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Definisi

• Flu burung atau flu unggas (Avian Influenza) 
adalah suatu penyakit menular yang 
disebabkan oleh virus influenza yang 
ditularkan oleh unggas. 

• Virus influenza terdiri dari beberapa tipe 
antara lain tipe A, B dan C.

• Influenza tipe A terdiri dari beberapa strain 
antara lain H1N1, H3N2, H5N1 dan lain-lain. 



• Flu burung adalah penyakit pada hewan 
(zoonosis) dan tidak menular ke manusia. 

• Dalam perkembangannya virus penyebabnya 
mengalami mutasi genetik sehingga juga 
dapat menginfeksi manusia.



Etiologi

• Virus Influenza A subtipe H5N1.

• Virus Influenza A subtipe H5N1 adalah salah 
satu virus tipe A yang dikenal sebagai virus 
influenza unggas yang sangat patogen (Highly 
Pathogenic Avian Influenza - HPAI).



Virus H5N1

• Dapat bertahan hidup di air sampai 4 hari 
pada suhu 22o C dan lebih dari 30 hari pada 0o

C. 

• Virus akan mati pada pemanasan 60o C selama 
30 menit.

• Virus akan mati jika terkena detergent, 
desinfektan misalnya formalin, serta cairan 
yang mengandung iodine.



Masa Inkubasi

1. Pada unggas
• I minggu

2. Pada manusia
• 1-3 hari
• Masa infeksi 1 hari sblm sampai 3-5 hr 
sesudah timbul gejala
• Pada anak 21 hari



Epidemiologi

• Telah ada sejak 1968 pada unggas
• 1997, di Hongkong, 18 orang terkena, 6 orang

meninggal.
• 1999, di Hongkong, 2 orang terinfeksi
• 2001 – 2002, pemusnahan unggas terinfeksi di

Hongkong
• 2003, mewabah di Belanda
• 2003, muncul pada unggas di Korea
• 2004, meluas ke Vietnam, Jepang, Korea Selatan, 

Kamboja, Thailand dan Taiwan.



Epidemiologi

• 2004, di Jepang, unggas terinfeksi.

• 2004, di Indonesia unggas terinfeksi

• 2005, 3 orang terinfeksi di Indonesia

• Sampai 2007, 89 orang terinfeksi, dan 68 
orang meninggal di Indonesia.



Manifestasi Klinis

Pada Manusia

• demam (suhu badan diatas 
380 C)

• - batuk & nyeri tenggorokan

• - radang saluran pernafasan 
atas

• - pneumonia

• - infeksi mata

• - nyeri dada

• - muntah, diare

• - anoreksia

Pada Unggas

• jenggernya berwarna biru

• borok di kaki

• kematian mendadak dan sangat
tinggi jumlahnya mendekati 100%     
dalam waktu 2 hari, maksimal 1 
minggu

• adanya cairan pada mata dan
hidung

• keluar cairan jernih sampai kental
dari rongga mulut

• diare

• -haus berlebihan dan cangkang
telur lembek



Penularan

• 1. Unggas → ke unggas, unggas →ke manusia

2. Melalui udara yg tercemar virus H5N1 yg berasal dari : 
• Kotoran / sekreta burung / unggas yg menderita flu 
burung
• Penularan dr unggas kemanusia jg terjadi jika manusia
menghirup udara yg mengandung virus  flu burung atau
kontak langsung dgn unggas yg terinfeksi flu burung.

• Penularan dari manusia kemanusia → belum ada bukti



Anamnesa

• Kontak dengan unggas

• Kematian unggas mendadak atau unggas yang 
sakit mendadak

• Kontak dengan manusia penderita Flu burung

• Bepergian ke daerah endemik Flu Burung 7 
hari sebelum timbulnya gejala



Pemeriksaan Fisik

• Suhu > 38o Celcius

• Faring kemerahan

• Lab : leukopenia, limfopenia, trombositopenia
ringan sampai sedang dan kadar
aminotransferase yang meningkat sedikit atau
sedang, kadar kreatinin juga meningkat. 



Hasil Lab

• Lab : leukopenia, limfopenia, trombositopenia
ringan sampai sedang

• Kadar kreatinin juga meningkat. 



