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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Infeksi Virus Dengue 

Dengue adalah virus yang paling umum (arboviral) penyakit pada manusia 

arthropodaditanggung. Secara global 2,5 – 3 billion orang tinggal di sekitar 112 negara 

yang mengalami transmisi dengue. Setiap tahun, sekitar 50‐100 juta orang terinfeksi. Hal 

ini disebabkan oleh infeksi 1 dari 4 serotipe virus dengue, yang merupakan virus flavi 

(genus beruntai tunggal tidak ada virus RNA tersegmentasi). Infeksi dengan satu serotipe 

dengue menganugerahkan kekebalan seumur hidup homotypic dengan serotipe dan waktu 

yang sangat singkat heterotypic kekebalan parsial terhadap serotipe lain, tetapi seseorang 

akhirnya dapat terinfeksi oleh semua 4 serotipe. Beberapa serotipe dapat beredar selama 

epidemi. (Bandyopadhyay S, Lum LC, Kroeger A.2006). 

2.1.1 Epidemiologi 

Penyakit dengue terutama ditemukan didaerah tropik dan subtropik dengan sekitar 

2,5 milyar penduduk yang beresiko untuk terjangkit penyakit ini. Di dunia, dalam 

tiga dekade terakhir, terjadi peningkatan angka kejadian penyakit tersebut di berbagai 

negara yang dapat menimbulkan kematian sekitar kurang dari 1%. Diperkirakan 

setiap tahun sekitar 50 juta manusia terinfeksi virus dengue yang 500.000 diantaranya 

memerlukan rawat inap, dan hampir 90% dari pasien rawat inap adalah anak-anak 

(Sri dkk, 2014) 

Insiden beberapa kasus dengue di beberapa negara di dunia diantaranya: di 

Amerika 64,6% kasus berada dinegara-negara Kutub Selatan, 19% di Ekuador, 12,5% 

di Amerika Tengah danMeksiko dan 3,9% di Karibia. Di Amerika Utara dengue 

sering terlihat di Texas dan Hawaii. Mediterania Timur dan Timur dan Afrika Barat 

juga merupakan daerah endemik. Insiden Dengue di Asia Tenggara dan Pasifik Barat 

lebih dari 75% dari jumlah global dengue (WHO, 2011). Asia Tenggara dengan 
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jumlah penduduk sekitar 1,3 milyar rmerupakan daerah endemis, Indonesia bersama 

dengan Bangladesh, India, Maladewa, Myanmar, Sri Langka, Thailand dan Timur 

Leste termasuk dalam kategori endemik A (endemik tinggi). Di Negara tersebut 

penyakit dengue merupakan alasan utama rawat inap dan salah satu penyebab utama 

kematian pada anak (Soegijanto, 2013). 

2.1.2 Etiologi dan Faktor Resiko 

Dengue telah diakui sebagai salah satu ancaman kesehatan masyarakat yang 

paling signifikan yang menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang tinggi di seluruh 

dunia. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus dengue yang ditularkan ke manusia 

melalui gigitan dari nyamuk Aedes aegypty yang merupakan vektor utama, meskipun 

ada spesies lain seperti Aedes albopticus. Pada saat ini nyamuk Aedes aegipty 

merupakan nyamuk domestik yang mempunyai afinitas tinggi untuk menggigit 

manusia (antropofilik) serta dapat menggigit lebih dari satu individu (multiple-bite) 

untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Pola hidup seperti ini menyebabkan nyamuk 

tersebut menjadi vektor yang mematangkan telur sangat potensial untuk menularkan 

virus dengue dari satu individu ke individu lain. Hanya nyamuk betina yang 

menggigit manusia. Aedes albopticus selain dapat menularkan keempat jenis virus 

dengue, juga merupakan vektor untuk 22 spesies arbovirus (Sri dkk, 2014). 

