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BAB XX 

FILARIASIS 

 

Filariasis adalah penyakit  yang disebabkan oleh infeksi nematoda jaringan  yang 

ditularkan oleh  berbagai  jenis nyamuk dalam kelenjar getah bening. Penyakit ini bersifat 

menahun dan bila tidak mendapatkan pengobatan dapat menimbulkan cacat menetap berupa 

pembesaran kaki, lengan dan alat kelamin baik perempuan maupun laki-laki.1 

Cacing filaria yang menginfeksi manusia mempunyai 8 spesies dan 6 diantaranya 

bersifat patogen. Parasit yang hidup dalam pembuluh getah bening adalah: Wuchereria 

bancrofti, Brugia malayi, Brugia timori, Loa-loa, Onchocerca volvulus, Mansonella 

streptocerca, Mansonella pertans, dan Mansonella ozzardi. Dua spesies yang terakhir yakni 

Mansonella pertans dan Mansonella ozzardi  tidak memberikan gejala klinis.2 

Filariasis limfatik disebabkan oleh 3 spesies cacing filaria yaitu Wuchereria 

bancrofti, Brugia malayi dan Brugi timori. Manusia adalah hospes defenitif dari W. bancrofti. 

Strain tertentu dari B. malayi juga dapat menginfeksi beberapa spesies hewan (kucing dan 

monyet). Wuchereria bancrofti merupakan filariasis yg paling sering dilaporkan di seluruh 

dunia, dengan jumlah penderita mencapai 80 juta orang yang sebagian besar hidup di India, 

Cina  dan Indonesia. Penderita filariasis terutama tersebar di daerah tropis, misalnya di Afrika 

Timur. Arus urbanisasi meningkatkan penyebaran filariasis bancrofti di daerah perkotaan.1,2 

Manifestasi klinis yang paling umum dari filariasis limfatik meliputi limfedema, 

mengenai sekitar 15 juta orang, dan hidrokel skrotum mengenai sekitar 25 juta pria. 

Limfedema dan hidrokel mempengaruhi kehidupan pribadi dan sosial, dan membatasi 

aktivitas kerja, menjadikan filariasis limfatik merupakan penyebab kedua dari kecacatan 

kronis di seluruh dunia. Biaya ekonomi dari penyakit ini sangat besar, di India saja 

diperkirakan lebih dari US $ 1 miliar per tahun.3 

 

Etiologi 

Filariasis dapat disebabkan oleh infestasi satu atau dua cacing jenis filaria yaitu 

Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia timori. Cacing ini menyerupai benang dan 

hidup dalam tubuh manusia terutama dalam kelenjar 8jm getah bening dan darah selama 4 - 6 

tahun dan dalam tubuh manusia cacing dewasa betina menghasilkan jutaan anak cacing 

(mikrofilaria) yang beredar dalam darah terutama malam hari.3  

 

Hospes Reservoir 
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Penularan filariasis umumnya dari manusia ke manusia melalui vektor serangga, tetapi ada 

satu strain Brugia malayi mempunyai hospes reservoir kera, anjing dan kucing dan bersifat 

zoonosis. Filariasis bancrofti dan timori tidak mempunyai hospes reservoir hewan. 2 

Dalam perkembangannya, saat ini di Indonesia telah teridentifikasi ada 23 spesies nyamuk 

dari 5 genus yaitu : Mansonia, Anopheles, Culex, Aedes dan Armigeres yang menjadi vektor 

filariasis. 4 

 

Patofisiologi 

Siklus hidup mikrofilaria terjadi  dalam dua tahap yaitu dalam tubuh manusia dan 

dalam tubuh nyamuk (gambar 1) 

Gambar 1. Siklus Hidup dari Filaria 

 

Keterangan : Selama mengisap darah, nyamuk yang terinfeksi memasukkan larva stadium 

tiga (L-3) melalui kulit manusia dan penetrasi melalui luka bekas gigitan❶. Larva 

berkembang menjadi dewasa dan pada umumnya habitatnya pada kelenjar limfatik❷. Cacing 

dewasa menghasilkan microfilaria yang migrasi ke limfe dan mencapai sirkulasi darah 

perifer❸. Nyamuk mengingesti microfilaria selama mengisap darah❹. Setelah masuk dalam 

tubuh nyamuk, selubung (sheath) dari microfilaria terlepas dan melalui dinding proventikulus 

dan ke usus bagian tengah (midgut) kemudian mencapai otot toraks❺. Microfilaria 

berkembang menjadi larva stadium pertama (L-1)❻kemudian menjadi L-2 dan selanjutnya 

menjadi larva stadium tiga (L-3)❼. Larva stadium tiga bermigrasi menuju probosis❽ dan 

dapat menginfeksi penderita yang lain ketika mengisap darah❶ 

Morfologi mikrofilaria dan cacing dewasa dari Wuchereria bancrofti,Brugia malayi, 

dan Brugia timori diuraikan pada tabel 1. 
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Tabel 1. Diagnosis Banding Morfologi Mikrofilaria dan Cacing Dewasa.1,3 

