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Hepar Hepar 

 Hati adalah kelenjar terbesar 
dalam tubuh. 

 Terletak di bawah diafragma, 
lebih ke sisi kanan atas abdomen. 

 Beratnya sekitar 1500 gram dan 
menyumbang sekitar 2,5% dari 
berat badan orang dewasa. 

 Mempunyai 4 lobus. 

 Hepar memiliki banyak fungsi 
metabolik maupun regulasi. 

 Diantaranya adalah fungsi 
pencernaan untuk menghasilkan 
empedu. 



Posisi Hepar Terhadap Organ Lain Posisi Hepar Terhadap Organ Lain 

Anterior view Sagittal view of the abdominopelvic 
cavity of a female. 



Peranan Penting Hepar Peranan Penting Hepar 
 Detoksifikasi, lebih dari 1½ liter darah dipompa melalui hati setiap menit,  

memungkinkan hati secara cepat dan efektif menyaring racun dan produk  
pembuangan dari aliran darah. 

 Mengkonversi gula fungsional yang simpan ketika tingkat gula (glukosa) 
tubuh turun di bawah normal. 

 Mengkonversi amonia menjadi urea, bahan penting dalam metabolisme. 

 Menghancurkan sel-sel darah merah yang lama. 

 Tempat penyimpanan bahan gizi penting, misalnya vitamin 
dan zat mineral termasuk zat besi. 

 Hati juga berperan dalam menangani kadar zat tertentu dalam tubuh, 
misalnya kadar kolesterol, hormon, dan gula, dapat menimbulkan masalah 
bila tidak seimbang.  

 Hati juga mempunyai peranan kunci dalam proses pencernaan makanan 
melalui pembuatan cairan empedu dan memproduksi faktor pembekuan 
darah, yang mencegah pendarahan yang berlebihan. 



Hepatitis  Hepatitis  

 “Hepa”  berkaitan dengan hati. 

 “itis”  radang. 

 Hepatitis adalah istilah umum yang berarti radang 
hati dan dapat disebabkan oleh berbagai virus yang 
berbeda seperti hepatitis A, B, C, D dan E. 

 Penyakit kuning adalah fitur karakteristik dari 
penyakit hati, diagnosis yang benar hanya dapat 
dilakukan dengan menguji serum pasien untuk 
mendeteksi adanya antibodi antivirus tertentu. 



Penyebab Hepatitis Penyebab Hepatitis 

 Racun dan zat kimia seperti alkohol yang 
berlebihan; 

 Penyakit yang menyebabkan sistem 
kekebalan tubuh menyerang jaringan 
sehat dalam tubuh, yang disebut sebagai 
penyakit autoimun; dan 

 Paling sering disebabkan oleh virus. 
 
 



Characteristics of Hepatitis Viruses Characteristics of Hepatitis Viruses 



Gejala Hepatitis Gejala Hepatitis 

• Kadang-kadang tidak ada gejala hepatitis pada 
minggu-minggu pertama setelah infeksi sampai fase 
akut. 

• Fase akut, gejala hepatitis jenis A, B, dan C  
kelelahan, mual, kurang nafsu makan, sakit perut, 
demam ringan, atau kulit atau mata kuning 
(jaundice).  

• Saat hepatitis B dan C menjadi kronis, mungkin tidak 
menimbulkan gejala selama bertahun-tahun.  

• Pada saat ada tanda-tanda peringatan, hati mungkin 
sudah rusak. 



Hepatitis A 



Hepatitis A Virus 

From: Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta, USA 
http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/hepatitis/slideset/hep06.gif 
Electron microscopy (EM) picture of human hepatitis A virus. 



Hepatitis A Hepatitis A 
 Hepatitis A adalah penyakit peradangan hati yang disebabkan 

oleh infeksi virus hepatitis A (HAV).  

 Virus termasuk dalam genus hepadnavirus dari Picornaviridae. 

 HAV merupakan virus single-strand 27 nm, non-enveloped, virus 
icosahedral RNA. 

 Analisis Electron microscopy (EM) menunjukkan partikel-
partikel dengan simetri icosahedral. 

 Virus ini menyebar terutama ketika orang yang tidak terinfeksi 
(dan yang tidak divaksinasi) mencerna makanan atau air yang 
terkontaminasi tinja orang yang terinfeksi. 

