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Nipah virus merupakan virus zoonotic yang termasuk dalam family Paramyxoviridae. 

Sejumlah negara Asia Tenggara akan membentuk kerangka strategi regional untuk 

mencegah dan mengendalikan penyebaran zoonotic disease (penyakit yang berasal dari 

hewan) kepada manusia. 

Penyakit yang disebabkan oleh virus zoonotic ini dapat terus muncul dan menyebar 

melintasi batas wilayah bila tidak dikendalikan secara komprehensif. Perubahan pola 

penularan zoonotic, tidak bisa diprediksi. Saat ini setidaknya ada lebih dari 300 penyakit 

yang berasal dari hewan yang dapat menular ke manusia. Selain itu, sebanyak 30 penyakit 

baru telah terdeteksi selama tiga dekade terakhir dimana 75 persen dari jumlah merupakan 

zoonotic disease.  

 

Zoonotic disease dibagi menjadi tiga bagian besar. Pertama adalah penyakit yang 

berpotensi menjadi endemik seperti leptopirosis, anthrax. Kedua adalah penyakit berbahaya 

yang berpotensi menjadi epidemik seperti SARS, Flu Burung dan Virus Nipah. Terakhir 

adalah penyakit yang hampir musnah namun punya potensi untuk menyebar kembali, 

seperti rabies.  

Nipah virus ini dapat disebabkan karena kontak langsung dengan hewan yang sudah 

terinfeksi virus ini. Dalam hal ini carier host adalah babi. 

 

 

 

 



 

 

A. Klasifikasi  virus 

Grup  : Grup V ((-)ssRNA) 

Order  : Mononegavirales 

Family  : Paramyxoviridae 

Genus  : Henipavirus 

Type species : Hendravirus 

Species : Nipah virus 

B. PENDAHULUAN 

Virus nipah merupakan virus zoonotic. Virus ini ditemukan pada tahun 1999. Virus ini 

menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia, melalui kontak dengan hewan yang sudah 

terinfeksi. Virus ini diberi nama setelah lokasi penyebaran virus ini pertama kali diketahui 

yaitu di Malaysia. Nipah merupakan virus yang mirip dengan virus yang juga baru-baru ini 

dideteksi sebagai zoonotic virus, yaitu Hendra virus yang ditemukan pada tahun 1994. 

Nipah virus merupakan bagian dalam virus Family Paramyxoviridae.  

C. Struktur Henipavirus 



                        

 

 

                                                      Struktur Henipavirus 

 

Nipah virus electron micrograph  Image courtesy of C.S. Goldsmith 

and P.E. Rollin (CDC), and K.B. Chua (Malaysia). 

 

 

 

 

    Nipah virus under the electron microscope. 

 

 

 

 

D. MORFOLOGI DAN KOMPOSISI GENETIK 

Morfologi  

• Helical simetri  
• Memiliki selubung yang jelas 
• Diameter 150 - 200 nm, panjang 10,000 - 10,040 nm  
• Spherical atau filamentous 



• Pleomorphic forms occur 
• Diameter kapsid nukleus 13 – 18 nm  

Komposisi Genetik 

• RNA virus   
• Kebanyakan merupakan  negative-sense  
• Panjang nucleotida 15,200 to 15,900  

E. PEMBAWA DAN PENYEBARAN 

Natural host dari virus Nipah ini merupakan species kelelawar buah dari genus 

Pteropus. Mereka mendristribusikan virus ini meliputi wilayah timur, barat, dan tenggara 

wilayah Australia, Indonesia, Malaysia, dan Filipina dan sebagian wilayah Pulau Pasifik. 

Kelelawar diketahui rentan terinfeksi penyakit ini, tapi anehnya kelelawar tidak menjadi 

sakit akibat terjangkiti virus ini. Tidak diketahui bagaimana virus ini menyebar dari 

kelelawar ke hewan lainnya. 

 

F. PENULARAN 

Penularan virus nipah dapat dari hewan ke hewan, dan dari hewan ke manusia, tapi 

penularan dapat terjadi dengan melakukan kontak langsung pada jaringan hewan yang 

sudah terinfeksi (biasanya babi). Antibodi nipah telah ditemukan dalam babi dan hewan 

liar. 

G. PATHOLOGY 

Pada manusia, gejala dari infeksi virus Nipah adalah demam, sakit kepala, dan cepat 

lelah. Selain itu, gejalanya dapat berupa batuk, sakit pada tulang punggung, muntah-

muntah, lemah, radang (susah menelan), dan penglihatan berkurang. Nipah virus juga dapat 

menyebabkan radang otak, yang ditandai dengan demam, gangguan syaraf, koma, dan 

kesulitan dalam bernapas. 



Penyakit yang disebabkan oleh Nipah virus dapat diketahui setelah penderita mengalami 

demam dan sakit kepala terus menerus 3-14 hari. Gejala ini akan berkembang menjadi 

koma dalam 24-48 jam. 

H. PENGOBATAN 

Belum ada obat yang terbukti efektif dalam mengobati infeksi Nipah. Tetapi dapat 

dilakukan pengobatan awal dengan menggunakan ‘antiviral drug’ yaitu ribavirin, yang 

dapat mengurangi demam dan gejala lainnya. Walaupun demikian, keefektifan pengobatan 

ini  belum dipastikan dalam meningkatkan kelangsungan hidup penderita. 

I. PENCEGAHAN 

Sejak ditemukannya Nipah di Malaysia dan Singapore, dikembangkannya kebijakan-

kebijakan untuk membantu membasmi penyakit ini yaitu: membasmi penyebaran virus 

dengan memilih babi yang berkualitas, memberikan vaksin pada ternak, dan mencari lebih 

lanjut tentang pembawa utama virus, epidemiologi, dan patogenesis dari virus ini. 

Pencegahan lainnya adalah dengan tidak melakukan kontak langsung dengan cairan tubuh 

dan jaringan yang terinfeksi akan menghindari dari infeksi Nipah tersebut.  
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