
Puji syukur kita panjatkan ke-

hadirat Allah SWT, atas karu-

niaNya  Buletin MASTER PIE 

dapat diterbitkan kehadapan 

para pembaca. Buletin ini 

merupakan terbitan Volume 

5 Tahun 2018. Untuk edisi 

Perdana di tahun 2018 ini 

berisikan kegiatan Workshop 

Joint Risk Assessment di 

Bogor,  Pelatihan Tim Gerak 

Cepat (TGC) tingkat kab/kota 

se Provinsi Kepulauan Riau 

yang dilaksanakan di Balai 

Pelatihan Kesehatan Batam, 

Japanes Encephalitis, Hepa-

titis E dan Demam Lassa.

 Redaksi menerima sum-

bangan artikel, laporan, re-

portase, saduran, informasi 

dan foto-foto yang berkaitan 

dengan Penyakit Infeksi 

Emerging. 

Pengantar dari Redaksi 

daftar  is i

  apanese Encephalitis Virus (JEV) 

  adalah salah satu virus dari jenis 

Flavivirus, family Flaviviridae yang ditularkan 

melalui gigitan nyamuk. JVE menyerang 

susunan saraf pusat dan mengakibatkan 

radang otak mendadak. Japanese Encephalitis 

(JE) ditemukan pertama kali pada tahun 1871 

di Jepang. Berdasarkan data publikasi WHO, 

diperkirakan 67.900 kasus baru / tahun di 24 

negara di kawasan Asia dan Oceania. angka 

kesakitan akibat JE sebesar 1,8/100.000 

penduduk dengan Case-fatality rate (CFR) 

20-30%. Pasien yang sembuh, 30%-50% 

menunjukkan adanya Sequelae (lumpuh 

atau kejang, perubahan perilaku, beberapa 

diantaranya mengalami kecacatan berat).  

 JE merupakan penyakit virus yang pe-

nyebarannya berkaitan erat dengan keadaan 

lingkungan. Daerah persawahan, terutama 

pada musim tanam yang selalu digenangi air, 

diduga berpengaruh pada endemisitas JE. Di 

daerah urban nyamuk ini dengan mudah dite-

mukan di selokan air tergenang. Selain itu 

pada musim hujan populasi nyamuk akan me-

ningkat, sehingga menyebabkan peningkatan 

penularan penyakit. Penyakit ini ditemukan 

hampir diseluruh wilayah Asia, dari Asia Timur 

yaitu Jepang dan Korea, Asia Selatan seperti 

India dan Srilangka, Serta Asia Tenggara ter-

masuk seluruh kepulauan Indonesia. Negara 

yang termasuk endemis JE di kawasan Asia 

Tenggara dan Austronesia yaitu Indonesia, 

Malaysia, Cambodia, Laos, northern Vietnam, 

northern Thailand, Southern India, Sri Langka, 

Myanmar, Brunei Darussalam, Papua New 

Guinea, Australia and Timor Leste.

