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1. ASKARIASIS

Etiologi:

Nematoda, cacing gelang  Ascaris 

lumbricoides/roundworm

Epidemiologi:

Askariasis terjadi di seluruh dunia dan 

terbanyak terjadi pada manusia

Banyak pada daerah tropis  kondisi tanah 

optimal untuk pematangan telur



Diperkirakan 1 milyar penduduk dunia terinfeksi 

dengan askariasis.

Faktor-faktor yang menyebabkan prevalensi tinggi:

- Kondisi sosial ekonomi rendah

- Penggunaan kotoran manusia sebagai pupuk

- Geofagia

Dapat mengenai semua umur tapi prevalensi 

tertinggi pada anak usia prasekolah dan awal 

usia sekolah



 Penularan terutama dari tangan ke mulut melalui 

telur matang yang tertelan.

 Bisa juga akibat memakan buah dan sayur yang 

terkontaminasi.

 Dalam usus halus telur menetas, keluar larva 

yang dapat menembus usus, mengikuti aliran 

darah menuju jantung kanan lalu ke paru.

 Larva merangsang laring sehingga terjadi batuk 

dan dapat masuk ke saluran cerna melalui 

kerongkongan

 Selanjutnya larva menjadi cacing dewasa di 

dalam usus halus





Gambar 2. Siklus Hidup Cacing Gelang

 cacing dewasa hidup di dinding usus halus. Cacing 

betina dapat menghasilkan sekitar 200.000 telur per 

hari, yang keluar melalui feses.

 Telur yang tidak dibuahi dapat tertelan namun tidak 

menyebabkan infeksi.

 Telur yang dibuahi akan berembrionasi dan menjadi 

infektif setelah 18 hari hingga beberapa 

minggu, tergantung kondisi lingkungan (optimum: 

lembap, hangat, tanah yang teduh).

 Telur tertelan.

 Larva menetas.

 Larva menuju ke paru-paru.

 Larva masuk ke saluran pencernaan



Manifestasi klinik:

Rasa tidak enak pada perut (gangguan lambung); 

kejang perut, diselingi diare, kehilangan berat badan

Masalah klinik sering timbul akibat penyakit paru atau 

obstruksi usus dan duktus biliaris

Larva pada organ dapat menyebabkan gejala alergi, 

demam, urtikaria dan penyakit granulomatosa

Manifestasi paru  sindrom Loeffler

- Batuk dan sesak napas

- Infiltrat pada paru

- Eosinofilia darah

- Larva pada sputum
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 Komplikasi:

- Obstruksi usus akut akibat jumlah cacing 

yang banyak  gejala: muntah, distensi 

abdomen, kejang perut

- Cacing bisa keluar bersama muntahan dan 

feses

- Kolesistitis

- Pankreatitis

- Malnutrisi energi protein



 Diagnosis

Pemeriksaan mikroskopik apusan feses

Pengelolaan:

Untuk askariasis GI: 

- Albendazole 400 mg po dosis tunggal, untuk segala 
usia

- Mebendazole 100 mg 2 kali sehari selama 3 hari atau 
500 mg po dosis tunggal untuk segala usia

- Pyrantel pamoat 10 mg/kgBB dosis tunggal 
maksimum 1 gram

- Piperazine sitrat 150 mg/kgBB po dosis awal diikuti 6 
dosis 65 mg/kgBB dengan interval 12 jam po

- Obstruksi berat  pembedahan





 Pencegahan:

Jangka pendek  kemoterapi

1. Pengobatan universal untuk semua individu 
di daerah endemisitas tinggi

2. Pengobatan pada kelompok prevalensi 
infeksi tinggi  anak SD

3. Pengobatan individu berdasarkan intensitas 
infeksi sebelumnya

Jangka panjang: 

Memperbaiki sanitasi dan tempat pembuangan 
feses, menghentikan pemakaian kotoran 
manusia sebagai pupuk; dan penyuluhan 



2. ANKILOSTOMIASIS

Etiologi:

Ancylostoma duodenale

Necator americanus

Epidemiologi:

Diperkirakan 1 milyar individu terinfeksi cacing ini

Terutama pada daerah pedesaan di mana kotoran 

manusia digunakan sebagai pupuk

Berhubungan sosial ekonomi rendah dan kemiskinan



 Infeksi cacing tambang disebut juga 

nekatoriasis. Penyakit ini menular melalui 

larva cacing yang terdapat di tanah yang 

menembus kulit (biasanya di antara jari kaki). 

