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CHIKUNGUNYA [ chick’-en-GUN-yah ]

Berasal dari bahasa Swahili ���� kun gunyala , yang 

berarti posisi tubuh meliuk (postur tubuh membungkuk 

akibat nyeri sendi hebat)

Suatu penyakit yang disebabkan infeksi virus yang di 

transmisikan oleh nyamuk aides

Penyakit di Asia dan Afrika 

Endemic
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Distribusi di Asia

Endemic

Daerah resiko tinggi Chikungunya 

Wabah virus Chikungunya ditemukan di :

– Afrika

– Asia Tenggara

– Indian subcontinent and islands in the Indian Ocean
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Penyakit ini pertama sekali dicatat di Tanzania , Afrika (1952) kemudian 
di Uganda (1963)

Indonesia :
Pertama kali dilaporkan di Samarinda, Kuala Tungkal, Martapura, 
Ternate, Yogyakarta (1983)

Muara Enim  (1999),

Aceh dan Bogor  (2001)

Muara Enim dan Aceh ���� Kejadian Luar Biasa (2001) 

Bekasi, Purworejo dan Klaten (2002) 

Tercatat  2001-2007  jumlah kasus Chikungunya mencapai 15.207 
tanpa kematian yang diakibatkan penyakit ini.

Terbanyak berada di pulau Jawa

Chikungunya di Indonesia

15.207
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Causative Agent

RNA – VIRUS

Kelas – Arbor Virus (Arthropod Borne) 

Famili – Togaviridae 

Genus – Alpha Virus

Spesies – Chikungunya Virus

Aedes aegypti Aedes albopyctus

Vektor
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EPIDEMIOLOGICAL TRIAD

AGENT

HOST ENVIRONMENT

VECTOR

INTERAKSI

Penularan
Reservoir – Selama masa epidemi, manusia merupakan 
reservoir chikungunya virus, akan tetapi beberapa 
vertebrata beberapa vertebrata juga dapat menjadi 
reservoir CHIKV seperti monyet, tikus, burung. 

Vektor  – Aedes aegypti, Ae. albapticus mosquito

Vektor yang sama untuk Dengue Fever dan Yellow 
Fever 

Tidak diketahui cara penularan yang lain selain gigitan 
nyamuk
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Habitat Vektor

Gejala Klinis 
Masa inkubasi : 2-4 hari (rentang : 3-12 hari)

Viremia berlangsung selama 5 hari

Onset demam tinggi tiba-tiba (> 40oC) ���� 92% biasanya 

disertai dengan : 

atrhalgia (87%)

nyeri punggung (67%)

sakit kepala (62%)

Mialgia

nyeri terus menerus pada satu atau lebih bagian 

persendian
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Gejala Klinis 
Gejala yang sangat signifikan : 

onset demam tinggi yang tiba-tiba (100%) 

arthritis berat yang dapat membuat seakan lumpuh, yang 

melibatkan bagian lutut, pergelangan kaki, pergelangan 

tangan, tangan dan kaki (98%)

Gejala yang jarang terjadi : 

perdarahan (3%)

fulminant hepatitis (2%) 

meningoencephalitis (1%)

Demam tinggi disertai menggigil dan                 

badan kaku.

Gejala Klinis 

Grafik temperatur tubuh bifasik atau seperti

tapal kuda. Pada hari ke 2-3, demam turun dan 

akan naik kembali sehari kemudian. Fase 

kedua ini biasanya disertai bradikardi relatif.

Rash (40-50% kasus), biasanya muncul antara 

hari ke 2-5

Kadang disertai petechiae
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Gejala Klinis 

WHO, 2008

Arthralgia
Sendi-sendi kecil di atas dan bawah tungkai dan lengan

Arthargia yang berpindah-pindah

Persendian yang lebih besar juga dapat terpengaruh (lutut, 
pergelangan kaki)

Nyeri lebih parah di pagi hari dan berkurang di malam hari

Persendian membengkak dan sakit bila disentuh 

Beberapa pasien tidak mampu menahan rasa sakit akibat 
nyeri di persendian itu. 

Arthritis dapat berlangsung dalam waktu beberapa minggu 
sampai beberapa bulan
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Kun gunyala

Postur ‘contorted’

Skin Rash in Dengue

Skin Rash in CHIKV
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Petechiae pada kaki Arthropathy

Orang yang rentan terinfeksi virus 

CHIKV

Wanita hamil 

Orang tua 

Bayi 

Wanita (lebih tinggi resiko dibanding pria) 

Penderita diabetes

Pasien Immuno-compromised

Pasien dengan penyakit kronis yang parah



12

CHIKV - Morbidity 
Cikungunya adalah penyakit yang akan hilang 
dengan sendirinya 

Apabila sedang dalam keadaan terparah tidak dapat 
bergerak, seperti lumpuh karena rasa sakit yang 
amat sangat apabila digerakkan. 