 Nyamuk yang menjadi vektor adalah 

nyamuk Culex tritaeniorhynchus dan Culex   

vishnui. Nyamuk ini umumnya menggigit pada 

sore dan malam hari. Selain nyamuk yang ber-

peran pada penyebaran penyakit JE, terjadinya 

infeksi JE pada manusia diperlukan hewan 

lain sebagai host (penjamu) tempat berkem-

bang biaknya virus sebelum masuk ke tubuh 

manusia. Babi sebagai salah satu hewan 

penjamu, merupakan amplifier terbaik bagi 

perkembangbiakan virus JE, meskipun banyak 

ditemukan jenis hewan lainnya. Hal ini dibuk-

tikan dengan ditemukannya antibody terhadap 

JE pada burung air, sapi, kerbau, kuda, kamb-

ing, domba, anjing, kucing maupun unggas.
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Lanjutan Pertemuan... hal 7
harus diberikan pada penilaian risiko 
untuk mengatasi risiko kesehatan 
sehingga dapat melindungi  masyarakat 
terhadap kejadian Penyakit Infeksi 
Emerging dan Kedaruratan Kesehatan 
Masyarakat. 
 Salah satu penyakit infeksi emerg-
ing yang sering muncul di Indonesia 
adalah Avian Influenza (AI) strain H5N1. 
Avian influenza adalah penyakit endemis 
pada unggas di Indonesia. Sedangkan 
pada manusia dilaporkan terdapat 200 
kasus AI dengan angka kematian 84%. 
Mutasi genetik yang dinamis pada virus 
AI memberikan ancaman bahwa virus ini 
bisa menyebabkan pandemi kapan pun. 
Oleh karena itu, kesiapsiagaan terhadap 
kemungkinan munculnya ancaman Avian 
Influenza dan penyakit infeksi emerging 
lainnya tersebut perlu ditingkatkan terus 
menerus melalui kajian-kajian penilaian 
risiko. Hasil evaluasi IHR JEE di Indone-
sia pada November 2017 menunjukkan 
bahwa kita perlu memperkuat kapasitas 
kemampuan dalam melakukan penilaian 
risiko (risk assessment) terhadap risiko 
ancaman kesehatan masyarakat.
 Subdit Penyakit Infeksi Emerging 
bekerjasama dengan Kementerian Perta-
nian RI, yang didukung oleh WHO/FAO/
OIE telah menyelenggarakan Workshop 
Piloting Joint Risk Assessment (JRA) Tool 
pada tanggal 12 s/d 16 Maret 2018 di 
Hotel Grand Savero  Bogor. Pertemuan 

ini bertujuan untuk: (1) Memperkenalkan 
konsep penilaian risiko dalam rangka 
meningkatkan pengetahuan dan pemaha-
man terhadap Acute Public Health Event; 
(2) Memperkenalkan instrumen Joint Risk 
Assesment (JRA) Penyakit Infeksi Emerg-
ing dan Zoonosis yang disusun oleh ko-
laborasi antara WHO dengan FAO dan OIE 
pada 2017 (3) Memberikan rekomendasi 
pemanfaatan instrument joint risk as-
sessment di Indonesia sebagai bahan 
pertimbangan pimpinan. 
 Peserta pertemuan ini berjumlah 
87 orang yang terdiri dari lintas program 
di lingkungan kementerian kesehatan, 
lintas sektor dikementerian terkait dan 
peserta dari Provinsi dan  kab/kota terpil-
ih. Fasilitator International pada kegiatan 
ini berasal dari WHO, FAO dan OIE. Tin-
dak lanjut dari pertemuan ini bahwa JRA 
Tool merupakan instrument penting yang 
dapat membantu membuat penilaian 
risiko terhadap suatu hazard atau penya-
kit, dengan melibatkan multisectoral dan 
multidisiplin. Tools ini dapat digunakan 
untuk menyatukan persepsi dan menjadi 
panduan untuk melakukan pengendal-
ian bersama dan dipandang perlu untuk 
diimplementasikan di Indonesia. Hal ini 
disebabkan Indonesia adalah negara kep-
ulauan yang memiliki potensi yang besar 
terhadap penyebaran dan penulularan pe-
nyakit infeksi emerging. 
(AMN)

Diskusi Kelompok 3 Pembahasan H5N1 Presentasi Kelompok 3 Pembahasan H5N1

Foto Bersama Dirjen P2P Pada Acara JRA Diskusi Kelompok I Pembahasan H3N2
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Cara penularan JE  pada manusia 

terjadi melalui gigitan nyamuk yang 

terinfeksi. Bila darah babi yang 

mengandung virus tersebut dihisap 

oleh vector nyamuk, maka nyamuk 

tersebut siap menyebarkan virus 

melalui gigitannya pada manusia. 

Waktu yang dibutuhkan sejak terin-

feksi pertama kali hingga muncul 

gejala, terjadi selama 5 – 15 hari. 

Gejala yang ditimbulkan adalah de-

mam, sakit kepala, muntah, penu-

runan tingkat kesadaran, kejang 

dan koma. Penyakit ini mengenai 

semua umur, tapi umumnya  paling 

sering terjadi pada anak-anak yang  

berusia 1-15 tahun dimana  seba-

gian besar kasus fatal dan setelah 

terinfeksi, akan muncul dampak 

sekunder berat. Meskipun JE sering 

menimbulkan gejala yang ringan dan 

cepat sembuh, namun  beberapa ka-

sus mengalami encefalitis akut den-

gan cepat dengan gangguan mental, 

secara  umum ataupun abnormali-

tas motorik secara focus dan terjadi 

koma secara cepat. Manifestasi 

klinis  JE dapat berupa ensefalitis 

fatal, ensefalitis subklinis, Infeksi 

Asimtomatik dan Infeksi Persisten.

 Perlu dilakukan pemeriksaan 

laboratorium untuk mengetahui kon-

firmasi virus Japanese Encephalitis 

melalui pemeriksaan darah, pemer-

iksaan cairan serebrospinal, uji se-

rologi, pemeriksaan konfirmasi (iso-

lasi virus)  dan dengan pemeriksaan 

RT-PCR.

