
1 
 

 

 

Fetri Anastasia 
078114101 

 

Borrelia adalah genus dari bakteri kelas spirochete.spesies dari borrelia, dan yang di 

kenal saat ini adalah 37 spesies. Pada tahun 1970-an, penelitian tentang kasus lyme, 

pengenalan akan Penyakit Lyme yang jelas sungguh ada. Ini tidak sampai 1982 

pertama kali teridentifikasi bahwa ini disebabkan kutu dari New York, oleh Dr. willy 

Burgdorfer di Laboratorium Gunung Rocky., National Institut of Allergy and 

Infection Diseases (Institut Nasional Alergi dan Penyakit Infeksi) , di Hamilton, 

Montana.   Penyakit Lyme biasanya kebanyakan infeksi kutu pada utara Amerika dan 

Eropa. Seperti pada tahun 1975 ditemukan sejumlah kasus tentang munculnya 

penyakit Lyme di 47 negara bagian, juga dikenal di Eropa, Uni Soviet, Cina, Jepang 

dan Australia. Penyakit ini disebabkan oleh Bakteri Borrelia burgdorferi, yang 

biasanya ditularkan melalui kutu kecil  pada rusa. Penyakit Lyme adalah penyakit 

peradangan akut yang ditandai oleh perubahan kulit,peradangan sendidan gejala yang 

menyerupai flu. Penyakit Lyme biasanya terjadi pada saat musim panas dan awal 

musim gugur, lebih sering menyerang anak-anak dan dewasa muda yang tinggal di 

daerah perhutanan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 
Gambar Borrellia Burgdorferi 

Klasifikasi borrelia: 

o Kingdom : bakteri 

o Filum  : spirochaetes 

o Kelas  : spirochaetes 

o Ordo : spirochaetales 

o Famili : spirochaetaceae 

o Genus  : borrelia 

BORRELIA BURGDORFERI 
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CIRI-CIRI KHAS ORGANISME 

Borrelia burgdorferi adalah organisme yang berbentuk spiral, dengan panjang 11-39 

µm dan lebar 0,2  µm. Jarak antara belokan  bervariasi dari 2 µm sampai 4 µm, 

dengan diameter 0.33 µm. Borrelia burgdorferi mudah diwarnai dengan pewarnaan 

asam dan aniline dan melalui impregnasi perak. Organisme ini mempunyai berbagai 

nomor(7-11) endoflagella dan sangat mudah bergerak. Bentuk bakteri biasanya 

terbentuk oleh lapisan peptidoglikan pada dinding selnya. Ini tertulis, yang kita lihat 

pada morfologi spirochete Borrelia burgdorferi penyakit Lyme adalah hasil dari 

sebuah interaksi compleks antara sel silinder dan periplasmik flagella bagian dalam. 

Spirochetes tidak diklasifikasikan baik Gram-positif atau Gram-negatif. Ketika 

Borrelia burgdorferi di warnai, sel yang diwarna menunjukkan gram negative yang 

lemah dan gagal ketika di celupkan safranin pada langkah terakhir. Borrelia, seperti  

pada kebanyakan spirochetes, memiliki outer membran yang berisi lipopolisakarida 

sebagai substansinya, sebuah inner membrane, dan sebuah penghubung periplasmic 

yang mana berisi lapisan peptidoglikan. Oleh karena itu, dia termasuk tipe dinding sel 

gram negative. Borrelia burgdorferi tumbuh optimal pada temperature 32oC, pada 

lingkungan microaerobic. Waktu generasinya optimal pada 12-24 jam. Tumbuh pada 

medium BSK(BSK mengeras, dengan 1.3% agar). 

Outer membrane pada Borrelia burgdorferi dikomposisi dengan variasi yang unik 

pada permukaan  proteins (Osp) yang dikarakteristik (Osp A through OspF). 

