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Athropoda Bite

DEPARTEMEN PARASITOLOGI 
FAKULTAS KEDOKTERAN USU

• Able to explain the medical important 
of athropoda which have toxin such as;

• Scorpionidae

• Araneida

• Vespidae

• Apidae

• Chilopoda

• Able to explain the pathogenese of 
athropoda’s toxin in the human body

• Able to manage the toxin of 
athropoda’s bite
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Scorpionidae

• Badannya terdiri dari 
cephalothorax dan abdomen; 
dimana pada ujung akhir 
abdomen ruas terakhir 
berbentuk kantongan dengan 
ujung yang runcing sebagai 
penyengat dan kantomng 
kelenjar racun.

• Peran di ilmu kedokteran 
adalah sengatan yang beracun 
seperti: Centruroides sp.

• Racunnya yang aktif 
mengandung neurotoxin dan 
hemotoxin

Scorpionidae

Mengeluarkan racun: 
hemotoksin & neurotoksin.

Pada anak bisa 
menyebabkan kematian 
karena paralyse pernafasan.

Bekas gigtan: nyeri amat 
sangat, eritema- edema, 
shock- kematian
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• Badannya terdiri dari cephalothorax dan 
abdomen yang menyerupai kantong; 
terdapat kelenjar untuk benang pada 
ujung badan (spineret) dan tempat telur 
(kokon)

• Perannya pada ilmu kedokteran adalah: 
gigitannya yang beracun yang dapat 
menyebabkan sakit yang luar biasa 
sampai nekrosis dan keracunan yang 
sistemik; antara lain:

• Latrodectus mactans (Black widow 
spider)

• Loxosceles sp.

• Tarantula 

Araneida

• Hidup di hutan lebat

• Yang ♂ segera dimakan oleh betina 
setelah kopulasi

• ♀ ada “hour glass” di ventral bdomen

• ♂ ada garis median merah dan garis 
ventral putih di dorsal abdomen.

• Racun: neurotoxic       bekas gigitan nyeri 
sekali; benjolan merah biru, dikelilingi 
lingkaran putih.

• Menyebabkan: nyeri hebat pd bekas 
gigitan dan nekrosis pada bekas  gigitan 

• Sistemik: 18-36 jam oleh karena paralise 
pernafasan.

Araneida
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Vespidae (wasps/ tawon)

• Biasanya membuat sarang pada 
pohon, semak-semak, di bawah 
langit-langit rumah.

• Serangga ini tidak mengambil sari 
bunga dan tidak menghasilkan madu

• Makanannya adalah arthropoda 
lainnya; laba-laba, kupu-kupu, dll 

• Bahaya tidaknya tergantung pada 
jumlah yang menyerang; pada 
serangan yang besar 80% kejadian 
menyebabkan kematian

• Alat sengatnya tidak mempunyai 
kait-kait, shg tdk tertinggal pd tbh 
ketika menyengat mangsanya.

• Setelah menyengat, tdk mati

• Bulu tidak banyak

APIDAE (BEEs/ LEBAH MADU):

• Alat sengatnya mempunyai kait-kait 
dan tertingal pada tubuh mangsanya 
setelah menyengat

• Setelah menyengat akan mati

• Berbulu banyak

• Mengisap sari bunga dan 
menghasilkan madu

• Racun yang dihasilkan mengandung: 
melitten menyebabkan neurotoksiks, 
sedangkan fosfolipase A dan 
Hyaluronidase dapat menyebabkan 
hemolisis.

•
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APIDAE (BEEs/ LEBAH MADU):

• Apabila disengat dapat menyebabkan 
angio-oedem, nausea, dyspnoe, oedem pd 
wajah, koma dan dapat meninggal; 80% bagi 
yang sangat sensitif dapat meningal

• Pengobatan:

• bila jarumnya tertinggal di badan, jgn 
lgsg dicabut, tetapi tekanlah pelan-pelan 
dengan pisau atau jari tangan sampai 
jarum lebah tersebut keluar.

• Kemudian tempat sengatan dikompres 
dengan air dingin atau es; jk perlu 
berikan kortikosteroid cream/ zalf

• Bila ada gejala sistemik beri injeksi 
Adrenalin, Antihistamin dan 
kortikosteroid 

CHILOPODA /

• Tubuh panjang, bersegmen, dan dorsoventral.
Setiap segmen, kecuali yang terakhir
mempunyai sepasang kaki. Pada mulut
terdapat embel-embel yang terdapat cakar
yang mengandung racun neurotoksin.
Mempunyai sepasang antena.

• Gigitan berifat sakit yang biasanya dalam
proporsi dengan ukuran makhluk, lokal
pembengkakan dan kemerahan, bengkak,
kelenjar getah bening menyakitkan di daerah
ekstremitas digigit, sakit kepala, jantung
berdebar atau pulsa balap, mual dan muntah,
gelisah, gatal lokal dan pembakaran sensasi.

• Temuan fisik karena kelabang envenomation
mungkin termasuk yang berikut: luka tusukan
Lokal pembengkakan dan kemerahan, kecil
yang dapat membentuk pola melingkar dan
kemungkinan ulserasi lokal dan nekrosis
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Chilopoda

•Pengobatan: Reasuransi dan nyeri 
bantuan dalam bentuk kombinasi 
analgesik dan obat anti-inflamasi non-
steroid dan antihistamin dan anxiolytics, 
jika dianggap aman dalam setiap kasus 
tertentu. Ketinggian ekstremitas dan 
administrasi obat diuretic jika bahaya 
sindrom kompartment muncul. Korban 
harus menerima vaksinasi tetanus toksoid 
dan harus diamati selama 4 jam sebelum 
dibuang dari pengawasan medis.

•Komplikasi lain: gigitan tersebut dapat 
menjadi terinfeksi dan nekrotik dan harus 
diobati dengan antibiotik spektrum luas 
dan prinsip-prinsip perawatan luka.


