
1 
 

Laporan Kasus dan Telaah Kritisi Jurnal Terapi 

 

 

 

Cutaneous Larva Migrans 

 

Oleh: 

Achmad Juanda 

Fitra Habibullah 

 

Pembimbing: 

Nanda Earlia 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAGIAN/SMF ILMU KESEHATAN KULIT DAN KELAMIN 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA 

RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN 

BANDA ACEH 

TAHUN 2017 



ii 
 

KATA PENGANTAR 

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kasus ini. 

Shalawat beserta salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang 

telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman islamiyah, serta kepada 

sahabat dan keluarga beliau. 

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dr. Nanda Earlia, Sp.KK-

FINSDV. yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis 

dalam penyusunan laporan kasus yang berjudul  “Cutaneous Larva Migrans”, 

serta para dokter di bagian/SMF Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin yang telah 

memberikan arahan serta bimbingan hingga terselesaikannya laporan kasus ini. 

Tidak ada kata sempurna dalam pembuatan sebuah laporan kasus. 

Keterbatasan dalam penulisan maupun kajian yang dibahas merupakan beberapa 

penyebabnya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan terhadap 

laporan kasus ini demi perbaikan di masa yang akan datang. 

 

 

 

      Banda Aceh, Februari 2017 

 

         

            Penulis 

 

 



iii 
 

DAFTAR ISI 

            Halaman 

HALAMAN JUDUL .........................................................................................  i 

KATA PENGANTAR .......................................................................................    ii 

DAFTAR ISI ......................................................................................................  iii 

DAFTAR TABEL .............................................................................................  iv 

DAFTAR GAMBAR .........................................................................................  v 

PENDAHULUAN ..............................................................................................  1 

LAPORAN KASUS ...........................................................................................  3  

Identitas Pasien ............................................................................................  3 

Anamnesis ...................................................................................................  3 

Pemeriksaan Fisik Kulit...............................................................................  4 

Diagnosis Banding .......................................................................................  5 

Pemeriksaan Penunjang ...............................................................................  5 

Resume ........................................................................................................  5 

Diagnosa Klinis ...........................................................................................  6 

Tatalaksana ..................................................................................................  6 

Edukasi  .......................................................................................................  6 

Prognosis .....................................................................................................  6 

 

ANALISA KASUS ............................................................................................  7 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................  14 

JURNAL ............................................................................................................  16 

Resume Jurnal .............................................................................................  17 

Kritisi Jurnal  ...............................................................................................  19 

Kesimpulan  .................................................................................................  21



iv 
 

DAFTAR TABEL 

Halaman 

Tabel 1. Diagnosis Banding .....................................................................................     9 

file:///C:/User/Downloads/Lapkas%20skabies%20revisi%202.doc%23_Toc458033590


v 
 

DAFTAR GAMBAR 

Halaman 

Gambar 1. Cutaneous larva migrans. ......................................................................4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/User/Downloads/Lapkas%20skabies%20revisi%202.doc%23_Toc458033590


1 
 

 PENDAHULUAN  

Cutaneous larva migrans merupakan kelainan kulit yang disebabkan oleh 

migrasi larva cacing tambang ke dalam kulit. Larva tersebut menginfeksi  manusia 

sebagai host yang disebabkan oleh kontak manusia pada tanah yang 

terkontaminasi dengan larva tersebut. Larva menembus lapisan epidermis kulit 

lalu bermigrasi 1-2 cm per hari.  Tanda awal adalah papul yang gatal yang 

bermigrasi menjadi konfigurasi serpiginosa. Cutaneous larva migrans juga 

dikenal sebagai creeping eruption yang disebabkan oleh cacing tambang, cacing 

yang paling sering menginfeksi adalah Ancylostoma braziliense dan Ancylostoma 

caninum. Dermatosis terjadi disebabkan oleh larva yang dapat menembus kulit 

dan kemudian berjalan melalui epidermis. (1) 

Cutaneous larva migrans tersebar secara luas tetapi paling umum di 

temukan  pada daerah tropis dan subtropis, terutama Amerika Serikat bagian 

tenggara, Karibia, Afrika, Amerika tengah dan Amerika Selatan, India, dan Asia 

Tenggara. Kontak dengan tanah atau pasir yang terkontaminasi dapat 

menyebabkan terjadinya infeksi. Infeksi dapat dicegah dengan menghindari 

kontak kulit langsung dengan tanah yang terkontaminasi. Larva menembus kulit 

manusia dan bermigrasi sampai beberapa sentimeter per hari, biasanya berada 

antara stratum germinativum dan stratum korneum. Hal ini akan menyebabkan 

terjadinya reaksi inflamasi eosinofilik secara lokal. Kebanyakan larva tidak dapat 

berkembang lebih lanjut atau menyerang ke bagian yang lebih dalam dari kulit, 

dan larva akan mati setelah beberapa hari atau beberapa bulan. (2) 

