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KATA PENGANTAR
EDISI KELIIⅦ A(CETAKAN KE‐ 1,2o17)

Buku lnfeksi]νlenular Scksual ini telall inengalami beberapa

kali cetak ulang dan rc宙 si saak pe.ama kali diterb■kan tahun

1997.Edisi kelima cetakan pertama ini kami susun untuk menglkuti

perkembangan d4a mengenai lnfcksi Menular Seksud,terutama

dalam hal teori dan tatalaksana terbaru.

Penempatan gambar disesuaikan dengan topik yang dibahas,

sehingga memudahkan para pembaca untuk lebih memahamiisinya.

NIlengingat beberapa pcnulis unmk cdisi cdiSi yang lalu sudah

banyak yang tidak lagi aktif di dunia pendidikan,bahkan beberapa

diantaranya Sudah IInendahului kita,rnaka pada edisi ini disusun oleh

para Staf inuda yang masih aktif Sehingga rnenyurnbangkan banyak

data dan pernikiran yang lebih mutakhir.

Secara khusuS kalni mengucapkan teriina kasih kepada para

penulis edisi― edid t∝dahuh,dttjuga anLgOtatim pcnuhS yangbaru.

Kami harap buku ini dapat terus berlnanfaat untuk para mahasiswa

kedokteran,para peserta didik spesialis,dan tenaga kesehatan lainnya.

Bagallnanapun,kanli menyadari bahwa buku ini rnasih belum

sempurna,olch karcna itu kami sangat terbuka untuk kritik maupun

asupan guna perbalkan pada cdisi mendttang.

Editor
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INFEKSI GBNITAL NON SPESIF'IK

Dwi Murtiastutik, Septiana Widyuntari, Hans Lumintang.

Dep/SMF Kesehatan Kulit Dan Kelamin
FK Unair/RSLID.DT Soetomo Surabaya

PENDAHULUAN

Pemeriksaan laboratorium sederhana dalam menentukan penyebab

pada infeksi menular seksual di Indonesia selalu digunakan. Pemeriksaan

seperti metode pengecatan Gram, sediaan basah dilakukan untuk
mengidentifikasi penyebab antua lain bakteri penyebab gonore, jam*,
clue sel, serta tikomonas vaginalis. Yang paling sering ialah menemukan
kuman diplokokus Gram negatif dan melihat adanya peningkatan jmlah
poli morfo nuklear lekosit GI\{I.IL). Bila tidak ditemukan bakteri gonore
atau mikrob ayanglain akan disebut infeksi non gonore atau non spesifik.

Fasilitas diagnostik lebih lanjut seperti biakan, serologi, pemeriksaan
asam nukleat amplifikasi tehnik (ANAT), dan pcR hanya ditemukan
pada beberapa kota atau hanya terbatas untuk penelitian dan dilayani oleh
laboratoriumn dengan kriteria utama. Pemeriksaan berdasarkan gejala
klinik atau keluhan tidak memberikan hasil yang memuaskan, karena
umunnya infeksi pada perempuan bersifat asimtomatik.

Definisi

Infeksi genital non spesifik (IGNS) yang disepakati ditujukan untuk
infeksi pada perempuan dan merupakan penyakit yang ditularkan melalui
kontak seksual berupa infeksi atau peradangan pada perineum,vagina,
serviks dan rektum yang disebabkan oleh milaoorganisme nonspesifik.
Urefritis non Spesifik digunakan tinnrk infeksi uretra pada laki-laki. Kedua
terminologi tersebut pertama kati digunakan di krggris padatahnlgTl,
pada pemeriksaan tidak ditemukan Ne iserio gononhea dan Trichomonas
vaginalist Berdasarkan kesepakatan IGNS ditujukan unhrk infeksi pada
perempuan sedangkan UNS untuk infeksi pada laki-laki.. Istilah non
spesifik bila kuman penyebab yang umumnya bakteri tidak ditemukan
atau diidentifikasi dengan pemeriksaan laboratorium sederhana 2

88

ョ
瑠
１
１
１
■
理
■
１
１
１
１
１
■
噸
■



Etiologi

Mikroorganisme nonspesifik adalah mikroorganisme yang tidak
dapat ditemukan dengan fasititas laboratorium biasa atau laboratorium
sederhana. Penyebab IGNS meliputi:}8

Chlamydia trachomatis ( 30-50%r)

It[ycoplasmo genitalium ( 15 - 25 %o)

Ureaplasma urealyticum ( I 0-4 0%o)

Lain-lain Q040oA
Trichomonas vaginalis

Candidiasis

Sifilis Primer

Mrus: Herpes simplex , Condyloma akuminata

Bakteri lain :Haemophilus sp, Bacteroides ureolyticts,

- Meningococans, Stapltylococcus saprophyticus, Corynebacteriun
genitalium.

