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BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Avian Influenza (AI) atau sering dikenal dengan flu burung merupakan

penyakit viral pada unggas. Avian Influenza (AI) disebabkan oleh infeksi virus

Influenza tipe A subtipe H5N1 yang tergolong dalam famili Orthomyxoviridae.

Virus ini dapat ditemukan secara alami pada burung liar dan menyerang unggas,

spesies burung dan hewan yang lain (CDC, 2014). Virus AI pada unggas

diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu Highly Pathogenic Avian Influenza

(HPAI) dan Low Pathogenic Avian Influenza (LPAI). Virus Avian Influenza (AI)

subtipe H5N1 merupakan salah satu golongan Highly Pathogenic Avian Influenza

(HPAI) dimana menyebabkan infeksi secara sistemik (WHO, 2006).

Indonesia merupakan salah satu dari lima negara yang dinyatakan endemik

Avian Influenza subtipe H5N1 pada unggas (Daniels et al., 2012; FAO, 2011).

Wabah penyakit Avian Influenza subtipe H5N1 terjadi di Indonesia sejak

pertengahan tahun 2003 (Raharjo dan Nidom 2004). Unggas yang terserang pada

umumnya adalah ayam petelur, pedaging, bebek dan puyuh. Avian Influenza di

Indonesia disebabkan oleh virus H5N1 clade 2.1.3 dan clade 2.3.2. Virus H5N1

dengan clade 2.1.3 menyerang unggas, terutama ayam dan manusia sedangkan

clade 2.3.2 menyebabkan kematian pada itik (Puslitbangnak, 2013). Penyebaran

Avian Influenza di Indonesia sudah merata, yaitu terjadi pada 32 dari 33 provinsi

yang menyebabkan banyak kematian pada unggas (OIE, 2010).

Jumlah kasus Avian Influenza selama tahun 2011 dilaporkan terjadi di 29

provinsi salah satunya di Kalimantan Tengah. Januari 2012 sebanyak 39 kasus
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pada 26 Kabupaten/Kota di 11 Provinsi yang menyebabkan kematian pada unggas

sebanyak 7.447 ekor (ayam kampung sebanyak 2.547 ekor, burung puyuh 1.700

ekor, ayam ras petelur 2.900 ekor, itik 270 ekor), salah satunya terdapat di

Kalimantan Tengah yaitu di Kota Waringin Barat dan Barito Timur (Ditjennak,

2012).

Virus Avian Influenza tidak hanya mengancam kesehatan hewan, tetapi

juga berdampak pada kesehatan manusia. Berdasarkan World Health

Organization (WHO), Avian Influenza diklasifikasikan sebagai salah satu

penyakit zoonosis di mana tercatat total kasus pada manusia di Indonesia

sebanyak 163 orang meninggal dari 195 kasus (WHO, 2015).

Unggas air merupakan reservoir alami dari Avian Influenza, tetapi virus

tersebut dapat bersirkulasi di mamalia antara lain manusia, babi, dan kucing selain

pada mamalia juga bersirkulasi pada angsa yang diperkirakan dapat menimbulkan

resiko penyebaran virus secara pandemik atau panzootik. Babi merupakan salah

satu yang mampu melakukan penataan ulang (reassortment) dari virus yang

menginfeksi unggas atau manusia. Babi dapat berfungsi sebagai intermediate host

antara virus Avian Influenza yang terdapat pada unggas dan  influenza pada

manusia (Nidom dkk., 2010; Nidom, 2010). Kasus di Cina Tenggara

ditemukannya H5N1 pada angsa (strain A/goose/Guangdong/1/96), yang sangat

patogenik pada ayam tetapi tidak pada bebek karena adanya penataan ulang

dengan suatu virus influenza yang belum terindentifikasi (Harimoto dan

Kawaoka, 2001; Nidom, 2010). Kucing juga merupakan hewan yang dapat

terinfeksi virus Avian Influenza (Dewi, 2007; Kuiken, 2004).
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Kelelawar sekarang dapat dimasukkan ke dalam daftar mamalia yang bisa

menjadi hospes Avian Influenza. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh

Tong et al (2012), telah ditemukan genom yang menyerupai Influenza tipe A yaitu

H17N10 pada kelelawar jenis little yellow-shouldered bats (Sturnira lilium) di

Guatemala, Amerika Tengah. Penemuan selanjutnya pada kelelawar jenis flat-

faced fruit bat (Artibeus planirostris) ditemukan H18N11 di Peru (Tong et al.,

2013).

