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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Avian Influenza merupakan penyakit viral akut yang disebabkan oleh virus

Avian Influenza tipe A. Virus ini terjadi secara alamiah di antara unggas air di penjuru

dunia dan dapat menginfeksi peternakan unggas secara domestik, burung lainnya dan

spesies mamalia lain (CDC, 2014). Penyakit Influenza disebabkan oleh virus

Influenza, termasuk dalam famili Orthomyxoviridae. Inang yang peka terhadap

infeksi virus influenza meliputi manusia dan beberapa spesies hewan. Sementara itu,

virus influenza bisa dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu Influenza A, B, dan C.

Virus Influenza tipe A dapat menginfeksi unggas, manusia, babi, kuda, cerpelai,

anjing laut dan paus. Tipe B dan tipe C hanya menginfeksi manusia (Nidom, 2010;

Kapoor and Dhama, 2014). Avian Influenza termasuk dalam daftar A dalam daftar

yang dikeluarkan OIE, karena Avian Influenza merupakan suatu penyakit yang

berbahaya bagi kesehatan hewan dan manusia (EID, 2006).

Avian Influenza pertama kali dilaporkan muncul pada tahun 1996 di Provinsi

Guangdong, China. Virus subtipe H5N1 ini selanjutnya mulai mewabah dengan

hancurnya peternakan unggas di Hongkong tahun 1997. Tidak memerlukan waktu

yang lama, dalam beberapa minggu 18 orang tertular, enam diantaranya meninggal

dunia. Inilah kasus pertama Avian Influenza menyerang manusia (Srihadi, 2006).
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Gambar 1.1 Spesies yang terinfeksi Avian Influenza (Kapoor and Dhama, 2014)

Sejak terjadinya wabah AI pada unggas di Indonesia yang dideklarasi pada

bulan Januari tahun 2004, jumlah kasus AI tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,

2012, 2013, dan 2014 berturut-turut adalah sebanyak 2.751 kasus, 1.413 kasus, 2.293

kasus, 1.502 kasus, 1.411 kasus, 546 kasus, 470 kasus dan 269 kasus (Deptan, 2014).

Laporan perkembangan kasus penyakit Avian Influenza pada unggas di

Indonesia berdasarkan hasil Uji Cepat (Rapid Test) positif yang dilaporkan Tim

PDSR (Participatory Disease Surveillance and Response) melalui SMS Gateway dan

surveillance investigasi BBV (Balai Besar Veteriner) sampai dengan kasus per 30

September 2014 sebanyak 3 kasus di 3 desa pada 3 kabupaten/kota di 3 Provinsi,

yakni Bali 1 kasus (Kota Denpasar/1 kasus), Kepulauan Bangka Belitung 1 kasus

(Pangkal Pinang/1 kasus), dan Sulawesi Selatan 1 kasus (Maros/1 kasus).
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Menyebabkan kematian unggas sebanyak 112 ekor, terdiri dari 112 ekor ayam

kampung (Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2014).

Pembagian subtipe virus Influenza A didasarkan pada glikoprotein

Hemaglutinin (HA) dan Neuraminidase (NA). Virus Influenza A memiliki 16 macam

protein HA dan 9 macam protein NA. Subtipe HA dan NA dapat membentuk

berbagai macam kombinasi, diperkirakan ada 144 kombinasi yang bisa terjadi dan

telah ditemukan di spesies alami yang ada di dunia (Nidom, 2010; Fiqri, 2011). Baru-

baru ini telah ditemukan genom yang menyerupai virus Influenza tipe A, yakni

H17N10 dari little yellow-shouldered bats (Sturnia lilium) dari Guatemala. Analisis

filogenetik dari segmen HA menyatakan bahwa H17 berkerabat dekat dengan HA

dari virus Influenza (Tong et al., 2012). Virus Influenza A pada kelelawar berikutnya

H18N11, yang diidentifikasi flat-faced fruit bats (Artibeus planirostris) dari Peru,

menunjukkan bahwa distribusi dan perbedaan dari virus Influenza Kelelawar yang

lebih luas, paling kecil pada Amerika Tengah dan Amerika Selatan (Tong et al.,

2013).

