penderita	diare	mesti	mencuci	
tangannya	 setelah	 kontak.	 Hewan	 yang	 sakit	 hendaknya	 jangan	 kontak	
dengan	anak-anak.	Orang	yang	menangani	daging	mentah	 terutama	ayam	
hendaknya	terpisah	dengan	produk	lainnya.	
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Daftar Pertanyaan

1.	 Mengapa	 dalam	membiakkan	 Campylobacter	 di	 dalam	media	 biakan	
mesti	ditambahkan	antibiotika?

2.	 Bagaimana	 gejala	 klinis	 manusia	 yang	 terinfeksi	 oleh	 Campy	lo	bacter	
jejuni?

3.	 Jelaskan	 tindakan	 yang	 mesti	 dilakukan	 untuk	 mencegah	 penularan	
Cam	pylobacter	kepada	manusia!



  B a k t e r i a l  Z o o n o s i s  163

7.2 Enteritis yang Disebabkan oleh Campylobacter fetus

sinonim : Vibriosis, vibrionic abortion, epizootic infertility, bovine genital vibriosis, 
epizootic ovine abortion

Etiologi : Campylobacter (Vibrio) fetus subsp. fetus (intestinalis)	 dan	 C. fetus 
subsp. venerealis.

Distribusi Geografis:	Tersebar	luas	di	seluruh	dunia.

Merupakan	 penyakit	 kelamin	 yang	 ditandai	 dengan	 infertilitas,	 ke-
matian	awal	pada	embrio,	dan	abortus	pada	sapi.	Agen	penyebab	biasa	nya	
dapat	diisolasi	dari	 saluran	genital	 sapi	 seperti	 semen,	mukus	vagina	 atau	
organ	 internal	dari	 fetus	yang	abortus.	Campylobacter fetus dibagi	ke	dalam	
dua	 subspesies	 yang	 sangat	 mirip	 yaitu	 C. fetus subsp. venerealis and	 C. 
fetus subsp. fetus (Anon,	2008).	Kedekatan	di	antara	kedua	subspesies	Cam-
pylobacter	serta	hubungan	genetiknya	dengan	spesies	lainnya	seperti	tersaji	
pada	Gambar	55.

Gambar 55. Filogenetik tree dari Campylobacter (Briedis et al., 2002)

kejadian pada Manusia

Campylobacter	 pada	 manusia	 tidak	 umum	 terjadi.	 Beberapa	 pustaka	
men	catat	 tidak	 lebih	 dari	 134	 kasus	 (Bokkenheuser	 dan	 Sutter,	 1981	 dalam 
Acha	 and	 Szyfres,	 1987),	 sebagian	 besar	 dari	 kasus	 terjadi	 di	 USA.	 Kasus	
di	perkirakan	lebih	tinggi	dari	jumlah	yang	tercatat.	Agen	biasanya	diisolasi	
dari	darah,	 cairan	 spinal,	dan	abses.	Belakangan	 ini	 agen	berhasil	diisolasi	
dari	biakan	darah	yang	diambil	dari	penderita	sellulitis	(Briedis	et al., 2002).

Compylobacter coli
  Campylobacter mucosalis
   Campylobacter curuus
    Campylobacter rectus
     Campylobacter gracilis
  Campylobacter hyointestinalis subsp. hyointestinalis
  Campylobacter fetus subsp. fetus
  Unknown isolate
  Campylobacterretus subsp. venerealis
Campylobacter jejuni subsp. doylei
Campylobacter jejuni subsp. jejuni     
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kejadian pada Hewan

Penyakit	 umumnya	 terjadi	 pada	 sapi	dan	domba	dan	 tersebar	 luas	di	
se	luruh	 dunia.	 C. fetus subsp. fetus	 pada	 umumnya	 terkait	 dengan	 kasus	
aborsi	 sporadis	pada	sapi,	 sedangkan	C. fetus subsp. venerealis lebih terkait 
dengan	kejadian	abortus	endemis	dan	problem	fertilitas	di	daerah	 tertentu	
(Anon, 2008).

Penyakit pada Manusia

Strain	 yang	diisolasi	dari	manusia	memiliki	karakaterisrtik	yang	 sama	
dengan	 C. fetus subsp. fetus (intestinalis), sebagai agen penyebab kasus 
aborsi	 di	 antara	 domba	 dan	 kasus	 sporadik	 pada	 sapi.	 Pada	 umumnya	
Cam			py	lobacteriosis	 pada	 manusia	 menyertai	 faktor	 predisposisi	 seperti	
kehamilan,	kelahiran	prematur,	alkoholism	kronis,	neoplasia,	dan	penyakit	
kardiovaskular.	 Sebagian	 besar	 isolat	 berasal	 dari	wanita	 hamil,	 bayi	 lahir	
prematur,	dan	 laki	atau	perempuan	umur	di	atas	45	 tahun.	Proporsi	kasus	
lebih	tinggi	terjadi	pada	laki-laki	daripada	perempuan.	

Infeksi	 C. fetus	 menyebabkan	 terjadinya	 septicemia.	 Sebagian	 besar	
biakan	 kuman	 berasal	 dari	 aliran	 darah	 selama	masa	 demam,	 tetapi	 agen	
etiologi	 dapat	 juga	 diisolasi	 dari	 cairan	 sinovial	 dan	 spinal.	 Begitu	 juga	
halnya	dengan	feses	hewan	dengan	gejala	enteritis akut. 

Pada	 wanita	 hamil,	 kesakitan	 telah	 diketahui	 mulai	 dari	 bulan	 ke-5	
ke	hamilan,	 disertai	 dengan	demam	yang	berkelanjutan	dan	 sering	disertai	
dengan	diare.	Kehamilan	dapat	berakhir	dengan	keguguran,	lahir	prematur	
atau lahir tepat waktu (aterm). Bayi lahir prematur ataupun lahir tepat waktu 
yang	mati	 akibat	 infeksi	 akan	menunjukkan	gejala-gejala	 seperti	meningitis 
ataupun meningoencephalitis.	 Sindrom	 ini	 dapat	 dimulai	 saat	 kelahiran	
dengan	demam	yang	 tidak	 jelas,	 batuk,	dan	diare.	 Setelah	 2-7	hari	 terlihat	
adanya	gejala-gejala	meningitis, case fatality rate-nya	diperkirakan	50%.	

Pada	orang	dewasa	penyakit	umumnya	diakhiri	oleh	penyakit	lainnya,	
penyakit	menampakkan	gejala	penyakit	 secara	umum	dengan	berbagai	va-
riasi	 gejala	 klinis	 (Bokkenheuser	 dan	 Sutter,	 1981	 dalam	Acha	 and	 Szyfres,	
1987). C. fetus subsp. fetus	seperti	di	atas	merupakan	organisme	opurtunistik	
yang	meningkatkan	 terjadinya	 infeksi	 sistemik,	 tetapi	 jarang	menyebabkan	
terjadinya	 enteritis	 sesuatu	hal	yang	bertolak	belakang	dengan	gejala	klinis	
dari	C. jejuni.	Lebih	lanjut	sebagian	besar	kasus	gastroenteritis yang	disebabkan	
oleh C. fetus subsp. fetus	pada	manusia	terkait	erat	dengan	kejadian	disfungsi	
sitem	imun	(Devlin	dan	McIntre,	1983;	Harvey	dan	Greenwood,	1983	dalam 
Acha	and	Szyfres,	1987).
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Penyakit pada Hewan

Pada	sapi	dan	domba,	Campylobacteriosis merupakan penyakit utama 
yang	menyebabkan	kerugian	akibat	dari	infertility	dan	abortion.

Sapi

Pada	spesies	ini,	agen	etiologi	utamanya	adalah	C. fetus subsp. venerealis, 
tetapi subsp. fetus	 termasuk	 dalam	 katagori	 berikutnya.	 Genital	 vibriosis	
merupakan	sebagian	besar	penyebab	terjadinya	infertility,	memacu	terjadinya	
kematian	pada	embrio.	Gejala	utamanya	adalah	pengulangan	estrus	setelah	
servis.	 Selama	wabah	 proporsi	 sapi	 untuk	menjadi	 birahi	 berulang,	 dapat	
ber		langsung	selama	3-5	bulan,	namun	hanya	25-40%	dari	kasus	itu	menjadi	
bunting	 setelah	 memperoleh	 semen	 kedua.	 Dari	 sapi-sapi	 yang	 bunting,	
sebesar 5-10% mengalami keguguran 5 bulan masa kehamilan. Dalam 
jumlah	yang	tidak	tentu	sapi	betina	sebagai	tempat	predisposisi	dari	C. fetus 
subsp. venerealis	selama	periode	kehamilan	merupakan	sumber	infeksi	untuk	
sapi	betina	pada	musim	kawin	berikutnya.	Setelah	infeksi	awal	terjadi,	sapi	
yang	peka	terhadap	infeksi	akan	kembali	fertil,	embrio	yang	dikandungnya	
juga mengalami perkembangan yang normal. Kepekaannya akan menurun 
setelah 3-4 tahun.

Infeksi	 dapat	 dipindahkan	melalui	 kawin	 secara	 alamiah	 ataupun	 se-
cara	 inseminasi	 buatan.	 Sapi	 jantan	normal,	 ataupun	 sebagai	karier	 infeksi	
memegang	 peranan	 yang	 amat	 penting	 di	 dalam	 pemindahan	 penyakit	
kepada	sapi	betina.	Agen	etiologi	akan	terbawa	di	dalam	ruang	preputium.	

C. fetus subsp. fetus	bertanggung	 jawab	terhadap	aborsi	sporadik	pada	
sapi.	 Kebanyakan	 ternak	 betina	 merupakan	 karier	 infeksi	 yang	 biasanya	
tersembunyi	di	dalam	kandung	empedu	dan	selanjutnya	dilepaskan	bersama	
feses.

Domba

Agen	utama	penyebab	 keguguran	 pada	domba	 adalah	C. fetus subsp. 
fetus	dan	C. jejuni	dan	 sebagian	kecil	C. fetus subsp. venerealis.	Penyakit	di-
tandai	 dengan	 terjadinya	 kematian	 fetus	 dan	 keguguran	pada	 akhir	 bulan	
dari	 kebuntingan,	 atau	 lahir	 mati.	 Infeksi	 juga	 dapat	 berlanjut	 menjadi	
metritis	dan	placentitis,	yang	mana	keduanya	dapat	menimbulkan	terjadinya	
septicemia	dan	kematian	pada	domba	betina.	Umumnya	akibat	keguguran	
akan	 menimbulkan	 kematian	 anak	 domba	 10-25%	 serta	 kematian	 bagi	
induknya	sekitar	5%.	Tingkat	aborsi/keguguran	pada	domba	bervariasi	ter-
gantung	pada	kepekaan	 induk	domba.	Hewan	yang	terinfeksi	dapat	mem-
peroleh	 kekebalan.	 Induk	 domba	 tidak	 lagi	mengalami	 keguguran	 sekitar	
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3	 tahun.	 Jika	 suatu	 infeksi	 baru	 terjadi	 pada	 suatu	 kelompok	 (kandang)	
ternak,	tingkat	aborsi	menjadi	sangat	tinggi	sampai	70%	dari	domba	betina	
yang	bunting.	Infeksi	juga	dapat	dipindahkan	secara	oral,	di	samping	secara	
veneral yang memegang peranan yang amat penting.

sumber infeksi dan Model Transmisi

Sebagai	 reservoir	 dari	C. fetus	 adalah	 hewan,	 namun	 tidak	 diketahui	
secara	 pasti	 bagaimana	 manusia	 menjadi	 terinfeksi.	 Seperti	 dijelaskan	
sebelumnya	 bahwa	 manusia	 menjadi	 terinfeksi	 akibat	 kontak	 langsung	
dengan	 hewan	 terinfeksi,	 dengan	 ingesti	 makanan	 atau	 air	 terinfeksi,	
pemindahan	 secara	 transpalcental,	 keterpaparan	 selama	 lahir,	 dan	 kontak	
secara	seksual.

Sumber	infeksi	pada	sapi	adalah	sapi	jantan	karier	dan	juga	sapi	betina	
yang	 masih	 terinfeksi	 dari	 satu	 kelahiran	 ke	 kelahiran	 berikutnya.	 Model	
transmisi	semacam	ini	adalah	kontak	secara	seksual.

Gambar 56. Siklus transmisi Campylobacteriosis (Campylobacter fetus) (Acha and Szyfres, 1987).

1. Campylobacter fetus subsp. venerealis

2. Campylobacter fetus subsp. retus (intestinolis)

bull bullcow

sexual contact sexual contact

placental route?

sheep sheep

environment
contamination

(pusture, water, objects)

direct contact?

contam
ination

of food



  B a k t e r i a l  Z o o n o s i s  167

Sumber	 infeksi	untuk	domba	adalah	 lingkungan	yang	 terkontaminasi.	
Plasenta	 anak	 domba	 yang	 abortus atau yang lahir normal, begitu juga 
halnya	 dengan	 fetus	 abortus	 dan	 cairan	 vagina,	 semuanya	 mengandung	
sebagian	 besar	 Campylobacter.	 Hanya	 sejumlah	 kecil	 dari	 domba	 betina	
menjadi	karier	dan	selanjutnya	menjadi	tempat	persembunyian	dari	kuman	
pada	kantong	empedunya.	

Peranan Hewan dalam Epidemiologi Penyakit

Hewan	merupakan	reservoir	alamiah	dari	C. fetus. Agen telah berhasil 
ditemukan	 pada	 kantong	 empedu	 manusia,	 namun	 belum	 diketahui	
bagaimana	 manusia	 dapat	 bertindak	 sebagai	 carrier	 infeksi.	 Mekanisme	
pemindahan	penyakit	dari	hewan	ke	manusia	masih	belum	jelas.

Diagnosis

Diagnosis	 Campylobaceter	 pada	 manusia	 secara	 mendadak	 menjadi	
besar	semenjak	ditemukannya	C. fetus	pada	biakan	darah	dari	pasien	yang	se-
belumnya	belum	pernah	diperkirakan.	Pengambilan	darah	untuk	pembiakan	
semestinya	diambil	selama	periode	demam.	Untuk	kasus	meningitis, biakan 
dari	cairan	cerebrospinal	semestinya	juga	dibuat.	Untuk	isolasi	kuman	dari	
cairan	 vaginal	 disarankan	 untuk	 diikuti	 dengan	 pembiakan	 pada	 media	
yang	mengandung	antibiotika.

Pada	sapi	diagnosis	dari	infertility	didasarkan	atas	sejarah	dari	kelompok	
biakan	kuman	yang	berasal	dari	sekresi	preputium,	dari	semen	sapi	jantan,	
cair	an	vagina	sapi	yang	tidak	bunting,	juga	biakan	yang	berasal	dari	jaringan	
fetus	abortus.	Semua	sampel	mesti	dibiakkan	dalam	6	jam	dari	waktu	peng-
ambilan. Tingginya isolasi kuman C. fetus	dari	cairan	cerebrospinal	akan	di-
per	oleh	2	hari	sebelum	atau	sesudah	estrus.

Bilamana	infeksi	terjadi	di	dalam	kelompok	sapi,	pengujian	bakteriologi	
disarankan	berasal	dari	cairan	cervicovaginal	dari	20	sapi	betina	yang	sudah	
tidak	 subur	 dan	 telah	 kawin	 beberapa	 saat	 sebelum	 pengambilan	 sampel.	
Sam	pel	semestinya	diambil	6	bulan	setelah	awal	musim	kawin.

Teknik	diagnosis	yang	cukup	bagus	untuk	infeksi	dalam	suatu	kelompok,	
adalah	 dengan	melakukan	 uji	 aglutinasi	 dengan	menggunakan	mucus cer-
vicovaginal.	 Uji	 lainnya	 yang	 digunakan	 adalah	 indirect hemagglutination 
yang	 juga	 menggunakan	 mucus	 vaginal.	 Uji	 Immunofluorescene	 kurang	
spesifik	akibat	adanya	reaksi	silang	antara	C. fetus subsp. venerealis	dengan	C. 
fetus subsp. fetus.	Pada	domba,	diagnosis	utama	berasal	dari	biakan	jaringan	
fetus,	jaringan	hewan	mati	setelah	kelahiran	serta	dari	cairan	vaginal.



168 B u k u  A j a r  Z o o n o s i s

kontrol

Metode	 terbaik	untuk	mencegah	 terjadinya	 infertility	pada	sapi	adalah	
dengan	 cara	pelaksanaan	kawin	 suntik	dengan	menggunakan	 semen	yang	
berasal	dari	sapi	yang	bebas	dari	infeksi.	Di	dalam	kelompok	ternak,	bilamana	
prosedur	 ini	 tidak	 praktis	 untuk	 diterapkan,	 pelaksanaan	 vaksinasi	 setiap	
tahun	 biasanya	 2-3	 bulan	 sebelum	 kawin,	 dengan	 menggunakan	 bakterin	
yang	 diisi	 adjuvan.	 Beberapa	 penelitian	 menunjukkan	 bahwa	 vaksinasi	
dengan	 meng	gunakan	 bakterin	 juga	 dapat	 mengeliminir	 karier	 pada	 sapi	
jantan	dan	juga	sapi	betina.	

Pada	 domba	 kontrol	 yang	 baik	 dapat	 berasal	 dari	 vaksinasi	 hewan	
betina	dengan	menggunakan	bakterin	dalam	adjuvan	baik	yang	monovalent 
(subsp. fetus) maupun bivalent (fetus dan veneralis).	 Pada	 kelompok	 di	
mana	domba	betina	 telah	mendapatkan	 imunitas	 secara	 alamiah,	 program	
pencegahan	 hanya	 dilakukan	 pada	 saat	 penempatan	 dari	 domba	 betina.	
Program	sanitasi	 juga	memegang	peranan	yang	cukup	penting,	khususnya	
penyingkiran	 dari	 fetus	 yang	 mati	 atau	 penyingkiran	 anak	 domba	 yang	
lahir	mati,	 isolasi	 terhadap	domba	betina	penderita	abortus, serta perlunya 
pencegahan	terhadap	air	yang	terkontaminasi.	
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Daftar Pertanyaan

1.	 Sebutkan	ciri	utama	dari	infeksi	Campylobacter fetus!
2.	 Jelaskan	model	transmisi	dari	Campylobacter fetus!
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8. LEPTosPirosis 

sinonim : Weil’disease, red water disease, yellow disease, swineherd disease, rice-
field fever, stuttgart disease, canicola fever (anjing).

Etiologi  :	Ada	2	spesies	Leptospira yang utama yaitu Leptospira interrogans	dan	
L. biplexa.	Bentuk	ini	bersifat	patogenik	pada	manusia	dan	hewan.	L. biplexa 
hidup	 bebas	 sebagai	 saprofit dan	 biasanya	 ditemukan	 di	 perairan	 dangkal	
serta	 jarang	berkaitan	dengan	 infeksi	pada	mamalia.	L. illini kemungkinan 
merupakan	bentuk	spesies	ketiga,	dan	untuk	sementara	masih	memerlukan	
kajian lebih lanjut.

Spesies	yang	cukup	menarik	diketahui	sebagai	agen	zoonosis	adalah	L. 
interogans.	Diperkirakan	ada	sekitar	180	varian	serologi	atau	serovar.	Untuk	
memudahkan	dalam	pengelompokannya,	serovar	selanjutnya	dikelompokkan	
menjadi	18	serogrup,	yang	didasarkan	atas	komponen	aglutinogeniknya (Faine, 
1982 dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).	Banyak	di	antara	serovar	tersebut	meng-
ambil	nama	orang	atau	tempat	di	mana	serovar	tersebut	diisolasi.	

L. interrrogans berbentuk batang, namun mempunyai lekuk-lekuk. 
Bak teri ini mempunyai gerakan yang khas. Suhu optimum untuk perkem-
bangbiakannya	 berkisar	 antara	 28-30°C.	 Bakteri	 ini	 bersifat	 Gram	 negatif,	
tetapi	 tidak	mudah	menyerap	 zat	warna	 lilin.	Untuk	memeriksa	Leptospira 
umumnya	 digunakan	 mikroskop	 medan	 gelap	 (dark field microscope) atau 
mikroskop	 kontras	 fase	 (phase contrast microscope), tanpa pemberian zat 
warna (natif). L. interrogans	 di	keluarkan	 oleh	 tubuh	 penderita	 lewat	 urine	
pada	 fase	 leptospiuria.	 Ketahanan	 hidup	 bakteri	 di	 luar	 tubuh	 tergantung	
pada	 kondisi	 tanah	 dan	 air	 di	 se	kelilingnya.	 Untuk	 kelangsungan	 hidup	
L. interrogans	 diperlukan	 suhu	 sekitar	 25°C,	 pH	 netral,	 dan	 kelembapan	
(Soeharsono, 2002). 

Distribusi Geografis 

Tersebar	luas	di	seluruh	dunia	umumnya	dari	serovar	L. interrogans, se-
rovar icterohaemorrhagiae,	 dan	 serovar	 canicola.	Masing-masing	wilayah	me-
miliki	karakteristik	serotipe	yang	ditentukan	oleh	ekologinya.	Leptospira pre-
valensinya	 tinggi	di	daerah	 tropis	dengan	hujan	yang	 lebat	serta	pH	tanah	
yang	netral	atau	sedikit	basa.

kejadian Pada Manusia

Insidennya	bervariasi	di	masing-masing	 tempat	di	dunia.	Penyakit	 ini	
dapat	 terjadi	 secara	 sporadik atau merupakan wabah epidemik. Umumnya 
wabah	 terjadi	 akibat	 kontaminasi	 air	 oleh	urine	dari	 hewan	 terinfeksi.	Ke-
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lompok	pekerja	yang	berisiko	tinggi	terinfeksi	adalah	orang	yang	bekerja	di	
sawah, petani tebu, penambang, pembuat selokan, jagal, pemelihara hewan, 
dan	dokter	hewan.

Penyakit pada Manusia

Manusia	 bersifat	 sangat	 peka	 terhadap	 sebagian	 besar	 serovar.	 Masa	
inkubasinya berkisar antara 1-2 minggu, beberapa kasus masa inkubasinya 
hanya	 2	 hari.	 Penyakit	 dicirikan	 dengan	 2	 fase	 yaitu:	 fase bakterimia yang 
berlangsung	antara	7-10	hari,	dan	fase leptospiuria yang berlangsung antara 
1	minggu	sampai	beberapa	bulan.	Gejala	klinisnya	bervariasi	serta	berbeda	
dalam	derajat	penyebarannya.	Sebagian	besar	kasus	bersifat	subklinis.	Secara	
umum, Leptospirosis	dibedakan	menjadi	 2	bentuk	klinis	yaitu	bentuk	 icteric 
dan	anicteric. Icteric yang serius atau tipe hepatonephritic (Weil’s disease) lebih 
jarang	 terlihat	 daripada	 bentuk	 anicteric.	 Bentuk	 ini	 biasanya	 disebabkan	
oleh L. icterohaemorrhagiae,	namun	serovar	yang	lain	dapat	juga	menimbulkan	
bentuk icteric.	 Di	 sisi	 lain,	 sejumlah	 besar	 infeksi	 yang	 disebabkan	 oleh	
icterohaemorrhagiae sering memperlihatkan bentuk anicteric.	 Secara	 klasik,	
bentuk Weil’s disease	gejala	penyakitnya	 terjadi	 secara	 tiba-tiba,	disertai	de-
ngan	 demam,	 sakit	 kepala,	myalgia, conjunctivitis, nausea, muntah-muntah, 
diare,	 dan	konstipasi.	Dapat	 terjadi	 kelemahan	umum	petechiae pada	kulit,	
haemorrhagiae	pada	saluran	cerna,	serta	umumnya	terjadi	proteinuria.	Dapat	
juga	 terlihat	adanya	hepatomegali	dan	 jaundice,	 terjadinya	penurunan	 fungsi	
ginjal	 yang	 ditandai	 dengan	 terjadinya	 oligouria ataupun anuria, azotemia, 
serta	ketidakseimbangan	elektrolit	yang	terjadi	saat	leptospiremia	yang	disertai	
demam.	 Penyembuhan	 dapat	 terjadi	 antara	 1-2	 bulan,	 dalam	 masa	 ini,	
demam,	cephalgia, myalgia,	dan	kelemahan	umum	dapat	muncul	kembali.

Dalam kasus anicteric	 gejala	 yang	 diperlihatkan	 lebih	 ringan.	 Gejala-
gejala selama masa leptospiremia	 (minggu	 pertama	 dari	 penyakit)	 adalah	
demam,	myalgia, conjunctivitis,	 kekakuan	 daerah	 leher,	mual,	 dan	 kadang-
kadang	muntah.	Bentuk	 anicteric	 biasanya	bersifat	 lebih	 ringan	dan	pasien	
dapat	sembuh	sekitar	1	bulan	setelah	infeksi.	Gejala	leptospiuria	dapat	terjadi	
setelah	seminggu	atau	beberapa	bulan	setelah	gejala	klinis	tampak	(Acha	and	
Szyfres,	1987).	Kasus	Leptospira	saat	ini	menjadi	permasalahan	global	bukan	
hanya	menjadi	 permasalahan	 bagi	 negara-negara	 berkembang,	 tetapi	 juga	
negara-negara	 industri.	 Leptospirosis	 sebaiknya	 diwaspadai	 pada	 orang-
orang	yang	menunjukkan	demam	tinggi	sehabis	melakukan	perjalanan	jauh,	
tidak	hanya	harus	dipertimbangkan	dari	daerah	tropis	dan	daerah	pedesaan,	
antara	akhir	musim	panas	ke	awal	musim	gugur,	 tetapi	 juga	di	 lokasi	atau	
waktu	 jika	 ada	 faktor	 risiko	 yang	 mendukung	 (Maroun	 et al., 2011). Ber-
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dasarkan	data	dari	Departemen	Kesehatan	RI,	jumlah	kasus	meninggal	dan	
case fatality	rata	untuk	Leptospirosis	tahun	2009-2011	seperti	Tabel	6.	

Tabel	6.		 Jumlah	 kasus,	mati	 dan	 Cas	 Fatality	 Rate	 (CFR)	 Leptospirosis	 di	
Indonesia	(Kemenkes,	2012).

no. Propinsi
2009 2010 2011

kasus Mati cfr 
(%) kasus Mati cfr

(%) kasus Mati cfr
(%)

1. DKI Jakarta 9 2 25 15 0 0 11 0 0
2. Jawa Barat 0 0 0 1 0 0 29 4 13.79
3. Jawa Tengah 232 14 6,03 133 14 10.53 184 33 17,93
4. DI Yogyakarta 95 7 7,37 230 23 10 626 43 6,87
5. Jawa Timur 0 0 0 19 6 31,58 5 2 40

6. Kalimantan 
Timur 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Indonesia 335 23 6,87 398 43 10,80 857 82 9,57

Penyakit Pada Hewan

Sapi

Di	 Amerika	 serovar	 yang	 dominan	 terjadi	 pada	 sapi	 adalah	 pomona, 
hardjo,	 dan	 grippotyphosa.	 Sewaktu-waktu	 infeksi	 dapat	 disebabkan	 oleh	
canicola	dan	icterohaemorrhagiae seperti halnya serovar yang lain. Belakangan 
ini,	serovar	dari	pomona	dan	hardjo	terlihat	terjadi	secara	umum.

Infeksi	dapat	muncul	sebagai	bentuk	akut,	subakut	ataupun	subklinis.	
Penyakit	 dimanifestasikan	 dengan	 demam	 yang	 berlangsung	 selama	 4-5	
hari, anorexia, conjunctivitis,	 dan	 diare.	 Infeksi	 dapat	 juga	 mengakibatkan	
terjadinya	 infertility.	 Sapi	 perah	 dapat	 mengalami	 penurunan	 produksi	
susunya	 secara	 tiba-tiba	dan	 sering	 terlihat	 sebagai	 bentuk	mastitis atypical 
dengan	ciri	am	bingnya	yang	 lembek	dan	berwarna	kekuningan,	susu	yang	
kental,	dan	kadang-kadang	terlihat	ada	darah.	Pada	kasus	yang	serius	terlihat	
adanya	 jaundice.	 Gejala	 yang	 tidak	 kalah	 pentingnya	 adalah	 aborsi	 dan	
haemoglobinuria.	Aborsi	biasanya	terjadi	antara	1-3	minggu	setelah	terinfeksi.	
Diperkirakan	sampai	20%	dari	 jumlah	hewan	yang	mengalami	aborsi	akan	
mengalami retensio placenta. Biasanya hewan yang terjangkit leptospirosis 
memiliki	urine	yang	berwarna	merah	maka	penyakit	ini	dikenal	pula	sebagai	
red water disease	dan	infectious haemoglobinuria.

Sapi	dalam	segala	umur	peka	terhadap	penyakit	ini.	Penyakit	umumnya	
terjadi	pada	sapi	muda	yang	menimbulkan	gangguan	pertumbuhan	dengan	
tingkat mortalitasnya yang bervariasi. 
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Babi

Serovar	 yang	 sering	 ditemukan	 pada	 babi	 adalah	 pomona, tarassovi, 
grip potyphosa, canicola, dan icterohaemorrhagiae. Babi merupakan reservoir 
yang	 sangat	 penting	 dari	 pomona.	 Infeksi	 klinisnya	 bervariasi	 antara	 satu	
tempat	 dengan	 tempat	 lainnya.	 Pada	 kebanyakan	 kasus	 infeksi	 umumnya	
terjadi	 se	cara	 subklinis,	 hewan	 biasanya	 memperlihatkan	 gejala	 demam	
dalam	 beberapa	 hari.	 Infeksi	 juga	 memperlihatkan	 gejala	 lainnya	 berupa	
aborsi ataupun anak babi yang lahir lemah. Di samping itu, sering terlihat 
adanya	pertumbuhan	yang	terhenti	dari	anak	babi,	 jaundice, hemoglobinuria, 
convulsions,	dan	gas trointestinal	yang	tidak	jelas.	Aborsi	biasanya	terjadi	antara	
15-30	 hari	 setelah	 infeksi.	 Serovar	 utama	 yang	 menyebabkan	 terjadinya	
aborsi ataupun stillborn	pada	anak	babi	adalah	pomona, tarassovi, dan canicola. 
Infeksi	yang	terjadi	pada	trimester	ke	3	dari	kehamilan	berifat	sangat	kritis.

Kuda

Kuda	 dapat	 bereaksi	 secara	 serologi	 dengan	 sebagian	 besar	 serotipe	
yang	 ada	 di	 lingkungannya.	 Pomona	 telah	 berhasil	 diisolasi	 di	 Amerika	
Serikat	 dan	 hardjo	 di	Argentina.	 Di	 Eropa	 telah	 berhasil	 diisolasi	 serotipe	
icterohaemorrhagiae, sejroe, dan canicola, selain pomona.	Sebagian	besar	infeksi	
bersifat	 subklinis.	 Leptospira	 telah	 berhasil	 diisolasi	 dari	 lesi	 pada	 daerah	
mata	 dari	 hewan	 ter	infeksi,	 dengan	 konsentrasi	 antibodinya	 yang	 tinggi	
dijumpai	pada	aqueous humor. Leptospira	pada	kuda	tidak	hanya	menimbulkan	
terjadinya	 periodic opthalmia	 saja,	 tetapi	 pada	 kasus	 yang	 berlanjut	 dapat	
menimbulkan	terjadinya	hepatonephritic dan sindrom cardiovascular.

Kambing dan Domba 

Kejadian	epizootik	pada	spesies	ini	tidak	begitu	sering	terjadi.	Adanya	
variasi	yang	 terlihat	di	dalam	serovar,	biasanya	berasal	dari	 spesies	hewan	
yang	berbeda	yang	berada	dalam	lingkungan	yang	sama.	

Seperti	 halnya	 pada	 spesies	 ruminansia	 lainnya,	 penyakit	 ditandai	
dengan	 adanya	 demam,	 anorexia,	 dan	 pada	 kebanyakan	 hewan	 ditandai	
dengan	 adanya	 jaundice, hemoglobinuria, anemia, aborsi, anak yang lahir 
lemah	 atau	 lahir	 mati,	 dan	 infertility.	 Virulensi	 dari	 serovar	 serta	 kondisi	
hewan	menentukan	perluasan	dari	gambaran	klinisnya.

Anjing dan Kucing

Serovar	yang	dominan	pada	anjing	adalah	canicola	dan	icterohaemorrhagiae. 
Di	samping	kedua	serovar	ini,	juga	pernah	dijumpai	adanya	serovar	pyogenes, 
paidjan, dan tarassovi.	Infeksi	dapat	bervariasi	dari	asimtomatik	sampai	yang	
meluas. Bentuk yang serius berupa haemorrhagic,	diawali	dengan	demam	se-
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cara	tiba-tiba	yang	berlangsung	antara	3-4	hari,	diikuti	dengan	kekakuan	dan	
myalgia	 pada	 bagian	 posterior	 dari	 kaki	 dan	 haemorrhagiae	 pada	 oral cavity 
dengan	 kecenderungan	 berlanjut	 menjadi	 necrosis	 dan	 pharyngitis. Jaundice 
dapat	 terjadi	 bila	 terinfeksi	 oleh	 canicola atau oleh icterohaemorrhagiae. Case 
fatality	diperkirakan	sekitar	10%.	Penyakit	ini	jarang	dijumpai	pada	kucing.

Hewan Liar

Kebanyakan	 hewan	 liar	 dapat	 terserang	 oleh	 penyakit	 ini	 termasuk	
rodensia	(hewan	pengerat).

sumber infeksi dan Model Transmisinya

Leptospira	menyukai	tinggal	di	dalam	organ	ginjal	dan	organ	reproduksi.	
Itulah	sebabnya	Leptospira	dapat	dikeluarkan	dari	tubuh	penderita	bersama	

Gambar 57. Siklus Transmisi Synanthropic Leptospirosis (Acha and Szyfres, 1987).
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ekskresi	 alat	 kencing	 dan	 kelamin	 (urogenitalis),	 misalnya	 bersama	 urine	
dalam	 jumlah	besar	selama	berbulan-bulan,	bahkan	bertahun-tahun	(Dhar-
mojono, 2001). 
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Secara	 rinci	 Acha	 dan	 Szyfres	 (1987)	 menjelaskan	 bahwa	 setelah	 se-
minggu masa leptospiremia, hewan akan melepaskan kuman Leptospira ber-
sama urine nya, yang selanjutnya akan mengontaminasi lingkungan. Hewan 
reservoir	 yang	 baik	 adalah	 hewan	 yang	 mengalami	 perpanjangan	 masa	
leptospiuria	dan	tidak	menunjukkan	gejala	sakit	bila	terinfeksi	oleh	penyakit	
ini.	Infeksi	pada	manusia	ataupun	pada	hewan	dapat	terjadi	secara	langsung	
maupun	 secara	 tidak	 langsung.	 Infeksi	 secara	 langsung	 biasanya	 melalui	
kulit	dan	hidung,	mulut	dan	cairan	conjunctiva. 

Sementara	 itu	 infeksi	 secara	 tidak	 langsung	 biasanya	 akibat	 adanya	
kontaminasi	dari	 air,	 tanah,	 ataupun	bahan	pangan	oleh	urine	dari	 hewan	
yang	terinfeksi.

Orang	yang	bekerja	berkaitan	dengan	ternak	sering	terpapar	oleh	urine	
dari	hewan,	yang	secara	langsung	atau	lewat	aerosol	akan	mengontaminasi	
conjunctiva, mucosa	nasal,	atau	kulit	yang	abrasi.	Orang	juga	dapat	ter	kontami-
nasi	secara	tidak	langsung	akibat	terjadinya	kontaminasi	pada	sepatu	karet	
yang	 digunakan	 oleh	 urine	 dari	 hewan	 terinfeksi.	 Di	 kebanyakan	 negara,	
hewan-hewan	 peliharaan	 khususnya	 babi	 dan	 sapi	 merupakan	 reservoir	
utama	 dari	 Leptopspira	 dan	 selanjutnya	 merupakan	 sumber	 infeksi	 bagi	
manusia. Hasil penelitian Sergio et al.,	 (2012)	menunjukkan	bahwa	 adanya	
prevalensi	leptospirosis	pada	subjek	yang	dicurigai	demam	berdarah	cukup	
tinggi.	Hasil	ini	menunjukkan	adanya	koeksistensi	dari	penyakit	leptospirosis	
terhadap	demam	berdarah	dalam	transmisinya.	

Petani	 padi	 dapat	 terpapar	 oleh	 air	 yang	 terkontaminasi	 urine	 dari	
roden	sia	di	sekitarnya.	Pemanen	tebu	juga	merupakan	kelompok	yang	beri-
siko tinggi terpapar oleh Leptospira.	 Sarang-sarang	 tikus	 yang	 terletak	 di	
antara	tanaman	sayuran	juga	merupakan	sumber	infeksi	bagi	pemanennya,	
terutama	 tangan	 si	 pemanen	yang	kontak	dengan	 embun	yang	bercampur	
dengan	urine	dari	rodensia	pada	pagi	hari.	Di	antara	jenis	hewan	peliharaan,	
anjing	 merupakan	 sumber	 infeksi	 pada	 manusia	 terutama	 oleh	 serovar	
canicola dan icterohaemorrhagiae.

Daerah	tropis	merupakan	daerah	endemis	Leptospira	dan	tingginya	kasus	
di	daerah	tersebut	berkaitan	dengan	tingginya	curah	hujan.	Kasus	tertinggi	
dijumpai	pada	saat	musim	hujan.	Terjadinya	ledakan	wabah	epidemik	akibat	
dari	 adanya	perubahan	 lingkungan	 seperti	banjir	yang	mengakibatkan	 ter-
jadinya	 perpindahan	 rodensia	 ke	 tempat	 lainnya.	 Kelembapan,	 tingginya	
tem	peratur,	 dan	 banyaknya	 tikus	 merupakan	 faktor	 utama	 yang	 memacu	
ter	jadinya	wabah.	Kejadian	wabah	yang	tidak	terlalu	besar	dapat	terjadi	dari	
ada	nya	aktivitas	rekreasi	seperti	berenang	atau	menyelam	pada	sungai	atau	
kolam	 yang	 terkontaminasi	 oleh	 urine	 hewan	 terinfeksi,	 baik	 dari	 hewan	
peliharaan ataupun hewan liar. 
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Hewan	pada	dasarnya	dapat	bertindak	sebagai	hos primer ataupun hos 
sekunder.	Kepadatan	dari	populasi	hos	maupun	kondisi	lingkungan	memegang	
peranan	yang	amat	pokok	terhadap	penyebaran	penyakit	ini.	Pada	sapi	yang	
dikandangkan,	 infeksi	 biasanya	 terjadi	 akibat	 adanya	 pemasukan	 hewan	
carrier Leptospira	atau	dapat	berasal	dari	air	banjir	yang	terkontaminasi	oleh	
Leptospira.

Leptospira patogen (L. interrogans) tidak	mengalami	perkembangbiakan	
di	luar	tubuh	hewan.	Untuk	tetap	eksisnya	Leptospira	pada	suatu	lingkungan,	
Leptospira	 memerlukan	 adanya	 suatu	 kondisi	 lingkungan	 yang	 memadai	
di	 antaranya:	 diperlukan	 adanya	 kelembapan	 yang	 tinggi,	 pH	 yang	 netral	
atau	pun	 sedikit	 basa,	 dan	 temperatur	 yang	 cukup.	 Genangan-genangan	
air	 serta	 kolam	 ataupun	 sungai	 merupakan	 tempat	 yang	 sangat	 cocok	
untuk	kehidupannya,	 sementara	air	yang	mengandung	garam	akan	sangat	
merugikan untuk perkembangannya. Komposisi tanah baik karakteristik 
fisiko	 kimia	 maupun	 biologinya	 juga	 memberikan	 pengaruh	 terhadap	
panjang	pendeknya	kehidupan	Leptospira	di	lingkungan.	

Peranan Hewan di dalam Epidemiologi Penyakit

Hewan liar maupun hewan peliharaan memegang peranan yang 
sangat	 pokok	 terhadap	 pemeliharaan	 Leptospira	 patogen	 secara	 alamiah.	
Perpindahan	 infeksi	 dari	 hewan	 ke	manusia	 dapat	 terjadi	 secara	 langsung	
maupun	secara	tidak	langsung.

