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NEMATODA USUS

• Ascaris lumbricoides, 

• Toxocara canis dan Toxocara cati, 

• Necator americanus dan Ancylostoma duodenale,

• Ancylostoma braziliense, Ancylostoma caninum 
dan Ancylostoma ceylanicum, 

• Trischuris trichiura, 

• Strongyloides stercoralis, 

• Enterobius vermicularis dan 

• Trichinella spiralis



Ascaris lumbricoides

Klasifikasi

Phylum : Nemathelminthes
Class : Nematoda
Subclass : Secernemtea
Ordo : Ascoridida
Super famili: Ascoridciidea
Genus : Ascaris
Species : Ascaris lumbricoides

- Jantan: ukuran 10-30 cm,
terdapat spikula atau bagian
seperti untaian rambut di ujung
ekornya (posterior)
- Betina: ukuran 22-35 cm,
disepertiga depan terdapat bagian
yang disebut cincin atau gelang
kopulasi, bertelur ± 200.000 telur
per harinya
- Telur yang telah dibuahi
berukuran 60x45 mikron,
sedangkan telur yang tak dibuahi,
bentuknya lebih besar sekitar
90x40 mikron



Ascaris lumbricoides

• Epidemiologi: Di Indonesia, prevalensi askariasis tinggi, terutama pada 
anak-anak. Frekuensinya antara 60-90%

Siklus Hidup:



• Potologi: Gejala gangguan usus ringan seperti 
mual, nafsu makan berkurang, diare atau 
konstipasi. Efek yang serius terjadi bila cacing-
cacing menggumpal dalam usus sehingga terjadi 
obstruksi usus (ileus). Pada keadaan tertentu 
cacing dewasa mengembara ke saluran empedu, 
apendiks atau ke bronkus dan menimbulkan 
keadaan gawat darurat sehingga kadang-kadang 
perlu tindakan operatif .

• Pencegahan dan Pengendalian: Pemakaian 
jamban keluarga  sehat agar tidak mencemari 
tanah dengan tinja

Ascaris lumbricoides



Toxocara canis 
dan 

Toxocara cati

• Klasifikasi

Phylum  : Nemathelminthes  
Class  : Nematoda
Subclass  : Secernemtea
Ordo  : Ascoridida
Super famili : Ascoridciidea
Genus  : Toxocara
Species  : Toxocara canis /cati

Morfologi: 
Jantan T.canis: ukuran 3.6 – 8.5 cm, 
T.cati: ukuran 2.5 – 7.8 cm, ekornya 
lurus dan meruncing (digitiform)
Betina T.canis: ukuran 5.7 – 10 cm, Tcati: 
ukuran 2.5 – 14 cm, ekornya bulat 
meruncing
Bentuknya menyerupai Ascaris 
lumbricoides muda.
Toxocara canis: terdapat sayap servikal 
yang berbentuk seperti lanset, 
ditemukan pada anjing
Toxocara cati: bentuk sayap lebih lebar, 
sehingga kepalanya menyerupai kepala 
ular kobra, ditemukan pada kucing
Cacing ini dapat hidup pada manusia 
sebagai parasit yang mengembara dan 
menyebabkan penyakit yang disebut 
Visceral larva migrans



Toxocara canis dan Toxocara cati
• Epidemiologi: Prevalensi Toxokariasis pada anjing dan kucing 

pernah dilaporkan di Jakarta masing-masing mencapai 38.3 % 
dan 26.0 %.

Siklus Hidup



Toxocara canis dan Toxocara cati

• Patologi dan Gejala Klinis: Pada manusia larva 
cacing tidak menjadi dewasa dan 
mengembara di alat-alat dalam kususnya di 
hati. Visceral larva migrans dengan gejala 
eosinofilia, demam dan hepatomegali.

