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Abstrak: Toksoplasmosis merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh parasit
Toxoplasma gondii. Parasit ini mempunyai hospes definitif berupa hewan golongan
felidae terutama kucing dan hospes perantara berupa manusia dan hewan berdarah
panas. Infeksi parasit ini dapat terjadi secara vertikal yaitu dari ibu hamil dan
menyebabkan terjadinya toksoplasmosis kongenital. Transmisi horizontal parasit
ini dapat terjadi dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang
terkontaminasi ookista atau kista jaringan pada daging yang kurang matang. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dan klinis pasien
toksoplasmosis di RSUP Dr. M. Djamil Padang periode 2016 - 2020. Metode:
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif retrospektif. Sampel pada penelitian
ini adalah pasien yang didiagnosis toksoplasmosis di RSUP Dr. M. Djamil Padang
periode Januari 2016 - Desember 2020. Semua populasi dijadikan sampel yaitu
sebanyak 27 sampel. Hasil: Pada penelitian ini didapatkan pasien toksoplasmosis
terbanyak pada tahun 2017 sebanyak 17 orang (63,00%), rentang usia terbanyak
26 - 45 tahun (51,85%) dan berjenis kelamin laki - laki (66,67%). Keluhan utama
yang sering terjadi yaitu penurunan kesadaran (33,34%), gejala klinis yang sering
terjadi yaitu kejang (16,27%). Klinis toksoplasmosis yang banyak yaitu
toksoplasmosis serebri (66,67%). Faktor Komorbid toksoplasmosis terbanyak yaitu
HIV (55,56%). Kesimpulan: Pada penelitian ini jumlah pasien didapatkan
sebanyak 27 orang dan yang terbanyak tahun 2017, rentang usia terbanyak 26 - 45
tahun, keluhan utama terbanyak penurunan kesadaran, gejala klinis terbanyak
kejang, klinis terbanyak toksoplasmosis serebri, dan faktor komorbid terbanyak
HIV.
Kata kunci: faktor komorbid, gejala klinis, keluhan utama, klinis toksoplasmosis,
toksoplasmosis
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Characteristic and Clinical Features of Toxoplasmosis Patients in
RSUP Dr. M. Djamil Padang from 2016 to 2020
Abstract: Introduction: Toxoplasmosis is a disease caused by Toxoplasma gondii.
This parasite has definitive hosts in the form of felidae group animals, especially
cats and intermediate hosts such as human and warm-blooded animal. This
parasitic infection can occur vertically from pregnant women and causes
congenital toxoplasmosis. Horizontal transmission of this parasite can occur by
ingesting food and water contaminated by oocyst and tissue cysts in rare meat. This
study aims to determine the characteristic and clinical features of toxoplasmosis
patients in Dr. M. Djamil Hospital Padang period 2016 - 2020. Methods: This
study is a retrospective descriptive study. The sample in this study were patients
being diagnosed toxoplasmosis January 2016 - December 2020. All population was
taken as samples which is total was 27 samples. Results: It is found that
characteristic and clinical features of the most toxoplasmosis patients in 2017 was
17 people (63.00%), the most age range was 26 - 45 years (51.85%) and male
(66.67%). The main complaint that often occurs is decrease in consciousness
(33.34%), clinical features that often occur are seizures (16.27%). The most
common clinical toxoplasmosis is cerebral toxoplasmosis (66.67%). The most
comorbid toxoplasmosis factor was HIV (55.56%). Conclusion: The number of
patients obtained was 27 people and the most was in 2017, the most age range was
26 - 45 years, the main complaint was decreased consciousness, the most clinical
symptoms were seizures, the most clinical toxoplasmosis was cerebral, and the most
comorbid factors were HIV.
Keywords: chief complaint, clinical symptoms, clinical toxoplasmosis, comorbid,
toxoplasmosis

PENDAHULUAN

menyatakan

Toksoplasmosis

merupakan

gondii

bahwa

merupakan

Toxoplasma
underestimate

suatu penyakit yang disebabkan oleh

threat pada kesehatan masyarakat di

parasit

protozoa

seluruh dunia sehubungan dengan

Toxoplasma gondii (T. gondii). Parasit

banyaknya kejadian toksoplasmosis

obligat intraseluler ini tergolong ke

laten dan ancaman klinis yang berat

dalam filum apikompleksa.1 Parasit ini

bahkan kematian pada kelompok

pertama kali ditemukan oleh Nicole

tertentu.3 Prevalensi toksoplasmosis

dan Manceaux pada tahun 1908. Para

berkisar

ahli mendapatkan bahwa 25-30%

Berdasarkan data Unit Pelaksana

populasi di dunia terinfeksi oleh

Teknis Daerah Provinsi Sumatera

protozoa

golongan

ini.2

Milne

(2020)
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2-63%

di

Indonesia.4

Barat dilaporkan bahwa pemeriksaan
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antibodi anti T. gondii di kota Padang

sanitasi

yang

81,9%.5

ekonomi,

Penelitian yang dilakukan oleh Puteri

kucing.1, 2

ditemukan

sebanyak

(2019) terhadap uji serologis anti T.

tidak

baik,

kebiasaan

Morbiditas

sosial

memelihara

dan

mortalitas

toksoplasmosis

tergolong

gondii pada penderita keganasan yang

akibat

menjalani kemoterapi di RSUP Dr. M.

