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Rhabdovirus  

(Virus Rabies) 
 

 

Rhabdovirus berasal dari bahasa Yunani yaitu Rhabdo yang berarti berbentuk 

batang dan Virus yang berarti virus. Jadi Rhabdovirus merupakan virus yang mempunyai 

bentuk seperti batang. Rabies merupakan infeksi akut dari susunan saraf pusat yang 

berakibat fatal. Virus ditularkan ke manusia melalui gigitan dan kadang melalui jilatan 

(air liur) hewan yang terinfeksi rabies. Hewan yang dapat menularkan penyakit rabies 

antara lain anjing, kucing, kera, dan kelelawar.  

 

 

Klasifikasi 

Order  : Mononegavirales 

Famili  : Rhabdoviridae 

Genom  : Lyssavirus 

Spesies : Rhabdovirus (Virus Rabies) 

 

Sejarah 

Rabies pertama kali ditemukan pada 2000 tahun SM, yaitu ketika Aristoteles 

menemukan bahwa anjing dapat menularkan infeksi kepada anjing yang lain melalui 

gigitan. Lalu pada tahun 1885, ketika seorang anak laki-laki berumur 9 tahun digigit oleh 

seekor anjing yang terinfeksi virus rabies, Louis Pasteur mengobatinya dengan vaksin 

dari medulla spinalis anjing tersebut. Hal ini menjadikannya orang pertama yang 

mendapatkan imunitas, karena anak tersebut tidak menderita rabies. Kemudian pada 

tahun 1903 ditemukan badan Negri yang bersifat diagnostik. Pada tahun 1940-an sudah 

dimulai penggunaan vaksin rabies pada anjing. Penambahan globulin imun rabies untuk 

manusia setelah pemaparan pengobatan vaksinasi dilakukan pada tahun 1954. Lalu pada 
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tahun 1958 dilakukan penumbuhan virus rabies dalam biakan sel. Pada tahun 1959 

dilakukan pengembangan tes antibodi fluoresen diagnostik. 

 

Struktur 

Virus rabies atau Rhabdovirus merupakan salah satu virus yang mempunyai sifat 

morfologik dan biokimiawi yang lazim dengan virus somatis vesikuler sapi dan beberapa 

virus hewan, tanaman, dan serangga. Virus rabies dan jenis virus lainnya terdiri dari dua 

komponen dasar, yaitu sebuah inti dari asam nukleat yang disebut genom dan yang 

mengelilingi protein yang disebut kapsid. 

 
Rhabdovirus merupakan partikel berbentuk batang atau peluru berdiameter 75 nm 

x panjang 180 nm. Partikel dikelilingi oleh selubung selaput dengan duri yang menonjol 

yang panjangnya 10 nm, dan terdiri dari glikoprotein tunggal. Genom beruntai tunggal, 

RNA negative-sense (12 kb; BM 4,6 x 106) yang berbentuk linear dan tidak bersegmen. 

Sebuah virus rabies yang lengkap diluar inang (virion) mengandung polimerase RNA. 

Komposisi dari virus rabies ini adalah RNA sebanyak 4%, protein sebanyak 67%, lipid 

sebanyak 26%, dan karbohidrat sebanyak 3%. Rhabdovirus melakukan replikasi dalam 

sitoplasma dan virion bertunas dari selaput plasma. Karakter yang menonjol dari 

Rhabdovirus ini merupakan virus yang bersusun luas dengan rentang inang yang lebar. 

Virus ini merupakan jenis virus uang mematikan. Kapsid melindungi genom dan juga 

memberikan bentuk pada virus. 
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Siklus Hidup 

Pertama-tama, virus rabies ini akan melekat atau menempel pada dinding sel 

inang. Virus rabies melekat pada sel melalui duri glikoproteinnya, reseptor asetilkolin 

nikotinat dapat bertindak sebagai reseptor seluler untuk virus rabies. Kemudian secara 

endositosis virus dimasukan ke dalam sel inang. Pada tahap penetrasi, virus telah masuk 

kedalam sel inang dan melakukan penyatuan diri dengan sel inang yang ia tempati. Lalu 

terjadilah transkripsi dan translasi. Genom RNA untai tunggal direkam oleh polimerase 