• Pencegahan dan Pengendalian: Pencegahan 
dapat di hindarkan dengan cara melarang 
anak untuk tidak bermain dengan anjing 
maupun kucing dan tidak di biasakan  bermain 
di tanah



Necator americanus dan Ancylostoma duodenale 
(Cacing Tambang)

Klasifikasi 

• Necator americanus

Phylum : Nemathelminthes
Class : Nematoda
Subclass : Adenophorea
Ordo : Enoplida
Super famili : Rhabditoidea
Genus : Necator
Species : Necator americanus

• Ancylostoma duodenale

Phylum : Nemathelminthes
Class : Nematoda
Subclass : Secernemtea
Ordo : Rhabditida
Super famili : Rhabditoidea
Genus : Ancylostoma
Species : Ancylostoma duodenale

Morfologi
-Cacing betina ukuran ± 1 cm, 
N.americanus tiap hari mengeluarkan 
telur sekitar 9000 butir, sedangkan 
A.deudenale kira-kira 10.000 butir. 
- Cacing jantan ukuran 0,8 cm, bursa 
kopulatrik.
-Bentuk badan N.americanus biasanya 
menyerupai huruf S, sedangkan 
A.duodenale menyerupai huruf C.
- Rongga mulut kedua jenis cacing ini 
besar.
- N.americanus mempunyai benda kitin, 
sedangkan pada A.duodenale ada dua 
pasang gigi.
-Penyakit yang disebabkan oleh parasit 
ini disebut Nekatoriasis dan 
Ankilostomiasis



Necator americanus dan Ancylostoma duodenale 
(Cacing Tambang)

• Epidemiologi: 

Insiden tinggi ditemukan pada penduduk di Indonesia 
terutama di pedesaan khususnya di perkebunan. 
Seringkali golongan pekerja perkebunan yang langsung 
behubungan dengan tanah mendapat infeksi lebih dari 
70%.

Necator americanus banyak ditemukan di Amerika, Sub-
Sahara Afrika, Asia Tenggara, Tiongkok, dan Indonesia.

Ancylostoma duodenale lebih banyak di Timur Tengah, 
Afrika Utara, India, dan Eropa bagian selatan. 

Infeksi paling sering ditemukan di daerah yang hangat dan 
lembab, dengan tingkat kebersihan yg buruk.



Necator americanus dan Ancylostoma duodenale 
(Cacing Tambang)

• Siklus Hidup: Telur dikeluarkan (tinja)→ 
menetas (waktu 1-1,5 hari) → kelurlah larva 
rabditiform →(waktu kira-kira 3 hari) → tumbuh 
menjadi larva filoariform →dapat menembus 
kulit dan dapat hidup dalam 7-8 minggu di 
tanah → Infeksi terjadi bila larva filariform 
menembus kulit Infeksi, A.duodenale juga 
mungkin dengan menelan larva filariform



Necator americanus dan Ancylostoma duodenale 
(Cacing Tambang)

• Patologi: 

Stadium Larva: Bila banyak larva filariform sekaligus menembus kulit, maka 
terjadi perubahan kulit yang disebut ground itch. Perubahan pada paru 
biasanya ringan.

Stadium dewasa, gejala tergantung pada:

• Spesies dan jumlah cacing: Keadaan gizi penderita (Fe dan protein). Tiap 
cacing N.americanus menyebabkan banyak kehilangan darah 0,005-0,1 cc 
sehari, sedangkan A.duodenale 0,08-0,34 cc. Biasanya tidak 
menyebabkan kematian tetapi daya tahan berkurang dan prestasi kerja 
turun.

• Pencegahan dan Pengendalian:

Pemakaian alas kaki (sepatu, sandal) dan pengendalian bisa dengan 
memberikan pirantel pamoat, hasil akan baik bila digunakan beberapa 
hari berturut-turut 



Ancylostoma braziliense, Ancylostoma 
caninum dan Ancylostoma ceylanicum 

(Cacing Tambang)
• Morfologi

Cacing dewasa tidak ditemukan pada manusia. A. 
braziliense dewasa jantan panjangnya 4,7-6,3 mm, 
sedangkan yang betina panjangnya 61,84 mm. Mulutnya 
mempunyai sepasang gigi besar dan sepasang gigi kecil. 
Cacing jantan mempunyai bursa kopulatrik kecil dengan 
rays pendek. A. caninum jantan panjangnya 10 mm dan 
betinanya 14 mm. Mulutnya mempunyai 3 pasang gigi 
besar. Cacing jantan mempunyai bursa kopulatrik besar 
dengan rays panjang dan langsing.

