
Penyakit Virus Ebola

Penyakit Virus Ebola merupakan penyakit yang berbahaya dan sangat mematikan.
Pertambahan kasus yang cukup cepat dari waktu ke waktu, angka kematian yang cukup
tinggi dan adanya mekanisme penularan dari manusia ke manusia menyebabkan penyakit
virus Ebola perlu mendapatkan perhatian khusus dari negara-negara di seluruh dunia.

Sampai tanggal 15 Agustus 2014, WHO mencatat kasus Penyakit Virus Ebola sebanyak
2.127 dengan jumlah kematian 1.145 (Case Fatality Rate sebesar 53,8 %). Negara yang
terjangkit sebanyak 4 negara, yang semuanya berada di kawasan Afrika Barat. Negara
tersebut adalah Liberia (786 kasus, 413 kematian), Guinea (519 kasus, 380 kematian),
Nigeria (12 kasus, 4 kematian) dan Sierra Leone (810 kasus, 348 kematian). Sedangkan
negara di luar kawasan Afrika Barat belum ada yang melaporkan kasus penyakit ini,
termasuk Indonesia belum ada kasus Penyakit Virus Ebola yang dilaporkan. Penyakit ini
berkembang cukup cepat di negara-negara yang sudah terjangkit tersebut. Dalam kurun
waktu 2 hari (tanggal 12-13 Agustus 2014) telah tercatat ada 152 kasus baru (tersangka,
probable dan terkonfirmasi laboratorium) dengan 76 kematian, kesemuanya berasal dari
negara yang sudah melaporkan kasus penyakit ini.
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Virus Ebola yang menjadi penyebab penyakit ini, adalah golongan virus dari famili filovirus
(the Filoviridae family). Ada 5 spesies virus, yaitu:

1. Bundibugyo ebolavirus (BDBV)
2. Zaire ebolavirus (EBOV)
3. Reston ebolavirus (RESTV)
4. Sudan ebolavirus (SUDV)
5. Taï Forest ebolavirus (TAFV).

BDBV, EBOV, dan SUDV berkaitan dengan wabah yang terjadi di Afrika Barat, sedangkan
RESTV dan TAFV tidak menyebabkan penyakit dan kematian pada manusia (virus jenis
yang tidak mematikan ini ditemukan di Phillipina dan China).

Virus ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 1976 pada 2 kejadian wabah yang secara
simultan terjadi di Nzara, Sudan, dan di Yambuku, Kongo. Nama “Ebola” itu sendiri
diambil dari nama sungai di dekat desa dimana wabah ini terjadi saat itu.

Cara Penularan

Awal timbulnya penularan pada manusia adalah adanya kontak dengan cairan tubuh,
seperti darah, air liur dan organ binatang hutan yang terinfeksi virus Ebola dan keondisi
sakit atau mati. Binatang yang tercatat sebagai penular penyakit ini adalah simpanse,
gorila, kelelawar pemakan buah, monyet, antelope (sejenis kijang di Afrika) dan sebangsa
landak (porcupines). Pada akhirnya penyakit ini menular dari manusia ke manusia melalui
kontak langsung dari cairan tubuh penderita penyakit virus Ebola. Cairan tubuh tersebut
bisa darah, ail liur, cairan tubuh yang lainnya. Penularan akan terjadi bila kulit atau
mukosa seseorang terdapat luka, termasuk luka yang sangat kecil yang tidak terlihat,
namun terasa perih bila terkena alkohol atau sabun. Penularan secara tidak langsung
dapat terjadi bila seseorang dengan kulit yang memiliki luka (termasuk luka yang kecil)
terkena air bekas untuk memandikan jenazah orang yang terkena penyakit virus Ebola ini.

Gambar: Contoh luka kecil yang dapat menjadi pintu masuk viruls Ebola

Gejala dan Tanda Penyakit Virus Ebola

Sebagaimana penyakit-penyakit virus yang lain, penyakit ini ditandai dengan demam
mendadak disertai nyeri pada otot, nyeri kepala serta nyeri tenggorokan (influenza like
illness). Selanjutnya penderita akan mengalami mual muntah, diare serta keluar bercak



merah di kulit. Terjadi gangguan pada ginjal dan hati serta pada beberapa kasus terjadi
perdarahan baik di dalam tubuh maupun di luar tubuh.

Pemeriksaan laboratoium menunjukkan terjadinya penurunan jumlah sel darah putih dan
sel pembeku darah (trombosit) serta terjadi peningkatan enzim hati, sebagai tanda terjadi
kerusakan hati.

Orang yang terinfeksi penyakit ini, ternyata di dalam cairan kelaminnya (cairan semen)
masih ditemukan virus tersebut bahkan setelah 61 hari dari awal sakit. Masa inkubasi,
atau masa dari terjadinya infeksi sampai timbulnya gejala sakit, berkisar antara 2-21 hari.

Diagnosis

Diagnosis ebola perlu dilakukan bila mendapatkan gejala seperti tersebut di atas, namun
harus dengan menyingkirkan diagnosis banding yang lain, seperti typhus, DBD (Demam
Berdarah Dengue), pes, hepatitis virus dan beberapa penyakit virus yang lainnya.
Informasi tentang riwayat tinggal atau berkunjung di negara yang terjangkit penyakit
virus Ebola dan kontak langsung dengan penderita penyakit ini sangat membantu untuk
mengarah ke diagnosis penyakit tersebut. Untuk memastikan penyakit ini perlu dilakukan
pemeriksaan laboratorium, diantaranya dengan metode:

 antibody-capture enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
 antigen detection tests
 serum neutralization test
 reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) assay
 electron microscopy
 isolasi virus melalui kultur sel

Pengobatan

Sampai saat ini belum ada pengobatan spesifik yang dapat menyembuhkan penyakit ini.
Pengobatan yang diberikan bila merawat pasien yang terinfeksi virus Ebola adalah
pengobatan suportif. Pasien sering mengalami dehidrasi, sehingga keseimbangan cairan
perlu dijaga dengan pemberian minum atau cairan infus.