 Wuchereria 

bancrofti 

Brugia malayi Brugia timori 

Microfilaria 

Ukuran  244-296 x 7,5-10µ 177 -230µ ±280 µ 

Kepala Panjang kepala = lebar 

kepala 

Panjang kepala  = 2 

kali lebar kepala 

Panjang kepala = 3 x 

lebar kepala 

Inti Tersusun teratur,tidak 

ada inti tambahan 

Berkelompok, 

susunannya tidak 

teratur, terdapat   inti 

tambahan 

Terdapat 2 inti 

tambahan yang 

letaknya lebih 

berjauhan dibanding 

Brugia malayi 

Sarung Kurang mengambil zat 

warna giemsa 

Berwarna merah 

jambu (dengan 

giemsa) 

Tidak mengambil zat 

warna pada 

pengecatan giemsa 

Lekuk 

tubuh 

Lekuk tubuh halus Tajam dan patah-patah  

Cacing dewasa 

Ukuran  Jantan : 40 x 0,1 mm 

Betina : 80 – 100 x    

             0,24 – 0,3 mm 

Jantan : 13,5 – 23,3 x  

              0,07 – 

0,08mm 

Betina : 43,5 – 55 x 

              0,13 – 0,17 

mm 

Jantan : 23mm 

Betina : 39 mm 

Ekor Melengkung ke arah 

ventral 

Melengkung ke arah 

ventral 

Jantan : melingkar 

Betina : lurus 

Bentuk Halus seperti benang  Seperti benang 

Warna Putih susu  Putih kekuningan 

 

Filariasis terutama disebabkan karena adanya cacing dewasa yang hidup dalam  

pembuluh getah bening. Cacing tersebut akan merusak pembuluh getah bening yang 

mengakibatkan cairan getah bening tidak dapat tersalurkan dengan baik sehingga 

menyebabkan pembengkakan pada tungkai dan lengan. Cacing  dewasa  mampu bertahan 

hidup selama 5 – 7 tahun di dalam kelenjar getah bening. 2 
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Gambar 2. Mikrofilaria 1 

Keterangan : a. Wuchereria bancrofti; b. Brugia malayi; c. Brugia timori 

Kerusakan pembuluh getah bening akibat inflamasi yang ditimbulkan oleh cacing 

dewasa yang hidup di pembuluh getah bening aferen atau sinus kelenjar getah bening dan 

menyebabkan pelebaran pembuluh getah bening dan penebalan dinding pembuluh. Infiltrasi 

sel plasma, eosinofil, dan makrofag di dalam dan sekitar pembuluh getah bening yang 

mengalami inflamasi bersama dengan proliferasi sel endotel dan jaringan ikat, menyebabkan 

berliku-likunya sistem limfatik dan kerusakan atau inkompetensi katup pembuluh getah 

bening.2 Perubahan pembuluh limfe dapat berbentuk obstruksi, atresi atau dilatasi dan dapat 

pula terjadi aliran balik ke arah kulit (dermal back flow).2 

 

Diagnosis 

 

A. Gejala Klinis 

Gejala inflamasi kemungkinan juga disebabkan oleh cairan yang dikeluarkan oleh 

larva pada waktu pergantian kulitnya, dan mungkin pula oleh zat mukoid yang dikeluarkan 

cacing betina pada waktu mengeluarkan larvanya. Cacing dewasa yang mati dapat 

menimbulkan kalsifikasi, fibrosis dan obliterasi total saluran limfe. Jalannya penyakit 

filariasis dapat dibagi dalam beberapa tahap : 2 

1. Masa inkubasi biologis 

Berlangsung dari masuknya larva stadium 3 ke dalam tubuh, sampai terdapat mikrofilaria 

untuk pertama kali dalam darah. Bagi penduduk yang berdiam di daerah endemik sejak 

kecil, masa inkubasi ini berlangsung kurang lebih satu tahun dan biasanya tidak disertai 

dengan gejala klinis. 

 

2. Masa paten tanpa gejala 

Berlangsung mulai dari terdapatnya mikrofilaria di dalam darah sejak kecil di daerah 

endemik, masa ini kadang-kadang dapat berlangsung seumur hidup tanpa penderita ini 

sadar bahwa di dalam darahnya mengandung parasit filaria.   
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3. Stadium akut 

Penderita mengeluh demam, terdapat pembesaran kelenjar limfe yang terasa nyeri dan 

panas. Gejala berupa demam, limfangitis dan limfadenitis.  

4. Stadium menahun 

Stadium akut lambat laun beralih ke stadium menahun dengan gejala hidrokel, kiluria, 

limfedema dan elefantiasis. 