Pemeriksaan laboratorium seperti peningkatan eosinofil, IgE total, dan 

titer antibodi filarial jarang membantu. Biopsi kulit juga tidak disarankan karena 

parasit sering berada diluar lesi yang tak terlihat. (1) Diagnosis cutaneous larva 

migrans berdasarkan temuan klinis, dapat didiagnosis secara klinis ketika terjadi 

creeping eruption, Jika tak tampak maka biopsi kulit diperlukan untuk melihat 

secara histopatologi seperti larva yang terperangkap pada kanal folikel, stratum 

korneum, atau dermis, dan juga infiltrat eosinofilia. Pemeriksaan kerokan kulit 
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pasien dapat mengetahui larva tersebut hidup atau mati jika diperiksa dengan 

mikroskop cahaya serta menggunakan minyak mineral. (2) 

Berbagai cara telah digunakan untuk pengobatan cutaneous larva migrans, 

Salah satu metode adalah nitrogen cair yang digunakan untuk menghancurkan 

larva. cryotherapy dengan cairan nitrogen tidak dianjurkan karena larva biasanya 

terletak beberapa sentimeter dari luar lesi yang tak terlihat dan sangat sulit 

menemukan posisi yang tepat pada larva. Beberapa hal menunjukkan larva dapat 

hidup pada suhu -21 
o
C selama lebih dari 5 menit. Alasan lain bahwa cryotherapy 

tidak disukai yaitu dapat terjadinya ulserasi kronis jika prosedur tersebut tidak 

dilakukan dengan baik. (3) 

Pengobatan yang efektif yang berhubungan dengan cacing tambang adalah 

antihelmintik oral maupun topical. Ivermectin, Albendazol, dan Tiabendazol 

adalah obat yang dapat diterima untuk pengobatan sistemik. Lini pertama adalah 

ivermectin dan albendazole. Ivermectin sangat efektif namun kontraindikasi pada 

anak-anak dibawah usia lima tahun. (2) 

Pengobatan pada penyakit ini memerlukan pengobatan yang berulang. 

Terapi topikal yang dapat digunakan adalah thiabendazole atau albendazole 10 % 

karena larva dapat bermigrasi di luar lesi yang tak terlihat dan lokasi yang tidak 

dapat ditentukan serta efek samping yang diberikan maka dari beberapa literatur 

menyebutkan bahwa eksisi atau cryotherapy tidak dianjurkan dilakukan. (3) 

Meskipun memiliki efek samping, penelitian di Pakistan menunjukkan bahwa 

efektivitas cryotherapy yang dikombinasikan dengan albendazole memberikan 

angka keberhasilan terapi lebih tinggi (100%) dibandingkan penggunaan 

albendazole sendiri (22%). (10) Pada wanita hamil yang menderita cutaneous 

larva migrans penggunaan antelmintik tidak dianjurkan, sehingga penggunaan 

cryotherapy merupakan terapi yang paling aman digunakan. (1) 



3 
 

LAPORAN KASUS 

 Identitas Pasien 

Nama    : Ny. M 

Umur     : 37 tahun 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Suku    : Aceh 

Agama    : Islam 

Pekerjaan   : Petani 

Status Pernikahan  : Sudah menikah 

Berat Badan   : 45 kg 

Alamat   : Darussalam 

Tanggal Pemeriksaan  : 02 Februari 2017 

Jaminan   : BPJS 

Nomor CM   : 0-96-66-10 

 Anamnesis 

Keluhan Utama 

Pasien datang dengan keluhan gatal pada lengan kanan, lengan kiri, paha 

kanan dan paha kiri. 

Riwayat Penyakit Sekarang 

 Pasien datang dengan keluhan gatal gatal pada lengan kanan, lengan kiri, 

paha kanan, dan paha kiri yang dirasakan sejak ± 1 bulan yang lalu. Gatal-gatal 

disertai bengkak kemerahan pada kulit yang membentuk terowongan yang 

berkelok. Awalnya kedua tangan dan paha pasien terasa bengkak, panas dan 

merah tanpa adanya gambaran terowongan didapatkan setelah pasien pulang 

bertani. Beberapa hari kemudian keluhan tersebut bertambah dan membentuk 

terowongan yang berkelok. Pasien juga mengaku pernah menggaruk-garuk namun 

kelokan semakin bertambah. Pasien merasa tidak nyaman dengan adanya keluhan 

tersebut sehingga pasien berobat ke puskesmas dan mendapatkan obat makan dan 
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obat salep namun tidak berkurang, setelah itu pasien dirujuk untuk datang ke 

poliklinik kulit dan kelamin untuk diobati. 