Benda asing

Anomali anatomi pada sistem reproduksi

Alergi

Penyebab tidak diketahui itu yang disebut UNS dan IGNS mumi.

Epidemiologi.

Infeksi Chlamydia trachomatis merupakan penyebab yang
terbanyak, kemudian Mycoplasma genitalium dan Ureaplasma
urealyticum. Di Inggris sejak ditemukannya klamidia dalam wakhr
20 tahun yaitu tahun 1951 sampai1970 terjadi peningkatan infeksi
ldamidia dari kasus nonspesifik yaitu sebanyak 3800 kasus. e pada

tahun 2008 diperkirakan 200,959 kasus khlamidia dilaporkan
dari berbagai ldinik di Inggris dan 1,5 juta kasus di USA. Secara
keseluruhan diperkirakan 15 000 kasus dengan prevalens 4,2 o/o

dimana perempuan lebih banyak bahkan penduduk Afrika Amerika
yang paling tinggi.10,1112 fuga di Thailand pada ibu hamil ditemukan
prevalens 5,7 o/o. prevalens'L4 o/o..13

Orang usia muda terjadi peningkatan pada wanita dibawah 25
tahun dan pria pada usia 20-24 tahun yang merupakan prediksi kuat
untuk terjadinya infeksi ldamidia.la
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Infeksi Chlamydia merupakan penyakit IMS yang paling sering
didunia dengan peningkatan melebihi 90 juta kasus dilaporkan tiap
tahun. Infeksi paling banyak pada usia muda pria dan wanita dan
juga pada pasangan seksual dan banyak menyerang orang selsual
ekonomi dan pendidikan rendah. 1s

Infeksi ini sering ditemukan pada perempuan dewasa yang
sel<sual aktif, dan umumnya berhubungan erat dengan usia
muda pertama kali kontak seksual serta lamanya waktu aktivitas
seksual. Pada area urban, ditemukan 15%o infeksi endoserviks yang
disebabkan oleh Chlamydia, sedangkan pada wanita hamil dengan
s o sio-eko nomi rendah ditemukan sebanyak lebih dari 200/0.16,rZ

Manifestasi klinis

Gejala klinik dari IGNS sangat bervariasi merupakan suatu spekfum
antara asimtomatis, gejala klinis ringan irirggu berat. Demikian pula
kelainan yang dijumpai dari tanpa kelainan sampai kelainan berupa
CMP, Bartholinitis, endometritis sampai gejala di rongga panggul. Secara
garis besar yaitu kita menemukan adanya gejala infeksi dengan hapusan
mukosa servils dimana ditemukan jurntah PMNL yang patologis. a3

Anamnesis

Dalam melalarkan anamnesis harus didapatkan informasi antara lain:

1. Adanya riwayat pasangan seksual dengan keluhan urethritis.
2. FaktorResiko.

Anamnesis faktor resiko merupakan hal penting dalam menegalkan
diagnosis pasien terduga IGNS.

Faktoryang dimalsud antara lain 8

o mempwlyai lebih dari satupasangan seksual dalam 3 bulan teraltrir,
o memiliki pasangan seksual baru dalam 3 bulan teralilrir,
. pasangan seksual terduga MS, terdiagnosis IMS atau berisiko tirgg,

mendapat IMS
. mengalami 1 atau lebih episode IMS dalam 1 bulanterakhir
o ataupasangan seksual mempunyai riwayat yang diatas.

3. Adanya riwayat infertilitas, aborfus, kelahiran BB rendah,
kematian bayi.
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Pemeriksaan dan gejala.