cukup tinggi terutama di negara

Djamil Padang didapatkan

berkembang yang beriklim tropis. Hal

angka

kejadian toksoplasmosis 74,1%.6
Infeksi

Toxoplasma

umumnya bersifat laten dan

ini terjadi karena masih terbatasnya

gondii

fasilitas kesehatan dan kurangnya

dapat

hygiene serta sanitasi di daerah
10

menyerang organ secara sistemik

tersebut.

seperti otot rangka, otot jantung dan

disebabkan oleh parasit ini dapat

saraf pusat.7 Transmisi

berupa abortus, mental retardasi,

susunan

Morbiditas

parasit ini dapat terjadi baik secara

kebutaan,

vertikal maupun horizontal. Transmisi

kematian.11 Keadaaan infeksi berat

secara vertikal terjadi saat takizoit

terjadi akibat reaktivasi kista jaringan

masuk ke sirkulasi fetus melalui

akibat

plasenta selama masa kehamilan. Hal

terutama

ini dapat berakibat fatal pada janin

immunocompromised

tergantung

saat

hamil.12 Faktor komorbid lainnya yang

infeksi. Transmisi horizontal terjadi

dapat menimbulkan kematian antara

dengan cara tertelannya ookista atau

lain; HIV/AIDS dengan pneumocystis

mengonsumsi

yang

carinii pneumonia, HIV/AIDS dengan

kista

cryptococcal meningitis dan malaria

mengandung

usia

kehamilan

daging
braizoit

atau

ensefalitis,

yang

adanya

faktor

komorbid

pada

jaringan yang tidak dimasak dengan

serta

sempurna. Transplantasi organ dan

Tuberkulosis.11

tranfusi darah yang mengandung

hingga

individu
dan

HIV/AIDS

Morbiditas

wanita

dengan

dan

mortalitas

takizoit juga merupakan salah satu

yang diakibatkan oleh parasit ini

bentuk transmisi horizontal.8,9 Faktor

sangat

risiko terjadinya infeksi T. gondii ini

imunitas seseorang. Pada individu

antara lain; personal hygiene dan

immunocompetent,
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reaktivasi

status

dan

51

multiplikasi parasit ini dapat ditekan

disabilitas akibat transmisi kongenital

oleh immune surveillance yang ada

didapatkan sebesar sebesar 9,6 per

sehingga infeksi bersifat asimptomatik

1000 kelahiran.18

(infeksi laten); parasit ini terdapat di

Pasien HIV/AIDS yang tidak

dalam tubuh hospes dalam bentuk

mendapatkan terapi yang tepat dapat

kista jaringan pada sistem saraf pusat,

mengalami penurunan CD4 < 100

dan otot rangka dan mata.13,14 Pada

sel/mikroliter. Hal ini menyebabkan

individu immunocompromised, parasit

terjadinya reaktivasi parasit sebesar

ini dapat menimbulkan klinis berat

30%.19 Salah satu komplikasi utama

hingga kematian akibat reaktivasi

akibat reaktivasi ini pada pasien

parasit.15

HIV/AIDS

Hal

ini

terjadi

replikasi hebat T. gondii

akibat

sehingga

adalah

neurotokso-

plasmosis (cerebral toxoplasmosis).

jumlah parasit ini menjadi tidak

Neurotokso-plasmosis

terkendali. Pertumbuhan parasit yang

mengakibatkan berbagai gejala defisit

hebat ini dapat menimbulkan keluhan

neurologis

yang bervariasi. Keluhan dan gejala

Fatality

yang muncul tergantung pada organ

neurotoksoplasmosis

yang diserang. Keadaan ini dapat

HIV/AIDS berkisar 31,6%.20

berakhir pada

infeksi oportunistik

ringan

dapat
berat.2

hingga

rate

akibat
pada

Penyakit

pasien

keganasan

seperti neuro toksoplasmosis (serebral

mempunyai hubungan yang sangat

toksoplasmosis),

okular

erat dengan toksoplasmosis. Hal ini

toksoplasmosis, hingga menyebabkan

dikarenakan pasien yang menderita

kematian.16

keganasan

mengalami

gangguan

Wang (2017) mendapatkan

imunitas akibat penyakit keganasan

bahwa dari 72 artikel penelitian yang

itu sendiri maupun akibat terapi yang

ditelaah

dijalani. Terapi yang dimaksud dapat

didapatkan

kejadian

toksoplasmosis sebanyak 42,1% pada

berupa

kelompok

radioterapi. Kedua modalitas terapi

26%%

penderita

pada

kelompok

HIV/AIDS,
penderita

tersebut

kemoterapi

memengaruhi

maupun

imunitas

keganasan dan 42,1% pada penerima

seluler dan humoral.21 Liu (2019)

transplantasi.17

mendapatkan bahwa pasien keganasan

organ

Angka
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memiliki

kecenderungan

untuk

dan banyak menginfeksi masyarakat

terinfeksi T. gondii sebanyak 3,18

yang tinggal di negara tropis dan

kali.22 Hal ini disebabkan kemoterapi

negara berkembang. Infeksi parasit ini

yang dijalani pasien mengganggu

dapat

sistem hematolimfopoetik sehingga

komplikasi berat pada pasien immuno

mengakibatkan imunodefisiensi yang

compromised dan ibu hamil hingga

memicu terjadinya reaktivasi parasit.