Riwayat penyakit dahulu   

Pasien sebelumnya tidak pernah mengalami keluhan yang sama seperti saat 

ini. 

Riwayat penyakit keluarga 

 Tidak ada anggota keluarga yang memiliki keluhan yang sama seperti 

pasien. 

Riwayat pemakaian obat 

Pasien mengkonsumsi obat puskesmas berupa obat makan dan obat salep, 

namun pasien tidak ingat nama obat yang digunakan. 

Riwayat kebiasaan sosial yang terkait 

Pasien merupakan seorang petani yang sangat jarang menggunakan sarung 

tangan dan alas kaki saat bertani. 

 Pemeriksaan Fisik Kulit 

Status Dermatologis 
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Gambar 1. Cutaneous Larva Migrans 

Regio : Ante brachii dekstra et sinistra, femoralis dekstra et sinistra 

Deskripsi lesi : Tampak papul eritematous linear, konfigurasi linear dan 

serpiginosa membentuk terowongan, jumlah multiple, dengan 

distribusi bilateral. 

 Diagnosis Banding 

1. Cutaneous larva migrans 

2. Skabies 

3. Tinea korporis 

4. Strongyloidiasis 

5. Dermatitis alergika 

 Pemeriksaan Penunjang 

Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada kasus ini yaitu 

pemeriksaan histopatologi. Namun pada pasien ini tidak dilakukan pemeriksaan 

histopatologi. 

 Resume 

  Pasien perempuan dengan inisial Ny. M berumur 37 tahun bekerja sebagai 

petani datang dengan keluhan gatal pada kulit dan kemerahan disertai terowongan 

pada kulit. Pada status dermatologis regio brachii dekstra et sinistra dan femoralis 
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dekstra et sinistra tampak papul eritematous linear, konfigurasi linear dan 

serpiginosa membentuk terowongan, jumlah multiple, dengan distribusi bilateral. 

 Diagnosis Klinis 

Cutaneous larva migrans 

 Tatalaksana 

Terapi Oral : 

- Albendazole 400mg singledose 

Tindakkan  

- Ethyl chlorida spray selama 30 detik singledose (pada lesi) 

   Edukasi 

- Menjelaskan bahwa penyakit ini timbul akibat infeksi larva cacing oleh 

karena kontak dengan lingkungan yang terkontaminasi dengan larva cacing. 

- Selalu menggunakan alas kaki dan sarung tangan saat bekerja. 

- Menggunakan alas seperti tikar atau kursi saat beristirahat dan mencegah 

kontak dengan tanah atau pasir secara langsung dengan kulit saat bekerja. 

 

 Prognosis 

- Quo ad vitam  : Dubia ad Bonam 

- Quo ad fungtionam : Dubia ad Bonam 

- Quo ad sanactionam : Dubia ad Bonam 
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ANALISA KASUS 

Pada kasus ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien perempuan 

berusia 37 tahun di Poli Penyakit Kulit dan Kelamin RSUDZA pada tanggal 02 

Februari 2017. Pada anamnesis didapatkan, pasien datang dengan keluhan gatal 

gatal pada lengan kanan, lengan kiri, paha kanan, dan paha kiri yang dirasakan 

sejak ± 1 bulan yang lalu. Awalnya kedua tangan dan paha pasien terasa bengkak, 

panas dan merah tanpa adanya gambaran terowongan didapatkan setelah pasien 

pulang bertani. Beberapa hari kemudian keluhan tersebut bertambah dan 

membentuk terowongan yang berkelokan. Pada pemeriksaan fisik dermatologis, 

tampak adanya papul eritematous, jumlah multiple, konfigurasi linear dan 

serpiginosa membentuk terowongan, dengan distribusi bilateral. Berdasarkan hasil 

anamnesis dan pemeriksaann fisik dermatologis, maka diagnosis banding yaitu, 

cutaneous larva migrans, skabies, tinea korporis, strongyloidiasis, dan dermatitis 

alergika. 