RNA terkait, virion menjadi lima spesies mRNA. mRNAs monosistronik ini menyandi 

untuk lima protein virion. Genom ini merupakan cetakan untuk perantara replikatif yang 

menimbulkan pembentukan RNA keturunan. RNA genomik berhubungan dengan 

transkriptase virus, fosfoprotein dan nukleoprotein. Setelah enkapsidasi, partikel 

berbentuk peluru mendapatkan selubung melalui pertunasan yang melewati selaput 

plasma. Protein matriks virus membentuk lapisan pada sisi dalam selubung, sementara 

glikoprotein virus berada pada selaput luar dan membentuk duri. Setelah bagian-bagian 

sel lengkap, sel virus tadi menyatukan diri kembali dan membentuk virus yang baru. 

Setelah itu virus keluar dari sel inang dan menginfeksi sel inang yang lainnya. 

Keseluruhan proses dalam siklus hidup virus rabies ini terjadi dalam sitoplasma.  
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Virus rabies membelah diri dalam otot atau jaringan ikat pada tempat inokulasi 

dan kemudian memasuki saraf tepi pada sambungan neuromuskuler dan menyebar 

sampai ke susunan saraf pusat. Virus membelah diri disini dan kemudian menyebar 

melalui saraf tepi ke kelenjar ludah dan jaringan lain. Kepekaan terhadap infeksi dan 

masa inkubasinya bergantung pada latar belakang genetik inang, strain virus yang 

terlibat, konsentrasi reseptor virus pada sel inang, jumlah inokulum, beratnya laserasi, 

dan jarak yang harus ditempuh virus untuk bergerak dari titik masuk ke susunan saraf 

pusat. Terdapat angka serangan yang lebih tinggi dan masa inkubasi yang lebih pendek 

pada orang yang digigit pada wajah atau kepala. 

 
Virus rabies menghasilkan inklusi sitoplasma eosinofilik spesifik, badan Negri, 

dalam sel saraf yang terinfeksi. Adanya inklusi seperti ini bersifat patognomonik rabies 
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tetapi tidak terlihat pada sedikitnya 20% kasus. Karena itu, tidak adanya badan Negri 

tidak menyingkirkan diagnosis rabies. 

Virus rabies memperbanyak diri diluar susunan saraf pusat dan dapat 

menimbulkan infiltrat dan nekrosis seluler dalam kelenjar lain, dalam kornea, dan di 

tempat lain.  

 

Epidemiologi dan Penularan 

Diseluruh dunia, diperkirakan terjadi 15.000 kasus rabies yang ditularkan ke 

manusia setiap tahunnya. Kejadian ini sebagian besar terjadi di negara berkembang 

termasuk Indonesia. Rabies ditularkan kepada manusia melalui gigitan anjing pembawa 

virus rabies. Di Kanada, Amerika Serikat, dan kawasan Eropa Barat, virus rabies yang 

dibawa oleh anjing dan kucing dapat dikendalikan. Namun manusia dapat tertular melalui 

gigitan hewan liar, khususnya sigung, rubah, dan kelelawar. Di Amerika Latin, rabies 

khususnya ditularkan melalui kelelawar vampir yang secara normal menghisap darah 

ternak, tetapi juga dapat menggigit manusia. Peningkatan rabies hewan liar di AS dan 

beberapa negara maju lain memberi risiko yang jauh lebih besar bagi manusia 

dibandingkan pada anjing atau kucing. Hewan liar yang diperangkap dan dijual sebagai 

binatang peliharaan dapat menjadi sumber pamaparan manusia. 

Dari tahun 1980-1983, telah didiagnosis 18 kasus rabies manusia di AS. Dengan 

menggunakan penanda molekuler, 7 dari 9 kasus yang diketahui merupakan rabies, 

terbukti mengandung virus yang berkaitan dengan kelelawar. 

Racoon telah menjadi reservoir penting untuk rabies di daerah timur AS dan pada 

saat ini merupakan lebih dari setengah kasus rabies hewan yang dilaporkan. Telah 

diyakini bahwa rabies racoon masuk ke daerah Atlantik tengah pada tahun 1970, ketika 

racoon yang terinfeksi dibawa ke daerah tersebut dari AS bagian tengara untuk 

memenuhi persediaan pemburu. 