Infeksi dengue disebabkan oleh virus dengue (DENV), yang merupakan virus 

RNA beruntai tunggal (sekitar 11 kilobases panjang) dengan nukleokapsid 

ikosahedral dan ditutupi oleh amplop lipid. Virus ini dalam keluarga Flaviviridae, 

genus Flavivirus, dan virusjenis tertentu adalah demam kuning. Virus dengue punya 

4 terkait tetapi serotipe antigen yang berbeda: DENV‐1, DENV‐2, DENV‐3, dan 

DENV‐4. Studi genetik strain sylvatic menunjukkan bahwa 4 serotipe berevolusi dari 

nenek moyang yang sama pada populasi primata sekitar 1000 tahun yang lalu dan 

bahwa semua 4 secara terpisah muncul ke dalam siklus penularan perkotaan manusia 
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500 tahun yang lalu, baik di Asia atau Afrika. Setiap serotipe dikenal memiliki 

beberapa genotipe. Viral genotipe dan serotipe, dan urutan infeksi dengan serotipe 

yang berbeda, tampaknya mempengaruhi keparahan penyakit. (Halstead SB, 2006). 

2.1.3 Patogenesis dan Patofisiologis 

Hingga kini, sebagian besar ahli masih menganut the secondary heterologous 

infection hypothesis atau the sequential infection hypothesis yang menyatakan ahwa 

DBD dapat terjadi apabila seseorang setelah terinfeksi virus dengue pertama kali 

mendapatkan infeksi kedua dengan virus dengue serotipe lain dalam jarak waktu 6 

bulan sampai 5 tahun (Sumameno, 2010) 

Patogenesis infeksi virus dengue berhubungan dengan : 

a. Faktor virus, yaitu serotipe, jumlah, virulensi 

b. Faktor pejamu, genetik, usia, status gizi, penyakit komorbid dan interaksi 

antara virus dan pejamu. 

c. Faktor lingkungan, musim, curah hujan, suhu udara, kepadatan penduduk, 

morbilitas penduduk, dan kesehatan lingkungan. (Sri dkk, 2014) 

Peran sistem imun dalam infeksi virus dengue adalah 

a. Infeksi pertama kali (primer) menimbulkan kekebalan seumur hidup untuk 

serotipe penyebab. 

b. Infeksi sekunder dengan serotipe virus yang berbeda (secondary 

heterologeus infection) memberikan manifestasi klinnis berat daripada 

infeksi primer. 
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Gambar  2.1 Patogenesis dengue berdasarkan WHO 

Secara umum, patogenesis infeksi virus dengue diakibatkan oleh interaksi 

berbagai komponen dari respons imun atau reaksi inflamasi yang terjadi secara 

terintegrasi. Sel imun yang paling penting dalam berinteraksi dengan virus dengue 

yaitu sel dendrit, monosit/makrofag, sel endotel dan trombosit. Akibat interaksi 

tersebut akan dikeluarkan berbagai mediator antara lain sitokin, peningkatan aktivitas 
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sistem komplemen, serta terjadi aktivasi limfosit T. Apabila aktivasi sel imun 

berlebihan, akan diproduksi sitokin (terutama proinflamasi) dan mediator inflamasi 

lain dalam jumlah banyak. Akibat produksi berlebih dari zat-zat tersebut akan 

menimbulkan berbagai kelainan yang akhirnya menimbulkan tanda dan gejala dari 

infeksi virus dengue.  

Imunopatogenesis virus dengue terbagi menjadi : 

A. Respon imun humoral 

Respons imun humoral diperankan oleh limfosit B dengan menghasilkan 

antibodi spesifik terhadap virus dengue. Antibodi yang dihasilkan melindungi 

diri dari terjadinya penyakit berat, namun sebaliknya dapat pula menjadi 

pemicu terjadinya infeksi berat melalui mekanisme antibody-dependent 

enhancement (ADE). Virus dengue mempunyai empat serotipe yang secara 

antigenik berbeda. Infeksi virus dengue primer  oleh suatu serotip tertentu 

dapat menimbulkan kekebalan yang menetap untuk serotipe bersangkutan 

(antibodi homotipik). Pada saat bersamaan, sebagai bagian dari kekebalan 

silang (cross imunity) akan dibentuk antibodi untuk serotipe lain (yang 

berbeda). Jika terjadi infeksi oleh serotipe yang berbeda, maka antibodi 

heterotipik yang bersifat non atau subneutralisasi berikatan dengan virus atau 

partikel tertentu dari virus serotipe yang baru membentuk kompleks imun. 