Filariasis dapat menimbulkan gangguan saluran napas yang disebut sebagai Tropical 

Pulmonary Eosinophilia (TPE), pada keadaan ini terjadi hiperesponsif reaksi imunologi 

terhadap antigen filaria. Gejala yang timbul adalah hipereosinofilia (20-90%), kadang-kadang 

disertai batuk dngan sesak napas, pembesaran kelenjar limfe dan tidak ditemukan microfilaria 

dalam darah 1,2 

Perjalanan penyakit filariasis terutama dipengaruhi oleh faktor toleransi. Di daerah 

endemik, banyak penderita yang mengandung mikrofilaria di dalam darahnya merasa tidak 

sakit. Hal sebaliknya terjadi pada pendatang yang dianggap tidak  mempunyai kekebalan, 

banyak yang jatuh sakit setelah beberapa minggu berada di daerah endemik dengan gejala 

filariasis. 2 

 

B. Pemeriksaan Laboratorium 

1. Deteksi parasit : menemukan mikrofilaria dalam darah, cairan hidrokel atau cairan 

kiluria, asites, dan cairan pleura. Diagnosis dapat dibuktikan dengan menemukan 

mikrofilaria dalam darah tepi dengan cara pembuatan sediaan darah tipis dan tebal 

yang  dipulas dengan giemsa. Parasitemia yang rendah, dapat dilakukan teknik 

konsentrasi metode Knott,  teknik provokasi, atau membran filtrasi. 1 

a. Teknik  konsentrasi metode Knott  :  darah vena sebanyak 1 ml ditambah 10 ml 

formalin 2% untuk hemolisis dan sedimen diperiksa secara langsung (direct 

smear)  atau diwarnai dengan giemsa. 

b. Teknik provokasi : dilakukan  untuk menginduksi mikrofilaria ke darah tepi 

menggunakan DEC dosis tunggal. Sampel darah diambil 15 menit -1 jam setelah 

pengobatan, dengan menggunakan DEC 100 mg yang diminum secara oral, 

biasanya dapat menimbulkan microfilaria dalam darah tepi. 

c. Teknik membrane filtrasi : darah vena diambil pada malam hari dan disaring 

melalui filter membran berpori silindris polikarbonat, memudahkan deteksi 

mikrofilaria dan menghitung beratnya infeksi. Biasanya diamati pada tahap awal 

penyakit sebelum manifestasi klinis berkembang. Setelah limfedema, mikrofilaria 

umumnya sudah tidak ada dalam darah perifer.  
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Periodisitas Mikrofilaria 

Mikrofilaria  di dalam darah umumnya terdapat dalam darah tepi hanya pada waktu-waktu 

tertentu, sehingga disebut mempunyai periodisitas. 2 

a. Bila  mikrofilaria terdapat di dalam darah tepi pada malam hari, periodisitasnya 

disebut periodik nokturnal  

b. Pada siang hari, periodisitasnya di sebut periodik diurnal 

c. Di dalam darah tepi secara tidak teratur maka bersifat non periodik  

d. Adakalanya mikrofilaria di dalam darah tepi pada siang hari dan malam hari dalam 

jumlah yang tidak berbeda banyak. Bila jumlah agak lebih pada siang hari disebut sub 

periodi diurnal 

e. Cacing dewasa kadang-kadang dapat ditemukan pada biopsi kelenjar limfe. 1,2 

f. Filariasis yang  menimbulkan TPE terjadi hiperesponsif reaksi imunologi terhadap 

antigen filaria. Pada pemeriksaan laboratorium terjadi peningkatan IgG terhadap 

antigen filaria dan IgE, disertai dengan peningkatan hebat dari eosinofil dalam darah 

perifer yang terjadi akibat penghancuran mikrofilaria yang berlebihan oleh sistem 

kekebalan penderita karena zat anti dalam tubuh hospes akibat adanya 

hipersensitivitas terhadap antigen mikrofilaria. Biopsi paru menunjukkan foki 

inflamasi disekitar mikrofilaria yang dihancurkan. Penemuan ini disertai dengan 

amikrofilaremia dalam darah penderita TPE.1,2 

g. Tes Imunologi, dengan teknik ELISA dan imunokromatografi (ICT) menggunakan 

antibodi monoklonal yang spesifik. Tes ELISA positif dalam tahap awal penyakit 

ketika cacing dewasa hidup dan menjadi negatif setelah cacing dewasa mati.1 Contoh 

alat untuk Elisa adalah CELISA dan ICT dari BINAX (Portland,USA) serta ICT dari 

AMRAD, New South Wales). 

PCR, untuk mendeteksi DNA  W.  bancrofti sudah mulai dikembangkan. Beberapa 

studi menyebutkan bahwa metode ini hampir sama bahkan lebih  sensitif dibanding 

metode parasitologik 

C. Radiodiagnostik.5 

a. USG Dopler.  

Pemeriksaan USG Dopler skrotum pada pria dan payudara pada wanita 

memperlihatkan gambaran filaria dance sign (cacing dewasa yang bergerak 

aktif dalam pembuluh limfe yang berdilatasi) 

b. Limfoskintigrafi, dengan radionuklir pada ekstremitas menunjukkan 

abnormalitas sistem limfatik, baik pada mereka yang asimptomatik 

mikrofilaremik dan penderita dengan manifestasi klinik. 
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