kematian. Berdasarkan hal di atas,

Keadaan

peneliti

ini

akan

menimbulkan

komplikasi berat hingga kematian.23
Insiden
kongenital

toksoplasmosis
di

seluruh

dunia

menyebabkan

tertarik

tentang:

berbagai

untuk

“Gambaran

meneliti
Pasien

Toksoplasmosis di RSUP Dr. M.
Djamil Padang Periode 2016 - 2020”.

diperkirakan sebanyak 190.100 kasus
setiap tahunnya.24 Transmisi vertikal

METODE

T. gondii terjadi pada wanita hamil
sehingga

menyebabkan

infeksi

Penelitian
deskripstif

ini

adalah

retrospektif

dengan

kongenital.25 Infeksi kongenital dan

mengambil data yang berasal dari

mengakibatkan berbagai komplikasi

rekam medis pasien toksoplasmosis di

berupa

RSUP. Dr. M. Djamil Padang selama

abortus,

retinokoroiditis,
gagal

hidrosefalus,

retardasi

jantung,

mental,

periode Januari 2016 - Desember

ensefalitis

dan

2020. Pengambilan data dan penelitian

susunan

saraf

ini dilakukan di bagian Instalasi

pusat.26,27 Tingkat keparahan dari

Rekam Medis RSUP Dr. M. Djamil

infeksi

Padang.

kalsifikasi

pada

kongenital

ini

sangat

bergantung pada usia kehamilan dan

Pada penelitian ini rekam medis

lamanya paparan terhadap parasit ini.

pasien

Semakin dini fetus terpapar, semakin

toksoplasmosis

parah komplikasi yang terjadi.27

melihat

Dari data yang didapatkan,
diketahui

bahwa

yang

didiagnosis

digunakan

gambaran

toskoplasmosis.

Gambaran

untuk
pasien
pasien

toksoplasmosis

yang diteliti berupa jumlah dan tahun

merupakan underestimate threat pada

pasien didiagnosis toksoplamosis, usia

kesehatan masyarakat di seluruh dunia

dan jenis kelamin, keluhan utama,
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gejala klinis, klinis toksoplasmosis,

medis yang tidak ditemukan, serta 4

dan faktor komorbid toksoplasmosis

data

pada pasien.

didiagnosis dengan toksoplasmosis

rekam

medis

yang

tidak

Kriteria inklusi pada penelitian ini

sehingga data akhir yang diteliti

yaitu pasien yang telah dilakukan

sebanyak 27 data rekam medis yang

pemeriksaan radiologi, fundokopi, dan

memenuhi

serologi. Eksklusi pada penelitian ini

eksklusi. Data yang dikumpulkan

berupa pasien yang tidak ditemukan

disajikan dalam bentuk tabel.

kriteria

inklusi

dan

data rekam medisnya ataupun pasien
yang memiliki rekam medis ganda.
Pengumpulan

data

dilakukan

melalui data sekunder yang diperoleh
dari

data

rekam

medis

pasien

toksoplasmosis sehingga diperlukan
rekomendasi tertulis dari Komisi Etik
Fakultas

Kedokteran

Tabel
1.
Distribusi
Pasien
Toksoplasmosis Tahun 2016-2020

Universitas

Andalas.

Jumlah
Tahun

%

Pasien

2016

7

25,90%

2017

17

63,00%

2018

1

3,70%

2019

1

3,70%

2020

1

3,70%

Total

27

100%

HASIL
Telah dilakukan penelitian dengan
mengambil data sekunder, yaitu data
rekam medis pasien yang didiagnosis
toksoplasmosis dari periode 2016 2020. Pada penelitian ini sampel yang

Pada Tabel 1 didapatkan bahwa
gambaran jumlah pasien sebanyak 27
orang dan pasien berdasarkan tahun
paling banyak adalah pada tahun 2017
(63,00%).

diambil menggunakan teknik total
sampling yaitu dengan mengambil
semua data rekam medis yang sesuai

Tabel
2.
Distribusi
Pasien
Toksoplasmosis Berdasarkan Usia
dan Jenis Kelamin

dengan kriteria inklusi dan eksklusi
dan didapatkan sebanyak 43 data

Usia dan Jenis

Jumlah

rekam medis, namun terdapat 7 data

kelamin

Pasien

rekam medis ganda, 5 data rekam
Anatomica Medical Journal
Fakultas Kedokteran (FK)
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/AMJ

%

Usia
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0 – 5 tahun

1

3,70%

6 –11 tahun

1

3,70%

12 – 25 tahun

7

25,93%

anggota

26 – 45 tahun

14

51,85%

gerak tubuh

46 – 65 tahun

3

11,11%

Abortus

>65 tahun

1

3,70%

Kelemahan

Jenis Kelamin
18

66,76%

Perempuan

9

33,33%

bahwa

yang

Tabel

2

didapatkan

diagnosis

dengan

toksoplasmosis paling banyak pada
usia 26 – 45 tahun (51,85%) dengan
jenis kelamin laki-laki (66,67%).
Tabel
3.
Distribusi
Pasien
Toksoplasmosis
Berdasarkan
Keluhan Utama
Keluhan

