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Abstrak: 
Coxsackievirus, suatu  

subgrup  yang  besar  dari  
enterovirus. Pleurodynia  
(myalgia  epidemika)  
merupakan  salah  satu  
penyakit  yang  disebabkan  
oleh  coxsackievirus  grup B.  

Pleurodynia adalah 
komplikasi yang tidak umum 
dari infeksi coxsackievirus B 
dan didefinisikan sebagai 
pemunculan yang tiba-tiba dari 
serangan sakit di dada seperti 
tertusuk-tusuk, umumnya 
berhubungan dengan demam, 
rasa tidak enak badan, dan 
sakit kepala.  

 
 

Coxsackievirus B adalah RNA Enterovirus, yang biasanya 
menyebabkan asimtotik saluran pernapasan atas pendek atau infeksi 
gastroenterik.  
         Striated muscle adalah struktur anatomik aktual yang 
ditargetkan oleh coxsackievirus B dan bertanggung jawab untuk 
serangan-serangan nyeri berat di dada. Pada pasien-pasien dengan 
pleurodyna, striated inter-costal muscles necrose, yang menjelaskan 
elevasi yang berulang-ulang dalam level-level serum kreatin kinase.  

Virus tersebut memiliki waktu inkubasi seminggu dalam saluran 
gastroinetstinal dam kemudian (melalui diseminasi hematogenus, 
melibatkan organ-organ target, sebagian besar umumnya otot rangka 
tetapi juga CNS (yaitu, meningitis, encephalitis) dan myocardium (yaitu 
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carditis dengan atau tanpa paricarditis terkait). Coxsackievirus B 
dapat dapat pulih dalam stool atau pharynx hingga 2 minggu setelah 
resolusi gejala. 

Infeksi coxsackievirus B muncul paling umum pada anak-anak 
dengan usia kurang dari 15 tahun; setengah dari penderita  pleurodynia 
ini berusia kurang dari 5 tahun, dan 30% berusia kurang dari 1 tahun. 
Penyakit ini jarang diderita oleh pasien yang berusia lebih dari 60 
tahun. Tapi, pleurodynia paling umum mempengaruhi orang dewasa yang 
terinfeksi virus tersebut, dengan demam kurang dari 10% dari kasus 
yang muncul pada pasien-pasien yang berusia kurang dari 20 tahun. 
Dari penelitian prospek-tif terhadap 372 anak-anak berusia antara 4-
18 tahun yang menderita infeksi nonpolio enteroviral, hanya 3% yang 
mengembangkan pleurodynia. Sebaliknya, 30 dari 78 pasien yang 
terutama orang dewasa dengan penyakit jantung terkait coxsackievirus 
B menderita pleurodyna. Karena itu, lokasi rasa sakit diyakini sebagian 
besar thoracic pada orang dewasa dan abdominal pada anak-anak. 

Serangan nyeri di dada bersifat akut; selama serangan, rasa 
sakit semakin serius, intens, dan tak tertahankan, berlangsung selama 
beberapa detik hingga satu menit. Rasa sakitnya paroxysmal, muncul 
dalam serang-serangan dengan jeda waktu menit hingga jam. Serangan-
serangan yang berat dapat mengakibatkan kesulitan bernapas. Rasa 
sakit pada thorak biasanya pada tulang rusuk bagian bawah dan satu 
sisi, tetapi juga bisa muncul di area depan, belakang, atau substernal. 
Waktu antar serangan biasanya pasien mengalami rasa sakit pleuretic 
di dada yang terus menerus dan konstan. Serangan-serangan tersebut 
baisanya berlangsung selama 3-5 hari tetapi jarang bertahan lebih dari 
1 bulan dan mungkin melalui fase-fase remisi dan semakin buruk. 

Gejala-gejala yang terkait dengan infeksi virus termasuk sebagai 
berikut: 
 Gejala-gejala saluran pernapasan atas, termasuk sore throat 
[sakit/luka di kerongkongan], rhinitis dan batuk kering. 
 Gejala-gejala konstitusional, termasuk sakit kepala (50%), demam 
dan rasa tiak enak badan 
 Gejala-gejala GI, termasuk mual, muntal, diare (50%) dan pada 
anak-anak rasa sakit di abdominal (biasanya di area epigastrik) 
 Rasa sakit pada testis (yaitu orchitis) di 10% pria 

Tidak ada pengobatan khusus. Manajemen pengobatan akan 
mendukung termasuk obat-obat anti  peradangan nonsteroid (NSAID) 
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untuk rasa sakit dan pleurisy (jika muncul). Pada anak-anak, aspirin 
harus dihindari karena potensi untuk mengembangkan sindrom Reye. 