IGNS memberikan keluhan asimtomatis yang terbanyak pada

perempuan dibandingkan pada lakiJaki. Sehingga perlu dilakukan

anamnesis yang cermat tentang adarrya faktor resiko dan melalokan

pemeriksaan lengkap. ( dengan spekulum, kolposkopi atau pemerilsaan

laboratorium lanjut apabila fasilitas tersedia). Pemeriksaan klinik infeksi

klamidia pada perempuan sangat bervariasi nulai dari tidak ada kelainan

pada servila hinggu tampak duh mukopurulen dan rapuhnya serviks.

Gangguan berupa sering kencing, nyeri kencing atau nyeri suprapubis
r8,1e Keluhan adanya duh tubuh berwama kekuningan memerlukan

pemeriksaan yang lebih teliti unhrk menyingkirkan infeksi bakterial

vaginosis, tikhomonasis.

IGNS secara etiologi terbanyak disebabkan oleh chlamydia trachomatis

sehingga pemeriksaan pasangan seksual merupakan hal yang penting.

Adanya infeksi campuran bersama dengan gonore juga banyak

ditemukaq sehingga pengobatan infelsi infeksi ini sering bersamaan

dengan pengobatan gonore.20 Cara penularan Chlantydia pada IGNS

perempuzul belum dapat ditelaah secara baik. Suatu studi komparatif

mengamati laki-laki dengan infeksi chlamydia maupun urefitis gonokok

ditemukan bahwa pasangannya terinfeksi 45 dan 80 persen . Diantara

pasangan wanita para pria dengan infeksi chlamydia dan gonokokus, 45

persen memiliki infeksi chlatnydia dan64 persen terinfeksi gonorrhoe.

Manifestasi klinis infeksi Chlamydia pada wanita antara lain : servisitis,

urefitis, bartolinitis, endometritis, salpingitis dan perihepatitis (Fit -
Hugh-Curtis Syndrome)

Servisitis.

Lebih dan 37% infeksi ini ditandai duh yang mukopurulen pada

pemeriksaandengan alat bantu spekulum.rT Infeksi ini ditandai dengan

eksudat yang mukoid atau mukopurulen terlihat pada endoserviks dan

sekitar I 9 % adanya ektopiyanghipertropik dari serviks. Padapemeriksaan

akan tampak servik udem, dan mudah berdarah, juga ditemui adanya

folikel- folikel serviks.. Keluhan yang sering dijumpai ialah perdarahan

paska koital atau pada intermenstrual; nyeri penrt bagian bawah,
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perdarahan bila tersenhrh, servils rapuh mudah berdarah) dan terdapat

keluhan nyeri milsi. Keluhan kencing tidak enalq jarang dikeluhkan,

lebih sering bila dihubungkan dengan adanyauretritis dan sistitis.

Pada pemerilsaan klinis dapat ditemukan kelainan serviks berupa

eksudat seruiks mukopurulen, erosi, ektopik serviks, serta kemerahan

pada serviks atau folikel folikel kectl,(microfollicles) Gbr 1. Bilapenyakit

berlanjut dapat terjadi komplikasi bartolinitis. Pada wanita dengan ektopik

serviks lebih sering terjadi infeksi Chlamydia karena kebutuhan akan sel

untlk perkembang biakan milaoba (obligat inha seluler bakteri) banyak

epitelkolumnaryangterinfbki.r6,rT,l8,le Keadaan ektopi serviks dapatjuga

ditemukan pada keadaan lain seperti pengguna kontasepsi hormonal,

atau remaja sebelum menstruasi.

Uretritis.

Uretritis ditandai adanya keluhan disuri dan sering miksi. hfeksi
pada serviks dan uretra te{adi pada 50 0/o kasus, dibandingkan infeksi

tunggal yaitu sebesar 25 Yo kasus. Keluhan disuri lebih sering disebabkan

oleh infeksi pada keduanya. 17

Walaupun demikian gejala peradangan urefta dan keluhannya seperti

disuri, sering miksi dan pyuri tidak sering ditemukan.17,le2o Disamping itu
tidak ditemukan adanya hematuri dan nyeri tekan suprapubis.

Bartolinitis.