Beberapa tahun terakhir, kelelawar (ordo Chiroptera) berperan sebagai

reservoir penting beberapa penyakit viral dimana dapat terjadi infeksi pada

manusia dan mamalia lainnya, baik liar ataupun jinak (Calisher et al., 2006).

Kelelawar merupakan reservoir alami dari beberapa virus yang menyebabkan

penyakit zoonosis, antara lain virus Rabies, virus Ebola, virus Henipa, SARS

coronavirus dan MERS CoV (Calisher et al, 2006; Ge et al., 2013) dan

berdasarkan penelitian yang telah ada sebelumnya ditemukan Paramyxovidae

(virus Hendra dan Nipah) pada kelelawar di Indonesia (Sasaki, 2012). Pentingnya

kelelawar dalam penyebaran penyakit karena spesiesnya tercatat sekitar 1.200 di

seluruh dunia, distribusinya secara luas, kemampuan terbang atau migrasinya

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

Kalimantan Tengah merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang

endemis terhadap Avian Influenza H5N1. Kasus Avian Influenza muncul pertama

kali pada tahun 2003 dan menyebabkan kematian pada unggas sebanyak 33.148

ekor dan tidak ada kasus pada tahun 2005-2006. Kasus kembali muncul pada awal

2007 dengan total unggas yang mati sebanyak 28.324 ekor. Pada awal tahun 2010
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terdapat kematian unggas sebanyak 6.298 ekor dan ayam potong sebanyak 1.353

ekor, sedangkan di Pulau Pisau sebanyak 975 ekor ayam dan Kota Palangkaraya

29 ekor (Narang, 2010). Masyarakat Kalimantan Tengah terutama suku Dayak

memiliki kebiasaan mengkonsumsi daging kelelawar jenis kalong atau Pteropus

sp. yang mendiami kawasan tertentu di Kabupaten Barito Selatan namun

kebiasaan ini sudah menyebar sampai ke Palangkaraya dan daerah-daerah lain di

Kalimantan Tengah. Masyarakat Kalimantan Tengah sampai sekarang menjadikan

kelelawar sebagai salah satu menu makanan mereka sehingga kelelawar banyak

dijual secara bebas dalam masyarakat Kalimantan Tengah (Disbudpar, 2012;

Harrison, 2011). Kebiasaan mengkonsumsi kelelawar pada masyarakat ini

menjadikan penelitian ini perlu dilakukan karena kebiasaan ini menimbulkan

resiko penularan virus Avian Influenza H5N1 pada manusia.

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan identifikasi virus Avian

Influenza subtipe H5 pada kelelawar di Kalimantan Tengah. Diagnosa terhadap

kasus Avian Influenza dapat dilakukan dengan pengujian laboratorium.

Penegakkan diagnosa antigen Avian Influenza dilakukan untuk mengontrol

penyebaran virus ini (Spackman, 2009). Rangkaian pengujian yang akan

dilakukan yaitu uji hemaglutinin (uji HA) yang digunakan untuk mengetahui

adanya protein permukaan hemaglutinin (HA) kemudian dilanjutkan dengan uji

hambatan hemaglutinasi (HI) menggunakan antisera H5 untuk mengidentifikasi

adanya protein H5 pada kelelawar.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut : Apakah terdapat virus Avian Influenza subtipe H5 pada

kelelawar di Provinsi Kalimantan Tengah?