Perpindahan	penyakit	dari	manusia	ke	manusia	jarang	terjadi.	Manusia	
merupakan accidental host	dan	hanya	dalam	kondisi	 tertentu	berperanan	di	
dalam	 timbulnya	 suatu	wabah,	 seperti	 kejadian	 di	 hutan	 Timur	 Laut	 kota	
Hanoi	 Vietnam.	 Wabah	 terjadi	 di	 antara	 tentara	 yang	 dipekerjakan	 pada	
perusahan kayu yang menggunakan sapi-sapi sebagai sarana transportasi 
untuk	menarik	potongan-potongan	kayu.	Dalam	kasus	ini,	dijumpai	adanya	
12%	dari	66	tentara	yang	terinfeksi,	berhasil	sembuh	dari	penyakit	ini.	Di	sisi	
lain,	di	antara	sapi-sapi	dan	rodensia	di	daerah	tersebut,	tingkat	infeksinya	
tidak	begitu	nyata.	Air	di	daerah	tersebut	memiliki	pH	netral,	tentara	meng-
gunakan	 sepatu	 karet	 dan	 urinenya	memiliki	 pH	 yang	 fluktuatif	 sektar	 7	
(akibat	dari	dietnya	yang	vegetarian).	Leptospira ditemukan	 tetap	ada	pada	
se	bagian	 besar	 tentara	 selama	 lebih	 dari	 6	 bulan	 (Spinu	 et al., 1963 dalam 
Acha	and	Szyfres,	1987).

Diagnosis

Pada	manusia	agen	etiologi	dapat	diisolasi	dari	darah	 selama	minggu	
pertama	dari	penyakit,	selanjutnya	setelah	masa	itu	agen	dapat	diisolasi	dari 
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urine.	 Agen	 selanjutnya	 dibiakkan	 pada	 media	 secara	 langsung	 maupun	
dengan	cara	 inokulasi	pada	hamster	muda.	Pengambilan	 sampel	darah	se-
lanjutnya	 juga	diperlukan	untuk	pengujian	 serologi.	Antibodi	 pada	pasien	
biasa	nya	 tidak	 terlihat	pada	minggu	pertama	dari	 infeksi	dan	baru	 terlihat	
pada	 hari	 keenam	 sampai	 ketujuh	 dan	mencapai	 tingkat	maksimum	pada	
minggu	ketiga	atau	keempat.	Bila	titer	antibodi	pada	sampel	pertama	negatif	
atau	 sangat	 rendah,	 diperkirakan	 pada	 pengambilan	 kedua	 titer	 antibodi	
akan	meningkat	 (empat	kali	atau	 lebih).	Adanya	peningkatan	 ini	dianggap	
positif	Leptospirosis.

kontrol

Studi	faktor	risiko	infeksi	leptospirosis	menunjukkan	bahwa	keberadaan	
tikus	dan	kegiatan	yang	berhubungan	dengan	kontak	dengan	air	permukaan	
yang	 terkontaminasi	 merupakan	 faktor	 yang	 sering	 dilaporkan	 memiliki	
hu	bungan	 yang	 signifikan	 dengan	 infeksi	 leptospirosis	 pada	 manusia	 di	
Indonesia	 dan	 di	 negara-negara	 Asia-Pasifik	 lainnya	 (Sakundarno	 et al., 
2014).

Pada	manusia	tindakan	pencegahan	terhadap	infeksi	meliputi	beberapa	
hal sebagai berikut:

a) personal hygiene,	b)	penggunaan	pakaian	pelindung	selama	bekerja	di	
kandang,	c)	drainase	yang	baik	(ke-aliran	yang	lebih	rendah),	d)	pencegahan	
terhadap	rodensia,	e)	perlindungan	terhadap	bahan	pangan	serta	pembuangan	
limbah	 yang	 benar,	 f)	 kontrol	 terhadap	 infeksi	 pada	 hewan	 peliharaan,	 g)	
menghindari	berenang	di	sungai	atau	tempat	lain	yang	kemungkinan	besar	
terkontaminasi	dan,	h)	tindakan	vaksinasi	terhadap	kelompok	pekerja	yang	
berisiko	tinggi.	Tindakan	imiunisasi	pada	manusia	tidak	umum	digunakan	
akibat	dari	adanya	reaksi	sekunder	berupa	reaksi	alergi.	

Sekalipun	 penggunaan	 antibiotik	 dalam	 prophylaxis	 dan	 treatmen	
mem	berikan	 hasil	 yang	 kontradiktif	 berdasarkan	 atas	 penelitian	 terbaru	
(Takafuji	 et al., 1984 dalam	 Acha	 and	 Szyfres,	 1987)	 menunjukkan	 bahwa	
peng	gunaan	 doxycycline	 cukup	 efektif	 sebagai	 kemoprofilaksis,	 obat	 yang	
sama	 juga	 efektif	 sebagai	 pengobatan.	 Pemanfaatan	 doxycycline	 sebagai	
kemoprofilaksis	disarankan	dilaksanakan	pada	suatu	wilayah	dengan	tingkat	
insidensi	sekitar	5%	atau	lebih.

Di	antara	hewan-hewan	peliharaan,	vaksinasi	pada	babi,	sapi,	dan	anjing,	
bersifat	sangat	efektif	untuk	pencegahan	penyakit,	tetapi	tidak	memberikan	
pencegahan	secara	tuntas.	Hewan	yang	telah	divaksinasi	dapat	menjadi	ter-
infeksi	kembali	tanpa	memperlihatkan	gejala-gejala	klinis,	yang	selanjutnya	
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dapat	 berkembang	 menjadi	 leptospiuria,	 namun	 dengan	 derajat	 keparahan	
yang	 lebih	 ringan	dan	waktu	 infeksi	yang	 lebih	pendek	bila	dibandingkan	
dengan	hewan	yang	tanpa	divaksinasi.
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Daftar Pertanyaan

1. Jelaskan siklus transmisi Leptospirosis!
2.	 Mengapa	 wabah	 epidemik	 Leptospirosis	 sering	 terjadi	 pada	 musim	

hujan?
3.	 Jelaskan	tindakan-tindakan	untuk	pencegahan	infeksi	Leptospirosis	pada	

manusia!
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9. LisTEriosis

sinonim: Leukocytosis, mononucleosis, circling disease	(pada	hewan).

Listeriosis	 adalah	 infeksi	 bakteri	 yang	 paling	 sering	 disebabkan	
oleh Listeria monocytogenes	 (Ryan	 and	 Ray,	 2003),	 meskipun	 L. ivanovii 
dan	 L. grayi	 telah	 dilaporkan	 dalam	 kasus-kasus	 tertentu.	 Listeriosis	 ter-
utama	 menyebabkan	 infeksi	 pada	 sistem	 saraf	 pusat	 (meningitis,	 me-
ningoencephalitis,	 abses	otak,	 cerebritis)	dan	bakteremia	pada	orang-orang	
yang mengalami immunocompromised,	wanita	hamil,	dan	orang-orang	di	usia	
ekstrem	(bayi	baru	lahir	dan	orang	tua),	serta	gastroenteritis	(Hoft,	1996).

Etiologi:	Listeria (Listerella) monocytogenes,	bersifat	motil,	Gram	positif,	aerob,	
merupakan parasit fakultatif intraseluler	dalam	sistem	retikuloendothelial. Kla-
sifikasi	serotipe	terbaru	didasarkan	atas	antigen	somatik	dan	antigen	flagelanya. 
Dilaporkan	 ada	 7	 serotipe	 yang	 selanjutnya	 terbagi	 lagi	 ke	 dalam	 subtipe.	
Diketahui	sebanyak	98%	infeksi	pada	manusia	dan	hewan	disebabkan	oleh	
tipe 1 (tipe 1	terbagi	dalam	3	subtipe	yaitu:	1/2a, 1/2b, dan 1/2c) dan tipe 4b.

Taksonomi	 dari	 genus	 Listeria	 belakangan	 ini	 didasarkan	 atas	 studi	
cross-hibridisasi.	Studi	ini	mengelompokkan	L. monocytogenes	ke	dalam	5	ke-
lompok genom. Strain	 yang	virulen	digolongkan	ke	dalam	2	kelompok	 (L. 
monocytogenes sensu strico	dan	strain	dari	serotipe	5	yang	juga	dikenal	sebagai	
L. bulgarica	(Recourt	et al.,	1983;	Recourt	and	Grimont,	1983	dalam	Acha	and	
Szyfres,	1987).

Distribusi Geografis

Penyebarannya	tersebar	luas	di	seluruh	dunia.	L. monocytogenes tersebar 
luas	di	dalam	tumbuhan,	tanah,	serta	saluran	cerna	hewan	dan	manusia.

kejadian pada Manusia

Insiden	Listeriosis	pada	manusia	sangat	rendah.	Sejumlah	kasus	hanya	
dilaporkan	 dari	 negara-negara	 Eropa	 dan	 Amerika	 Serikat,	 hal	 ini	 ke-
mungkinan	karena	tenaga	kesehatan	di	negara-negara	ini	telah	ber	jaga-jaga	
terhadap	munculnya	kasus,	di	samping	juga	tersedianya	fasilitas	laboratorium	
yang	memadai.	Sebaliknya	di	negara-negara	sedang	berkembang	hanya	di-
laporkan	sebagian	kecil	saja.	Kasus	yang	bersifat	sporadik	pernah	dilaporkan	
terjadi	di	negara	Amerika	Latin.	

Terjadinya	peningkatan	kasus	Listeriosis	pada	pasien	transplantasi	renal	
juga	dilaporkan	pada	 tahun-tahun	belakangan	 ini.	Dari	 tahun	1969	sampai	
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1980,	 tercatat	 102	 kasus	 terjadi	di	 antara	pasien-pasien	penderita	 kasus	 ini	
(Stamm et al., 1982 dalam	 Acha	 and	 Szyfres,	 1987).	 Bayi	 yang	 baru	 lahir	
ataupun	orang-orang	tua,	memiliki	risiko	tinggi	terhadap	infeksi	Listeriosis	
khususnya	 orang-orang	 yang	 menderita	 penyakit	 ataupun	 orang-orang	
dalam	kondisi	yang	tidak	menguntungkan.	Berdasarkan	hasil	studi	diketahui	
rata-rata	umur	yang	terserang	antara	tahun	1968-1978	adalah	umur	52	tahun	
(Nieman	dan	Lorber,	1980	dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).	Wabah	epidemik	
terbesar	 terjadi	 di	Amerika	 Serikat	 akibat	 dari	 konsumsi	 susu	 yang	 tidak	
dipasteurisasi.	Wabah	ini	terjadi	antara	tanggal	30	juni-30	Agustus	1983	yang	
mengakibatkan	49	orang	dirawat	di	rumah	sakit	dan	14	orang	di	antaranya	
meningggal	dunia.	

McCollum	 et al. (2013) melaporkan dari	 147	kasus	wabah	yang	 terkait	
Listeriosis	di	28	negara.	Sebagian	besar	penderita	(127	dari	147,	86%)	berumur	
60	 tahun	 atau	 lebih	 tua.	 Dari	 jumlah	 tersebut,	 dilaporkan	 7	 infeksi	 terjadi	
pada	 ibu	 hamil	 dan	 bayi	 yang	 baru	 lahir	 dengan	 satu	 kasus	 mengalami	
keguguran.	Dari	 145	 penderita	 diketahui	mengalami	 rawat	 inap	 di	 rumah	
sakit	sebanyak	143	(99%)	dan	dilaporkan	30	dari	147	(22%)	penderita	tersebut	
meninggal.	Hasil	penelitian	menemukan	isolat	bakteri	asal	melon	dan	sampel	
lingkungan	 yang	 dikumpulkan	 selama	 investigasi	 memiliki	 kecocokan	
terhadap	 kelima	 subtipe-wabah,	 dan	hasil	 ini	membenarkan	 bahwa	melon	
yang	dihasilkan	oleh	peternakan	Colorado	adalah	sumber	wabah	akibat	dari	
kondisi	 fasilitas	 pengolahan	 yang	 dioperasikan	 oleh	 pertanian	 yang	 tidak	
sehat	 sehingga	mengakibatkan	 adanya	 kontaminasi	 L. monocytogenes	 pada	
melon.

kejadian pada Hewan

Listeriosis	 telah	 meluas	 pada	 berbagai	 hospes	 hewan,	 baik	 hewan	
piaraan	maupun	hewan	liar.	 Infeksi	 telah	dilaporkan	terjadi	pada	sejumlah	
mamalia	 piaraan	 ataupun	mamalia	 liar,	 pada	 burung,	 dan	 kadang-kadang	
pada	 poikiloterm.	 Hewan	 piaraan	 yang	 sangat	 peka	 adalah	 domba,	 yang	
diikuti	oleh	kambing	dan	sapi.	

Penyakit pada Manusia

Kelompok	yang	paling	banyak	 terinfeksi	adalah	kelompok	anak	balita	
(50%	dari	jumlah	kasus	di	Perancis	dan	39%	di	USA),	diikuti	dengan	kelompok	
umur	 di	 atas	 50	 tahun.	 Penyakit	 jarang	 dijumpai	 pada	 kelompok	 umur	 1	
bulan-18	tahun.	Berdasarkan	data	dari	klinik	obstetric	di	Jerman,	ditemukan	
sekitar	0,15-2%	infeksi	Listeria	mengakibatkan	terjadinya	kematian	perinatal.	
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Listerial abortion	biasanya	terjadi	bila	infeksi	terjadi	pada	pertengahan	masa	
kehamilan.	Gejala	 yang	mengawali	 keguguran	 atau	 kelahiran	dalam	be	be-
rapa	 hari	 atau	 beberapa	 minggu	 adalah:	 kedinginan,	 peningkatan	 tempe-
ratur tubuh, cephalgia,	dan	pusing	ringan.	Gejala	ini	dapat	muncul	ataupun	
tidak	mengikuti	periode	sebelum	kelahiran	 fetus	yang	 lahir	mati	atau	bayi	
yang	lahir	tepat	waktu.	Setelah	kelahiran	biasanya	si	ibu	tidak	menunjukkan	
adanya	gejala-gejala	lagi,	namun	L. monocytogenes	dapat	diisolasi	dari	cervix	
vagina,	atau	urine	dalam	beberapa	hari	sampai	beberapa	minggu.	Bila	anak	
yang	dilahirkan	bertahan	hidup,	anak	akan	segera	mati	setelah	kelahiran.	

Meningitis atau meningoencephalitis	 adalah	 bentuk	 klinis	 yang	 umum		-	
nya	 terlihat	pada	orang	dewasa,	 terutama	pada	kelompok	umur	di	atas	50	
ta hun. Listerial meningitis terjadi	sebagai	komplikasi	dari	orang	yang	lemah,	
alkoholik,	 diabetes,	 atau	 penderita	 kanker.	 Sebelum	 ditemukannya	 anti-
biotik	 yang	 han	dal,	 case fatality-nya	 mencapai	 70%.	 Listeria septicemia juga 
biasa	 terjadi	pada	orang	dewasa	yang	mengalami	pengobatan	dengan	kor-
tikosteroid	yang	lama	atau	pengobatan	antimetabolit.	

Penyakit pada Hewan

Kambing, Domba, dan Sapi  

Manifestasi	 klinis	 Listeria	 pada	 ruminansia	 di	 antaranya	 encephalitis, 
kematian	neonatal,	dan	septichemia.	Bentuk	klinis	yang	paling	umum	adalah	
encephalitis.	 Pada	 kambing	 dan	 domba,	 penyakit	 berjalan	 hiperakut	 dan	
angka	mortalitasnya	bervariasi	 antara	 3-30%.	Pada	 sapi,	Listeria encephalitis 
berlangsung lebih lama.

Listeria encephalitis	dapat	menginfeksi	hewan	dalam	segala	umur,	namun	
yang	paling	umum	menderita	 adalah	 anak	hewan	umur	 3	 tahun	pertama.	
Septichemia	 lebih	 sering	 dijumpai	 pada	 hewan	 yang	 muda	 dibandingkan	
dengan	hewan-hewan	tua.	Aborsi	terutama	terjadi	pada	bulan	terakhir	dari	
masa	 kebuntingan	 dan	 umumnya	 gejalanya	 hanya	 infeksi	 genital.	 Bila	 in-
feksi	 uterin	 yang	 terjadi	 pada	 sapi	 sebelum	bulan	 ke-7	masa	 kebuntingan,	
kematian	fetus	umumnya	tertahan	di	dalam	uterus	dalam	beberapa	hari	dan	
menimbulkan	terjadinya	macerasi	dengan	tanda	berupa	hepatitis nekrose fokal. 
Di	samping	itu,	sering	disertai	dengan	plasenta	yang	tertahan	dan	selanjut-
nya	 berkembang	 menjadi	 metritis.	 Bilamana	 infeksi	 terjadi	 pada	 bulan	
terakhir	dari	masa	kebuntingan,	fetus	pada	umumnya	masih	berbentuk	utuh	
dan	menunjukkan	sedikit	lesi.

L. monocytogenes	dapat	juga	menimbulkan	mastitis	pada	sapi.	Sedikitnya	
kasus	 yang	 diketahui	 pada	 sapi	 akibat	 dari	 belum	 dipelajari	 atau	 akibat	
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masih	 jarangnya	 kasus	 ini	 ditemukan	pada	 sapi.	Mastitis	 yang	disebabkan	
oleh Listeria	keparahanya	bervariasi	dari	 subklinis	sampai	akut	dan	kronis.	
Eliminasi	agen	pada	susu	memerlukan	waktu	yang	cukup	 lama	dan	dapat	
memengaruhi	kesehatan	masyarakat	terutama	ketika	pasteurisasi	tidak	lagi	
memberikan	 jaminan	 yang	 penuh	 bilamana	 jumlah	 bakterinya	 cukup	 ba-
nyak	sebelum	pemanasan	(Gitter,	1980	dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).

Suatu	studi	yang	dilakukan	antara	tahun	1970-1971	di	Victoria	(Dennis,	
1975 dalam	Acha	and	Szyfres,	1987)	menunjukkan	bahwa	Listeriosis sebagai 
penyebab	 utama	 kematian	 perinatal	 pada	 domba.	 Dari	 94	 kandang	 yang	
diamati	terhadap	kematian	neonatal,	ternyata	25%	dari	kandang	ditemu	kan	
positif	L. monocytogenes. 

Mamalia lainnya

Listeriosis	 jarang	 terjadi	 pada	 babi,	 dan	 bilamana	 terjadi	 biasanya	
pada	 beberapa	 minggu	 dari	 masa	 hidupnya	 dan	 memperlihatkan	 bentuk	
septichemia.	 Kasus	 pada	 anjing	 jarang	 ditemukan	 dan	 agak	 membingung-
kan	 dengan	 kasus	 rabies.	 Pada	 spesies	 hewan	 domestik	 dan	 hewan	 liar	
lainnya,	kasus	biasanya	terjadi	secara	tersendiri	dan	memperlihatkan	bentuk	
septichemia.

unggas

Unggas	 muda	 paling	 banyak	 terinfeksi.	 Wabah	 jarang	 dijumpai	 dan	
mortalitasnya	 bervariasi	 di	 antara	 setiap	 peternakan,	 dari	 hanya	 beberapa	
ekor	 sampai	 mortalitasnya	 yang	 cukup	 tinggi.	 Pada	 umumnya	 dijumpai	
bentuk septichemia	 dengan	 adanya	 lesi	 degeneratif	 pada	myocardium, peri-
cardium,	dan	juga	nekrosis focal hepatic.	Kadang-kadang	dijumpai	bentuk	me-
ningoencepahlitis	yang	ditandai	dengan	adanya	tortikolis.

sumber infeksi dan Model Transmisi

Agen	penyebab	tersebar	secara	luas	baik	pada	hewan,	manusia,	maupun	
pada	lingkungan.	L. monocytogenes	telah	berhasil	diisolasi	dari	berbagai	jenis	
mamalia	dan	spesies	unggas,	serta	dari	tanah,	debu,	rumput,	limbah,	air,	dan	
sungai.	Adanya	strain	virulen	ataupun	avirulen	pada	hewan	dan	ditemukan-
nya	 agen	 di	 dalam	 lingkungan	 dapat	menunjukkan	 adanya	 keterkaitan	 di	
antara	komponen	komponen	dari	sudut	epidemiologi.	L. monocytogenes	dapat	
di	isolasi	dari	feses	sapi,	domba,	dan	banyak	spesies	lainnya	di	samping	juga	
dapat	 diisolasi	 dari	 feses	 yang	 berasal	 dari	 kelompok	 orang	 yang	 sehat.	



182 B u k u  A j a r  Z o o n o s i s

Diperkirakan	sekitar	20-30%	agen	dapat	diisolasi	dari	wanita	hamil	dan	juga	
dapat	ditemukan	pada	saluran	kelamin	hewan	betina.	

Reservoir	dan	sumber	infeksi	untuk	fetus	dan	bayi	yang	baru	lahir	se-
cara	jelas	berasal	dari	si	ibu	yang	terinfeksi.	Dipercaya	bahwa	sebagian	besar	
kasus	 tidak	memperlihatkan	 gejala	 klinis	 dan	 umumnya	 dimanifestasikan	
oleh	 si	 ibu	 dalam	 bentuk	 bakterimia	 yang	 ringan.	 Saluran	 genital	 si	 ibu	
berpeluang	 terinfeksi	melalui	 rute fecal,	 sementara	 fetus	menjadi	 terinfeksi	
melalui	 aliran	 darah	 dan	 plasenta.	Upaya	 penemuan	 agen	 penyebab	 pada	
semen	dari	organ	genital	wanita	yang	terinfeksi	memberikan	petunjuk	bah-
wa	kejadian	kasus	dapat	dipindahkan	melalui	kontak	seksual.

Dalam	kasus	lainnya	infeksi	dapat	juga	dipindahkan	secara	oral,	seperti	
kasus	terbaru	yang	terjadi	di	USA	yang	diperantarai	oleh	susu.	Kaitan	susu	
dengan	 kejadian	 wabah	 menarik	 perhatian	 untuk	 diketahui	 akibat	 dari	
adanya	pengungkapan	kasus	Listeriosis	 pada	hewan.	Kasus	 epidemik	yang	
terjadi	umumnya	menyerang	2	kelompok	rentan	yaitu	kelompok	balita	dan	
kelompok	orang-orang	 lemah.	Dari	49	pasien	yang	dirawat	di	 rumah	sakit	
dengan	Listeria septicemia	dan	meningitis,	tercatat	bahwa	7	orang	berasal	dari	
kelompok	 balita	 dan	 42	 orang	 berasal	 dari	 kelompok	 dewasa.	 Kelompok	
dewasa	 di	 sini	 diketahui	 sebagai	 penderita	 jenis	 penyakit	 lainnya	 serta	
berada	dalam	kondisi	pengobatan	immunosuppresif.

Wabah	yang	terjadi	di	Provinsi	Maritim	Kanada	mengungkapkan	bah-
wa	dari	34	kasus	perinatal	dan	7	kasus	pada	orang	dewasa	yang	tidak	dalam	
keadaan	sakit	atau	dalam	penggunaan	immunosuppressant,	sumber	infeksi		nya	
diketahui	berasal	dari	 selada	kol.	Lebih	 lanjut	dari	hasil	 investigasi	diketa-
hui	bahwa	kubis	yang	digunakan	berasal	dari	pertanian	yang	menggunakan	
pupuk	 yang	 berasal	 dari	 feses	 domba	 penderita	 Listeriosis.	 Pada	 kasus	
ini	 berhasil	 diisolasi	L. monocytogenes	 serovar	 tipe	 4b	 dari	 kubis	 serta	 dari	
si	 pasien.	 Juga	 diketahui	 bahwa	 petani	menyimpan	 kubisnya	 pada	 lemari	
pendingin	dengan	suhu	4°C	di	mana	suhu	tersebut	masih	memberikan	ke-
sempatan	 kepada	 kuman	 untuk	 memperbanyak	 diri	 (Schlech	 et al., 1983 
dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).

Listeria monocytogenes merupakan bakteri opportunistik seperti yang 
ditunjukkan	 dari	 sejumlah	 kasus	 penyakit	 ditemukan	 pada	 pasien	 yang	
mengalami	penurunan	respon	imun	akibat	dari	suatu	penyakit	ataupun	dari	
adanya	 suatu	 terapi	 seperti	 kanker,	 pasien	 transplantasi	 ginjal,	 dan	 yang	
lainnya. 

Peningkatan	kasus	Listeriosis	 terjadi	bilamana	hewan	merumput	pada	
padang	rumput,	kondisi	ini	menunjukkan	peranan	yang	sangat	penting	dari	
sistem	 saluran	 cerna	 sebagai	 pintu	 masuk	 penyakit.	 Agen	 penyebab	 juga	
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berhasil	diisolasi	dari	rerumputan	yang	telah	membusuk	yang	memiliki	pH	
yang	lebih	tinggi.	Dijelaskan	bahwa	L. monocytogenes	yang	tersebar	di	dalam	
suatu	 populasi	 hewan	 yang	 sehat	 pada	 umumnya	 akan	muncul	 bilamana	
hewan mengalami stres.

Peranan Hewan dalam Epidemiologi Penyakit

Epidemiologi	Listeriosis	masih	belum	diketahui	 secara	pasti.	Sebagian	
besar	 peneliti	 menganggap	 bahwa	 Listeriosis	 merupakan	 penyakit	 umum	
pada	 hewan	 dan	 manusia	 serta	 tidak	 sebagai	 penyakit	 zoonosis. Di sini 
dijelaskan	 bahwa	 hewan	 memberikan	 kontribusi	 terhadap	 pemeliharaan	
agen	secara	alami,	khususnya	berperanan	dalam	distribusi	penyakit.	Di	sisi	
lain,	studi	beberapa	tahun	terakhir	menyatakan	bahwa	manusia	dan	hewan	
dapat	terinfeksi	dalam	beberapa	cara	dan	dari	beberapa	sumber.

Diagnosis

Diagnosis	 hanya	 dapat	 dibuat	 melalui	 isolasi	 agen	 penyebab.	 Dalam	
kasus septicemia,	 agen	 dapat	 diisolasi	 dari	 darah.	 Pada	wanita,	 agen	 dapat	
dibiakkan	dari	sekresi	vagina	dan	dari	fesesnya.	Isolasi	juga	dapat	dikerjakan	
dari	 beberapa	 organ	 fetus	 yang	 mengalami	 septichemia	 dan	 dari	 cairan	
cerebrospinal	 dari	 kasus	meningitis atau meningoencephalitis.	 Pada	 kambing,	
domba,	 atau	 sapi	 dengan	 encephalitis,	 biakan	 dapat	 diambil	 dari	 medulla 
oblongata. Agen	 juga	dapat	diisolasi dari	unggas,	 rodensia,	dan	ruminansia	
yang mengalami septichemia,	neonatus	darah,	atau	organ	internal.	

Spesimen	untuk	pemeriksaan	mesti	segera	dibiakkan	dan	disimpan	pada	
suhu	 4°C	 untuk	 dibiakkan	 kembali	 setiap	 2	minggu	 jika	 hasil	 uji	 pertama	
memperlihatkan	 hasil	 negatif.	 Metode	 “cold enrichment”	 digunakan	 secara	
khu	sus	pada	penyidikan	 epidemiologi	dan	merupakan	media	yang	 sangat	
penting	untuk	pembiakan	 spesimen	dengan	 tingkat	 kontaminasi	 spesimen	
yang	 tinggi.	 Namun	metode	 ini	 tidak	 memiliki	 nilai	 diagnosis	 dari	 suatu	
kasus	klinis,	akibat	dari	adanya	penambahan	antibiotika	(ampisilin)	sese	gera	
mungkin	untuk	keefektifan	uji	 ini.	 Isolasi	dengan	penanaman	pada	mencit	
ataupun	telur	ayam	berembrio,	sangat	berguna	dalam	keperluan	diagnosis.

Uji	 yang	 dikembangkan	 untuk	 membedakan	 antara	 strain patogenik 
dan	non-patogenik	dari	L. monocytogenes	didasarkan	atas	efek	potensiasi	dan	
sinergisnya	untuk	menghasilkan	daya	hemolisis,	bilamana	L. monocytogenes 
patogen	dibiakkan	secara	bersamaan	dengan	Rhodococcus equi (Skalka et al., 
1982 dalam	Acha	and	Zyfres,	1987).
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kontrol

Pada	 daerah	 di	 mana	 Listeriosis	 neonatal	 umum	 terjadi,	 pewarnaan	
Gram	dapat	dibuat	 dari	meconium	 hewan	yang	 baru	 lahir	 dan	pengobatan	
dengan	 pemberian	 antibiotika	 dilakukan	 jika	 bakteri	 yang	 diduga	 Listeria 
telah	 dijumpai.	 Wanita	 hamil	 dengan	 gejala-gejala	 seperti	 influenza	 dan	
berlanjut	 sampai	pada	akhir	dari	bulan	kehamilan,	 semestinya	diuji	 secara	
hati-hati	dan	ditangani	 jika	perlu	dengan	pemberian	 antibiotika.	Tindakan	
terhadap	 hewan	 dengan	 encephalitis atau yang mengalami aborsi mesti 
diisolasi	serta	plasenta	dan	fetusnya	dimusnahkan.	
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Daftar Pertanyaan

1. Jelaskan siklus transmisi Listeriosis!
2.	 Kapan	metode	cold enrichment	dilaksanakan?
3.	 Jelaskan	 tindakan-tindakan	 untuk	 pencegahan	 infeksi	 Listeriosis	 pada	

manusia!
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Helminth Zoonosis

sasaran Belajar

1. Mahasiswa dapat menyebutkan penyakit helminth zoonosis yang penting 
beserta agen penyebabnya.

2. Mahasiswa dapat memahami kejadian penyakit helminth zoonosis pada hewan 
serta cara penularannya pada manusia.

3. Mahasiswa mengetahui gejala klinis penyakit helminth zoonosis serta cara pen-
cegahan dan penanganannya.

1. TaEniasis Dan cYsTicErcosis

Taeniasis	 adalah	 infeksi	 cacing	 pita	 Taenia sp.	 berasal	 dari	 sapi	 atau	
babi	pada	manusia.	Manusia	merupakan	induk	semang	definitif	atau	induk	
semang akhir (final host) cacing	 pita	 sapi.	 Sementara	 itu	 pada	 cacing	 pita	
babi,	 manusia	 dapat	 bertindak	 sebagai	 induk	 semang	 antara	 (intermediet 
host)	 di	 samping	 sebagai	 induk	 semang	 definitif.	 Apabila	 terjadi	 infeksi	
yang	disebabkan	oleh	larva	dari	Taenia sp,	penyakitnya	disebut	cysticercosis 
(Soeharsono,	2002).	Bentuk	cysticercus	dari	Taenia solium	umumnya	terdapat	
pada	 daging	 babi	 yang	 dikenal	 dengan	 nama	 Cysticercus cellulosae, tetapi 
juga	 sering	 ditemukan	 pada	 kucing,	 kera,	 domba,	 sapi,	 anjing,	 dan	 pada	
manusia.	Di	sisi	lain	bentuk	larva	dari	Taenia saginata	terdapat	dalam	daging	
sapi	 dan	 hewan	 memamah	 biak	 lainnya	 seperti	 kerbau,	 antelope, jerapah, 
kijang,	dan	sebagainya	yang	disebut	dengan	Cysticercus bovis atau C. innermis 
(Dharmojono, 2001).

Etiologi 

Telah	diutarakan	sebelumnya	bahwa	Taeniasis	disebabkan	oleh	bentuk	
dewasa	dari	cacing	pita,	sedangkan	Cysticercosis disebabkan	oleh	bentuk	larva	
dari	cacing	pita.	Cysticercus	berbentuk	gelembung	bulat	atau	lonjong	dengan	
satu	ke	pala	yang	disebut	scolex. Scolex	ini	menonjol	ke	dalam	gelembung	tadi.	

B  a  B 

7
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Gelembung	 ini	 berdinding	
tipis	 ketika	 ma	sih	 muda	
dan	makin	me	nebal	 ketika	
sudah	 tua	 se	perti	 kista.	
Gam			baran	kista	dari	cacing	
pita seperti beri kut ini.

Gelembung/cycticercus 
ini	berisi	cairan	yang	terdiri	
dari	protein,	lemak,	garam-
garam,	dan	air	untuk	ke	hi-
dupan	sco lex. Jaringan yang 
ditempati	 oleh	 kista	 la		ma	

kelamaan	men		ja	di	 mati	 dan	membentuk	 daerah	 per	kapuran	 se	hingga	 ke	-
lihatan	bercak-ber	cak	putih	seperti	be	ras.	Oleh	karena	itu,	pe	nya	kit	ini	oleh	
masyarakat	 se			tempat	 disebut	 sebagai	 pe	nyakit	 Beberasan. “Beberasan”	 ini	
mempunyai	 tempat	yang	di	sukai	 (predileksi)	yaitu	di	daerah	otot	maseter,	
jantung,	lidah,	trisep,	dan	diafragma	(Dharmojono,	2001).

Cacing	 cestoda	 Taenia 
solium dan T. saginata masing-
masing	 dengan	 sta	dium	 lar	-
vanya yaitu Cysticercus cellu-
losae dan C.bovis. Hospes 
de			finitif	 dari	 kedua	 taenia	
ini	 adalah	ma			nusia,	 di	mana	
cacing	 ini	 tinggal	 pada	 usus	
ha lus. Hospes intermediet	 dari	
T.solium	 adalah	 babi	 pi	ara-
an	 dan	 babi	 liar,	 semen	tara	
untuk T. saginata	 ada	lah	sa			pi	
ter	utama	 sapi	 piara	an	 (Acha	
and	Szyfres,	1987).	Ca	cing	Taenia sp. memiliki kepala (scolex) yang	dileng			kapi	
dengan	4	buah	sucker	berbentuk	elips	sehingga	dapat	menempel	dengan	kuat	
pada	dinding	usus.	Scolex dari T. saginata	 tidak	mempunyai	kait (rostellum), 
sedangkan	 pada	 T. solium	 ditemukan	 2	 baris	 kait.	 Di	 belakang	 dari	 scolex 
terdapat	segmen-segmen	yang	disebut	proglotid. Proglotid	dari	T. saginata ber-
sifat	motil	 sehingga	 dapat	 bergerak	 sendiri	 apabila	 dilepaskan	 dari	 scolex, 
sedangkan	proglotid	T. solium	 tidak	motil	sehingga	tetap	tinggal	pada	tinja	
(Soeharsono, 2002).

Gambar 58. Cysticercus (gelembung) pada hati 
(Anon., 2014a).

Gambar 59. Cysticercus pada karkas (Anon, 2014a).



Gambar 60. Proglotid gravid cacing pita T. saginata dengan 
lebih dari 15 percabangan uterus (Dok. Sadra Dharmawan 

dalam Soeharsono, 2002).
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Strobila (untaian seg-
men) untuk T. solium me-
miliki ukuran panjang 2-4 m 
dan	tersusun	oleh	800-1000	
proglotid (segmen). Proglotid 
yang	 gravid	 mengandung	
sekitar 30.000-50.000 telur. 

Proglotid	ini	dilepaskan	
dari	 strobila	 dalam	 kelom-
pok	yang	terdiri	dari	5	atau	
6 proglotid	 bersama	 feses.	
Babi	memiliki	sifat	yang	co-
prophagic	 dapat	 memakan	

jumlah	telur	yang	banyak	yang	terdapat	dalam	proglotid. Embrio (oncosphere) 
akan	dilepaskan	dari	telur	dalam	saluran	pencernaan	babi,	se	lanjutnya	akan	
menembus	dinding	usus,	dan	dalam	24-72	jam	menyebar	dari	usus	melalui	
sistem	pembuluh	darah	menuju	berbagai	 jaringan	dan	organ	yang	berbeda	
dari	tubuh.	Perkembangan	secara	lengkap	dari	Cysticercus (C. cellulosae) me-
makan waktu 9-10 minggu. 

Gambar 61. Proglotid dewasa (Anon, 2014b).

Bilamana	manusia	mengonsumsi	daging	babi	yang	tidak	cukup	dimasak	
yang	mengandung	 cysticercus, scolex dari	 larva	 akan	menempel	 pada	 usus	
halus	 dan	 akan	menembus	 dinding	 usus,	 biasanya	 di	 daerah	 jejunum.	 Se-
telah	62	sampai	72	hari,	larva	akan	berkembang	menjadi	taenia	dewasa	dan	
proglotid	 yang	 pertama	 akan	 dikeluarkan	 bersama	 feses,	 yang	 selanjutnya	
akan membentuk siklus T. solium	 baru	 yang	 dapat	 bertahan	 dalam	 usus	
halus manusia untuk waktu yang lama. Dari sisi kesehatan masyarakat,                             
T. solium	 menginfeksi	 manusia	 berasal	 dari	 telur	 taenia	 dan	 selanjutnya	
dapat	berkembang	menjadi	cysticercus	pada	jaringan	manusia	sendiri.
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Perbedaan	di	antara	strain	atau	subspesies	dari	cysticercus	biasanya	di-
dasarkan	atas	adanya	perbedaan	ukuran	kait	dari	cysticercus, baik	yang	di-
temukan	 pada	 babi,	 kucing,	 anjing,	 manusia,	 ataupun	 baboon.	Cysticercus 
mul tilobular tanpa scolex	sering	dijumpai	pada	cysticercosis	manusia	di	Meksiko	
sebagai Cysticercus racemosus	 yang	 diduga	 berasal	 dari	 larva	 T. solium. 
Sebagian	besar	peneliti	percaya	bahwa	cacing	ini	merupakan	keturunan	dari	
T.solium.

Strobila	dari	T.saginata	 lebih	panjang	dibandingkan	dengan	strobila	dari	
T. solium.	Tersusun	dari	1000	sampai	2000	proglotid	dengan	panjang	4-10	m.	
Proglotid	yang	gravid	dapat	mengandung	lebih	dari	100.000	telur,	dilepaskan	
dari	 strobila satu	 demi	 satu.	 Telur	 akan	 dikeluarkan	 dari	 proglotid atau	 di-
lepaskan bilamana proglotid	 hancur,	 tetapi	hanya	 setengah	dari	 jumlah	 ter-
sebut	 mengandung	 oncosphere	 yang	 matang	 dan	 infektif.	 Sebagian	 besar	
oncosphere	akan	matang/dewasa	di	lingkungannya.	Selanjutnya	telur	yang	di-
makan	oleh	sapi	pemakan	rumput	akan	berkembang	menjadi	cysticercus (C. 
bovis). Perkembangannya memerlukan waktu 60-75 hari. Cysticercus mulai 
mengadakan	 generasi	 dalam	 beberapa	 minggu,	 dan	 setelah	 9	 bulan	 ke-
banyak	an	dari	jumlahnya	akan	mati.	Manusia	menjadi	terinfeksi	dengan	cara	
memakan	daging	sapi	yang	kurang	dimasak	yang	mengandung	cysticercus. 
Taenia	dewasa	akan	berkembang	pada	usus	halus	manusia	dalam	10	sampai	
12	minggu	dan	akan	memulai	kembali	dengan	siklus	yang	baru.	Cysticercus 
pada	 manusia	 akibat	 memakan	 telur	 dari	 T.saginata	 sangat	 jarang	 terjadi.	
Telur	 dari	 T. saginata	 dapat	 bertahan	 hidup	 dalam	 beberapa	minggu	 atau	
bulan	di	dalam	air	limbah,	air,	atau	pada	rerumputan.

Selain T. solium dan T. saginata	spesies	lainnya	yang	dapat	menginfeksi	
ma	nusia	di	antaranya	T. crassiceps yang menyebabkan cysticercus intraocular 
pada	 manusia	 di	 Kanada,	 Cysticercus	 dari	 T. ovis	 ditemukan	 pada	 spinal 
cord	manusia	di	USSR	dan	Cysticercus oleh T. hydatigena	dan	T.taeniaeformis 
ditemukan	pada	jaringan	hati	manusia	(Acha	and	Szyfres,	1987).

Distribusi Geografis

Di	 antara	 kedua	 spesies	 taenia	 ini	 telah	 tersebar	 luas	 ke	 seluruh	 du-
nia. T. solium	lebih	sering	dijumpai	di	negara-negara	berkembang,	sementara						
T. saginata	lebih	bersifat	umum.

kejadian pada Manusia

Diperkirakan	 pada	 tahun	 1947,	mendekati	 39	 juta	 orang	di	 dunia	 ter-
infeksi	oleh	T. saginata	dan	2,5	juta	orang	terinfeksi	oleh	T. solium. Beberapa 
peneliti	 berpendapat	 bahwa	 sejak	 saat	 itu	 jumlah	 orang	 yang	 terinfeksi 
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semakin	 meningkat	 sejalan	 dengan	 peningkatan	 jumlah	 populasi	 hewan	
dan	manusia.	 Namun	 prevalensi	 taeniasis	 pada	manusia	 belum	 diketahui	
dengan	pasti.	