Kromosom Borrelia burgdorferi juga lurus dan kebanyakan ukurannya 1100 kb. 

Beberapa spesies dari borrelia  

Borrelia afzelii 

Borrelia anserina 

Borrelia burgdorferi 

Borrelia garinii  

Borrelia hermsii   

Borrelia recurrentis 

Borrelia valaisiana 

dan lain-lain 
Borrelia burgdorferi the spirochete that 

causes Lyme Disease. FA stain (CDC) 
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SIFAT-SIFAT BIAKAN 

Borrelia burgdorferi ini termasuk organisme mikroaerofil yang merupakan suatu tipe 

organisme yang membutuhkan oksigen untuk tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit 

daripada kadar di atmosfer bumi (yang memiliki konsentrasi oksigen ~20%). Spesies 

dari bakteri spirochaete yang menyebabkan penyakit Lyme (Lyme disease) pada 

manusia. 

Borrelia burgdorferi telah diisolasi dari darah, cairan serebrospinal dan lesi kulit, 

tetapi biakan organisme pada pembenihan cair atau padat merupakan suatu prosedur 

yang kompleks dan khusus dengan nilai diagnostik. Pada serangkaian, sifat-sifat B 

burgdorferi berubah, dan bakteri ini menjadi kurang virulen untuk hewan. 

 

SIKLUS HIDUP 

 
 Kutu ixodes inlah yang menyebabkan timbulnya penyakit lyme. Kutu ini 

ditularkan oleh rusa, anjing dan kuda. Kutu caplak ini bukan serangga melainkan 

termasuk dalam keluarga laba-laba. Dan sering kali terlalu kecil untuk dilihat, kutu ini 

menempel di hewan peliharaan anda dan makan sampai tubuh mereka penuh dengan 

darah. Kutu ini adalah penyebab iritasi dan infeksi langsung pada hewan peliharaan 

anda. Lebih parahnya, semua tahap kehidupan kutu ini membawa penyakit.  

 Dulu musim kutu ada pada musim semi dan musim gugur. Tetapi kutu selalu 

menjadi bermasalah sampai musim panas tergantung pada cuaca dan kondisi 

lingkungan. Kutu ini dapat hidup selama beberapa tahun, jenis yang ditemukan di UK 

adalah semua kutu dengan siklus kehidupan antara 2 dan 6 tahun. Bakteri ini masuk 

ke kulit melalui gigitan kutu. Setelah 3-32 hari, bakteri keluar dari kulit dan menyebar 

melalui getah bening atau darah ke kulit lainnya atau ke organ lain. 

  

Ixodes scapularis 
dan Ixode pacificus 
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Sikus hidup dari kutu Ixodes yang menularkan penyakit lyme 

Tahun pertama  

Musim semi: 

Kutu bertelur di daerah tumbuhan yang lebat yang hanya tinggi beberapa sentimeter. 

Telurnya hanya membutuhkan sekitar dua minggu untuk menetas. Beberapa jenis 

betina dewasa dapat bertelur sekitar 100 telur setiap kali; jenis lainnya 3000 sampai 

6000 telur, telur ini yang tidak menginfeksi dibawa binatang hospesnya. 

Musim panas: 

Setelah menetas, larva bergerak menuju ke rerumputan atau semak-semak untuk 

mencari makanan darah pertama mereka. Jika anda atau hewan peliharaan anda lewat, 

mereka akan menempel dan merangkak mencari daerah di kulit untuk mendapat 

makanannya 

Musim gugur: 

Larva kutu tersebut mulai menginfeksi tikus dan menghisap darah, dengan demikian 

hewan akan terinfeksi menjadi terinfeksi.  