Pada tahun 1981, lebih dari 7000 kasus rabies hewan yang dipastikan secara 

laboratorium telah dilaporkan di AS dan sekitarnya. Tujuh jenis hewan yang terkena pada 

97% kasus: sigung (62%), kelelawar (12%), raccon (7%), sapi (6%), kucing (4%), anjing 

(3%), dan rubah (3%). Dari kasus-kasus ini, 85% kasus terjadi pada hewan liar dan 15% 

pada hewan peliharaan. 



6 
 

 
Hewan-hewan yang terkena virus rabies akan mengeluarkan air liur secara berlebihan. 

 

Kelelawar menimbulkan masalah khusus karena mereka dapat membawa virus 

rabies sementara mereka tampak sehat, mengeluarkan rabies dalam liur, dan 

menularkannya ke hewan lain, termasuk kelelawar lain dan ke manusia. Kelelawar 

vampir Amerika Selatan dapat menularkan rabies ke kelelawar insektivora yang hidup 

dalam gua-gua. Kelelawar ini pada gilirannya, dapat menularkan rabies pada kelelawar 

pemakan buah yang mengunjungi gua-gua ini dan bermigrasi ke tempat lain. Kelelawar 

gua dapat mengandung aerosol virus rabies dan merupakan risiko bagi penelusur gua. 

Infeksi rabies dari manusia ke manusia sangat jarang. Kasus rabies yang 

ditularkan melalui transplan kornea hanya merupakan kasus tercatat. Kornea yang berasal 

dari donor yang meninggal dengan penyakit susunan saraf pusat yang tidak terdiagnosis, 

dan resipien meninggal akibat rabies 50-80 hari kemudian. Secara teoritis, rabies dapat 

berasal dari air liur pasien yang menderita rabies. Tetapi penularan semacam ini tidak 

pernah tercatat. 

 

Gejala 

Gejala biasanya mulai timbul dalam waktu 30-50 hari setelah terinfeksi, tetapi 

masa inkubasinya bervariasi dari 10 hari sampai lebih dari 1 tahun. Masa inkubasi yang 

biasa pada pada anjing berkisar antara 3-8 minggu, tetapi dapat pendek sampai 10 hari. 

Secara klinik, penyakit pada anjing dapat dibagi dalam 3 fase, yaitu fase prodormal, 

eksitatif, dan paralitik. Fase prodormal ditandai oleh demam dan suatu perubahan 

tempramen binatang yang tiba-tiba, binatang yang tadinya penurut dapat menjadi galak 

dan mudah terangsang, sedangkan binatang yang agresif mungkin menjadai penurut. Fase 

eksitatif berlangsung 3-7 hari. Pada fase ini anjing tersebut menunjukan gejala-gejala 

mudah tersinggung, tidak tenang, gelisah dan respon berlebihan terhadap rangsangan 
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sinar tiba-tiba dan suara. Pada tahap ini binatang tersebut paling berbahaya karena 

kecenderungannya untuk menggigit. Binatang tersebut mengalami kesulitan menelan, dan 

menderita serangan kejang-kejang. Pada fase paralitik hewan yang terserang virus rabies 

mengalami kelumpuhan pada seluruh tubuh, koma, dan kematian. Kadang-kadang 

binatang tersebut memasuki stadium paralitik tanpa melalui stadium eksitatif. 

Masa inkubasi pada manusia bervariasi dari 2-16 minggu atau lebih, tetapi dalam 

banyak kasus hanya 2-3 minggu. Gambaran klinik dapat dibagi dalam 4 fase, yaitu fase 

prodormal yang pendek, fase sensoris, fase perangsangan, dan fase paralitik atau depresif. 

Pada fase prodormal yang berlangsung 2 hari, penderita memperlihatkan gejala-gejala 

seperti kelesuan, tidak ada nafsu makan, sakit kepala, muntah, sakit tenggorokan, dan 

demam. Pada fase sensoris, biasanya penderita menalami perasaan abnormal di sekitar 

tempat masuknya infeksi. Penderita mungkin memperlihatkan ketakutan yang mungkin 

bertambah. Pada fase perangsangan, umumnya terlihat aktivitas simpatetik yang 

berlebihan, termasuk air mata, dilatasi pupil, salivasi dan prespirasi yang berlebihan. 