Kompleks imun akan berikatan dengan reseptor Fcけ yang banyak terdapat 

terutama pada monosit dan makrofag, sehingga memudahkan virus 

menginfeksi sel. Virus bermultiplikasi di dalam sel dan selanjutnya virus 

keluar dari sel, sehingga terjadi viremia. Kompleks imun juga mengaktifkan 

kaskade komplemen untuk menghasilkan C3a dan C5a yang mempunyai 

dampak langsung terhadap peningkatan permeabilitas vaskular (Sri dkk, 2014). 
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B. Respon imun selular 

Respons imun selular yang berperan yaitu limfosit T (sel T). Respons sel T 

terhadap infeksi virus dengue dapat tidak menimbulkan penyakit atau hanya 

berupa infeksi ringan, namun juga sebaliknya dapat terjadi hal yang merugikan 

bagi pejamu. Sel T spesifik untuk virus dengue dapat mengenali sel yang 

terinfeksi virus dengue dan menimbulkan respons beragam berupa proliferasi 

sel T, menghancurkan (lisis) sel terinfeksi dengue, serta memproduksi 

berbagai sitokin. Pada penelitian in vitro, diketahui bahwa baik sel T CD4 

maupun sel T CD8 dapat menyebabkan lisis sel target yang terinfeksi dengue. 

Sel T CD4 lebih banyak sebagai penghasil sitokin, sedangkan sel T CD8 lebih 

berperan untuk lisis sel target dibanding dengan produksi sitokin (SR, 2014). 

Pada infeksi sekunder oleh virus dengue serotipe yang berbeda, sel T 

memori mempunyai aviditas yang lebih besar terhadap serotipe yang 

sebelumnya dibanding dengan serotipe virus yang baru. Fenomena lisis 

terhadap virus yang baru tidak optimal, sedangkan produksi sitokin berlebihan. 

Sitokin yang dihasilkan oleh sel T berperan dalam memacu respons inflamasi 

dan meningkatkan permeabilitas sel endotel vaskular (Soegijanto, 2013) 

C. Autoimun 

Virus dengue mempunyai beberapa komponen protein yang berperan 

dalam pembentukan antibodi spesifik diantaranya protein E, prM, dan NS1. 

Protein yang berperan dalam mekanisme autoimun adalan protein NS1. 

Antibodi terhadap protein NS1 menunjukkan reaksi silang dengan sel endotel 

dan trombosit sehingga menimbulkan gangguan pada kedua sel tersebut dan 

memacu respons inflamasi. Sel endotel yang diaktivasi oleh antibodi terhadap 
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protein NS1 dengue ternyata dapat mengekspresikan sitokin, kemokin, dan 

molekul adhesi (SR, 2014) 

Selain itu, antibodi terhadap prM juga dapat menyebabkan reaksi autoimun. 

Autoantibodi terhadap protein prM dapat beraksi silang dengan sel endotel. 

Proses autoimun ini diduga kuat terdapat kesamaan atau kemiripan antara 

protein NS1 dan prM dengan komponen tertentu pada sel endotel dan 

trombosit yang disebut sebagai molecular mimicry. Autoantibodi yang 

bereaksi dengan komponen yang dimaksud, mengakibatkan sel yang 

mengandung molekul hasil ikatan antara keduanya akan dihancurkan oleh 

makrofag atau mengalami kerusakan. Akibatnya, pada trombosit akan terjadi 

trombositopenia dan pada sel endotel terjadi peningkatan permeabilitas yang 

mengakibatkan perembesan plasma. 

1. Peran Kalsium dalam Imunopatogenesis Dengue 

Kalsium memegang peranan penting dalam respon imun pada infeksi dengue. 

