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Flu Babi Flu Babi Flu Babi Flu Babi adalah kasus-kasus influensa
yang disebabkan oleh virus 
Orthomyxoviridae yang endemik pada 
populasi babi. Galur virus flu babi yang 
telah diisolasi sampai saat ini telah 
digolongkan sebagai Influenzavirus Cdigolongkan sebagai Influenzavirus C
atau subtipe genus influenzavirus A. 
Flu babi diketahui disebabkan oleh virus 
influenza A subtipe H1N1, H1N2, H3N1, 
H3N2, dan H2N3.





VIRUS FLU BABIVIRUS FLU BABI
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Ciri-ciri dan Gejala Flu Babi

1. Demam yang muncul tiba-tiba
2. Batuk
3. Nyeri otot
4. Sakit tenggorokan
3. Nyeri otot
4. Sakit tenggorokan
5. Kelelahan yang berlebihan
6. Penderita muntah-muntah dan diare



PENCEGAHAN

1. Tutupi hidung dan mulut Anda dengan 
tisu jika    Anda batuk atau bersin. 
Kemudian buang tisu itu ke kotak 
sampah.

2. Sering-seringlah mencuci tangan Anda 2. Sering-seringlah mencuci tangan Anda 
dengan air bersih dan sabun, terutama 
setelah Anda batuk atau bersin. 
Pembersih tangan berbasis alkohol juga 
efektif digunakan.

3. Jangan menyentuh mulut, hidung atau 
mulut Anda dengan tangan.



4. Hindari kontak atau berdekatan dengan 
orang yang sakit flu. Sebab influenza 
umumnya menyebar lewat orang ke orang 
melalui batuk atau bersin penderita.

5. Jika Anda sakit flu, Anda sebaiknya tidak 
masuk kerja atau sekolah dan beristirahat 
di rumah.di rumah.



Apakah flu babi dapat menular dengan Apakah flu babi dapat menular dengan 

mengkonsumsi daging babi?mengkonsumsi daging babi?

�� TidakTidak.. VirusVirus fluflu babibabi tidaktidak menularmenular melaluimelalui

makananmakanan.. AmanAman untukuntuk memakanmemakan dagingdaging babibabi

yangyang sudahsudah ditanganiditangani dandan dimasakdimasak dengandengan baikbaik..

MemasakMemasak dagingdaging babibabi dengandengan suhusuhu 160160 derajatderajat FFMemasakMemasak dagingdaging babibabi dengandengan suhusuhu 160160 derajatderajat FF

dapatdapat membunuhmembunuh virusvirus fluflu begitubegitu jugajuga dengandengan

bakteribakteri dandan virusvirus yangyang lainlain..



FLU BABI BERPOTENSI BERKEMBANG DI                  FLU BABI BERPOTENSI BERKEMBANG DI                  

INDONESIAINDONESIA

�� Flu babi yang menular ke manusia berpotensi Flu babi yang menular ke manusia berpotensi 
berkembang di Indonesia. Namun, hampir dapat berkembang di Indonesia. Namun, hampir dapat 
dipastikan keganasan flu babi Meksiko di bawah dipastikan keganasan flu babi Meksiko di bawah 
flu unggas yang telah mewabah di Indonesia.flu unggas yang telah mewabah di Indonesia.

�� Kepala Laboratorium Flu Unggas Universitas Kepala Laboratorium Flu Unggas Universitas 
Airlangga CA Nidom sejak tahun 2005 telah Airlangga CA Nidom sejak tahun 2005 telah 
mengeluarkan hipotesis ini namun banyak kalangan mengeluarkan hipotesis ini namun banyak kalangan mengeluarkan hipotesis ini namun banyak kalangan mengeluarkan hipotesis ini namun banyak kalangan 
yang masih menentang. flu babi sebenarnya sudah yang masih menentang. flu babi sebenarnya sudah 
lazim. Penyakit dengan virus H1N1 di Indonesia lazim. Penyakit dengan virus H1N1 di Indonesia 
sudah ada sejak dulu. Subtipe di Indonesia atau sudah ada sejak dulu. Subtipe di Indonesia atau 
H1N1 klasik tidak berbahaya. "H1N1 tipe Meksiko H1N1 klasik tidak berbahaya. "H1N1 tipe Meksiko 
yang dikenal sebagai flu babi sekarang inilah yang yang dikenal sebagai flu babi sekarang inilah yang 
berbahaya.berbahaya.



�Berdasarkan riset Pusat Pengendalian dan 
Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, H1N1 tipe 
Meksiko diduga kuat gabungan flu unggas, flu babi, 
dan flu manusia. Virus kemungkinan berubah di 
tubuh babi.

�Di tubuh babi, virus mengalami perubahan 
dengan dua pola. Pola pertama berupa adaptasi. 
"Kalau ini terjadi, dampaknya tidak terlalu 
berbahaya karena tidak ada perubahan struktur 
virus. Pola kedua berupa penyusunan ulang virus. 
Berdasarkan pola ini, virus bisa berkembang 
virus. Pola kedua berupa penyusunan ulang virus. 
Berdasarkan pola ini, virus bisa berkembang 
menjadi gabungan flu babi, flu unggas, dan flu 
manusia. ada kemungkinan reassortan
(penyusunan ulang),
�Jika hal itu terjadi, tidak tertutup 
kemungkinan flu babi bisa berkembang di 
Indonesia. Salah satu pendukungnya adalah 
banyaknya peternakan ayam dan babi yang 
berdekatan.





PENGOBATANPENGOBATAN

Pemerintah Amerika mengatakan dua obat Pemerintah Amerika mengatakan dua obat 
yang biasa digunakan untuk mengobati flu, yang biasa digunakan untuk mengobati flu, 
Tamiflu dan Relenza, tampaknya efektif dalam Tamiflu dan Relenza, tampaknya efektif dalam 
mengatasi kasusmengatasi kasus--kasus yang terjadi sejauh ini. kasus yang terjadi sejauh ini. 
Belum jelas keefektifan vaksin flu yang kini ada Belum jelas keefektifan vaksin flu yang kini ada 
dalam melindungi manusia dari virus baru ini, dalam melindungi manusia dari virus baru ini, 
karena secara genetik berbeda dengan jenis flu karena secara genetik berbeda dengan jenis flu 
dalam melindungi manusia dari virus baru ini, dalam melindungi manusia dari virus baru ini, 
karena secara genetik berbeda dengan jenis flu karena secara genetik berbeda dengan jenis flu 
lain. lain. 

Ilmuwan Amerika telah mengembangkan satu Ilmuwan Amerika telah mengembangkan satu 
vaksin baru, namun diperlukan waktu untuk vaksin baru, namun diperlukan waktu untuk 
menyempurnakannya dan juga memproduksi menyempurnakannya dan juga memproduksi 
dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi 
permintaan. permintaan. 
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