Jumlah

Utama

Pasien

Kejang dan

6

22,22%

9

33,34%

kesadaran
7

25,92%

gangguan
bayangan
cahaya
1

3,70%

dan kejang
Nyeri kepala

terjadi pada pasien yaitu penurunan
kesadaran

dengan

(33,34%)

sedangkan keluhan utama yang paling
sedikit

ditemukan

yaitu

abortus

(3,70%).
Tabel
4.
Distribusi
Pasien
Toksoplasmosis Berdasarkan Gejala
Klinis dan Jumlah Gejala Klinis
Gejala Klinis

Jumlah
pasien

%

Solusio plasenta

1

2,33%

Ikterik

1

2,33%

Penurunan

1

2,33%

Hemiparesis

1

2,33%

Retinochoroiditis

6

13,96%

Kejang

7

16,27%

Hemiparesis

5

11,63%

Kandidiasis oral

6

13,96%

Demam

1

2,33%

Limfadenopati

1

2,33%

kesadaran

Multipel:

kabur dan

Nyeri kepala

3,70%

Tunggal:

kesadaran

Penglihatan

1

bahwa keluhan utama paling banyak

%

penurunan

Penurunan

7,40%

Pada Tabel 3 menunjukkan

Laki - Laki

Pada

2

1

3,70%

Anatomica Medical Journal
Fakultas Kedokteran (FK)
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/AMJ

55

Penurunan

2

4,64%

Sakit kepala

5

11,63%

Jenis

Jumlah

Penurunan berat

1

2,33%

Toksoplasmosis

Pasien

Keringat malam

1

2,33%

serebri

Mata anemis

1

2,32%

Toksoplasmosis

Emboli otak

2

4,64%

okular

Retinokoroiditis

1

2,32%

Toksoplasmosis

kesadaran

badan

Tabel 5. Distribusi Toksoplasmosis
Berdasarkan Klinis Toksoplasmosis

Toksoplasmosis

kongenital

%

18

66,67%

7

25,93%

2

7,40%

Pada Tabel 4 terlihat bahwa
kejang

merupakan

multipel

terbanyak

gejala
yang

klinis
dialami

Dari

Tabel

paling

pasien

toksoplasmosis

sedangkan

didapatkan

bahwa klinis toksoplasmosis yang

pasien dengan jumlah pasien 7 orang
(16,27%)

5

banyak

ditemukan
serebri

yaitu

(66,67%),

retinochoroiditis merupakan gejala

sedangkan klinis toksoplasmosis yang

klinis

paling sedikit yaitu toksoplasmosis

tunggal

terbanyak

dengan

jumlah pasien 6 orang (13,96%).

kongenital (7,41%).

Gejala klinis terbanyak kedua yaitu
kandidiasis oral dengan jumlah pasien
6

orang

(13,96%),

diikuti

oleh

hemiparesis dan sakit kepala sebanyak
5 orang pasien (11,63%). Penurunan
kesadaran dan emboli otak terjadi
pada 2 orang pasien (4,64%), dan
selanjutnya solusio plasenta, ikterik,
demam,

limfadenopati,

penurunan

berat badan, keringat malam, dan mata
anemis masing-masingnya 1 orang
pasien (2,33%).
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Tabel 6. Distribusi Toksoplasmosis
Berdasarkan Faktor Komorbid
Toksoplasmosis
Faktor
komorbid
Tanpa

Jumlah

%

9

33,34%

HIV

15

55,56%

HIV dan

2

7,40%

faktor
komorbid

Trauma
kapitis

56

HIV dan

1

pada pasien dalam kondisi tertentu

3,70%

Stress

seperti pada pasien HIV ataupun Ibu

ulcer

hamil yang dapat berujung pada
kematian.28
Pada

Berdasarkan Tabel 6 didapatkan

penelitian

yang

jumlah komorbid tertinggi pada

dilakukan di Sulawesi Utara oleh Tuda

pasien toksoplasmosis yaitu HIV

(2017) dari 856 sampel penelitian

(55,56%) sedangkan paling rendah

yang

yaitu HIV dan stress ulcer (3,70%).

seroprevalensi

diperiksa,
T.

didapatkan
gondii

setelah

dilakukan pemeriksaan IgG antiDISKUSI

toksoplasma sebesar 58,5% atau 510

Distribusi Pasien yang didiagnosis

orang.29
Dari hasil penelitian yang

Toksoplasmosis
Hasil
sejalan

penelitian

dengan

ini

penelitian

tidak
Puteri

dikumpulkan
prevalensi

dari

88

toksoplasmosis

negara,
pada

(2020) di RSUP Dr. M. Djamil Padang

wanita usia produktif di Indoensia

dari November 2019 - Januari 2020.

diperkirakan

Pada penelitian tersebut didapatkan

penelitian tersebut dijelaskan bahwa

angka kejadian toksoplasmosis pada

sosioekonomi, kelembaban, dan posisi

penderita

berdasarkan

geografis suatu negara berpengaruh

pemeriksaan ELISA IgM dan IgG anti

terhadap prevalensi toksoplasmosis

T. gondii sebanyak 40 orang (74,1%)

disuatu negara.30

keganasan

dari 54 spesimen yang diperiksa.6
Hasil penelitian ini
dengan

berhubungan

toksoplasmosis

yang

sekitar

Hasil

53%.