Musim dingin: 

Larva yang menginfeksi ini meninggalkan tikus  dan saat musim dingin berakhir kutu 

mengering. Sebab setelah makan darah pertamanya, larva akan jatuh ke tanah dan 

ganti kulit (moult) ke tahap nymfal. 
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Tahun Kedua: 

Musim semi: 

Larva yang menginfeksi ini menjadi nymfal. Mereka dapat menjadi tidak aktif sampai 

tahun berikutnya sebelum mencari mangsa berikutnya untuk santapan mereka. Ukuran 

nymfal sekitar freckle dan sering tidak terdeteksi, meningkatkan kesempatan 

penyebaran penyakit . 

Musim panas: 

Terinfeksinya makanan oleh nymfal pada binatang atau manusia,  dan mulai 

menularkan penyakit Lyme. 

Musim gugur: 

Nymfal penginfeksi yang dipenuhi oleh darah akan jatuh ke lantai/tanah dan tumbuh 

dewasa.  

Musim dingin: 

Juga dapat menunggu tahun berikutnya sebelum mencari mangsa barunya. Betina 

dewasa makan selama 8 sampai 12 hari, dengan menambah berat badan 100 kali 

waktu makan. Ketika masih di mangsanya, betina akan kawin dan jatuh dan bertelur 

di tempat yang terpencil untuk memulai siklus baru. 

 

PENULARAN  

Orang ke orang 

Belum ada bukti bahwa penyakit Lyme di tularkan dari orang ke orang. Untuk contoh, 

seorang tidak bisa terinfeksi dari sentuhan, ciuman atau berhubungan sex dengan 

orang penyakit Lyme. 

Dari hewan  

Hewan peliharaan dapat membawa kutu penginfeksi ini ke dalam rumah atau halaman. 

Pertimbangan akan perlindungan pada hewan peliharaan  dan mungkin diri sendiri, 

dpat dilakukan melalui  cara dengan mengontrol produksi kutu pada binatang. 

Penularan lainnya 

Penyakit Lyme tidak diperoleh dengan memakan daging rusa atau daging tupai, tetapi 

dengan daging yang umumnya akan di masak. Catata pada saat berburu rusa atau 

tupai bila saat membawanya dan terjadi kontak langsung akan terinfeksi kutu. 
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PATOGENESIS DAN GAMBARAN KLINIK 

 Penularan B burgdorferi  ke manusia melalui tusukan organisme dalam liur 

sengkenit atau melalui pemuntahan isi usus tengah sengkenit.   Pelekatan sengkenit 

memerlukan waktu selama 24 jam atau lebih sebelum terjasi pemindahan B 

burgdorferi ini. Organisme melekat pada peptidoglikan sel inang,yang diiperantai oleh 

reseptor glikosaminoglikan borrelia. Setelah tusukan oleh sengkenit, organisme 

berpindah ke luar dari tempatnya, menimbulkan lesi kulit yang khas. Penyebaran 

terjadi melalui aliran limfatik atau darah ke tempat lain di kulit atau muskuloskeletal 

dan banyak organ lain. 

Penyakit lyme, seperti penyakit spiroketa lainnya, terdiri dari stadium-stadium dengan 

manifestaasi awal dan lanjut.  

o Stadium awal  

sering terlihat jelas melalui lesi ulit yang unik yang dimulai 3 hari sampai 4 

minggu setelah gigitan sengkenit. Lesi, yang disebut eritema kronikum migran,   

diawali dengan daerah yang datar kemerahan di dekat gigitan sengkenit yang 

meluas perlahan-lahan, dengan daerah tetap bersih. Bersama dengan itu, lesi 

kulit seringkali disertai gejala flu yaitu demam, menggigil, mialgia dan sakit 

kepala.  

o Stadium kedua  

Terjadi berminggu-minggu sampai berbulan-bulan kemudian dan meliputi 

artralgia dan atritis; manifestasi neurologik, dengan meningitis, kelumpuhan 

syaraf wajah dnanyrei radikulopati dan penyakit jantung dengan cacat 

hantaran dan mioperikarditis.   