Tingkat	distribusi	dan	prevalensi	dari	kedua	jenis	taeniasis	ini	bervariasi	
di	berbagai	wilayah	geografis	di	dunia.	Beberapa	 faktor	 sosioekonomi	dan	
budaya	memengaruhi	tingkat	prevalensi	penyakit.	Taeniasis	yang	disebabkan	
oleh T. solium	lebih	sering	dijumpai	di	negara-negara	berkembang	daripada	
negara-negara	 industrialisai.	 Keadaan	 ini	 disebabkan	 karena	 perbedaan	
lingkungan	dan	standar	higiene	perseorangan	yang	sejalan	dengan	mening-
katnya pe nguasaan teknologi. Taeniasis	yang	disebabkan	oleh	T. solium	tidak	
ada	dij	umpai	dari	kelompok	Muslim	dan	Yahudi	yang	membatasi	umatnya	
untuk	mengonsumsi	daging	babi.	Kebiasaan	makan	dengan	berbagai	menu/
hi	dangan	yang	dibuat	dari	daging	mentah	merupakan	faktor	penting	dalam	
penyebaran	kedua	taeniasis	pada	kelompok	populasi.	Infeksi	yang	disebabkan	
oleh T. saginata	 berpeluang	meningkat	di	 negara-negara	Eropa	 karena	me-
ningkatnya komsumsi steak tipis. Faktor lainnya yang ikut berperanan ter-
hadap	 peningkatan	 kasus	 taeniasis	 pada	 beberapa	 tahun	 belakangan	 ini	
adalah	peningkatan	penggunan	deterjen	yang	merintangi	perusakan	secara	
alamiah	telur	parasit	dalam	selokan-selokan	air.

Gambar 62. Gambar otak yang mengandung sejumlah Cysticercus/Neurocysticercosis (Anon, 2014a). 

Negara	dengan	kasus	endemik	yang	sangat	tinggi	(lebih	dari	10%	dari	
total	populasi)	akibat	 infeksi	T. saginata	 adalah	Ethiopia,	Kenya,	dan	Zaire.	
Daerah-daerah	 endemik	 lainnya	 yaitu:	 Uni	 Soviet/Rusia,	 negara-negara	
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Mediterania	 (Syria,	Lebanon	dan	Yugoslavia).	Pada	sebagian	besar	wilayah	
Yu	goslavia	ditemukan	adanya	 tingkat	 infeksi	pada	anak-anak	sampai	65%.	
Asia	 Barat	Daya,	 Jepang,	 Eropa,	 dan	Amerika	 Se	latan	merupakan	 daerah-
daerah	 dengan	 prevalensi	 yang	 sedang.	 Sementara	 itu	 Ka	nada,	 USA,	
Australia,	dan	be	be	rapa	negara	Pasifik	Barat	memiliki	tingkat	prevalensi	pe-
nyakit	yang	rendah.	Infeksi	yang	disebabkan	oleh	T. solium	bersifat	endemik	
di	Amerika	Latin,	Afrika	Selatan	(khususnya	Bantu),	dan	negara-negara	non-
Islam	di	Asia	Tenggara.

Permasalahan	 khusus	 berkaiatan	 dengan	 kesehatan	 masyarakat	 yaitu	
infeksi	 pada	manusia	 yang	disebabkan	 oleh	C. cellulosae sering menimbul  - 
kan penyakit yang sangat serius. Cysticercus	 pada	 manusia	 tetap	 ada	 di	
seluruh	 dunia,	 khususnya	 di	 daerah-daerah	 pedesaan	 di	 negara-negara	
ber	kembang	 termasuk	di	dalamnya	adalah	di	Amerika	Latin.	Bentuk	yang	
sangat serius berupa neurocysticercosis	 telah	ditemukan	di	17	negara-negara	
Amerika	Latin.

WHO	merinci	 kejadian	neurocysticercosis	 ditemukan	 sekitar	 0,43%	dari	
123.826	kasus	yang	diautopsi	(2/3	dari	jumlah	tersebut	adalah	penduduk	dari	
Amerika	 Latin).	Diperkirakan	 sebanyak	 100	 orang	dari	 100.000	 penduduk,	
menderita	 neurocysticercosis	 dan	 sebanyak	 30	 orang	 dari	 jumlah	 tersebut	
juga	menderita	 ocular atau periocular cysticercosis.	 Tingkat	morbiditas	 yang	
tinggi	 dijumpai	 di	 Brazil,	 Chili,	 Peru,	 Elsavador,	 Guatemala,	 dan	Meksiko	
(WHO, 1979 dalam	 Acha	 and	 Szyfres,	 1987).	 Prevalensi neurocysticercosis 
tertinggi	ditemukan	di	Meksiko	dan	Amerika	Tengah.	Diperkirakan	bahwa	
cysticercus	 se	bagai	 penyebab	 kematian	 pada	 orang	 yang	 dirawat	 di	 rumah	
sakit	 sebesar	 1%	 dan	mengakibatkan	 terjadinya	 tumor	 intracranial sebesar 
25%.	Kejadian	kasus	di	Triangulo	Mineiro,	Minas	Gerais,	Brazil	ditemukan	
bahwa	 kejadian	 cysticercus	 sebesar	 2,4%	 dari	 2.306	 orang	 yang	 diautopsi.	
Dari	 jumlah	 tersebut,	 sebanyak	 66%	dari	 orang	 yang	 terinfeksi	 ditemukan	
adanya	kista	pada	 sistem	 saraf	pusatnya,	 26,8%	 terlokalisasi	pada	 jantung,	
25%	pada	otot-otonya,	dan	7,1%	ditemukan	pada	lapisan	kutaneus	(Gobbi	et 
al., 1980 dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).

Di	India	cerebral cysticercosis	menempati	posisi	kedua	setelah	tuberkulosis 
sebagai	 penyebab	 penyakit	 dan	 merupakan	 salah	 satu	 penyebab	 epilepsi.	
Neurocysticercosis	juga	umum	terjadi	di	Indonesia	(Acha	and	Szyfres,	1987).

kejadian pada Hewan

Informasi	 cysticercosis	 pada	 babi	 dan	 sapi	 biasanya	 diperoleh	 dari	 ca-
tatan	 inspeksi	daging	di	 rumah	pemotongan	hewan	dan	perusahan	penge-
pakan.	 Namun	 suatu	 hal	 yang	 perlu	 diperhatikan	 bahwa	 inspeksi	 hanya 
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terbatas	 pada	 pemeriksaan	 karkas	 saja.	 Meningkatnya	 infeksi	 pada	 babi	
terutama	 di	 daerah	 pedesaan	 adalah	 akibat	 dari	 adanya	 kesempatan	 dari	
babi	untuk	memakan	feses	manusia,	yang	umumnya	dipotong	sendiri	oleh	
pemiliknya	tanpa	adanya	pengawasan	dari	dokter	hewan	atau	dijual	 tanpa	
pengawasan. 

Pada	 suatu	 daerah	 bilamana	 taeniasis	 pada	 manusia	 tetap	 ada	 maka	
taeniasis	pada	hewan	juga	ditemukan	dengan	prevalensinya	yang	bervariasi	
antara	 satu	 daerah	 dengan	 daerah	 lainnya.	 Di	 Amerika	 hanya	 beberapa	
negara	 dan	 kepulauan	 Karibia	 yang	 belum	 mencatat	 parasitosis	 ini.	 Di	
Brazil	 terhitung	 lebih	dari	 65%	dari	 total	 babi	 di	Amerika	Latin,	 sebanyak	
0,83%	dari	 12	 juta	babi	yang	dipotong	anatara	 tahun	1970-1972	ditemukan	
terinfeksi	oleh	C. cellulosae.	Tingkat	yang	sama	juga	dijumpai	di	Meksiko	dan	
negara-negara	Amerika	Selatan	seperti	Chili	(0,7%)	dan	Kolombia.	

Informasi	mengenai	sapi	yang	terinfeksi	lebih	terbatas.	Di	empat	negara	
Amerika Selatan tingkatnya bervariasi antara 0,01% (Kolombia), 0,04% (Chili) 
dan	0,5%	(Uruguay),	selanjutnya	2,65%	(Brazil).	Tingkat	 infeksi	cysticercosis 
pada	 sapi	 yang	 cukup	 tinggi	 dijumpai	 di	 Botswana	 dan	 Kenya,	 masing-
masing	 8%	 dan	 20%	 sesuai	 dengan	 hasil	 pencatatan	 rumah	 pemotongan	
hewan untuk keperluan ekspor.

Kerugian	 ekonomi	 akibat	 dari	 penyitaan	 karkas	 sapi	 dan	 babi	 yang	
terinfeksi	cysticercus	menjadi	sangat	nyata.	Pada	tahun	1963,	ditemukannya	
cysticercosis	 pada	 karkas	 babi	menimbulkan	 kerugian	 ekonomi	 sebesar	 1,5	
juta	dolar	akibat	penyitaan	karkas	yang	terinfeksi.	Begitu	juga	halnya	dengan	
penyitaan	karkas	di	Meksiko	pada	tahun	1980	terhadap	264.000	karkas	babi	
yang	menimbulkan	kerugian	ekonomi	sekitar	43	juta	dolar	Amerika.	Kerugian	
ekonomi	yang	ditimbulkan	akibat	cysticercosis	 tidak	hanya	disebabkan	oleh	
adanya	 parasitosis	 pada	 tubuh	 hewan	 saja,	 melainkan	 juga	 biaya	 yang	
dibutuhkan	untuk	pengobatan	terhadap	orang	yang	terinfeksi.

Penyakit pada Manusia

Taeniasis	yang	disebabkan	oleh	T. saginata	 sering	bersifat	subklinis	dan	
hanya	diketahui	melalui	pemeriksaan	feses,	sementara	orang	yang	terinfeksi	
berkonsultasi	 ke	 dokter	 bilamana	 merasa	 adanya	 pergerakan	 proglotid	 di	
daerah	 analnya.	 Dalam	 kasus	 klinis,	 gejalanya	 yang	 sangat	 umum	 berupa	
kesakitan	 daerah	 abdominal,	 mual,	 kelemahan,	 kehilangan	 berat	 badan,	
kembung,	 dan	 diare	 atau	 konstipasi.	 Pasien	 dapat	 memperlihatkan	 salah	
satu	atau	beberapa	dari	gejala	tersebut.	Proglotid	yang	gravid	dari	T. saginata 
kadang-kadang	 ber	pindah	 ke	 berbagai	 organ	 (appendix, uterus, kantong 
empedu,	 saluran	 naso	pharyngeal),	 menimbulkan	 terjadinya	 beberapa	 ke-
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lain	an	 berkaitan	 dengan	 tempat	 yang	 dipredileksikan.	 Reaksi	 individu	
terhadap	 infeksi	 berbeda-beda	 dan	 dapat	 dipengaruhi	 oleh	 faktor	 psikis	
ketika	 penderita	 telah	 melihat	 pro glotid (Pawlowski, 1982 dalam	 Acha	 and	
Szyfres,	1987).	

Taenia	yang	disebabkan	oleh	T. solium	lebih	jarang	menampakan	tanda	
klinis	 daripada	 yang	 disebabkan	 oleh	T. saginata	 dan	 biasanya	 ringan	 dan	
tenang.	Dapat	juga	terjadi	komplikasi	seperti	appendicitis dan cholengitis yang 
pernah	 tercatat	pada	 infeksi	yang	disebabkan	oleh	T. solium. Kenyataan ini 
menjelaskan bahwa proglotid dari	T. solium	kehilangan	sifat	motilitasnya.

Cysticercus merupakan	 penyakit	 yang	 serius.	 Masa	 inkubasinya	 ber-
variasi,	gejalanya	dapat	terlihat	dari	15	hari	sampai	beberapa	tahun	setelah	
infeksi	 terjadi.	Manusia	dapat	mengandung	satu	sampai	ratusan	cysticercus 
dalam	berbagai	 jaringan	dan	 organnya.	 Lokasi	 yang	 sering	dijumpai	 yaitu	
pada	sistem	saraf	pusat (neurocysticercus)	dan	tempat	yang	kedua	yakni	pada	
mata	 dan	 jaringan	 di	 sekitarnya	 (ocular dan	 periocular cysticercosis).	 Lokasi	
pada	otot	dan	jaringan	ikat	subkutneus	umumnya	tidak	menunjukkan	gejala	
klinis, namun apabila jumlah cysticercus-nya banyak akan menyebabkan 
terjadinya	 kesakitan	 pada	 otot,	 kekakuan,	 dan	 kelemahan.	 Gejala	 neuro-
cysticercosis	 bervariasi	 sesuai	 dengan	 jumlah	 cysticercus,	 sesuai	 dengan	 sta-
dium	perkembangannya	(muda,	dewasa,	utuh,	degeneratif),	tergantung	pada	
morfologi	strain (vesicular atau racemose), lokasinya	pada	sistem	saraf	pusat	
dan	 reaksi	 dari	 penderita.	 Lokasi	 cysticercus	 lebih	 sering	 pada	 meningen,	
cortex	cerebral,	dan	ventrikel,	jarang	pada	parenchyma.	

Gejala	 umumnya	 tampak	 beberapa	 tahun	 setelah	 infeksi.	 Bilamana	
ter	jadi	 kematian	 larva,	 akan	menimbulkan	 reaksi	 peradangan	 yang	 toksik.	
Gejalanya	 sering	 tidak	 diketahui	 dengan	 pasti	 karena	 menyerupai	 tumor	
cerebral,	 me ningitis basalis, encephalitis, hipertensi intracranial, dan hysteria. 
Ge	jala	 yang	 sangat	menciri	 pada	 penderita	 seperti	 serangan	 epilepsi	 yang	
berulang	dalam	interval	yang	tidak	tentu.	Kehadiran	cysticercus	dalam	sistem	
saraf	 pusat	 tidak	 selalu	 memunculkan	 gejala	 klinis.	 Data	 dari	 beberapa	
negara	 di	Amerika	 Latin	 menunjukkan	 bahwa	 sebesar	 46,8%	 pasien	 yang	
diautopsi	positif	cysticercus dalam	sistem	saraf	pusatnya	tidak	menunjukkan	
gejala	klinis	parasitosis	selama	hidupnya	(Acha	and	Szyfres,	1987).

WHO mengakui bahwa neurocysticercosis sebagai	salah	satu	dari	17	pe-
nya	kit	 yang	 kurang	mendapatkan	perhatian	 (WHO,	 2010).	Kejadian	neuro-
cysticercosis	 disebabkan	 oleh	 terjadinya	 infeksi	 larva	 dari	 Taenia solium. 
Dalam	hal	 ini,	manusia	 bertindak	 sebagai	 hospes	definitif	 dan	 intermediet	
dari	T. solium,	meskipun	sebagai	hospes	intermediet,	manusia	tidak	berperan	
langsung	dalam	transmisi	parasit.	Manusia	terinfeksi	oleh	cacing	pita	T. so-
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lium	 dewasa	 setelah	menelan	metacestode	 dewasa (cysticercus) yang berasal 
dari	daging	babi	yang	tidak	cukup	dimasak	(Lightowelers,	2013).

Ocular dan periocular cysticercosis	 agak	 jarang	 dijumpai	 (sekitar	 20%	
dari	 kasus).	 Cysticercus	 terutama	 berlokasi	 pada	 vitreous humor, jaringan 
subretinal,	dan	ruang	depan	dari	mata.	Parasitosis	menyebabkan	uveitis, iritis, 
dan retinitis	serta	dapat	 juga	menimbulkan	terjadinya	pelpebral conjunctivitis 
dan	dapat	berpengaruh	pada	otot	motorik	dari	mata.

Taeniasis	dapat	ditangani	dengan	pemberian	niclosamid (Yomesan) atau 
praziquantel,	 tetapi	 saat	 ini	 tidak	 ada	 kemoterapi	 yang	 dianggap	 efektif	
untuk mengatasi cysticercosis.	Pembedahan	hanya	dilakukan	pada	penyakit	
yang	serius	khususnya	pada	penderita	neurocysticercosis. Diperkirakan sekitar 
30%	dari	beberapa	pasien	meninggal	saat	operasi	atau	setelah	operasi.	Per-
kembangan	 obat-obatan	 baru	 khususnya	 praziquantel	 menjanjikan	 suatu	
harapan	 dalam	 pengobatan,	 tetapi	 suatu	 pertanyaan	 penting	 yang	 belum	
ter	pecahkan	 berkaitan	 dengan	 pengobatan	 ini	 di	 antaranya:	 indikasi	 dan	
kon	traindikasi,	dosis,	dan	 lamanya	pengobatan.	Dari	hasil	 suatu	penelitian	
klinis	dijumpai	bahwa	pengobatan	dengan	obat	ini	cukup	baik	pada	80%	dari	
kasus.	Hasil	 yang	 cukup	memuaskan	 adalah	praziquantel	 efektif	 terhadap	
60% kasus neurocysticercosis.	Namun	yang	mesti	selalu	diingat	adalah	bahwa	
obat	tidak	berpengaruh	terhadap	cysticercus	yang	telah	mengalami	kalsifikasi	
serta	 kasus	 yang	 semula	 asimtomatik	 menjadi	 simtomatik	 karena	 adanya	
perubahan	dalam	parasit	 sendiri	 secara	alamiah,	adanya	perubahan	dalam	
cysticercus,	atau	adanya	reaksi	dari	hospes	akibat	dari	suatu	pengobatan.	Dari	
semua	alasan	ini	dan	 juga	disebabkan	karena	situasi	darurat	yang	semakin	
meningkat,	 pengobatan	 disarankan	 hanya	 untuk	 kasus	 neurologik	 di	
bawah	pengawasan	dokter.	Dalam	 studi	 terakhir	 di	Meksiko,	 praziquantel	
diberikan	selama	15	hari	terhadap	26	pasien	dengan	gejala	Cysticercosis	pada	
parenkim	cerebral	dengan	status	kesehatan	umumnya	yang	baik	serta	tidak	
menderita	 hipertensi intracranial.	 Selama	 pengobatan,	 ditemukan	 adanya	
suatu	peradangan	kuat	yang	diakibatkan	oleh	adanya	peningkatan	protein	
dan	sel	pada	cairan	cerebrospinal	sehingga	menimbulkan	terjadinya	cephalgia, 
dan	gejala-gejala	neurologik	lainnya.	Setelah	3	bulan	semua	pasien	menjadi	
baik	dan	50%	men	jadi	asimtomatik.	Hasil	computer tomography menunjukkan 
bahwa	 jumlah	kista	menurun	dari	151	menjadi	51,	diameter	dari	kista	 juga	
menurun	 sekitar	 72%,	 dan	 9	 dari	 ke-26	 pasien	 tidak	 lagi	 menunjukkan	
ada		nya	kista	pada	 radiographs	 (Sotelo	 et al., 1984 dalam	Acha	 and	Szyfres,	
1987).	 Praziquantel	 100%	 efektif	 pada	 pengobatan	 sistiserkus	 subkataneus	
(Baranski, 1984 dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).	Penelitian	klinik	terhadap	178	
pasien	 dengan	 dosis	 harian	 20-75	mg	 praziquantel/kg	 berat	 badan	 selama 



194 B u k u  A j a r  Z o o n o s i s

6-21	 hari	menghasilkan	 adanya	 suatu	 perubahan	 klinik	 yang	 sangat	 nyata	
(Groll,	1982	dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).

Penyakit pada Hewan

Cysticercosis	pada	hewan	kali	pertama	dilaporkan	oleh	Le	Coultre	(1920)	
pada	babi	di	Bali.	Pada	waktu	itu	menurut	survei,	babi	bali	sebanyak	1,8-3,2%	
terinfeksi	 oleh	 cysticercosis (Dharmojono, 2001). Cysticercosis	 biasanya	 tidak	
bermanifestasi	 klinis	 pada	 hewannya	 sendiri.	 Infeksi	 secara	 eksperimental	
pada	 sapi	 dengan	 telur	 T. saginata	 dosis	 tinggi	 dapat	 mengakibatkan	 ter-
jadinya	demam,	kelemahan,	anoreksia,	dan	kekakuan	otot.	Kematian	dapat	
terjadi	akibat	terjadinya	myocarditis.	Pada	kasus	tertentu,	babi	yang	terinfeksi	
dapat	menimbulkan	terjadinya	hipersensitivitas	dari	jungur,	paralysis	lidah,	
dan	 bentuk	 konvulsi	 epilepsi.	Anjing	 yang	memakan	 feses	manusia	 dapat	
menjadi	 terinfeksi	 oleh	 telur	 dari	 T. solium,	 kadang-kadang	 menunjukkan	
gejala klinis Cysticercus cerebral	yang	mungkin	mengelirukan	dengan	penyakit	
rabies	(Acha	and	Szyfres,	1987).

sumber infeksi dan Model Transmisi

Berbeda	 halnya	 dengan	 berbagai	 penyakit	 zoonosis	 lainnya,	 pada	
penyakit	 ini	 manusia	 merupakan	 mata	 rantai	 yang	 esensial	 di	 dalam	
epidemiologi	 taeniasis	dan	 cysticercosis.	Manusia	merupakan	hospes	definitif	
dari	 kedua	 spesies	 Taenia.	 Feses	 manusia	 akan	 mengontaminasi	 padang	
rerumputan	dari	 sapi	dan	menginfeksi	babi	yang	coprophagus. Taenia dapat	
hidup	dalam	 beberapa	 tahun	 di	 dalam	usus	 halus	manusia,	 dan	 sejumlah	
telur	 dalam	 proglotid	 yang	 gravid	 akan	 dikeluarkan	 bersama	 feses	 dalam	
ratusan	 hingga	 jutaan	 dalam	 sehari	 walaupun	 tidak	 semuanya	 matang.	
Kadang-kadang	 hanya	 dengan	 satu	 orang	 yang	 terinfeksi	 dapat	 menjadi	
sumber	infeksi	bagi	ratusan	sapi	dalam	suatu	kandang.	

Kehidupan	 dari	 telur	 pada	 padang	 pengembalaan	 tergantung	 pada	
ke		adaan	 temperatur	 dan	 kelembapan:	 pada	 musim	 panas	 di	 Eropa,	 telur	
dapat	 hidup	 sekitar	 2	 bulan	 pada	 kondisi	 lingkungan,	 sementara	 pada	
musim	dingin	telur	dapat	hidup	lebih	dari	5	bulan.	Di	dataran	tinggi	Kenya,	
telur T. saginata	 didapatkan	 masih	 ada	 sampai	 setahun.	 Di	 negara-negara	
berkembang	 di	 mana	 orang-orangnya	 sering	 defekasi	 di	 lahan	 terbuka,	
mengakibatkan	antara	sapi	dan	babi	akan	sangat	mudah	memperoleh	telur	
Taenia.	 Penggunaan	 air	 untuk	 irigasi	 atau	 air	 yang	 terkontaminasi	 dari	
sungai	atau	sumber	lainnya	untuk	keperluan	pada	hewan	akan	memberikan	
kontribusi	 terhadap	 penyebaran	 cysticercosis. Telur Taenia	 dapat	 terbawa	
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beberapa	kilometer	oleh	air	sungai	dan	dapat	juga	dipindahkan	oleh	burung	
camar	atau	burung	lainnya	dalam	jarak	yang	cukup	jauh.

Hospes intermediet (sapi, babi) mengembangkan cysticercus	dalam	jaring-
annya setelah memakan telur Taenia (C. bovis)	yang	terus	dapat	hidup	pada	
sapi	yang	hidup	sekitar	9	bulan	dan	selama	2	minggu	pada	karkas,	sementara	
C. cellulosae	dapat	hidup	beberapa	 tahun	pada	babi	dan	 lebih	dari	 1	bulan	
pada	karkas.

Manusia	mendapatkan	Cysticercosis terutama melalui jalur ingesti telur 
T. solium	yang	 terdapat	pada	pangan	 (sayuran	dan	buah)	dan	air	yang	 ter-
kontaminasi	oleh	feses	dari	Taenia	hewan	karier,	dan	akibat	 ingesti	 telur	ke	
mulut akibat tangan yang terkontaminasi karena kebiasaan higiene yang 
ku rang atau akibat ingesti oncosphere	 yang	 berasal	 dari	 saluran	 usus	 yang	
dipindahkan	dari	daerah	anus	ke	mulut	(anus-tangan-mulut).	Atas	dasar	itu	
proglotid	yang	gravid	dari	Taenia	dapat	dibawa	ke	lambung	akibat	dari	adanya	
peristaltik	balik	dan	dari	lambung	kembali	ke	usus.	Pada	saat	itu	oncosphere 

Gambar 63. Siklus transmisi Taeniasis dan Cysticercosis
(Taenia saginata/Taenia solium) (Mahon and Manuselis, 2000).
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akan	dibebaskan	sehingga	akan	meninggkatkan	kejadian cysticercosis, tetapi 
mekanisme	autoinfeksi	ini	belum	dikonfirmasikan.

Gambar 64. Cysticercus bovis menyerupai biji mentimun atau beras pada urat daging sapi percobaan 
yang diinfeksi dengan proglotid T. saginata (Dok. Sadra Dharmawan dalam Soeharsono, 2002).

Suatu	hal	yang	sangat	berlainan	dalam	hal	tingkat	prevalensi	taeniasis	
T. solium	 dan	 cysticercus	 babi	 dan	manusia	 antara	 negara	 berkembang	 de-
ngan	 negara	 industrialisasi	 terutama	 diakibatkan	 oleh	 adanya	 perbedaan	
sistem	pemeliharaan	dari	babi.	Infeksi	yang	disebabkan	oleh	T. solium hampir 
tidak	terlihat	di	negara-negara	maju	karena	pengelolaan	babi	secara	modern	
tidak	 memungkinkan	 adanya	 jalan	 masuk	 bagi	 feses	 manusia,	 berbeda	
halnya	dengan	sistem	pemeliharaan	keluarga	yang	terjadi	di	negara-negara	
berkembang.	 Per	bedaan	 dalam	 hal	 sanitasi	 lingkungan,	 pendidikan,	 dan	
pemahaman	 ter	hadap	 higiene	 dari	 perorangan	 sangat	 menunjang	 adanya	
perbedaan	 ini.	 Lebih	 jauh	 taeniasis	 pada	 manusia	 hanya	 terjadi	 di	 antara	
populasi	yang	kebiasaannya	mengonsumsi	daging/organ	yang	tidak	cukup	
dimasak.

Manusia	mendapat	infeksi	T. saginata	akibat	mengonsumsi	daging	sapi	
yang	mengandung	cysticercus (C. bovis)	yang	kurang	cukup	dimasak.	Infeksi	
pada	manusia	berkaitan	erat	terhadap	kebiasaan	mengonsumsi	daging	sapi	
yang	mentah/kurang	cukup	dimasak.	

Diagnosis

Diagnosis	 pada	 taeniasis	 intestinal	manusia	 dibuat	 dari	 adanya	 iden-
tifikasi	 proglotid	 yang	 gravid	 pada	 feses.	 Dalam	 kasus	 yang	 disebabkan	
oleh T. saginata	disarankan	untuk	menggunakan	“anal swab”	dibandingkan	
dengan	 pengujian	 secara	 langsung	 terhadap	 sempel	 feses.	 Proglotid	 tidak	
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akan	 dilepaskan	 pada	 awal-awal	 infeksi	 sehingga	 pengujian	 semestinya	
diteruskan	jika	hasilnya	negatif.

Diferensial	 diagnosis	 antara	T. saginata dan T. solium	 didasarkan	pada	
jum	lah	 dari	 cabang	 lateral	 dari	 uterus	 dalam	 proglotid, yang biasanya ber-
jumlah	16-30	pada	spesies	T. saginata dan	7-12	dalam	spesies	T. solium. Salah 
satu	per	bedaanya	yaitu	 tidak	mungkin	ada	proglotid	dengan	cabang	12-16	
cabang.	Bilamana	scolex atau scolices	dipisahkan	(secara	spontan	atau	melalui	
perlakuan) maka T. saginata	 dapat	 dibedakan	 secara	 mikroskopis	 dengan	
me	lihat	tidak	adanya	kait	scolex,	sementara	pada	T. solium	kait	tersebut	ada.	

Diagnosis	dari	cysticercus	subkutaneus	dapat	dibuat	dengan	biopsi	dari	
nodul	 atau	 dengan	 radiography.	Ocular cysticercus	 dapat	 dijumpai	melalui	
opthalmoscopy. Computerized Axial Tomography	(CAT)	merupakan	suatu	metode	
yang	 sangat	berguna	di	dalam	diagnosis	neurocysticercosis	 karena	prosedur	
ini	memberikan	variasi	densitas	terhadap	lesi	untuk	dibedakan	dan	koefisien	
absorban	dari	 jaringan	yang	berbeda	untuk	dihitung.	 Lesi	 pada	 otak	 yang	
di	sebabkan	 oleh	C. cellulosae	 mempunyai	 koefisien	 absorpsi	 yang	 berbeda	
dari	 jaringan	 cerebrum	 normal.	 CAT	 dapat	 membuat	 karakteristik	 dan	
lokalisasi	 dari	 lesi	 (Lombardo,	 1982	dalam	Acha	 and	 Szyfres,	 1987).	Cairan	
cerebrospinal	yang	dipengaruhi	oleh	neurocysticercosis	menunjukkan	adanya	
peningkatan	dalam	level	protein,	khususnya	pada	fraksi	gammaglobulin,	dan	
ditandai	oleh	reaksi	seluler	dengan	persentase	yang	tinggi	dari	plasmacyt	dan	
eosinophil.	 Eosinophilia	 di	 dalam	darah	 juga	 umumnya	 terlihat.	 Bilamana	
digunakan	bersama	dengan	prosedur	diagnostik	lainnya,	uji	serologi	dapat	
dinilai	tetapi	sensitivitas	dan	spesifisitasnya	tidak	selamanya	memuaskan.

Uji	 pilihan	 untuk	 cysticercosis	 pada	manusia	 adalah	 ELISA,	 Immuno-
elec trophoresis, indirect hemagglutination, dan complement fixation. Diagnosis 
cysticercosis	 pada	 sapi	 dan	 babi	 dibuat	 selama	 pemeriksaan	 postmortem	
pada	 suatu	 rumah	 pemotongan	 hewan	 dan	 pada	 pengepakan	 tanaman.	
Metode	 inspeksi	 yang	 didasarkan	 atas	 pemotongan	 pada	 tempat	 di	mana	
cysticercus	umumnya	berlokasi	tidak	efektif	karena	pada	kebanyakan	kasus	
infeksi	yang	sedang	(tidak	berat)	biasanya	akan	terlewati.

kontrol

Tindakan	kontrol	terdiri	dari	pemutusan	rantai	epidemiologi	pada	level	
host definitive (manusia)	dan	pada	host intermediet	 (sapi	dan	babi).	Di	USSR,	
tingkat	 infeksi	 yang	 disebabkan	 oleh	T. saginata	 dapat	 diturunkan	 dengan	
adanya	tindakan	pemberian	pendidikan	kesehatan	masyarakat	dan	treatment 
therapeutic	 pada	 populasi	 di	 dalam	 suatu	 wilayah	 endemik.	 Program	 ini	



198 B u k u  A j a r  Z o o n o s i s

dibuktikan	dengan	antara	tahun	1964	dan	1972,	tingkat	infeksi	pada	karkas	
sapi	menurun	dari	1,09%	menjadi	0,38%.

Faktor	yang	penting	untuk	pencegahan	penyakit	pada	manusia	adalah	
peningkatan	higiene	perseorangan	dan	lingkungan	di	daerah	pedesaan	yang	
erat	kaitannya	dengan	perkembangan	pendidikan	dan	ekonomi.	Pendidikan	
kesehatan	mesti	dilakukan	secara	kontinu	dengan	penekanan	pada	bahaya	
dari	konsumsi	bahan	mentah	atau	daging	yang	kurang	dimasak	(Acha	and	
Szyfres,	1987).	

Lebih	 lanjut	 Dharmojono	 (2001)	 dan	 Soeharsono	 (2002)	 menekankan	
bahwa	 bila	 dalam	 setiap	 irisan	 pemeriksaan	 dapat	 ditemukan	 cysticercosis 
maka	daging	tersebut	harus	diapkir	dan	dimusnahkan.	Apabila	cysticercosis 
yang	 ditemukan	 tidak	 merata,	 daging	 yang	 tertular	 cysticercus	 dapat	 di-
bebaskan	 untuk	 dikonsumsi	 dengan	 syarat	 daging	 tersebut	 harus	 terlebih	
dahulu	mengalami	pembekuan	dengan	suhu	di	bawah	-10°C	minimal	selama	
6	hari	atau	daging	tersebut	harus	dimasak	dengan	suhu	di	atas	60°C.

Suatu	 studi	yang	dilakukan	dalam	dua	dekade	 terakhir	menunjukkan	
bahwa	sapi	menerima	imunitas	yang	kuat	terhadap	reinfeksi	oleh	T. saginata 
dan	resistensinya	dapat	dimunculkan	dengan	inokulasi	oncosphere (rute pa-
ren teral), oncosphere	 yang	 dilemahkan	 dengan	 radiasi	 (ruta	 oral)	 atau	 dari	
ekskresi oncosphere	 pada	media	 biakan.	 Seperti	 biasanya	 vaksinasi	 dengan	
menggunakan spesies yang heterolog seperti T. saginata hydatigena atau 
taenia	yang	lain	telah	menunjukkan	adanya	peningkatan	resistansi	terhadap	
T. saginata.	 Penelitian	 juga	 dipusatkan	 pada	 adanya	 kekebalan	 pasif	 pada	
anak	yang	baru	lahir	melalui	kolostrum	dari	 induk	yang	telah	diimunisasi.	
Antigen	yang	dihasilkan	dari	media	biakan	dengan	cara	aktivasi	oncosphere 
dari	T. taeniaeformis	begitu	juga	halnya	dengan	T. saginata	telah	dapat	mem-
berikan	 imunisasi	 yang	 cukup	 efektif	 pada	 sapi	 bunting,	 baik	 yang	 di-
inokulasikan	 secara	 intramuskuler	 ataupun	 secara	 itramamarial,	 dan	 sebagai	
konsekuensinya	dapat	dipindahkannya	 imunitas	kepada	anak	sapi	melalui	
kolostrum	(Soulsby	dan	Lloyd,	1982	dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).	

Program	pencegahan	terhadap	anak	sapi	yang	baru	lahir	sangat	penting	
dilakukan,	mengingat	bahwa	pada	anak	sapi	dengan	perkembangan	sistem	
imun, cysticercus	 tetap	hidup	 sampai	 9	bulan	dari	 infeksi	 awal.	Di	 sisi	 lain	
bila	infeksi	terjadi	pada	periode	neonatal,	cysticercus	dapat	tetap	hidup	dalam	
beberapa	tahun.	Setelah	periode	kritis	ini,	anak	sapi	dapat	diimunisasi	aktif	
dengan	vaksinasi	pada	umur	2	atau	3	bulan.	

Pada	penelitian	lapang	yang	dilakukan	di	Australia	(Rickard	et al., 1982 
dalam	Acha	and	Szyfres,	1987)	dengan	sejumlah	besar	hewan	yang	merumput	
di	padang	pengembalaan	yang	dialiri	air	limbah,	dapat	menurunkan	tingkat	
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infeksi	 dan	 jumlah	 kasus	 pada	 hewan	 yang	 diimunisasi	 dengan	 antigen																
T. hydatigena.	Dari	 hal	 ini	 disimpulkan	bahwa	 sekalipun	metode	 ini	 secara	
nyata	 menurunkan	 tingkat	 infeksi,	 namun	 secara	 umum	 tidak	 praktis	
digunakan	 dan	 disarankan	 untuk	 menggunakan	 vaksin	 homolog	 dengan	
antigen T. saginata. 

Taeniasis	parasitnya	berada	dalam	saluran	pencernaan	sehingga	masih	
mungkin	diobati.	Obat	yang	biasa	digunakan	adalah	Yomesan	(Dhar	mo	jono,	
2001). Praziquantel	telah	diuji	secara	luas	terhadap	cysticercus	pada	sapi	dan	
telah	menunjukkan	keefektifannya	dalam	dosis	tunggal	50	mg/kg	berat	badan	
pada	cysticercus	umur	3	bulan,	tetapi	tidak	efektif	terhadap	cysticercus umur 
1	bulan	(Gallie	dan	Sewell,	1978	dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).	Praziquantel	
juga	 diuji	 di	Meksiko	 terhadap cysticercus pada	 babi	 dan	 telah	menunjuk		-	
kan	 perlindungan	 yang	 efektif	 (Chavarria	 and	 Diaz	 Gonzalez,	 1978	 dalam 
Acha	and	Szyfres,	1987).	
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Daftar Pertanyaan

1.	 Jelaskan	perbedaan	peranan	manusia	dalam	taeniasis	pada	sapi	dengan	
taeniasis	pada	babi!	

2.	 Jelaskan	perbedaan	proglotid	T. saginata	dengan	T. solium! 
3.	 Mengapa	 kasus	 infeksi	 oleh	 T. solium	 lebih	 sering	 terjadi	 di	 negara-

negara	sedang	berkembang?
4. Jelaskan siklus transmisi Taeniasis dan Cysticercosis!
5.	 Apa	perbedaan	morfologi	dari	T. saginata	dengan	T. solium?
6.	 Jelaskan	bagaimana	manusia	sampai	mendapat	infeksi	cysticercus!
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2. fascioLiasis

sinonim : Hepatic distomiasis, Fasciolosis.
Etiologi : Fasciola hepatica dan Fasciola gigantica,	merupakan	cacing	trematoda	
yang	hidup	pada	saluran	empedu	hewan	herbivora	peliharaan	ataupun	he-
wan	 liar	 dan	 kadang-kadang	 menginfeksi	 manusia.	 F. hepatica berbentuk 
pipih	dengan	panjang	2,5-3	cm	dan	lebar	1,3	cm,	berwarna	kecokelatan,	dan	
ben	tuknya	seperti	daun	salam.	

  Gambar 65. Fasciola hepatica (Anon, 2013).

Parasit	dewasa	melepaskan	telur	yang	belum	berembrio	bersama	dengan	
empedu	menuju	saluran	cerna	yang	selanjutnya	dikeluarkan	bersama	feses.	
Pematangan	dari	telur	memerlukan	temperatur	dan	kelembaban	yang	sesuai.	
Pada	musim	panas	masa	inkubasi	lebih	pendek	dan	pemindahan	miracidium 
(larva)	dari	telur	ke	air	kurang	lebih	1	minggu.	Pada	musim	dingin	dengan	
kondisi	 temperatur	 yang	 rendah,	 penetasan	 baru	 terjadi	 setelah	 beberapa	
bulan.	Telur	yang	 tahan	 terhadap	kondisi	 lingkungan	akan	dapat	bertahan	
dalam	 material	 feses	 sampai	 1	 tahun.	 Lain	 halnya	 dengan	miracidia yang 
bersifat	 mudah	 rusak	 dan	 hanya	 bisa	 ditemukan	 pada	 hospes	 yang	 cocok	
dalam	waktu	8	jam	(Acha	and	Szyfres,	1987).	

Sebagai hospes intermedietnya	adalah	siput	dari	family	Lymnaeidae. Jenis 
siput	yang	sangat	penting	di	berbagai	daerah	yaitu	Lymnaea truncaluta yang 
tersebar	 luas	di	Asia,	Eropa,	dan	Afrika,	L. humilis, L. bulimoides dan L. cu-
bensis	di	Amerika	Utara,	L. viator (L. viatrix)	dan	L. diaphana	di	sebagian	besar	
wilayah Amerika Selatan, L. tomentosa	di	Australia	dan	New	Zealand,	serta	
L. viridis	di	Asia,	Hawaii,	dan	Papua	New	Guinea	 (Boray,	1982	dalam	Acha	
and	Szyfres,	1987).	Setelah	miracidia masuk	ke	tubuh	siput/keong,	miracidium 
selanjutnya	 akan	 berkembang	 menjadi	 sporocyst. Dalam waktu 3 minggu 
sporocyst akan menghasilkan rediae, yang selanjutnya akan menghasilkan 
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anak rediae	(generasi	kedua	dari	rediae)	atau	secara	langsung	berubah	bentuk	
menjadi	cercaria. Jika temperatur memungkinkan, cercaria dapat	keluar	dari	
tubuh	 siput	 dalam	 waktu	 6	 minggu.	 Pada	 suhu	 di	 bawah	 10°C,	 stadium	
larva	dapat	tetap	hidup	sampai	100	hari	di	dalam	siput	tanpa	daya	dukung	
lingkungan	 yang	 baik,	 dan	 selanjutnya	 akan	 memulai	 perkembangannya	
kembali bila temperatur lingkungan naik kembali. 