penelitian

Pada

yang

dilakukan oleh Retmanasari (2017)
didapatkan

seroprevalensi

merupakan suatu neglected disease.

toksoplasmosis

Neglected

merupakan

tengah sebesar 62,5% dari 630 sampel

penyakit atau suatu infeksi yang

yang diperiksa. Pada penelitian ini

bersifat

dipaparkan keadaan Indonesia sebagai

disease

preventable

atau

dapat

provinsi

dengan

Jawa

dicegah, akan tetapi sering diabaikan

negara

dan menimbulkan manifestasi klinis

kelembaban tinggi yang mempunyai
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tropis

di

tingkat

57

dampak

terhadap

sosioekonomi

di

keadaan

indonesia

dengan keadaan immunocompromised

yang

memiliki resiko yang tinggi akan

merupakan salah satu faktor utama

reaktifasi parasit ini dan menyebabkan

transmisi

di

terjadinya toksoplasmosis serebri dan

merupakan

penyakit lainnya sedangkan pada

parasit

Indonesia.31

T.

gondii

Indonesia

negara berkembang yang berada di

individu

imunokompeten,

wilayan asia tenggara, berdasarkan

parasit ini biasanya berlangsung tanpa

studi yang dilakukan Vidal (2019)

gejala

dijelaskan bahwa negara-negara yang

seperti

berada di Asia tengara memiliki

toksoplasmosis okular.33,34 Transmisi

prevalensi transmisi T. gondii yang

T. gondii dari ibu ke janin pada saat

tinggi.32

kehamilan akan dapat berujung pada

atau

bermanifestasi
korioretinitis

infeksi

klinis
atau

Transmisi parasit T. gondii

toksoplasmosis kongenital. Infeksi

akan menimbulkan manifestasi klinis

yang terjadi secara kongenital ini

tergantung pada keadaan imunologis

dapat bermaniestasi klinis mulai dari

seseorang.

kerusakan mata dan otak janin sampai

Pada

individu

immunocompromised seperti pasien

pada kematian janin.35

HIV/AIDS, kanker, dan transplantasi
organ

yang

kortikosteroid

maka

mengonsumsi

Distribusi Pasien Toksoplasmosis

akan

Berdasarkan

terjadi

kerusakan pada sel T.33 Pada saat

Usia

dan

Jenis

Kelamin

terjadinya infeksi kronis T. gondii, sel

Penelitian ini sesuai dengan

T seperti CD4 dan CD8 berperan

hasil yang didapatkan Bobic (2016) di

secara sinergis dalam mengontrol

Bosnia

pertumbuhan parasit ini akan tetapi

pemeriksaan yang dilakukan terhadap

pada

mengalami

320 sampel darah didapatkan rentang

masalah sistem imun maka akan

usia dengan jumlah kasus positif T.

terjadi

gondii berada di rentang 25,5 - 35,6

individu

yang

destruksi

pada

sel-sel

tersebut.34
Terjadinya destruksi pada selsel tersebut menyebabkan orang-orang
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Herzegovina.

Dari

tahun. Pada hasil

penelitian ini

didapatkan

seroprevalensi

toksoplasma pada sampel darah laki-

58

laki secara signifikan lebih banyak

pada CD4 dan CD8 dalam tubuh

dibandingkan perempuan.36

seseorang. CD4 dan CD8 bertanggung

Hasil penelitian ini selaras

jawab dalam menekan pertumbuhan

dengan penelitian di RS Kariadi

parasit T. gondii. Pada kasus pasien

Semarang dari tahun 2015 - 2019.

HIV yang tidak mendapatkan terapi

Penelitian ini dilakukan terhadap 158

anti retroviral atau ART, maka akan

rekam medik pasien dewasa dari umur

terjadinya penurunan jumlah CD4 dan

18 - 63 tahun. Pada penelitian ini

CD8 yang terus menerus. Ketika

didapatkan

rentang

dengan

jumlah CD4 dalam tubuh sesorang

frekuensi

kasus

toksoplasmosis

ODHA kurang dari 100 sel/μl maka

terbanyak berada di rentang 30 - 39

kemampuan tubuh dalam menekan

tahun dengan total 51 pasien. Pada

pertumbuhan T. gondii tidak dapat

penelitian ini juga dipaparkan bahwa

diandalkan. Akibatnya, komplikasi

kejadian

dikarenakan multifikasi parasit ini

banyak

usia

toksoplasmosis
pada

dibandingkan

lebih

pasien

laki-laki

perempuan

dengan

persentase 74,3% dan 25,7%.37
Persebaran

toksoplasmosis

secara

masif

manifestasi

menimbulkan
klinis

toksoplasmosis

seperti

serebri

salah

satunya.38, 39, 40

yang tinggi pada laki-laki rentang usia
26 - 45 disebabkan berbagai hal.