 Penyakit ini terkait erat dengan air tidak bersih, sanitasi yang 
tidak memadai dan kebersihan pribadi yang buruk. 

 Masa inkubasi hepatitis A biasanya 14-28 hari. 



Possible Courses Of HAV Infection 



Faktor Resiko Faktor Resiko 

 Perjalanan atau bekerja di daerah dengan tingkat tinggi 
hepatitis A. 

 Berada dipenitipan anak atau bekerja di pusat perawatan anak. 

 Adalah seorang pria yang memiliki kontak seksual dengan pria 
lain. 

 Positif HIV. 

 Memiliki gangguan pembekuan-faktor, seperti hemofilia 

 Menggunakan obat-obatan terlarang disuntik atau noninjected. 

 Hidup dengan orang lain yang memiliki hepatitis A 

 Memiliki kontak oral-anal dengan seseorang yang memiliki 
hepatitis A. 



Antigenisitasnya Antigenisitasnya 

• HAV hanya memiliki satu serotipe yang diketahui, dan satu situs 
netralisasi adalah imunodominan. Strain virus yang berbeda 
menunjukkan reaktivitas mirip dengan monoklonal antibodi anti-
HAV. 

• Antigen dari virion utuh merupakan konformasi dan berbeda 
dari protein terisolasi. Antibodi untuk protein kapsid dimurnikan 
atau peptida sintetik memiliki aktivitas netralisasi yang 
terdeteksi lemah atau tidak ada. 

• HAV dinetralkan oleh anti-HAV IgG dan anti-HAV IgM. 

• Tidak ada serologis atau reaktivitas hibridisasi silang antara HIV 
dan agen hepatitis virus lain, termasuk virus hepatitis E (HEV). 

• Protein nonstruktural dari HPV juga imunogenik selama infeksi 
alami dan eksperimental. 

 



Stabilitas HAV Stabilitas HAV 

 HAV merupakan lipid tanpa amplop dan stabil ketika diekskresi dari 

hati yang terinfeksi menuju ke empedu untuk memasuki saluran 

pencernaan. 

 HIV sangat resisten terhadap degradasi oleh kondisi lingkungan, 

kemampuan bertahan dan menyebar dalam populasi. 

 HAV tahan terhadap: 

 Thermal denaturation (survives at 70°C for up to 10 min). 

 Acid treatment (ph 1 for 2 h at room temperature), 20% ether, 

chloroform, dichlorodifluoromethane, and 

trichlorotrifluoroethane. 

 Perchloracetic acid (300 mg/l for 15 min at 20°c). 

 Detergent inactivation (survives at 37°c for 30 min in 1% sds). 

 Storage at –20°c for years. 



HAV is inactivated by HAV is inactivated by 

 Heating to 85°C for 1 min. 

 Autoclaving (121°c for 20 min). 

 Ultraviolet radiation (1.1 W at a depth of 0.9 cm for 1 min). 

 Formalin (8% for 1 min at 25°c) 

 Â-propriolactone (0.03% for 72 h at 4°C). 

 Potassium permanganate (30 mg/l for 5 min). 

 Iodine (3 mg/l for 5 min). 

 Chlorine (free residual chlorine concentration of 2.0 to 2.5 mg/l for 
15 min). 

 Chlorine-containing compounds (3 to 10 mg/l sodium hypochlorite 
at 20°c for 5 to 15 min). 

 Shellfish from contaminated areas should be heated to 90°c for 4 
min or steamed for 90 sec 
 
 



Diagnosis HAV Diagnosis HAV 

 Diagnosis hepatitis dilakukan melalui penilaian biokimia 
fungsi hati (laboratorium evaluasi: bilirubin urine dan 
urobilinogen, total dan direct serum bilirubin, ALT dan / 
atau AST, alkali fosfatase, waktu protrombin, total 
protein, albumin serum, IgG, IgA, IgM , hitung darah 
lengkap).  

 Diagnosis rutin spesifik terhadap hepatitis A akut  
ditemukannya anti-HAV IgM dalam serum pasien.  

 Cara lainnya adalah deteksi virus dan / atau antigen 
dalam feses. 

 Pada onset penyakit, kehadiran IgG anti-HAV selalu 
disertai dengan kehadiran IgM anti HAV. 