 Hingga saat ini belum ada pen-

gobatan yang dapat menghentikan 

atau memperlambat jalannya penya-

kit JE.  Pengobatan yang dilakukan 

masih difokuskan pada penanganan 

infeksi dan gejala klinis yang parah. 

Namun penyakit ini dapat dicegah 

dengan vaksin JE. Beberapa negara 

seperti Thailand, Cina, Nepal, India 

dan Jepang sudah memasukkan 

imunisasi JE dalam salah satu pro-

gram imunisasi rutin. Imunisasi juga 

di anjurkan untuk orang yang berper-

gian ke daerah endemis JE. 

Upaya pencegahan dan pengendal-

ian terhadap  penyakit Japanese 

Encephalitis melalui kebersihan 

lingkungan pemukiman dan lingkun-

gan peternakan, seperti melakukan 

Pemberantasan Sarang Nyamuk 

(PSN) 3M Plus, menggunakan re-

pellen dan tidur menggunakan 

kelambu, memakai pakaian lengan 

panjang, meningkatkan daya tahan 

tubuh melalui prilaku hidup bersih 

dan sehat (PHBS), menjaga keber-

sihan Lingkungan terutama yang 

memelihara hewan babi dan  men-

jauhkan kandang dari pemukiman 

penduduk.

 Berdasarkan data Ditjen P2P 

Kementerian Kesehatan RI, di 

Indonesia ada beberapa wilayah 

yang terdapat kasus positif IgM 

JE  berdasarkan hasil pemeriksaan 

kasus Acute Encephalitis Syndrome 

(AES),  yaitu Bali, Nusa Tenggara 

Timur dan Jawa Tengah. Pada 

tanggal 1 Maret 2018 telah 

dilakukan Pencanangan  Kampanye 

Lanjutan Japanese... hal 1

Lanjut ke hal 3....
Pencanangan Kampanye dan Introduksi Imunisasi dihadiri oleh Menkes (Tengah), 

Dirjen P2P (Kanan Menkes), Bupati Tabanan (Kiri Menkes)

Foto bersama Menteri Kesehatan, Dirjen P2P 
dan Bupati Tabanan Vaksinasi JE di SDN Tabanan Vaksinasi JE di SMP Karangasem

Buletin Master PIE—Volume 05/Maret 2018 Halaman  7

kewaspadaan dini menghadapi  

penyakit infeksi emerging di 

pintu masuk negara (bandara, 

pelabuhan, dan PLDBN) dan 

wilayah. Kegiatan ini diikuti 

oleh 30 orang peserta  (Dinas 

Kesehatan: Kota Batam, Kota 

Tj Pinang, Kab.Karimun, Kab.

Bintan, Kab.Natuna, Kab.Ling-

ga, Kab. Kepulauan Anambas), 

Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD M.Sani, RSU Tj.Uban, 

RSUD Tj.Pinang, RSUD Embung 

Fatimah, RSUD Natuna, RSUD 

Encik Maryam, RSUD Dabo dan 

RSUD Lapangan Palmatek)  dan 

Kantor Kesehatan Pelabuhan 

(Wilker Hangnadim dan Wilker 

Lagoi). Kegiatan Pelatihan ini 

telah mendapatkan akreditasi 

dari PPSDM  Kementerian Ke-

sehatan. Pada akhir pelatihan 

peserta yang dinyatakan lulus 

pelatihan mendapatkan sertifi-

kat bernilai 1 SKP (setara den-

gan 59 JPL).

Bahan ajar pada pelatihan ini  

terdiri dari satu materi dasar 

yaitu kebijakan dan strategi Na-

sional dalam menghadapi Pe-

nyakit Infeksi Emerging di Indo-

nesia. Sedangkan tujuh materi 

inti meliputi : Deteksi Dini dan 

Respon Menghadapi Penyakit 

Infeksi Emerging di Pintu Ma-

suk, Deteksi Dini dan Respon 

Menghadapi Penyakit Infeksi 

Emerging di Wilayah, Prinsip 

Tatalaksana Kasus Penyakit In-

feksi Emerging di Rumah Sakit, 

Pencegahan dan Pengendalian 

Infeksi di Fasyankes dan Ma-

syarakat, Pengelolaan Spesi-

men Penyakit Infeksi Emerging, 

Komunikasi Resiko 6 materi 

inti simulasi gabungan.