Sedangkan pada fase paraltik, jika penderita ingin menelan, didahului timbulnya 

kekejangan otot-otot tenggorok. Seorang penderita akan membiarkan saliva meleleh 

keluar dari mulutnya untuk menghindari menelan dan kejang otot tenggorok dan pita 

suara yang dapat menyebabkan rasa sakit luar biasa. Kejang ini terjadi akibat adanya 

gangguan daerah otak yang mengatur proses menelan dan pernafasan. Angin sepoi-sepoi 

dan mencoba untuk minum air bisa menyebabkan kekejangan ini. Oleh karena itu 

penderita rabies tidak dapat minum. Karena hal inilah, maka penyakit ini kadang-kadang 

juga disebut hidrofobia (takut air). Fase terakhir ini diikuti oleh serangan kejang atau 

koma dan kematian, biasanya 3-5 hari setelah timbulnya penyakit. Gejala kelumpuhan 

progresif dapat timbul sebelum kematian. Masa inkubasi biasanya paling pendek pada 

orang yang digigit pada kepala atau tempat yang tertutup celana pendek atau bila gigitan 

terdapat di banyak tempat. 
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 Pasien yang mengidap rabies 

Pengobatan 

Jika segera dilakukan tindakan pencegahan yang tepat, maka seseorang yang 

digigit hewan yang menderita rabies kemungkinan tidak akan menderita rabies. Orang 

yang digigit kelinci dan hewan pengerat (termasuk bajing dan tikus) tidak memerlukan 

pengobatan lebih lanjut karena hewan-hewan tersebut jarang terinfeksi rabies. Tetapi bila 

digigit binatang buas (sigung, rakun, rubah dan kelelawar) diperlukan pengobatan lebih 

lanjut karena hewan-hewan tersebut mungkin saja terinfeksi rabies. 

Tindakan pencegahan yang paling penting adalah penanganan luka gigitan 

sesegera mungkin. Daerah yang digigit dibersihkan dengan sabun, tusukan yang dalam 

disemprot dengan air sabun. Jika luka telah dibersihkan, kepada penderita yang belum 

pernah mendapatkan imunisasi dengan vaksin rabies diberikan suntikan immunoglobulin 

rabies, dimana separuh dari dosisnya disuntikkan di tempat gigitan. 

Jika belum pernah mendapatkan imunisasi, maka suntikan vaksin rabies diberikan 

pada saat digigit hewan rabies dan pada hari ke 3, 7, 14 dan 28. Nyeri dan pembengkakan 

di tempat suntikan biasanya bersifat ringan. Jarang terjadi reaksi alergi yang serius, 

kurang dari 1% yang mengalami demam setelah menjalani vaksinasi. Jika penderita 

pernah mendapatkan vaksinasi, maka resiko menderita rabies akan berkurang, tetapi luka 

gigitan harus tetap dibersihkan dan diberikan 2 dosis vaksin (pada hari 0 dan 2). 

Sebelum ditemukannya pengobatan, kematian biasanya terjadi dalam 3-10 hari. 

Kebanyakan penderita meninggal karena sumbatan jalur pernafasan (asfiksia), kejang, 

kelelahan atau kelumpuhan total. Meskipun kematian karena rabies diduga tidak dapat 

dihindarkan, tetapi beberapa orang penderita selamat. Mereka dipindahkan ke ruang 

perawatan intensif untuk diawasi terhadap gejala-gejala pada paru-paru, jantung dan otak. 
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Pemberian vaksin maupun imunoglobulin rabies tampaknya efektif jika suatu saat 

penderita menunjukkan gejala-gejala rabies. 

