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ABSTRAK 

Infeksi Virus Flu Burung Pada Ikan Zebra (Danio rerio) Sebagai Model 

Studi Infeksi Biota Perairan 

 

 

Influenza musiman telah dapat menginfeksi Ikan Zebra (Danio rerio) dan 

menyebabkan kematian dari waktu ke waktu. Infeksi pada Ikan zebra digunakan 

sebagai pengembangan pemahan penyakit menular dan pengembangan terapi 

untuk penyembuhan penyakit menular manusia. Virus Flu Burung H5N1 telah 

menyebabkan mordibitas dan mortalitas yang tinggi pada semua lapisan usia yang 

terinfeksi dan juga menyebabkan kematian yang cukup tinggi pada hewan unggas. 

Penginfeksian virus Flu Burung H5N1 pada Ikan Zebra dapat dijadikan sebagai 

pengembangan pembuatan terapi maupun vaksin virus Flu Burung H5N1. Uji 

infeksi virus Flu burung dikonfirmasi dengan uji Hemaglutinasi (HA), Inokulasi 

pada sel MDCK (Mardin darby canine kidney) dan uji Real Time PCR dengan 

menggunakan gen matriks (M) dan gen HA (H5). Dari 49 sampel yang didapatkan 

pada hasil uji HA awal terdapat 15 sampel positif HA dan 18 sampel positif pada 

uji HA sel MDCK. Inokulasi pada sel MDCK (Mardin darby canine kidney) 

digunakan sebagai uji konfirmasi adanya virus yang dapat menyebabkan CPE 

(Cytophatogenic effect) dimana dari 49 sampel,12 sampel menunjukan adanya 

CPE pada sel dan Uji Real Time PCR didapatkan dari 12 sampel positif adanya 

gen Matriks (M) dan 3 diantarnya menunjukan adanya gen H5. Infeksi virus Flu 

Burung H5N1 pada ikan zebra tidak menimbulkan gejala klinis pada ikan. Adanya 

infeksi virus flu burung pada ikan zebra dapat menjadi informasi untuk 

pengembangan infeksi penyakit menular lainnys serta pengembangan terapi 

maupun vaksin bagi infeksi virus Flu burung. 
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