Diagnosis HAV Diagnosis HAV 

Tes Darah 

Antibodi IgM (-) dan IgG (-)  Tidak pernah terinfeksi HAV  Sebaiknya 
mempertimbangkan 
untuk divaksinasi 
terhadap HAV. 

Antibodi IgM (+) dan IgG (-)  Tertular HAV dalam enam 
bulan terakhir ini 

Sistem kekebalan sedang 
mengeluarkan virus atau 
infeksi menjadi semakin 
parah. 

Antibodi IgM (-) dan IgG (+) Terinfeksi HAV pada suatu 
waktu sebelumnya atau kita 
sudah divaksinasikan 
terhadap HAV 

Kebal terhadap HAV. 



Gejala Hepatitis A Gejala Hepatitis A 

 Gejala hepatitis A berkisar dari ringan sampai parah, dan dapat berupa:  

– Demam,  

– Malaise, sakit perut atau ketidaknyamanan, terutama di daerah hati 

anda di sisi kanan anda di bawah tulang rusuk yang lebih rendah 

anda 

– Kehilangan nafsu makan,  

– Diare,  

– Urin berwarna gelap  

– Kelelahan 

– Mual dan muntah 

– Buang air besar tanah liat berwarna 

– Nyeri sendi 

– Menguningnya kulit dan mata (jaundice) 

 Tidak semua orang yang terinfeksi akan memiliki semua gejala. 



Treatment Treatment 

• Tidak ada terapi antivirus khusus untuk 
pengobatan hepatitis A. 

• Perawatan suportif. 

• Peningkatan sanitasi, keamanan pangan 
dan imunisasi adalah cara yang paling 
efektif untuk memerangi hepatitis A. 

• Tidak ada terapi antivirus khusus untuk 
pengobatan hepatitis A. 

• Perawatan suportif. 

• Peningkatan sanitasi, keamanan pangan 
dan imunisasi adalah cara yang paling 
efektif untuk memerangi hepatitis A. 



Abbreviations: ELU, ELISA units of inactivated HAV; IM, intramuscular; U, units HAV antigen; 
HAV, hepatitis A virus; HBsAg, hepatitis B surface antigen. 
Abbreviations: ELU, ELISA units of inactivated HAV; IM, intramuscular; U, units HAV antigen; 
HAV, hepatitis A virus; HBsAg, hepatitis B surface antigen. 

http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2016/infectious-diseases-related-to-travel/hepatitis-a 



Hepatitis B 



 Mikroskop elektron (EM). 

 Diagram yang 
mempresentasikan virion 
hepatitis B dan komponen 
permukaan antigen. 

Hepatitis B Virus (HBV) Hepatitis B Virus (HBV) 

 Disebabkan oleh infeksi 
hepatitis B virus (HBV). 

 Ukuran 42 nm. 
 Partially double-stranded 

DNA virus. 
 Famili Hepadnaviridae. 
 Tersusun  atas sebuah inti 

nukleocapsid yang 
berukuran 27 nm (HBcAg), 
dikelilingi oleh lapisan luar 
lipoprotein (ber-amplop) 
mengandung antigen 
permukaan (HBsAg).  



Hepatitis B Virus Hepatitis B Virus 

Virion dengan diameter 42 nm dan 
memiliki sebuah isomer nukleocapsid 
atau inti dengan diameter 27 nm, 
dikelilingi oelh lapisan luar kira-kira 
setebal 4nm. 

Kelompok virion hepatitis B 
(kanan) dan perbesaran dari dua 
inti (tanda panah). 



Nomenklature HBV Nomenklature HBV 



Stabilitas HVB Stabilitas HVB 

 Stabilitas HBV tidak selalu sama dengan HBsAg. 

 Dengan paparan ether, asam (pH 2.4 setidaknya selama 6 jam), pemanasan (98C selama 1 
menit; 60C selama 10 jam)tidak dapat merusak imunogenisitas dan antigenitas. Namun, 
inactivasi tidak dapat dilakukan dibawah kondisi tersebut jika  konsentasi virus terlalu 
berlebihan/banyak. 

 Antigenitas dan mungkin infeksifitas dapat dirusak setelah terpapar HBsAg 0.25% sodium 
hypochlorite selama 3 menit. 

 Infeksifitas akan hilang setelah autoclaf pada suhu 121C selama 20 menit atau “dry heat 
treatment” pada suhu 160 C selama 1 jam. 