(KUR, FAJ, MAR)

Lanjutan Pelatihan TGC .....

Lanjutan halaman 6

Pelatihan TGC Penyakit Infeksi Emerging di 
Provinsi Kepulauan Riau

Pertemuan Workshop Piloting Joint Risk Assess-
ment (JRA) Tool di Bogor

Bagaimana Pengobatan demam Lassa?

Bagaimana cara mencegah demam Lassa?

Pengobatan untuk gejala ringan mencakup 
tindakan suportif (analgesia, cairan, istira-
hat). Untuk kasus yang parah, pemelihara-
an keseimbangan cairan dan elektrolit, 

Menjaga kebersihan lingkungan dan pe-
rumahan dan menghindari kontak lang-
sung dengan tikus bila pergi ke daerah en-
demis. Bagi tenaga kesehatan yang kontak 
langsung dengan pasien harus menerap-
kan prinsip pencegahan dan pengendalian 

oksigenasi dan tekanan darah, serta pen-
anganan komplikasi sangat penting. Pada 
awal pengobatan, pemberian obat Ribavi-
rin anti-virus memberikan hasil yang baik.

infeksi, menggunakan alat pelindung diri 
(APD), melakukan tindakan penyuntikan 
yang aman, serta melakukan pemulasaran 
jenazah sesuai standar prosedur opera-
sional yang benar. (KUR)

 eperti kita ketahui bersama bahwa 

 selama tiga dekade terakhir, telah 

muncul tidak kurang dari 30% penyakit in-

feksi emerging dimana sekitar 75% penya-

kit infeksi emerging berasal dari penyakit 

zoonosis. Seiring dengan meningkatnya 

perjalanan, perdagangan dan mobilisasi 

penduduk dunia, penyakit infeksi emerging 

dapat dengan mudah bergerak dari satu 

populasi ke populasi lain. Oleh sebab itu 

peningkatan kualitas sumber daya manu-

sia diperlukan dalam kesiapsiagaan, ke-

waspadaan dini, dan respon menghadapi 

 ndonesia saat ini menghadapi 
 berbagai tantangan terhadap risiko 
kesehatan. Dalam mengelola risiko 
kesehatan, penilaian risiko yang cepat dan 
tepat diperlukan untuk langkah-langkah 
intervensi awal yang didahului dengan  
pelatihan awal tentang  pengetahuan dan 
keterampilan penilaian risiko. Penilaian 

penyakit infeksi emerging baik dipintu ma-

suk maupun wilayah. Upaya tersebut se-

lama ini tentunya tidak terlepas dari peran 

TGC baik yang ada di Pusat, Provinsi mau-

pun Kabupaten/ Kota.

  Subdit Penyakit Infeksi Emerging pada 

tanggal 11 s/d 17 Maret 2017 telah me-

nyelenggarakan pelatihan Tim Gerak Cepat 

(TGC) Penyakit Infeksi Emerging di Provinsi 

Kepulauan Riau yang dilaksanakan di Ba-

lai Besar Pelatihan Kesehatan  Batam. Tu-

juan dari pelatihan ini diharapkan peserta 

mampu  melaksanakan  kesiapsiagaan, 

Risiko adalah dasar komunikasi risiko yang 
efektif untuk menyediakan informasi yang 
tepat waktu dan transparan. Penilaian risiko 
juga dapat digunakan untuk memastikan 
kesiapsiagaan dan respon instansi 
serta untuk membangun kepercayaan di 
masyarakat. Dengan demikian, penekanan 

S

I

Lanjut ke hal 8....

Foto bersama peserta dan Narasumber Kegiatan Simulasi Penggunaan APD
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PENYAKIT INFLUENZA A (H3N2)

dan Introduksi Imunisasi 

Japanese Encephalitis di Bali 

oleh Menteri Kesehatan RI 

dan Gubernur Bali. Tujuan 

khusus dari kampanye ini untuk 

menurunkan angka kasus 

Acute Encephalitis Syndrome 

(AES) dan menurunkan angka 

kesakitan akibat penyakit 

JE. Kampanye dilakukan 

selama bulan Maret s/d April 

2018 di Provinsi Bali dengan 

memberikan imunisasi JE 

pada anak umur 9 bulan s/d 

< 15 tahun. dan selanjutnya 

akan menjadi program rutin 

sebagai imunisasi dasar yang 

diberikan pada anak umur 

10 tahun. Tahap pertama 

bulan Maret dilaksanakan di 

seluruh sekolah pendidikan 

anak usia dini/sederajat dan 

SMP/sederajat. Sedangkan 

pada Tahap kedua bulan April 

dilakukan di fasilitas pelayanan 

kesehatan. Dalam pelaksanaan 

kampanye ini bekerjasama 

dengan lintas sektor terkait 

seperti Pemda Provinsi Bali, 

Dinas Pendidikan, Kanwil 

Agama dan PKK yang nantinya 

membantu mensosialisasikan 

pelaksanaan kampanye 

imunisasi JE serta melakukan 

pendekatan ke sekolah-

sekolah yang masih menolak 

pelaksanaan imunisasi. (LRP)

Lanjut ke hal 4....