Tergantung	pada	tempat	hidup	siput,	cercaria	akan	berenang	secara	aktif	
di	air	dan	menempel	pada	tumbuhan.	Selanjutnya	cercaria akan berkembang 
menjadi	metacercaria	yang	ditandai	oleh	kehidupannya	yang	lebih	lama	pada	
lingkungan	basah,	 tetapi	 kurang	 tahan	 terhadap	kekeringan.	Cercaria yang 
telah	 berubah	 bentuk	 menjadi	metacercaria pada	 spesies	 tanaman	 tertentu	
dapat	 mengapung	 pada	 permukaan	 air,	 terbungkus	 oleh	 gelembung-ge-
lembung	udara	yang	kecil	sehingga	metacercaria bisa mengapung. Selanjutnya 
hospes definitifnya	menjadi	 terinfeksi	 akibat	dari	memakan	 tumbuhan	atau	
meminum air yang terkontaminasi metacercaria.	Larva	akan	dilepaskan	dari	
envelop cyst	 di	 dalam	 duodenum,	 selanjutnya	 melalui	 dinding	 usus	 akan	
menuju	ke	ruang	abdominal	dan	selanjutnya	melalui	parenchyma	hati	akan	
menuju	ke	kantong	empedu	sebagai	tempat	pematangannya.	Periode	prepaten 
(waktu	dari	infeksi	sampai	tampaknya	telur	dalam	feses	host)	kurang	lebih	
2	bulan,	namun	 tidak	semua	 fasciola	memiliki	masa	prepaten	dalam	waktu	
yang	 sama	 dan	 proses	 pematangan	 (dewasa)	 bisa	 diperpanjang	 hingga	 2	
bulan	 (Solusby,	 1982).	 Siklus	 akan	 ditandai	 dengan	 pelepasan	 telur	 dari	F. 
hepatica	di	mana	cacing	dewasa	dapat	bertahan	hidup	selama	10	tahun	(Mas-
Coma et al., 2005).    

F. gigantica memiliki	 siklus	hidup	yang	sama	seperti	F. hepatica. Hospes 
intermedietnya	adalah	keong	air	termasuk	subspesies	Lymnaea auricularia. Di 
India	 dan	 Pakistan,	 hospes intermedietnya yaitu L. rufescens,	 di	 Malaysia	 L. 
rubiginosa,	dan	di	 Irak	L euphratica.	Perkembangan	siklus	hidup	F. gigantica 
lebih	panjang	daripada	F. hepatica.	Kejadian	di	antara	kedua	trematoda	ini	di	
berbagai	negara	ditentukan	oleh	adanya	hospes intermediet	yang	cocok	untuk	
perkembangannya. F. hepatica	 tidak	 dapat	mengalami	 siklus	 larva	 pada	 L. 
au ricularia,	 begitu	 juga	 sebaliknya	 dengan	 F. gigantica	 tidak	 bisa	 menga-
lami	 siklus	 larva	pada	L. truncatula. Hospes	definitif	dari	F. gigantica	 adalah	
kambing,	domba,	 sapi,	 zebra,	 dan	kadang-kadang	manusia.	F. gigantica ini 
dibedakan	dengan	F. hepatica	dari	ukuran	besarnya	(2,5-7,5	cm	dibandingkan	
dengan	1,2	cm)	(Acha	and	Szyfres,	1987).
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Distribusi Geografis

F. hepatica	 tersebar	 luas	di	 seluruh	dunia,	 sementara	F. gigantica sering 
terjadi	di	Afrika,	beberapa	negara	Asia,	dan	Hawaii.	Fascioliasis	di	Indonesia	
disebabkan	oleh	infeksi	cacing	F. gigantica. Prevalensi	fascioliasis	di	Indonesia	
bervariasi,	tergantung	pada	musim	dan	daerah.	Prevalensi	fascioliasis	di	Jawa	
Barat	mencapai	90%,	dan	di	Daerah	Istimewa	Yogyakarta	berkisar	antara	40-
90% (Estuningsih et al., 1997). Investigasi Darmawi et al. (2007) menunjukkan 
bahwa	60%	sapi	positif	terinfeksi	cacing	F. gigantica pada	hati	sapi	yang	di-
potong	di	rumah	potong	hewan	Banda	Aceh.

kejadian pada Manusia

Fascioliasis	pada	manusia	 terjadi	secara	sporadik	atau	secara	mewabah	
dan	 telah	 dilaporkan	 terjadi	 di	 beberapa	 negara	 Amerika,	 Eropa,	 Afrika,	
dan	 Asia.	 Wabah	 epidemik	 secara	 besar-besaran	 terjadi	 di	 Perancis	 pada	
tahun	 1956-1957	 yang	 diperkirakan	 menimbulkan	 infeksi	 mendekati	 500	
orang.	 Sumber	 utama	 infeksi	 umumnya	 ditemukan	 pada	 selada	 air	 yang	
terkontaminasi oleh metacercaria	(Malek,	1980	dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).	
Infeksi	 pada	 manusia	 sering	 bersifat	 subklinis	 atau	 menunjukkan	 gejala-
gejala yang ringan. 

kejadian pada Hewan

Fascioliasis	merupakan	penyakit	umum	pada	kambing,	domba,	dan	sapi	
di	 banyak	 belahan	dunia.	 Tingkat	morbiditas	 dan	mortalitasnya	 bervariasi	
dari	satu	wilayah	ke	wilayah	lainnya.	Infeksi	yang	terjadi	di	daerah	endemik	
umumnya	dijumpai	 lebih	dari	50%	kasus.	Suatu	penelitian	yang	dilakukan	
di	 daerah	 Sierra	 dan	Central	 Peru,	 ditemukan	 bahwa	 infeksi	 pada	 domba	
sebesar	 18,6%	pada	 “kantong-kantong	 aslinya”	 dan	 95,8%	pada	 “kantong-
kantong	penye	barannya”.

Kerugian	yang	disebabkan	oleh	hepatic fascioliasis, seperti halnya kasus 
penyakit	kronis	yang	lain,	sulit	untuk	ditentukan.	Efisiensi	produktivitas	sapi	
diperkirakan	turun	8%	pada	infeksi	ringan	dan	lebih	dari	20%	pada	kasus	yang	
meluas.	Pada	domba,	kerugian	pada	produksi	wol	berkisar	 antara	20-39%.	
Kerugian	akibat	kerusakan	hati,	pertumbuhan	domba	menjadi	terhenti	dan	
penurunan	dalam	produksi	wol,	susu,	dan	produksi	daging.	Adanya	nekrose 
hepatitis	yang	terjadi	pada	domba	akibat	dari	adanya	spora	Clostridium novyi 
saat	fasciola	menyerang	hati.	Dalam	suatu	studi	yang	dilakukan	di	Australia,	
anak	 domba	 yang	 secara	 eksperimen	 diinfeksikan	 secara	 oral	 melalui	
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dosis	metacercaria yang	 berbeda,	 kerusakan	 yang	 ditimbulkan	 selanjutnya	
dianalisis	 setelah	 6	 bulan	 infeksi.	 Semua	 kelompok	 perlakuan	 mengalami	
hambatan	 pertumbuhan	 demikian	 juga	 terjadinya	 penurunan	 berat	 badan	
dan	produksi	wol.	Di	samping	itu	diketahui	terjadinya	penurunan	efisiensi	
konversi	pakan	di	dalam	kelompok	perlakuan	dengan	45,	67,	dan	117	fasciola	
(Hawkins	dan	Morris,	 1978	dalam	Acha	 and	Szyfres,	 1987).	 Banyak	 spesies	
hewan	 peliharaan	 dan	 hewan	 liar	 yang	 dapat	 terinfeksi	 oleh	F. hepatica di	
antaranya	jenis	kuda,	unta,	dan	herbivora	liar	lainnya.

Penyakit pada Manusia

Penyebaran	infeksi	pada	manusia	tergantung	pada	jumlah	fasciola	dan	
lamanya	infeksi.	Migrasi	dari	fasciola	muda	ke	parenchyma	hati	menyebabkan	
terjadinya	 traumatik	 atau	 lesi	 nekrose.	 Di	 dalam	 saluran	 empedu,	 fasciola	
de	wasa	 akan	 menyebabkan	 terjadinya	 peradangan,	 adenomatous,	 dan	
perubah	an	fibrous.	 Infeksi	yang	serius	dengan	 jumlah	parasit	yang	banyak	
mengakibatkan	terjadinya	biliary stasis,	atrophy	hati,	dan	cirrhosis periportal. 
Cholecystis	dan	cholelithiasis	sering	terjadi	pada	beberapa	kasus	kronis.

Pada	 fase	 awal	 gejalanya	 bervariasi	 dengan	 manifestasi	 hepatobiliary, 
demam	yang	naik	turun,	anemia,	dan	eosinophilia.	Dalam	studi	terhadap	47	
pasien	di	Chili,	gejala	utama	berupa	sakit	abdominal,	dyspepsia,	penurunan	
berat	badan,	diare,	dan	demam,	di	mana	10	dari	47	penderita	terlihat	adanya	
ke	kuningan.	Eosinofil	 terhitung	normal	pada	9	kasus	dan	meningkat	pada	
38 kasus (Faiguenbaum et al., 1962 dalam	Acha	 and	 Szyfres,	 1987).	 Selama	
migrasi	larva	ke	ruang	peritoneum,	sering	terlihat	adanya	beberapa	kelainan	
pada	bebe	rapa	bagian	tubuh,	yang	mana	akan	menimbulkan	adanya	gejala	
klinis	sesuai	dengan	organ	yang	diinfeksi.

Penyakit pada Hewan

Hewan	herbivora	yang	peka	terhadap	penyakit	fascioliasis	di	antaranya	
domba,	diikuti	oleh	sapi.	Dua	bentuk	klinis	penyakit	dibedakan	atas	bentuk	
akut	dan	kronis.

Bentuk	akut	 terutama	 terjadi	pada	anak	domba	yang	disebabkan	oleh	
ingesti sejumlah besar metacercaria yang	 menimbulkan	 terjadinya	 invasi	
dan	 migrasi	 fasciola	 muda	 ke	 jaring	an	 parenchyma	 hati.	 Migrasi	 para	sit	
menimbulkan	 terjadinya	 hemor rha giae,	 hematoma	 dan	 rupture	 pada	 hati,	
peradangan	pada	organ	dan	kan		tong	empedu	dan	perusakan	pada	jaringan	
hati. 
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Domba	 yang	 terinfeksi	 dapat	 menimbulkan	 kematian	 secara	 tiba-tiba	
tanpa	 manifestasi	 klinis,	 atau	 1	 atau	 2	 hari	 sebelum	mati	 dapat	 mem	per-
lihatkan	kelemahan,	kehilangan	nafsu	makan,	dan	ke		sakit	an	bila	di	palpasi	
pada	daerah	he  patic.	Pada	kasus	yang	akut	dapat	me	nim		bulkan	kehilangan	

Gambar 66. Hipertrofi saluran empedu pada hati penderita fascioliasis oleh F. hepatica (Anon, 2014).

berat	 badan	 dan	 akumu	lasi	 cairan	 pada	 ab	do	men.	 Juga	 dapat	 menim	bul-
kan	 terjadinya	 eosi			no	philia,	 anemia,	 hy	po	al	buminemia,	 dan	 ting				ginya	
kadar	glutamic-oxaloacetic transaminase	pa		da	serum.	Pada	domba	yang	 lebih	
tua	 (umur	 2-4	 tahun),	 yang	 ditaburi	 spora	Clostridium novyi	 pada	 hatinya,	
ditambah	 lagi	 dengan	 adanya	 invasi	 fasciola	 muda	 akan	 meningkatkan	
terjadinya	hepatitis	nekrose	yang	infeksius	dengan	hasil	yang	fatal.	

Bentuk	 kronis	 berkembang	 secara	 lambat	 ditandai	 dengan	 terjadinya	
penurunan	berat	 badan,	 kekurusan,	 edema	 submaxilla, anemia, kelemahan, 
diare	 dan	 ascites.	 Gejalanya	 tergantung	 pada	 jumlah	 fasciola.	 Domba	 de-
ngan	 jumlah	 fasciola	 yang	 tidak	 terlalu	 banyak	 akan	menunjukkan	 gejala	
kehilangan	nafsu	makan,	penurunan	berat	badan,	dan	anemia	yang	progresif.	
Kondisi	dari	 hewan	 semakin	 jelek	bilamana	kekurangan	pakan,	 sementara	
jumlah	 hewan	 terinfeksi	 cukup	 banyak	 sehingga	 efeknya	 akan	 menjadi	
menumpuk	 dalam	 beberapa	 tahun.	 Gejalanya	 meliputi	 cholengitis, biliary 
stasis,	dan	perusakan	serta	fibrosis	jaringan	hati,	serta	terjadinya	anemia	dan	
eosinophilia	 yang	 menetap.	 Sapi	 umumnya	 lebih	 tahan	 daripada	 domba	
dan	dapat	menunjukkan	 adanya	 toleransi	 yang	 tinggi	 tanpa	menunjukkan	
adanya	 manifestasi	 klinis.	 Sapi	 muda	 bersifat	 lebih	 peka	 dibandingkan	
dengan	sapi	dewasa.

Pada	babi	fascioliasis	umumnya	bersifat	asimtomatik	dan	akan	menun-
jukkan	 penampakan	 secara	 klinis	 bilamana	 ada	 faktor-faktor	 pendukung	
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lainnya,	seperti	malnutrisi	atau	penyakit	lain	yang	terjadi	secara	bersamaan.	
Patogenesis,	 patologi	 dan	 gejala	 klinis	 infeksi	 yang	 disebabkan	 oleh	 F. gi-
gantica	sama	dengan	parasitosis	yang	disebabkan	oleh	F. hepatica	(Acha	and	
Szyfres,	1987).	

sumber infeksi dan Model Transmisi

Ekologi	 fascioliasis	memiliki	 hubungan	 yang	 erat	 dengan	 keong	 yang	
betindak	sebagai	hospes intermediet.	Karakteristik	fisiografik,	komposisi	tanah,	
dan	 faktor	 iklim	menentukan	 tingkat	 reproduksi	 Lymnaea	 dan	 selanjutnya	
akan	berdampak	 terhadap	 epidemiologi	 penyakit.	Lymnaea	 dan	 fascioliasis	
dapat	ditemukan	pada	padang	pengembalaan	yang	tersebar	luas	di	seluruh	
dunia,	 dari	 pinggiran	 pantai	 sampai	 lembah	 Andean	 yang	 terletak	 pada	
ketinggian	3.700	meter.	Perbedaan	spesies	Lymnaea	bervariasi	sesuai	dengan	
karakteristik	 fisiologi,	 distribusi,	 dan	 saat	 kehidupannya	 pada	 berbagai	
kondisi	 lingkungan.	 Spesies	 yang	 sangat	 penting	 untuk	 diketahui	 yaitu	L. 
truncatula	dan	L. tomentosa.	Gambaran	siklus	transmisi	dari	Fasciola hepatica 
seperti gambar 67. 

Dari	 sudut	 pandang	 ekologi,	 habitat	 dari	 Lymnaea	 dapat	 dibagai	 ke	
dalam	2	garis	besar	yaitu	reservoir	utama	dan	daerah-daerah	nonreservoir.	

Gambar 67. Siklus hidup Fasciola hepatica (Dusak et al., 2012)
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Daerah	 reservoir	 utama	 yaitu	 wilayah	 dengan	 kebasahan	 yang	 permanen	
seperti:	 sungai	 kecil,	 danau,	 kolam,	 dan	 saluran-saluran	 di	 mana	 keong	
akan	bereproduksi	secara	tetap.	Tegalan	yang	basah	dengan	susunan	tanah	
liat	merupakan	 daerah	 nonreservoir	 utama.	 Pada	wilayah	 reservoir	 utama	
ini,	populasi	keongnya	seragam	dan	umumnya	hanya	sedikit.	Daerah	yang	
bergantian	antara	kebanjiran	dan	kekeringan	merupakan	wilayah	yang	me-
narik	 dari	 sudut	 pandang	 epidemiologi.	Wilayah	 sebagai	 reservoir	 utama	
biasanya	dihamburkan	oleh	Lymnaea.	Keong	dapat	datang	secara	 langsung	
dari	reservoir	utama,	dibawa	oleh	banjir	atau	mungkin	keong	akan	berpindah	
selama	musim	 kering	 dan	 selanjutnya	menjadi	 aktif	 kembali.	 Hujan	 (atau	
irigasi)	 setelah	periode	 kering	merupakan	 kondisi	 yang	 sangat	 baik	 untuk	
reproduksi	 dari	 keong.	 Wabah	 fascioliasis	 yang	 serius	 dapat	 juga	 terjadi	
pada	 wilayah	 di	 sekitar	 padang	 pengembalaan	 tempat	 terjadinya	 wabah	
enzootik.	Wabah	fascioliasis	yang	bersifat	akut	jarang	terjadi	selama	musim	
dingin	di	daerah	beriklim	sedang,	yang	umumnya	terjadi	ketika	hujan	pada	
akhir	 musim	 panas	 atau	 musim	 gugur	 yang	 diikuti	 dengan	 periode	 ke-
ring.	 Pengaruh	 temperatur	 dan	 kelembapan	menyebabkan	 banyak	 cer  ca ria 
meninggalkan	tubuh	keong	dan	menempel	pada	rerumputan.	Pada	kondisi	
ini	 herbivora	 akan	 menjadi	 terinfeksi	 dengan	 sejumlah	 besar	metacercaria, 
dan	 dalam	 6-8	minggu	 akan	 berkembang	menjadi	 bentuk	 akut	 parasitosis	
dan	menyebabkan	kerusakan	pada	hati.	Bentuk	kronis	fascioliasis	biasanya	
terjadi	belakangan	yakni	pada	akhir	musim	gugur.	Pada	saat	musim	hujan	di	
daerah	pengembalaan	dapat	terkontaminasi	oleh	metacercaria	secara	meluas,	
sekalipun	 pada	 saat	 musim	 kering	 larva	 hanya	 ditemukan	 dalam	 jumlah	
sedikit.

Hospes	definitif	yang	utama	adalah	domba.	Diperkirakan	seekor	domba	
dengan	infeksi	subklinis	ringan	dapat	mengontaminasi	suatu	tempat	dengan	
jumlah	 lebih	 dari	 ½	 juta	 telur	 per	 hari,	 dan	 dengan	 infeksi	 yang	 sedang	
dapat	menyebarkan	2,5-3	juta.	Setelah	domba,	hospes	definitif	utama	lainnya	
yaitu	 sapi,	 tetapi	 pada	 sapi	 produksi	 telur	 fasciolanya	 menurun	 secara	
cepat.	 Spesies	 lainnya	 yang	 dapat	 bertindak	 sebagai	 hospes	 definitif	 yaitu	
lagomorph.

Manusia	dapat	terinfeksi	terutama	akibat	dari	konsumsi	salad	dari	wa-
tercress (Nesturtium officinale)	 yang	 mengandung	metacercaria. Kontaminasi 
sa	yur	an	atau	tanaman	lain	yang	dimakan	mentah	dapat	merupakan	sumber	
infeksi,	begitu	juga	dengan	air	yang	berasal	dari	saluran	irigasi	atau	tempat	
lainnya.
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Peranan Hewan dalam Epidemiologi Penyakit

Manusia	merupakan	accidental host.	Infeksi	secara	alami	tetap	terpelihara	
dalam	 suatu	 siklus	 di	 antara	 spesies	 hewan	 lainnya	 terutama	 domba	 dan	
sapi,	serta	keong	dari	family	Lymnaeidae.

Diagnosis

Selama	fase	akut	dari	fascioliasis	pada	manusia,	diagnosis	laboratorium	
tidak	dapat	diikuti	dengan	pengujian	coprologic,	hal	tersebut	akibat	dari	tidak	
adanya	telur	yang	dilepaskan.	Fase	ini	mesti	dipisahkan	dari	infeksi	hepatik	
akut	lainnya	dan	dugaan	terhadap	fascioliasis	mesti	didahulukan	dikaitkan	
dengan	adanya	eosinophilia.

Pada	 hewan	 diagnosis	 terhadap	 fascioliasis	 akut	 dibuat	 saat	 autopsi	
de	ngan	 pengujian	 lesi-lesi	 hepatik	 dan	 penemuan	 parasit	 yang	 belum	 de-
wasa.	Diagnosis	fascioliasis	kronis	didasarkan	atas	pengujian	coprologic	dan	
observasi	 telur	 parasit.	 Sedimentasi	merupakan	 suatu	metode	 yang	 cukup	
baik.

Konsumsi	 terhadap	hati	 sapi	atau	domba	dapat	meningkatkan	 jumlah	
telur	trematoda	pada	bahan	fecal, sebagai akibatnya akan menimbulkan ter-
jadinya	positif	palsu	dalam	pengujian	coprologic. Jika pengujian fecal	adalah	
negatif,	empedu	dari	pasien	manusia	mesti	diuji	dengan	duodenal probe. 

Untuk	diagnosis	 infeksi	selama	periode	prepaten,	sejumlah	uji	 imuno	-
logi	 mesti	 dilakukan	 di	 antaranya	 uji	 kutaneus	 dengan	 fascioline (eks trak 
parasit	yang	diinjeksikan	secara	 intradermal),	complement fixation, im mu no -
fluores	cence,	 immunoelectroforesis,	 counterimmunoelectroforesis,	 dan	 saat	
ini	 ada	lah	 dengan	 uji	 ELISA.	 Keuntungan	 dari	 adanya	 uji	 serologis	 pada	
periode	prepaten	da	pat	digunakan	sebagai	diagnosis	awal,	sementara	treat-
men	 yang	 diberikan	 berupa	 bithinol	 pada	manusia	 atau	 obat	 parasit	 baru	
triclabendazole	pada	hewan	digunakan	untuk	mencegah	terjadinya	ke	rusak-
an hati.

kontrol

Fascioliasis pada	 manusia	 dapat	 dicegah	 dengan	 cara	 mencegah	 kon-
sumsi	selada	yang	asalnya	tidak	diketahui	secara	pasti.	Saran	ini	cukup	baik	
untuk	 daerah-daerah	 endemik.	 Selada	 saat	 dipanen	 mestinya	 dalam	 kon-
disi	terkontrol	dari	masuknya	hewan	luar	atau	kemungkinan	investasi	dari	
keong.

Pencegahan	infeksi	pada	hewan	terutama	dengan	pemberian	fasciolicida	
pada	hospes	definitifnya,	terutama	domba	dan	sapi	untuk	menurunkan	pele-
pasan	 telur	 trematoda	dan	untuk	menjaga	kesehatan	dari	hewan.	Sebagian	
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besar	bahan	kimia	aktif	untuk	melawan	F. hepatica	yang	tersedia	di	antaranya:	
hexachloroethana,	 karbon	 tetrachloride,	 hexachlorophene	 bithionol,	 oxy-
clo		zanida,	 nitroxnyl,	 dan	 yang	 lainnya.	 Belakangan	 ini	 benzimidazol	 (tri-
clabendazole)	 telah	 diuji	 dan	 dinyatakan	 sangat	 efektif	 terhadap	 fasciola	
yang	muda	ataupun	yang	dewasa.	Triclabendazole	telah	dicoba	pada	domba	
(Boray et al., 1983 dalam	Acha	and	Szyfres,	1987)	dan	sapi	dengan	hasil	yang	
memuaskan.	Pengetahuan	mengenai	biologi	parasit	dan	host keongnya mem-
berikkan	 strategi	 perencanaan	 treatment	 untuk	 digunakan	 pada	 kelompok	
domba	dan	sapi	dengan	pemberian	2	sampai	3	kali	setahun.

Kontrol	terhadap	keong	meliputi	modifikasi	lingkungan	atau	penggunaan	
bahan	kimia	dan	biologi.	Drainase	 tanah	dengan	 selalu	berpegangan	pada	
prinsip	 teknik	 dan	 ekonomi	 terutama	 bila	 diprogramkan	 untuk	 eliminasi	
dan	kontrol	moluska	yang	permanen.
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Daftar Pertanyaan

1.	 Jelaskan	siklus	hidup	dari	Fasciola hepatica	di	alam!
2.	 Mengapa	 fascioliasis	 sering	 terjadi	 pada	 saat	 hujan	 di	 akhir	 musim	

panas?
3.	 Jelaskan	cara	pencegahan	fascioliasis!
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3. scHisTosoMiasis 

sinonim : Bilharziasis, Katayama syndrome (akut Schistosomiasis)
Etiologi  :	 Agen	 utama	 schistosomiasis	 pada	 manusia	 yaitu:	 Schistosoma 
man soni, S. japonicum dan S. haematobium. 

Schistosoma japonicum	merupakan	penyakit	endemik	di	Filipina,	Cina,	
dan	Indonesia.	Agen	ini	diperkirakan	menginfeksi	lebih	dari	40	spesies	ma-
malia	yang	 semuanya	dapat	bertindak	 sebagai	 reservoir	 infeksi	 (Gardon	 et 
al., 2012). 

Schistosoma	 yang	 mengin-
feksi	 ma	nusia	 terutama	 S.	 man-
soni	ditularkan	oleh	keong	Biom-
phalaria dan	 menyebabkan	 schis	-
tosoma	intestinal	dan	hepa	tica	di	
Afrika,	 semenanjung	Arabia,	dan	
America	Latin.	S. haematobium	di-
pindahkan	 oleh	 keong	 Bu li nus 
menyebabkan	 schistosoma	 uri-
na		rius	 di	 Afrika	 dan	 semenan-
jung Arabia. Sementara itu, S. ja-
ponicum	 dipindahkan	 oleh	 keong	
amfibi	 Oncomelania dan	 me	nye-
babkan	 schistosoma	 intestinal	
dan	hepa	tica	di	Cina,	Filipina	dan	
In		donesia.

S. intercalatum dan	 S. me-
kongi diketa	hui	 hanya	 ber	si	fat	
lokal. S. japonicum me rupa kan 
parasit zoonosis yang meng-
infeksi	 sejumlah	 besar	 hewan	
mamalia meliputi anjing, babi, 
dan	 rodensia.	 S. mansoni juga 
di	temukan	 pada	 rodensia	 dan	
primata, namun manusia me-
rupakan hospes	 utama	 dari	 pa-
rasit	ini	(Gryseels	et al., 2006).

Schistosoma	 hidup	 dalam	
sistem	pembuluh	darah.	Siklus	
hidupnya	 sama	 untuk	 setiap	

Gambar 68. Siklus transmisi dari Scistosoma mansoni 
(Gryseels et al., 2006).

Gambar 69. Pewarnaan H&E pada hati yang menunjukkan 
Schistosoma mansoni muda pada vena portal dari tikus 

percobaan tipe C57BL/6 (Davis, 2012)
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spe	sies	 sekalipun	 memiliki	 perbedaan	 pada	 hospes intermedietnya (spesies 
dari	 keong)	 dan	 lokasi	 akhir	 dari	 trematoda	dewasanya	 yaitu	 pada	 sistem	
peredaran	darah.	

S. mansoni	 terutama	 ditemu	kan	 pada	 vena mesenterica yang mengaliri 
darah	menuju	usus	besar	khususnya	pada	cabang	sigmoid.	S. japonicum ter-
utama	ditemukan	pada	venula me sen terica	dari	usus	halus,	dan	S. haematobium 
berlokasi	 pada	 plek	sus	 dari	 vena	 cava	 yang	 meng	aliri	 darah	 ke	 kandung	
kencing,	pelvis,	dan	uterus.	

Telur	 parasit	 akan	 dilepas	kan	 bersama	 feses	 pada	 infeksi	 yang	 di	se-
babkan oleh S. mansoni	dan	S. japonicum	 serta	bersama	urine	untuk	 infeksi	
yang	disebabkan	oleh	S. haematobium. Telur akan menetas bila memperoleh 
air	 yang	 segar	 dan	 se	lanjutnya	 akan	melepaskan	miracidia (larvanya) yang 
berenang	 untuk	 mencari	 hospes intermediet yang sesuai seperti: S. mansoni 
dan	S. japonicum	masing-masing	akan	mencari	keong	dari	genus	Biomphalaria 
dan	Oncomelania, se	dangkan	untuk	S.haematobium	akan	mencari	keong	dari	
genus Bulinus, sub genus Physopsis (WHO, 1980 dalam	 Acha	 and	 Szyfres,	
1987). 

Perkembangbiakan	 secara	 aseksualnya	 terjadi	 pada	 tubuh	 moluska	
(keong)	melewati	 tahapan	 dari	 sporocyst yang menghasilkan sporocyst mu -  

da	dan	akhirnya	berkembang	
men		jadi	cercaria	dengan	ekor	
yang	 bercabang.	 Diper	kira-
kan perlu waktu 1 bulan 
dari	 pene	trasi	 miracidium 
dari	 S. mansoni	 ke	 dalam	
tu buh keong yang sesuai 
untuk melepaskan cer caria. 
Mi racidium	 tunggal	 da	pat	
meng	hasilkan	 lebih	 dari	
100.000 cercaria. Cercaria akan 
me			nembus	lapisan	epider		mis	
dari	 hospes	 definitif	 sebe	lum	
sampai	 ke	 peredaran	 darah.	

Se	telah	 ekornya	 selanjutnya	 ber		kembang	 menjadi	 schistosomium. Schis to-
somuium	men	capai	peredaran	darah	melalui	sistem	limfatik	dan	selanjutnya	
mencapai	 paru-paru	 untuk	 sementara	 waktu	 yang	 kemudian	 terlokalisasi	
pada	 hati,	 dan	 berpeluang	 ikut	 bersama	 sistem	 portal.	 Trematoda	 dewasa	
kelaminnya	 ter	jadi	 di	 hati	 dan	 selanjutnya	 kawin,	 yakni	 trematoda	 jantan	
sehospes	dengan	trematoda	betina	pada	saluran	gynecophoral.	Pada	akhirnya	

Gambar 70. Schistosoma mansoni betina dan jantan
(Anon, 2014)
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berpindah	 ke	 aliran	 darah,	 yang	 jantan	 akan	membawa	 betinanya	menuju	
venula	di	mana	betina	akan	mulai	bertelur.	

Pada	manusia	periode	prepaten	 (waktu	dari	cercaria S. mansoni masuk 
ke	 dalam	 tubuh	 sampai	 mengeluarkan	 telur)	 berkisar	 antara	 40-60	 hari.	
Telur	yang	 tersebar	di	venula	 juga	dapat	ditemukan	pada	usus	 (S. mansoni 
dan S. japonicum)	atau	pada	kantong	kencing	(S. haematobium) melalui suatu 
mekanisme	yang	belum	diketahui	secara	baik.

Distribusi Geografis

Menurut	WHO	sekitar	200	juta	orang	terinfeksi	di	seluruh	dunia,	meski-
pun	 angka-angka	 ini	 perlu	 revisi.	 Schistosomiasis	 dengan	 tingkat	 infeksi	
yang	lebih	tinggi	terjadi	pada	anak-anak	dibandingkan	pada	orang	dewasa.	
Schistosomiasis	 akut	dengan	 sindrom	demam	sebagian	besar	 terlihat	pada	
wisatawan	 setelah	 terjadinya	 infeksi	 primer.	 Infeksi	 schistosoma	 kronis	
ter	utama	 terjadi	 pada	 kelompok	 orang	 di	 daerah	 pedesaan	 yang	 miskin	
(Gryseels	et al., 2006).

Schistosomiasis	 di	 Indonesia	 bersifat	 endemik	 di	 dua	 daerah	 berawa	
yang	 sangat	 terisolasi	 yaitu	 di	 sekitar	 Danau	 Lindu	 dan	 lembah	 Napu,	
keduanya	terletak	di	Provinsi	Sulawesi	Tengah.	Penyakit	ini	disebabkan	oleh	
Schistosoma japonicum	yang	pada	awalnya	ditemukan	oleh	Müller	dan	Tesch	
(Garjito	et al., 2008).

Gambar 71. Peta daerah endemik Schistosomiasis di Indonesia (Garjito et al., 2008).
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Berdasarkan	data	dari	Doumenge	dan	Mott	(1984),	fokus	utama	S. mansoni 
di	 dunia	 meliputi	 daerah	 sub-Sahara	 Afrika,	 timur	 laut	 Brasil,	 Suriname,	
Venezuela,	 Karibia,	 Mesir,	 Semenanjung	 Arabia.	 S. haematobium banyak 
dijumpai	 di	 sub-Sahara	Afrika,	 lembah	Nil	 di	Mesir	 dan	 Sudan,	Maghreb,	
dan	 Semenanjung	 Arabia.	 S japonicum	 terutama	 di	 sepanjang	 danau	 dan	
Sungai	Yangtze	di	Cina,	Mindanao,	Leyte,	 beberapa	pulau	 lain	di	 Filipina,	
dan	 sebagian	 kecil	wilayah	 di	 Indonesia.	 S.mekongi	 ditemukan	 terpusat	 di	
Mekong	 Basin	 di	 wilayah	 Laos,	 dan	 Kamboja,	 serta	 untuk	 S. intercalatum 
hanya	ditemukan	di	beberapa	wilayah	Afrika	Barat	dan	Tengah.

Penyakit pada Manusia

Schistosomiasis,	 yang	 disebabkan	 oleh	 cacing	 dari	 genus	 Schistosoma	
merupakan	 kasus	 yang	 berpotensi	 serius	 pada	 patologi	 hati,	 usus,	 dan	
saluran	 kemih	 yang	memengaruhi	 sekitar	 200	 juta	 orang	di	 seluruh	dunia	
(Davis, 2012).

Penyebaran	 dari	 penyakit	 bervariasi	 sesuai	 dengan	 beban	 parasitnya.	
Sebagian	besar	manusia	yang	terinfeksi	hanya	diinvestasikan	oleh	sebagian	
kecil	parasit.	Diperkirakan	kurang	dari	10%	dari	jumlah	orang	yang	terinfeksi	
memiliki	 jumlah	 parasit	 yang	 banyak	 dengan	 gejala	 penyakit	 yang	 sudah	
meluas	seperti	menderita	penyakit	hati	yang	kronis	atau	sakit	pada	saluran	
kencingnya.	Anak-anak	 sekolah	 dan	 kelompok	 pekerja	 seperti	 pemancing	
yang	 selalu	kontak	dengan	air	dan	 tinggal	dalam	waktu	yang	 lama,	dapat	
mengalami	infeksi	yang	lebih	intensif	akibat	dari	terjadinya	akumulasi	parasit	
(Warren, 1982 dalam	Acha	and	Szyfres,	 1987).	 Infeksi	yang	 ringan	biasanya	
bersifat	asimtomatis.	Gejala	schistosomiasis	perkembangannya	secara	umum	
dapat	dibagi	menjadi	4	fase.	Fase	pertama	yaitu	proses	penetrasi	dari	cercaria, 
yang	kadang-kadang	dimanifestasikan	 sebagai	dermatitis.	 Fase	 kedua	yaitu	
proses	 invasi	dari	schistosomula,	pada	stadium	ini	dapat	berjalan	 tanpa	me-
nunjukkan	gejala-gejala	klinis	atau	dapat	ditandai	dengan	terjadinya	batuk	
dan	gejala	seperti	asma	akibat	dari	invasi	parasit	ke	kapiler	paru-paru.	Fase	
ketiga	yaitu	stadium	akut	atau	stadium	toksik	yang	berperanan	terhadap	pen-
dewasaan	dari	parasit	dan	mengawali	pengeluaran	 telur.	Pada	 stadium	 ini	
dicirikan	dengan	adanya	demam,	kelemahan,	anorexia,	diare,	eosinophillia,	
dan	 dapat	 terlihat	 adanya	 hepatosplenomegaly.	 Fase	 keempat	 yaitu	 stadium	
kronis	yang	berperanan	dalam	proliferasi	parasit	dan	peradangan	 jaringan	
yang	disebabkan	oleh	deposisi	telur	pada	berbagai	organ.	Telur	parasit	akan	
memacu	 terjadinya	 granuloma	 dan	 nodul	 yang	 mengakibatkan	 terjadinya	
berbagai	kelainan,	tergantung	pada	jumlah	dan	lokasi	dari	deposisi	telur.
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Infeksi	yang	disebabkan	oleh	S. mansoni terutama akan mengakibatkan 
lesi	 pada	 dinding	 usus,	 sering	 kali	 juga	meluas	 ke	 hati	 dan	menyebabkan	
terjadinya	fibrosis	interlobular	dan	hipertensi	portal,	ascites,	dan	splenomegaly. 
Pada	 stadium	 lanjut	 dapat	 menimbulkan	 lesi	 pada	 paru-paru	 dan	 gejala	
res		piratorius.	 Pada	 fase	 kronis,	 dapat	 dibedakan	 antara	 bentuk	 intestinal,	
hepatointestinal,	hepatosplenic,	dan	bentuk	paru.

Penyakit	yang	disebabkan	oleh	S. japonicum gejala klinisnya sama seperti 
yang	disebabkan	oleh	S. mansoni,	tetapi	secara	umum	biasanya	lebih	serius.	
Masa	 inkubasinya	 lebih	 pendek,	 lokasi	 awalnya	 terutama	 berlokasi	 pada	
usus	halus	daripada	kolon	 seperti	 halnya	pada	 infeksi	S. mansoni. Fibrosis 
in	testinal	 dan	 fibrosis	 hepatic	 berkembang	 lebih	 cepat	 karena	S. japonicum 
mengeluarkan telurnya lebih banyak.

Infeksi	yang	disebabkan	oleh	S. haematobium,	 lesi,	dan	gejala-gejalanya	
terutama	 pada	 saluran	 urogenitalis	 dan	 kadang-kadang	 meluas	 ke	 usus.	
Pada	 dinding	 kantong	 kencing,	 sering	 terlihat	 adanya	 lipatan	 papilloma,	
pseu doabscess,	 dan	 pseudotuberkel,	 kadang-kadang	 terjadi	 fibrosis	 total	 dari	
organ,	 Sering	 terjadi	 sumbatan	 pada	 ureter	 dan	uretra,	 dengan	 gejala	 uta-
manya	 terdiri	dari	hematuria,	kesakitan,	dan	 sering	kencing.	Bisa	 juga	 ter-
jadi	cystitis	dan	mungkin	hydronephrosis.	Telur	dapat	juga	terbawa	sampai	
ke	 usus	 khususnya	melalui	 vena	 yang	mengaliri	 darah	 ke	 rektum	dan	 se-
lanjutnya	akan	dikeluarkan	bersama	feses.	Pembuktian	menunjukkan	bahwa	
vesical	 schistosoma	 memberikan	 predisposisi	 terhadap	 munculnya	 tumor	
ganas	karena	adanya	iritasi	mekanik	dan	toksik	yang	dihasilkan	oleh	telur.

Schistosomiasis	akut	atau	lebih	dikenal	dengan	nama	sindrom	Katayama,	
terutama	disebabkan	oleh	infeksi	S. mansoni dan S. japonicum	dan	jarang	oleh	
S. haematobium.	 Gejalanya	meliputi	 demam	 yang	 intermitten,	 batuk-batuk,	
kelemahan,	 myalgia,	 dan	 eosinophilia.	 Gambaran	 klinisnya	 dapat	 terlihat	
dengan	 infeksi	 yang	 nyata	 berbeda	 halnya	 dengan	 infeksi	 kronis	 yang	
biasanya	 terjadi	 hanya	 pada	 pasien	 yang	 terinfeksi	 parasit	 dalam	 jumlah	
yang	banyak	(CDC	of	USA,	1982	dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).

