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ABSTRAK
Tetanus merupakan penyakit akut yang ditandai oleh kekakuan otot dan spasme, yang
diakibatkan oleh toksin dari Clostridium tetani. Pada luka dimana terdapat keadaan anaerob,
seperti pada luka yang kotor dan nekrotik, bakteri ini memproduksi tetanospasmin, neurotoksin
yang sangat poten. Neurotoksin ini menghambat pengeluaran neurotransmitter inhibisi pada
system saraf pusat, yang mengakibatkan kekakuan pada otot. Kami melaporkan sebuah kasus
seorang laki-laki 58 tahun dibawa ke Rumah Sakit dengan keluhan utama sulit untuk membuka
mulut dan kaku pada leher sejak 4 hari sebelum ke rumah sakit. Riwayat kaki tertusuk paku diakui
3 bulan yang lalu tanpa mendapatkan pengobatan yang adekuat. Tanda vital : TD 140/90, N 80, R
20, S 36.6. Pada pemeriksaan fisik didapatkan trismus, risus sardonicus, kaku leher dan perut,
epistotonus. Pasien didiagnosis dengan tetanus generalisata. Selanjutnya pasien menjalani
perawatan di ruang isolasi dan mendapatkan pengobatan yang sesuai.
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ABSTRACT
Tetanus is an acute disease characterized by muscle stiffness and spasm, caused by toxin
from Clostridium tetani. In wounds where there are anaerobic conditions, such as dirty and
necrotic, these bacteria produce tetanospasmin, a very potent neurotoxin. These neurotoxins
inhibit the release of inhibitory neurotransmitters in the central nervous system, results in muscles
stiffness. We report a case of a 58-year-old man being taken to the hospital with the main symptom
trismus and stiff neck since 4 days before the hospital. A history of foot pricking was recognized 3
months ago without getting adequate treatment. Vital Sign 140/90, HR 80, RR 20, T 36.6.
Physical examination revealed trismus, risus sardonicus, stiff neck, rigidity of abdomen,
epistotonus. The patient was diagnosed with generalized tetanus. Furthermore, patients undergo
treatment in isolation room and get appropriate treatment.
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DAFTAR PUSTAKA
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ditegakkan berdasarkan anamnesis
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