Lanjutan... hal 2

  ada akhir tahun 2017, media 

  online di berbagai negara marak 

menginformasikan peningkatan kasus 

influenza A (H3N2) di Australia, Inggris, 

Amerika Serikat  dan negara lainnya. Influ-

enza A (H3N2) merupakan salah satu flu 

musiman yang virusnya biasa bersirkulasi 

di belahan bumi (hemisfer) Utara dan Se-

latan. Penyakit ini  pernah menjadi pan-

demi pada tahun 1968 dengan perkiraan 

jumlah kematian sebesar 1 juta jiwa di 

seluruh dunia, dengan angka kematian 

tertinggi pada usia di atas  65 tahun. Di 

luar situasi pandemi, besarnya angka ke-

matian dapat berubah. Diketahui bahwa 

strain virus influenza A (H3N2) cender-

ung mengakibatkan angka kematian lebih 

tinggi dibandingkan influenza musiman 

lain yang bersirkulasi pada saat bersa-

maan di suatu tempat.  Selama musim 

influenza, ketika virus influenza A (H3N2) 

predominan, maka kematian secara ke-

seluruhan akibat influenza musiman me-

ningkat 2,7 kali dibandingkan dengan ke-

tika jenis influenza lain yang predominan.

 Menurut informasi yang diperoleh di 

FluNet (Perangkat global surveilans influ-

enza berbasis web), secara umum setiap 

tahun terdapat kecenderungan peningka-

tan kasus influenza A(H3N2) dunia pada 3 

waktu yaitu awal triwulan I, akhir triwulan 

II s/d awal triwulan III, dan pada akhir tri-

wulan IV. Peningkatan kasus di Australia 

cenderung terjadi pada triwulan III (pola 

hemisfer selatan), sementara di Amerika 

pada triwulan I (pola hemisfer utara). Pen-

ingkatan kasus influenza A (H3N2) saat ini 

sesuai pola tahunan yang telah diketahui 

yaitu bahwa  di negara-negara tersebut, 

kasus influenza A(H3N2) predominan di 

antara influenza musiman jenis lainnya (in-

fluenza A(H1N1)pdm09 dan influenza B). 

Hasil pemeriksaan virus pada kasus kon-

firmasi tidak menunjukkan adanya mutasi 

virus. Kejadian peningkatan kasus influen-

za A (H3N2) di belahan Utara dan Selatan 

saat ini masih sesuai dengan pola tahu-

nan meskipun ada pemanjangan periode 

musim influenza. Tidak terjadi perubahan 

tingkat keparahan penyakit influenza dan 

tidak terjadi mutasi virus. 

 Flu musiman disebabkan oleh virus in-

fluenza tipe A (subtype influenza A(H1N1)- 

pdm09 dan   influenza A(H3N2)) atau tipe 

B (subtype B/Yamagata dan B/Victoria). 

Masa Inkubasi 1-4 hari. Influenza musi-

man menyebar dengan mudah melalui 

droplet saat orang yang terinfeksi batuk 

atau bersin. Droplet yang mengandung 

virus tersebar ke udara dan bisa menye-

bar hingga satu meter pada orang yang 

didekatnya. Virus ini juga dapat disebarkan 

oleh benda yang terkontaminasi dengan vi-

rus. Gejala dan tanda berupa Demam atau 

panas dingin, Batuk, sakit kepala, nyeri 

otot, nyeri sendi, sakit tenggorokan, pilek 

P
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Orang yang berisiko paling besar ter-
kena demam Lassa adalah mereka 
yang tinggal atau mengunjungi dae-
rah Sierra Leone, Liberia, Guinea, 
dan Nigeria dan telah terpapar oleh 
tikus multimammate yang terinfeksi 
atau dari sumber lingkungan yang 