Infeksi	 yang	 disebabkan	 oleh	S. mattheei atau S. intercalatum,	 lesi,	 dan	
gejala	klinisnya	umumnya	sedang.	Secara	umum	S. mattheei	dijumpai	pada	
orang	yang	terinfeksi	secara	bersamaan	oleh	S. mansoni dan S. haematobium. 
Infeksi	 yang	 disebabkan	 oleh	 S. intercalatum	 terutama	 sering	 terlihat	 pada	
kelompok	 muda	 dan	 tidak	 tampak	 pada	 kelompok	 tua,	 akibat	 dari	 daya	
tahannya	 ter	hadap	 infestasi	 parasit.	 Sekitar	 90%	 pasien	 yang	 terinfeksi	
oleh S. intercalatum	 menderita	 kelainan	 pada	 intestinalnya,	 sekitar	 70%	
memperlihatkan	 feses	 ber	darah.	 Hepatomegaly	 dapat	 terlihat	 pada	 50%	
kasus,	tetapi	tidak	terlihat	adanya	hipertensi	portal.
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Penyakit pada Hewan

Hewan	yang	terinfeksi	oleh	schistosoma	yang	berbeda,	sering	mem	per-
lihatkan	2	sindrom	klinis	yaitu:	 intestinal	akut	dan hepatic kronis. Intestinal 
sindrom	 sering	 terlihat	 pada	 investasi	 yang	 berat,	 7-9	 minggu	 setelah	 in-
fek	si	 yang	 dimanifestasikan	 dengan	 diare	 yang	 profuse	 atau	 disentri,	 dehi	-
drasi,	 anoreksia,	 kehilangan	 berat	 badan,	 dan	 pertumbuhan	 yang	 ter-
hambat.	 Lamanya	 penyakit	 bervariasi	 sesuai	 dengan	 jumlah	 parasit	 dan	
ke	sembuhannya	 dapat	 terjadi	 secara	 spontan.	 Hepatik	 sindrom	 dianggap	
sebagai respon cell-mediated immune	 dari	 hospes	 terhadap	 telur	 parasit	 di	
dalam	 hatinya,	 yang	 mengawali	 pembentukan	 granuloma,	 peradangan,	
fibrosis,	dan	sumbatan	vena	portal	dalam	suplai	darah.

Bentuk	infeksi	kronis	sering	terlihat	pada	hewan	yang	terinfeksi	secara	
berkesinambungan	 dengan	 sejumlah	 besar	 cercaria	 dengan	 ciri	 utamanya	
berupa	kekurusan,	anemia,	eosinophilia,	dan	hypoalbuminemia.	Schistosoma	
yang	sangat	patogenik	pada	sapi	dan	domba	adalah	S. bovis	dan	S. japonicum. 
Infeksi	yang	disebabkan	oleh	S. mattheei	dan	S. spindale	 tidak	 terjadi	 secara	
spontan,	 serta	 patogenisitas	 dari	 spesies	 ini	 lebih	 terbatas	 (Soulsby,	 1982	
dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).

sumber infeksi dan Model Transmisi

Schistosomiasis	merupakan	salah	satu	parasitosis	utama	pada	manusia	
dan	 sangat	 penting	 terhadap	 kesehatan	 masyarakat	 yang	 cukup	 luas	 di	
dunia.	 Distribusi	 geografis	 penyakit	 akan	 meningkat	 bilamana	 spesies	
keong	 yang	 peka	 menyebar	 dalam	 suatu	 wilayah	 yang	 luas	 dari	 wilayah	
di	 mana	 penyakit	 pada	 manusia	 ditemukan.	 Pembukaan	 suatu	 wilayah	
per	tanian	 dengan	 proyek	 irigasi	 akan	 memberikan	 kondisi	 lingkungan	
yang	 baik	 bagi	 keong	untuk	 bereproduksi,	 yang	diikuti	 dengan	 terjadinya	
migrasi	parasit	sebagai	sumber	infeksi.	Sebagai	contoh	pengaruh	perubahan	
lingkungan	 terhadap	 kemunculan	 penyakit	 akibat	 konstruksi	 bendungan	
Aswan	 di	 Mesir.	 Bendungan	 Aswan	 memberikan	 keuntungan	 ekonomi	
secara	Nasional,	namun	juga	membawa	perubahan	ekologi	pada	wilayahnya	
berupa peningkatan populasi moluska yang berperanan sebagai hospes 
intermediet	 dari	S. mansoni,	 bukan	dari	S. haematobium. Sebelum konstruksi 
bendungan	schistosomiasis	oleh	S. mansoni	telah	umum	terjadi	di	Delta	Nil,	
tetapi	 jarang	 terjadi	 di	 daerah	 Kairo	 sampai	 Khartoum	 (Sudan).	 Adanya	
bendungan	 mengakibatkan	 terjadinya	 penurunan	 kecepatan	 aliran	 air	
dan	mendangkalkan	Delta	Nil	 dengan	 endapan	 aluvialnya.	 Perubahan	 ini	
memberikan	jalan	masuk	dari	miracidia ke	dalam	tubuh	keong	dan	manusia	
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yang	kontak	dengan	cercaria	yang	timbul	dari	perubahan	tersebut.	Lebih	jauh	
terjadi	 peningkatan	 aktivitas	 manusia	 berkaitan	 dengan	 Delta	 Nil	 seperti	
memancing	dan	mencuci	pakaian.	Semua	faktor	tersebut	memberikan	kon-
tribusi	 terhadap	 peningkatan	 prevalensi	 schistosomiasis	 di	 daerah	 bagian	
hulu	Mesir.	 Ekologi	 pada	 daerah	 hilir	Mesir	 (Delta	 Nile)	 juga	mengalami	
perubahan	 berupa	 terjadinya	 pertumbuhan	 hospes intermediet	 dari	 parasit.	
Tidak	 adanya	 endapan	 aluvial	memacu	 pertumbuhan	 dan	 penyebaran	 ta-
naman	akuatik	dan	meningkatkan	mikroflora	yang	menyediakan	makanan	
untuk	keong,	sebagai	akibatnya	terjadi	peningkatan	populasi	keong	dan	me-
mungkinkan	memacu	 terjadinya	 transmisi	parasit	kepada	manusia	 (Malek,	
1975 dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).	

Situasi	 yang	 terjadi	 di	 Mesir	 diikuti	 oleh	 beberapa	 negara	 lainnya	 di	
Afrika,	Asia,	dan	Amerika.	Kejadian	 ini	menunjukkan	bahwa	pengetahuan	
mengenai	kondisi	ekologi	merupakan	suatu	hal	yang	amat	penting	dipahami	
dalam	perubahan	infeksi	pada	manusia.	

Keong	dari	genus	Biomphalaria dan Bulinus, masing-masing merupa kan 
hospes intermediet untuk S. mansoni dan S. haematobium sebagai moluska air 
yang	 berkembang	 pada	 saluran	 irigasi,	 lagoon,	 sungai,	 dan	 tempat-tempat	
penampungan air alami. Oncomelania merupakan hospes intermediet untuk S. 
japonicum	merupakan	bangsa	moluska	yang	lebih	bersifat	amfibi	dan	dapat	
bertahan	hidup	dalam	beberapa	bulan	dalam	lingkungan	yang	relatif	kering	
dalam	 memelihara	 stadium	 larva	 dari	 parasit.	 Keong	 menjadi	 terinfeksi	
akibat	 adanya	 kontaminasi	 air	 oleh	 material	 fecal atau urine yang berasal 
dari	hospes	definitifnya	terutama	manusia.

Spesies	 keong	 yang	diketahui	 di	Amerika	 hanya	Biomphalaria glabrata, 
B. straminea,	dan	B. tenagophila	yang	ditemukan	secara	alami	dapat	terinfeksi	
oleh S. mansoni. Spesies Biomphalaria glabrata	bertindak	sebagai	hospes inter-
mediet	 yang	 sangat	 efisien.	 Populasi	B. glabrata dan B. tenagophila	 pada	wi-
layah	 yang	 berbeda	 mempunyai	 perbedaan	 kepekaan	 yang	 sangat	 besar	
terhadap	 infeksi.	Hospes intermediet untuk S. japonicum	 adalah	 keong	 dari	
spesies Oncomelania minima	dan	O. hupensis. Keong memegang peranan yang 
amat	penting	dalam	transmisi	S. haematobium termasuk semua genus Bulinus 
(WHO, 1980 dalam Acha	and	Szyfres,	1987).

Suatu	 studi	di	daerah	endemik	menunjukkan	bahwa	 infektivitas	pada	
badan	perairan	sangat	rendah	yaitu	kurang	dari	5%	dari	bangsa	keong	yang	
terinfeksi	 dan	 cercaria	 menyebar	 ke	 seluruh	 perairan	 sering	 dengan	 kon-
sentrasi	 1	 per	 liter	 air.	 Dalam	 kondisi	 ini	 cercaria	 tidak	 dapat	 hidup	 lebih	
dari	beberapa	jam	jika	cercaria	tidak	menemukan	hospes	definitif	yang	cocok.	
Ke	nyataan	ini	menunjukkan	bahwa	bilamana	terjadi	kontak	dengan	air	yang	
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terkontaminasi,	diyakini	kejadian	 infeksi	pada	manusia	bersifat	ringan	dan	
asimtomatik (Warren,1982 dalam	 Acha	 and	 Szyfres,	 1987).	 Secara	 umum	
dapat	 dikatakan	 bahwa	 prevalensi	 dan	 intensitas	 infeksi	 tergantung	 pada	
populasi	dan	 lamanya	 individu	terpapar	oleh	air	yang	terkontaminasi	oleh	
cercaria.

Schistosomiasis	merupakan	penyakit	utama	di	daerah	pedesaan.	Manusia	
atau hospes definitif	 lainnya	menjadi	 terinfeksi	melalui	 kulit	 yang	 terpapar	
air	 yang	 terkontaminasi	 yang	 mengandung	 sejumlah	 moluska	 sebagai	
tempat	perkembangan	parasit.	 Individu	yang	paling	 sering	 terkontaminasi	
adalah	anak-anak	muda	(umur	5-25	tahun).	Kelompok	lainnya	yang	mudah	
terpapar	 adalah	 wanita	 yang	 mencuci	 pakaian	 atau	 peralatan	 lainnya	 di	
pinggiran	kolam	atau	sungai.	Infeksi	dapat	juga	terjadi	ketika	sedang	mandi,	
berenang,	dan	bermain	di	dalam	air.

Manusia	merupakan	 hospes	 definitif	 utama	 dari	 S. mansoni	 dan	 dapat	
memelihara	 infeksi	 secara	 tersendiri	 bilamana	 kondisi	 ekologinya	 men-
dukung.	 Pada	 daerah	 endemik	 di	 Brazil	 bagianTimur,	 beberapa	 spesies	
yang	 secara	 alamiah	 menginfeksi	 rodensia	 liar	 ditemukan	 pada	 sejumlah	

Schistosomiasis

Gambar 72. Siklus hidup Schistosoma spp dengan berbagai hospes perantaranya (Anon, 2013).
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besar	 hewan	 yang	 terinfeksi	 dengan	 adanya	 telur	 pada	 fesesnya.	 Sebagian	
besar	dari	hewan	ini	diketahui	sering	kontak	dengan	air	sebagai	kontribusi	
terhadap	penyebaran	parasit.	Gambaran	siklus	hidup	Schistosoma spp	dengan	
berbagai hospes perantaranya seperti tersaji berikut ini.

Infeksi	 pada	 manusia	 yang	 disebabkan	 oleh	 schistosoma	 non-human	
kadang-kadang	menimbulkan	kesakitan.	S. mattheei	yang	ditemukan	di	Afrika	
Selatan	merupakan	infeksi	gabungan	antara	S. haematobium dan S. mansoni. 
Reservoir	 utama	 dari	 S. mattheei	 adalah	 artiodactyls,	 tetapi	 telah	 diketahui	
bahwa	 parasit	 ini	 telah	 beradaptasi	 terhadap	 manusia	 dan	 kemungkinan	
ke	jadiannya	 akan	meningkat.	 Infeksi	 yang	 disebabkan	 oleh	 S. intercalatum 
merupakan	pa	rasit	pada	 ruminansia	piaraan	dan	ruminansia	 liar	di	Afrika	
Tengah,	 yang	menyebar	 ke	 beberapa	 desa	 di	 Zaire.	 Hal	 ini	 menunjukkan	
ada	nya	adaptasi	dari	parasit	di	antara	manusia	dan	hewannya	sendiri.

Schistosoma	 pada	 spesies	 hewan	 lainnya	 hanya	 kadang-kadang	men-
capai	 dewasa	 pada	 manusia,	 tetapi	 agen	 cukup	 dapat	 menyebabkan	 ter-
jadinya	dermatitis.	Aspek	yang	paling	menarik	dari	infeksi	schistosoma	ada-
lah	 adanya	 imunitas	 silang	 atau	 imunitas	 heterolog	 yang	 dikenal	 dengan	
istilah	 “zooprophylaxis”.	 Kebanyakan	 daerah	 di	Afrika,	 kejadian	 manusia	
terpapar oleh cercaria	 dari	 shistosoma	 hewan	 lebih	 sering	 terjadi	 daripada	
terpapar oleh S. haematobium maupun S. mansoni	dan	awalnya	berasal	dari	
moluska	 yang	 sama.	 Pencegahan	 di	 antara	manusia	 yang	 terinfeksi	 dapat	
dibentuk	dengan	strain	dari	hewan	dan	pada	hewan	yang	terinfeksi	dengan	
spesies asal manusia (S. mansoni atau S. haematobium). 

Peranan Hewan dalam Epidemiologi Penyakit

Manusia	merupakan	 reservoir	 utama	 dari	 S. haematobium, S. mansoni, 
dan	S. japonicum.	Hewan	peliharaan	dan	hewan	liar	memegang	peranan	yang	
amat	penting	hanya	pada	schistosomiasis	yang	disebabkan	oleh	S. japonicum. 
Penyakit	ini	dianggap	umum	terjadi	pada	manusia	dan	hewan.	Parasit	dapat	
berpindah	 bebas	 di	 antara	 spesies	melalui	hospes intermediet	 kecuali	 dalam	
situasi	tertentu	akibat	adanya	adaptasi	fisiologis.

Peranan	hewan	di	dalam	schistosomiasis	yang	disebabkan	oleh	S.mansoni 
bersifat	lebih	sulit	untuk	ditentukan.	Di	Amerika	latin	rodensia	kemungkinan	
tidak	dapat	terinfeksi	untuk	periode	waktu	yang	lama	tanpa	adanya	reservoir	
manusia	 yang	 tetap	 ada	 secara	 bersama-sama	 sehingga	 peranan	 hewan	
hanya	 dianggap	 sebagai	 hospes	 sementara.	 Sekalipun	 demikian,	 peranan	
hewan	di	 sini	memberikan	kontribusi	 terhadap	penyebaran	dan	prevalensi	
parasitosis.	Observasi	yang	dibuat	di	Amerika	menunjukkan	bahwa	baboon	
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(Papio spp) dapat	memelihara	keberadaan	parasitosis	dalam	populasinya	dan	
dapat	meningkatkan	infeksi	pada	manusia.

Manusia	dianggap	sebagai	accidental host	dalam	infeksi	yang	disebabkan	
oleh	 schistosomiasis	 hewan,	 tetapi	 pembuktian	menunjukkan	 bahwa	 pada	
sebagian besar spesies (S. intercalatum dan S. mattheei) memiliki	kecenderung-
an	beradaptasi	pada	manusia.

Diagnosis

Diagnosis	 spesifik	 didasarkan	 atas	 kehadiran	 telur	 di	 dalam	material	
feses	 untuk	S. intercalatum dan S. japonicum	 atau	 urine	 dan	 feses	 untuk	S. 
haematobium.	 Telur	 dari	 S.mansoni	 berwarna	 cokelat	 kekuningan	 dengan	
ukuran	panjang	110-180	mikron	dan	lebar	40-70	mikron,	dan	dicirikan	oleh	
sisi	 lateral	 yang	 berduri.	 Telur	 dari	 S. haematobium	 diperkirakan	 memiliki	
ukuran	yang	sama	dan	mempunyai	duri	yang	jelas	pada	sisinya,	sementara	
S. japonicum	memiliki	ukuaran	yang	 lebih	kecil	dan	mempunyai	duri	yang	
tidak	 sempurna.	Dalam	perkembangan	kasus	yang	kronis,	 telur	umumnya	
sedikit	sehingga	sulit	untuk	ditemukan.	Selanjutnya	 jika	dilakukan	uji	 fecal 
maka	hasilnya	negatif.

    S. mansoni (lateral spine)          S. haematobium (terminal spine)   S. japonicum (small lateral spine)

Gambar 73. Telur Schistosoma (Gryseels et al., 2006).

Berbagai variasi uji imunobiologik (fiksasi komplemen, precipitasi, circumo val 
radial immuno precipitation, flacculation, haemagglutination, immunofluorescence 
dan thin layer immunoassay)	sangat	bermanfaat,	tetapi	memiliki	nilai	spesifisitas	
dan	sensitivitas	yang	rendah.	Uji	circumoval radial immuno precipitation dengan	
telur	 segar	dari	S. mansoni	 bersifat	 sangat	 spesifik	 (96%)	dan	sensitif	 (85%)	
bila	dicoba	pada	 individu	yang	didiagnosis,	 apabila	dibandingkan	dengan	
Ouchterlony	dan	ELISA	yang	kurang	sensitif	(Hillyer	et al., 1979 dalam	Acha	
and	Szyfres,	1987).
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kontrol

Tindakan	kontrol	terutama	terdiri	dari	pendidikan	kesehatan,	pencegahan	
adanya	kontaminasi	pada	tubuh	oleh	air	yang	mengandung	ekskreta	manusia,	
pengobatan	terhadap	populasi	yang	terjangkit,	modifikasi	ekologi	dan	peng-
gunaan	 molluscicida	 untuk	 kontrol	 terhadap	 keong.	 Sanitasi	 lingkungan	
(ter	utama	air	minum	yang	aman	dan	sanitasi	terhadap	pembuangan	limbah)	
di	daerah	pedesaan	memerlukan	biaya	yang	 cukup	 tinggi	 sehingga	 sangat	
sulit	untuk	diimplementasikan	secara	baik.	Perkembangan	obat-obatan	baru	
umumnya	kurang	toksik	bila	diberikan	secara	oral	sehingga	dianggap	lebih	
efektif	apabila	diberikan chemotherapy. 

Hasil	 yang	baik	 terhadap	kontrol	moluska	dapat	diperoleh	dari	 bebe-
rapa	wilayah	 dengan	 cara	mengeringkan	 atau	menutup	 genangan	 dengan	
tanah,	 menghilangkan	 vegetasi	 dari	 badan	 perairan,	 dan	 meningkatkan	
sistem irigasi. 
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Daftar Pertanyaan

1.	 Jelaskan	keempat	fase	perkembangan	dari	gejala	klinis	Schistosomiasis!
2.	 Apa	perbedaan	gejala	klinis	Schistosomiasis	yang	disebabkan	oleh	S. ja-

ponicum dengan S. mansoni?
3.	 Apa	penyebab	“sindrom	Katayama”	dan	bagaimana	gejala	klinisnya?
4.	 Bagaimana	cara	mendiagnosis	Schistosomiasis	secara	sederhana	dan	mu-

rah,	namun	memiliki	sensitivitas	dan	spesifisitas	tinggi?
5.	 Sebutkan	 tindakan-tindakan	 kontrol	 untuk	 menanggulangi	 Schisto so-

miasis!
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Fungal Zoonosis

sasaran Belajar

1. Mahasiswa dapat menyebutkan penyakit fungal zoonosis yang penting beserta 
agen penyebabnya.

2. Mahasiswa dapat memahami kejadian penyakit fungal zoonosis pada hewan 
serta cara penularannya pada manusia.

3. Mahasiswa mengetahui gejala klinis penyakit fungal zoonosis serta cara pen-
cegahan dan penanganannya.

1. asPErGiLLosis 

sinonim : Pneumomycosis, aspergillomycosis, bronchomycosis	(pada	hewan).	As-
per   gillosis	merupakan	salah	satu	penyakit	saluran	pernapasan	dan	kadang-
kadang	bersifat	sebagai	 infeksi	umum	yang	disebabkan	oleh	beberapa	spe-
sies	 kapang	Aspergillus.	 Penyakit	 ini	 dapat	 menyerang	 baik	 pada	 hewan,	
unggas	jinak	maupan	liar,	dan	manusia.	Secara	klasik	penyakit	Aspergillosis	
ditandai	 gangguan	 saluran	 pernapasan	 dan	 adanya	 bentukan	 peradangan	
ber granuloma.
Etiologi : Aspergillus fumigatus	dan	kadang-kadang	dari	spesies	lain	dari	ge-
nus Aspergillus seperti: A. flavus, A.nidulans, A. niger, dan A. terreus. Kapang 
sa	profit	 ini	merupakan	 komponen	 umum	dari	mikroflora	 tanah	 yang	me-
megang	 peranan	 yang	 amat	 penting	 di	 dalam	 dekomposisi	 bahan-ba	han	
organik.	Meskipun	ekologi	utamanya	adalah	tanah	atau	vegetasi	yang	mem-
busuk,	 aspergillus	menghasilkan	konidia	 yang	berukuran	 sangat	 kecil	 dan	
ringan	sehingga	mudah	tersebar	ke	udara	dan	dapat	bertahan	hidup	dalam	
berbagai	 kondisi	 lingkungan.	 Genus	 Aspergillus	 yang	 mencakup	 hampir	
200	 spesies	memiliki	 dampak	 yang	 luar	 biasa	 pada	 kesehatan	masyarakat	
(Gugnani,	2003).

B  a  B 
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Distribusi Geografis

Kapang	ini	ada	di	mana-mana	dan	tersebar	luas	di	seluruh	dunia.	

kejadian pada Manusia

Aspergillosis	pada	manusia	biasanya	 terjadi	 secara	spoardis	dan	 tidak	
umum.	Kejadian	aspergillosis	ini	sebagaimana	halnya	dengan	mycosis oppor-
tunistik (candidiasis, zygomycosis)	 lainnya	 dapat	mengalami	 peningkatan	 se-
bagai	akibat	dari	meningkatnya	penggunaan	antibiotika,	antimetabolit,	dan	
kortikosteroid,	 dan	 biasanya	 sering	 berkaitan	 dengan	 kasus	 lanjutan	 dari	
kanker	 (Acha	 and	Szyfres,	 1987).	 Sebagian	besar	kasus	pada	manusia	 juga	
ditemukan	menyertai	penyakit	tuberkolosis	(Denning	et al., 2013) atau chronic 
obstructive pulmonary disese (COPD)	dan	 jarang	dijumpai	pada	orang-orang	
dengan	sistem	imun	yang	sehat	(Smith,	and	Denning,	2011).

kejadian pada Hewan

Aspergillosis	 adalah	 infeksi	 umum	dan	berbahaya	pada	burung,	 khu-
susnya	pada	burung	beo	peliharaan.	Kasus-kasus	sporadik	telah	dilaporkan	
terjadi	pada	beberapa	spesies	mamalia	dan	burung,	baik	peliharaan	maupun	
liar.	Penyakit	ini	pada	unggas	dan	sapi	(mycotic abortion) memiliki nilai eko-
nomis	yang	cukup.	Kejadiannya	bersifat	jarang	pada	itik	peliharaan	dewasa,	
tetapi	 wabahnya	 pada	 ayam	 dapat	mengenai	 seluruh	 kandang	 (Acha	 and	
Szyfres,	1987).

Penyakit pada Manusia

Spesies	Aspergillus	 yang	 bersifat	 patogen	 pada	manusia	 di	 antaranya	
A. fumigatus	 sebagai	 agen	utama,	diikuti	 oleh	A. flavus, A. terreus, A. niger, 
dan	 A. nidulans (Denning,	 1998).	 Pada	 orang	 yang	 mengalami	 kelainan	
fungsi	paru	seperti	asma	dan	cystic fibrosis,	aspergillus	dapat	menyebabkan	
terjadinya	 alergi	 bronchopulmonar	 dan	 reaksi	 hipersensitivitas	 terhadap	
berbagai komponen jamur (Taylor et al., 2009).

Pekerja	 yang	 terpapar	 oleh	material	 yang	 terkontaminasi	 spora	 fungi	
dalam	 waktu	 yang	 lama	 (biji-bijian,	 rumput	 kering,	 sutra,	 wol,	 dan	 yang	
lain nya) merupakan kelompok yang berisiko tinggi untuk terkena penyakit. 
Dua	bentuk	klinis	dari	penyakit	dibedakan	atas	bentuk	lokalisasi	dan	bentuk	
invasif.	Aspergillosis	sangat	esensial	menginfeksi	saluran	pernapasan.	Kapang	
dapat	menyebabkan	terjadinya	bronchopneumonia,	dengan	gejala	umum	yang	
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sangat	 komplek.	 Periode	 inkubasinya	masih	 belum	 diketahui	 secara	 pasti,	
tetapi	di	perkirakan	dalam	beberapa	minggu.	Dalam	bentuk	 invasif,	 infeksi	
dapat	mengaburkan	dan	memengaruhi	beberapa	organ	 terutama	di	dalam	
organ	tiroid,	otak,	dan	myocardium.	Kapang	 juga	umumnya	berkoloni	pada	
sinus	 pa	ranasal	 dan	 dalam	 kantung	 mata.	 Bentuk	 lainnya	 adalah	 fungus 
ball atau aspergilloma	 yang	 biasanya	 terjadi	 bilamana	 kapang	 berkoloni	 di	
dalam	lubang	pernapasan	yang	disebabkan	oleh	adanya	penyakit	lain	yang	
ada	 (bronchitis, bronchiectasis, tuberculosis).	 Bentuk	 ini	 relatif	 tidak	 ganas,	
namun	kadang-kadang	dapat	menimbulkan	terjadinya	hemoptysis	(Acha	and	
Szyfres,1987).

Penyakit pada Hewan

Aspergillosis	pada	spesies	hewan	umumnya	terjadi	secara	sporadik	ter-
utama memengaruhi sistem pernapasan.

Sapi 

Diperkirakan	sekitar	75%	dari	mycotic abortion	adalah	akibat	dari	infeksi	
Aspergillus terutama A. fumigatus,	 dan	 10-15%	 dari	 fungi	 lainnya.	 Seperti	
halnya	 penyakit	 brucellosis,	 campylobacteriosis,	 dan	 trichomoniasis	 yang	
tidak	terkontrol,	kapang	juga	memegang	peranan	sebagai	penyebab	abortus.	
Mycotic abortion	terutama	terlihat	pada	hewan	yang	dikandangkan.	Kejadian	
ini	lebih	sering	terjadi	pada	daerah	beriklim	dingin	atau	pada	daerah	beriklim	
sedang	saat	terjadinya	musim	dingin.	Umumnya	hanya	1	atau	2	sapi	betina	
di	dalam	kandang	yang	mengalami	keguguran.

Patogenesis	penyakit	tidak	diketahui	secara	pasti.	Diperkirakan	kapang	
kali	pertama	berlokasi	pada	paru-paru	atau	saluran	cerna,	di	mana	di	tempat	
itu	 kapang	 akan	memperbanyak	 diri	 sebelum	memasuki	 plasenta	melalui	
aliran	darah	dan	menyebabkan	terjadinya	placentitis. Sebagian besar abortus 
terjadi	 pada	 bulan	 ketiga	 dari	 kebuntingan.	 Kotiledonnya	 akan	 menjadi	
bengkak	 dan	 berwarna	 cokelat	 abu-abu.	 Pada	 kasus	 yang	 serius	 plasenta	
menjadi	 berkerut	 dan	 bersisik.	 Kapang	 dapat	 juga	 menyerang	 fetus	 dan	
menyebabkan	 terjadinya	 dermatitis ataupun bronchopneumonia, umumnya 
terjadi	retensi	plasenta.	Bentuk	infeksi	yang	lainnya	adalah	bentuk	pulmonary 
terutama	akibat	dari	infeksi	A. fumigatus	dan	bentuk	skin aspergillomas yang 
disebabkan	oleh	A. terreus	(Schmitt,	1981	dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).

Unggas

Wabah	aspergillus	akut	 terjadi	pada	ayam	dan	kalkun	muda,	kadang-
kadang	 menyebabkan	 kerugian	 yang	 cukup	 berarti.	 Gejalanya	 meliputi	
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demam,	kehilangan	nafsu	makan,	kesulitan	bernapas,	diare,	dan	kekurusan.	
Aspergillus	yang	kronis	sering	terlihat	secara	sporadik	pada	burung	dewasa.	
Gambaran	 klinisnya	 bervariasi	 tergantung	 pada	 lokasinya.	 Burung	 yang	
terinfeksi	 dapat	 bertahan	 hidup	 dalam	 waktu	 yang	 lama,	 namun	 berada	
dalam	kondisi	yang	lemah.	Adanya	granuloma	kekuningan	dengan	diameter	
1-3	mm	(atau	lebih	besar	jika	infeksi	kronis)	biasanya	ditemukan	pada	paru-
paru.	Lesi	granuloma	juga	dapat	dijumpai	pada	organ	lainnya	dalam	bentuk	
nodul	ataupun	plak	(Acha	and	Szyfres,1987).	Di	Indonesia	beberapa	spesies	
Aspergillus	 berhasil	 ditemukan	 pada	 pakan	 ayam	 dan	 pakan	 dianggap	
sebagai	sumber	penularan	di	antaranya	Aspergillus fumigatus (53,33%), Asper-
gillus flavus (30%),	dan	Aspergillus niger (10%) (Tyasningsih, 2010).

sumber infeksi dan Model Transmisi

Bertindak	 sebagai	 reservoir	 adalah	 tanah.	 Bagian	 yang	 menginfeksi	
ada	lah	 konidia (eksospora)	 dari	 kapang	 yang	 dapat	 berpindah	 ke	 manusia	
ataupun	hewan	melalui	jalan	udara (airborne). 

Gambar 74. Siklus hidup Asfergillus fumigatus (Taylor et al., 2009).

Agen	 penyebab	 umumnya	 ditemukan	 di	 mana-mana	 dan	 dapat	 ber-
tahan	 hidup	 dengan	 segala	macam	 variasi	 kondisi	 lingkungan.	 Jarang	 di-
jumpai	kasus	aspergillosis	pada	manusia	menunjukkan	adanya	suatu	ke	ta-
hanan	alamiah	dari	manusia	 terhadap	 infeksi.	Namun	ketahanan	 ini	dapat	
dirusak	 oleh	 adanya	 penggunaan	 immunosupresant	 atau	 oleh	 faktor	 yang	
merugikan	 terhadap	 fungsi	 sistem	 imun.	 Sumber	 infeksi	 yang	 penting	
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untuk	 hewan	 peliharaan	 dan	 unggas	 begitu	 juga	 dengan	 adanya	 pekerja	
yang	berkaitan	dengan	sumber	infeksi	adalah	pakan	dan	alas	kandang	yang	
terkontaminasi	oleh	kapang	(Acha	and	Szyfres,	1987).

Aspergillus	 dapat	 ditemukan	 di	 lingkungan	 sekitar	 dan	 reproduksi	
asek	sualnya	 akan	 menghasilkan	 sejumlah	 konidia.	 Bilamana	 konidia	 di-
inha	lasi	 oleh	 penderita	 yang	 mengalami	 penurunan	 daya	 tahan	 tubuh,	
mengakibatkan	 konidia	 akan	 berkembang	 di	 paru	 dan	memicu	 terjadinya	
peradangan	(Taylor	et al., 2009).

Peranan Hewan dalam Epidemiologi Penyakit

Sumber	infeksi	selalu	berasal	dari	lingkungan.	Infeksi	tidak	dipindahkan	
dari	satu	individu	kepada	yang	lainnya	(manusia	ataupun	hewan).

Diagnosis

Agen	 dapat	 dijumpai	 di	 mana-mana,	 isolasi	 dengan	 cara	 pembiakan	
dianggap	 tidak	 sesuai	 karena	 agen	 masih	 tetap	 ada	 sebagai	 kontaminan	
pada	lingkungan	(laboratorium	maupun	rumah	sakit)	atau	sebagai	saprofit	
pada	 saluran	 pernapasan	 atas.	 Kesimpulan	 diagnosis	 didasarkan	 atas	
pembuatan	 preparat	 histologi	 dengan	 menggunakan	 material	 biopsi	 yang	
dikonfirmasikan	dengan	adanya	konidiospora.	Agen	dapat	juga	diisolasi	dari	
biakan	yang	diperoleh	secara	aseptik	dari	lesi-lesi	di	luar	faktor	lingkungan.	
Dengan	uji	immunodiffusion	akan	memberikan	hasil	yang	cukup	bagus	untuk	
keperluan	 diagnosis	 dan	 umumnya	 90%	 serum	 yang	 diambil	 dari	 pasien	
dengan	gejala	aspergilloma atau aspergillosis yang meluas akan menghasilkan 
adanya	suatu	garis	presipitasi.	Uji	lainnya	yang	dianggap	memberikan	hasil	
yang	 cukup	 bagus	 adalah	 penggunaan	 counterimmnunoelectrophoresis serta 
metode	 baru	 adalah	 dengan	 menggunakan	 metode	 ELISA	 (Mishra	 et al., 
1983 dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).

kontrol

Akibat	ditemukannya	kapang	secara	alamiah	di	mana-mana	maka	tidak	
pernah	diungkapkan	tindakan	praktis	sebagai	tindakan	kontrol.	Menghindari	
perpanjangan	 penggunaan	 antibiotika	 ataupun	 kortikosteroid	 dianggap	
akan	dapat	membatasi	peningkatan	kasus	aspergillosis.	
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Daftar Pertanyaan

1.	 Jelaskan	 mengapa	 penggunaan	 antibiotika,	 antimetabolit,	 dan	 peng-
gunaan	kortikosteroid	yang	berkepanjangan	akan	meningkatkan	kejadi-
an Aspergillosis!

2.	 Bagaimana	manusia/hewan	sampai	tertular	oleh	Aspergillosis?
3.	 Jelaskan	tindakan-tindakan	pencegahan/kontrol	terhadap	Aspergillosis!
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2. HisToPLasMosis

sinonim : Reticuloendothelial cytomycosis, cavern disease, darling’s disease.
Histo plasmosis	 adalah	 penyakit	 yang	 disebabkan	 oleh	 jamur	 Histoplasma 
cap sulatum.	 Gejala	 infeksi	 ini	 sangat	 bervariasi,	 tetapi	 penyakit	 ini	 meme-
ngaruhi	 terutama	 paru-paru	 (Ryan	 and	 Ray	 2004).	 Kadang-kadang	 organ	
lain	yang	 terkena.	Histoplasmosis	umum	terjadi	di	antara	pasien	AIDS	ka-
rena	kekebalan	mereka	ditekan.	
Etiologi : Histoplasma capsulatum, merupakan jamur dimorphic yang ber-
bentuk	ragi	pada	fase	parasitik	dan	dalam	fase	saprofit	berkembang	menjadi	
filamentous mycelium yang selanjutnya akan menghasilkan macroconidia	 dan	
microconidia.	 Bentuk	 ragi	 dapat	 ditumbuhkan	 di	 laboratorium	 dengan	me-
numbuhkan	 jamur	 di	 dalam	 media	 yang	 diperkaya	 dengan	 unsur-unsur	
untuk	pertumbuhannya	pada	suhu	37°C.

Dua	jenis	agen	yang	diketahui	adalah	H. capsulatum var capsulatum	dan	
H. capsulatum var duboisii. Keduanya	dibedakan	pada	 fase	mycelial	di	mana	
dalam	 jaringan	 yang	 terinfeksi	 sel	 bentuk	 ragi	 dari	 var duboisii memiliki 
ukuran	lebih	besar	(7-15	micron)	daripada	var capsulatum	(2-5	micron).	Reaksi	
jaringan	 yang	 dihasilkan	 oleh	 keduanya	 juga	 berbeda	 (Acha	 and	 Szyfres,	
1987). 

Distribusi Geografis

Histoplamosis capsulatum	 dapat	 ditemukan	 di	 seluruh	 dunia.	Agen	 ini	
bersifat	 endemik	di	wilayah	 tertentu	dari	Amerika	Serikat	 terutama	di	wi-
layah	sekitar	 lembah	sungai	Ohio	dan	wilayah	hilir	sungai	Mississippi.	Di-
ketahui	 bahwa	 adanya	 keterkaitan	 antara	 pola	 keasaman	 dan	 kelembapan	
tanah	 terhadap	 status	 endemik	 dari	 penyakit	 ini.	Adanya	 kotoran	 burung	
dan	kelelawar	pada	tanah	dapat	memicu	pertumbuhan	dari	Histoplasma. 

kejadian pada Manusia

Penyakit	 pada	manusia	 biasanya	 terjadi	 secara	 sporadik	 ataupun	me-
rupakan	suatu	wabah	epidemik.	Wabah	yang	terjadi	pada	tahun	1980	tercatat	
sebanyak	138	kasus	penyakit	paru	akut	ditemukan	di	antara	pekerja	penggali	
kapur	di	Michigan	Utara,	namun	adanya	kasus	ini	belum	dianggap	sebagai	
suatu	wabah	endemik	(Waldman	et al., 1983 dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).	
Wabah	 lainnya	 yang	menyerang	 435	 orang	 terjadi	 di	 kampus	 Indianapolis	
Universitas	 Indiana	 tahun	 1978-1979,	 selanjutnya	 pada	 tahun	 1980-1981	
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wabah	penyakit	muncul	kembali	di	daerah	sekitar	kampus	dengan	51	kasus	
(Schlech	et al., 1983 dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).

Uji skin	 histoplasmin	 dapat	 ditemukan	 pada	 90%	 orang-orang	 yang	
ting	gal	di	mana	H. capsulatum	umum	ditemukan	seperti	di	wilayah	Amerika	
Serikat	bagian	Timur	dan	Tengah	 (Ryan	and	Ray,	2004).	Di	Kanada	 infeksi	
terutama	ditemukan	di	wilayah	lembah	sungai	St.	Lawrence	dengan	tingkat	
prevalensi	20-30%	dari	populasi	yang	diuji	(Anon,	2013a).	Histoplasmosis	di	
Indonesia	kadang-kadang	dilaporkan	di	wilayah	 Jawa	dan	Irian	 Jaya,	 serta	
hanya	dilaporkan	3	kasus	sejak	tahun	1952	(Berger,	2014).

Gambaran	 radiografi	 menunjukkan	 terjadinya	 pengapuran	 paru-paru	
(se	kitar	25%)	pada	pasien	yang	memperlihatkan	reaksi	histoplasmin	positif.	
Di	sisi	lain,	sekitar	90%	dari	jumlah	pasien	yang	menunjukkan	reaksi	positif	
histoplasmin	masih	terlihat	sehat	secara	klinis	(Acha	and	Szyfres,	1987).

kejadian pada Hewan

Kebanyakan spesies hewan baik peliharaan maupun liar sangat peka 
terhadap	infeksi	ini.	Hasil	survei	menunjukkan	bahwa	infeksi	sering	terjadi	
pada	 sapi,	 domba,	 dan	 kuda	 di	 daerah	 endemik.	Anjing	merupakan	 satu-
satunya	spesies	hewan	yang	sering	menunjukkan	tanda-tanda	klinis.	Kasus	
endemik	histoplasmosis	pada	anjing	dan	kucing	telah	dilaporkan	terjadi	di	
El Paso, Texas (Kabli et al.,	1986),	serta	terkonfirmasi	pada	kelinci	(Brando	et 
al., 2014).

Penyakit pada Manusia

Sebagian	besar	kasus	bersifat	 asimtomatik.	Masa	 inkubasinya	berkisar	
antara	 5-18	 hari.	 Memiliki	 tiga	 bentuk	 klinis	 yaitu:	 paru-paru	 akut,	 paru-
paru	kronis,	dan	bentuk	yang	tidak	jelas.	Bentuk	paru-paru	akut	lebih	sering	
terjadi,	menyerupai	influenza,	dan	menimbulkan	gejala-gejala	demam	yang	
dapat	berlangsung	dari	1	hari	sampai	beberapa	minggu.	Dapat	juga	terlihat	
adanya	erythema nodosum atau multiform,	difusi	yang	meluas,	dan	arthralgia. 
Dalam	kasus	yang	ringan,	kesembuhan	dapat	terjadi	tanpa	pengobatan	yang	
disertai	atau	tidak	adanya	pengapuran	di	dalam	paru-parunya.	Bentuk	kronis	
biasanya	terlihat	pada	orang	yang	berusia	40	 tahun	ke	atas,	 terutama	pada	
laki-laki	dan	selalu	terkait	dengan	riwayat	penyakit	paru-paru.	Secara	klinis	
tampak seperti tuberkulosis paru yang menimbulkan rongga atau lubang. 