• Epidemiologi: Kedua cacing ini tersebar di daerah tropis 
dan subtropis, termasuk Indonesia



Ancylostoma braziliense, Ancylostoma caninum 
dan Ancylostoma ceylanicum (Cacing Tambang)
• Siklus hidup

Cacing Ancylostoma sp. mengeluarkan telur bersama feses saat 
defikasi, pada lingkungan yang mendukung (suhu 23 – 30 0C 
tanah berpasir dan basah, kelembaban tinggi), di dalam telur 
akan terbentuk larva I. Setelah 12-36 jam, telur yang 
mengandung larva I akan segera menetas dan terbebaslah 
larva I yang mempunyai bentuk esofagus yang rhabditiform 
berukuran 275 mikron serta memanfaatkan sisa organik dan 
bakteri sebagai bahan makanan.

Larva I akan segera memasuki fase lethargi (istirahat) dan 
selanjutnya menyilih menjadi larva II yang esofagusnya sudah 
kelihatan lebih langsing, setelah 5-8 hari akan mengalami 
penyilihan lagi dan menjadi larva III (infektif) dengan esofagus 
filariform. Baik larva II dan larva III sumber makanan sama 
dengan larva I.



Ancylostoma braziliense, Ancylostoma caninum 
dan Ancylostoma ceylanicum (Cacing Tambang)
• Patologi

Creeping eruption (Creeping disease) atau Cutaneus larva 
migrans.

Creeping disease selanjutnya menimbulkan gejala dermatitis. 
Jaringan kulit yang  ditembus larva filaform berubah menjadi 
papel keras, merah, dan gatal. Kelainan kulit pada umumnya 
terdapat pada kaki, lengan bawah, punggung, dan bokong.

• Pencegahan dan pengendalian

Menghindari kontak dengan tanah yang tercemar oleh tinja 
anjing dan kucing. Dianjurkan pada anak-anak yang senang 
bermain di tanah untuk memakai alas kaki. Pengobatan 
terhadap anjing dan kucing yang terserang parasit ini dapat 
menghilangkan sumber penularan



Trichuris trichiura (Trichocephalus 
dispar, cacing cambuk)

• KLasifikasi
Phylum : Nemathelminthes
Class : Nematoda
Subclass : Adenophorea
Ordo : Enoplida
Super famili : Ttichinelloidea
Genus : Trichuris
Species : Trichuris trichiura 



• Morfologi

- Cacing betina panjangnya kira-kira 5 cm, sedangkan cacing

jantan kira-kira 4 cm. 

- Bagian anterior langsing seperti cambuk, panjangnya kira

kira 3/5 dari panjang seluruh tubuh. 

- Bagian posterior bentuknya lebih gemuk, pada cacing betina

bentuknya membulat tumpul dan pada cacing jantan

melingkar dan terdapat satu spikulum. 

- Telur berukuran 50 – 54 mikron x 32 mikron, berbentuk

seperti tempayan dengan semacam penonjolan yang jernih

pada kedua kutub. Kulit telur bagian luar berwarna kuning

kekuningan dan bagian dalamnya jernih. Telur berisi sel telur

(dalam tinja segar) 



• Epidemiologi

- Di berbagai negeri pemakaian tinja sebagai pupuk

kebun merupakan sumber infeksi

- Di beberapa daerah pedesaan di Indonesia

frekuensinya berkisar antara 30 – 90 %. Di daerah

yang sangat endemik infeksi dapat dicegah

pengobatan penderita trikuriasis, pembuatan

jamban yang baik dan pendidikan tentang sanitasi

dan kebersihan perorangan, terutama anak. 



• Siklus Hidup

Cacing dewasa hidup di usus besar manusia -> telur keluar bersama tinja 
penderita -> di tanah telur menjadi infektif -> infeksi terjadi melalui mulut 

dengan masuknya telur infektif bersama makanan yang tercemar atau 
tangan yang kotor. Masa pertumbuhan mulai dari telur yang tertelan 
sampai cacing dewasa betina melatakkan telur kira-kira 30-90 hari.



• Patologi dan Gejala Klinis

Cacing ini memasukan kepalanya ke dalam mukosa usus,
hingga terjadi tyrauma yang menimbulkan iritasi dan
peradangan mukosa usus. Pada tempat perlekatannya terjadi 
pendarahan. Di samping ini ternyata cacing ini menghisap 
darah hospesnya, sehingga dapat menyebabkan anemia.