Distribusi

Kecenderungan orang-orang dalam

Berdasarkan Keluhan Utama

rentang usia tersebut untuk terpapar

Toksoplasmosis

Hasil penelitian mendapatkan

virus HIV dikarenakan dalam rentang

penurunan

usia tersebut orang-orang cenderung

keluhan utama yang sering yaitu

untuk aktif secara seksual. Salah satu

sebanyak

faktor penyebab tingginya kasus HIV

Selanjutnya

dalam rentang usia muda (26 - 45

dengan

tahun) adalah penggunaan narkoba

(22,22%) lalu penglihatan kabur dan

suntik yang tidak steril. Keberadaan

gangguan refraksi cahaya dengan

virus HIV dalam tubuh seseorang akan

jumlah 5 orang pasien (18,52%), nyeri

menyebabkan

kepala berjumlah 3 orang pasien

terjadinya

destruksi
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kesadaran

33,34%
diikuti

jumlah

merupakan

(9

orang).

oleh

kejang

pasien

6

orang

59

(11,12%), kelemahan anggota gerak

pada

pasien

immunocompromised

tubuh sebanyak 2 orang pasien

merupakan faktor utama penyebab

(7,40%), dan yang paling sedikit yaitu

munculnya

nyeri kepala dan kejang, serta abortus

neurologis seperti hal tersebut. Ketika

masing-masingnya sebanyak 1 orang

T. gondii bertransmisi ke dalam tubuh

pasien (3,70%).

manusia maka dalam hari parasit

gejala-gejala

klinis

Hasil penelitian ini sejalan

tersebut akan bermigrasi ke sistem

dengan penelitian di Brazil oleh Vidal

saraf pusat melalui sawar pembuluh

(2005)

pasien

darah otak. Setelah mencapai sistem

di

saraf pusat maka akan terjadi infeksi

gejala

akut yang akan dilanjutkan oleh

penurunan kesadaran. Pada penelitian

infeksi laten yang mana pertumbuhan

ini

gangguan

parasit ini akan ditekan oleh CD4.

kemampuan gerak ekstremitas pada

Pada individu immunocompromised

pasien pada 50% populasi pasien.41

seperti pasien HIV/AIDS, kanker, dan

Berdasarkan penelitian yang

transplantasi organ maka akan terjadi

dilakukan di Lubumbashi, Republik

destruksi pada CD4. Destruksi CD4

Demokratik Kongo, manifestasi klinis

menyebabkan

yang diakibatkan oleh toksoplasmosis

CD4<200

serebri sebagai berikut, 100% pasien

menyebabkan

mengalami keluhan sakit kepala, 47%

dari parasit in. Reaktifasi parasit ini

pasien mengalami kejang, 61,2%

akan

pasien mengalami kelemahan anggota

kerusakan pada sistem saraf pusat

gerak, dan 42% pasien mengalami

seperti terbentuknya lesi sehingga

penurunan kesadaran.42

menyebabkan

terhadap

55

toksoplasmosis yaitu
antaranya

juga

40%

menunjukkan

didapatkan

Munculnya keluhan tersebut

penurunan

sel/μL

yang

terjadinya

terjadinya

terjadinya
seperti

akan

reaktifasi

menyebabkan

neurologis

jumlah

keluhan
penurunan

merupakan akibat dari terganggunya

kesadaran, kejang, kelemahan anggota

sistem saraf pusat akibat pertumbuhan

gerak tubuh dan sakit kepala.43, 44,45

T. gondii yang tidak dapat ditekan
pada pasien

Pada

penelitian

yang

immunocompromised.

dilakukan di Meksiko terhadap 326

Penurunan jumlah CD4 < 200 sel/μL

wanita yang mengalami keguguran,
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6,7% atau 22 orang dari total sampel

disebabkan

yang diperiksa memiliki antibodi anti-

Setelah terinfeksi T. gondii maka akan

IgG T. gondii. Hal ini berkaitan erat

terjadi proses ingesti maka parasit ini

dengan transmisi T. gondii yang dapat

akan

terjadi pada masa kehamilan melalui

pencernaan lalu mencapai pembuluh

sawar plasenta. Manifestasi klinis

dengan

yang timbul akibat transmisi T. gondii

melisiskan sel hospesnya. Melalui

pada masa kehamilan tergantung

sistem pembuluh darah, parasit ini

kepada masa gestasi saat terinfeksi

dapat

parasit ini dimana semakin muda masa

pembuluh

gestasi ketika terinfeksi T. gondii,

mencapai mata, tepatnya retina mata,

maka akan semakin berat manifestasi

parasit ini akan menetap di retina

klinis

ditimbulkan.

dalam tekanan sistem imun sehingga

Manifestasi klinis yang muncul dapat

pada individu imunokompeten tidak

berupa terjadinya keguguran sampai

memberikan gejala apapun. Pada

masalah

yang

pasien imunokompeten mengalami

umumnya disebabkan oleh transmisi

masalah gangguan penglihatan akibat

yang

T. gondii hal ini disebabkan terjadinya

yang

akan

pada

terjadi

penglihatan

pada

masa

akhir

gestasi.27,46

oleh

menembus

cara

imunosupresi.

epitel

saluran

berproliferasi

mencapai
darah

dan

mata

melalui

mata.