Infeksi kelenjar bartholin ditandai dengan adanya eksudat yang

keluar dari muara kelenjar. Infeksi banyak dihubungkan dengan infeksi
campuran bersama infeksi gonore. Keluhan berupa nyeri pada daerah labia
mayor dan minor sepertiga bagian bawah dan kadang sampai kesulitan

be{alan. Pada pemeriksaan terjadi pembengkakan padsa labia mayor
dan minor kadang-kadang disertai nyeri tekan. Pada pemeriksaan seket
yang diambil dari muara kelenjar tidak ditemukan adarrya diplokokus
gram negatif . Penatalaksaniurn berupa marsupialisasi dan drainage sering

dilaLrukan. zt:z
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Endometritis.

Dugaan adanya endometritis biasanya berhubungan dengan keluhan

perdarahan abnormal via vagina. Infeksi chlamydia trachomatis dapat

ditemukan dengan melakukan aspirasi uterus. Ditemukan adanya

menorhagi dan metrorhagi hal ini juga ditemukan pada perempuan

dengan salfingitis.

Dapat terjadi infeksi Bartholin karena chlamydia.zo Lebih dari sepanrh

penderita MCV ditemukan endometritis dan salpingitis.zo'zt

Pada wanita yang tidak diobati akan menyebabkan te{adi komplikasi

berat seperti peradangan rongga panggul, kecacatan pada bayi, infertilitas,

kehamilan ektopik dan nyeri pelvis yang laonis. Pada ibu hamil dengan

infeksi klamidia yang tidak diobati akan menyebabkan kelahiran

prematur, pecah ketuban, kelahiran bayi dengan berat badan rendah,

kematian neonates dan endometritis paska partum. 16''i Infbksi klamidia

dapat ditularkan pada bayi pada saat ibu melahirkan. 22,23

Gambar 1 : Gambaran klinis servisitis pada infeksi IGNS
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Pemeriksaan Laboratorium.

A. Pemeriksaan Gram.

Diagnosis uretitis pada laki-laki ditegakkan bila ditemukan jurnlah

PMN lebih dari 5 per lapangan pandang besar. Sedangkan diagnosis

servisitis pada perempuan, apabila ditemukan PMN 10 hingga 30 pMN
perlapangan pandang besar' 20,23.

Kelompok studi infei<si menular Indonesia (KSIMSI PERDOSKD
menggunakan kesepakatan untuk menggunakan perhitungan junlah
PMN> 30/LPB pada spesimen serviks yang terduga IGNS. 2a Dan tidak
ditemukanmya penyebab infeksi spesifik seperti: gonore, bakterial
vaginosis, kandidiasis, trikomoniasis, herpes genitalis.

B. Idenffikasi penyebab lain

L. Pemeriksaan mikroskop langsung

Pada pemerilsaan ini dapat dilihat badan elementer (BE) dan badan
retikulat @R) dengan menggunakan pewamaan Giemsa. pemeriksaan

ini memberikan hasil sensitivitas yang rendah dibandingkan dengan
kultur, dan tidak dianjurkan pada infeksi asimtomatis dan infeksi
subakut. Pemerilsaan ini lebih mempunyai arti diagnosis pada infeksi
klamidia pada 

^41a.x,2a,2L2. Biakan

chlamydia trachomatis adalah parasit obligat intaselular, sehingga
untuk perfumbuhannya membutuhkan sel hidup. sel hidup ini
dibiakan dalam gelas kaca yang disebut biakan monolayer seperti Mc
Coy,BHK-2L,Hela-229.

Tes ini tidak 100 % sensitif dan hasil pertumbuhannya dilihat pada
hari ke tiga.z+'zs

3. Metode pemeriksaan antigen

Pemerilsaan antigen bersifat tidak langsung yaitu melalui pemeriksaan
hasil biakan. Dikenal dua cara pemeriksaan yaitu :

a. Pewamaan imnofluoresen langsung dengan antibodi monoklonal.
(DFE)

b. Penentuan antigen klamidia dari hapusan ureta dilakukan dengan
pemeriksaan ELISA (EIA)
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c. RapidAssay

Tehniknya ialah pemeriksaan membran protein luar atau

lipopoliskarida yang dilabel kemudian dapat dilihat adanya EB,

pemeriksaan ini lebih spesifi.k dibandingkan dengan biakan.