Kelelawar sangat penting untuk diperhatikan karena mereka sendiri terdiri

dari hampir 1.200 spesies di seluruh dunia, terhitung sekitar seperempat dari seluruh

spesies adalah mamalia, distribusinya secara global, kemampuan bermigrasinya

sangat jauh, serta mendukung dalam penyebaran virus (Turmelle and Olival, 2009).

Kelelawar diketahui sebagai inang dari beberapa patogen yang berbahaya meliputi

Ebola virus, Hendra virus, Rabies virus, SARS-CoV (Severe Acute Respiratory

Syndrome Coronavirus) dan MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome

Coronavirus) (Smith and Wang, 2013).
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Adanya budaya mengkonsumsi kelelawar yang kemudian dipercaya sebagai

obat dari penyakit tertentu, seperti yang lazim dilakukan oleh suku Dayak di

Kalimantan Tengah (Disbudpar, 2012). Begitupun suku Dayak di sekitar Taman

Nasional Betung Kerihun, Kalimantan Barat yang memanfaatkan satwa liar, salah

satunya adalah kelelawar, sebagai pengobatan tradisional. Belum banyak data yang

menunjukkan tentang khasiat kelelawar sebagai obat, sehingga di perlukan kajian

untuk menjamin keamanan dan kesehatan manusia sehubungan dengan potensi

perpindahan penyakit dari hewan ke manusia (zoonosis). Walaupun masyarakat juga

melakukan pengolahan terhadap kelelawar yang akan dimanfaatkan sebagai obat,

namun cara pengolahannya masih dilakukan secara tradisional. Beberapa penyakit

yang disebabkan oleh virus seperti Ebola, Hendra disease, Nipah disease (inang

perantaranya adalah kelelawar buah) dan Avian Influenza telah diidentifikasi bersifat

menular ke tubuh manusia (zoonosis) (Media Konservasi, 2008; Quammen, 2007).

Untuk mengetahui kejadian penyakit pada populasi hewan dapat dilakukan

pemeriksaan menggunakan serum hewan, yang dikenal dengan istilah seroprevalensi.

Sehubungan dengan kemampuan kelelawar sebagai host dari beberapa penyakit viral

serta budaya mengonsumsi dan menggunakan kelelawar sebagai obat tradisional pada

masyarakat dapat menimbulkan resiko penularan Avian Influenza pada manusia.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar seroprevalensi terhadap

virus Avian Influenza subtipe H5 pada kelelawar di Kalimantan. Berdasarkan

penelitian Nidom dkk. (2010), dari pemeriksaan serologik dapat dilakukan untuk

memprediksi adanya virus Avian Influenza H5. Pemeriksaan yang sering digunakan

adalah Uji Hemaglutinasi Inhibisi (HI).

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI SEROPREVALENSI VIRUS AVIAN INFLUENZA... EVI SULISTIANTI



5

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut: Berapakah seroprevalensi virus Avian Influenza

subtipe H5 pada kelelawar di Kalimantan?

1.3 Landasan teori

Antibodi merupakan suatu molekul protein yang dihasilkan oleh sel plasma

sebagai akibat interaksi antara limfosit B dengan bibit penyakit atau agen asing

(termasuk vaksin). Antibodi ini berfungsi menetralisir bibit penyakit yang berhasil

menginfeksi ke dalam tubuh hewan. Kemampuan titer antibodi dalam menetralisir

infeksi bibit penyakit akan optimal jika titernya protektif (Vienansyah, 2010).

Antibodi yang telah terbentuk secara spesifik akan mengikat antigen sejenis

yang masuk kembali ke dalam tubuh. Mekanisme terbentuknya antibodi adalah ketika

sel yang berperan dalam proses imun, yaitu sel limfosit hanya dapat mengikat satu

antigen atau grup antigen yang berkerabat dekat serupa. Setiap individu memiliki

kumpulan sel-sel limfosit yang berlainan dan dapat bereaksi dengan suatu antigen

secara spesifik. Bila antigen masuk ke dalam tubuh maka akan segera diikat oleh

reseptor yang sesuai yang terdapat pada permukaan sel limfosit, selanjutnya sel

limfosit akan berproliferasi membentuk satu klon. Sebagian dari sel klon akan

memebentuk antibodi dan sebagian lainnya akan menyebar melalui peredaran darah

dan dan kelenjar limfe ke dalam jaringan tubuh sebagai cadangan sel yang sensitif

