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ABSTRAK

Relapsing  Fever  (demam berulang)  bersifat  endemik di  sebagian  besar 

Negara di dunia. Sumber utama dari penyakit ini adalah binatang pengerat yang 

berperan  sebagai  sumber  infeksi  untuk  kutu,  genus  Ornithodorus.  Distribusi 

fokus-fokus  endemik  dan  kejadian  musiman  dari  penyakit  sebagaian  besar 

ditentukan oleh ekologi kutu pada daerah-daerah yang berlainan. Di Amerika 

Serikat, kutu yang terinfeksi ditemukan di seluruh bagian barat, khususnya pada 

daerah-daerah pegunungan, tetapi kasus-kasus klinik jarang. Pada kutu borrelia 

dapat disebarkan secara transovarial dari generasi ke generasi.

KLASIFIKASI BAKTERI 

Kingdom : Bacteria

Phylum : Spirochaetes

Class : Spirochaetes

Order : Spirochaetales

Family : Spirochaetaceae

Genus : Borrelia

Species : Borrelia recurrentis        Borrelia recurrentis  

MORFOLOGI DAN IDENTIFIKASI

B. recurrentis adalah bakteri berbentuk spiral tidak teratur, panjang antara 

10 – 30 µm dan lebar 0,3 µm. Jarak antara putaran berkisar antara 2 – 4 µm. 

Fakultas Farmasi USD 1



Organisme  ini  sangat  lemas  dan  bergerak  dengan  rotasi  dan  membelit.  B.  

recurrentis mudah diwarnai dengan zat warna bakteriologik dan zat warna darah 

seperti zat warna Giemsa dan Wright. Bakteri ini bersifat gram negatif.

Organisme ini dapat dibiakkan pada media cair yang mengandung darah, 

serum,  atau  jaringan,  tetapi  bakteri  ini  dapat  dengan  cepat  kehilangan  sifat 

patogeniknya  untuk  binatang  bila  dipindahkan  secara  berulang-ulang. 

Pembiakannya  cepat  dalam  embrio  ayam  bila  darah  dari  penderita 

diinokulasikan ke dalam selaput khorioalantois. Bakteri ini dapat juga dibiakkan 

dalam cairan hidrokel dan asites yang mengandung potongan ginjal kelinci yang 

masih segar.

Suhu pertumbuhan optimum bakteri  ini  adalah antara  28  –  30o C dan 

dapat disimpan lama pada suhu  -76 o C. Pada suhu 4 o C bakteri ini dapat hidup 

selama bebarapa bulan.

Siklus Hidup dari bakteri ini adalah:
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PATOLOGI

Pada kasus-kasus yang fatal menunjukan spirokheta dalam jumlah besar 

dalam limfa dan hati, focus-fokus nekrosis pada organ parenkhimatosa lainnya, 

dan  lesi-lesi  hemoragik  pada  ginjal  dan  saluran  pencernaan.  Kadang-kadang 

spirokheta  ditemukan  dalam  cairan  spinal  otak  orang  yang  telah  menderita 

meningitis.  Pada  binatang  percobaan  (mamot,  tikus),  otak  dapat  berperan 

sebagai sumber borrelia setelah kuman menghilang dari darah.

PATOGENESIS

Massa  inkubasi  adalah  3-10  hari.  Permulaan  penyakit  secara  tiba-tiba, 

dengan tanda menggigil  dan kenaikan suhu yang mendadak.  Suhu meninggi 

karena bakteremia. Demam terjadi selama 3-5 hari, setelah itu normal lagi, dan 

badan  terasa  lemah.  Masa  tanpa  demam  berlangsung  selama  4-10  hari  dan 

diikuti dengan serangan kedua dengan tanda menggigil,  demam, sakit kepala 

hebat, dan lesu. Kejadian ini dapat berulang 3-10  kali dengan derajat kesakitan 

yang semakin berkurang. Selam stadium demam, bakteri berada di dalam darah, 

dan selama masa tanpa demam bakteri  tidak berada dalam darah. Bakteri  ini 

jarang  terlihat  dalam  air  kemih.  Semua  bentuk  demam  memberikan  gejala 

disertai  dengan  nyeri  otot  dan  persendian,  limfa  agak  membesar  dan gejala-

gejala ikterus.