1.3 Landasan Teori

Virus Avian Influenza subtipe H5N1 merupakan virus RNA single

stranded sense negative dan mempunyai amplop. Virus ini diklasifikasikan dalam

kelompok Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) berdasarkan patogenitasnya

(OIE, 2006). Virus Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) bereplikasi pada

organ saluran pernafasan, pencernaan, sistem syaraf dan bisa bersirkulasi ke

seluruh tubuh dengan tingkat kematian yang tinggi, bisa mencapai 100%. Virus

yang bersifat Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) seperti H5 dan H7

mudah bermutasi dan keganasannya ditentukan oleh waktu, tempat, dan inang

yang terinfeksi (Raharjo dan Nidom, 2004). Proses mutasi ini dapat melalui

mekanisme antigentic shift dan antigenic drift. Antigenic drift merupakan mutasi

yang terjadi secara minor dan perlahan melalui proses mutasi titik dan dapat

menyebabkan epidemi infuenza, sedangkan antigenic shift dapat menyebabkan

pandemi influenza. Antigenic shift timbul karena adanya genetik reassortmen

antara virus influenza dengan subtipe yang berbeda. Dengan alasan tersebut,

penting untuk memantau sirkulasi H5N1 dan virus influenza lainnya, terutama

virus yang telah diisolasi dari daerah yang endemik virus HPAI H5N1 (Wibawa

dkk., 2013).
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Virus Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) dapat diisolasi dari

beberapa jenis unggas dan mamalia (Bryan, 2013). Gen hemaglutinin (HA)

merupakan gen yang mengekspresikan protein permukaan hemaglutinasi dimana

berperan sangat penting dalam proses perlekatan virus dengan reseptor sel hospes

dan akan mengaktivasi HA0 menjadi HA1 dan HA2. Proses ini akan

memfasilitasi fusi antara envelope virus dan membran endosomal sehingga

aktivasi protein HA sangat penting dalam infektivitas dan penyebaran virus ke

seluruh tubuh (Nidom, 2010).

Kelelawar merupakan mamalia yang mempunyai resiko dalam infeksi

virus Avian Influenza. Berdasarkan penelitian telah ditemukan virus baru

influenza A subtipe H17N10 (A/little yellow-shouldere bat/Guatemala/164/2009,

A/little yellow-shouldered bat/Guatemala/153/2009, A/little yellow-shouldered

bat/Guatemala/ 153/2009, A/little yellow-shouldered bat/Guatemala/060/2010) di

Guatemala dan subtipe H18N11 (A/flat-faced bat/Peru/033/2010) di Peru pada

kelelawar yang diuji dengan RT-PCR (Tong et al., 2012; Tong et al., 2013)

Kelelawar merupakan reservoir alami dari beberapa virus, sekitar 60 jenis

virus telah dilaporkan terdapat dalam mamalia ini, 59 diantaranya merupakan

virus RNA, dimana mempunyai potensi yang penting dalam infeksi mamalia dan

hewan ternak lainnya diantaranya SARS coronavirus, virus Nipah, virus Hendra

dan virus Ebola (Wong et al., 2006; Smith, 2013).

Diagnosa terhadap adanya virus Avian Influenza subtipe H5 dapat

dilakukan dengan melakukan uji HA dengan sampel berupa organ (trakhea, paru-

paru, usus, hati dan ginjal) dan saluran pernafasan merupakan jalur utama dari
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infeksi Avian Influenza subtipe H5 yang tergolong HPAI (Spackman, 2009). Uji

HA digunakan untuk mendeteksi adanya protein hemaglutinin (HA) dan

dilanjutkan dengan uji antisera H5 untuk mengidentifiksi jenis protein

hemaglutinin (HA) yaitu H5.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi virus Avian Influenza H5 pada

kelelawar di Provinsi Kalimantan Tengah.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini untuk mengetahui keberadaan virus Avian

Influenza subtipe H5 kepada masyarakat dan pemerintah mengenai Avian

Influenza H5 pada kelelawar yang dapat dijadikan sebagai pengendalian dan

penyebaran Avian Influenza subtipe H5.
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