 HBV inactive dengan paparan sodium hypochlorite (500 mg klorin bebas per liter) selama 10 
menit, 2% glutaraldehide encer pada suhu ruang selama 5 menit, dengan pemanasan pada 
suhu 98 C selama 2 menit, Sporicidin (Ash Dentsply, York, PA) (pH 7,9). Formaldehid pada 
18.5g/l (5% formalin dalam air), 70% isopropylalkohol, 80% athyl alkohol pada suhu 11 C 
selama 2 menit, wescodyne (desinfectan iodophor , American sterilizer Co., Erie, PA) 
diencerkan 1:2:13 atau kombinasi antara β-propriolactone dan irradiasi UV. 

 HBV mempertahankan infeksifitas ketika disimpan pada suhu 30 C sampai 32 C setidaknya 
selama 6 bulan dan pada saat dibekukan pada suhu -15 C selama 15 tahun. HBV ada didalam 
darah dapat menahan pengeringan pada permukaan setidaknya selama satu minggu. 



 Jalur penularan HBV: 

•HBV ditularkan melalui kontak dengan darah yang 
terkontaminasi, transfusi darah, dan cairan tubuh 
lainnya (seperti semen). 

• Percutaneous (penggunaan obat intravena), 
Perinatal, Horizontal, Transfusi, Nosokomial 
(termasuk jarum suntik cedera), Transplantasi 
Organ. 

• Penggunaan narkoba suntikan, tato atau 
akupunktur. 

•Hubungan seks tanpa kondom. 

 

Hepatitis B Hepatitis B 



 Kebanyakan orang tidak mengalami gejala apapun selama fase 
infeksi akut.  

 Namun, pada beberapa orang menimbulkan gejala yang 
berlangsung beberapa minggu, termasuk menguningnya kulit dan 
mata (jaundice), urin gelap, kelelahan ekstrim, mual, muntah dan 
sakit perut.  

 Sebuah subset kecil orang dengan hepatitis akut dapat 
mengembangkan gagal hati akut yang dapat menyebabkan 
kematian. 

 Pada beberapa orang, virus hepatitis B juga dapat menyebabkan 
infeksi hati kronis yang nantinya bisa berkembang menjadi sirosis 
hati atau kanker hati. 

 Lebih dari 90% orang dewasa sehat yang terinfeksi dengan virus 
hepatitis B akan pulih secara alami dari virus dalam tahun pertama. 

Gejala Hepatitis B Gejala Hepatitis B 



Diagnosis Hepatitis B Diagnosis Hepatitis B 

 Diagnosis laboratorium infeksi hepatitis B 
berfokus pada deteksi permukaan antigen 
hepatitis B HBsAg. 

 Infeksi akut HBV ditandai dengan adanya 
HBsAg dan immunoglobulin M (IgM) antibodi 
terhadap antigen inti, HBcAg.  

 Infeksi kronis ditandai dengan persistensi 
HBsAg selama minimal 6 bulan (dengan atau 
tanpa bersamaan HBeAg). 



Interpretation of hepatitis B Serologic Test Results Interpretation of hepatitis B Serologic Test Results 



Treatment  Treatment  

• Pengobatan: Tidak ada pengobatan khusus untuk 
hepatitis B akut.  

• Oleh karena itu, perawatan ditujukan untuk menjaga 
kenyamanan dan keseimbangan gizi yang memadai, 
termasuk penggantian cairan yang hilang dari 
muntah dan diare.  

• Infeksi hepatitis B kronis dapat diobati dengan obat-
obatan, termasuk obat antivirus oral.  

• Pengobatan dapat memperlambat perkembangan 
sirosis, mengurangi kejadian kanker hati dan 
meningkatkan kelangsungan hidup jangka panjang. 
 

 



Vaksinasi Vaksinasi 



Hepatitis C 



Hepatitis C Virus Hepatitis C Virus 

• Hepatitis C adalah 
penyakit hati yang 
disebabkan oleh virus 
hepatitis C: virus dapat 
menyebabkan infeksi 
hepatitis akut dan kronis, 
mulai dari tingkat 
keparahan penyakit 
ringan yang berlangsung 
beberapa minggu, 
hingga penyakit seumur 
hidup yang serius. 

• Virus hepatitis C adalah virus yang 
ditularkan melalui darah.  