Dalam studi invitro, Mg2+ dan Ca2+ dibutuhkan untuk pengikatan virus dengue 

dengan monosit makrofag dan sel B serta sel T. Sehingga pada kasus dengue 

terjadi penurunan Ca2+ dan Mg2+. Ca2+ memiliki peranan penting dalam aktivitas 

sitotoksik virus DEN tipe 2. Sel yang mati menunjukkan adanya peningkatan 

kalsium di intraseluler. Proliferasi dari dengue tergantung dari keadaan kalsium 

dan diinhibisi oleh ketidakadaan kalsium dan calcium channel antagonist drugs 

(Shivantan, 2014).  

Hipokalsemia terlihat pada kasus demam berdarah yang berat dan telah diakui 

berhubungan dengan peningkatan mortalitas. Dalam studi in vitro pada hewan dan 

jaringan manusia hubungan kalsium dengan infektivitas virus dengue dan respon 

imun terhadap dengue ditemukan adanya pola ketidakteraturan penyimpanan 

kalsium intraseluler pada miokarditis dan disfungsi jantung yang terkait dengue. 
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Meskipun demikian, masih ada kekurangan bukti klinis tentang peran 

ketidakseimbangan kalsium dalam dengue, efek klinis hipokalsemia pada dengue 

dan pada interaksi antara ion kalsium darah dan imunopatogenesis penyakit 

(Shivantan, 2014). 

Meskipun hipokalsemia telah diamati pada pasien dengue, tidak ada bukti 

bahwa saat ini hipokalsemia ini memiliki implikasi klinis yang signifikan. 

Penggunaan kalsium pada pasien dengan demam berdarah tidak dianjurkan secara 

rutin.Hanya ada sedikit bukti tentang peran kalsium pengganti pada pasien dengan 

demam berdarah yang hipokalsemia (Shivantan, 2014). 

2. Peran Sitokin dan Mediator Inflamasi Lain  

Sitokin merupakan suatu molekul protein yang berperan penting dalam respons 

imun tubuh melawan infeksi. Dalam lingkup respons inflamasi, secara umum 

sitokin mempunyai sifat proinflamasi dan antiinflamasi. Pada keadaan respons 

fisiologis, terjadi keseimbangan antara kedua jenis sitokin tersebut. Apabila 

sitokin diproduksi berlebihan dalam jumlah yang sangat banyak dan reaksinya 

berlebihan, akan merugikan penajmu. Pada infeksi virus dengue, sitokin juga 

berperan dalam menentukan derajat penyakit.  Demam Berdarah Dengue (DBD) 

bahkan Sindrom Syok Dengue (SSD) ditandai dengan peningkatan jenis dan 

jumlah sitokin yang sering disebut sebagai badai sitokin (cytokine storm/cytokine 

tsunami). Dari beberapa penelitian, sitokin yang paling banyak perannya yaitu 

TNF-α, IL-1く, IL-6, IL-8, dan IFN-け. Mediator lain yang sering dikemukakan 

mempunyai peran penting dalam menimbulkan derajat penyakit berat yaitu 

kemokin, CXCL-9, CXCL-10, dan CXCL-11 yang dipicu oleh IFN-け (Sri dkk, 

2014). 
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3. Peran Sistem Komplemen 

Pada pasien DBD atau DSS dikemukakan ditemukan penurunan kadar 

komplemen, sehingga diduga bahwa aktivasi sistem komplemen mempunyai 

peran dalam patogenesis terjadi penyakit yang berat. Kompleks imun virus dengue 

dan antibodi pada infeksi sekunder dapat mengaktivasi sistem komplemen melalui 

jalur klasik. Protein NS1 dapat mengaktifkan sistem komplemen secara langsung 

melalui jalur alternatif dan apabila berlebihan dapat menyebabkan peningkatan 

permeabilitas vaskular (Sri dkk, 2014). 