Pencegahan dan Pengendalian

Pencegahan dapat dilakukan dengan menghidarkan diri dari hewan liar yang ada di hutan
yang mungkin terinfeksi virus ini. Pencegahan penularan dari manusia ke manusia dapat
dilakukan dengan menerapkan kewaspadaan bahaya penularan penyakit pada setiap
bersinggungan dengan pasien penyakit apapun, apalagi bila ada riwayat pasien tersebut
kontak dengan penderita infeksi virus Ebola.

Masyarakat tidak perlu cemas karena penyebaran virus ini melalui jalur penerbangan
sangatlah kecil risikonya, sehingga kecil kemungkinan untuk menyebar ke Indonesia.
Akan tetapi perlu diingat bahwa penyakit menular adalah tidak mengenal tapal batas
sehingga kewaspadaan tetap perlu dijaga. Peran karantina baik di bandara udara maupun



laut menjadi sangat vital untuk mencegah masuknya penyakit ini ke sebuah negara,
termasuk ke Indonesia. Perlu diwaspadai setiap penumpang, terutama dari negara afrika
yang masuk ke Indonesia dengan kondisi sakit, terutama yang menunjukkan gejala
demam. Perlu dilakukan upaya cegah tangkal di setiap pintu gerbang negara Indonesia.

Pengendalian penularan dari manusia ke manusia perlu dilakukan dengan penerapan
standard precaution oleh seluruh tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan
kesehatan. Hindari bersentuhan secara langsung dengan pasien tanpa menggunakan
sarung tangan yang baik. Hal ini perlu dilakukan mengingat petugas kesehatan
merupakan kelompok yang sangat rentan tertular penyakit virus Ebola ini.

Pakaian untuk mencegah penularan pada petugas kesehatan
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Tujuh hal yang dapat dilakukan sebagai langkah antisipasi mencegah terjangkit Ebola,
terutama jika hendak bepergian ke negara episenter Ebola yaitu Guinea, Liberia dan
Sierra Leonne, yaitu:

Pertama adalah lebih sering cuci tangan pakai sabun (CTPS) karena Ebola menular
melalui kontak dengan cairan tubuh pasien. Walaupun sudah hati-hati tapi tetap ada
kemungkinan tangan kita tercemar. Karena itu rajin-rajinlah cuci tangan pakai sabun.

Langkah kedua yang juga sangat penting adalah dengan menghindari kontak langsung
dengan pasien Ebola. Selain pasiennya, kita perlu membatasi kontak dengan
keluarga/kerabat yang baru mengunjungi pasien.

Langkah ketiga adalah sedapat mungkin menghindari proses pemakaman pasien Ebola
terutama yang memiliki ritual pemakaman yang membutuhkan kontak langsung dengan
jenazah seperti menciumnya.

Langkah keempat yang dapat dilakukan untuk menghindari Ebola adalah menghindari
kontak dengan hewan yang mungkin dapat menularkan virus tersebut serta membatasi
untuk mengunjungi kawasan hutan di negara-negara terjangkit.

Langkah kelima adalah jika seseorang terlanjur berada di negara terjangkit saat wabah
merebak maka diiharapkan untuk dapat membatasi perjalanan domestik. Jangan
bepergian antarkota di negara itu kalau tidak betul-betul diperlukan.



Langkah keenam, masyarakat diharapkan agar dapat mengikuti perkembangan informasi
mengenai Ebola di laman yang terpercaya seperti laman WHO atau Kementerian
Kesehatan RI untuk mengetahui informasi terbaru.

Selanjutnya yang terakhir, langkah ketujuh yang harus dilakukan adalah jika memiliki
keluhan kesehatan ketika sedang berkunjung ke negara terjangkit agar dapat segera
melapor ke petugas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan.

Upaya yang Dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Beberapa upaya telah dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur terkait isu
merebaknya virus Ebola, yaitu dengan memberikan penyuluhan ke masyarakat melalui
media massa, baik cetak maupun elektronik. Penyebarluasan informasi ini untuk
meningkatkan kewaspadaan masyarakat serta mencegah timbulnya kepanikan karena
informasi yang salah.

Tim gerak cepat bencana bidang kesehatan dan tim surveilans untuk penyakit menular
juga disiapkan untuk mengantisipasi timbulnya kasus penyakit virus Ebola di Jawa Timur.
Kesiapan ini didukung dengan jejaring rujukan pelayanan kesehatan yang ada di Jawa
Timur yang didukung sarana pengambilan spesimen pemeriksaan laboratorium bila ada
kasus. Pemeriksaan dilakukan di Laboratoium Balitbangkes Jakarta.

Koordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan sektor lain yang terlibat terus
dilakukan dalam rangka antisipasi terjadinya kasus penyakit ini, khususnya di Jawa Timur.

Tiga alasan Ebola sulit menyebar ke Jawa Timur

Satu adalah tidak adanya penerbangan langsung dari Indonesia ke negara-negara yang
terinfeksi seperti Guinea, Sierra Leone, Liberia dan Nigeria.

Kedua adalah ketatnya pengamanan yang dilakukan negara-negara tempat singgah dan
transit. Contohnya adalah Dubai, Malaysia atau Singapura.

Alasan ketiga, ketatnya pengaman di pintu masuk negara seperti bandara dan pelabuhan.