Hepatitis C Hepatitis C 



Hepatitis C 

Paling sering ditularkan melalui: 

– Penggunaan narkoba suntikan melalui berbagi peralatan 
suntik; 

– Dalam pengaturan perawatan kesehatan karena penggunaan 
kembali atau sterilisasi peralatan medis yang tidak memadai, 
terutama jarum suntik dan jarum; 

– Transfusi darah dan produk darah diskrining; 

– HCV juga dapat menular seksual dan dapat ditularkan dari ibu 
yang terinfeksi kepada bayinya; 

– Hepatitis c tidak ditularkan melalui asi, makanan atau air atau 
melalui kontak biasa seperti berpelukan, berciuman dan 
berbagi makanan atau minuman dengan orang yang terinfeksi. 

Penularan Hepatitis C Penularan Hepatitis C 



• Gejala: Masa inkubasi hepatitis C adalah 2 
minggu sampai 6 bulan.  

• Setelah infeksi awal, sekitar 80% dari orang 
tidak menunjukkan gejala apapun.  

• Pasien akut mungkin menunjukkan gejala 
demam, kelelahan, penurunan nafsu makan, 
mual, muntah, sakit perut, urin gelap, abu-abu 
berwarna tinja, nyeri sendi dan sakit kuning 
(menguningnya kulit dan bagian putih mata). 

Gejala Hepatitis C Gejala Hepatitis C 



• Infeksi HCV didiagnosis dalam 2 langkah: 

– Skrining untuk antibodi anti-HCV dengan tes serologi dapat 
mengidentifikasi orang-orang yang telah terinfeksi virus. 

– Jika tes positif untuk antibodi anti-HCV, tes asam nukleat 
untuk HCV RNA diperlukan untuk mengkonfirmasi infeksi 
HCV kronis karena sekitar 15-45% dari orang yang 
terinfeksi HCV secara spontan membersihkan infeksi oleh 
respon kekebalan yang kuat tanpa perlu pengobatan . 
Meskipun tidak lagi terinfeksi, mereka masih akan menguji 
positif untuk antibodi anti-HCV. 

Diagnosis Hepatitis C Diagnosis Hepatitis C 



• Pasien dengan diagnosis dengan infeksi hepatitis C 
kronis, harus melakukan tes tingkat kerusakan hati 
(fibrosis dan sirosis). Hal ini dapat dilakukan dengan 
biopsi hati atau melalui berbagai tes non-invasif. 

• Selanjutnya bisa dilakukan uji laboratorium untuk 
mengidentifikasi genotipe strain hepatitis C. Tingkat 
kerusakan hati dan virus genotipe digunakan sebagai 
pertimbangan mengambil keputusan pengobatan 
dan manajemen penyakit. 

Diagnosis Hepatitis C Diagnosis Hepatitis C 



• Pengobatan: Hepatitis C tidak selalu memerlukan 
pengobatan sebagai respon imun, pada beberapa 
orang akan membersihkan infeksi, dan beberapa 
orang dengan infeksi kronis kerusakan hatinya tidak 
berkembang. 

• Baru-baru ini, obat antivirus baru telah 
dikembangkan yaitu, agen antivirus langsung (DAA) 
jauh lebih efektif, lebih aman dan dengan toleransi 
lebih baik dengan masa pengobatan yang lebih 
pendek (biasanya 12 minggu) dan lebih aman. 

 

Treatment Hepatitis C Treatment Hepatitis C 



• Tidak ada vaksin untuk hepatitis C, oleh 
karena itu tergantung dari tindakan 
pencegahan infeksi HCV untuk mengurangi 
risiko terpapar virus di fasilitas pelayanan 
kesehatan  dengan populasi risiko tinggi, 
misalnya, orang-orang yang menyuntikkan 
narkoba, dan melalui kontak seksual. 

Pencegahan Hepatitis C Pencegahan Hepatitis C 



Hepatitis D 



Hepatitis D Virus Hepatitis D Virus 

 Hepatitis D atau hepatitis delta 
disebabkan oleh hepatitis delta virus 
(HDV), sebuah  virus RNA yang rusak.  

 Virus RNA yang rusak ini dikelilingi oleh 
sebuah amplop HBsAg dan ditularkan 
dengan dan dalam cara yang sama 
seperti virus hepatitis B atau sebagai 
super-infeksi pada pembawa HBV. 