Cacing ini akan berpindah ke paru kemudian 

ke tenggorokan dan akan tertelan masuk ke 

saluran cerna. Gejala infeksi cacing tambang 

yang umum terjadi yaitu gangguan 

pencernaan berupa mual, muntah, diare, dan 

nyeri ulu hati; pusing, nyeri kepala; lemas dan 

lelah; anemia; dan gatal di daerah masuknya 

cacing.





Gambar 3. Siklus Hidup Cacing Tambang

 Telur cacing terdapat pada tinja.

 Larva Rhabditiform menetas.

 Larva berkembang menjadi larva Filariform.

 Larva filaform menembus kulit.

 Cacing dewasa hidup di usus halus.



Manifestasi klinik:

- infeksi berat  kehilangan darah  ADB

- Gangguan pertumbuhan fisik

- Defisit kognitif dan intelektual

- Cutaneus larva migrans

- Nyeri perut, anoreksia dan diare

- Khlorosis (pucat kuning kehijauan)  kronis

- bayi: diare, melena, gagal tumbuh, anemia 

berat ~ †

- Enteritis eosinofilia: nyeri kolik abdomen 

mulai epigastrium, menyebar ~ app. akut



Diagnosis:

Pemeriksaan feses langsung

Enteritis eosinofilik  kolonoskopi (ulserasi ileum & 
kolon)

Pengelolaan:

Tujuan terapi adalah menghilangkan cacing dewasa 
dengan anti cacing

Mebendazole: 100 mg 2xsehari selama 3 hari atau 500 
mg dosis tungal untuk segala usia 

Albendazole: 400 mg po untuk segala usia  laju 
kesembuhan > 95%

Pirantel pamoat 10 mg/kgBB 1 kali sehari selama 3 
hari, maks. 1 gram



Lanjutan….

Penanganan gizi untuk anak dengan anemia 

defisiensi besi (ADB) dan malnutrisi.

Pencegahan:

- Memperbaiki sanitasi

- Penyuluhan kesehatan

- Menghindari pupuk dari kotoran manusia

- Peningkatan sosial ekonomi

- Vaksin sedang dikembangkan



 Kutaneus larva migrans:
Etiologi:

- Larva dari beberapa nematoda

Epidemiologi:

Kutaneus larva migrans yang disebabkan oleh 
A.braziliensis endemis di Puerto Rico

Manifestasi klinik:

- Setelah menembus kulit, larva berada di epidermo-
dermal junction  bergerak dengan laju 1-2 cm/hari

- Respon terhadap parasit ditandai dengan: eritema, 
jalur serpiginosa, kadang-2 membentuk bula

- Bisa tunggal atau banyak, sering pada ekstremitas, 
dapat pada daerah tubuh yang lain

- Gatal setempat



 Diagnosis:

Pemeriksaan klinis kulit

Pasien dapat mengingat waktu dan lokasi yang tepat 
karena larva menyebabkan rasa gatal di daerah 
penetrasi

Dapat terjadi eosinofilia tapi tidak sering

Penatalaksanaan:

Tanpa pengobatan larva akan mati dan gejala hilang 
dalam beberapa minggu-bulan

Terapi topikal thiambendazole 10% atau ivermectin oral 
200 µg/kgBB/hari po selama 1-2 hari

Albendazole 400 mg per hari po selama 3 hari, untuk 
segala usia



3. TRICHURIASIS

 Etiologi:

Trichuris trichiura

Suatu cacing nematoda atau cacing gelang yang 

menyerang sekum dan kolon asenden.

 Epidemiologi:

Terjadi di seluruh dunia khususnya terutama pada 

penduduk desa yang miskin dengan fasilitas sanitasi 

yang tidak adekuat dan kontaminasi tanah dengan 

feses hewan dan manusia  ± 1 milyar penduduk 

dunia terinfeksi



Lanjutan…

Malnutrisi dan anemia me↑  prevalensi 

T.trichiura ± 95%

Prevalensi tertinggi pada anak usia 5-15 tahun

Infeksi terjadi secara langsung setelah menelan 

embrio telur dari tangan yang terkontaminasi, 

buah-buahan dan sayur mentah yang diberi 

pupuk dengan kotoran manusia atau 

minuman

Penyebaran bisa secara tidak langsung melalui 

lalat atau serangga yang lain





Gambar 4. Siklus Hidup Cacing Cambuk

 Telur cacing yang belum berembrio keluar 

melalui tinja.

 Telur berkembang menjadi tahap 2-sel.