 

Jenis -jenis vaksin anti rabies: 

1. Vaksin sel diploid manusia (HDCV) 

Untuk mendapatkan suspensi virus rabies bebas dari protein asing dan susunan 

saraf pusat, virus rabies diadaptasi untuk tumbuh dalam jalur sel fibroblas normal 

manusia WI-38. Sediaan virus rabies dipekatkan melalui ultrafiltrasi dan diinaktivasi 

dengan β-propiolakton. Bahan ini cukup antigenik sehingga hanya perlu diberikan 

lima dosis HDCV untuk mendapatkan respons antibodi substansial pada sebagian 

besar resipien. Reaksi lokal (eritema, gatal, bengkak pada tempat suntikan) terjadi 

pada 30-70% resipien, dan reaksi sistemik ringan (sakit kepala, mual, mialgia, 

pusing) terjadi pada sekitar seperlima resipien. Tidak dilaporkan adanya reaksi 

anafilaktik, neuroparalitik, atau ensefalitik yang serius. Vaksin ini telah digunakan di 

Amerika Serikat sejak tahun 1980. 

 Berdasarkan atas jaringan asalnya, HDCV terdiri atas: 

a. Nerve tissue vaccine (NTV) 

NTV adalah vaksin yang terbuat dari jaringan saraf melalui vaksin yang berasal 

dari otah hewan dewasa seperti kelinci, kambing, domba, kera dan tikus; dan 

vaksin yang berasal dari otak bayi mencit. 

b. Non-nerve tissue vaccine 

Merupakan vaksin yang terbuat dari jaringan bukan saraf, yang meliputi vaksin 

yang berasal dari telur itik bertunas serta Tissue Culture Vaccine (TCV) yang 

merpakan vaksin yang terbuat dari biakan jaringan. 

Tissue Culture Vaccine (TCV) 

Cara ini mulai ditemukan pertama kali oleh Kissling dkk. pada tahun 1963 dengan  

menanam virus rabies strain CVS 11 pada biakan jaringan ginjal hamster, 

kemudian sekitar tahun 1964 Wiktor, Fernandes dan Koprowski mulai mencoba 

menanam virus rabies dari barbagai suku virus fike seperti CVS, Flury HEP, 

Pyttman Moore dan lain-lain pada kultur dari human diploid cell tipe WI-38. 

Pada garis besarnya TCV ini bila ditinjau dari kegunaannya terdiri atas: 
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1. Untuk pencegahan sebelum digigit anjing (pre-exposure) 

a. Vaksinisasi pencegahan terhadap kemungkinan rabies, diberikan pada 

mereka yang karena tugasnya berhubungan dengan hewan ternak atau 

hewan percobaan, misalnya dokter hewan, ahli bologi, petugas karantina, 

petugas pada kandang hewan percobaan, petugas rumah gotong dan lain-

lain, terutama pada daerah endemis rabies. 

b. Pada anak-anak dapat juga diberikan vaksinasi pencegahan oleh karena 

resiko tertular virus rabies secara statistik besar sekali. 

2. Untuk pengobatan setelah digigit (post-exposure) 

Gunakanlah rekomendasi WHO jika ada kemungkinan ditulari dengan virus 

rabies. 

Cara pemakaian: 

Dengan menggunakan jarum besar, vaksin beku-kering yang tersedia dilarutkan 

dalam botolnya dengan 1 ml pelarut khusus yang ada di dalam disposible syringe 

yang tersedia dalam kemasan. Kocok perlahan-lahan kemudian isap kembali 

seluruhnya (dosis untuk orang dewasa). Kemudian vaksin rabies tersebut 

disuntikan secara subkutan atau secara intra-muskuler dengan menggunakan 

jarum kecil. Vaksin beku-kering ini berwarna putih kelabu tapi setelah dilarutkan 

berwarna merah jambu. 

 

2. Vaksin Rabies Absorpsi (RVA) 

Vaksin yang dibuat dalam jalur sel diploid yang berasal dari sel paru janin monyet 

resus telah diijinkan di Amerika Serikat pada tahun 1988. Vaksin virus diinaktivasi 

dengan β-propiolakton dan dipekatkan melalui adsorpsi terhadap fosfat alumunium. 

Vaksin HDCV dan RVA cukup manjur dan aman. 