o Stadium ketiga  

Dimulai berbulan-bulan atau bertahun-tahun kemudian dengan terkenanya 

kulit b, sistem syaraf atau sendi secara kronik. Spiroketa telah diisolasi dari 

semua tempat tersebut dan spertinya beberapa manifestasi lanjut disebabkan 

oleh penumpukan kompleks antigen-antibodi. 
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GEJALA 

 Gejala dari penyakit lyme : 

 Eritema migrans 

Kelelahan, mengggigil, demam, sakit kepala, kaku duduk dan sakit otot dan 

sendi. Gejala lainnya yang juga bisa timbul adalah nyeri punggung, mual dan 

muntah, nyeri tenggorokan, pembengkakan kelenjar getah bening dan 

pembesaran limpa. Meskipun gejala-gejala tersebut hilang timbul, tetapi rasa 

tidak enak badan dan kelelahan bisa menetap selama berminggu-minggu. 

 
 Timbul bintik merah yang lebar pada kulit, biasanya timbul di daerah paha, 

bokong, daerah yang tertutup celana pendek atau ketiak. Bintik ini akan 

melebar sampai diameter 15 cm. Sebanyak 75% penderita penyakit lyme akan 

menunjukkan tanda awal ini. Hampir 50% penderita memiliki bintik yang 

lebih kecil setelah timbulnya bintik lebar ini.       

 Beberapa minggu atau sebulan kemudian terjadi kelaianan fungsi saraf pada 

sekitar 15% penderita, yang akan berlangsung selama beberapa bulan dan 

biasanya sembuh total. Masalah yang paling sering terjadi adalah infeksi 

selaput otak (meningitis), yang menyebabkan kaku kuduk, sakit kepala, 

peradangan saraf wajah dan kelumpuhan separuh wajah. Juga bisa terjadi 

kelumpuhan di tempat lain. Pada 8% penderita, terjadi kelainan jantung 

(aritmia dan perikarditis). Perikarditis bisa menyebabkan nyeri dada. 

 Selain itu, beberapa minggu sampai beberapa bulan setelah gejala dimulai, 

50% penderita mengalami artritis. Pada beberapa kasus, artritis timbul 

setelah 2 tahun. Episode pembengkakan dan nyeri pada beberapa sendi yang 

besar, terutama sendi lutut, akan terjadi secara berulang selama beberapa tahun. 

Lutut yang terkena biasanya bengkak, terasa panas jika disentuh dan kadang-

kadang tampak merah. Dibalik lutut bisa terbentuk kista dan bisa pecah, 
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sehingga rasa sakit akan menghebat secara tiba-tiba. Sekitar 10% penderita 

artritis Lyme akan memiliki masalah lutut yang menetap. 

 

DIAGNOSA 

 Bakteri Borrelia burgdorferi sangat sulit dibiakkan di laboratorium dan tidak 

ada pemeriksaan yang dapat diandalkan untuk mendiagnosis penyakit Lyme. 

Diagnosis biasanya ditegakkan berdasarkan gejala-gejala yang khas yang dialami 

seseorang yang telah terpapar oleh keadaan dimana infestasi kutu biasanya ditemukan, 

ditambah hasil dari beberapa pemeriksaan yang dilakukan. Pemeriksaan yang paling 

sering dilakukan adalah pengukuran kadar antibodi terhadap bakteri di dalam darah. 

Tes laboratorium  

 Beberapa pasien simtomatik, diagnosis dini dari penyakit Lyme dapat 

ditetapkan secara klinik melalui observasi lesi eritma kronikum migran yang unik 

pada kulit. Bila lesi kulit ini tidak ada dan sudah samapai stadium lanjut penyakit, 

maka harus dibedakan dari banyak penyakit lainnya dalam hal perlua untuk dilakukan 

tes diagnostik laboratorium. Walaupun begitu, tidak terdapat satu tes yang sensitif 

atau spesifik.  