terhadap antigen tersebut (memory cell). Sel B tertentu akan berdiferensiasi dengan

cepat dan mensekresi antibodi yang spesifik terhadap antigen tertentu. Apabila

antigen yang sama masuk untuk kedua kalinya ke dalam tubuh, maka antigen akan
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dikenali oleh sel memori, sehingga mengakibatkan terbentuknya antibodi yang lebih

cepat dan lebih banyak (Elfidasari, 2013).

Kelelawar diketahui sebagai hospes dari beberapa patogen yang berbahaya

meliputi Ebola virus, Hendra virus, Rabies virus, SARS-CoV dan MERS-CoV (Smith

and Wang, 2013). Munculnya virus-virus tersebut dikaitkan dengan meningkatnya

kontak antara kelelawar dan manusia. Hal ini dikarenakan semakin intensnya

perpindahan manusia ke wilayah kelelawar dan gerakan kelelawar terhadap populasi

manusia karena perubahan dalam distribusi makanan dan berkurangnya habitat

kelelawar (Medical News, 2011).

Mikroorganisme tertentu mampu mengaglutinasi eritrosit unggas.

Mikroorganisme yang mampu melakukan hemaglutinasi salah satunya adalah virus

famili Orthomyxoviridae. Virus Avian Influenza termasuk famili Orthomyxoviridae

memiliki protein pada amplop yang disebut hemaglutinin (HA) yang mengikat

reseptor asam sialat pada dinding sel. Hemaglutinin berperan di awal infeksi yang

sangat menentukan kemampuan penempelan virus Avian Influenza ke permukaan sel

inang. Protein HA bersifat imunogenik karena mampu menginduksi antibodi protektif

dan menghambat penempelan virus ke permukaan sel inang sehingga mampu

mencegah infeksi. Virus ini juga akan berikatan dengan eritrosit, menyebabkan

hemaglutinasi dan sifat ini merupakan dasar untuk menentukan tingkat diagnosa

terhadap adanya virus Avian Influenza subtipe H5 yang ada dalam sampel. Aktivitas

ini diperankan oleh protein HA yang merupakan glikoprotein permukaan (Wibawan

dkk., 2006). Pemeriksaan terhadap adanya antibodi virus Avian Influenza dalam

serum kelelawar dapat dideteksi dengan Uji Hemagglutinasi Inhibisi (HI).
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Uji HI merupakan standar pengujian serologik Avian Influenza yang relatif

murah, cepat dan sederhana untuk mendeteksi antibodi terhadap virus Avian Influenza

pada serum unggas dan mamalia yang sudah divaksinasi atau terinfeksi virus Avian

Influenza (Noah et al., 2009). Prinsip uji HI adalah antibodi yang dimiliki kelelawar

terhadap virus akan mencegah pengikatan virus dengan sel darah merah. Oleh karena

itu, hemaglutinasi dihambat ketika terdapat antibodi dalam serum kelelawar.

Pengenceran tertinggi dari serum yang mencegah terjadinya hambatan hemaglutinasi

disebut titer HI. Keberadaan antibodi Avian Influenza pada serum dapat terdeteksi

dengan uji HI setelah tujuh hari post infeksi atau vaksinasi (Pederson, 2010; Yesica,

2013).

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seroprevalensi virus Avian

Influenza subtipe H5 pada kelelawar di Kalimantan.

1.5 Manfaat Penelitian

Apabila tujuan dari penelitian tercapai, maka akan diketahui tentang

kemungkinan kelelawar dapat terinfeksi oleh virus Avian Influenza. Sehingga

dijadikan dasar untuk melanjutkan penelitian tentang peranan kelelawar sebagai

penyebaran virus Avian Influenza subtipe H5 di Indonesia, sehingga dapat dilakukan

pencegahan terhadap kemungkinan meluasnya penyebaran virus Avian Influenza

subtipe H5 terutama oleh kelelawar.
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