Perjalanan	 penyakit	 bervariasi	 dari	 bulanan	 sampai	 tahunan,	 dan	
dalam	beberapa	kasus	dapat	sembuh	total.	Bentuk	penyakit	yang	tidak	jelas,	
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terutama	terlihat	pada	anak	kecil	ataupun	orang	yang	sudah	tua,	yang	mana	
dapat	mengambil	bentuk	akut	ataupun	kronis.	Bentuk	akut	terutama	terjadi	
pada	bayi	dan	anak-anak	yang	ditandai	dengan	adanya	hepatosplenomegaly, 
demam,	dan	kelemahan.	Keadaan	 ini	 sering	mengelirukan	dengan	milliary 
tuberculosis	 terutama	 jika	 tidak	 ditangani,	 serta	 tingkat	 kematiannya	 yang	
tinggi.	Gejala	yang	muncul	dari	bentuk	kronis	yang	tidak	jelas	ini	tergantung	
lokasi	infeksi	dari	fungi	(pneumonia, hepatitis, endocarditis,	dll).	Pada	kasus	ini	
juga	 sering	 terlihat	 adanya	ulserasi	dari	mukosa	dan	hepatosplenomegaly,	di	
mana	bentuk	ini	umumnya	terlihat	pada	orang	dewasa.	Pasien	dapat	bertahan	
dalam	beberapa	 tahun,	namun	penyakit	biasanya	mematikan	apabila	 tidak	
ditangani	(Acha	and	Szyfres,	1987). 

Penyakit pada Hewan

Anjing	 adalah	 spesies	 yang	 sangat	 sering	 menunjukkan	 tanda-tanda	
klinis,	 tetapi	 seperti	 halnya	 pada	 manusia,	 sebagian	 besar	 infeksi	 pada	
anjing	 adalah	 asimtomatik.	 Bentuk	 respiratori	 yang	 utama	 adalah	 adanya	
encap sula tion	dan	pengapuran.	Dalam	kasus	yang	tidak	jelas	anjing	biasanya	
ke	hilangan	berat	 badan	dan	menderita	diare	 yang	 lama,	 ascites	dan	batuk	
kronis, hepatosplenomegaly dan lymphadenopathy.

H. capsulatum	pernah	juga	diisolasi	dari	bagian	intestinal	dan	beberapa	
organ	dari	kelelawar.	Reaktor	yang	sangat	tinggi	di	daerah	endemik,	ditemu-
kan	pada	beberapa	spesies	hewan	peliharaan	di	antaranya:	sapi,	kuda,	dan	
domba,	 serta	 agen	dapat	diisolasi	dari	 limfonodus	dari	 anjing	dan	kucing,	
dari	 rodensia	 liar	 (Proechimys guyanensis). Burung	 tidak	peka	 terhadap	his-
toplasmosis, kemungkinan karena temparatur tubuh unggas yang tinggi se-
hingga	fungi	tidak	biasa	tumbuh	(Acha	and	Szyfres,	1987).

sumber infeksi dan Model Transmisi

Reservoir	dari	agen	adalah	tanah,	di	mana	jamur	biasanya	hidup	sebagai	
saprofit.	Penyebarannya	dalam	tanah	tidak	tentu	dan	tergantung	pada	banyak	
faktor	seperti	temperatur,	kelembaban	dan	faktor-faktor	lainnya.	Gambaran	
siklus	transmisi	dari	histoplasmosis	seperti	berikut.

Microfoci	yang	menyebabkan	terjadinya	kasus	sporadik	dan	wabah	epi-
demik	 umumnya	 berkaitan	 dengan	 keadaan	 tanah,	 di	 mana	 ekskresi	 dari	
kelelawar	atau	spesies	tertentu	dari	burung	terakumulasi	dalam	waktu	yang	
lama.	Ekskresi	 ini	memberikan	peluang	kepada	 jamur	untuk	berkompetisi	
dengan	 mikroorganisme	 tanah	 lainnya	 sehingga	 akhirnya	 dapat	 bertahan	
hidup.	 Di	 sisi	 lain	 burung	 sendiri	 tidak	 terinfeksi	 oleh	H. capsulatum	 dan	
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bertindak	sebagai	peran	utama	dalam	epidemiologi	karena	memberikan	ke-
sempatan	 pada	 jamur	 untuk	 tumbuh	 dan	 berkembang	 pada	 ekskretanya.	
Manusia	 dapat	 terinfeksi	 apabila	 mengunjungi	 gua	 atau	 saluran-saluran	
yang	banyak	ada	kelelawarnya.	

Manusia	 dan	hewan	dapat	menjadi	 terinfeksi	 dari	 sumber	 yang	 sama	
(tanah)	 melalui	 rute	 respirasi.	 Infeksi	 biasanya	 terjadi	 bilamana	 foci-foci 
alamiah	seperti:	perataan	tanah,	pembersihan,	atau	perusakan	struktur	desa	
(khususnya	 kandang	 ayam),	 berkunjung	 ke	 gua	 kelelawar	 dan	 aktivitas	
lainnya	diganggu	oleh	berbagai	aktivitas	yang	selanjutnya	akan	menyebabkan	
terjadinya	penyebaran	agen.	

Peranan Hewan dalam Epidemiologi Penyakit

Baik manusia maupun hewan merupakan accidental host	dari	agen	pe-
nyebab	dan	tidak	memegang	peranan	yang	penting	di	dalam	pemeliharaan	

Gambar 75. Siklus transmisi Histoplasmosis (Anon, 2013b).
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atau	penyebaran	infeksi.	Hanya	spesies	kelelawar	tertentu	yang	berperanan	
aktif	dalam	penyebarluasan	infeksi.

Diagnosis

Diagnosis	laboratorium	dapat	dilengkapi	dengan	pengujian	mikroskop	
dari	pewarnaan	kotoran,	immunofluorescent	menggunakan	spesimen	klinik	
seperti	sputum,	eksudat	ulcer,	dan	yang	lainnya,	isolasi	kuman	dalam	media	
biakan,	inokulasi	pada	mencit,	dan	pengujian	histopatologi	(sumsum	tulang	
belakang,	paru,	hati	dan	ginjal).

Uji	 histoplasmin	diaplikasikan	dengan	 cara	 yang	 sama	dengan	uji	 tu-
ber	culin	 dan	 dibaca	 setelah	 24-48	 jam.	 Uji	 ini	 sensitif	 antara	 1-2	 bulan	
setelah	 infeksi	 dan	 berakhir	 dalam	 beberapa	 tahun.	 Uji	 ini	 memiliki	 nilai	
epidemiologi	yang	sangat	tinggi,	sekalipun	demikian	pemanfaatannya	hanya	
terbatas	 untuk	 keperluan	 diagnosis	 klinis.	 Uji	 ini	 sepatutnya	 digunakan	
bersama-sama	dengan	uji	 coccidioidin	dan	blastomycin karena	adanya	 reaksi	
silang.	Hasil	uji	yang	negatif	biasanya	terlihat	pada	infeksi	awal	atau	penyakit	
dengan	etiologi	yang	lain.

Uji serologi (complement fiksasi, precipitasi, latex aglutinasi) merupakan 
alat	yang	cukup	canggih	untuk	diagnosis	dan	uji	untuk	blastomycosis	dan	
coc	cidiomycosis	semestinya	dilakukan	secara	bersamaan	(Acha	and	Szyfres,	
1987).

kontrol

Metode	 utama	 untuk	 pencegahan	 meliputi:	 penurunan	 keterpaparan	
orang-orang	terhadap	debu	dengan	cara	melakukan	penyemprotan	dengan	
larutan	3%	formalin	ke	lantai	saat	membersihkan	keranjang	ayam	atau	tempat	
lainnya	yang	terkontaminasi.	Penggunaan	masker	 juga	disarankan.	Kontrol	
agen	 pada	 foci-foci	 alami	 sangat	 sulit.	 Dalam	 satu	 wabah,	 dimungkinkan	
untuk	melakukan	eradikasi	 terhadap	 jamur	dari	 fokus	alamiahnya	dengan	
cara	tindakan	spraying	pada	tanah	dengan	formalin.
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Daftar Pertanyaan

1.	 Mengapa	Histoplasma capsulatum	dikatakan	sebagai	fungi	dimorphic?
2.	 Mengapa	bangsa	burung	tidak	peka	terhadap	infeksi	Histoplasmosis?
3.	 Jelaskan	cara	penularan	Histoplasmosis	pada	hewan	dan	manusia!
4.	 Apa	 tindakan	pencegahan/kontrol	 yang	mesti	dilakukan	untuk	meng-

hin	dari	infeksi	Histoplasmosis?
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Chlamidiosis Dan Ricketsiosis 

sasaran Belajar

1. Mahasiswa dapat menyebutkan penyakit chlamidioasis dan ricketsiosis zoonosis 
yang penting beserta agen penyebabnya.

2. Mahasiswa dapat memahami kejadian penyakit chlamidioasis dan ricketsiosis 
zoonosis pada hewan serta cara penularannya pada manusia.

3. Mahasiswa mengetahui gejala klinis penyakit chlamidioasis dan ricketsiosis 
zoonosis serta cara pencegahan dan penanganannya.

1. Q fEVEr

sinonim : Pneumoricketsiosis, Balkan influenza, Coxiellosis, Abbatoir fever, Aus-
tralian Q fever, nine-mile fever.

Merupakan	penyakit	infeksi	yang	disebabkan	oleh	Coxiella burnetii	dari	
jenis	bakteri	yang	menyerang	manusia	ataupun	hewan.	Organisme	ini	tidak	
umum	ditemukan,	tetapi	dapat	ditemukan	pada	sapi,	domba,	kambing,	dan	
hewan	piaraan	lain	seperti	anjing	dan	kucing	(Beare	et al., 2006).
Etiologi : Coxiella burnetii (Rickettsia burnetii)	memiliki	bentuk	yang	berbeda	
dibandingkan	 dengan	 ricketsia	 lainnya	 dalam	hal	 kemampuan	 selektivitas	
dan	 resistansinya	 yang	 tinggi	 terhadap	 agen	 fisik	 ataupun	 kimia	 (lebih	
resistan	dibandingkan	sebagian	besar	mikroorganisme	nonsporogenik	lain).	
Mikroba	dengan	ukuran	sekitar	300x1000	nm	ini	bersifat	obligat intracelluler 
sehingga	 tidak	 bisa	 ditumbuhkan	 pada	 media	 buatan	 seperti	 layaknya	
bakteri lain. Perkembangbiakan C. burnetii	 hanya	 terjadi	 pada	 sel	 hewan.	
Di laboratorium, C. burnetii	 dapat	 dibiakkan	 dalam	 telur	 ayam	 berembrio	
atau	 pada	 sel	 kultur.	 Di	 alam	 siklus	 rickettsia	 ini	 terjadi	 pada	 caplak	 dan	
vertebrata liar (Soeharsono, 2002). 

B  a  B 

9
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Distribusi Geografis

Tersebar	luas	di	seluruh	dunia	dengan	infeksi	bersifat	endemik	di	bebe-
rapa	daerah	 (50	negara).	Negara-negara	di	Eropa	Utara	dianggap	 terbebas	
dari	Q fever	dan	penderita	yang	ditemukan	di	wilayah	tersebut	diindikasikan	
mendapatkan	infeksi	yang	berasal	dari	luar	(Lumino	et al., 1981 dalam Acha	
and	Szyfres,	1987).	

Di	 Indonesia	 hasil	 studi	 menunjukkan	 bahwa	 prevalensi	Q fever ber-
variasi	yaitu	dari	7%	di	Sumatra	Barat	sampai	59%	di	NTT	dengan	rata-rata	
25% (Soeharsono, 2002).

kejadian pada Manusia

Q fever	 sering	muncul	 sebagai	 kasus	 sporadik	 ataupun	wabah	 infeksi	
pada	manusia	dan	sering	terlihat	sebagai	kasus	yang	asimtomatik.	Bilamana	
gejala	 klinisnya	 nyata,	 penyakit	 dapat	 dikelirukan	 dengan	 demam.	 Atas	
alasan	 ini	 kasus	 sporadik	 sering	 tidak	 terdiagnosis	 sehingga	 kejadian	
sebenarnya	dari	penyakit	tidak	diketahui.	

Implikasi	klinis	dari	Q fever	seperti	halnya	Rickettsiosis	dan	Bakteriosis	
menjadi	 mengkhawatirkan	 karena	 adanya	 penggunaan	 antibiotika	 secara	
sembarangan	pada	pasien	demam.	Di	Australia	sebagai	daerah	endemik,	di-
perkirakan	telah	terjadi	sekitar	2000	kasus	antara	 tahun	1979-1980	(Hunt	et 
al., 1983 dalam Acha	 and	 Szyfres,	 1987).	Wabah	 epidemik	 terjadi	 di	 rumah	
pemotongan	hewan	dan	processing wool.	Di	Uruguay	wabah	epidemik	yang	
cukup	besar	terjadi	tahun	1976	pada	industri	pengepakan	daging	yang	ber-
langsung	 selama	 1	 bulan	 dengan	 angka	 kesakitan	 sebesar	 310	 orang	 dari	
630	pekerja,	serta	dokter	hewan	yang	melakukan	pengamatan	juga	menjadi	
sakit. 

kejadian pada Hewan

Infeksi	 Q fever	 telah	 dilaporkan	 terjadi	 pada	 sebagian	 besar	 spesies	
hewan baik hewan peliharaan maupun hewan liar, termasuk burung. Di 
India	agen	berhasil	diisolasi	dari	amfibi	(Kumar	and	Yadav,	1981	dalam	Acha	
and	Szyfres,	1987).	

Kejadian	 Q fever	 dari	 sudut	 pandang	 kesehatan	 masyarakat,	 spesies	
hewan	 yang	 memegang	 peranan	 penting	 sebagai	 sumber	 infeksi	 pada	
manusia	 yaitu:	 sapi,	 domba,	 dan	 kambing.	Uji	 serologi	 terhadap	 beberapa	
daerah	 endemik	menunjukkan	 jumlah	yang	nyata	dari	 reaktor	penyakit	di	
antara	sapi,	kambing,	dan	domba.	Dalam	studi	seroepidemiologi	di	Kolombia,	
diketahui	 57%	 dari	 482	 sapi	 perah	 ditemukan	 positif	 antibodi	 dengan	 uji	



  C h l a m i d i o s i s  d a n  R i c k e t s i o s i s  237

complement fixation test	(Lorbacher	and	Suarez,	1975	dalam	Acha	and	Szyfres,	
1987).	Studi	serologi	di	Perancis	berhasil	menemukan	prevalensi	 reaktor	di	
beberapa	 provinsi	 masing-masing	 sekitar	 15%	 untuk	 sapi	 dan	 20%	 untuk	
kambing	dan	domba.	Antibodi	terhadap	C. burnetti	juga	berhasil	ditemukan	
pada	hewan	liar.	Berdasarkan	atas	uji	mikroaglutinasi	ditemukan	sekitar	3%	
dari	759	rodensia	yang	terbagi	dalam	15	spesies	yang	berbeda,	menunjukkan	
hasil	 seropositif	 dan	 20%	 dari	 583	 burung	 liar	 bersifat	 reaktif	 tehadap	 uji	
tersebut (Riemann et al., 1979 dalam	Acha	and	Szyfres,	1987).

Penyakit pada Manusia

Masa	 inkubasinya	 pada	 manusia	 berkisar	 antara	 2	 minggu	 sampai	
1	 bulan.	 Serangan	 penyakit	 terjadi	 secara	 tiba-tiba	 yang	 ditandai	 dengan	
demam,	 kedinginan,	 berkeringat	 banyak,	 kelemahan,	 anoreksia,	 myalgia,	
dan	kadang-kadang	mual	dan	muntah.	Demamnya	bersifat	turun	naik,	dan	
berlangsung	 9-14	 hari.	 Gejala	 utama	 dari	 penyakit	 adalah	 cephalgia	 yang	
meluas	 dan	 umumnya	 kesakitan	 pada	 retro-ocular.	Diperkirakan	 setengah	
dari	 jumlah	 pasien	 yang	 diperiksa	 dengan	 sinar	 X	 menunjukkan	 adanya	
pneumonitis,	 dengan	 manifestasi	 klinisnya	 berupa	 batuk	 ringan,	 batuk	
berdahak	dan	kadang-kadang	kesakitan	pada	daerah	 thorax.	Diperkirakan	
sekitar	 50%	 dari	 jumlah	 penderita	 mengalami	 gangguan	 gastrointestinal	
(mual,	muntah,	dan	diare).	Hal	lainnya	yang	berbeda	dibandingkan	dengan	
infeksi	 dari	 rickettsiosis	 lain	 adalah	 tidak	 adanya	 erupsi	 kutaneus	 pada	
kasus Q fever.	Sebagian	besar	kasus	umumnya	tidak	ganas	dan	Q fever jarang 
menyerang	anak-anak	di	bawah	umur	10	tahun.	Penyakit	lebih	serius	pada	
orang-orang	yang	berumur	di	atas	40	tahun.	Mortalitasnya	kurang	dari	1%.	
Sementara	itu	penyakit	umumnya	berjalan	secara	kronis	dan	utamanya	me-
mengaruhi	sistem	kardiovaskular	(Acha	and	Szyfres,	1987).

Penyakit pada Hewan

Secara	umum	infeksi	pada	hewan	peliharaan	bersifat	subklinis.	Namun	
pada	infeksi	yang	berat,	C. burnetii	dapat	ditularkan	secara	transplasenta	ke	
fetus	yang	dapat	menimbulkan	keguguran,	terutama	pada	domba.	Pada	sapi	
selain	keguguran,	dapat	juga	terjadi	gangguan	kesuburan	(infertilitas)	(Acha	
and	Szyfres,	1987).

Penularan	antara	hewan	dapat	 juga	 terjadi	secara	kontak	sewaktu	me-
lahirkan	(Soeharsono,	2002).	Pada	hewan	ruminansia,	setelah	terjadinya	penye-
baran	 agen	melalui	 aliaran	darah,	C. burnetii selanjutnya akan terlokalisasi 
pada	 daerah	 glandula	mammary,	 limfonodus	 supramammaria,	 dan	 plasenta.	
Banyak	 sapi	 menjadi	 terbebas	 dari	 infeksi	 setelah	 beberapa	 bulan	 infeksi,	
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namun	sapi	yang	lainnya	dapat	bertindak	sebagai	carrier,	dengan	lokasi	agen	
pada	kelenjar	mamaria	dan	selajutnya	agen	akan	dibebaskan	dalam	periode	
laktasi.	 Selama	 masa	 beranak,	 sejumlah	 besar	 rickettsia	 akan	 dibebaskan	
bersama	plasenta,	cairan	amnion,	feses,	dan	urine.	Sebagai	akibat	ketahanan	
agen	 yang	 tinggi	 terhadap	 faktor	 lingkungan	 maka	 akan	 memberikan	
peluang	 untuk	 bertahannya	 agen	 di	 lingkungan	 untuk	 selanjutnya	 akan	
menginfeksi	 hewan	 dan	 manusia	 yang	 peka.	 Di	 sisi	 lain	 ditemukannya	
peningkatan	 kasus	 selama	masa	melahirkan	 dengan	 pelepasan	 agen	 yang	
cukup	banyak	melalui	 sekresi	 dan	 ekskresi,	menjelaskan	 bahwa	 terjadinya	
wabah	 sporadik	 pada	manusia	 bersamaan	 dengan	 periode	 tersebut	 (Acha	
and	Szyfres,	1987).

sumber infeksi dan Model Transmisi

Penularan Q fever	 paling	 umum	 terjadi	 lewat	 inhalasi	 droplet	 dari	
hewan	tertular	atau	debu	yang	tercemar	oleh	rickettsia	penyebab	Q fever. Di 
samping	 itu	 infeksi	 pada	manusia	 umumnya	didapat	 secara	 aerosol	 tetapi	
infeksi	akibat	ingesti	produk	susu	yang	terkontaminasi	 juga	dimungkinkan	
dengan	jalan	masuk	lewat	jalur	oropharynx.	Organisme	ini	diketahui	sangat	
infeksius	walaupun	dengan	jumlah	organisme	yang	sangat	kecil	(McQuiston	
et al., 2002).

Akibat	 dari	 ketahanan	 agen	 yang	 tinggi	 terhadap	 faktor	 lingkungan,	
agen	 dapat	 diisolasi	 dari	 tanah	 sampai	 6	 bulan	 setelah	 hewan	 terinfeksi	
dipindahkan	 dari	 habitatnya.	 Kantong	 infeksi	 yang	 baru	 akan	 dihasilkan	
bilamana	 seekor	 hewan	 yang	 terinfeksi	 dimasukkan	 ke	 dalam	 kandang	
yang	 belum	 terinfeksi	 (Acha	 and	 Szyfres,	 1987).	 Sebagian	 besar	 orang	
yang	 terinfeksi	 adalah	 orang	 yang	 karena	 pekerjaannya	 ataupun	 karena	
tempat	tinggalnya	memiliki	kontak	yang	erat	dengan	hewan	terinfeksi	atau	
produk	 hewan	 seperti	 bulu	 dan	 wol.	 Sekalipun	 agen	 disebarkan	 melalui	
susu	 (pasteurisasi	 pada	 temperatur	 biasa	 tidak	 mampu	 menginaktifkan	
agen	 secara	 efektif),	 namun	 diketahui	 hanya	 sebagian	 kecil	 kasus	 infeksi	
yang	terjadi	akibat	dari	mengonsumsi	susu	yang	terkontamiansi	(Acha	and	
Szyfres,	1987).	

Peranan Hewan dalam Epidemiologi Penyakit

Hewan	menderita	Q fever	akibat	adanya	keterpaparan	dari	hewan	lain-
nya	yang	terinfeksi	baik	melalui	kontak	langsung	dengan	cairan	tubuh	yang	
terkontaminasi	ataupun	terpapar	secara	aerosol	oleh	material	yang	terinfeksi.	
Pembuktian	secara	epidemiologi	maupun	laboratorium	menunjukkan	kam-
bing,	 sapi,	dan	domba	sebagai	 reservoir	utama	dari	C. burnetii.	Anjing	dan 
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kucing	juga	peka	terhadap	infeksi	ini	dan	dapat	memindahkan C. burnetii ke 
manusia (Buhariwalla et al.,	1996;	Marrie	et al., 1988). Perpindahan	penyakit	
dari	orang	ke	orang	jarang	terjadi.	

Gambar 76. Siklus transmisi Q fever pada hewan liar (Acha and Szyfres, 1987).

Coxiella burnetii juga	 telah	 berhasil	 diisolasi	 dari	 berbagai	 spesies	
kutu	 dan	 hal	 ini	 memungkinkan	 untuk	 terjadinya	 perpindahan	 agen	 di	

Gambar 77. Siklus Transmisi Q fever pada hewan peliharaan (Acha and Szyfres, 1987).
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antara	 hewan	 melalui	 perantaraan	 kutu.	 Kutu	 sekalipun	 dianggap	 tidak	
memainkan	 peranan	 penting	 di	 dalam	 penularan C. burnetii ke manusia, 
namun	keberadaan	kutu	dianggap	penting	di	dalam	mempertahankan	siklus	
dari	agen (McQuiston	et al., 2002).

Diagnosis

Sebagai	akibat	tidak	spesifiknya	infeksi	oleh	Q fever maka pembuktian 
secara	 laboratorium	 terhadap	 infeksi	 sangat	 diperlukan	 untuk	 tujuan	
diag	nosis.	 Empat	 katagori	 uji	 diagnostik	 yang	 tersedia	 yaitu:	 1)	 isolasi	 or-
ganisme	 (mesti	dilakukan	pada	 laboratorium	dengan	biosafety-level 3) yaitu 
menggunakan biakan jaringan; 2) penggunaan hewan laboratorium atau telur 
ayam	 berembrio;	 3)	 uji	 serologis	 dengan	 indirect fluorescent antibody (IFA), 
enzyme immunoassay,	dan	complement fixation;	uji	deteksi	antigen	dengan	pe-
warnaan immunohistochemical	(IHC);	dan	4)	uji	deteksi	asam	nukleat	dengan	
polymerase chain reaction (PCR) (McQuiston	et al., 2002). 

Relatif	sedikitnya	laboratorium	yang	menyediakan	instalasi	dan	peralatan	
yang	cukup	aman	untuk	isolasi	C. burnetii,	mengakibatkan	diagnosis	secara	
serologis	dianggap	lebih	baik.	Uji	Weil-Felix	dianggap	tidak	applicable untuk 
infeksi	C. burnetii. 

Uji Complement fixation test	 telah	dipergunakan	secara	 luas	untuk	tuju-
an	 diagnosis	 yang	 didasarkan	 atas	 perbedaan	 titer	 di	 antara	 sampel	 yang	
diperoleh	selama	periode	akut	dan	titer	dari	sampel	pada	periode	pe	nyem-
buhan.	Berbagai	uji	aglutinasi	untuk	diagnosis	C. burnetii	juga	telah	tersedia	
di	antaranya:	aglutinasi	standar,	mikroaglutinasi,	aglutinasi-resus	pensi,	dan	
uji capillary. 

Agen	dapat	diisolasi	dari	darah	selama	masa	demam	dan	kadang	kadang	
dari	sputum	dan	urine	dari	manusia	seperti	halnya	dari	susu,	plasenta,	dan	
cairan	amnion	dari	hewan.	Material	 selajutnya	diinokulasikan	pada	hewan	
laboratorium	 seperti	marmot	 dan	mencit	 atau	 pada	 telur	 ayam	 berembrio	
(Acha	and	Szyfres,	1987).

kontrol 

Tindakan	pencegahan	terhadap	kelompok	pekerja	yang	berisiko	tinggi,	
seperti	pekerja	di	 laboratorium	ataupun	di	rumah	pemotongan	hewan	dan	
pekerja	wol	kini	telah	dikembangkan	vaksin	inaktif (C. burnetii phase I)	dan	
diketahui	 menunjukkan	 hasil	 yang	 memuaskan	 (Ascher	 et al., 1983 dalam 
Acha	 and	 Szyfres,	 1987),	 namun	 ketersediaan	 vaksin	masih	 terbatas	 pada	
laboratorium penelitian Q fever. 
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Pencegahan	 infeksi	 pada	 reservoir	 hewan	 (hewan	 peliharaan)	 se-
cara	 langsung	 sangat	 sulit	 diaplikasikan	 karena	 Q fever	 dianggap	 tidak	
me	nimbulkan	 kerugian	 ekonomi	 yang	 nyata	 oleh	 peternak.	 Atas	 dasar	
itu	 disarankan	 tin	dakan	 pencegahannya	 dengan	 cara	 vaksinasi	 sebagian	
dari	 sapi	 terutama	 yang	 berasal	 dari	 kandang	 melahirkan	 serta	 tindakan	
pelenyapan	 terhadap	 plasenta	 dan	 membran	 fetus	 dengan	 menggunakan	
alat incenerasi	 atau	 dengan	 jalan	 menguburnya	 (Acha	 and	 Szyfres,	 1987).	
Tindakan	pencegahan	lainnya	adalah	meminimalkan	kontak	dengan	hewan	
yang mungkin mengeluarkan C burnetii. Di	 samping	 itu	 tindakan	 sanitasi	
terhadap	 hewan	 yang	melahirkan	 serta	 memastikan	 tindakan	 pasteurisasi	
terhadap	produk	susu	juga	perlu	dipertimbangkan (McQuiston	et al., 2002).
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Daftar Pertanyaan

1.	 Apa	 pentingnya	 kita	 mengetahui	 phase	 I	 dan	 phase	 II	 dari	 Coxiella 
burnetii?

2.	 Jelaskan	gejala	klinis	ricketsiosis oleh C. burnetii	pada	manusia!
3.	 Jelaskan	sumber	infeksi	dan	model	transmisi	dari	Q fever!
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New Emerging Zoonosis

sasaran Belajar

1. Mahasiswa dapat menyebutkan penyakit new emerging zoonosis yang penting 
beserta agen penyebabnya.

2. Mahasiswa dapat memahami kejadian penyakit new emerging zoonosis pada 
hewan serta cara penularannya pada manusia.

3. Mahasiswa mengetahui gejala klinis penyakit new emerging zoonosis serta 
cara pencegahan dan penanganannya.

1. saPi GiLa

sinonim : Bovine Spongiform Encepahlopathy (BSE), Mad Cow.

Penyakit	 ini	 hingga	 kini	masih	 terus	menjadi	 perbincangan	 hangat	 di	
kalangan	 masyarakat	 Internasional	 khususnya	 di	 daratan	 Eropa,	 di	 mana	
Inggris	 sebagai	 salah	 satu	 negara	 penghasil	 ternak	 dan	 produk	 ternak	
menjadi	sorotan	tajam	akibat	terjadinya	wabah	penyakit	ini.	Di	Indonesia	pun	
ramai	dibicarakan	dan	menjadi	 perdebatan	 sengit	mengenai	 kemungkinan	
berjangkitnya	BSE	di	Indonesia	akibat	importasi	Meat Bone Meal	(MBM)	dari	
negara-negara	 Eropa	 dan	 daging	 sapi	 dari	 Irlandia.	 Paling	 seru	 beberapa	
hari	 belakangan	 ini	 adalah	 ramainya	 pemberitaan	 dan	 pembicaraan	 orang	
mengenai	kejadian	BSE	di	Amerika	Serikat	dan	Kanada	serta	dampak	pada	
importasi	 sapi,	 daging	 sapi,	 dan	 produk	 olahannya	 dari	 Amerika	 Serikat	
dan	kemungkinan	menularkannya	pada	manusia	serta	berjangkitnya	BSE	di	
Indonesia	akibat	importasi	tersebut	(Priosoeryanto,	2004).

agen Penyebab

Bovine Spongiform Encephalopathy	 atau	 BSE	 adalah	 salah	 satu	 penyakit	
pada	 otak	 sapi	 yang	 tergolong	 dalam	 kelompok	 penyakit	 Transmissible 

B  a  B 

10
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Spongiform Encephalopathy (TSE).	 Penyakit	 ini	 disebabkan	 oleh	 suatu	 jenis	
protein	 bersifat	 infeksius	 yaitu	 PRION	 (Proteinaceous Infectious) yang 
merupakan	 suatu	molekul	 protein	 tanpa	 asam	 inti.	 Berbeda	 dengan	 virus	
yang mempunyai asam inti, baik DNA maupun RNA. Prion	 diketahui	
memiliki	 sifat	 tahan	 terhadap	 panas	 dan	 beberapa	 bahan	 yang	 lazim	
digunakan	sebagai	disinfektan	(Soeharsono,	2002).	

Secara	normal	protein	prion	dihasilkan	oleh	 tubuh	mahluk	hidup	dan	
protein	yang	normal	ini	disingkat	PrPc atau celluler PrP,	sedangkan	isoform	
dari	protein	prion	yang	infeksius	penyebab	TSE	disebut	Prion Protein Scrapie 
dan	disingkat	PrPsc	di	mana	Sc	singkatan	dari	Scrapie.	Perbedaan	yang	paling	
menonjol	 dari	 kedua	 protein	 prion	 tersebut	 bahwa	 PrPSc	 tahan	 terhadap	
proteinase	 K	 sebagai	 suatu	 enzim	 yang	 umumnya	 dapat	 mendegradasi	
protein,	namun	dalam	hal	ini	tidak	berlaku	untuk	PrPc.

Penyakit Mad cow	menjadi	sangat	menarik	bagi	dunia	kedokteran	karena	
2	hal	yaitu:	1)	Secara	ilmiah	penyakit	ini	berada	di	antara	dua	sifat	penyakit	
yang	bersifat	genetik	dan	infeksius	(suatu	posisi	yang	unik	dan	merupakan	
suatu	paradigma	baru	dalam	dunia	biomedis),	dan	2)	Secara	sosioekonomi	
penyakit	 ini	mengakibatkan	kerugian	ekonomi	(penolakan	kualitas	daging)	
dan	 kesehatan	 masyarakat	 (zoonosis,	 menyebabkan	 vCJD	 pada	 manusia).	
Penyakit	TSE	baik	pada	manusia	maupun	hewan	bersifat	fatal	karena	sejauh	
ini	diketahui	bahwa	penderita	tidak	akan	sembuh	dan	umumnya	akan	mati.	
Di	samping	 juga	hingga	kini	belum	ditemukan	obat	yang	dapat	mengatasi	
penyakit ini (Priosoeryanto, 2004).

Penyakit TsE pada Manusia

Baik	 scrapie,	 BSE,	maupun	 vCJD	mempunyai	 gambaran	 histopatologi	
yang	serupa	pada	otak,	yakni	ditemukan	lubang-lubang	pada	jaringan	otak	
mirip	spons	atau	busa	sehingga	disebut	spongiform encephalopathy karena pe-
nyakit	 ini	 dapat	 ditularkan	per	 os	 ataupun	parenteral,	 kelompok	penyakit	
ini	disebut	transmissible spongiform encephalopathy/TSE (Soeharsono, 2002).

Penyakit	 TSE	 pada	 manusia	 secara	 klinis	 dan	 neuropatologik	 terdiri	
dari:	Creutzfeld Jakob Disease (CJD), Kuru, Gerstmann-Straussler Scheinker (GSS)	
dan	 Fatal Familial Insomnia (FFI). Creutzfeld Jakob Disease (CJD) umumnya 
menyerang	pada	orang	usia	40-90	tahun,	dengan	onset penyakit antara 4-12 
bulan.	 Pada	 CJD	 gejala	 klinis	 yang	 tampak	 adalah	 degenerasi	 neurologik 
seperti	ataksia,	tremor,	kelelahan,	ngantuk,	kerusakan	daya	ingat,	perubahan	
tingkah	laku,	vertigo,	kemunduran	mental	yang	sangat	cepat	diikuti	dengan	
dementia,	 gangguan	 motorik,	 dan	 adanya	 bentukan	 spesifik	 pada	 elektro 
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encephalogram	 (EEG).	Seiring	dengan	perjalanan	waktu,	 ternyata	ditemukan	
adanya	suatu	variasi	dari	CJD	(perubahan	neuropatologik	yang	atipikal) yang 
sebelumnya	tidak	pernah	ditemukan	pada	kasus	umum	di	USA,	Australia,	
dan	Jepang.	Pada	kasus	varian	baru	CJD	ini	(vCJD),	usia	orang	yang	terkena	
ternyata	sangat	muda	yaitu:	16,	18,	19,	26,	28,	29,	31,	dan	39	tahun.	Setelah	
ditelusuri	 dan	 dilakukan	 pengujian	 transmisi,	 agen	 penyebab	 ternyata	
diketahui	dan	diduga	kuat	bahwa	penyakit	new variant Cretzfeld-Jakob Disease 
(vCJD)	disebabkan	oleh	prion	yang	berasal	dari	BSE.	

Gambar 78. Tampilan histopatologi pada sporadic CJD. 
Terlihat adanya vakuolisasi pada jaringan otak (CDC, 2014).

Hasil	 penelitian	 ta	hun	 2008	menunjukkan	 bah	wa	 BSE	 disebabkan	 ka-
rena	 adanya	 mutasi	 ge	netik	 di	 dalam	 gen	 yang	 menyandi	 protein	 prion.	
Dijelaskan	 bahwa	 sapi	 dari	Alabama	 yang	 menderita	 BSE	 memiliki	 jenis	
mutasi	 pada	 gen	 pe	nyandi	 protein	 prion	 yang	 sama	 dengan	 penderita	
Creutzfeldt–Jakob disease	 (genetic	 CJD).	 Bentukan	 baru	 ini	 dikenal	 sebagai	
varian	dari	Creutzfeldt-Jakob disease	atau	variant	CJD	(Richt	and	Hall,	2008).

Adanya	kasus	vCJD	di	Inggris	dan	Perancis	meningkatkan	kemungkinan	
bahwa	BSE	sudah	ditularkan/ditransmisikan	ke	manusia.	Pada	bulan	Maret	
1996,	 10	 kasus	 vCJD	 dilaporkan	 terjadi	 di	 Inggris.	 Kasus	 ini	 terjadi	 pada	
pasien	yang	masih	berusia	muda	dan	disimpulkan	akibat	 terpapar	dengan	
agen	 penyebab	 BSE	 dan	 diduga	 dalam	 periode	 waktu	 yang	 cukup	 lama	
antara	5-10	 tahun.	Pada	bulan	April	1996,	kematian	pada	pasien	yang	 juga	
berusia	muda	 terjadi	 di	 Perancis	 dan	 sampai	Maret	 1997	 terjadi	 tambahan	
5	kasus	baru	vCJD	dan	1	kasus	diduga	vCJD	di	Inggris.	Dari	Oktober	1996	
hingga	 awal	 November	 2002,	 telah	 dilaporkan	 adanya	 129	 kasus	 vCJD	 di	
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Inggris,	6	kasus	di	Perancis,	dan	masing-masing	1	kasus	di	Republik	Irlandia	
dan	Amerika.

Hipotesis	bahwa	penyebab	vCJD	adalah	agen	BSE	didukung	oleh	pene-
litian	 pada	 monyet	 macaca	 yang	 diinokulasikan	 agen	 BSE	 menghasilkan	
gejala	 klinis	 dan	 histopatologis	 yang	 serupa	 vCJD.	 Peneguhan	 hipotesis	
bahwa	agen	penyebab	BSE	berkaitan	dengan	vCJD	terjadi	setelah	diadakan	
penelitian	 studi	 transmisi	 dari	 agen	 BSE	 ke	mencit	 yang	 diinfeksi	 dengan	
agen	BSE	yang	sebelumnya	agen	tersebut	diinfeksikan	pada	beberapa	spesies	
hewan	dan	ternyata	masih	memberikan	gejala	klinis	dan	histopatologis	yang	
sama. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan yang sangat kuat bahwa 
agen	yang	sama	terlibat	pada	kejadian	BSE	dan	vCJD	(Priosoeryanto,	2004).

Penyakit TsE pada Hewan

Penyakit	TSE	pada	hewan	yang	kali	pertama	dan	sudah	sejak	lama	di-
ketahui	adalah	scrapie	pada	domba	dan	kambing.	Gejala	klinis	yang	tampak	
meliputi	 ataksia,	 tremor,	 kelemahan,	 kekurusan,	 haus,	 kegatalan	 dengan	
derajat	 yang	 tinggi	 hingga	menyebabkan	 domba	menggesek-gesekkan	 ku-
lit nya (scrap) pada	 benda-benda	 keras	 yang	 akhirnya	menyebabkan	 ke	ron-
tokan	 bulu	 sehingga	 penyakit	 ini	 dinamakan	 dengan	 scrapie. Perubahan 
utama	secara	histopatologik	pada	scrapie	adalah	ditemukannya	neuron	yang	
mengalami vakuolisasi (berlubang seperti spon).

Studi	epidemiologik	tidak	memberikan	indikasi	adanya	penyebaran	TSE	
dari	 domba/kambing	 ke	 manusia,	 tetapi	 terdapat	 beberapa	 kejadian	 yang	
mengindikasikan	bahwa	scrapie	ditransmisikan	ke	hewan	lain	 (spesies	 lain)	
melalui	pakan	hewan	yang	 terkontaminasi.	Penyakit	 tersebut	di	antaranya:	
Transmissible Mink Encephalopathy	 (TME),	 Feline Spongiform Encephalopathy 
(FSE)	pada	kucing,	beberapa	hewan	liar	nyala	dan	kudu,	serta	hewan	ternak	
sapi	 (BSE).	Dari	 beberapa	hewan	yang	disebutkan	di	 atas,	BSE	 juga	 sering	
disebut	Mad Cow	merupakan	penyakit	TSE	pada	hewan	yang	paling	ditakuti	
dan	mendapat	perhatian	besar	(Priosoeryanto,	2004).

Masa	 inkubasi	 BSE	 bervariasi	 antara	 2,5-8	 tahun	 (Soeharsono,	 2002).	
BSE	kali	pertama	diidentifikasi	pada	sapi	perah	dan	sapi	potong	di	Inggris	
pada	tahun	1986	dan	hingga	awal	Juli	1996	telah	dilaporkan	kasus	sebanyak	
161.932;	 sedangkan	 hingga	 April	 2001	 tercatat	 182.900	 kasus	 tercatat	 di	
Inggris. Hasil pengamatan yang menunjukkan bahwa BSE lebih banyak 
terjadi	 pada	 sapi	 perah	 dibanding	 pada	 sapi	 potong	mengindikasikan	 ke-
sesuaian	hipotesis	yang	menyatakan	adanya	hubungan	antara	kejadian	BSE	
dengan	MBM	yang	terkontaminasi	agen	scrapie.	Hal	 ini	karena	pada	pakan	
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sapi	 perah	 lebih	 banyak	digunakan	 tepung	daging	 dan	 tulang	 (MBM),	 se-
dangkan	sapi	potong	umumnya	diberi	pakan	hijauan	dengan	dilepaskan	di	
padang	 rumput (grazing). Sejak pemerintah Inggris melarang penggunaan 
pakan	tambahan	yang	berasal	dari	bahan	asal	ternak	pada	tahun	1988,	epi-
demik	BSE	langsung	mengalami	penurunan.