 Beberapa bentuk tes laboratorium untuk penyakit Lyme diperbolehkan, 

beberapa yang tidak cukup valid. Kebanyakan dianjurkan tes, yaitu tes darah yang 

mengukur tindakan antibodi pada responnya terhadap infeksi. Tes ini mungkin mula-

mula hal negatif bagi pasien, tetapi bagi pasien yang mempercayainya akan 

melanjutkan tahap diagnosis selanjutnya. 

CDC(Center for Disease Control and Preventetion) menganjurkan dua tahap 

proses ketika tes darah untuk menunjukan tentang penyakit lyme.kedua tahap ini bisa 

digunakan sebagai tes sample darah yang sama.  

1. Tahap pertama yaitu menggunakan sebuah tes ELISA (imunoasai enzim) atau IFA 

(antibodi fluoresensi tidak langsung). Tes ini dirancang sangat sensitif dengan arti 

bahwa hampir setiap orang dengan penyakit Lyme, dan beberapa orang tidak 

mempunyai penyakit Lyme ini akan tes positif. Jika ELISA atau  IFA negatif, 

adalah sangat tidak serupa dengan orang yang mempunyai penyakit Lyme ini, dan 

dianjurkan untuk tidak tes lebih lanjut. Jika ELISA atau  IFA adalah positif atau 
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tak tentu (kadang-kadang disebut samar) tahap kedua akan di tunjukkan untuk 

konfirmasi pada hasil. 

2. Tahap kedua yang menggunakan sebuah tes imonublot (Western blot). Cocok 

digunakan karena, tes ini dirancang secara khusus dengan maksud bahwa biasanya 

akan positif hanya jika sesorang benar-benar terinfeksi. Jika tes imunoblot adalah 

negatif, itu memberi kesan bahwa tes pertama positif yang salah, yang mana dapat 

terjadi untuk beberapa alasan. Suatu waktu ada dua tipe pada western blot yang 

ditunjukan  "IgM" and "IgG". Pasien yang positif oleh "IgM" tetapi tidak "IgG" 

akan tes ulang selama beberapa kemudian jika mereka tetap sakit. Jika  mereka 

masih positif hanya  oleh IgM dan masih sakit berkepanjangan selama satu bulan, 

ini adalah seperti sebuah positif yang sumbang. 

 Jadi serologi untuk penyakit Lyme sebaiknya hanya dilakukan bila terdapat 

perkiraan kuat mengenai gambaran klinikdan bila terjadi tes positifdenga tidak adanya 

gambaran klinik sebaiknya tidak digunakan untuk mendiagnosis penyakit Lyme. 

IMUNITAS 

 Antibodi IgM reaktif memuncak pada titer 3-6 minggu setelah timbul penyakit. 

IgM secara primer langsung melawan protein flagela B burgdorferi. Titer IgG reaktig 

meningkat secara perlahan selama beberapa bulan atau beberapa tahun dan tampak 

secara berurutan langsung melawan serangkain protein B burgdorferi . pengobatan 

antimikroba secra dini akan menurunkan atau mengagalkan respons antibodi, pasien 

semacam ini rentan terhadap infeksi ulang. 

 

PENCEGAHAN 

 Tidak semua kutu busuk mengakibatkan penyakit ini dan tidak semua kutu 

busuk yang mengakibatkan lyme akan menularkannya kepada anda bila tergigit. 

Biasanya, seekor kutu busuk harus berada di kulit selama 24 sampai 48 jam agar bisa 

memindahkan organisme yang menyebabkan penyakit lyme itu. Sebaiknya anda 

memeriksa diri setiap hari bila anda berada di tempat yang mungkin didiami kutu-

busuk. Jika anda mengambil kutu ini dari kulit anda (dengan menggunakan petunjuk 

berikut), anda disarankan mengawetkannya di botol kecil berisi alkohol, sehingga bila 

infeksi yang mencurigakan berkembang, kutu itu bisa diteliti terhadap kemungkinan 

membawa penyakit lyme. Anda tidak perlu menemui dokter kecuali menderita 
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bengkak atau merah-merah di sekitar gigitan (tanda infeksi), gatal-gatal berbentuk 

lingkaran (biasanya gejala penyakit lyme ), demam, atau gatal-gatal pada kulit. 

