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ABSTRAK  

Infeksi Occult Hepatitis B dan Genotip Virus Hepatitis B pada  

Pengguna Narkoba Suntik di Surabaya, Indonesia 

 

LATAR BELAKANG: 
Infeksi hepatitis B menyebabkan penyakit pada organ hati. Di dunia, sekitar 400 juta 
penduduk menderita infeksi hepatitis B. Negara-negara Asia Tenggara, khususnya 
Indonesia, merupakan area endemis untuk infeksi hepatitis B.  Infeksi hepatit is B 
terjadi akibat terpapar oleh virus hepatitis B (VHB) melalui darah atau cairan tubuh. 
Salah satu kelompok risiko tinggi terinfeksi VHB adalah pengguna narkoba suntik. 
Menurut Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNNRI), pengguna narkoba 
suntik, khususnya di Jawa Timur, jumlahnya selalu meningkat setiap tahun. Saat ini, 
praktik diagnosis infeksi hepatitis B adalah mendeteksi hepatitis B surface antigen 
(HBsAg) dengan metode ELISA. Pemeriksaan ELISA mempunyai potensi untuk 
terjadi reaksi false-negative karena adanya kemungkinan reaksi non-spesifik pada 
pemeriksaan HBsAg dengan ELISA. Sehingga perlu dilakukan deteksi DNA VHB 
dengan tehnik PCR karena tehnik PCR dapat memberikan hasil positif lebih cepat 
dibandingkan dengan pemeriksaan antigen-antibodi dari serum Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mendeteksi DNA VHB dan mengetahui genotip VHB pada serum 
pengguna narkoba suntik dengan HBsAg negative di Surabaya, Indonesia.  
 
METODE: 
Sembilan puluh sembilan (99) serum ( 95 serum dari laki-laki dan 4 serum dari 
wanita) dengan HBsAg telah didapat. Kemudian dilakukan deteksi DNA VHB pada 
seluruh sampel dengan metode PCR (jika perlu nested PCR) menggunakan 2 pasang 
primer (P7 dan P8; HBS1 dan HBS2) berdasarkan gen surface VHB.  
 
HASIL: 
Hasil penelitian didapatkan, DNA VHB terdeteksi pada 7 serum dari 99 serum (7,1%) 
dengan HBsAg negatif.  Dan penentuan genotip dengan menggunakan program 
komputer Genetic Ver. 9 didapatkan bahwa seluruh genotip VHB dari 7 serum yang 
terdeteksi DNA VHB adalah genotip B (100%).  
 
KESIMPULAN: 
DNA VHB terdeteksi pada serum dengan HBsAg negatif dan genotip DNA VHB 
tersebut adalah genotip B. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa genotip 
B VHB adalah genotip yang predominan di Indonesia.  
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