Setelah

pembebasan takizoit yang terjadi

Pada

studi

kohort

yang

dilakukan di Israel oleh Vishnevskia-

secara aktif dari sel-sel yang berada di
sekitar retina.47,48

Dai (2019) terhadap 22 orang pasien
yang

didiagnosa

dengan

Distribusi

Toksoplasmosis

toksoplasmosis okular dari tahun 2007

Berdasarkan Gejala Klinis dan

–

Jumlah Gejala Klinis

2016

didapatkan

73%

pasien

mengalami lesi pada makulanya yang

Hal ini sesuai dengan studi

menyebabkan gangguan penglihatan.

retrospektif yang dilakukan di Rio De

Penelitian

memaparkan

Janeiro, Brazil oleh Aleixo (2016)

bahwa 59% kasus didapatkan akibat

terhadap 230 orang yang didiagnosis

infeksi primer, 9% infeksi kongenital,

dengan toksoplama okular 77,4%

dan 32% akibat reaktifasi yang

diantaranya

tersebut
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mengalami
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retinochorioditis.

Hal

tersebut

terjadinya reaktifasi, maka T. gondii

dikarenakan tingginya tingkat afinitas

akan berubah ke dalam bentuk yang

T. gondii terhadap sel-sel endotel

lebih infektif sehingga terjadinya

mikrovaskuler yang berada di retina

proses inflamasi pada sistem saraf

serta pada membran koroid dan retina

pusat secara masif alhasil faktor-faktor

mata yang menyebabkan terjadinya

inflamasi akan menempati lokasi

inflamasi

tempat

yang

berujung

pada

terjadinya

infeksi

dan

retinochorioditis. Reaktifasi T. gondii

menyebabkan terjadinya gejala-gejala

ataupun infeksi yang parasit ini yang

klinis tersebut.13,41 Penurunan CD <

terjadi

200

secara

kronis

juga

akan

sel/μL

pada

menyebabkan terjadinya inflamasi.

immunocompromised

Proses inflamasi pada vaskular mata

menyebabkan

akibat

reaktifasi

sekunder

primer

parasit

ataupun
ini

infeksi

menyebabkan

juga

terjadinya
seperti

akan
infeksi

timbulnya

kandidiasis.53

terjadinya vasculitis yang berujung
pada mata merah.49,50,51

individu

Dari hasil penelitian yang
dilakukan El-Sayed (2016) didapatkan

Proses inflamasi yang terjadi

bahwa 30% dari 70 pasien yang

akibat reaktifasi parasit ini pada otak

mengalami

dapat menimbulkan berbagai gejala

memiliki antibodi IgG anti T. gondii.

klinis. Berdasarkan penelitian yang

Pada penelitian tersebut dijelaskan

dilakukan Vidal (2019) didapatkan

bahwa

bahwa gejala klinis

menyebabkan terjadnya lesi pada hati.

yang dapat

penyakit

infeksi

hati

parasit

ini

kronis

dapat

ditimbulkan berupa sakit kepala (38 –

Lesi

93%), hemiparesis (22 - 80%), demam

terganggunya fungsi hati dan berujung

(35 - 88%), dan kejang (19 - 58%).

pada

Gejala klinis tersebut disebabkan oleh

pembuluh darah sehingga timbulnya

terjadinya reaktifasi T. gondii yang

keadaan

menginfeksi sistem saraf pusat secara

vertikal secara kongenital melalui

laten

dengan

sawar plasenta dapat terjadi pada

immunocompromised dengan volume

janin. Transmisi ini terjadi melalui

CD4

pada
<

200

pasien
sel/μL.

Pada

saat
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tersebut

penumpukan
ikterus.54,55

menyebabkan

bilirubin

di

Transmisi

tropoblas yang terdapat pada plasenta
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yang mana merupakan tempat yang

Amerika

sama dalam memfasilitasi terjadinya

perbandingan

proses pemberian nutrisi dari ibu ke

toksoplasmosis okular lebih banyak

janin. Setelah terjadinya transmisi dan

dibandingkan pasien toksoplasmosis

masuk ke tubuh janin maka akan

kongenital dengan masing-masingnya

terjadi proses parasitemia dalam tubuh

4,839 orang dan 4,400 orang.

janin yang nantinya menyebabkan

Serikat

didapatkan

jumlah

Tingginya

angka

pasien

kejadian

terjadinya infeksi masif pada organ-

toksoplasmosis serebri berbanding

organ janin yang berujung pada

lurus dengan meningkatnya angka

terjadinya solusio plasenta.35,56

kejadian HIV/AIDS yang diakibatkan
oleh

Distribusi

perilaku

seks

bebas

dan

Toksoplasmosis

menyimpang tanpa pengaman dan

Berdasarkan Klinis Toksoplasmosis

penggunaan narkoba dengan jarum

Hasil penelitian sejalan dengan

suntik yang tidak steril. Pada pasien

Mayashinta

Malaysia

yang HIV yang tidak mendapatkan

dengan pengujian cairan serebrospinal

terapi ART atau anti retroviral maka

pada pasien AIDS dan vitruos humor

akan terjadi proses destruksi dari sel

pada pasien uveitis. Pada penelitian

CD4 dimana sel ini berperan penting

tersebut didapatkan persentase pasien

dalam menekan reaktivasi T. gondii.

dengan antibodi IgG anti T. gondii

Destruksi yang terjadi secara terus

didapatkan lebih tinggi pada pasien

menerus

AIDS dibandingkan pada vitrous

penurunan jumlah CD4 sel/μL. Ketika

humor pasien uveitis yaitu 30%

jumlah CD4 < 100 sel/mm3

berbanding

(2018)

