
B. SIWI.FEBRIANTI 
07 8114 038 

VIRUS EPSTEIN BARR 

Aspek Biologi 
Virus Epstein Barr (virus EB) juga disebut herpesvirus manusia 4 yang 

termasuk dalam famili herpes ( yang juga termasuk dalam virus simplex dan 
sitomegalovirus). Virus ini merupakan salah satu virus yang paling umum pada 
manusia dan mampu menyebabkan mononukleosis. Virus ini berasal dari nama 
Michael Epstein dan Yvonne Barr, yang bersama dengan Bert Achong 
menemukan virus ini pada tahun 1964. 

Virus Epstein Barr tidak dapat dibedakan dalam ukuran dan struktur 
dari virus-virus herpes lainnya. Genom DNA virus EB mengandung sekitar 172 
kbp. 

Sel target virus EB adalah limposit B. Virus EB memulai infeksi sel B 
dengan cara berikatan dengan reseptor. Virus EB secara langsung masuk 
tahap laten dalam limfosit tanpa melalui periode replikasi virus yang 
sempurna. Ketika virus berikatan dengan permukaan sel, sel-sel diaktivasi, 
untuk kemudian masuk ke dalam siklus sel. Lalu dihasilkanlah beberapa gen 
virus EB dengan kemampuan berproliferasi tidak terbatas. Genom virus EB 
lurus membentuk lingkaran, sebagian besar DNA virus dalam sel yang kekal 
sebagai episom yang melingkar. Limfosit B yang dikekalkan virus EB 
menampakkan fungsi yang berbeda (sekresi imunoglobulin). Produk-produk 
aktivitas sel B terbentuk. Sepuluh produk sel gen virus dihasilkan dalam sel 
yang kekal, termasuk enam antigen nuklear virus EB yang berbeda (EBNA 1-6) 
dan dua protein membran laten (LMP1, LMP2). 

Virus EB bereplikasi in vivo dalam sel-sel epitel dari orofaring, 
kelenjar parotis, dan serviks uteri, juga ditemukan dalam sel-sel epitel 
karsinoma nasofaring. 

Klasifikasi 
Grup : Grup I (dsDNA) 

Famili : Herpesviridae 
Genus : Lymphocryptovirus 

Spesies : Human herpesvirus 4 (HHV-4) 
Gambar dua virions Epstein Barr
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Patogenesis dan Patologi 
Virus EB biasanya ditularkan melalui air liur yang terinfeksi dan 

memulai infeksi di orofaring. Replikasi virus terjadi pada sel epitel faring dan 
kelenjar ludah. Virus EB adalah penyebab dari mononucleosis infeksiosa. 
Penyakit ini lebih sering terjadi pada anak-anak dan dewasa muda. Sel B yang 
terinfeksi virus mensintesis imunoglobulin. Mononukleosis merupakan 
transformasi poliklonal sel B. Selama perjalanan infeksi mayoritas penderita 
membentuk antibodi heterofil. 

Setelah masa inkubasi 30-50 hari, terjadi gejala nyeri kepala, malaise, 
kelelahan, dan nyeri tenggorokan. Demam bertahan sampai 10 hari, terjadi 
pembesaran kelenjar getah bening dan limpa. Penyakit mononucleosis 
infeksiosa ini mempunyai kekhasan sembuh sendiri dan berlangsung 2-4 
minggu. Selama penyakit berlangsung, terjadi peningkatan jumlah sel darah 
putih dalam sirkulasi dengan limfosit dominan. 

Diagnosa penyakit 
Diagnosis tidak hanya berdasarkan gejala-gejala yang dialami, namun 

juga dengan pemeriksaan darah. Pada pemeriksaan darah memperkuat 
diagnosis bila ditemukan antibodi terhadap virus EB. Tubuh juga biasanya 
menghasilkan limfosit B baru untuk menggantikan limfosit yang terinfeksi 
dengan bentuk limfosit yang khas. 

Pengobatan 
Belum ada vaksin virus EB yang tersedia. 
Acylovir dapat diberikan selama masa pengobatan, namun hanya 

mengurangi jumlah pelepasan virus EB dari orofaring, tidak mempengaruhi 
pengekalan sel-sel B oleh virus EB, tidak berefek pada gejala mononucleosis, 
dan tidak terbukti menguntungkan dalam penatalaksanaan limfosa yang 
disebabkan oleh virus EB. 

Untuk demam dan nyeri, diberikan asetaminofen atau aspirin. Tetapi 
pemakaian aspirin dihindari untuk pasien anak-anak. 

Kebanyakan penderita akan sembuh sempuran. Lamanya penyakit 
bervariasi. Fase akut berlangsung 2 minggu. Tetapi kelemahan bisa menetap 
sampai beberapa minggu, bahkan lebih. 

Penyakit akibat virus EB ini bisa sampai pada kematian, bila telah 
terjadi komplikasi, seperti peradangan, pecahnya limfa atau penyumbatan 
saluran pernafasan.



Sel leukemia berisi virus Epstein Barr 
(berwarna hijau) 
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