Cutaneous larva migrans merupakan kelainan kulit yang disebabkan oleh 

migrasi larva cacing tambang ke dalam kulit. Larva tersebut menginfeksi  manusia 

sebagai host yang disebabkan oleh kontak manusia pada tanah yang 

terkontaminasi dengan larva tersebut. Selama berada dilapisan kulit tersebut, larva 

akan berjalan setelah hari ke-4 membentuk terowongan pada kulit memberikan 

gambaran papul eritematous dengan konfigurasi linear dan/atau serpiginosa 

bermigrasi 1-2 cm per hari.  Tanda awal adalah papul yang gatal yang bermigrasi 

menjadi konfigurasi yang berkelok-kelok. Larva yang menembus kulit yang masih 

utuh akan hidup dilapisan dermis dan terkadang berada dilapisan atas dermis 

selama 1 sampai 3 bulan dan mati karena tidak mampu bertahan dan melajutkan 

siklus hidup pada host manusia.. Bahkan pada beberapa penelitian dikatakan 

bahwa larva dapat bertahan selama lebih dari satu tahun. (1) (6) 

Pemeriksaan penunjang yang dilakukan untuk menunjang diagnosis pada 

kasus cutaneous larva migrans adalah pemeriksaan histopatologi. Diharapkan 

hasil dari pemeriksaan histopatologi pada cutaneous larva migrans didapatkan 

adanya larva pada canal folikel, stratum korneum, atau lapisan dermis, bersamaan 

dengan infiltrasi eosinofil. Pemeriksaan  histopatologi tidak harus selalu dilakukan 
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dikarenakan diagnosis sudah dapat ditegakkan melalui anamnesis dan 

pemeriksaan fisik. (3) 

Scabies merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh kutu/tungau/mite 

Sarcoptes scabiei varian hominis yang memiliki siklus kehidupan sepenuhnya 

berada di dalam epidermis. Gejala berupa pruritus dengan distribusi lesi dan 

riwayat epidemiologi yang khas. Pruritus muncul biasanya pada malam hari 

setelah 4-6 minggu masa inkubasi. Lesi dapat ditemukan pada sela-sela jari, 

pergelangan tangan, sisi telapak tangan, siku, aksila, lipatan-lipatan tubuh, 

skromtum, penis, labia dan areola pada wanita. Gambaran patogmonis berupa 

terowongan berdinding tipis yang berkelok-kelok dan/atau linear dengan panjang 

1-10mm, disebabkan perpindahan kutu pada stratum korneum, dan terdapat 

vesikel pada salah satu ujung yang berdekatan dengan kutu yang sedang 

menggali terowongan, dan dikelilingi eritema ringan. Pemeriksaan kerokan kulit 

digunakan untuk mengidentifikasi adanya kutu, telur atau scybala (feces). (3) 

Tinea Corporis merupakan kelainan kulit yang disebabkan oleh infeksi 

jamur yang lokasinya berada di seluruh bagian tubuh seperti di badan, kaki, 

tangan, tapi tidak termasuk telapak tangan, pangkal paha, dan telapak kaki. 

Gejala klasik dari tinea corporis adalah berbentuk lesi plak eritematous aktif, 

berbatas tegas seperti cincin atau serpiginosa. (2) 

Strongyloidiasis merupakan infeksi yang disebabkan oleh cacing gelang 

(round worm) dengan manusia sebagai satu-satunya host untuk berkembang-biak. 

Selama fase infeksi, manifestasi terhadap kulit umumnya muncul yaitu berupa 

erupsi urtikaria atau larva currens. Larva currens merupakan lesi pruritus dengan 

konfigurasi serpiginosa. Berbeda dengan cutaneous larva migrans, kecepatan 

migrasi dapat mencapai 5-10 cm perjam dan menghilang setelah beberapa jam. 

Penegakkan diagnosa berdasarkan karakteristik gambaran klinis. Ditemukannya 

larva pada feses, isi usus halus, dan cairan tubuh lainnya dapat menegakkan 

diagnosa. Biopsi kulit umumnya gagal untuk menemukan adanya larva, namun 

pada pemeriksaan ini akan ditemukan adanya gambaran purpura dan lesi petikie 

dengan hiperinfeksi. (3) 

Dermatitis alergika merupakan kelainan kulit yang berupa eczema papul, 

vesikel, dan rasa gatal. Gambaran lesi berupa papul konfluen, vesikel, erosi, dan 
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krusta, dan terdapatnya rasa gatal. Penyakit ini ditegakkan berdasarkan adanya 

riwayat terpapar alergen, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang berupa 

patch test, tes provokatif, dan photopatch test. (3) (6) 

 

Tabel 1. Diagnosa Banding 

No Diagnosis 
Alasan 

Diagnosis 
Definisi 

Deskripsi 

Lesi 
Gambar 

1 Cutaneous larva 

migrans 

Tampak lesi 

pruritus disertai 

bengkak 

kemerahan pada 

kulit yang 

berkelok-kelok. 