Penyebab :

Dehidrasi yang sangat parah 

Ketidakseimbangan elektrolit

Kehilangan kontrol glikemi 

3 to 5% mengalami arthritis dalam jangka waktu 
panjang 

CHIKV - Mortalitas
Tercatat beberapa kasus kematian 

Kasus ini disebabkan karena : 

Penggunaan yang tidak tepat dari antibiotik dan NSAIDs

Virus yang dapat menyebabkan trombositopeni

Obat-obatan yang dapat menyebabkan pengikisan 

lambung 

Mengarah kepada pendarahan fatal saluran cerna bagian 

atas

Penggunaan steroid pada nyeri sendi dan inflamasi 

Penggunaan obat-obatan ini berbahaya dan tidak 

beralasan
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Diagnosis Diferensial

• Dengue fever, DHF

• O’nyong-nyong viral fever

• Sindbis viral fever

• Demam yang disebabkan virus yang tidak 

spesifik

• Demam akut lain seperti malaria

Differential Diagnosis
Feature CHIKV DENGUE

Gejala Klinis

Onset demam 40oC Akut Gradual

Lamanya demam 1-2 hari 5-7 hari

Maculopapular rash Sering Jarang

Syok dan pendarahan yang 

parah

Jarang Umum terjadi

Arthalgia Sering terjadi dan dapat 

berlangsung hingga lebih 

dari 1 bulan

Jarang terjadi / terjadi 

dalam jangka waktu 

pendek

Parameter laboratorium

Trombositopeni Jarang terjadi Sering terjadi

Leukopenia Sering terjadi Jarang terjadi
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CHIKV – Kehamilan dan Laktasi

Penularan ibu terhadap anak dapat terjadi 

pada masa kehamilan 3-4,5 bulan (angka 

kejadian 48,7 %)

Pada ibu menyusui yang terinfeksi CHIKV 

disarankan untuk tidak menyusui bayi, 

terutama pada masa viremia

Pemeriksaan Laboratorium

Isolasi Virus (hasil 1-2 minggu) ���� definitif test

RT-PCR (hasil 1-2 hari)

Serologis (sampel harus segera diambil setelah 

onset) ���� antibodi akan meningkat hingga 4 x 

lipat pada penderita CHIKV.

Pada tes serologi dapat terjadi cross reaction 

dengan demam lainnya (o-nyong nyong fever dan 

semiki fever), namun jarang terjadi
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Source: ECDC Mission Report: Chikungunya in Italy, Joint ECDC/WHO visit for a European risk assessment 17 – 21 September 2007

Terapi

Tidak ada terapi spesifik 

Tidak ada vaksin 

Penyakit akan hilang dengan sendirinya dalam 

waktu 1 minggu – 10 hari

Tidak terjadi kekambuhan – tidak ada serangat 

akut kedua

Masa penyembuhan cukup panjang

Hanya terapi simtomatik yang dapat dilakukan
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Terapi
Istirahat di tempat tidur, terutama untuk mencegah kontak 
dengan nyamuk aedes lagi selama masa viremia (4 hari 
pertama dari penyakit) 

Kompres dingin pada persendian yang bengkak

Pada kondisi serius, dapat dilakukan terapi supportive :

Paraetamol atau acetaminophen untuk mengurangi demam 

Ibuprofen, Naproxen, NSAID lain untuk mengurangi nyeri 
arthritis

Hindari Aspirin untuk mengantisipasi terjadinya 
pendarahan

Bagi pasien yang tidak memberikan respon terhadap NSAID, 
dapat diberikan Chloroquine sulphate (CQS) 250 mg/od

Terapi
Penggunaan kortikosteroid untuk mengatasi 

arthropathy pada CHIKV masih merupakan isu yang 

diperdebatkan

Pasien diharuskan banyak minum untuk mengatasi 

kehilangan cairan akibat keringat maupun muntah

Untuk masa pemulihan, nyeri sendi masih akan 

tersisa dalam jangka waktu cuku panjang. Dapat 

dikurangi dengan latihan bergerak untuk mengurangi 

kekakuan dan nyeri di pagi hari. Lakukan fisioterapi.


