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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Demam Berdarah Dengue (DBD) atau Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) adalah salah 

satu penyakit infeksi yang menarik banyak perhatian International dan terutama Indonesia 

karena beriklim tropis. DBD merupakan salah satu bentuk manifestasi klinis dari infeksi 

virus dengue (IVD). IVD dikelompokkan menjadi asymptomatic maupun symptomatic. 

Symptomatic itu sendiri dikelompokkan lagi menjadi undifferentiated fever, demam dengue 

(DD), demam berdarah dengue (DBD), DBD grade 3 dan 4 dikenal sebagai dengue shock 

syndrome (DSS), dan expanded dengue syndrome (EDS) (WHO, 2011) 

IVD bersifat endemis dan dapat timbul sepanjang tahun khususnya di daerah beriklim 

tropis. Menurut WHO, pada tahun 1968 sampai 2009 Indonesia merupakan salah satu 

daerah endemis demam berdarah dengue (DBD) tertinggi di Asia Tenggara. Pada tahun 

2016 dari 34 Provinsi di Indonesia, jumlah kasus DBD sebanyak 202,314 penderita dan 

1,593 kematian. Pada 2017, terhitung sejak Januari hingga Mei tercatat sebanyak 17.877 

kasus, dengan 115 kematian. (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Hingga 

September 2017 di Surabaya, ada 302 kasus DBD yang tercatat. Hal ini menunjukkan 

penurunan angka DBD jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Dinkes Surabaya, 2017). 

Expanded dengue syndrome (EDS) merupakan manifestasi klinis yang melibatkan organ 

seperti paru, hati, ginjal, jantung, maupun otak yang berhubungan dengan infeksi dengue, 

dengan atau tidak ditemukannya tanda kebocoran plasma. EDS dapat berupa penyulit 

infeksi dan manifestasi klinis yang tidak biasa (unusual manifestation). Penyulit infeksi 

berupa kelebihan cairan, sedangkan manifestasi klinis yang tidak biasa ialah seperti 

ensefalopati dengue, perdarahan hebat, infeksi ganda, kelainan ginjal, dan miokarditis. 

(WHO, 2011)  
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Angka kematian karena DBD cukup tinggi pada tahun 2016, salah satu penyebab 

kematian karena adanya syok yang diakibatkan dari terlambatnya penderita datang kerumah 

sakit maupun karena kurang tepatnya penanganan yang diberikan. Penyebab kematian 

selain DSS, dilaporkan pada beberapa kasus karena adanya manifestasi klinis yang tidak 

lazim (unusual manifestation / expanded dengue syndrome) seperti ensefalopati dengue dan 

koagulasi intra-vaskular diseminata (KID), serta beberapa kasus disertai komorbid yakni 

infeksi HIV dan sepsis (Sri dkk, 2014). 

Berdasarkan berbagai uraian di atas maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

Bagaimana profil expanded dengue syndrome (EDS) pada pasien demam berdarah dengue 

di RSUD Dr. Soetomo tahun 2017 – 2018. Penilaian yang akurat merupakan kunci penting 

menuju tatalaksana yang adekuat sehingga dapat mencegah kematian. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana prevalensi expanded dengue syndrome pada pasien infeksi virus dengue di 

RSUD Dr. Soetomo tahun 2017 – 2018? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui prevalensi expanded dengue syndrome pada pasien infeksi virus 

dengue di RSUD Dr. Soetomo tahun 2017 – 2018. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

A. Mengetahui manifestasi klinis expanded dengue syndrome pada pasien 

infeksi virus dengue di RSUD Dr. Soetomo tahun 2017 – 2018. 

B. Mengetahui profil pemeriksaan hematologi rutin (trombosit, hematokrit, dan 

hemogoblin) pasien expanded dengue syndrome  di RSUD Dr. Soetomo 

tahun 2017 – 2018. 

C. Mengetahui profil pemeriksaan serologi anti-dengue IgM IgG pasien 

expanded dengue syndrome di RSUD Dr. Soetomo tahun 2017 – 2018. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Memberikan informasi ilmiah tentang pemeriksaan rutin sebagai penunjang 

diagnosis infeksi virus dengue. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Mendapat data pemeriksaan pada pasien IVD dengan diagnosis Expanded 

dengue syndrome sehingga dapat memberikan informasi kepada praktisi di 

RSUD Dr. Soetomo agar lebih berhati-hati dan menghindari angka kematian 

akibat DBD. 

  


