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Chikungunya disease atau demam Chikungunya adalah satu di antara penyakit
tular vektor (nyamuk) yang saat ini banyak terjadi di Indonesia tidak hanya di
daerah perkotaan tetapi banyak juga di daerah pedesaan. Penyebab penyakit
ini adalah sejenis virus, yaitu Alphavirus (famili Togaviridae) dan ditularkan
lewat nyamuk Aedes aegypti. Jenis Aedes albopictus juga dilaporkan dapat
menularkan penyakit ini.
Penyakit Chikungunya (diucapkan chik’-en-GUN-yah) ditemukan pertama kali
tahun 1952 di Afrika pada suatu tempat yang dinamakan Makonde Plateau.
Tempat ini merupakan daerah perbatasan Tanzania and Mozambique,
kemudian terjadi di Uganda tahun 1963. Di Indonesia, penyakit ini dilaporkan
pertama kali di Samarinda pada tahun 1973, kemudian berjangkit di Kuala
Tungkal, Jambi tahun 1980. Tahun 1983 merebak di Martapura, Ternate,
Yogyakarta. Setelah menghilang hampir 20 tahun, kejadian luar biasa (KLB)
demam Chikungunya terjadi pada awal tahun 2001 di Muara Enim, Sumatera
Selatan dan Aceh, kemudian muncul di Bogor bulan Oktober. Demam
Chikungunya berjangkit lagi di Bekasi (Jawa Barat), Purworejo dan Klaten (Jawa
Tengah) pada tahun 2002. Selanjutnya berkembang hingga sekarang ke
berbagai wilayah lain di Indonesia.
Istilah chikungunya berasal dari bahasa Swahili Afrika, yang berarti (posisi
tubuh) melengkung, hal ini mengacu pada postur penderita yang membungkuk
akibat nyeri sendi hebat (arthralgia) pada lutut, pergelangan, jari kaki dan
tangan serta tulang belakang. Chikungunya dikenal juga sebagai Chicken
guinea, Chicken gunaya and Chickungunya. Adanya kata Chicken juga sering
menimbulkan salah persepsi. Chikungunya ini bersifat self limiting, karena
dapat membatasi diri sendiri dan akan sembuh sendiri.
Penyebab dan Gejala
Penyebab penyakit ini adalah virus chikungunya , yang dikenal dengan nama
Alphavirus dari famili Togaviridae dan ditularkan lewat nyamuk Aedes aegypti
atau Aedes albopictus. Masa inkubasi virus adalah 2-4 hari, dan gejala klinis

dapat berlangsung selama 3-10 hari. Gejala ini bisa hilang sendiri, namun rasa
nyeri masih tertinggal selama berhari-hari sampai berbulan-bulan.
Gejala utama terkena penyakit Chikungunya adalah demam tinggi, sakit perut,
mual, muntah, sakit kepala, nyeri sendi dan otot, serta bintik-bintik merah
terutama di badan dan tangan. Gejala ini menyerupai Demam Berdarah
Dengue, tetapi pada Chikungunya tidak terjadi perdarahan hebat, renjatan
(Schok) ataupun kematian. Seringkali demam ini dikatakan sebagai flu tulang
karena satu di antara gejala yang khas adalah timbulnya rasa pegal-pegal, ngilu,
juga timbul rasa sakit pada tulang-tulang.
Demam chikungunya dapat menyerang semua usia, baik anak-anak maupun
dewasa. Di daerah endemis, seringkali penderita secara mendadak akan
mengalami demam tinggi selama lima hari, sehingga dikenal pula istilah
demam lima hari. Pada anak kecil dimulai dengan demam mendadak, kulit
kemerahan. Ruam-ruam merah itu muncul setelah 3-5 hari. Mata biasanya
merah disertai tanda-tanda seperti flu. Pada anak yang lebih besar, demam
biasanya diikuti rasa sakit pada otot dan sendi, serta terjadi pembesaran
kelenjar getah bening. Pada orang dewasa, gejala nyeri sendi dan otot sangat
dominan, dan menimbulkan kelumpuhan sementara karena rasa sakit bila
berjalan. Namun demikian, Chikungunya tidak menyebabkan kematian dan
kelumpuhan.
Seseorang yang terserang penyakit ini setelah sehat akan membentuk
antibodi yang akan membuat mereka kebal terhadap wabah penyakit ini di
kemudian hari. Dengan demikian, kecil kemungkinan bagi mereka untuk kena
lagi.
Penanganan dan Pengobatan
Seringkali penderita chikungunya meyakini bahwa penyakit ini dapat
mengakibatkan kelumpuhan, karena rasa nyeri pada tulang-tulangnya
terutama di seputar persendian sehingga tidak berani menggerakkan anggota
tubuh. Tetapi sesungguhnya hal ini karena keengganan si penderita
melakukan gerakan karena rasa ngilu pada persendian.
Karena vaksin untuk pencegahan ataupun obat khusus untuk Chikungunya
belum ada, maka penanganannya cukup dengan minum obat penurun panas
dan penghilang rasa sakit. Selain itu yang penting adalah cukup istirahat,
minum dan makanan bergizi. Rasa ngilu pada persendian dapat dihilangkan

dengan obat penghilang rasa sakit dan vitamin untuk penguat daya tahan
tubuh.
Pencegahan
Pencegahan dapat dilakukan dengan mengendalikan nyamuk Aedes aegypti
dan Ae. albopictus si pembawa virus, untuk memutus rantai penularan. Karena
vektor chikungunya sama dengan vektor demam berdarah dengue, maka
upaya pencegahan ini berlaku juga untuk mencegah penularan demam
berdarah.
Pencegahan yang murah dan efektif untuk memberantas nyamuk ini adalah
dengan cara 3M yaitu menguras, menyikat dan menutup tempat-tempat
penampungan air bersih, bak mandi, vas bunga dan sebagainya, paling tidak
seminggu sekali, karena nyamuk tersebut berkembang biak dari telur sampai
menjadi dewasa dalam kurun waktu 7-10 hari. Halaman atau kebun di sekitar
rumah harus bersih dari benda-benda yang memungkinkan menampung air
bersih, terutama pada musim hujan. Pintu dan jendela rumah sebaiknya dibuka
setiap hari, mulai pagi hari sampai sore, agar udara segar dan sinar matahari
dapat masuk, sehingga terjadi pertukaran udara dan pencahayaan yang sehat.
Dengan demikian, tercipta lingkungan yang tidak ideal bagi nyamuk tersebut.
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