Awalnya kedua 

tangan dan paha 

pasien terasa 

bengkak, panas 

dan merah tanpa 

adanya 

gambaran 

kelokan 

didapatkan 

setelah pasien 

pulang bertani. 

Beberapa hari 

kemudian 

keluhan tersebut 

bertambah dan 

membentuk 

kelok-kelokan 

Cutaneous Larva 

migrans 

merupakan 

kelainan kulit 

yang disebabkan 

oleh migrasi 

larva cacing 

tambang ke 

dalam kulit. 

Tampak 

papul 

eritematous, 

jumlah 

multiple, 

konfigurasi 

linear dan 

serpiginosa 

membentuk 

terowongan, 

dengan 

distribusi 

bilateral. 
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2 Scabies Lesi dapat 

ditemukan pada 

sela-sela jari, 

pergelangan 

tangan, sisi 

telapak tangan, 

siku, aksila, 

lipatan-lipatan 

tubuh, 

skromtum, 

penis, labia dan 

areola pada 

wanita. 

Gambaran 

patogmonis 

berupa 

terowongan 

berdinding tipis 

yang berkelok-

kelok dan/atau 

linear dengan 

panjang 1-

10mm, 

disebabkan 

perpindahan 

kutu pada 

stratum 

korneum, dan 

terdapat vesikel 

pada salah satu 

ujung yang 

berdekatan 

dengan kutu 

yang sedang 

menggali 

terowongan, 

dan dikelilingi 

eritema ringan 

Scabies 

merupakan 

penyakit kulit 

yang disebabkan 

oleh 

kutu/tungau/mite 

Sarcoptes 

scabiei varian 

hominis yang 

memiliki siklus 

kehidupan 

sepenuhnya 

berada di dalam 

epidermis 

Tampak 

papul 

dengan 

ekskoriasi 

dan krusta, 

jumlah 

multiple, 

konfigurasi 

linear 

membentuk 

terowongan, 

dengan 

distribusi 

bilateral 
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3 Tinea Corporis Adanya rasa 

gatal yang 

dialami pasien 

dan terdapat 

lesi yang 

bentuk 

serpiginosa 

Tinea Corporis 

merupakan 

kelainan kulit 

yang disebabkan 

oleh infeksi 

jamur yang 

lokasinya berada 

di seluruh 

bagian tubuh 

seperti di badan, 

kaki, tangan, 

tapi tidak 

termasuk telapak 

tangan, pangkal 

paha, dan 

telapak kaki.  

Tampak 

plak 

eritematous, 

disertai 

central 

healing dan 

terdapat 

pustula atau 

vesikel pada 

bagian 

tepinya, 

jumlah 

multiple dan 

konfigurasi 

annular 

 

4 Strongyloidiasis Lesi berupa 

erupsi urtikaria 

atau larva 

currens yaitu 

merupakan lesi 

pruritus dengan 

konfigurasi 

serpiginosa. 

Strongyloidiasis 

merupakan 

infeksi yang 

disebabkan oleh 

cacing gelang 

(round worm) 

dengan manusia 

sebagai satu-

satunya host 

untuk 

berkembang-

biak. Selama 

fase infeksi, 

manifestasi 

terhadap kulit 

umumnya 

muncul yaitu 

berupa erupsi 

urtikaria atau 

larva currens 

Tampak lesi 

berupa 

erupsi 

urtikaria 

dengan 

konfigurasi 

serpiginosa. 
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Berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik dermatologi, didapatkan 

riwayat pasien terpapar oleh tanah saat pasien mengerjakan pekerjaannya sebagai 

seorang petani dan didapatkan lesi pruritus dengan gambaran papul eritematous 

konfigurasi linear dan serpiginosa yang membentuk terowongan dengan jumlah 

multiple pada regio tungkai dan tangan, sehingga diagnosis klinis yang ditegakkan 

pada pasien ini adalah cutaneous larva migrans. (3) 

Pasien bekerja sebagai petani dan sangat jarang menggunakan alas kaki dan 

sarung tangan. Pada penelitian yang dilakukan di Manaus, Brazil tahun 2016, 

Reichert F. dkk. mendapatkan angka penderita cutaneous larva migrans yang 

disebabkan oleh cacing tambang lebih banyak pada kelompok yang tidak 

menggunakan alas kaki (26,1%) dibandingkan kelompok yang selalu 

menggunakan alas kaki saat berjalan dilingkungan bertanah dan berpasir (1,5%). 