Pemeriksaan DNA. Metode tehnik amplikasi asam nukleat Q.{AAT)
a. Terbentuk DNA Probe non isotope untuk memeriksa RNA

spesifik chlamydia.

b. Polwerase Chain Reaction (PCR). Berupa DNA ampliflkasi

yang paling baik dari semua immunoassay yang ada. Pemeriksaan

ini mempunyai sensitifitas99 o/o dan spesifisitas99 %.

c. Ligase Chain Reaction. Tes ini sangat sensitif terutama untuk

deteksi infeksi pada perempuan yang asimtomatis.

Tes ini merupakanpemeriksaan yang dianjurkan saat ini, dan hasilnya

jauh lebih baik dari biakan.23,24'25

ks Poin of Care GOC)
Dalam keadaan dimana sulit melakukan pemeriksaan TAAN maka

beberapa tes yang juga mempunyai nilai sensitifltas dan spesifitas

bailq dapat dipertimbangkan sebagai tes pilihan. Tes tersebut seperti

ELISA karena termasuk dalam pemeriksaan cepat. Perlu dilakukan

tes konfirmasi untuk POC.26

Biakan

Biakan sejak tahun 1980 merupakan standar emas untuk diagnosis.

Tetapi saat ini digunakan sebagai pendamping, terutama untuk

fasilitas penelitian.23' 2s

Ureaplasla urealyticum dan Mycoplnsma genitalium

Sampai saat ini masih terdapat pro dan konfa tentang Ureaplasma

urealyticum sebagai penyebab uretritis. Tetapi M. genitalium mertpakan

mikroba yang paling sering pada servisitis mukopurulen setelah infeksi

chlanrydia. Kuman ini lebih banyak diisolasi dari pasien IINS dari

pada orang sehat atau pada orang-orang yang mempunyai pengalaman

seks yang berlebihan. Pada perempuan berupa gejala pada servisitis

mukopurulen dan memberikan komplikasi peradangan rongga panggul
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日

atau PRP. Merupakan kuman patogen yang baru dalam golongan
trtlycoplasma.Pertarna kali diisolasi dari kultur duh tubuh ureha seorang

laki-laki urenitis non gonokok pada awal tahun 1980 an dan selanjuhya
dilaporkan sebagai kemungkinan kuman patogen pada infeksi urogenital
laki-laki. Metode pemeriksaan untuk menemukan kuman ini berupa
pemerilsaan biakan.

Biakan dapat dilakukan pada agar darah dan setelah 1 sampai 5 hari,
akan tumbuh koloni berupa titik. Dapat dilakukan pemeriksaan serologi
tapi pemeriksaan ini tidak direkomendasikan sebagai puneriksaan rutin.
Untuk saat ini pemeriksaan terbaru adalah dengan teknik PCR; hingga
saat ini lebih dari 10 pemerilsaan PCR yang digunakan pada lebih dartz}
penelitian menunjukkan adanya hubungan arfiara M.genitalium dengan
uretritis non gonokok. Teknik amplifikasi asam nukleat merupakan salah
satu diagnostik untuk M.genitalium. Tes.PCR berdasarkan reaksi dari
perlekatan MgPa terhadap gen dari M. Genitaliurn. 2425'2't

PENGQtr411111.s,0,2,a

Infeksi Chlnmy dia trachomotis.

Azithromycin 1 grper oral dosis tunggal atau

Doksisiklin 2x 100 mg per oral selama 7 hart.

Obatpilihan lain:

Erythromycin base 4x500 mg per oral selama 7 harl

Atau

Erythromycin ethyl succinate 4x800 mg per oral selama 7 hart

Atau

Levofloxacin 1x500 mg per oral selama 7 hart

Atau

Ofloxacin 2y200 mgper oral selama i hart.

Pengobatan kombinasi

Mengingat tingginya irsiders infeksi campuran dengan infeksi
gonore, maka pada wea atau populasi dengan prevalensi infelsi
gonore yang tinggi direkomendasikan pemberian terapi kombinasi,
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berupa :Azitomisin 1 gram per oral dosis tunggal dikombinasikan
dengan Ceflriaxone 250 mg injeksi intramuskular dosis tunggal

Atau

Azitomisin 1 gram per oral dosis hrnggal kombinasi dengan
pemberian kapsul cefiksim 400 mg per oral dosis tunggal.

Penggunaan Azitromisin 2 gram dosis turggal efektif untuk infeksi
gonokokal dan non gonokokal akan tetapi monoterapi saat ini tidak
direkomendasikan karena kemungkinan terjadinya resistensi
N. go n o rrho e terhadap golon gan makro lid.