 

PENGOBATAN 

 Meskipun semua stadium penyakit Lyme memberikan respon terhadap 

pemberian antibiotik, tetapi pengobatan pada stadium awal adalah yang terbaik untuk 

membantu mencegah berbagai komplikasi. Antibiotik seperti tetrasiklin,doksisiklin, 

amoksisilin, penisilin atau eritromisin bisa diberikan per-oral (melalui mulut) selama 

stadium awal penyakit, yaitu menghilangkan gejala-gejala dini dan mempercepat 

penyembuhan lesi kulit. Tetrasiklin mungkin lebih efektif daripada penisilin untuk 

pencegahan manifestasi lanjut. Antibiotik juga membantu mengurangi artritis, 

meskipun diperlukan pengobatan selama lebih dari 3 minggu. Artritis yang telah 

terjadi seringkali memberi respon terhadap dosis yang tinggi dari penisilin.   

 Untuk mengurangi sakit pada persendian yang bengkak bisa diberikan aspirin 

atau obat-obat anti peradangan non-steroid. Cairan yang terkumpul di sendi bisa 

didrainase (dibuang) dan penderita bisa dibantu dengan tongkat penyangga.  

 Pada kasus-kasus yang susah disembuhkan, seftriakson lebih efektif . hampir 

50% pasienyang diobati dengan tetrasiklin atau penisilin secara dini pada perjalanan 

penyakit Lyme mengalami komplikasi minor yang lebih lambat (sakit kepala, nyeri 

sendi, dll). Artritis Lyme berlangsung lama dapat diobati dengan doksisiklin atau 

amoksisiklin ditambah probenesid selama 30 hari.  

 Pasien yang diobati dengan antibiotik pada stadium awal infeksi biasanya 

sembuh dengan cepat dan secara menyeluruh. Pemberian secara intravena (melalui 

pembuluh darah) dilakukan terhadap penderita stadium lanjut, penyakit yang berat 

atau menetap. 

 The National Institutes of Health (NIH) membiayai beberapa penyelidikan atas 

penyakit Lyme. Penyelidikan ini menunjukkan bahwa kebanyakan pasien bias diobati 

dengan antibiotic selama beberapa minggu yang di berikan secara oral. Antibiotik 

biasanya digunakan untuk pengobatan oral termasuk doksisiklin, amoksisilin, atau  

cefuroxime axetil.  

 

EPIDEMIOLOGI , PENCEGAHANDAN PENGENDALIAN  

 B burgdorferi ditularkan melaui sengkenit kecil dari genus Ixodes. Ixodes 

Dammini merupakan vektor Timur Laut dan Barat Tengah, sedangkan Ixodes 
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pacificus si Pantai Barat AS. Di Eropa, vektornya adalah Ixodes rinicus, dan vektor 

sengkenit yang lain tampaknya penting di bagian lain dari dunia. Mencit dan rusa 

merupakan reservoir hewan B burgdorferi  untuk sengkenit, tetapi hewan pengerat 

dan burung  lain juga terinfeksi . Di bagian Timur AS 10-15% sengkenit terinfeksi, 

sementara di daerah Barat  angka infeksi sengkenit lebih rendah, kurang lebih 2%.  

 Pemaparan paling sering terjadi pada bulan mei sampai Juli , ketika stadium 

nimfa sengkenit paling aktif, namun stadium larva (Agustus-September) dan stadium 

dewasa ( musim semi dan musim panas) juga menggigit manusia dan dapat 

menularkan B burgdorferi . 
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