 Terjadi proses pembelahan lebih lanjut dalam 

telur.

 Telur berembrio tertelan.

 Telur menetas menjadi cacing dalam usus 

halus.

 Cacing cambuk dewasa hidup di usus buntu.



Manifestasi klinik:

- Beberapa individu mempunyai riwayat nyeri 

perut kuadran kanan bawah atau nyeri 

periumbilikal

- Desentri kronik

- Prolaps rekti

- Anemia

- Pertumbuhan terlambat

- Defisit perkembangan dan kognisi



Diagnosis:

Apusan feses menunjukkan telur T.trichiura dengan  

bentuk barel

Penatalaksanaan:

Mebendazole 100 mg 2 x sehari po selama 3 hari atau 

500 mg 1x sehari po untuk segala usia aman dan 

efektif untuk pengobatan.

Albendazole 400 mg 1 x sehari po untuk segala usia 

untuk infeksi berat diberikan selama 3 hari

Pencegahan:

Higiene perorangan, meningkatkan sanitasi lingkungan, 

menghilangkan penggunaan pupuk dari kotoran 

manusia



4. ENTEROBIASIS (OXIURIASIS)

Etiologi:

Enterobius vermikularis (Oxyuris vermicularis), 

dengan panjang 1 cm (kecil), putih, 

menyerupai nematoda, secara khas berada 

di sekum, apendiks dan daerah ileum serta 

kolon asenden.



Epidemiologi:

Terjadi pd semua usia dan tk sosial ekonomi.

Meningkat pada daerah iklim panas

Prevalensi tertinggi pada anak usia 5 – 14 

tahun sering pada anak-anak yang tinggal 

bersama yang memudahkan penularan

Otoinokulasi terjadi pada individu yang 

mempunyai kebiasaan mengisap jari.





Gambar 1. Siklus Hidup Cacing Kremi

 Telur cacing terletak pada lipatan perianal. 

Larva dalam telur berkembang dalam 4 

sampai 6 jam.

 Telur berembrio tertelan.

 Larva menetas dalam usus halus.

 Cacing dewasa hidup di lumen usus buntu. 

 Gravid betina bermigrasi ke area perianal 

pada malam hari untuk bertelur.



Manifestasi klinis:

- Gatal

- Gangguan tidur akibat pruritus perianal

- Gangguan pertumbuhan

- Granuloma perianal yang berisi cacing hidup 

atau mati atau telur cacing  kadang-2 butuh 

eksisi

- Kadang menyebabkan apendisitis, salpingitis 

kronis, peritonitis, hepatitis dan lesi ulserasi 

pada usus besar atau kecil



Diagnosis:

Riwayat pruritus perianal pada malam hari pada 

anak-anak.

Pemeriksaan mikroskopik dari pita selopan 

adesif (swab rektal) sering menunjukkan 

adanya cacing

Pemeriksaan RT dapat digunakan untuk 

mendapatkan sampel pemeriksaan.

Feses rutin jarang menunjukkan telur 

Enterobius



Penatalaksanaan:

Obat anti cacing diberikan pada individu yang 

terinfeksi dan pada seluruh anggota keluarga

Mebendazole dosis tunggal po 100 mg untuk 

semua usia diulang 2 minggu kemudian 

kesembuhan 90-100%

Albendazole 400 mg po untuk semua usia 

diulang 2 minggu kemudian.

Pirantel pamoat dosis tunggal 10 mg/kgBB, 

maks. 1 gram



Pencegahan:

Pemberian obat tiap 3-4 bulan pada lingkungan 

yang mudah terpapar seperti anak-anak 

sekolah. 

Perbaikan kebersihan pribadi  membersihkan 

tangan dan kuku sebelum dan sesudah 

makan



5. FILARIASIS LIMFATIK

Etiologi:

Cacing filaria: Brugia malayi, Brugia timori, Wuchereria 

brancrofti

Epidemiologi:

- Lebih dari 120 juta penduduk daerah tropis di Afrika, 

Asia dan Amerika Latin terinfeksi.

Manifestasi klinik:

Akut:

- Limfadenitis

- Limfangitis



Kronis:

- Obstruksi limfe, hidrocele, elefantiasis 
sering pada dewasa > 30 tahun

Gejala dan tanda awal:

- Demam ↑, menggigil, lesu

- Limfangitis pada ekstremitas,

bisa pada alat kelamin &payudara

- Limfadenitis (inguinal dan aksiler)

- Sakit kepala

- Mialgia yang berlangsung bbrp hari – minggu

- Sering pada usia 10 -20 tahun

Gejala kronik jarang pada anak-anak.