Tetrasiklin dan doksisiklin tidak boleh diberikan pada wanita hamil.

My c op I a s m a g e nit o li um dan (J r e ap I a s m a u r e aly t i c um.3 1,32

Pengobatan yang di anjurkan ialah:

Azitromisin 1 gram peroral dosis tunggal atau

Moxifloxacin 400 mg oral 7 sampai 10 hari.33 atau

Doksisiklin 2kali 100 mg

TINDAK LANJUT

Infelisi genital nonspesifik rekuren adalah suatu keadaan setelah 2
minggu pengobatan selesai tetapi keluhan uretritis timbul lagi dan pada
waktu itu pasien telah melakukan hubungan seksual. IGNS atau uNS
persisten adalah keadaan dimana keluhan dan tanda urefitis masih ada
setelah pasien mendapat terapi dan belum berhubungan seksual lagi.
Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penyebab tersering dari uretritis
rekuren atau persisten adalah infeksi campwan den gan M. genitalium atau
u urealyticum atat T vaginalis terutama pada pasien yang sebelumnya
diterapi dengan Doksisiklin, sehingga disebut dengan t-r. urealyikum atau
M. genitalium resisten. Pengobatan yang direkomendasikan pada keadaan
ini adalah diberikan Azifromisin dosis hrnggal dengan kombinasi tablet
metonidazol 2 grarn dosis tungg al atauTinidazol 2 gram oral.z3,24

Upaya pencegahan dan rencana tindak lanjut

Perempuan karena asimtomatis merupakan "high transmitted canier"
untuk terjadinya IMS dan IGNS sehingga penanganan harus optimal,
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karena dapat menjadi sumber penularan, dan mengakibatkan komplikasi
largutan seperti infeftilitas, gangguan pertumbuhan janin bahkan
keganasan. Sehingga memerlukan perhatian lebih serius.2 I,34

Infeksi asimtomatik yang te{adi pada pasangan akan menimbulkan
reinfeksi, rekurensi dan infeksi laten, hal ini merupakan tantangan besar

dalam penanganan IMS bakteri padahal infelsi ini dapat diobati. Hal
yang terbaik untuk preventif adalah melakukan deteksi dini dengan
penapisan dan pengobatan dini kasus terinfeksi dan tatalaksana pada
pasangan seksualnya. Infeksi klamidia merupakan penyakit MS yang
dapat diobati dimana pada perempuzln, keluhan asimtomatis atau minimal
perl u ditangani segera.3s'36

Karena tingginya angka prevalensi infelsi chlamydia yang asimtomatilq
serta tingginy abiay ay angdikeluarkan akibat komplikasi infeks i cht aaty di a
maka tindakan pencegahan penting untuk dilakukan. pencegahan yang
efekif membutuhkan berbagai macam pendekatan, antara lain : 5

. Konseling untuk abstinensi selama terapi.
o Menggunakan kondom secara tepat dan konsisten
. Mengidentifikasi dan mengobati adanya infeksi asimtomatis pada

wanita muda yang seksual aktif
o Mengobati pasangan seksual dari perempuan yang terinfeksi
o Mengenali secara tepat gejala klinis: servisitis dan wefitis.

Penanganan pasangan seksual.

Pasangan seksual pasien harus diperiksa dan diobati untuk mencegah
infeksi berulang meskipun asimtomatik. pemberitahuan kepada pasangan
seksual dapat dilakukan oleh pasien sendiri atau petugas kesehatan, dengan
tetap mempertirnbangkan kerahasiaan. Semua pasangan seksual dalam
jangka waktu 60 hari sebelum timbulnya k.eluhan, idearnya diperiksa dan
diobati.6.7.8

PENUTUP

Infeksi chlantydia, lrlycoplasma dan (Jreaplasma masih merupakan
penyebab infeksi IGNS yang tersering, saat ini Earana, pemeriksan
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penunJang maSih terbatas, sehingga edologl penyebab belllm ctap激

dipttha.Pada pttien perempuan,umunttya gaJa asimtomatis,

sehingga memerlllkan penanganan yang lebih kOmprehensit lnengingat

perempuan daptt mttadi Sumber penularan karena tatalaksana yang

udak adekuat.
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