(5) 
 

 Infeksi cutaneous larva migrans bersifat self-limited dan dapat sembuh 

sendiri setelah kematian larva karena tidak mampu bertahan hidup didalam tubuh 

host manusia. Pengobatan diberikan oleh karena gejala pruritus yang berat dan 

lama, dan meningkatnya risiko infeksi oleh karena ekskoriasi yang disebabkan 

garukan. Tatalaksana gold-standard cutanous larva migrans adalah antiparasitik, 

ivermectin. Pada beberapa penelitian, efektifitas ivermectin dibandingkan 

albendazole menunjukkan bahwa ivermectin memiliki tingkat keberhasilan terapi 

lebih tinggi (100%) dibandingkan albendazole (46%). Pemberian tiabendazole 

5 Dermatitis 

Alergika 

Adanya rasa 

gatal yang 

dialami pasien 

dan terdapat lesi 

yang berbentuk 

papul. 

Dermatitis 

alergika 

merupakan 

kelainan kulit 

yang berupa 

eczema papul, 

vesikel, dan rasa 

gatal 

 

Adanya lesi 

berupa 

papul 

konfluen, 

vesikel, 

erosi, dan 

krusta, dan 

terdapatnya 

rasa gatal 
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15% memberikan angka keberhasilan terapi mencapai 98%, namun memiliki 

angka keberhasilan yang kecil jika didapatkan lesi yang multipel dan terapi ini 

lebih mahal. (1)  Ivermectin diberikan dengan dosis 200µg/kg setiap hari selama 

3 hari. Albendazole diberikan dengan dosis 400 atau 800 mg setiap hari selama 3 

hari. Pemberian Tiabendazole atau albendazole 10% 3 kali sehari selama 5 hari. 

(3) (6) (7) Antibiotik diberikan untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder. 

Kortikosteroid salep dan antihistamin oral dapat diberikan untuk mengurangi 

gejala inflamasi dan pruritus walaupun bukan merupakan modalitas terapi utama 

dalam mengobati cutaneous larva migrans. (8) Terapi yang diberikan pada 

pasien ini berupa albendazole 400 mg singledose dan chloretil spray. Penggunaan 

chloretil sebagai terapi cryotherapy tidak direkomendasikan oleh beberapa 

sumber dimana sangat sulit menentukan lokasi larva serta prosedur ini biasanya 

akan memberikan rasa nyeri. (9) Meskipun memiliki efek samping, penelitian di 

Pakistan menunjukkan bahwa efektivitas cryotherapy yang dikombinasikan 

dengan albendazole memberikan angka keberhasilan terapi lebih tinggi (100%) 

dibandingkan penggunaan albendazole sendiri (22%). (10) Pada wanita hamil, 

penggunaan antelmintik merupakan kontraindikasi, sehingga penggunaan 

cryotherapy merupakan terapi yang paling aman digunakan. (1) Cara penggunaan 

cryotherapy (nitrogen cair dan chloretil) adalah dengan  menyemprotkan nitrogen 

cair/chloretil spray pada seluruh lesi selama 30-60 detik. (10) 

 Prognosis pada kasus cutaneous larva migrans dari quo ad vitam, quo ad 

fungtionam, dan quo ad sanactionam pada umumnya baik karena bersifat self-

limited disease.
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Keberhasilan Penggunaan Liquid Nitrogen dan Albendazole 

Dalam Mengobati Cutaneous Larva Migrans 

Naseema Kapadia, Tasneem Borhany, dan Maria Farooqui 

Tujuan Untuk menentukan efikasi kombinasi pengobatan Albendazole bersama 

dengan nitrogen cair pada cutaneous larva migrans. 

Metode Delapan belas kasus cutaneous larva migrans dikumpulkan dan dibagi 

menjadi dua kelompok. Grup-A diberikan Albendazole oral 400 mg sekali per 

hari bersama dengan steroid topikal dan cetirizine oral 10 mg sekali pada malam 

hari selama 7 hari. Grup-B juga menerima Albendazole oral 400 mg sekali per 

hari bersama dengan cetirizine 10 mg sekali pada malam hari tetapi mereka juga 

menerima nitrogen cair sekali pemakaian untuk membekukan larva. 

