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Anthrax itu apa?
Anthrax adalah penyakit kuman yang disebabkan oleh infeksi Bacillus anthracis,
yang dapat menjurus ke 3 macam penyakit, yakni:
x Anthrax kulit,
x Anthrax usus,
x Anthrax hirup atau paru-paru.
Anthrax menimpa binatang pemakan rumput di sebagian besar dunia ini, termasuk
ternak di sebagian New South Wales. Manusia sangat jarang tertimpa Anthrax.
Di NSW hanya ada 2 kejadian pada manusia yang dilaporkan sejak 1982.
Kuman ini bisa bercokol di dalam tanah bertahun-tahun berupa sepura dan dapat
terus hidup meskipun kering. Inilah yang biasanya menyebabkan infeksi pada
binatang pemakan rumput, tetapi infeksi pada manusia yang sumbernya sepura
dianggap tidak mungkin sebab diperlukan banyak sekali agar bisa mengakibatkan
infeksi. Menularnya Anthrax di antara sesama manusia belum pernah ditemukan.
Bagaimana bisa terkena Anthrax?
Dari sekitar 95% kejadian Anthrax, masuknya kuman ini melalui kulit atau luka
terbuka yang bisa mengakibatkan Anthrax kulit, dan sumbernya misalnya bangkai
binatang yang terkena. Kuman Anthrax juga bisa masuk ke tubuh kita melalui
daging binatang yang terkena dan kurang matang - jadi mengakibatkan Anthrax
usus, atau hirupan yang mengakibatkan Anthrax hirup atau paru-paru. Anthrax
hirup maupun usus pada manusia belum pernah tercatat ada di Australia.
Gejalanya apa saja?
Orang yang ketularan Anthrax kulit mendapat memar berwarna gelap tanpa rasa
sakit dalam 1 atau 2 minggu setelah terkena. Memar ini bisa ada kaitannya
dengan pembengkakan sel-sel di sekitarnya. Walaupun tidak diobati, 4 dari 5
penderita bisa sembuh. Bila diobati semestinya kebanyakan penderita Anthrax
kulit akan sembuh dengan baik.
Orang yang terkena Anthrax usus mengalami sakit perut serta demam, dan
biasanya kematian segera menyusul.
Orang yang ketularan Anthrax dari hirupan mula-mula mungkin mengeluhkan
gejala mirip selesma, namun sesudah beberapa hari penyakit ini bisa beranjak ke
kesulitan bernapas dan kejutan peredaran. Angka kematian Anthrax hirup ini di
antara 6-9 dari setiap 10 orang yang menunjukkan gejalanya. Masa inkubasi
Anthrax hirup ini sering di sekitar antara 1-6 hari, tetapi bisa juga sampai selama
60 hari.
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