Penderita terutama anak dengan infeksi Trichuris yang 
berat dan menahun, menunjukan gajala-gejala nyata seperti
diare yang sering diselingi dengan sindrom disentri, anemia, 
berat badan turun dan kadang-kadang disertai prolapsus 
rektum. Infeksi berat Trichuris trichiura sering disertai dengan 
infeksi cacing lainnya atau protozoa. Infeksi ringan biasanya 
tidak memberikan gejala klinis jelas atau sma sekali tanpa 
gejala, parasit ini ditemukan pada tinja secara rutin 



• Untuk mencegah terjadinya penyakit ini 
perlu diperhatikan hal-hal berkut:

• - Gunakan jamban yang bersih

• - Tingkatkan kebersihan individu

• - Hindari sayuran yang belum dicuci bersih

Pencegahan 

• Infeksi ringan tidak memerlukan 
pengobatan khusus. Jika diperlukan 
pengobatan, biasanya diberikan 
mebendazol. Mebendazol tidak boleh 
diberikan kepada wanita hamil karena bisa 
membahayakan janin yang dikandungnya 

Pengobatan



Strongyloides stercoralis

• Klasifikasi

Phylum : Nematoda

Kelas : Secernentea

Ordo : Strongylida

Family : Strongyloididae

Genus : Strongyloides

Species : Strongyloidesstercoralis



Morfologi

Cacing yang terdapat pada manusia hanya yang
berjenis betina dewasa. Bentuk cacing filiform,
halus, tidak berwarna, dan berukuran kira-kira 2
mm. Cacing ini disebut cacing benang, terdapat
bentuk bebas di inum vertebrata.

Cacing ini esofagualam dan bentuk parasitik
didalam intests panjang dan bentuk selindris,
vulva terletak pada bagian pertengahan tubuh
posterior, ekor pendek dan telur telah
berembrio.



• Epidemiologi

Nematoda ini terutama terdapat di daerah 
tropik dan subtropik sedangkan di daerah 
yang beriklim dingin jarang ditemukan 

Siklus Hidup

• Daur hidup cacing ini ada 
tiga macam cara :

• siklus langsung

• siklus tidak langsung

• autoinfeksi



• Patologi

Menurut pola daur hidupnya, ada tiga bagian organ 
tubuh yang dihinggapai cacing ini :

- KULIT

- PARU - PARU

- USUS

• Pencegahan dan Pengendalian

Menghindari kontak dengan tanah, tinja atau 
genangan air yang diduga terkontaminasi oleh 
larva infektif. Apabila diketahui seseorang 
positif terinfeksi, orang itu harus segera 
diobati.



Enterobius vermucularis (Oxyuris vermicularis, 
cacing kremi, pinworm, seatworm)

• Klasifikasi

Phylum : Nematoda

Kelas : Secernentea

Ordo : Strongylida

Family : Oxyuridae

Genus : Enterobius

Species : Enterobiusvermicularis



• Morfologi
Cacing betina berukuran 8 – 13 mm x 0,4 mm. Pada ujung 
anterior ada pelebaran kutikulum seperti sayap yang disebut 
alae. Bulbus esofagus jelas sekali, ekornya panjang dan 
runcing. Uterus cacing yang gravid melebar dan penuh dengan 
telur. 

Cacing jantan berukuran 2 – 5 mm, mempunyai sayap dan 
ekornya melingkar sehingga bentuknya seperti tanda tanya 
(?), spikulum pada ekor jarang ditemukan. 

Habitat cacing dewasa biasanya di rongga sekum, usus besar 
dan di usus halus yang berdekatan dengan rongga sekum. 
Makanannya adalah isi dari usus. Manusia adalah satu-satnya 
hospes dan penyakitnya disebut enterobiasis atau oksiuriasis 



• Epidemiologi

Penyebaran cacing kremi lebih luas daripada 
cacing lain. Penularan dapat terjadi pada 
suatu keluarga atau kelompok-kelompok yang 
hidup dalam satu lingkungan yang sama 
(asrama dan rumah piatu).

• Gambar Enterobius vermucularis (Cacing 
kremi)



• Siklus Hidup

Cacing betina bermigrasi ke 
daerah perianal untuk bertelur 
dengan cara kontraksi uterus dan 
vaginanya. Telur menjadi matang 
dalam waktu kira-kira 6 jam 
setelah dikeluarkan, pada suhu 
badan.
Kopulasi cacing jantan dan betina
terjadi di sekum.Infeksi cacing 
kremi terjadi bila menelan telur 
matang, atau bila larva dari telur 
yang menetas di daerah perianal 
bermigrasi kembali ke usus besar. 
Bila telur matang yang tertelan, 
telur menetas di duodenum dan 
larva rabditiform berubah dua kali 
sebelum menjadi dewasa di 
yeyunum dan bagian atas ileum.