Pada	penyakit	BSE	penyebaran	dan	 intensitas	vakuolisasi	pada	susun-
an	saraf	pusat	 (SSP)	dari	beberapa	ras	sapi	 ternyata	bersifat	 stereotipe.	Va-
kuolisasi	 terjadi	 baik	 pada	 badan-badan	 neuron	 maupun	 pada	 neurophil	
dari	substansia alba.	Jumlah	dan	ukuran	vakuolisasi	pada	neurophil	ternyata	
banyak	 terdapat	 di	 batang	 otak.	 Di	 dalam	 batang	 otak	 vakuolisasi	 lebih	
banyak	terjadi	di	bagian	traktus spinalis	dari	saraf trigeminus,	inti	dari	traktus 
solitaries,	dan	inti olvarius medianus asesorius (Priosoeryanto, 2004).

Epidemiologi Penyakit BsE

Negara-negara	 di	 dunia	 yang	 dilaporkan	 positif	 BSE	 pada	 indigenous 
ternak	sapinya	per	25	Januari	2004	sebanyak	22	negara	(20	negara	di	Eropa).	
Satu-satunya	negara	Non-Eropa	di	Asia	yang	dilaporkan	adanya	BSE	adalah	
Jepang	dan	Israel	di	Timur	Tengah.	

Secara	kronologis	kejadian	penyakit	BSE	di	Inggris	sebagaimana	dikutip	
dari	BSE Inquiry	adalah	sebagai	berikut.
1.	 22	Desember	1984:	Seekor	sapi	 (no.	133)	di	peternakan	Stent	di	Sussex	

dikonfirmasikan	 sebagai	 korban	 pertama	 BSE	 dengan	 gejala	 klinis	
utama	tremor	kepala	dan	kehilangan	koordinasi.

2.	 11	 Februari	 1985:	 Sapi	 no.	 133	 mati,	 dan	 sapi-sapi	 yang	 lain	 dalam	
setahun	kemudian	menunjukkan	gejala	penyakit	yang	serupa.

3. 19 September 1985: Patologist pemerintah Inggris menyatakan bahwa 
sapi no. 133 mati karena Spongiform Encephalopathy.

4.	 November/Desember	 1986:	 BSE	 ditetapkan	 sebagai	 penyakit	 ternak	
baru.

5.	 5	Juni	1987:	Kepala	Pegawai	Kehewanan	melaporkan	pada	Menteri	Per-
tanian,	Perikanan	dan	Makanan	(MAFF)	Inggris	tentang	penyakit	ternak	
baru yaitu BSE.

6.	 5-8	Oktober	1987:	Terbukti	bahwa	BSE	adalah	suatu	penyakit	yang	di-
sebabkan	oleh	prion	dan	kemudian	dipublikasikan	di	 Jurnal Ilmiah Ve-
terinary Record.

7.	 Mei	 1988:	Pemerintah	membentuk	kelompok	kerja	untuk	mempelajari	
BSE.
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8.	 21	Juni	1988:	BSE	ditetapkan	sebagai	suatu	penyakit	ternak	yang	wajib	
dilaporkan.

9.	 18	Juli	1988:	Protein	asal	hewan	ruminansia	(MBM)	dilarang	digunakan	
dalam	pakan	ternak.

10.	 9	Februari	1989:	Kelompok	kerja	yang	dibentuk	pemerintah	menyata	kan	
behwa	BSE	tampaknya	 tidak	berbahaya	bagi	manusia	dan	direkomen-
dasikan	dibuat	kelompok	pakar	untuk	mengarahkan	penelitian	tentang	
TSE.

11. 13 November 1989: Specified Bovine Oval	 (SBO)	dilarang	digunakan	se-
bagai bahan pangan untuk manusia.

12.	 3	Februari	1990:	BSE	terbukti	dapat	ditularkan	dari	sapi	melalui	suntikan	
dan	melalui	oral	ke	mencit.

13.	 10	Mei	1990:	Seekor	kucing	Siam	terkena	penyakit	mirip	BSE.	Batasan	
spesies (Spesies barrier)	telah	dilalui	secara	ilmiah.

14.	 16	Mei	1990:	Kepala	Petugas	Kesehatan	menyatakan	bahwa	daging	sapi	
aman	untuk	dikonsumsi.

15.	 Mei	1990:	Menteri	Pertanian	Inggris	dalam	siaran	TV	menyuruh	putrinya	
untuk	 memakan	 hamburger	 dengan	 maksud	 untuk	 menghilangkan	
ketakutan tentang BSE.

16. Komite Penasihat Spongiform Encephalopathy menyatakan bahwa per-
a	turan	 pengamatan	 yang	 berlaku	 sudah	 cukup	 untuk	melindungi	 ke-
sehatan masyarakat.

17.	 1992/1993:	Kejadian	BSE	memuncak	dengan	kasus	sebesar	0,3%	ternak	
Nasional terjangkit BSE.

18.	 Juni	1994:	BSE	terbukti	dapat	ditularkan	secara	oral	dari	sapi	ke	sapi.
19.	 Mei	1995:	Kematian	manusia	pertama	akibat	vCJD.
20.	 November	1995:	Kementerian	Pertanian,	Perikanan,	dan	Makanan	me-

laporkan	 pada	 Komite	 Penasihat	 SE	 bahwa	 beberapa	 rumah	 potong	
hewan	tidak	mengindahkan	larangan	SBO.	Jaringan	tubuh	sapi	terinfeksi	
masih mungkin masuk rantai pangan manusia.

21.	 20	Maret	1996:	Komite	Penasihat	SE	mengumumkan	kemungkinan	ada-
nya	kaitan	antara	BSE	dengan	vCJD.

22.	 25	Maret	1996:	Negara-negara	Eropa	bersatu	melarang	impor	sapi	dari	
Inggris.

23.	 3	April	1996:	Ternak	sapi	berumur	30	bulan	atau	lebih	dilarang	masuk	
dalam	rantai	pangan	manusia.

24.	 1	Agustus	1996:	Kementerian	Pertanian,	Perikanan,	dan	Pangan	Inggris	
menyatakan	 bahwa	BSE	dapat	 ditularkan	dari	 induk	 sapi	 ke	 anaknya	
(vertical).
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25.	 16	 Agustus	 1996:	 Pemilihan	 secara	 selektif	 ternak	 sapi	 dengan	 risiko	
tinggi	terhadap	BSE.

26.	 18	September	1996:	Penelitian	transmisi	pada	mencit	membuktikan	ada-
nya	hubungan	antara	BSE	dan	vCJD.

27.	 22	Desember	1997:	Diadakan	BSE	Inquiry.
28.	 November	2002:	Laporan	WHO	terakhir	tercatat	129	kasus	vCJD	di	Ing-

gris.
29. April 2012: CDC melaporkan hasil surveilans BSE menemukan 23 kasus 

di	 Amerika	 Utara,	 4	 kasus	 di	 USA,	 dan	 19	 kasus	 di	 Kanada	 (CDC,	
2013).

Penyebaran Penyakit Prion

Hingga	 kini	 terdapat	 lebih	 dari	 21	 buah	 pendapat	 tentang	 hipotesis	
mengenai	 asal	 dan	 penyebaran	 penyakit	 BSE,	mulai	 dari	 BSE	 berasal	 dari	
scrapie	hingga	pendapat	tentang	kaitan	antara	ubiquitin	di	dalam	pembentukan	
TSE.	Namun	demikian	pendapat	mengenai	BSE	berasal	dari	prion	merupakan	
pendapat	 yang	 paling	 dapat	 diterima	 secara	 ilmiah	 dan	 telah	 dibuktikan.	

Gambar 79. Siklus transmisi Mad cow disease (Thomastu, 2010).

Penyebaran	penyakit	prion	diketahui	dapat	melalui	mekanisme	berikut:	 1)	
Hewan ke hewan, melalui transmisi oral (praktik pemberian pakan hewan 
yang	berasal	dari	hewan	sakit,	melalui	meat borne meal/MBM	dan	juga	secara	
eksperimental melalui inokulasi langsung ke otak. 2) Hewan ke manusia, 
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melalui	makanan	yang	berasal	dari	hewan	(sapi)	penderita,	material	medis	
dan	produk	hewan	seperti	enzim,	kapsul,	vaksin	yang	menggunakan	biakan	
sel	otak	yang	berasal	dari	hewan	penderita.	3)	Manusia	ke	manusia,	melalui	
jalur	 infeksi	 antara	 lain	 praktik	 kanibalisme	 (memakan	 otak	manusia	 pen-
derita)	 seperti	 pada	 penyakit	 Kuru	 di	 Papua	 New	 Guinea,	 melalui	 jalur	
iatrogenic	seperti	transplantasi	kornea,	penggunaan	elektrode	terkontaminasi	
(deep insertion) pada	EEG,	alat-alat	nekropsi	yang	 terkontaminasi,	hormone	
pituitary,	tranfusi	darah,	dan	produk	asal	darah	dan	terakhir	secara	genetik.	
Siklus	transmisi	dari	Mad cow diseases	seperti	gambar	di	atas.

risiko Masyarakat indonesia Terkena Penyakit Prion

Menurut	Priosoeryanto	(2004),	masyarakat	Indonesia	berpeluang	untuk	
tertular oleh Mad cow diseses	didasarkan	atas	beberapa	pertimbangan	yaitu:	1)	
Berdasarkan	insiden	(jika	benar),	di	mana	secara	statistik	kejadian	penyakit	
TSE	pada	manusia	 adalah	1	per	 sejuta	penduduk	pertahun	 jika	 asumsi	 ini	
digunakan,	paling	tidak	akan	terdapat	minimal	200-an	orang	Indonesia	ter-
kena penyakit prion setiap tahunnya; 2) Kemungkinan besar masyarakat 
Indonesia	 terkena	 penyakit	 prion	 yang	 berasal	 dari	 hewan	 adalah	 karena	
pola konsumsi masyarakat yang mengonsumsi hampir seluruh bagian tubuh 
sapi/ruminansia,	 termasuk	 otak;	 3)	 Importasi	 daging	 dan	 produk	 daging	
sapi/ruminansia	atau	bahan	pakan	ternak	yang	dapat	menjadi	penular	BSE	
yang	 berasal	 dari	 negara/daerah	 terinfeksi;	 dan	 4)	 Importasi	 bahan-bahan	
medis	yang	berasal	dari	material	yang	terkontaminasi.

Diagnosis Penyakit BsE

Sebagaimana	penyakit-penyakit	 pada	 ternak	 lainnya	 beberapa	 kriteria	
untuk	penegasan	diagnosis	perlu	dilakukan	meliputi:
a.	 Gejala	 klinis:	 ataxia,	 tremor,	 kelemahan,	 kekurusan,	 haus,	 sensitif	 ter-

hadap	suara	dan	sinar,	perubahan	behavior,	gangguan	motorik.
b.	 Histopatologik:	Perubahan	utama	adalah	adanya	vakuolisasi/degenerasi	

spongious	pada	susunan	saraf	pusat.
c..	 Imunohistokimia:	menggunakan	 antibodi	 terhadap	prion	protein,	me-

lalui teknik histopatologik.
d.	 Isolasi	 PrPSc menggunakan beberapa teknik yang berbasis Elektro-

foresis.
e.	 Uji	biologik	menggunakan	hewan	coba.
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Terpenting	dari	semua	itu	adalah	pengamatan	awal	akan	adanya	gejala-
gejala	 saraf	 pada	 ternak	 sapi,	 walaupun	 tidak	 semua	 gejala	 saraf	 adalah	
BSE,	 namun	 sebagai	 indikasi	 awal	 dapat	 digunakan	 pengamatan	 tersebut.	
Saat	ini	sudah	dapat	ditemui	di	pasaran	kit	diagnostik	untuk	penyakit	BSE	
walaupun	 harganya	 masih	 relatif	 mahal,	 seperti	 misalnya	 Prionics buatan 
Swiss.	Menurut	OIE,	teknik	histopatologi	dan	Imunohistokimia	merupakan	
“good standar” untuk	diagnosis	BSE	(Priosoeryanto,	2004).

Hasil	penelitian	terbaru	oleh	Lacroux	et al. (2014) menggunakan protein 
Misfolding Cyclic Amplification (PMCA)	 berhasil	mendeteksi	 antibodi	 vCJD/	
BSE	 di	 dalam	 darah	 penderita	 baik	 pada	 hewan	 model	 primata	 maupun	
pada	 domba.	 Uji	 yang	 dilakukan	 memungkinkan	 untuk	 identifikasi	 pada	
manusia	pada	tahapan	awal	preklinik	dari	periode	inkubasi.	

Pencegahan dan Pengobatan

Pencegahan	adalah	cara	terbaik	bagi	penyakit	prion	karena	hingga	kini	
“belum”	 ada	 obat	 untuk	 mengatasinya.	 Walaupun	 beberapa	 cara	 untuk	
pengo		batannya	 sedang	 diusahakan,	 namun	 umumnya	 adalah	 pengobatan	
simtomatik.	Beberapa	 langkah	yang	perlu	dipertimbangkan	adalah:	 1)	Me-
minimalisasi	risiko	pada	manusia	akibat	penggunaan	produk	dan	alat	medis	
yang	 berasal	 dari	 sapi	 (terinfeksi);	 2)	Meminimalisasi	 risiko	 pada	manusia	
akibat	penggunaan	produk	dan	alat	medis	yang	berasal	dari	orang	terinfeksi;	
3)	Minimalisasi	risiko	transmisi	CJD	akibat	konsumsi	produk	makanan	yang	
berasal	dari	hewan	ruminansia	(terinfeksi).

Tabel	7.		Katagori	 infektivitas	 dari	 jaringan	 tubuh	 dan	 cairan	 tubuh	 sapi	
penderita	BSE1)

katagori 
infektivitas

jaringan Tubuh

Tinggi Otak,	medulla	spinalis,	(mata)*.

Sedang Limpa,	tonsil,	limfoglandula,	ileum,	kolon	proksimalis,	cairan	serebros-
pinal,	glandula	pituitary,	adrenal,	(duramater,	glandula	pineal,	plasenta,	
kolon	distal).

Rendah Saraf	perifer,	mukosa	hidung,	timus,	sumsum	tulang,	hati,	paru-paru,	
pankreas.

Tak	terdeteksi Otot,	jantung,	ambing,	susu,	bekuan	darah,	serum,	tinja,	ginjal,	kelenjar	
ludah,	ovarium,	uterus,	testis,	seminal	testis,	jaringan	fetus,	(kolostrum,	
cairan	empedu,	tulang,	tulang	rawan,	jaringan	ikat,	rambut,	kulit	dan	
urin).

1) Laporan dari WHO Consulatation on Medicinal and Orther products in relatation to 
human and animal TSEs.
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2) Jaringan tubuh didalam kurung tidak dititrasi pada saat studi dilakukan, tetapi relatif 
infeksius sebagaimana diindikasikan dari data lain pada penyakit TSE.

Sifat	dari	agen	penyakit	yang	sangat	unik,	di	mana	dalam	tubuh	pen-
derita	 tidak	 terdapat	 respon	 immunologik	 serta	adanya	konversi	dari	PrPc 
menjadi	PrPSc	maka	penanganan	dan	pengobatan	hanya	bersifat	simtomatis	
atau	tidak	kausalis.

antisipasi Terhadap Penyakit BsE di indonesia

Segala	 perencanaan	 dan	 tindakan	 yang	 akan	 dilakukan	 dalam	 upaya	
penanganan	 penyakit	 BSE	 di	 Indonesia	 hendaknya	 berlandaskan	 pada	
kondisi	 riil	 status	 penyakit	 di	 lapangan.	 Berkaitan	 dengan	 status	 penyakit	
BSE	di	Indonesia	yang	“BEBAS”,	tindakan	pencegahan	dalam	berbagai	cara	
merupakan	upaya	yang	terbaik	yang	bisa	dilakukan.	Beberapa	kegiatan	yang	
berkaitan	dengan	upaya	lanjutan	untuk	benar-benar	memastikan/klarifikasi	
keberadaan	BSE	di	Indonesia	adalah:	1)	Mengadakan	survei	dan	monitoring	
ternak	sapi,	khususnya	pada	daerah	kantong-kantong	ternak	di	Jawa	maupun	
luar	jawa	baik	secara	klinis,	patologis	maupun	epidemiologis;	2)	Peningkatan	
pengetahuan	 dan	 keterampilan	 petugas	 lapangan	 yang	 bersentuhan	
langsung	dengan	ternak	yang	rentan	akan	penyakit	prion	melalui	pelatihan-
pelatihan	dengan	sistem	TOT;	3)	Sosialisasi	pada	masyarakat	luas	yang	lebih	
intensif	 terutama	 kepada	 konsumen	 produk	 asal	 ternak	 serta	 peternak	 itu	
sendiri	 mengenai	 bahaya	 dan	 ancaman	 serta	 cara-cara	 penanganan	 dan	
pengendalian	 dari	 penyakit	 BSE	 ini;	 4)	Melarang	 importasi	 ternak,	 bahan-
bahan	(pakan,	medis,	dan	lainnya)	yang	dapat	menularkan	BSE	dari	negara	
yang	tidak	bebas	BSE;	5)	Penegakan	hukum	dan	aturan	yang	berlaku	dalam	
segala	kegiatan	yang	berkaitan	dengan	peternakan	dalam	upaya	mencegah	
masuknya	 bahan-bahan	 yang	 dapat	 menularkan	 BSE;	 6)	 Selalu	 waspada	
terhadap	 semua	 ternak	 yang	 rentan	 terhadap	 TSE	 jika	 ditemukan	 adanya	
gejala	 saraf	 untuk	 ditangani	 lebih	 lanjut	 oleh	 petugas	 keswan	 yang	 sudah	
terlatih;	 dan	 7)	 Optimalisasi	 semua	 sumber	 daya	 manusia	 dan	 fasilitas	
yang	 ada	melalui	 peningkatan	 kerja	 sama	 yang	 saling	mendukung	 antara	
semua	 komponen	 yang	 berkaitan	 dengan	 dunia	 peternakan	 dalam	 upaya	
pemanfaatan	 sarana	 dan	 prasarana	 untuk	 menunjang	 usaha	 pencegahan	
dan	pengendalian	penyakit	BSE	(Priosoeryanto,	2004).	
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Daftar Pertanyaan

1.	 Mengapa	kasus	BSE	sangat	menarik	bagi	dunia	kedokteran?
2.	 Mengapa	BSE	dikelompokkan	ke	dalam	salah	satu	penyakit	Trasmissible 

Spongiform Encephalopaty	(TSE)?
3.	 Jelaskan	cara-cara	penyebaran	penyakit	prion!
4.	 Jelaskan	cara-cara	pencegahan	penyakit	prion!
5.	 Bagaimana	langkah	antisipasi	penyebaran	penyakit	BSE	di	Indonesia?
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2. fLu BurunG (AVIAN INFLUENZA)

sinonim: Avian Influeza 
Avian Influenza	 (AI)	 adalah	 penyakit	 pada	 hewan	 dan	 manusia	 yang	 di-
sebabkan	oleh	virus	AI	 tipe	A	dari	 berbagai	 galur (strain)	mulai	 dari	 yang	
kurang	ganas	sampai	yang	amat	ganas.	Virus	AI	galur	tertentu	dapat	menular	
dari	 unggas	 kepada	mamalia	 (kuda,	 babi,	 anjing	 laut),	 bahkan	 dapat	 pula	
menular	kepada	manusia.		

Etiologi: Avian	 influenza	 yang	 disebabkan	 oleh	 virus	 influenza	 tipe	A	 di-
ketahui mempunyai antigen permukaan berupa glikoprotein yang tersusun 
oleh antigen haemaglutinin (H)	 dan	 neuraminidase (N).	 Saat	 ini	 diketahui	
ada	 16	 tipe	 antigen	H	 dan	 9	 tipe	 antigen	N.	 Secara	 normal	manusia	 akan	
terinfeksi	oleh	virus	yang	memiliki	antigen	H	tipe	1,	2,	dan	3	serta	antigen	
N	dengan	 tipe	 1	dan	 2	 (Carter	 and	Saunders,	 2007)	dengan	 rincian	H1N1,	
H1N2,	H2N2,	dan	H3N2	(Neuman	et al., 2007).

Penulisan	nama	virus	influenza	disusun	berturut-turut	sebagai	berikut:	
tipe,	 asal	 induk	 semang,	 asal	 geografik	virus,	nomor	galur,	 tahun	pertama	
diisolasi,	dan	subtipe	di	dalam	kurung.	Contoh:	A/swine/Iowa/15/30	(H1N1)	
adalah	virus	Influenza	tipe	A,	asal	hewan	babi,	diisolasi	pertama	kali	di	Iowa,	
nomor strain	15/diisolasi	tahun	1930,	subtipe	H1N1	(Soeharsono,	2003).

Gambar 80. Struktur genom virus Influenza A lengkap dengan gen penyandinya                                           
untuk spesies berbeda (Rajib, 2009).

Genom	 virus	 influenza	 tipe	A	 tersusun	 oleh	 8	 segmen	 single-stranded, 
negative-sense	RNA	yang	masing-masing	mengode	1	atau	2	protein.	Amplop	
virus	tersusun	oleh	2	glikoprotein	permukaan	(HA	dan	NA).	Kedua	protein	
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(Helps initiate 
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ini	 diketahui	 berperanan	 sangat	 penting	 dalam	 perlekatan	 dan	masuknya	
virus.	 Di	 samping	 kedua	 pro	tein	 ini	 ditemukan	 6	 protein	 lainnya	 yaitu	
protein	Matrix	(M)	yaitu	M1	dan	M2,	protein	non-struk	tural	(NS)	yaitu	NS1	
dan	NS2,	 dan	 komplek	 ribo	nu	kleoprotein	 (polymerase ba  sic/PB2,	 polymerase 
basic 1/PB1,	 polymerase acidic/PA	 dan	 Nukleoprotein/NP)	 (Hiromoto,	 et al., 
2000; New mann et al.,	2007).	Gambaran	struktur	ge	nom	dari	virus	influenza	
A serta karakter gen penyusunnya se perti gambar berikut.

Berdasarkan	karakteristik	molekuler	serta	kemampuan	virus	untuk	me-
nimbulkan	penyakit	dan	tingkat	mortalitasnya,	virus	AI	digolongkan	menjadi	
2 yaitu highly pathogenic avian influenza (HPAI)	 dan	 low pathogenic avian 
influenza	 (LPAI).	 Infeksi	 pada	 unggas	 oleh	 LPAI	 biasanya	memperlihatkan	
gejala	 yang	 ringan	 seperti	 bulu	 yang	 acak	 dan	 penurunan	 produksi	 telur	
bahkan	 sering	 tidak	 terdeteksi.	 Sementara	 itu	 unggas	 yang	 terinfeksi	 oleh	
HPAI	 berpengaruh	 terhadap	 berbagai	 organ	 internal	 dengan	 tingkat	mor-
talitas	90-100%	dalam	waktu	48	 jam	(Soeharsono,	2002;	WHO,	2014).	Lebih	
lanjut	Wibawan	(2003)	menyatakan	bahwa	virus	AI	yang	bersifat	HPAI	harus	
memenuhi	salah	satu	dari	3	kriteria	di	antaranya	membunuh	75%	atau	lebih	
dari	ayam	yang	ditulari,	membunuh	kurang	dari	75%	tetapi	dapat	tumbuh	
pada	kultur	sel	tanpa	ban	tuan	enzim,	dan	dapat	ditentukan	secara	molecular 
(DNA Sequencing).

Avian	 influenza	A	 subtipe	H5	dan	H7	 yaitu	H5N1, H7N7,	 dan	H7N3 
dilaporkan	terkait	dengan	kejadian	HPAI,	dan	manusia	yang	terinfeksi	virus	
ini	menunjukkan	gejala	ringan	(H7N3	dan	H7N7)	sampai	yang	sangat	fatal	
(H7N7,	H5N1).	Manusia	yang	terinfeksi	oleh	virus	dari	jenis	LPAI	diketahui	
menunjukkan	 gejala	 klinis	 ringan	 berupa	 konjungtivitis	 sampai	 influenza.	
Virus	dari	jenis	ini	meliputi	subtipe	H7N7,	H9N2,	dan	H7N2	(CDC,	2005).

Virus	influenza	yang	menyerang	manusia	dan	unggas	diketahui	memi-
liki	 struktur	 genetik	 yang	 berbeda	 dan	 hal	 ini	 menentukan	 potensi	 dari	
virus sebagai agen zoonosis.	Pada	virus	 influenza	yang	menyerang	unggas	
diketahui	gen	penyandi	protein	PB2	dari	virus	pada	posisi	627	mengandung	
asam mino “Glu”,	sedangkan	pada	influenza	manusia	diketahui	mengandung	
asam amino “Lys”.	 Di	 samping	 pada	 gen	 PB2,	 virus	 unggas	 dan	manusia	
juga	memiliki	perbedaan	pada	antigen	hemagglutinin	(HA)	yaitu	pada	virus	
influenza	 unggas	 virus	 akan	 terikat	 pada	 reseptor	 “asam sialat alpha 2-3”, 
sedangkan	pada	virus	 influenza	manusia	akan	 terikat	pada	 reseptor	“asam 
sialat 2-6”.	 Sementara	 itu	 influenza	pada	babi	memiliki	kemampuan	untuk	
mengikat	pada	kedua	reseptor	asam	sialat	tersebut	(Hiromoto	et al., 2000).

Keunikan	virus	Influenza	adalah	kemampuan	virus	ini	untuk	melakukan	
genetic reassortment (penyatuan materi genetik) sehingga mampu menembus 
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species barrier	dan	terjadilah	penularan	antarjenis (species) makhluk	dan	sulit	
diproduksi	vaksin	yang	ideal.	Reassortment	diketahui	bertanggung	jawab	ter-
hadap	sebagian	besar	 sifat	genetic shifts	dari	virus	 influenza.	Kejadian	pan-
demik	 tahun	 1957	dan	 1968	diketahui	 akibat	 terjadinya	 reassortment antara 
virus	unggas	dan	manusia,	yang	diketahui	bahwa	virus	H1N1	sebagai	penye-
bab	 wabah	 tersebut	 memiliki	 materi	 genetik	 yang	 berbeda	 dengan	 virus	
influenza	yang	menyerang	babi,	unggas,	dan	manusia	(MacKenzie,	2009).

Gambar 81. Siklus transmisi Avian Influenza (Anon, 2011)

Sources: Centers for Sisease Control, World Health Organizatin ALBERTO CUADRA: CHRONICLE
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Sifat	penting	lainnya	dari	virus	AI	adalah	kemampuannya	untuk	berubah	
yaitu	secara	antigenic drift	dan	antigenic shift. Antigenic drift yaitu perubahan 
kecil	yang	dapat	terjadi	setiap	saat,	sedangkan	pada	antigenic shift perubahan 
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yang	terjadi	lebih	banyak	lagi	meliputi	perubahan	subtipe	hemagglutinin (H), 
neuraminidase	 (N)	atau	keduanya	dan	umumnya	perubahan	ini	 tidak	selalu	
muncul.	 Pada	 virus	AI	 sifat	 antigenic drift dan antigenic shift	 dapat	 terjadi	
sekaligus (CDC, 2005). 

sumber Penular

Epidemilogi	 avian influenza (AI) sangat komplek, melibatkan berbagai 
jenis	hewan	dan	manusia.	Di	alam	virus	AI	dilestarikan	oleh	hewan	reservoir,	
terutama	 itik	 liar,	 juga	 berbagai	 jenis	 burung	 liar,	 ayam,	 dan	 itik	 piaraan.	
Pada	 awalnya	 penularan	 terjadi	 secara	 langsung	 maupun	 tidak	 langsung	
lewat ekskreta hewan reservoir. Selanjutnya penularan bisa melalui kontak 
antarhewan	dan	bahan-bahan	tercemar.	

Virus	AI	yang	dikeluarkan	dari	 tubuh	ayam	lewat	ekskreta	relatif	mu-
dah	mati,	namun	apabila	virus	ada	di	dalam	tinja	dapat	bertahan	lebih	lama	
karena	 ada	 bahan	 organik.	 Unggas	 (ayam,	 burung,	 dan	 itik)	 merupakan	
sumber	penular	virus	influenza.	Pada	kejadian	wabah	flu	burung	di	Hong-
kong	yang	berasal	dari	 subtipe	H5N1	pada	 tahun	1999,	ayam	dari	daratan	
China merupakan sumber penular. Untuk mengeliminasi penyakit ini, pe-
merintah	Hongkong	menghentikan	sementara	 impor	ayam	dari	China	dan	
menutup	pasar	ayam	di	Hongkong	(Soeharsono,	2002).

kejadian pada Manusia

Berdasarkan data yang diperoleh dari WHO sampai 3 Januari 2015 yang 
men catat kasus Avian Influenza A (H5N1) yang terkonfirmasi pada manusia di 
beberapa negara di dunia seperti tersaji pada tabel 8, serta data jumlah kasus dan 
jumlah kematian serta CFR dari masingmasing wilayah di Indonesia yang diperoleh 
berdasarkan Laporan dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2012 didapatkan data 
seperti berikut.
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Berdasarkan	data	pada	tabel	8,	jumlah	kasus	Avian Influenza	yang	dicatat	
WHO	 tahun	 2003-2015	 diketahui	 bahwa	 Indonesia	 menempati	 peringkat	
kedua	 dengan	 jumlah	 kasus	 sebanyak	 197	 orang,	 setelah	 Mesir	 diurutan	
pertama	dengan	jumlah	kasus	203	orang.	Kalau	dikaji	lebih	jauh	berdasarkan	
jumlah	kematian	dibandingkan	dengan	jumlah	kasus	(case fatality rate), kasus 
AI	di	 Indonesia	memiliki	nilai	CFR	83,8%	 jauh	di	atas	Mesir	35,5%	bahkan	
di	 atas	 Cina	 sebesar	 63,8%.	 Rincian	 selengkapnya	 jumlah	 kasus,	 jumlah	
kematian,	dan	nilai	CFR	untuk	masing-masing	Provinsi	di	Indonesia	tersaji	
selengkapnya	pada	tabel	9.

Tabel	8.		 Jumlah	 kasus	 Avian	 Influenza	 (H5N1)	 yang	 terkonfirmasi	 pada	
manusia	tahun	yang	dicatat	WHO	tahun	2003-2015	(WHO,	2015)

Negara
2003-2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Kasus Mati Kasus Mati Kasus Mati Kasus Mati Kasus Mati Kasus Mati Kasus Mati

Ajarbaijan 8 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 5

Bangladesh 1 0 0 0 2 0 3 0 1 1 0 0 7 1

Cambodia 9 7 1 1 8 8 3 3 26 14 9 4 56 37

Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1

China 38 25 2 1 1 1 2 1 2 2 2 0 47 30

Djibouti 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Egyp 90 27 29 13 39 15 11 5 4 3 30 9 203 72

Indonesia 162 134 9 7 12 10 9 9 3 3 2 2 197 165

Iraq 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2

Lao People 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Democratic 

Rep.

Myanmar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Negeria 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Pakistan 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1

Thailand 25 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 17

Turkey 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4

Vietnam 112 57 7 2 0 0 4 2 2 1 2 2 127 64

Total 468 282 48 24 62 34 32 20 39 25 45 17 694 402
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Tabel	9.		Jumlah	 kasus,	meninggal,	 dan	 case	 fatality	 rate	 (%)	 flu	 burung	di	
Indonesia	menurut	provinsi	tahun	2005-2011	(Kemenkes	RI,	2012).

Berdasarkan	 data	 tabel	 9	 terlihat	 kasus	 Flu	 Burung (Avian Influenza) 
terpusat	di	Jawa	yakni	sejumlah	152	kasus	atau	83%	dari	jumlah	kasus	yang	
terdata	sampai	tahun	2011	yaitu	sebanyak	183	kasus.	Daerah	luar	Jawa	yang	

No. Provinsi
2005-2009 2010 2011 Kumulatif 2005-2009

Kasus Mati CFR Kasus Mati CFR Kasus Mati CFR Kasus Mati CFR

1 Aceh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Sumatra Utara 8 7 87,5 0 0 0 0 0 0 8 7 87,5

3 Sumatra Barat 4 1 25,0 0 0 0 0 0 0 4 1 25,0

4 Riau 8 6 75,0 1 1 100 0 0 0 9 7 77,8

5 Jambi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Sumatra Selatan 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100

7 Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Lampung 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

9 Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Kep. Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 DKI Jakarta 44 37 84,1 3 3 100 4 3 75 51 43 85,1

12 Jawa Barat 40 34 85,0 2 1 50 4 3 75 46 38 83,3

13 Jawa Tengah 12 11 91,7 1 1 100 0 0 0 13 12 92,3

14 DI Yogyakarta 1 1 100 0 0 0 1 1 100 2 2 100

15 Jawa Timur 8 6 75 1 0 0 0 0 0 9 6 66,7

16 Banten 30 27 90 1 1 100 0 0 0 31 28 90,3

17 Bali 2 2 100 0 0 0 3 3 100 5 5 100

18 NTB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 NTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Kalimantan Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Kalimantan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Sulawesi Selatan 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100

27 Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Maluku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 Papua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 162 134 82,7 9 7 77,8 12 10 83,3 183 151 82,5
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terdeteksi	 kasus	 Avian Influenza	 sampai	 laporan	 ini	 dibuat	 berturut	 turut	
Riau 9 kasus, Sumatra Utara 8 kasus, Bali 5 kasus, Sumatra Barat 4 kasus, 
sementara	 Sumatra	 Selatan	 dan	 Sulawesi	 Selatan	 masing-masing	 berbagi	
dengan	1	kasus.

Gejala klinik

a.  Hewan

Pada	unggas	gejala	klinik	yang	muncul	sangat	ringan	sehingga	sulit	di-
ketahui.	Pada	beberapa	ekor	unggas	dapat	ditemukan	pembengkakan	sinus	
infra	orbitalis,	konjungtivitis,	sinusitis,	dan	kadang-kadang	diare.

Kepala, Jengger dan Pial 
bengkak. Mata, hidung dan 

rongga mulut terdapat cairan.

Adanya bintik-bintik
pada kaki.  

 Terjadi pendarahan
pada trakhea.

Gambar 82. Gejala ayam terserang Flu Burung (Anon, 2012)

Prognosis	ayam	yang	terserang	AI	sangat	jelek.	Tingkat	morbiditas	dan	
mortalitasnya	mendekati	100%	dalam	2-12	hari	setelah	 tanda	awal	dari	pe-
nyakit	muncul	(Anon,	1998).
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b.  Manusia

Periode	 inkubasi	 avian	 influenza	 tipe	A	 (H5N1)	dapat	 lebih	 lama	dari	
influenza	biasanya	yaitu	sekitar	2	sampai	3	hari.	Data	yang	baru	menunjukkan	
periode	inkubasi	antara	2	sampai	8	hari.	Sementara	itu	untuk	tipe	A	(H7N9)	
periode	 inkubasi	 antara	 2-8	 hari	 dan	 WHO	 merekomendasikan	 periode	
inkubasi	 yang	digunakan	untuk	kedua	 tipe	 ini	 untuk	 investigasi	 lapangan	
dan	 pemantauan	 kontak	 pada	 penderita	 adalah	 7	 hari.	 Tanda	 awal	 yang	
muncul	adalah	demam	biasanya	dengan	suhu	badan	di	atas	38°C	dan	tanda	
lainnya	adalah	 seperti	 tanda	 influenza	pada	umumnya	 (batuk	atau	 radang	
tenggorokan).	Diare,	muntah,	sakit	perut,	nyeri	dada,	dan	pendarahan	dari	
hidung	 dan	 gusi	 juga	 telah	 dilaporkan	 sebagai	 gejala	 awal	 pada	 beberapa	
pasien (WHO, 2014).

Diagnosis

Antibodi	 terhadap	 virus	 influenza	 burung	 dapat	 dideteksi	 dengan	
haemagglutination test	 (HI).	 Untuk	 peneguhan	 diperlukan	 isolasi	 dan	 iden-
tifikasi	 virus	 penyebab.	 Isolasi	 virus	 penyebab	 dapat	 dilakukan	 lewat	 ino-
kulasi	pada	 telur	ayam	berembrio	atau	biakan	sel	 seperti	 isolasi	virus	ND.	
Kendala	 yang	 dihadapi	 laboratorium	 untuk	 identifikasi	 virus	 AI	 adalah	
mendapatkan	 serum	positip	AI,	 terutama	 serum	yang	monospesifik	untuk	
menentukan subtipe virus AI. 

Apabila	 tidak	 tersedia	 serum	AI	 monospesifik,	 isolate	 virus	 dapat	 di-
kirim	 ke	 laboratorium	 rujukan	 yang	 ditunjuk	 oleh Office International des 
Epizooties	 (OIE),	 yakni	 laboratorium	 kesehatan	 di	 Geelong	 (Australia),	
Pusat	Laboratorium	Virologi	di	Weybridge	(Inggris),	Pusat	Penyakit	Hewan	
Nasional,	 Ames	 (Amerika),	 dan	 Universitas	 Giesen	 (Jerman)	 (Soeharsono,	
2002). 

Pencegahan dan Pengobatan

Untuk	mengatasi	wabah	AI,	 para	 ahli	 cenderung	melakukan	 stamping 
out	 (pemusnahan	 ayam	 pada	 peternakan	 terserang)	 dibandingkan	 dengan	
tindakan	 vaksinasi	 dengan	 vaksin	 aktif	 karena	 vaksinasi	 dinilai	 dapat	
mengacaukan	pengujian	 laboratorik	 (Soeharsono,	2003).	Dalam	pembuatan	
vaksin AI sering timbul antigenic drift	dan	antigenic shift	dan	pada	virus	AI	
dapat	terjadi	antigenic drift dan antigenic shift sekaligus sehingga menyulitkan 
untuk pengembangan vaksin	 (Soeharsono,	2003).	Pada	kasus	AI	untuk	ma-
nusia	biasanya	diberikan	anti	virus	seperti	oseltamivir	dan	zanamivir	yang	
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terbukti	dapat	menurunkan	replikasi	virus	sekaligus	dapat	memperpanjang	
harapan	hidup	(WHO,	2014).	

Hasil	penelitian	Shahid	et al. (2009) menunjukkan virus H5N1 kehilangan 
infektivitas	setelah	dipanaskan	selama	30	menit	pada	suhu	56OC setelah 1 hari 
pada	suhu	28OC,	tetapi	tetap	hidup	lebih	dari	100	hari	pada	suhu	4OC.	Pada	
pH	asam	(pH	1	dan	pH	3)	dan	pH	basa	(pH	11	dan	pH	13)	dapat	membasmi	
virus	setelah	kontak	selama	6	jam,	namun	virus	tetap	infektivitas	pada	pH	5	
(18	jam),	pH	7,	dan	pH	9	(lebih	dari	24	jam).	Sinar	UV	terbukti	tidak	efektif	
dalam	menonaktifkan	virus	bahkan	setelah	terpapar	selama	60	menit.	Sabun	
(lifebuoy),	deterjen	(surfing	Excel),	dan	alkali	(soda	kaustik)	menghancurkan	
infektivitas	setelah	5	menit	pada	pengenceran	0,1,	0,2	dan	0,3%.	Semua	dis-
infektan	 yang	 tersedia	 secara	 komersial	 dapat	 menginaktifkan	 virus	 pada	
konsentrasi	yang	direkomendasikan.	Hasil	dari	penelitian	ini	akan	membantu	
dalam	melaksanakan	langkah-langkah	bio-security	di	peternakan/	tingkat	pe-
netasan	setelah	wabah	virus	flu	burung.
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Daftar Pertanyaan

1.	 Apa	keunikan	dari	virus	Avian	Influenza	(AI)	sehingga	sulit	untuk	di-
atasi/ditanggulangi?

2.	 Jelaskan	 tindakan-tindakan	 yang	 semestinya	 diambil	 untuk	 penang-
gulangan	AI!
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3. PaToGEnik ESCHERICHIA COLI 
(ESCHERIICHIA COLI O157:H7)

Escherichia coli	secara	umum	dianggap	sebagai	bagian	dari	flora	normal	
pada	saluran	pencernaan	manusia	ataupun	hewan	dan	dianggap	tidak	mem-
bahayakan	 kesehatan.	 Namun	 dalam	 beberapa	 tahun	 terakhir	 diketahui	
bahwa	kejadian	kasus	diare	terhadap	anak	yang	baru	lahir	dapat	disebabkan	
karena	infeksi	E. coli (Rigobelo et al., 2006). 