 HDV membutuhkan bantuan dari 
hepadnavirus seperti virus hepatitis B 
(HBV) untuk replikasi mandiri. 



Diagnosa Hepatitis D Virus Diagnosa Hepatitis D Virus 

• Agen delta adalah jenis virus yang disebut hepatitis 
D. Hal ini menyebabkan gejala hanya pada orang 
yang juga memiliki infeksi hepatitis B. 

• Meskipun infeksi asimtomatik dapat terjadi, hepatitis 
D (HDV) dikaitkan dengan hepatitis berat dan 
perkembangan yang cepat untuk karsinoma.  

• NAAT yang aktual adalah metode yang paling cepat 
membuat diagnosis, tetapi deteksi antigen atau 
deteksi antibodi IgM oleh enzim immunoassay (EIA) 
juga dapat memberikan konfirmasi adanya virus ini.  



Penularan Hepatitis D Virus Penularan Hepatitis D Virus 

• HDV ditularkan perkutan atau seksual melalui 
kontak dengan darah atau produk darah yang 
terinfeksi. 

• Darah berpotensi menular selama semua fase 
infeksi hepatitis D aktif. Puncak infektivitas 
mungkin terjadi sebelum timbulnya penyakit 
akut. 





Gejala Hepatitis D Gejala Hepatitis D 

 Sakit perut 

 Urine berwarna gelap 

 Kelelahan 

 Penyakit kuning 

 Nyeri sendi 

 Kehilangan selera makan 

 Mual 

 Muntah 



Treatmen Hepatitis D Treatmen Hepatitis D 

• Banyak obat-obatan yang digunakan untuk 
mengobati hepatitis B tidak membantu untuk 
mengobati hepatitis D. 

• Pemberian obat alpha interferon hingga 12 
bulan jika pasien memiliki infeksi HDV jangka 
panjang.  

• Sebuah transplantasi hati untuk stadium akhir 
hepatitis B kronis mungkin efektif. 



• Mendeteksi dan mengobati infeksi hepatitis B 
sesegera mungkin untuk membantu mencegah 
hepatitis D. 

• Hindari menolak obat intravena (IV). Jika Anda 
menggunakan obat-obatan IV, hindari berbagi jarum. 

• Mendapatkan vaksinasi terhadap hepatitis B. 

• Orang dewasa yang beresiko tinggi terinfeksi 
hepatitis B dan semua anak harus mendapatkan 
vaksin ini. Jika Anda tidak menderita Hepatitis B, 
Anda tidak bisa menderita Hepatitis D. 

Pencegahan Hepatitis D Pencegahan Hepatitis D 



Hepatitis E 



Hepatitis E Virus Hepatitis E Virus 

• Hepatitis E adalah penyakit hati yang disebabkan oleh virus 
hepatitis E: non-amplop, positif-sense, single-stranded 
ribonucleic acid (RNA) virus. 



• Penyebaran melalui rute fekal-oral. 

• Wabah terjadi setelah kontaminasi air atau 
makanan. 

• Ditemukan di Asia, Afrika dan Amerika Tengah. 

• Diagnosis adalah dengan IgM atau NAAT. 

• Infeksi dicegah dengan langkah-langkah 
kebersihan. 

Hepatitis E Hepatitis E 



• Demam 

• Kelelahan 

• Kehilangan selera makan 

• Mual 

• Muntah 

• Sakit perut 

• Penyakit kuning 

• Urin gelap 

• Tinja tanah liat berwarna 

• Nyeri sendi 

Gejala Hepatitis E Gejala Hepatitis E 



• Pencegahan Hepatitis E bergantung terutama pada sanitasi 
yang baik dan ketersediaan air minum yang bersih.  

• Wisatawan ke negara-negara berkembang dapat mengurangi 
risiko infeksi dengan tidak minum air unpurified.  

• Mendidihkan dan penambahan klorinasi pada air akan 
menonaktifkan HEV.  

• Menghindari daging babi dan daging rusa mentah dapat 
mengurangi risiko penularan HEV genotype 3. 

• Ig tidak efektif dalam mencegah Hepatitis E. 

• Di Amerika Serikat Tidak ada vaksin yang disetujui FDA untuk 
Hepatitis E; Namun, vaksin rekombinan baru-baru ini disetujui 
untuk digunakan di Cina. 