DIAGNOSA LABORATORIUM

A. Bahan :  darah  diperoleh  waktu  demam  meningkat,  untuk  sediaan 

darah dan binatang percobaan

B. Pewarnaan sediaan :  Sediaan darah tipis atau tebal  yang diwarnai  oleh 

zat warna Giemsa atau Wright menunjukkan spirokheta dengan belitan 

longgar diantara sel-sel darah merah. 
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C. Inokulasi binatang :  tikus  putih  atau  tikus  muda  diinokulasi  secara 

intraperitoneal dengan darah. Sediaan darah ekor diwarnai dan diperiksa 

terhadap spirokheta 2 – 4 hari kemudiaan.

D. Serologi :  spirokheta  yang  tumbuh  dalam  biakan  dapat  bwerperan 

sebagai  antigen  dengan  tes  CF,  tetapi  penyediaan  antigen  yang 

memuaskan sulit.

KEKEBALAN

Semua orang rentan terhadap penyakt  ini.  Lama dan tingkat  imunitas 

setelah muncul gejala klinis tidak diketahui; infeksi ulangan dapat terjadi.

PENGOBATAN

Evaluasi  pengobatan  sulit  dilakukan  karena  remisi  spontan  yang 

bervariasi.  Tetrasiklin, terutama klortetrasiklin merupakan obat pilihan. Selain 

itu  eritomisin,  penisilin  diduga  juga  efektif  untuk  pengobatan.  Pengobatan 

selama satu hari mungkin cukup untuk menghentikan suatu serangan. Belum 

ditemukan vaksin untuk penyakit ini.

EPIDEMIOLOGI

Penyebaran dan insidensi penyakit tergantung pada ekologi kutu. Borrelia 

dapat  ditularkan  secara  transovarium  (dari  generas  ke  generasi  berikutnya). 

Spirochaetae dijumpai dalam semua jaringan kutu ditularkan lewat gigitan.

Jika penderita demam berulang (Relapsing Fever) terjangkit kutu, maka 4 

– 5 hari kemudian kutu yang telah menghisap darah penderita dapat menjadi 

sumber  infeksi  bagi  orang  lain.  Penularan  oleh  kutu  manusia  ini  dapat 

mengakibatkan terjadinya epidemik pada penduduk yang telah terjangkit kutu 

dan penyebarannya dipermudah dalam keadaan :

Fakultas Farmasi USD 4



1. jumlah penduduk padat

2. kekurangan gizi

3. iklim yang dingin

4. banyaknya kutu (kepala)

Tungau  (louse)  menjadi  infektif  4-5  hari  setelah  menghisap  darah  dari 

orang yang terinfeksi dan tetap infektif selama hidupnya (20-40 hari). Kutu (tick) 

yang terinfeksi dapat hidup beberapa tahun tanpa makan; mereka tetap infektif 

selama  hidupnya  dan  terjadi  penularan  secara  transovarian  kepada 

keturunannya.

CARA-CARA PENANGGULANGAN

A. Cara-cara pencegahan

1) Berantas tungau.

2) Berantas  kutu.  Habitat  manusia  dengan  lingkungan  banyak  kutu 

dapat  menjadi  masalah  dan  upaya  pembasmian  penyakit  menjadi 

sulit.  Struktur  bangunan  yang  tidak  dapat  dimasuki  tikus  sangat 

penting  untuk  mencegah  kolonisasi  tikus  beserta  kutu  lunaknya. 