Etiologi

Sebagai kuman patogen, E. coli	menjadi	sangat	dikenal	karena	kemam-
puannya	menyebabkan	 penyakit	 pada	 saluran	 cerna	manusia.	Dikenal	 be-
be	rapa	 kelompok	 verotipe	 atau	 patovar	 dari	 E. coli	 di	 antaranya	 patovar	
enteropathogenic E. coli (EPEC), enterohemorrhagic E. coli (EHEC), enterotoxigenic 
E. coli (ETEC), enteroagregative E. coli (EAEC), diffuse-adherent E. coli (DAEC), 
enteroinvasive E. coli (EIEC), extraintestinal pathogenic E. coli (ExPEC), uropha-
togenic E. coli (UPEC), adherent-invasive E. coli (AIEC)	 (Chaudhuri	and	Hen-
derson,	2012)	dan	terakhir	dengan	adanya	kejadian	wabah	E. coli	di	Jerman	
oleh	Brzuszkiewicz	et al.	 (2011),	dikenal	kelompok	patovar	baru	yaitu	ente-
roaggregative haemorrhagic E. coli (EAHEC). 

Chaudhuri	dan	Henderson	(2012)	menjelaskan	bahwa	di	antara	masing-
masing	patovar	tersebut	mem			punyai	karakteristik	tersendiri	se	perti:	patovar	

Gambar 83. Mikrograf mikroskop elektron E.coli O157:H7 (Duren, 2013).
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enteropathogenic E. coli (EPEC)	 ditandai	 dengan	 adanya	 lesi	 attaching and 
effaching	(A/E)	pada	ileum, enterohemorrhagic E. coli (EHEC)	yang	juga	ditandai	
dengan	 terbentuknya	 lesi	A/E,	 tetapi	 juga	memproduksi	 Shiga toksin (Stx) 
atau verotoksin, enterotoxigenic E. coli (ETEC)	 ditandai	 dengan	 dihasil	kan-
nya heat labile	 (LT)	dan	heat stabile	 (ST)	 enterotoksin	dan	diketahui sebagai 
penyebab	utama	diare	pada	anak-anak	dan	traveller’s	diare	bagi	wisatawan,	
enteroagregative E. coli (EAEC)	 yang	 ditandai	 dengan	 pola	 tumpukan	 sel	
seperti bata, diffuse-adherent E. coli (DAEC)	yang	ditandai	dengan	pola	sebaran	
sel	yang	menyebar	dan enteroinvasive E. coli (EIEC) yang memiliki beberapa 
tanda	 yang	mirip	dengan	Shigella. Patovar enterohemorrhagic E. coli (EHEC) 
ditunjukkan	dengan	salah	satu	serotipenya	yaitu	serotipe	O157:H7.	

Di	 Amerika	 Serikat	 EHEC	 belakangan	 ini	 dilaporkan	 sebagai	 penye-
bab	penyakit	yang	serius	pada	manusia	dengan	tingkat	morbiditas	dan	mor-
talitas	 yang	 tinggi	 terutama	 pada	 anak-anak	 yang	 dicirikan	 dengan	 tan	da	
kli	nis	 berupa	 diare	 berdarah	 atau	 tanpa	 berdarah,	 colitis hemorrhagic	 dan	
Hemolytic Uremic Syndrome (HUS).	HUS	menyebabkan	5-10%	kematian	dan	
menimbulkan	kerusakan	yang	nyata	pada	saluran	renal pasien. Patovar EHEC 
diketahui	memiliki	daya	invasi	moderat	(biasa)	yang	diperankan	oleh	fimbrie. 
Bakteri	ini	tidak	menyerang	mukosa	sel	seperti	halnya	Shigella, namun strain 
EHEC	menghasilkan	toksin	yang	identik	dengan	toksin	dari	Shigella dysentri 
tipe	1	yang	dikenal	sebagai	Shiga toxin (Acheson,	2000;	Karmali	et al., 2010; 
Wani et al., 2004).

kejadian pada Manusia

Escherichia coli O157:H7	diketahui	kali	pertama	menyebabkan	sakit	pada	
manusia	pada	awal	tahun	1980-an	(Duffy et al.,	2000).	Temuan	terhadap	agen	
infeksi	 ini	menjadikan	penelitian	E. coli	O157:H7	 secara	 intensif	 dilakukan	
oleh	para	peneliti	di	seluruh	dunia.	

Penelitian Escherichia coli	O157:H7	pada	manusia	di	Indonesia	pertama	
dilaporkan	oleh	Suardana	et al. tahun 2005. Hasil penelitiannya menemu  kan 
dari	77	sampel	feses	anak-anak	(tidak	mernampakkan	gejala	klinis)	ber	hasil	
ditemukan	1	sampel	(1,3%)	positif	E. coli O157:H7. Ditemukan juga kemun-
culan	E. coli	memiliki	korelasi	yang	sangat	nyata	terhadap	ditemukannya	E. 
coli O157 maupun E. coli	O157:H7	(Suardana	et al.,	2005:	Suardana	et al., 2008). 
Penelitian Escherichia coli	O157:H7	pada	manusia	selanjutnya	juga	dilaku	kan	
oleh	Suardana	tahun	2008-2012.	Hasil	penelitian	menemukan	2	dari	30	sam-
pel	yang	diuji	(6,7%)	yang	diambil	dari	feses	manusia	sehat	dinyatakan	po-
sitif	E. coli	O157:H7.	Pada	tahun	yang	sama	juga	ditemukan	sebanyak	12	dari	
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76	sampel	yang	diuji	(15,8%)	berasal	dari	feses	manusia	penderita	gagal	ginjal	
(penderita	hemodiálisis	di	RSUP	Sanglah)	dinyatakan	positif	E. coli O157:H7 
(Suardana,	 2012).	 Konfirmasi	 gen	 stx2 sebagai	 penanda	 virulensi	 terhadap	
ke-12	 sampel	 positif	 tersebut	 hanya	 1	 isolat	 yang	membawa	 gen	 virulensi	
tersebut	 (Suardana	 et al.,	 2010;	 Suardana,	 2012),	 demikian	 juga	 halnya	
dengan	gen	stx1	hanya	1	isolat	dari	ke-12	isolat	yang	diuji	ditemukan	positif	
membawa	gen	ini	 (Suardana,	2012).	Konfirmasi	 lainnya	yaitu	terhadap	gen	
eae	 dari	 12	 isolat	 asal	 feses	manusia	 tersebut,	 semuanya	ditemukan	positif	
membawa gen eae	yang	diperkuat	lagi	dengan	pengujian	pada	sel	vero yang 
menunjukkan	potensi	 isolat	dapat	 berkoloni	pada	 intestinal,	menimbulkan	
lesi attaching-effaching,	 dan	 menyebabkan	 cytophatic effect	 pada	 sel	 epitel	
intestinal	(Suardana	et al.,	201:	Suardana,	2012).

kejadian pada Hewan

Escherichia coli	 O157:H7	 dapat	 ditemukan	 bersama	 flora	 normal	 pada	
sejumlah	hewan	meliputi	sapi,	kambing,	domba,	babi,	kucing,	anjing,	ayam,	
dan	burung	camar	(Beutin	et al.,	1993).	Namun	dari	sejumlah	reservoir	 ter-
sebut	diketahui	bahwa	sapi	merupakan	reservoir	utama.	Ditemukan	tingkat	
kolonisasi	yang	tinggi	dari	E. coli	positif	stx	pada	sejumlah	sapi	di	berbagai	
negara	(Hancock	et al., 1994; Burnen et al., 1995).

Ditemukan tingkat pevalensinya sampai 60%, tetapi umumnya berkisar 
antara 10-25%. E. coli ini	umumnya	diisolasi	dari	hewan	yang	 sehat,	 tetapi	
dapat	 juga	diawali	dengan	gejala	diare	(awal	infeksi)	terutama	terjadi	pada	
hewan	muda.	Survei	E. coli	O157:H7	di	Amerika	pada	sapi	perah	dan	sapi	
pedaging	 menunjukkan	 prevalensi	 agen	 berkisar	 antara	 0-2,8%	 dengan	
tingkat	tertinggi	ditemukan	pada	hewan	muda	dibandingkan	dengan	hewan	
yang lebih tua (Wells et al.,	1991;	Hancock	et al., 1994: Faith et al., 1996).

Penelitian E. coli	patogen	penyebab	diare	ataupun	E. coli	O157:H7	pada	
hewan	 di	 Indonesia	 diawali	 dengan	 penelitian	 Supar	 (1989)	 yang	 meng-
ungkapkan	 studi	 epidemiologi	 neonatal colibacilosis, Sumiarto (2002) yang 
mengungkapkan	data	epidemiologi	verocytotoxigenic E. coli	(VTEC)	pada	sapi	
perah,	 Drastini	 (2007)	 mengungkapkan	 data	 identifikasi	 dan	 karakterisasi	
VTEC	 pada	 ternak.	 Penelitian	 yang	 dilakukan	 Suardana	 et al., tahun 2005 
me nemukan prevalensi E. coli	O157:H7	pada	feses	sapi	sebesar	7,61%.	Hasil	
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penelitian	juga	menunjukkan	adanya	korelasi	positif	antara	ditemukannya	E. 
coli	dengan	kehadiran	E. coli patogen E. coli	O157:H7	(Suardana	et al., 2005). 
Identifikasi	terhadap	dihasilkannya	toksin	dari	isolat	E. coli	O157:H7	asal	feses	
sapi	 juga	 dibuktikan	 oleh	 Suardana	 et al., tahun 2006. Hasil penelitiannya 
menunjukkan	bahwa	3	dari	7	 isolat	positif	memproduksi	 toksin	VT1	(Stx1)	
dan	VT2	(Stx2),	sedangkan	1	isolat	hanya	memproduksi	toksin	VT2	(Stx2),	3	
isolat	lainnya	negatif	(Suardana	et al.,	2006:	Suardana	et al., 2009). 

Penelitian Escherichia coli	O157:H7	pada	hewan	diteruskan	oleh	Suardana	
tahun	2008-2012	dengan	mengamati	prevalensi	agen	pada	sapi,	daging	sapi,	
dan	 feses	 ayam.	Hasil	 penelitian	menemukan	 4	 dari	 80	 sampel	 yang	 diuji	
(5%)	 yang	 diambil	 dari	 feses	 sapi,	 2	 dari	 78	 sampel	 daging	 sapi	 (2,6%),	
dan	 2	dari	 80	 sampel	 feses	 ayam	 (2,5%)	dinyatakan	positif	E. coli O157:H7 
(Suardana,	2012).	Konfirmasi	lebih	lanjut	terhadap	gen	stx2 sebagai	penanda	
virulensi	terhadap	ke-8	sampel	positif	tersebut	hanya	1	isolat	yang	membawa	
gen virulensi baik gen stx1 maupun gen stx2	tersebut	(Suardana	et al., 2010; 
Suardana,	2012).

Patogenesis Escherichia coli o157:H7

Jalur	 transmisi	 yang	paling	umum	dari	 infeksi	E. coli	O157:H7	 adalah	
me	lalui	jalur	konsumsi	makanan	dan	air	yang	terkontaminasi	(Rangel	et al., 
2005).	Namun	 transmisi	dapat	 juga	disebarkan	 secara	 langsung	dari	orang	
ke	orang	terutama	pada	anak-anak	dan	dari	hewan	ke	manusia.	Infeksi	telah	
didokumentasikan	terjadi	pada	orang	setelah	mengunjungi	kebun	binatang,	
peternakan sapi perah, atau tempat penampungan yang sebelumnya me-
rupakan tempat sapi untuk merumput (Johnson et al., 1999; Heuvelink et 
al.,	2002).	Baru-baru	ini,	transimisi	melalui	perantaraan	udara	(airborne) telah 
dilaporkan	pada	kandang	hewan	yang	 terkontaminasi	 (Varma	 et al., 2003). 
Dari	sejumlah	350	wabah	yang	dilaporkan	oleh	CDC	dari	tahun	1982	sampai	
2002,	 diketahui	 bahwa	 jalur	 transmisi	 yang	 umum	 adalah	 lewat	makanan	
(52%),	 tidak	 diketahui	 (21%),	 orang	 ke	 orang	 (14%),	 perantaraan	 air	 (9%),	
dan	kontak	dengan	hewan	(3%)	(Rangel	et al., 2005).

Bakteri E. coli	O157:H7	diketahui	 sangat	virulen	karena	hanya	dengan	
dosis	 10-100	 cfu	 sudah	 dapat	 menimbulkan	 infeksi	 dibandingkan	 dengan	
strain	 patogenik	 lainnya	 yang	 memerlukan	 jumlah	 lebih	 dari	 1	 juta	 cfu	
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(Greig	et al.,	2010).	Gambaran	siklus	transmisi	E. coli O157:H7 seperti gambar 
berikut.
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Gambar 84. Siklus transmisi E. coli O157:H7 (Caratera, 2004).

Gambar 85. Skematis infeksi EHEC pada manusia (Gyles, 2007).

Gyles	(2007)	menjelaskan	bahwa	infeksi	patovar	EHEC	khususnya	dari	
serotipe E. coli	O157:H7	diawali	dengan	masuknya	bakteri	ke	mulut	bersama-

Escherichia coli	sebagaimana	patogen	mukosa	umumnya	dalam	menim-
bulkan	penyakit	pada	hospesnya	biasanya	melalui	tahapan	mekanisme	infeksi	
umum	 seperti	 yang	 diungkapkan	 oleh	 Nataro	 dan	 Kaper	 (1998)	 yaitu:	 (i)	
kolonisasi	 pada	 mukosa,	 (ii)	 penyingkiran	 mekanisme	 pertahanan	 hospes, 
(iii)	 perbanyakan	 sel,	 dan	 (iv)	 menimbulkan	 kerusakan	 hospes.	 Gambaran	
umum	proses	penyakit	infeksi	EHEC	pada	manusia	seperti	Gambar	85.
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sama	makanan	atau	minuman	untuk	selanjutnya	berkoloni	pada	usus	halus.	
Sebelum	kolonisasi	terjadi,	agen	sudah	semestinya	menghidari	dirinya	dari	
mekanisme pertahan tubuh hospes	terutama	terhadap	keasaman	lambung	se-
bagaimana	 dijelaskan	 Large	 et al. (2005)	 bahwa	 ketahanan	 terhadap	 asam	
lambung	merupakan	bentuk	umum	mekanisme	pertahanan	dari	E. coli pa-
togenik. 

Penempelan	agen	 terhadap	sel	epitel	 intestinal	merupakan	 tahap	awal	
dari	infeksi	EHEC	dan	telah	diteliti	secara	luas	terutama	melalui	penggunaan	
cultur cell line	 di	 samping	 juga	dilakukan	uji	 secara	 in-vivo. Patovar EHEC 
khususnya	 dari	 jenis	E. coli	 O157:H7	 diketahui	mampu	menimbulkan	 lesi	
patogenik	 pada	 epitel	 intestinal	 yang	 dikenal	 sebagai	 lesi	 attaching and 
effacing	 (lesi	A/E)	 yang	mengakibatkan	 terjadinya	 kerusakan	mikrovili	 dan	
penempelan	bakteri	 ke	 enterosit.	Gen	penyandi	 eae	 untuk	 lesi	A/E	 terletak	
pada	 daerah	 penentu	 patogenisitas	 di	 kromosom	 E. coli	 yaitu	 di	 daerah	
Locus of Enterocytes Effacment	(LEE).	Gen	eae	yang	terdapat	di	daerah	LEE	ter-
sebut	bersifat	menyandi	protein	intimin	yang	diketahui	berperanan	penting	
menentukan	 terjadinya	 ikatan	 dari	 agen	 ke	 membran	 enterosit	 untuk	 se-
lanjut	nya	 memicu	 terjadinya	 lesi	 A/E	 (Caron	 et al., 2006 dalam Abe et al., 
2009). 

Pola	penempelan	dan	interaksi	yang	terjadi	pada	patovar	EHEC	di	sel	
epitel hospes	 menunjukkan	 adanya	 perbedaan	 pola	 antara	 strain yang ter-
deteksi	 positif	 dan	 negatif	membawa	 gen	 eae	 (Gyles,	 2007).	 Sekalipun	 ter-
deteksinya	 lesi	A/E	pada	hospes	diketahui	 tidak	terlalu	penting	peranannya	
terhadap	perkembangan	infeksi	EHEC	menjadi	diare	berdarah	ataupun	HUS,	
namun	 hasil	 penelitian	 menunjukkan	 bahwa	 terjadinya	 sindrom	 tersebut	
hampir	selalu	terdeteksi	pada	agen	yang	positif	membawa	gen	eae.	Dijelaskan	
bahwa	sebagian	besar	EHEC	positif	membawa	gen	eae,	dan	gen	eae	diketahui	
sebagai	 faktor	 risiko	 terhadap	 munculnya	 kejadian	 HUS	 (Ethelberg	 et al., 
2004). Penelitian	terhadap	gen	eae	pada	isolat	lokal	menunjukkan	keberadaan	
gen	tersebut	dapat	terdeteksi	baik	pada	isolat	asal	hewan	maupun	manusia.	
Suardana	et al.,	(2011)	menemukan	19	dari	20	isolat	(95%)	positif	membawa	
gen ini.

Diagnosis 

Infeksi	 E. coli	 O157:H7	 atau	 Shiga	 toxin-producing	 E. coli lainnya 
biasa	nya	diteguhkan	dengan	deteksi	bakteri	pada	 feses	dari	 individu	yang	
terinfeksi.	Feses	dibiakkan	pada	media	agar	spesifik	untuk	STEC	O157.	Feses	
mesti	 secara	 bersamaan	 juga	 diuji	 terhadap	 STEC	 non-O157	 dengan	 cara	
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mendeteksi	 Shiga	 toxins	 atau	 gen	 yang	mengode	 toksin	 ini.	 Semua	 isolat	
STEC	O157	mesti	 diteruskan	 secepat	mungkin	 ke	 laboratorium	Kesehatan	
Masyarakat	 setempat	 untuk	 konfirmasi	 dan	dikarakterisasi	 lanjutan	 secara	
molekuler	(CDC,	2009).	Konfirmasi	molekuler	yang	umum	dilakukan	adalah	
dengan	 metode	 PCR,	 di	 sisi	 lain	 Suardana	 et al., (2012) mengembangkan 
metode	 molekuler	 lainnya	 berupa	 probe	 diagnostik.	 Metode	 ini	 dianggap	
memiliki	 keunggulan	 karena	metode	molekuler	 ini	 dapat	 dilakukan	 pada	
laboratorium	 yang	 sederhana	 (tidak	 memiliki	 perangkat	 thermocycler),	
sebagaimana	halnya	metode	PCR	yang	membutuhkan	peralatan	tersebut.

Upaya	pembuktian	epidemiologi	terhadap	wabah	E. coli O157:H7 juga 
disarankan	 untuk	 dilakukan	 secara	 molekuler	 khususnya	 dengan	 metode	
DNA subtyping	 mengingat	 keunggulan	 dari	 metode	 molekuler	 tersebut	
berupa	sensitivitas	dan	spesifisitasnya	yang	tinggi.	Berbagai	variasi	metode	
subtyping secara	 molekuler	 telah	 dikembangkan	 di	 antaranya: pulse-field 
gel electrophoresis	 (PFGE),	 restriction fragment length polymorphisms	 (RFLP),	
amplified fragment-length polymorphisms	(AFLP),	and phage typing (Willshaw et 
al.,	 1997).	Di	 antara	 semua	metode	 tersebut,	metode	PFGE	dipakai	 sebagai	
standar	oleh	CDC	dan	telah	sukses	digunakan	untuk	menentukan	terjadinya	
wabah	 kasus	 sporadik	 ataupun	 infeksi	 lain	 yang	 tidak	 terkait	 sejak	 tahun	
1993	(Barrett	et al., 1994).

Di	 antara	 beberapa	 metode	 DNA	 subtyping tersebut, beberapa 
metode	 telah	 dibuktikan	 oleh	 peneliti	 seperti	 Suardana	 et al. (2011b) yang 
mengembangkan	 studi	 epidemiologi	 melalui	 analisis	 random amplification 
of polymorphic DNA	 (RAPD),	 Suardana	 et al. (2013a) melakukan kajian 
keanekaragaman	genetik	sebagai	upaya	menelusuri	pola	epidemiologi	dari	
agen,	 Suardana	 et al.,	 (2013b)	melakukan	 analisis	 profil	protein	dari	E. coli 
O157:H7	dari	isolat	asal	manusia	dan	hewan,	dan	Suardana	(2014)	mengkaji	
lebih	jauh	susunan	nukleotida	dari	gen	16S	rRNA	antara	isolat	asal	feses	sapi	
dan	feses	manusia.	Dari	serangkaian	uji-uji	konfirmasi	yang	telah	dilakukan	
tersebut,	keseluruhan	uji	membuktikan	potensi	yang	kuat	dari	 agen	E. coli 
O157:H7 isolat lokal sebagai agen zoonosis.

Pencegahan dan Pengobatan

Sampai	saat	ini	belum	diketahui	pengobatan	terhadap	infeksi	oleh	EHEC	
(E. coli O157:H7)	(Goldwater	and	Bettelheim, 2012). Penggunaan antibiotikan 
secara	 konvensional	 akan	 semakin	 memperparah	 efek	 sitotoksisitas	 dari	
Shiga	 toksin.	 Dalam	 studi	 yang	 dilakukan	 oleh	Centers for Disease Control 
and Prevention	(CDC),	penderita	yang	ditangani	antibiotika	berpeluang	besar	
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untuk	 menderita	 HUS	 (Slutsker	 et al., 1998; Tarr et al., 2005). Antibiotika 
bahkan	bersifat	memicu	produksi	Shiga	toxin	dengan	cara	memicu	replikasi	
dan	ekspresi	gen	stx	yang	berlokasi	di	dalam	kromosom	tergabung	dengan	
genom lambdoid prophage (Wagner et al., 2002). 

Perlakuan	terhadap	kasus	infeksi	oleh	bakteri	ini	umumnya	hanya	ber-
sifat	suportif	dan	disarankan	untuk	pemberian	cairan	infus	dan	diet	 lunak.	
Pemberian	antibiotika	sangat	dihindarkan	di	samping	juga	karena	beberapa	
isolat E. coli O157:H7 telah menunjukkan pola resistansi. 

Penelitian	pola	resistansi	dari	E. coli	O157:H7	isolat	lokal	dilakukan	oleh	
Suardana	et al., (2014) yang menemukan isolat E. coli O157:H7 hasil isolasi 
dari	sampel	feses	ayam	menunjukan	85,7%	isolat	bersifat	resistan	terhadap	
antibiotika metisilin, 71,4% resistan terhadap	 antibiotika	 penisilin	 G,	
serta	 42,9%	 resistan	 terhadap	 antibiotika	 doksisiklin hidroklorida	 dan	
streptomisin.	Hasil	kajian	juga	menemukan	42,9%	isolat	bersifat	resistan	
terhadap	 2	 jenis	 antibiotika,	 14,3%	 resistan	 terhadap	 3	 jenis	 antibiotika,	
14,3% resistan terhadap	4	jenis	antibiotika	dan	14,3%	resistan	terhadap	5	
jenis antibiotika. 

Didasarkan	atas	berbagai	pertimbangan,	tindakan	pencegahan	yang	di-
sarankan	di	antaranya:	1)	Perlunya	meningkatan	standar	higiene	pribadi;	2)	
Pastikan	 kebersihan	 dan	 sanitasi	 terhadap	 semua	 sayur	 dan	 buah-buahan	
baik	 lokal	 maupun	 impor;	 3)	 Cegah	 terjadinya	 kontaminasi	 silang	 pada	
saat	 persiapan	 ataupun	 memasak	 makanan	 terutama	 asal	 daging	 sapi;	 4)	
Jangan	biarkan	anak-anak	mandi	bersama	sama	dengan	anak	 lainnya	yang	
menunjukkan	tanda	klinis	diare	atau	sakit	perut;	5)	Perkecil	kontak	dengan	
ternak; 6) Pakailah sarung tangan (sekali pakai) ketika mengganti popok 
anak	penderita	diare; 7) Ingat bahwa mencapai warna cokelat saat memasak 
hamburger tidak menjamin bahwa bakteri E. coli telah mati dan 8) Hindari 
minum (atau bermain) dengan air yang tidak diklorinasi (Clark, 2015).
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Daftar Pertanyaan

1.	 Mengapa	infeksi	E. coli	O157:H7	pada	manusia	dianggap	sangat	mem-
bahayakan?

2.	 Jelaskan	gejala	 klinis	 yang	muncul	pada	 inffeksi	E. coli	O157:H7	pada	
manusia!

3.	 Jelaskan	 perbedaan	 gambaran	 klinis/simtom	 antara	 infeksi	 E. coli 
O157:H7	pada	manusia	dan	hewan	(sapi)!
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Kamus Istilah

1. agen infeksius:	organisme	(virus,	ricketsia,	bakteri,	fungi,	protozoa	atau	
cacing)	yang	mampu	menimbulkan	infeksi	atau	penyakit	infeksius.

2. carier:	 manusia	 atau	 hewan	 sebagai	 tempat	 hidup	 dari	 agen	 tanpa	
me	nunjukkan	gejala-gejala	klinis	dan	merupakan	 sumber	 infeksi	yang	
sangat potensial. 

3. case fatality rate:	 menunjukkan	 persentase	 dari	 jumlah	 orang	 atau	
makh luk yang mati akibat penyakit tertentu.

4. chemoprophylaxis: penggunaan bahan kimia termasuk antibiotika 
untuk	 mencegah	 perkembangan	 infeksi	 atau	 perkembangan	 infeksi	
menjadi	penyakit	yang	bermanifestasi	aktif.

5. cleaning:	penghilangan	dengan	cara	menyikat	dan	mencuci,	biasanya	
meng	gunakan	air	panas,	sabun,	atau	detergen	yang	sesuai	atau	dengan	
vacum cleaner	dari	agen	infeksi	dan	bahan-bahan	organik	dari	permukaan	
di	mana	 agen	 infeksi	 biasanya	 ditemukan	 untuk	 kehidupan	 dan	 per-
kembangannya. 

6. Desinfeksi:	 membunuh	 agen	 infeksi	 (hama	 penyakit)	 di	 luar	 tubuh	
dengan	menggunakan	agen	kimia	ataupun	fisik.

7. Desinfestasi: merupakan	 serangkaian	 proses	 fisik	 dan	 kimia	 untuk	
me	rusak	 atau	 mengubah	 hewan-hewan	 kecil	 yang	 tidak	 diinginkan,	
terutama	 arthropoda	 dan	 rodensia,	 biasanya	 hewan-hewan	 tersebut	
terdapat	pada	seseorang,	pakaian,	atau	lingkungan	dari	individu,	atau	
pada	hewan	peliharaan.

8. Endemis:	 kehadiran	 yang	 konstan	 dari	 penyakit	 atau	 agen	 infeksi	 di	
dalam	 suatu	wilayah	 atau	 kejadian	 penyakit	 yang	 sudah	 biasa	 terjadi	
pada	suatu	wilayah.	Hyperendemik	menunjukkan	intensitas	penularan	
yang	 meningkat	 (persisten),	 dan	 holoendemik	 menunjukkan	 tingkat	
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infeksi	 yang	 tinggi	 pada	 awal	 kehidupannya	 dan	memengaruhi	 seba-
gian	besar	populasi	seperti	kasus	malaria	di	beberapa	tempat.

9. Epidemi: kejadian	 penyakit	 dalam	 suatu	 wilayah	 (atau	 merupakan	
suatu	wabah)	 di	 luar	 harapan.	 Besarnya	 kasus	menunjukkan	muncul-
nya	 epidemi	 yang	 bervariasi	 antara	 satu	 kasus	 dengan	 kasus	 lainnya	
tergantung	dari	infektivitas	agen,	besar	dan	jenis	populasi	yang	terpapar,	
pernah	 atau	 tidak	nya	 terpapar	 agen	 suatu	 jenis	 penyakit	 sebelumnya,	
serta	waktu	dan	tempat	dari	kejadian.

10. fumigasi: serangkaian proses untuk membunuh hewan khususnya ar-
thro		poda	dan	rodensia	dengan	menggunakan	agen	gas.	

11. induk semang:	seseorang	atau	hewan	termasuk	burung	dan	arthropoda	
yang	memberikan	penghidupan	atau	tempat	berlindung	pada	agen	in-
fek	sius	pada	suatu	kondisi	alamiah.

12. immune individual:	 seseorang	 atau	 hewan	 yang	 memiliki	 antibodi	
per		lindungan	spesifik	atau	pertahanan	seluler	sebagai	akibat	infeksi	se-
belumnya	atau	akibat	dari	imunisasi	atau	dikondisikan	dari	pengalaman	
khusus	sebelumnya	sebagai	respon	untuk	pencegahan	infeksi	dan	atau	
penyakit	 klinis	 yang	mengikuti	 keterpaparan	 terhadap	 agen	 infeksius	
yang	spesifik.

13. imunitas:	 ketahanan	 yang	 biasanya	 berkaitan	 dengan	 kehadiran	 anti-
bodi	 atau	 seluler	 yang	 didapat	 dari	 aksi	 yang	 spesifik	 terhadap	 mi-
kro		organisme	 yang	 berkaitan	 dengan	 penyakit	 tertentu	 atau	 terhadap	
toksin	yang	dihasilkan.

14. inapparent infection:	 kehadiran	 infeksi	pada	hos	 tanpa	menunjukkan	
tanda-tanda	atau	gejala	klinis	(sama	dengan	asimtomatik,	subklinis	atau	
infeksi	tidak	tampak).

15. incident rate: perbandingan	 antara	 jumlah	 kasus	 baru	 dari	 suatu	 pe-
nyakit	 tertentu	yang	didiagnosis	atau	dilaporkan	dalam	suatu	periode	
waktu	 tertentu	 (sebagai	 pembilang)	 dengan	 jumlah	 orang	 di	 dalam	
suatu	populasi	di	mana	kasus	tersebut	terjadi	(sebagai	penyebut).

16. individu terinfeksi: seseorang atau hewan yang memperoleh agen in-
feksi	yang	dapat	menunjukkan	manifestasi	klinis	(sakit)	atau	merupakan	
infeksi	yang	tidak	tampak (carrier).

17. infeksi:	 masuk	 dan	 berkembangnya	 atau	 bertambah	 banyaknya	 agen	
infeksius	di	dalam	tubuh	hewan	atau	manusia.
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18. infeksi nosocomial:	 infeksi	 yang	 terjadi	 pada	 pasien	 di	 rumah	 sakit	
atau	fasilitas	perawatan	kesehatan	lainnya.

19. infestasi:	 masuk	 dan	 berkembangnya	 arthropoda	 pada	 tubuh	 orang	
atau hewan.

20. insektisida:	substansi	kimia	yang	digunakan	untuk	membunuh	insekta,	
yang	diaplikasikan	sebagai	bubuk,	cairan,	aerosol,	atau	semprotan.

21. isolasi:	 menunjukkan	 pemisahan	 dalam	 masa	 penularan	 dari	 orang	
atau	hewan	yang	terinfeksi	dengan	yang	lainnya	pada	suatu	tempat	atau	
dalam	suatu	kondisi	dengan	maksud	untuk	mencegah	atau	membatasi	
penularan	agen	infeksi	secara	langsung	maupun	secara	tidak	langsung	
dari	 kelompok	 hewan/orang	 yang	 terinfeksi	 kepada	 kelompok	 hewan	
atau orang yang peka.

22. karantina:	 pembatasan	 terhadap	 aktivitas	 baik	 terhadap	 orang	 mau-
pun hewan yang terpapar oleh suatu penyakit menular selama masa 
penularan	(seperti:	kontak),	untuk	mencegah	penularan	penyakit	selama	
masa inkubasi penyakit.

23. kepekaan: orang	atau	hewan	yang	tidak	cukup	memberikan	ketahanan,	
bilamana	kontak	dengan	agen	patogenik	tertentu.

24. kontak:	orang	atau	hewan	yang	berkaitan	dengan	orang	atau	hewan	ter-
infeksi	atau	 lingkungan	yang	 terkontaminasi	yang	berpeluang	sebagai	
tempat	untuk	perkembangan	agen	infeksi.

25. kontaminasi:	 kehadiran	 dari	 agen	 infeksi	 pada	 permukaan	 tubuh,	
ter		masuk	 juga	 pada	 baju,	 tempat	 tidur/kandang,	 peralatan,	 peralatan	
bedah	atau	pakaian	bedah,	atau	artikel	tertentu	atau	dapat	pula	berupa	
sub	stansi	tertentu	termasuk	air	dan	makanan.	Polusi	dibedakan	dengan	
kon		taminasi	 dilihat	 dari	 kehadiran	 polusi	 yang	 menyerbu	 (offensive), 
te	tapi	 tidak	 infeksius	dan	 asalnya	dari	 lingkungan.	Kontaminasi	 pada	
per	mukaan	tubuh	tidak	dikategorikan	sebagai	karier.

26. Laporan kasus:	 laporan	 yang	menyangkut	 kejadian	penyakit	menular	
tertentu	atau	penyakit	lainnya	pada	manusia	atau	pada	hewan.

27. Molluscicida:	substansi	kimia	yang	digunakan	untuk	membunuh	siput	
atau moluska lainnya.

28. Morbidity rate:	tingkat	insiden	yang	digunakan	untuk	mengelompokkan	
semua	orang	di	dalam	suatu	populasi	dalam	keadaan	tertentu	menjadi	
sakit	dalam	suatu	periode	waktu	tertentu.	Populasi	dapat	terbatas	pada	
jenis kelamin tertentu, kelompok umur, atau karakteristik tertentu. 
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29. Mortality rate:	 penghitungannya	 sama	 dengan	 cara	 penghitungan	 in-
cidence rate,	 digunakan	 sebagai	 pembilang	 yaitu	 jumlah	 kematian	 di	
dalam	 suatu	 populasi	 selama	 periode	 waktu	 tertentu	 biasanya	 satu	
tahun.	 Tingkat	 ke	matian	 total	 atau	 kasar	menunjukkan	 kematian	dari	
semua	penyebab	biasanya	ditunjukkan	sebagai	kematian	perseribuorang,	
sementara	tingkat	mortalitas	dari	penyakit	spesifik	hanya	menunjukkan	
tingkat	kematian	yang	disebabkan	oleh	satu	penyakit	dan	biasanya	di-
laporkan	 perseratus	 ribu	 orang.	 Populasi	 dapat	 dibatasi	 dengan	 jenis	
kelamin, umur, atau karakteristik tertentu. 

30. Patogenisitas:	kemampuan	dari	agen	infeksius	untuk	menyebabkan	pe-
nyakit	pada	hospes yang peka.

31. Pendidikan kesehatan:	 suatu	proses	dari	 individu	ataupun	kelompok	
orang untuk meningkatkan, memelihara, atau mempertahankan ke-
sehat an. 

32. Penyakit infeksius:	penyakit	pada	hewan	atau	orang	yang	menunjuk-
kan	manifestasi	klinis.

33. Penyakit menular:	 penyakit	 yang	 disebabkan	 oleh	 agen	 infeksi	 yang	
sangat	spesifik	atau	oleh	toksin	yang	dihasilkannya,	di	mana	penularan	
agen	atau	produknya	tersebut	dari	orang,	hewan,	atau	reservoir	tertentu	
kepada	 host	 yang	 peka	 dapat	 secara	 langsung	 maupun	 secara	 tidak	
lang sung melalui host intermediet tumbuhan ataupun hewan, vektor, 
atau ling kungan tertentu.

34. Penularan agen infeksius:	suatu	mekanisme	dari	agen	infeksius	dalam	
penyebaran	dari	sumbernya	atau	reservoirnya	kepada	manusia.

35. Periode penularan:	waktu	atau	lama	waktu	dari	agen	infeksi	berpindah	
secara	 langsung	 maupun	 secara	 tidak	 langsung	 dari	 orang	 yang	
terinfeksi	kepada	orang	lainnya,	dari	hewan	terinfeksi	kepada	manusia,	
atau	dari	orang	terinfeksi	kepada	hewan,	termasuk	arthropoda.

36. Periode inkubasi:	periode	waktu	saat	kontak	pertama	dengan	agen	in-
feksi	dengan	penampakan	gejala	klinis	yang	pertama	atau	sekumpulan	
gejala	dari	suatu	penyakit	atau	untuk	vektor	yaitu	waktu	dari	penularan	
kali	pertama	(periode	inkubasi	ekstrinsik).

37. Personal higiene:	 tindakan	 pencegahan	 terutama	 berkaitan	 dengan	
tang	gung	 jawab	 perseorangan,	 dalam	 usaha	 meningkatkan	 derajat	
kesehatan	dan	upaya	membatasi	penyebaran	penyakit	infeksius	terutama	
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sekali	 yang	dipindahkan	melalui	 kontak	 langsung.	Baberapa	 tindakan	
tersebut	meliputi:	a)	mencuci	tangan	dengan	sabun	dan	air	secukupnya	
setelah	 buang	 air	 besar	 atau	 buang	 air	 kecil	 dan	 sebelum	 makan,	 b)	
jagalah	 tangan	 dan	 benda-benda	 yang	 tidak	 bersih	 atau	 benda-benda	
yang	 berkaitan	 dengan	 toilet	 jauh	 dari	 mulut,	 hidung,	 mata,	 telinga,	
genetalia,	 dan	 luka-luka,	 c)	 cegah	 penggunaan	 peralatan	makan	 yang	
tidak	 bersih	 atau	 tidak	 umum,	 tutup	minuman,	 handuk,	 saputangan,	
sisir,	sikat	rambut,	dan	pipa-pipa,	d)	cegah	keterpaparan	dari	orang	lain	
lewat	semprotan	hidung	atau	mulut	seperti	batuk,	bersin,	tertawa,	atau	
percakapan,	e)	cuci	tangan	secukupnya	setelah	menangani	pasien	atau	
barang-barangnya,	 f)	 jaga	ke	bersihan	 tubuh	dengan	 sabun	dan	mandi	
secukupnya.

38. reservoir (dari agen infeksius):	manusia,	hewan,	arthropoda,	tanaman,	
tanah	atau	 substansi	 (kombinasi)	di	mana	agen	 infeksius	 secara	 alami	
hidup	dan	berkembang	biak,	di	mana	melalui	 tempat-tempat	 tersebut	
agen	dapat	dipindahkan	kepada	hos yang peka.

39. resistan:	mekanisme	 total	 dari	 tubuh	untuk	menghambat	 invasi	 atau	
per	banyakan	 dari	 agen	 infeksi	 atau	 kerusakan	 yang	 ditimbulkan	 dari	
toksinnya.

40. rodentisida:	substansi	kimia	yang	digunakan	untuk	membunuh	roden-
sia	dan	umumnya	diaplikasikan	melalui	makanan.

41. sumber infeksi:	 orang,	 hewan,	 benda-benda,	 atau	 substansi	 dari-
mana	 agen	 infeksius	 sampai	 kepada	 hos.	 Sumber	 infeksi	 secara	 jelas	
dapat	 dibedakan	 dari	 sumber	 kontaminasi	 seperti:	 septic	 tank	 yang	
mengontaminasi suplai air, atau makanan yang terkontamiansi selan-
jutnya	mengontaminasi	salad.

42. Tersangka kasus:	orang	di	mana	secara	sejarah	medis	atau	gejala-gejala	
diperkirakan	dapat	mengembangkan	beberapa	penyakit	menular.

43. Tingkat prevalensi:	perbandingan	yang	diperoleh	antara	jumlah	orang	
atau	 hewan	 yang	 sakit	 atau	 pembawa	 suatu	 penyakit	 pada	 kondisi	
tertentu	 dalam	 suatu	 populasi	 pada	waktu	 tertentu	 (poin	 prevalensi),	
atau	 selama	 periode	waktu	 tertentu	 (periode	 prevalensi),	 tanpa	mem-
perhatikan	kapan	kesakitan	tersebut	dimulai	 (sebagai	pembilang),	dan	
sebagai	 penyebutnya	 adalah	 jumlah	 orang	 atau	 hewan	 di	 dalam	 po-
pulasi.
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44. Virulensi:	 derajat	 patogenisitas	 dari	 agen	 infeksius	 yang	 biasanya	 di-
tunjuk	kan	dengan	case fatality rate	dan	atau	kemampuan	untuk	meng-
invasi	dan	menimbulkan	kerusakan	jaringan	pada	hos.

45. zoonosis:	 infeksi	 atau	 pemindahan	 penyakit	 infeksius	 pada	 kondisi	
alami	ah	dari	hewan	vertebrata	kepada	manusia.	Dapat	berupa	enzootic 
ataupun epizootic. 
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