Hasil Didapatkan bahwa hanya 2 dari 9 (22%) menunjukkan peningkatan pada 

Grup-A sedangkan 78% lainnya harus diberikan cryotherapy nitrogen cair pada 

hari ke 3-7 setelah pemberian Albendazole untuk mencegah migrasi larva. Pada 

Grup-B, perbaikan mencapai angka 100% dan sembilan pasien berhasil diobati. 

Kesimpulan Penggunaan nitrogen cair bersama dengan anti-helminths oral sangat 

efektif dalam mengobati cutaneous larva migrans daripada penggunaan 

Albendazole oral saja. 
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RESUME 

Cutaneous larva migrans (CLM), umumnya dikenal sebagai creeping 

erruption disebabkan oleh migrasi larva cacing tambang di kulit manusia. Spesies 

yang umumnya menyebabkan kondisi tersebut termasuk Ancylostoma (A.) 

braziliense, A. caninum, A. ceylanicum, Uncinaria stenocephala dan Bunostomum 

phlebotomum. Pasien datang dengan keluhan gambaran lesi linear serpiginosus 

yang bergerak di dalam kulit, diserta dengan rasa gatal dan riwayat terpapar larva. 

Infeksi bakteri super terjadi sebagai akibat dari garukkan. Biasanya 

mempengaruhi orang-orang dengan status sosial-ekonomi yang buruk dan dapat 

menyebabkan morbiditas yang berat. 

Cacing tambang dewasa berada dalam usus kucing dan ova dikeluarkan 

didalam feses. Ova kemudian menetas menjadi larva di bawah iklim yang panas 

dan lembab dan tinggal di tanah dan pasir pantai dan tempai lainnya. Hal ini dapat 

menginfeksi manusia yang terkena kontak dengan tanah dan pasir yang terinfeksi. 

Lesi umumnya terjadi pada kaki, lengan dan badan. 

 Pengobatan didasarkan pada penggunaan obat oral (Albendazole atau 

ivermectin) atau topikal thiabendazole. Semua modalitas ini telah digunakan 

dengan hasil yang bervariasi. Terkadang diperlukan penggunaan kombinasi 

keduanya. 

 Penelitian ini dilakukan di Departemen Dermatologi, Rumah Sakit Abbasi 

Shaheed, dan di klinik rawat jalan di Rumah Sakit Universitas Aga Khan, Karachi 

selama periode 2 tahun mulai Desember 2008 sampai Desember 2010. Seluruh 

pasien yang datang ke rumah sakit ini dibagi menjadi dua kelompok yang terdiri 

dari 9 anggota  untuk masing-masing kelompok-A dan B. Grup-A diberi 

Albendazole oral 400 mg / hari bersama dengan steroid topikal dan cetirizine oral 

sedangkan kelompok-B juga diberi cryotherapy dengan waktu pembekuan selama 

30 - 60 detik bersama dengan rejimen yang disebutkan di atas. 

 Efikasi dikategorikan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan untuk gejala 

dan lesi mengalami hal seperti di bawah ini: hilangnya semua tanda awal dan 

gejala relevan yang disebabkan lesi dengan sangat baik; baik (remisi tapi tanpa 

hilangnya semua tanda-tanda awal dan gejala yang relevan dengan lesi sebagian) 

dan buruk (tidak ada remisi tanda-tanda awal dan gejala atau kekambuhan lesi 
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meskipun telah diterapi). Pasien juga ditanyakan mengenai efek samping. Hasil 

digambarkan sebagai nilai rata-rata, range dan persentase. 

 Durasi penyakit dalam kelompok-A adalah 7 - 10 tahun sedangkan pada 

kelompok-G adalah 6 - 7 tahun. Area yang paling sering terkena pada kedua 

kelompok adalah tungkai dan badan. Efek samping yang umumnya terjadi adalah 

blister (2%) dan pigmentasi transient (2%), pada kedua kelompok. 

 Hanya 2 dari 9 pasien (22%) yang dapat diobati dengan Albendazole saja 

dimana 9 dari 9 pasien (100%) berhasil diterapi dengan kombinasi Albendazole 

dan cryotherapy. 

 Menurut pedoman yang diterbitkan oleh Hospital of Tropical Diseases, tiga 

modalitas berbeda yang disarankan untuk pengobatan adalah thiabendazole 10% 

cream, Albendazole oral 400 mg/hari dengan atau tanpa cryotherapy dan dosis 

tunggal ivermectin. 