Sebagai  upaya  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  penyakit  ini, 

penyemprotan dengan  acaricidies  yang telah diijinkan beredar seperti 

diazinon,  chlorpyrifos,  propoxur  atau  permethrin  dapat  dicoba.  Untuk 

pemberantasan kutu badan bisa dilakukan dengan mencuci pakaian 

dengan sabun biasa.  Ini  akan mematikan semua stadium dari  kutu 

badan. Pada pakaian dari wol kutu-kutu bisa dimatikan dengan proses 

dry-cleaning. Cara lain ialah, dengan mentaburi pakaian dengan 10% 

DDT dalam pyrophylite atau 1% lindane dalam pyrophyllite. Bubuk 

DDT  atau  lindane  ini  harus  ditaburi  rata  pada  pakaian  dalam, 

terutama pada tempat sambungan dan lipatan-lipatan. Juga baju luar 

Fakultas Farmasi USD 5



dan celana luar harus ditaburi dengan bubuk ini. DDT bekerja lebih 

lambat dan tidak mematikan telur-telur kutu. Tetapi DDT tahan lebih 

lama, karena itu nimfa yang menetas dari telur dimatikan oleh DDT. 

Biasanya DDT cukup ditaburi  hanya 1  x.  Lindane tidak lama daya 

kerjanya, karena itu harus ditaburi lagi setelah 7-10 hari. 

3) Gunakan  upaya  perlindungan  diri  sebagai  pengganti  repellent dan 

permethrin pada  baju  dan  tempat  tidur  untuk  orang  yang  terkena 

gigitan pada daerah endemis.

4) Antibiotika  chemoprophylaxis dengan  tetracycline dapat  digunakan 

setelah  gigitan  serangga  untuk  mengurangi  risiko  terkena  infeksi 

tinggi. 

B. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya

1) Laporkan kepada instansi kesehatan setempat.

2) Isolasi. 

Lakukan kewaspadaan universal terhadap darah/cairan tubuh. 

Penderita,  beserta  pakaiannya  dan  semua  kontak  serumah  dan 

lngkungan sekitarnya harus dibebaskan dari tungau dan kutu.

3) Disinfeksi  serentak (Tidak perlu dilakukan disinfeksi  apabila  upaya 

disinfeksi telah dilakukan dengan tepat).

6) Investigasi sumber infeksi.

7) Pengobatan spesifik: Dengan tetracycline.

C. Cara-cara Penanggulangan Wabah

Untuk  louseborne  relapsing  fever,  apabila  sistem  pencatatan  dan 

pelaporannya baik dan jumlah kasus terlokalisir  maka taburkan bubuk 

yang  mengandung  permethrin  1% atau  lakukan  penyemprotan  dengan 
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mengunakan insektisida yang memunyai efek residual terhadap kontak 

dan pakaian yang mereka pakai. Dan lakukan juga penyemprotan dengan 

permethrin  sebanyak  0,003  –  0,3  kg/hektar  (2,47  acre)  terhadap 

lingkungan di sekitar penderita. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah 

endemis sediakan fasiltas untuk mandi dan mencuci pakaian secukupnya 

dan lakukan kegiatan active survellance. Apabila infeksi menyebar, lakukan 

penaburan  permethrin  secara  sistematis  kepada  semua  anggota 

masyarakat  sedangkan  untuk  tickborne  relapsing  fever,  permethrin  atau 

arcaricide lainya  ditaburkan  di  wilayah  dimana  kutu  sebagai  vektor 

penyakit  ini  diperkirakan ada di  wilayah tersebut.  Agar sustainabilitas 

upaya pemberantasan tercapai maka lakukan upaya-upaya di atas selama 

masa penularan dengan siklus setiap bulan sekali.

D. Implikasi Bencana

Di  wilayah  dimana  infestasi  tungau  (louse)  sangat  padat  maka 

potensi terjadi penularan sangat besar. KLB sering terjadi di wilayah yang 

mengalami peperangan, kelaparan dan di wilayah dengan situasi dimana 

terjadi peningkatan pediculosis. Misalnya di wilayah dengan hunian yang 

padat,  wilayah  dengan  penduduk  yang  mengalami  malnutrisi  disertai 

dengan sanitasi lingkungan yang jelek.

E. Tindakan Internasional

Apabila  di  suatu  wilayah  terjadi  KLB  louseborne  relapsing  fever, 

dimana sebelumnya di  wilayah tersebut  belum pernah dilaporkan ada 

kasus  maka  harus  segera  dilaporkan  kepada  WHO  dan  disampaikan 

kepada negara tetangga bahwa telah terjadi KLB penyakit ini.
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