Diagnosis:

Mikrofilaria pada darah  j.10 mlm - 2 pagi, pewarnaan 
Giemsa

Pemeriksan serologi

Uji kulit  peran imunitas seluler

Penatalaksanaan:

Dietilkarbamazin (DEC), derivat piperazine 
membunuh mikrofilaria dan cacing dewasa

Anak-anak: 1 mg/kgBB po dosis tunggal pada I; 1 
mg/kgBB po 3xsehari pada II; 1-2 mg/kgBB 3xsehari 
pada III dan 6 mg/kgBB/24 jam dibagi 3 dosis pada 
hari ke-4-14

Ivermectin 400 µg/kg BB  hanya membunuh 
mikrofilaria

Albendazol 400 mg dss tunggal > efektif drpd ivermectin



Penanganan
Penanganan penyakit kecacingan harus disertai 

dengan tindakan pencegahan penyebaran infeksi 

terutama di lingkungan keluarga. Jika salah seorang 

anggota keluarga dicurigai terinfeksi cacing, maka 

disarankan dilakukan terapi non obat berikut:

 Mencuci sprei, handuk, dan pakaian dalam (terpisah 

dari seluruh anggota keluarga) dengan air hangat, 

jangan diaduk karena dapat menyebarkan telur 

cacing ke udara.

 Pastikan ruangan mendapat cahaya matahari yang 

cukup, karena telur cacing dapat rusak oleh cahaya 

matahari.



 Pastikan anggota keluarga yang dicurigai terinfeksi 

cacing melakukan mandi pagi, membersihkan bagian 

rektum pada saat mandi, dan tidak mandi dalam bath 

tub.

 Gunakan disinfektan pada toilet duduk selama masa 

pengobatan.

 Bersihkan dengan penyedot debu (vacuum cleaner) 

atau pel dengan air (jangan gunakan sapu) daerah 

sekitar tempat tidur dan seluruh kamar tidur.

 Bersihkan kuku dengan menyikat hingga bersih dan 

gunting kuku secara rutin. Cuci tangan secara 

berkala terutama sebelum makan dan setelah ke 

kamar mandi.



 Pengobatan penyakit kecacingan dapat 

berbeda-beda tergantung jenis cacing yang 

menyebabkan penyakit. Infeksi cacing pita 

memerlukan terapi dengan golongan obat 

keras yang hanya dapat diperoleh dengan 

resep dokter. Berikut adalah beberapa bahan 

aktif obat yang dapat digunakan untuk 

mengobati penyakit kecacingan. Bahan aktif 

ini bisa terdapat dalam berbagai merek 

dagang.



MEBENDAZOL

 Mebendazol digunakan untuk mengobati infeksi 

cacing kremi, cacing tambang, cacing gelang, dan 

cacing cambuk. Tidak dianjurkan untuk wanita hamil 

dan anak di bawah usia 2 tahun. Pada kehamilan di 

bawah 3 bulan, mebendazol tidak menimbulkan efek 

buruk.

 Sangat jarang terjadi efek yang tidak diinginkan, 

namun pernah dilaporkan efek yang tidak diinginkan 

yaitu sakit perut, diare, kejang pada bayi, dan ruam.

 Aturan pakai

Untuk infeksi cacing kremi, dosis sebesar 100 mg 

dosis tunggal untuk dewasa dan anak di atas 2 

tahun. Jika terjadi infeksi kembali, ulangi dosis yang 

sama 2 minggu kemudian



PIPERAZIN

Piperazin digunakan untuk mengatasi infeksi cacing 

kremi dan cacing gelang. Obat ini tidak dianjurkan 

untuk wanita hamil pada 3 bulan pertama. Pada ibu 

menyusui, hentikan menyusui sampai dengan 8 jam 

setelah penggunaan obat terakhir karena piperazin 

terdistribusi pada ASI.

 Beberapa efek yang tidak diinginkan dapat terjadi 

setelah penggunaan piperazin diantaranya mual, 

muntah, kejang perut, diare, reaksi alergi, dan sesak 

napas.



 Aturan pakai

Untuk infeksi cacing kremi:

Dosis untuk dewasa sebanyak 2,25 gr/15 mL sekali 

sehari selama 7 hari.

Dosis untuk Anak di bawah 2 tahun sebanyak 0,3-0,5 

mL/kgbb sekali sehari selama 7 hari.