Hepatitis E Hepatitis E 



HEV 
candidate 

Vaccine 

HEV 
candidate 

Vaccine 



• 28 July 2015  World Hepatitis Day program:  

– Prevent hepatitis. Act now. 

Key messages of the World Hepatitis Day 2015: 
 Prevent hepatitis – know the risks 

Unsafe blood, unsafe injections, and sharing drug-injection equipment 
can all result in hepatitis infection. 

 Prevent hepatitis – demand safe injections 
2 million people a year contract hepatitis from unsafe injections. Using 
sterile, single-use syringes can prevent these infections 

 Prevent hepatitis – vaccinate children 
Approximately 780 000 persons die each year from hepatitis B infection. 
A safe and effective vaccine can protect from hepatitis B infection for 
life. 

 Prevent hepatitis – get tested, seek treatment 
Effective medicines exist to treat hepatitis B and cure hepatitis C. 



AIDS 



AIDS  AIDS  

• Acquired Immunodeficiency Syndrome. 

• Acquired - karena itu adalah sesuatu yang 
diperkenalkan ke tubuh. 

• Immuno - karena mempengaruhi sistem 
kekebalan tubuh. 

• Deficiency - karena melemahkan sistem 
kekebalan tubuh. 

• Syndrome - karena membuat orang menjadi sakit 
dengan sekelompok penyakit (Infeksi 
oportunistik). 



HIV/AIDS HIV/AIDS 

 HIV ditemukan oleh Barré-Sinoussi, Montagnier, dan rekan-rekannya di 
Institut Pasteur, Paris, pada tahun 1983 dan diberi nama lymphadenopathy 
associated virus (LAV). 

 Sindrom AIDS pertama kali ditemukan di Amerika Serikat pada tahun 1981, 
ketika terdapat jumlah yang tidak biasa dari kanker langka kulit (sarkoma 
Kaposi) dan infeksi oportunistik yang terjadi di antara laki-laki 
homoseksual. 

 HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yang 
merupakan virus yang menyebabkan infeksi HIV.  

 AIDS adalah tahap yang paling lanjut dari infeksi HIV. 

 HIV menyerang dan menghancurkan sel-sel CD4 dari sistem kekebalan 
tubuh. Hilangnya sel CD4 membuat sulit bagi tubuh untuk melawan infeksi 
dan kanker tertentu.  

 Tanpa pengobatan, HIV secara bertahap dapat menghancurkan sistem 
kekebalan tubuh dan tahapan selanjutnya adalah AIDS. 



Human Immunodeficiency Virus Human Immunodeficiency Virus 

 HIV berbentuk bulat, enveloped RNA virus .  

 Retrovirus, menggunakan reverse 
transcriptase untuk menghasilkan salinan 
DNA dari RNA virus yang dimasukkan ke 
dalam inti “inang” untuk dijadikan template 
untuk RNA virus lebih lanjut.  

 Tiga gen yang diperlukan untuk replikasi 
virus: gag, pol dan env.  

 HIV diklasifikasikan sebagai sebuah 
lentivirus.  

 Ada dua jenis yang bersifat patogen bagi 
manusia: HIV-1, virus yang paling 
umum/pandemik; dan HIV-2, ditemukan 
terutama di Afrika Barat dan tampaknya 
kurang virulen. 



Schematic Overview Of The HIV-1 Replication Cycle. Schematic Overview Of The HIV-1 Replication Cycle. 



HIV Progression HIV Progression 

Acute HIV Infection. 
Infeksi akut HIV 

umumnya 
berkembang dalam 
waktu 2 - 4 minggu 
setelah seseorang 

terinfeksi HIV. Gejala: 
flu, seperti demam, 

sakit kepala, dan 
ruam. 

Chronic HIV Infection 
(infeksi HIV tanpa gejala 
atau latency klinis). HIV 

terus berkembang biak di 
dalam tubuh. Orang 

dengan infeksi HIV kronis 
mungkin tidak memiliki 

gejala terkait HIV, namun 
mereka masih dapat 

menularkan HIV kepada 
orang lain. Tanpa 

pengobatan dengan obat-
obatan HIV, infeksi HIV 
kronis biasanya menuju 

ke AIDS dalam 10 sampai 
12 tahun. 

AIDS .  

Tahap akhir dari infeksi HIV. 
Karena HIV telah 

menghancurkan sistem 
kekebalan tubuh, tubuh tidak 

dapat melawan infeksi 
oportunistik dan kanker. 