Manusia biasanya terinfeksi virus 
Lassa dari paparan air seni atau 
kotoran yang terinfeksi tikus Masto-
mys. Virus Lassa juga dapat menu-
lar antar manusia melalui kontak 
langsung dengan darah, urine, fe-
ses, atau sekresi tubuh lainnya dari 
orang yang terinfeksi Demam Lassa. 
Tidak ada bukti secara epidemiologi 
yang mendukung penyebaran virus 

Masa inkubasi Demam Lassa 
berkisar 6-21 hari.  Lamanya sakit 
antara 1 – 4 minggu. Gejala yang 
timbul biasanya bertahap, dimulai 
dengan demam, kelemahan umum, 
dan malaise. Setelah beberapa hari, 
timbul sakit kepala, sakit tenggoro-
kan, nyeri otot, nyeri dada, mual, 
muntah, diare, batuk, dan juga bisa 
disertai sakit perut. Dalam kasus 
yang parah dapat terjadi pembeng-

Diagnosis ditegakkan berdasarkan 
deteksi antibodi IgM dan IgG serta 
antigen Lassa, dengan menggunak-
an enzyme-linked immunosorbent 
serologic assays (ELISA). Pada ta-

tercemar urine tikus dimana ter-
dapat virus demam lassa (LFV).
Risiko paparan juga mungkin ada 
di negara-negara tetangga Afrika 
Barat lainnya dimana tikus-tikus 
Mastomys ditemukan. Petugas 
rumah sakit atau anggota keluarga 

Lassa melalui udara antar manusia. 
Penularan dari orang ke orang ter-
jadi pada pasien yang sedang dalam 
perawatan kesehatan, di mana virus 
dapat menyebar melalui peralatan 
medis yang terkontaminasi, seperti 
jarum suntik yang digunakan kem-
bali. 
Penularan virus Lassa telah dilapor-
kan terjadi pada semua kelompok 

kakan wajah, terdapat cairan dalam 
rongga paru-paru, pendarahan dari 
mulut, hidung, alat kelamin atau 
pencernaan dan tekanan darah 
rendah. Pada tahap selanjutnya ter-
dapat protein urin, shock, kejang, 
tremor, disorientasi, dan koma. 
Ketulian terjadi pada 25% pasien 
yang bertahan hidup. Dari seba-
gian kasus-kasus ini, pendengaran 
kembali normal setelah 1-3 bulan, 

hap awal penyakit (hari 1-5), dapat 
dilakukan dengan menggunakan 
reverse transcription-polymerase 
chain reaction (RT-PCR) atau kul-
tur. Tes diagnostik harus dilakukan 

yang merawat orang dengan demam 
Lassa juga berisiko tertular demam 
Lassa karena infeksi nosokomial 
(rumah sakit)  dan bisa juga terjadi 
transmisi antar orang dalam rumah 
tangga.

umur dan jenis kelamin. Orang yang 
paling berisiko adalah mereka yang 
tinggal di daerah pedesaan di mana 
Mastomys biasanya ditemukan, 
khususnya pada masyarakat den-
gan sanitasi yang buruk atau kondi-
si pemukiman yang padat. Petugas 
kesehatan berisiko jika merawat 
pasien Demam Lassa tanpa meng-
gunakan alat pelindung diri.

rambut rontok sementara dan gang-
guan cara berjalan mungkin terjadi 
selama pemulihan. Kematian bi-
asanya terjadi dalam waktu 14 hari 
dari onset dalam kasus-kasus yang 
fatal. Penyakit ini sangat parah di 
akhir kehamilan, dengan kematian 
ibu dan/atau kematian janin terjadi 
lebih dari 80% kasus selama trimes-
ter ketiga. 

di fasilitas biocontainment P3 atau 
P4. Imunohistokimia pada spesi-
men jaringan formalin tetap dapat 
digunakan untuk melakukan diagno-
sis postmortem.

MENGENAL DEMAM LASSA 
  emam Lassa adalah penyakit hemoragik virus yang pertama kali ditemukan pada tahun 1969 ketika 
  dua perawat misionaris meninggal karena penyakit di kota Lassa, Nigeria. Virus Lassa adalah virus 
zoonosis atau virus yang ditularkan melalui hewan dan sebagai vektornya adalah “tikus multimammate” (Mas-
tomys natalensis). Virus ini adalah virus RNA beruntai tunggal dan merupakan 
family virus arena. Demam Lassa terjadi secara alami di negara-negara Afrika 
Barat seperti Sierra Leone, Liberia, Guinea dan Nigeria. Kasus sporadis juga 
telah dilaporkan dari Republik Afrika Tengah, Burkina Faso, Pantai Gading, 
Mali, Togo, Benin, Senegal, Ghana dan Republik Demokratik Kongo

Apa itu demam Lassa?