Dosis untuk anak usia 2-3 tahun sebanyak 5 ml .

 sekali sehari selama 7 hari.

Dosis untuk anak usia 4-6 tahun sebanyak 7,5 mL 

sekali sehari selama 7 hari.

Dosis untuk anak usia 7-12 tahun sebanyak 10 mL 

sekali sehari selama 7 hari.

 Bila perlu ulangi pengobatan setelah satu minggu.



 Untuk infeksi cacing gelang:

Dosis untuk Dewasa sebanyak 30 mL dosis 

tunggal.

Dosis untuk Anak usia 1-3 tahun sebanyak 

10 mL dosis tunggal.

Dosis untuk anak usia 4-5 tahun sebanyak 15 

mL dosis tunggal.

Dosis untuk anak usia 6-8 tahun sebanyak 20 

mL dosis tunggal.

Dosis untuk anak usia 9-12 tahun sebanyak 

25 mL dosis tunggal.

 Ulangi pengobatan setelah dua minggu.



PIRANTEL PAMOAT

Pirantel pamoat, nama lainnya yaitu pirantel 

embonat, digunakan untuk mengobati infeksi cacing 

kremi, cacing gelang, cacing tambang, cacing 

cambuk. Dianjurkan pemberian pirantel pamoat pada 

seluruh anggota keluarga untuk memusnahkan telur 

dan cacing serta mencegah infeksi berulang. 

Penggunaan pada wanita hamil dan anak di bawah 2 

tahun harus berhati-hati.

 Efek samping antara lain hilang nafsu makan, kejang 

perut, mual, muntah, diare, sakit kepala, pusing, rasa 

mengantuk, sukar tidur, dan merah-merah pada 

kulit.



 Aturan pakai

Untuk infeksi cacing kremi:

dosis 1000 mg untuk Dewasa dengan berat 

badan di atas 75 kg, 

dosis 750 mg untuk anak di atas 12 tahun 

berat badan 41-75 kg,

dosis 500 mg untuk anak 6-12 tahun berat 

badan 22-41 kg:; 2-6 tahun berat badan 12-

22 kg: 250 mg; 6 bulan – 2 tahun berat badan 

di bawah 12 kg: 125 mg.



 Untuk infeksi cacing gelang:

Dosis 500 mg untuk Dewasa dengan berat badan di 

atas 75 kg,

Dosis 375 mg untuk anak di atas 12 tahun dengan 

berat badan 41-75 kg,

Dosis 250 mg untuk anak 6-12 tahun dengan berat 

badan 22-41 kg,

Dosis 125 mg untuk anak 2-6 tahun dengan berat 

badan 12-22 kg,

Dosis 62,5 mg untuk anak 6 bulan – 2 tahun dengan 

berat badan di bawah 12 kg.

 Untuk infeksi cacing tambang:

Dosis 20 mg/kgbb diminum sebagai dosis tunggal 

selama dua hari berturut-turut atau 10 mg/kgbb 

diminum sebagai dosis tunggal selama 3 hari 

berturut-turut.



 Untuk infeksi cacing cambuk:

Dosis 10 mg/kgbb diminum sebagai dosis tunggal. 

Berdasarkan berat badan menjadi sebagai berikut:

Dosis 1000 mg untuk dewasa dengan berat badan di 

atas 75 kg,

Dosis 750 mg untuk anak di atas 12 tahun dengan 

berat badan 41-75 kg,

Dosis 500 mg untuk anak 6-12 tahun dengan berat 

badan 22-41 kg,

Dosis 250 mg untuk anak 2-6 tahun dengan berat 

badan 12-22 kg,

Dosis 125 mg untuk anak 6 bulan – 2 tahun berat 

badan di bawah 12 kg.



LEVAMISOL

Levamisol sangat efektif terhadap infeksi cacing 

gelang, sehingga digunakan sebagai obat pilihan 

pertama pada pengobatan infeksi cacing gelang.

 Levamisol dapat ditoleransi dengan baik, namun 

pernah dilaporkan juga terjadi efek yang tidak 

diinginkan seperti mual muntah pada sebagian kecil 

pasien.

 Pemakaian obat ini pada dewasa yaitu dalam dosis 

tunggal sebesar 120-150 mg.

 Menjaga kebersihan badan, makanan dan 

lingkungan dapat mencegah muncul dan menularnya 

penyakit kecacingan. Untuk pengobatan yang efektif, 

gunakan obat yang tepat dengan aturan pakai yang 

sesuai.