Hasil Lab

• Pemeriksaan analisis gas darah dan elektrolit diperlukan untuk
mengetahui status   oksigenasi pasien, keseimbangan asam-basa
dan kadar elektrolit pasien. 

• Pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi adanya avian 
influenza H5N1 a.l. dengan Immunofluorescence assay, Enzyme 
Immunoassay, Polymerase Chain Reaction (PCR) dan Real-time PCR 
assay, Biakan Virus. Dari hasil pemeriksaan ini dapat ditentukan
status pasien apakah termasuk curiga (suspect), mungkin
(probable) atau pasti (confirmed). 

• Pada pemeriksaan radiologi dengan melakukan X-foto toraks
didapatkan gambaran infiltrat yang tersebar atau terlokalisasi pada 
paru. Hal ini menunjukkan adanya proses infeksi oleh karena virus 
atau bakteri di paru-paru atau yang dikenal dengan pneumonia. 
Gambaran hasil radiologi tersebut dapat menjadi indikator
memburuknya penyakit avian influenza. 



Penatalaksanaan

Pada Unggas

• Pemusnahan unggas/burung yang terinfeksi
flu burung

• Vaksinasi pada unggas yang sehat



Pencegahan

Pada Manusia Kelompok Risiko Tinggi (Peternak & 
Pedagang)

• Mencuci tangan dengan desinfektan dan mandi sehabis
bekerja.

• Hindari kontak langsung dengan ayam atau unggas
yang terinsfeksi flu burung.

• Menggunakan alat pelindung diri. (contoh : masker dan 
pakaian kerja).

• Meninggalkan pakaian kerja ditempat kerja.
• Membersihkan kotoran unggas setiap hari.
• Imunisasi.



Pencegahan

Pada Manusia Kelompok Risiko Tinggi

• Menjaga daya tahan tubuh : makanan bergizi & 
istirahat cukup.

• Mengolah unggas dengan cara yang benar, yaitu :

- Pilih unggas yang sehat (tidak terdapat gejala-
gejala penyakit pada      tubuhnya)

- Memasak daging ayam sampai dengan suhu ±
800C selama 1 menit dan pada telur sampai
dengan suhu ± 640C selama 4,5 menit.



Penatalaksanaan

• pasien dirawat dalam ruang isolasi: 
waspada terhadap penularan melalui udara 
(transmisi airbone) selama masa penularan, yaitu 
7 hari pertama sejak timbulnya gejala demam (38 
0C)

• pasien di ruang rawat biasa:
- setelah hasil usap nasofaring negatif berulang 
kali dengan PCR atau biakan
- setelah hari ke 7 demam, kecuali demam 
berlanjut sampai 7 sesuai pertimbangan dokter 
yang merawat kasus demi kasus.



Terapi Pengobatan

- Oksigenasi bila terdapat sesak napas.
- Hidrasi dengan pemberian cairan parenteral (infus).
- Pemberian obat anti virus oseltamivir 75 mg dosis tunggal selama 7 

hari.
- Amantadin diberikan pada awal infeksi , sedapat mungkin dalam

waktu 48 jam pertama selama 3-5 hari dengan dosis 5 mg/kg BB 
perhari dibagi dalam 2 dosis. Bila berat badan lebih dari 45 kg 
diberikan 100 mg 2 kali sehari.

- Antiviral golongan neurominidaseinhibitor :
- zanavir: secara inhalasi 2 x sehari
- oseltamivir: oral 2 x sehari selama 5-7 hari
- Dianjurkan untuk pencegahan bagi orang yang terpajan dengan 

oseltamivir   1 x 75 selama 1 minggu.
- Antibiotik bila terdapat pneumonia bakterial



Diagnosa Keperawatan

• Bersihan jalan napas tidak efektif, 
beihubungan dengan peningkatan produksi
sekret, sekresi tertahan, tebal, sekresi kental
akibat influenza.

• Gangguan pertukaran gas berhubungan
dengan dengan gangguan suplai oksigen
(obstruksi jalan napas oleh sekresi).

• Nutrisi kurang dari kebutuhan b.d sesak napas