Siapa yang bisa terkena demam Lassa?

Bagaimana demam Lassa ditularkan?

Apa saja tanda dan gejala demam Lassa?

Bagaimana Mendiagnosis Demam Lassa?
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dan hidung tersumbat. Flu biasanya 

berlangsung selama antara 2-7 hari 

dan biasanya membaik secara spon-

tan.  Walau bagaimanapun influenza 

dapat menyebabkan komplikasi 

hingga kematian pada kelompok 

yang berisiko tinggi. Komplikasi bisa 

berupa infeksi sinus dan telinga, 

pneumonia dan kegagalan sistem 

organ. Saat ini pengobatan masih 

menggunakan obat Simptomatis 

jika diperlukan, istirahat dan minum 

air putih yang cukup. 

Flu musiman terjadi terutama se-

lama musim dingin dari Oktober 

hingga Maret pada hemisfer utara, 

dan April hingga September di 

hemisfer selatan. Di negara tropis  

seperti Indonesia, flu musiman 

 irus A (H1N1)pdm09, 

 merupakan reassortant 

dari virus influenza A (H1N1) dan 

A (H3N2) musiman. Pada akhir 

2011 varian subtipe H3N2 ditemu-

kan pada manusia dan pada tahun 

2012 jumlah orang yang terinfeksi 

mulai meningkat dengan penularan 

dari orang ke orang secara  terbatas. 

 Selama tahun 2012 di Amerika 

Serikat virus A (H1N2) ditularkan 

ke manusia malalui babi. Pada ta-

hun yang sama, Australia mencatat 

infeksi subtipe H1N2 pertama di 

antara babi. Virus A (H3N2)  dan 

A (H1N2) mengandung protein 

matriks dari virus A (H1N1) pdm09, 

meningkatkan kemungkinan trans-

misibilitas di antara manusia dan 

menggarisbawahi potensi pandemik 

influenza virus asal babi yang baru. 

Virus influenza baru dapat muncul di 

antara manusia baik dengan trans-

misi langsung dari sumber mamalia 

atau unggas atau melalui reassort-

ment genetik, yaitu suatu proses 

pencampuran material genetik dari 

2 virus, bersaing menginfeksi sel 

yang sama dengan menghasilkan 

strain yang baru. Reassortant hasil 

reassortment memiliki materi gene-

tik dari 2 atau virus yang lebih mirip.

Hemisphere karena kedua jenis 

vaksin sama baik dan efesiennya. 

Selain vaksinasi pencegahan terha-

dap flu musiman ini dapat dilakukan 

dengan  menerapkan perilaku hidup 

bersih dan sehat (PHBS) seperti ; 

Cucilah tangan menggunakan sabun 

dengan air mengalir, tutup hidung 

dan mulut ketika Batuk/bersin den-

gan tisu, kemudian buanglah tisu 

ke tempat sampah, hindari kon-

tak dengan orang yang terkena flu, 

bila terserang flu sebaiknya tidak 

beraktivitas keluar rumah untuk 

menghindari penyebaran virus flu ke 

orang lain. (LAZ)

dapat terjadi di sepanjang tahun. 

Pencegahan dapat dilakukan den-

gan Vaksinasi. Vaksinasi influenza 

direkomendasikan kepada orang 

yang berisiko tinggi. Setiap tahun 

WHO merekomendasikan strain 

flu apa yang sebaiknya diproduksi 

vaksinnya oleh industri farmasi. 

WHO telah merekomendasikan 2 je-

nis vaksin influenza untuk belahan 

bumi utara (Northern hemisphere) 

dan belahan bumi selatan (Southern 

hemisphere) yang disesuaikan den-

gan musim yang berlangsung pada 

kedua tempat tersebut. Di Indone-

sia karena letak geografis berada 

di garis katulistiwa maka bisa me-

milih menggunakan dua jenis vaksin 

influenza Southern atau Northern 

Lanjutan Penyakit .... hal 3

REASSORTANT H1pdm09N2

V
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Lanjutan Evolusi H1N2 
pada Manusia