Obat-obat anti peradangan nonsteroid dan analgesik di-gunakan 
untuk penghilangan simtomatik pleurodynia. Kategori obat: obat anti-
peradangan nonsteroid (NSAID) Agen-agen ini memiliki aktivitas 
analgesik, anti-peradangan, dan antipyretic. Mekanisme aksi agen-agen 
ini tidak diketahui, tapi mungkin menghambat aktivitas cyclooxygenase 
dan sintetis prostaglandin. Mekanisme-mekanisme lain mungkin juga 
muncul, misalnya, penghambatan sintesis leukotriene, pembebasan 
ensim lysosomal, aktivitas lipoxygenase, agregasi neutrophil dan ber-
bagai fungsi membran sel. Agen-agen ini juga digunakan untuk 
penghilangan symptotic pleurodynia. 

Penderita  pleurodinya harus menerima perawatan lanjutan 
dengan penyedia layanan kesehatannya untuk memastikan bahwa cox-
sackievirus B  dalam  komplikasi-komplikasi terkait didiagnosa dan 
dikelola dalam waktu yang tepat. 
Pencegahan: 
 Tindakan-tindakan kebersihan umum membantu dalam pencegahan 
penularan oral-fecal coxsackievirus B. Wabah pleurodynia diantara 
para pemain football [sepak bola AS] SMA bersumber dari air yang 
terkontaminasi; karena itu, hindari kontak oral langsung dengan gelas 
minuman atau termos es bersama dan gunakan tempat minuman dan 
kotak es individu. 
 Coxsackievirus B adalah virus RNA yang kurang akan lapisan 
lipoprotein, dna karenanya, mungkin resisten terhadap inaktivasi fisik 
dan kimia. Teknik-teknik sterilisasi yang baik termasuk ethylene oksida 
terbukti menonaktifkan virus tersebut pada kateter elektrofisio-logis. 
Komplikasi: 
 Komplikasi-komplikasi langsung dari pleurodynia jarang terjadi, 
menghentikan asra sakit/nyeri dapat mengakibatkan atelestasis dan 
napas pendek-pendek. 
 Sindrom postviral (juga disebut sindrom kelelahan-dysphoria) 
ditunjukkan pada anak-anak yang seropositif untuk infeksi 
coxsackievirus B dan yang mengeluh lelah, lemah, sakit tenggorokan, 
dan dysphoria. Sindrom ini mungkin menyulitkan penyembuhan pasien. 
 Dalan kasus-kasus tertentu, infeksi coxsackievirus B diperburuk 
dengan carditis, aseptic meningitis, pari-carditis konstriktif, 
pancreatitis dan diabetis melitus yang menyerang anak-anak. 
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 Cardiomyopathy yang meluas adalah komplikasi dari viral 
myocarditis. Ini mungkin merupakan nekrosis lotot akut atau sedang 

hingga berat, atau mungkin muncul be-berapa tahun kemudian, 
kemungkinan dikarenakan perada-ngan kronis dan fibrosis sebagai hasil 

dari proses yang dimediasi imun. 
Prognosis  
 Prognosis baik, dengan pemulihan menyeluruh di sebagian besar 
kasus. Kembali pada kesehatan normal mungkin berlangsung secara 
bertahap setelah epriode lemah dan kelelahan. Tidak ada kematian 
yang dilaporkan sebagai hasil langsung dari pleurodynia. 

Coxsackievirus B mungkin ditularkan ke fetus selama kehamilan 
melalui sute transplasenta atau selama kelahiran. Ini mungkin 
berhubungan dengan aborsi-aborsi spontan sebelum usia kandungan 12 
minggu. Selain itu juga mungkin berhubungan dengan meningkatnya 
insiden kelainan jantung bawaan, dan deabetes melitus yang tergantung 
pada insulin yang menyerang di usia dini. Infeksi plasenta oleh virus 
mungkin mengarahkan pada morbiditas perinatal dan kematian. 

 
 
Daftar  Pustaka 
 

Anonim, 2008, Coxsackie  B, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Coxsackie_B_virus, diakses  pada  
11  Mei  2008 

Anonim, 2008, Enterovirus, http://en.wikipedia.org/wiki/Enterovirus,  
diakses  pada  11  Mei  2008 

Petrache, Irina, 2006, Pleurodynia, http://eMedicine - Pleurodynia  
Article by Irina Petrache, MD.mht, diakses  pada  11  Mei  2008   

Jawetz, 2005, Mikrobiologi  Kedokteran, Penerbit  Salemba  Medika,    
Jakarta 

 