• Patologi 

Enterobiasis relatif tidak berbahaya, jarang 
menimbulkan lesi yang berarti. Gejala klinis yang 
menonjol disebabkan iritasi di sekitar anus, 
perineum dan vagina oleh cacing betina gravid yang 
bermigrasi ke daerah anus dan vagina sehingga 
menyebabkan pruritus lokal.

Beberapa gejala karena infeksi cacing Enterobius 
vermicularis ditemukan oleh beberapa penyelidik 
yaitu kurang nafsu makan, berat badan turun, 
aktivitas meninggi, enuresis, cepat marah, gigi 
menggeretak, dan insomnia.



Pencegahan dan Pengendalian

Kebersihan perorangan penting untuk pencegahan. Kuku hendaknya selalu dipotong 
pendek, tangan dicuci bersih sebelum makan. Anak yang mengandung cacing kremi 
sebaiknya memakai celana panjang jika hendak tidur supaya alas kasur tidak 
terkontaminasi dan tangan tidak dapat menggaruk daerah perinatal. Makanan 
hendaknya dihindarkan dari debu dan tangan yang mengandung parasit. Pakaian dan 
alat kasur hendaknya dicuci bersih dan diganti setiap hari.

Seluruh anggota keluarga sebaiknya diberi pengobatan bila ditemukan salah seorang 
anggota mengandung cacing kremi. Obat piperazin sangat efektif bila diberikan waktu 
pagi dan kemudian minum air segelas sehingga obat sampai ke sekum dan kolon. 
Pirvinium pamoat juga efektif. Efek samping mungkin terjadi misalnya mual dan 
muntah. Obat lain yang juga dapat diberikan ialah tiabendazol. Pengobatan secara 
periodik memberikan prognosis yang baik



Trichinella piralis
• Klasifikasi

• Phylum: Nematoda

• Kelas: Adenophorea

• Ordo: Trichinellida

• Family: Trichinellidae

• Genus: Trichinella

• Species: Trichinellaspiralis

Morfologi
Cacing dewasa bentuknya 
halus seperti rambut. Cacing 
betina berukuran 3–4 mm 
dan cacing jantan kira-kira 1,5 
mm. Ujung anterior langsing 
dengan mulut kecil, bulat 
tanpa papel. Ujung posterior 
pada cacing betina membulat 
dan tumpul, pada cacing 
jantan melengkung ke ventral 
dengan dua buah papel



Trichinella piralis
• Epidemiologi: Frekuensi trikinosis pada manusia tinggi di 

daerah tempat orang banyak makan babi yang diberi makan 
dari sisa pejagalan, misalnya di Amerika Serikat daerah Timur 
Laut, sedangkan frekuensi di daerah Selatan dan Barat-Tengah 
rendah, karena babinya diberi makan gandum .

• Siklus Hidup:



Trichinella piralis
• Patologi dan Gejala Klinis

Cacing dewasa mengadakan invasi ke mukosa usus, timbul gejala 
usus seperti sakit perut, diare, mual dan muntah. 

Larva tersebar di otot kira-kira 7–28 hari sesudah infeksi, gejala 
nyeri otot (mialgia) dan radang otot (miositis) yang disertai 
demam, eosinofilia dan hipereosinofilia, gejala akibat kelainan 
jantung dan susunan saraf pusat bila larva T.spiralis tersebar 
di alat-alat tersebut. 

Pada infeksi berat (kira-kira 5000 ekor larva/kg berat badan) 
penderita mungkin meninggal dalam waktu 2–3 minggu, 
tetapi biasanya kematian terjadi dalam waktu 4–8 minggu 
sebagai akibat kelainan paru, kelainan otak atau kelainan 
jantung



Trichinella piralis

• Pencegahan dan Pengendalian:

Memusnahkan sisa-sisa potongan daging mentah 
khususnya daging babi yang diduga mengandung 
parasit. 

Pengoalahan daging babi hendaknya benar-benar baik. 

Melaui proses pembekuan secara cepat, pada suhu 
17,80C mematiakan larva dalam waktu 48-72 jam 
pada suhu 350C larva mati dalam 2 jam. 

Yang paling sederhana adalah memasak daging babi 
secara sempurna