(Contoh infeksi oportunistik 
termasuk pneumonia dan TBC.) 

AIDS didiagnosis ketika orang 
dengan HIV memiliki jumlah 

CD4 kurang dari 200 sel / mm3 
dan / atau satu atau lebih 
oportunistik infeksi. Tanpa 
pengobatan, orang dengan 

AIDS biasanya bertahan sekitar 
3 tahun. 







Kaposi’s Sarcoma Kaposi’s Sarcoma 



Brain Tissue Loss In AIDS Brain Tissue Loss In AIDS 



Penularan HIV  Penularan HIV  

 HIV menular melalui kontak dengan cairan tubuh 
tertentu dari orang yang terinfeksi dengan HIV. cairan 
tubuh tersebut meliputi: Darah, semen, cairan pre-
seminal, cairan vagina, cairan dubur, ASI. 

 Penyebaran HIV dari orang ke orang disebut penularan 
HIV.  

 Penyebaran HIV dari seorang wanita yang terinfeksi HIV 
kepada anaknya selama kehamilan, melahirkan, atau 
menyusui disebut penularan HIV ibu ke anak . 

 HIV menyebar terutama dengan melakukan hubungan 
seks dengan atau berbagi jarum suntik dengan orang 
yang terinfeksi HIV. 

 



HIV tidak bisa ditularkan melalui: HIV tidak bisa ditularkan melalui: 

 Dengan berjabat tangan atau memeluk seseorang yang 
terinfeksi HIV.  

 Batuk atau bersin. 

 Menggunakan telepon umum. 

 Mengunjungi rumah sakit. 

 Membuka pintu. 

 Berbagi makanan, makan atau minum peralatan. 

 Menggunakan minum air mancur. 

 Menggunakan toilet atau kamar mandi. 

 Menggunakan kolam renang umum. 

 Mendapatkan nyamuk atau gigitan serangga. 

 



Diagnosa HIV/AIDS  Diagnosa HIV/AIDS  



Diagnosa HIV/AIDS  Diagnosa HIV/AIDS  

• Tes antibodi HIV adalah tes skrining HIV yang paling 
umum.  

• Tes pemeriksaan untuk antibodi HIV dalam darah, 
urin, atau cairan dari mulut. Antibodi HIV protein 
yang melawan penyakit diproduksi tubuh dalam 
menanggapi infeksi HIV. 

• AIDS Sistem Immune seseorang mengalami 
kerusakan yang parah dengan indikasi jumlah CD4 
kurang dari 200 cells/mm3. jumlah CD4 orang yang 
sehat dikisaran antara 500 - 1,600 cells/mm3. 



Treatment AIDS  Treatment AIDS  

• Penggunaan obat-obatan HIV untuk mengobati infeksi HIV 
disebut Antiretroviral Therapy (ART). ART termasuk 
penggunaan kombinasi obat HIV (disebut rejimen HIV) setiap 
hari. (Obat-obatan HIV sering disebut antiretroviral atau ARV.) 

• ART mencegah HIV bertambah banyak dan mengurangi 
tingkat HIV dalam tubuh. Memiliki kurang HIV dalam tubuh 
melindungi sistem kekebalan tubuh dan mencegah infeksi HIV 
menjadi AIDS. 

• ART tidak dapat menyembuhkan HIV, tetapi dapat membantu 
orang yang terinfeksi HIV hidup lebih lama, hidup sehat. ART 
juga mengurangi risiko penularan HIV. 





Combination Antiretrovirals Combination Antiretrovirals 

Fixed-dose combination tablets contain two or more 
medications from one or more drug classes. 



Combination Antiretrovirals Combination Antiretrovirals 



Short-term Side Effects From HIV 
Medicines 

Short-term Side Effects From HIV 
Medicines 

 Merasa lelah 

 Mual (sakit perut) 

 muntah 

 Diare 

 Sakit kepala 

 Demam 

 Nyeri otot 

 pusing sesekali 



Long-term Side Effects From HIV 
Medicines 

Long-term Side Effects From HIV 
Medicines 

 Perubahan dalam cara tubuh menggunakan 
dan menyimpan lemak (lipodistrofi) 

 Peningkatan kadar lemak dalam darah 
(hiperlipidemia) 

 Penipisan tulang (osteoporosis) 
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