 Pada beberapa penelitian lainnya pemberian terapi cryotherapy saja tidak 

menunjukkan angka keberhasilan 6 pasien dan 2 di antara mereka juga dilaporkan 

mengalami blisters. Dalam studi lain, 7 pasien diobati dengan cryotherapy saja 

dilaporkan tidak adanya perbaikan. 

 Studi ini menunjukkan bahwa pentingnya terapi kombinasi dalam 

mengobati cutaneous larva migrans dengan memberikan hasil yang menjanjikan. 

Keterbatasan utama dari penelitian ini adalah ukuran sampel yang kecil dimana 

hanya pasien-pasien inilah yang ditemui selama periode penelitian. 

 Kesimpulan penelitian ini adalah pada penggunaan kombinasi oral 

Albendazole dan nitrogen cair akan memberikan efektifitas baik dalam mengobati 

cutaneous larva migrans. 
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TELAAH KRITIS JURNAL TERAPI 

Keberhasilan Penggunaan Liquid Nitrogen dan Albendazole 

Dalam Mengobati Cutaneous Larva Migrans 

Naseema Kapadia, Tasneem Borhany, dan Maria Farooqu 

 

1. Apakah alokasi subjek penelitian ke 

kelompok  terapi atau kontrol betul-

betul secara acak atau tidak? 

- Ya 

 

 Semua pasien dengan penyakit 

yang termasuk dalam studi 

diambil dari semua usia dan 

jenis kelamin. Mereka yang 

menerima segala jenis 

pengobatan di masa lalu atau 

yang masih memiliki infeksi 

cacing tambang persisten tidak 

dimasukkan kedalam penelitian 

ini. Seluruh pasien ini dibagi 

menjadi dua kelompok yang 

terdiri dari 9 anggota  untuk 

masing-masing kelompok-A dan 

B. 

2. Apakah semua keluaran (outcome) 

dilaporkan? 

- Ya 

 

Efek samping yang 

umumnya terjadi adalah blister 

(2%) dan pigmentasi transient 

(2%), pada kedua kelompok. 

Dalam penelitian ini, ditemukan 

bahwa 2 dari 9 pasien (22%) 

yang dirawat dengan 

Albendazole oral saja respon 

terhadap pengobatan sedangkan 

7 pasien (77%) memerlukan 
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cryotherapy sebagai pengobatan 

tambahan dan sembuh setelah 

sesi tunggal cryotherapy. 

3. Apakah  lokasi studi  menyerupai 

lokasi anda bekerja atau tidak? 

- Ya 

 

 Penelitian dilakukan di Rumah 

Sakit Abbasi Shaheed, dan di 

klinik rawat jalan di Rumah 

Sakit Universitas Aga Khan, 

Karachi. Dilokasi penelitian 

tersedia obat seperti 

Albendazole oral, cryotherapy 

dan ivermectin. Albendazole 

oral tersedia di RSUDZA namun 

tidak dengan cryotherapy 

nitrogen cair dan ivermectin. 

4. Apakah kemaknaan statistik maupun 

klinik dipertimbangkan atau 

dilaporkan? 

- Tidak diketahui 

 

 Tidak ada ada statik yang 

menunjukkan kemaknaan 

penelitian pada terbitan jurnal. 

5. Apakah tindakan terapi yang 

dilakukan dapat dilakukan di tempat 

anda bekerja? 

- Tidak 

 Albendazole oral tersedia di 

RSUDZA namun tidak dengan 

cryotherapy nitrogen cair dan 

ivermectin. 

6. Apakah semua subjek penelitian 

diperhitungkan dalam kesimpulan? 

- Ya 

 

 Dalam penelitian ini, ditemukan 

bahwa 2 dari 9 pasien (22%) 

yang dirawat dengan 

Albendazole oral saja respon 

terhadap pengobatan sedangkan 

7 pasien (77%) memerlukan 

cryotherapy sebagai pengobatan 

tambahan dan sembuh setelah 

sesi tunggal cryotherapy. Pada 
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kelompok-B, 9 pasien (100%) 

sembuh dengan terapi 

kombinasi menunjukkan bahwa 

obat bekerja baik secara 

sinergis. 

  

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil kritisi jurnal, didapatkan 4 jawaban “Iya”, 1 jawaban 

“Tidak”, dan 1 jawaban “Tidak diketahui” dari total 6 pertanyaan, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa jurnal dengan judul “Keberhasilan Penggunaan Liquid 

Nitrogen dan Albendazole Dalam Mengobati Cutaneous Larva Migrans” ini 

layak dibaca dan layak untuk diadaptasikan sebagai penelitian lanjutan di 

RSUDZA. 

 