 

3. Vaksin Jaringan Saraf 

Vaksin ini dibuat dari otak domba, kambing, atau tikus yang terinfeksi dan digunakan 

di banyak bagian dunia termasuk Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Vaksin ini 

menyebabkan sensitisasi terhadap jaringan saraf dan menyebabkan ensefalitis 

pascavaksinisasi (suatu penyakit alergik) dengan frekuensi yang tinggi (0,05%). 
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Vaksin ini tidak digunakan di AS selama beberapa dasawarsa. Perkiraan 

keberhasilannya pada orang yang digigit oleh hewan rabies bervariasi dari 5% hingga 

50%. 

 

4. Vaksin Embrio Bebek 

Vaksin ini dikembangkan untuk mengurangi masalah ensefalitis pascavaksinasi. 

Virus rabies ditumbuhkan dalam telur bebek terembrionasi, tetapi kepala diangkat 

sebelum vaksin disiapkan, dengan tujuan untuk mengeluarkan jaringan saraf dan 

menghindari ensefalitis alergi. Secara teratur vaksin ini menimbulkan reaksi setempat 

dan reaksi sistemik (demam, malaise, mialgia) pada sepertiga resipien. Reaksi 

neuroparalitik (<0,001%) dan anafilaktik (<1%), jarang terjadi, tetapi antigenitas 

vaksin rendah. Karena itu harus diberikan banyak dosis (16-25) untuk menimbulkan 

respon antibodi pascapemaparan yang memuaskan. Vaksin ini digunakan di AS di 

masa lalu tetapi sekarang tidak lagi digunakan. 

 

5. Virus hidup dilemahkan 

Virus hidup dilemahkan yang diadaptasi untuk tumbuh dalam embrio ayam 

(contohnya, strain Flury) digunakan untuk hewan tetapi tidak untuk manusia. 

Kadang-kadang, vaksin seperti ini dapat menyebabkan kematian akibat rabies pada 

kucing atau anjing yang disuntikan. Virus rabies yang ditumbuhkan pada berbagai 

biakan sel hewan juga telah digunakan sebagai vaksin untuk hewan peliharaan. 

 

Tipe Antibodi Rabies 

1. Globulin imun rabies, manusia 

Merupakan globulin gama yang disiapkan melalui fraksionasi etanol dingin dari 

plasma manusia terhiperimunisasi. Kandungan antibodi penetralisasi distandarisasi 

hingga 150 IU/ml. Dosisnya 20 IU/kg, separuh diberikan disekitar luka gigitan dan 

separuh yang lain secara intramuskuler. 

 

2. Serum Antirabies, kuda 
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Merupakan serum pekat dari kuda yang terhiperimunisasi dengan virus rabies. Bentuk 

ini telah digunakan dibeberapa negara dimana HRIG tidak terdapat. 

 

Pemilihan Produk Imunisasi Rabies 

Hal ini merupakan penerapan rasio risiko/ manfaat, sejauh yang diketahui untuk tiap 

produk. Vaksin sel diploid manusia mempunyai efektifitas yang tinggi diantara vaksin 

yang dikenal dalam merangsang pembentukan antibodi, dan beberapa efek tambahan 

yang berkaitan dengan hal ini. Terdapat lebih sedikit reaksi terhadap globulin imun rabies 

manusia (khususnya penyakit serum yang jarang, anaflaksis) dibandingkan terhadap 

serum antirabies kuda.  

 
Peraturan Perundang-undangan tentang Rabies: 
 

Sejak tahun 1926 pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang rabies pada 

anjing, kucing, dan kera. Yaitu Hondsdol heid Ordonantie Staatblad No. 452 tahun 1926 

dan pelaksanaannya termuat dalam Staatblad No. 452 tahun 1926. 

Selanjutnya Ordonantie tersebut tersebut mengalami perubahan/ penambahan-

penambahan yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Di DKI Jakarta terdapat 

SK Gubernur No. 3213 tahun 1984 tentang Tatacara Penertiban Hewan Piaraan Anjing, 

Kucing dan Kera di wilayah DKI Jakarta yang antara lain berisi : 

1. Kewajiban pemilik hewan piaraan untuk memvaksin hewannya dan menggantungkan 

peneng tanda lunas pajak. 

2. Menangkap dan menyerahkan hewannya apabila mengigit orang untuk diobservasi. 

3. Hewan yang dibiarkan lepas dan dianggap liar atau tersangka menderita rabies akan 

ditangkap oleh petugas penertiban. 
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