12%.57

di

Penelitian ini

diperkuat

oleh

penelitian

dilakukan

pada

158

Semarang

oleh

Hassana

pasien

akan

imuno

menyebabkan

pada

compromised,

yang

kecenderungan mengalami reaktifasi

di

parasit ini akan meningkat dan sekitar

(2021)

40% pasien tersebut akan berujung

toksoplasmosis

pada toksoplasmosis serebri. Hal ini

serebri pada pasien HIV/AIDS yaitu

diperkuat dengan hasil penelitian di

74,3%.8

brazil dimana didapatkan bahwa rata-

dimana

dilakukan

prevalensi

Pada
oleh

pasien

penelitian
Belk

yang

(2018)

di
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rata

jumlah

CD4

pasien
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toksoplasmosis serebri yaitu 64,2 sel/

janin

bertahan

sehingga

μL.20,40,41

terjadinya keguguran.9,10,35

dapat

Transmisi T. gondii pada saat
kehamilan

merupakan

hal

yang

Distribusi

Toksoplasmosis

berbahaya bagi fetus. Pada saat

Berdasarkan

Faktor

terjadinya infeksi T. gondii sewaktu

Toksoplasmosis

Komorbid

hamil akan menyebabkan terjadinya

Hasil penelitian sejalan dengan

transmisi ke janin melalui sawar

dengan penelitian di Iraq pada pasien

plasenta. Transmisi ini dapat berujung

tuberkulosis didapatkan, dari 34 orang

pada toksoplasmosis kongenital pada

pasien yang dilakukan pemeriksaan

janin ataupun bayi yang dilahirkan

IgG toksoplasma didapatkan 100%

nantinya. Toksoplasmosis kongenital

dari pasien tersebut positi terdeteksi

memiliki banyak manifestasi klinis

IgG

yang dapat membahayakan bagi janin

disebabkan

dimana infeksi parasit ini dapat

seseorang untuk mengalami infeksi

mencapai bagian otak si bayi yang

opportunistik

dapat berujung pada kalsifikasi otak.

terutama

Manifestasi klinis lain yang dapat

immunocompromised

disebabkan

toksoplasmosis

HIV/AIDS yang dipengaruhi oleh

okular yang terjadi ketika parasit

jumlah CD4/µL. Ketika jumlah CD4 <

tersebut mencapai bagian mata janin

100 sel/µL, maka kecenderungan

yang dapat menimbulkan gangguan

untuk terjadinya reaktifasi bakteri

penglihatan. Infeksi T. gondii yang

Mycobacterium tuberculosis 1.43 kali

terjadi pada masa awal kehamilan

lipat lebih tinggi, hal ini sama dengan

akan memberikan manifestasi klinis

reaktifasi T. gondii yang meningkat

yang jauh lebih buruk dibandingkan

pada saat CD4 seseorang < 100

pada trimester akhir dikarenakan pada

sel/µL.45,60,61

masa

awal

yaitu

kehamilan

anti-toxoplasma.
oleh

Hal

ini

kecenderungan

seperti

tuberkulosis

pada

pasien
seperti

tumbuh

Reaktifasi T. gondii juga dapat

kembang janin mesih dalam masa

menyebabkan terjadinya T. gondii

kritis yang menyebabkan sulit untuk

bronkopneumonia. Berdasarkan studi
yang dilakukan oleh Desoubeaux
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(2015) didapatkan dari 336 sampel

gangguan pada sistem saraf pusat.

pasien

yang

Peningkatan Reactive Oxygen Species,

diteliti didapatkan 2 orang didiagnosis

Nitric Oxide, dan stres oksidatif akibat

dengan T. gondii bronkopneumonia.

trauma

Faktor

terjadinya kematian neuron yang dapat

immunocompromised

komorbid

seperti

kapitis

menyebabkan

pneumosistitis carinii pneumonia dan

memperparah

kondisi

seseorang

stress ulcer serta terjadinya abses

berupa penurunan kesadaran, defisit

perifokal juga dapat timbul akibat

neurologis,

reaktifasi T. gondii. Pada saat jumlah

kematian.65

sampai

dengan

CD4 < 100 sel/µL yang terjadi biasa
pada

pasien

immunocompromised

KESIMPULAN

seperti HIV/AIDS maka akan terjadi

Pada

penelitian

ini

jumlah

reaktifasi kista-kista T. gondii yang

pasien didapatkan sebanyak 27 orang

terdapat pada parenkim paru dan

dan yang terbanyak tahun 2017,

bronkus serta sel epitel saluran

rentang usia terbanyak 26 - 45 tahun,

pencernaan, maka akan timbul proses

keluhan utama terbanyak penurunan

inflamasi. Proses inflamasi ini akan

kesadaran, gejala klinis terbanyak

menyebabkan timbulnya keluhan yang

kejang,

mengarah kepada bronko pneumonia

toksoplasmosis serebri, dan faktor

ataupun stress ulcer.62,63,64

komorbid terbanyak HIV.

klinis

terbanyak

Kejadian trauma kapitis juga
merupakan salah satu faktor komorbid
toksoplasmosis.

Pada

immunocompromised
terjadi

kerusakan

individu

maka
pada
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