Evolusi Influenza A (H1N2) pada Babi

Evolusi Influenza A (H1N2) pada Manusia

 Influenza A (H1N2)  pada babi dikait-

kan dengan penyakit pernafasan dan dapat 

menyebabkan kematian mendadak yang 

tidak terduga pada anak babi. Kontak erat 

diantara babi menyebabkan transmisi virus 

dari babi ke babi melalui nasofaring oleh 

sekresi hidung dan tetesan aerosol. Fak-

tor cuaca dan  lingkungan dipeternakan 

swine crowding, berkontribusi besar pada 

persistensi virus pada babi. Virus A (H1N2) 

bersama dengan subtipe H3N2 dan H1N1 

 Tidak seperti virus A (H1N2), yang men-

galami beberapa peristiwa reassortment 

pada babi dan menjadi enzootic, sejarah vi-

rus A (H1N2) pada manusia berbeda. Virus 

influenza A (H1N1), yang muncul pada pop-

ulasi manusia pada tahun 1918, adalah 

virus keturunan unggas, yang tampaknya 

telah mengalami adaptasi pada manusia 

oleh mekanisme yang tidak diketahui. Saat 

ini, semua virus influenza yang beredar 

di populasi manusia membawa beberapa 

segmen gen yang merupakan keturunan 

langsung dari virus pandemi A (H1N1) 

yang mirip unggas. Pada tahun 1957, vi-

rus pandemik Asia muncul sebagai akibat 

dari peristiwa reassortment antara virus A 

(H1N1) yang beredar dan virus avian untuk 

menghasilkan virus A (H2N2) progeni, yang 

mempertahankan 5 gen dari virus A (H1N1) 

dan memperoleh 3 gen baru dari sumber 

avian. Virus A (H2N2) baru menggantikan 

virus A (H1N1) sebelumnya dari sirkulasi 

dan terus beredar sampai tahun 1968. Vi-

rus baru ini kemudian juga mengalami re-

assortment, dan virus pandemi Hong Kong 

A (H3N2) tahun 1968 muncul di antara 

populasi manusia. Virus keturunan baru A 

telah menjadi enzootic pada babi di 

seluruh dunia di area yang memiliki 

peternakan babi intensif. Avian A 

(H1N2) juga telah diisolasi dari be-

bek liar; Namun, virus A (H1) pada 

itik dianggap kurang umum. Virus ini 

juga telah menginfeksi kalkun, khu-

susnya kawanan kalkun yang berada 

disekitar kawasan babi.

(H3N2) mewarisi 5 gen yang sama 

yang dipertahankan dalam peristiwa 

reassortment tahun 1957. Gen NA 

dipertahankan dari virus reassort-

ment A (H2N2), dengan gen HA dan 

PB1 yang diperoleh dari sumber ung-

gas. Keturunan virus tahun 1968 A 

(H3N2) terus beredar di populasi ma-

nusia.

  Pada tahun 1988, virus A (H1N2) 

dilaporkan beredar secara sporadis 

di China selama 4 bulan, meskipun 

tidak ada laporan terkait wabah in-

fluenza. Virus ini adalah A (H1N1) 

dan A (H3N2) reassortant influenza 

manusia, dan ia bersirkulasi dengan 

virus induk selama musim dingin. 

Tidak ada laporan penyebaran virus 

A (H1N2) ke negara lain, dan awal 

tahun 1989, tidak ada kasus lebih 

lanjut yang dilaporkan di China.

Pada tahun 2000, virus reassortant 

A (H1N2) ditemukan  untuk kedua 

kalinya dan meluas selama musim 

dingin di belahan bumi utara. Pada 

awal tahun 2001-2002 virus A 

(H1N2) ditemukan di Thailand. 

Sejumlah kecil virus A (H1N2) 

kemudian terdeteksi di Singa-

pura, Malaysia dan di Indone-

sia. Virus A (H1N2) pertama 

kali diidentifikasi di Inggris 

pada September 2001, dan 

terus dilaporkan hingga akhir 

Maret 2002. Di Inggris, virus A 

(H1N2) resortant dengan virus 

A (H3N2) pada proporsi yang 

relatif sama. Disamping itu vi-

rus A (H1N2) secara sporadis 

menyebar di Eropa, Asia, Timur 

Tengah, Amerika Utara dan Se-

latan.

 Vaksin yang digunakan 

pada saat itu diharapkan 

memberikan perlindungan ter-

hadap subtipe H1N2 karena 

mengandung H1 dari A/New 

Caledonia/20/99 dan N2 dari 

virus A/ Moskow/10/99, yang 

keduanya secara genetik dan 

antigen terkait dengan virus A 

(H1N2) baru. (IBR)

Lanjut .....