Selain melalui kedua jalur tersebut, aktivasi komplemen pada infeksi virus 

dengue juga dapat melalui jalur mannose-binding lectin. Aktivasi komplemen 

menghasilkan peptide yang mempunyai aktivitas biologik sebagai anafilatoksin 

yaitu C3a dan C5a. Komplemen C5a menginduksi produksi beberapa sitokin 

proinflamasi (seperti TNF-α, IL-1, IL-6 dan IL-8) dan meningkatkan ekspresi 

molekul adhesi pada neutrofi; maupun sel endotel, sehingga peran C5a dalam 

peeningkatan permeabilitas vaskular sangat besar (Sri dkk, 2014). 

2.1.4 Perjalanan Klinis IVD 

Infeksi virus dengue adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue 

dengan manifestasi klinis demam, dan/atau nyeri otot, nyeri sendi yang disertai 

leukopenia, ruam, limfadenopati, trombositopenia dan diatesis hemoragik. Pada DBD 

terjadi perembesan plasma yang ditandai oleh hemokonsentrasi atau penumpukan 

cairan dalam rongga tubuh (Chuansumrit dan Tangnararat 2006; WHO 2009). 

Manifestasi klinis meliputi infeksi asimptomatik dan simptomatik yang terdiri dari 

undifferentiated febrile illness, DD dan DBD (WHO, 1997). 
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Gambar 2.2 Spektrum klinis infeksi virus dengue 

Sementara itu, perjalanan klinis DBD dibagi menjadi 3 tahap yaitu febris, kritis, 

dan pemulihan (convalescent).  

Fase Febris 

Fase febris biasanya ditandai dengan adanya demam mendadak tinggi 2 – 7 

hari, disertai kemerahan pada muka dan kulit, nyeri seluruh tubuh, mialgia, 

artralgia dan sakit kepala. Pada beberapa kasus ditemukan anoreksia, mual hingga 

muntah. Pada fase ini dapat pula ditemukan tanda-tanda perdarahan seperti petekie, 

perdarahan mukosa, walaupun jarang dapat pula terjadi perdarahan pervaginam 

dan perdarahan gastrointestinal. Jumlah platelet kurang dari 100.000 mm
3 

biasanya menunjukkan akhir dari fase febris dan mulai memasuki fase kritis. 

(WHO, 2009) 

Fase Kritis  

Fase ini umumnya terjadi pada hari 3 – 5 onset sakit dan ditandai dengan 

penurunan suhu tubuh disertai peningkatan permeabilitas kapiler serta timbulnya 

kebocoran plasma yang biasanya berlangsung selama 24 – 48 jam. Kebocoran 

plasma sering didahului oleh leukopeni progresif disertai penurunan hitung 
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trombosit. Pada kasus kebocoran plasma yang berat akan terjadi kehilangan 

volume plasma yang besar dan terjadi syok. Kondisi syok yang berkepanjangan 

selanjutnya dapat mengakibatkan gangguan organ progresif, asidosis metabolik, 

dan Disseminated Intravascular Coagulation (DIC) yang dapat berujung pada 

perdarahan masif (WHO, 2009).  

Leukopenia progresif yang diikuti dengan penurunan trombosit secara 

signifikan umumnya mengawali kebocoran plasma. Pada fase ini pasien tanpa 

peningkatan permeabilitas vaskular bisa kembali sembuh dengan cepat sedangkan 

pasien dengan peningkatan permeabilitas vaskular bisa memiliki keadaan lebih 

buruk akibat kehilangan volume plasma. Derajat dari kebocoran plasma bervariasi. 

Efusi pleura dan asites dapat terdeteksi tergantung dari derajat kebocoran plasma 

dan volume terapi cairan. Chest X-ray dan USG abdomen dapat membantu 

sebagai alat penegak diagnosis. Derajat peningkatan hematokrit di atas 

baselineseringkali mencerminkan keparahan kebocoran plasma. (WHO, 2011). 

Fase Pemulihan  

Bila fase kritis terlewati maka cairan dari ekstravaskuler akan kembali ke 

intravaskuler secara perlahan pada 48 – 72 jam setelahnya. Beberapa indikatornya 

antara lain : keadaan umum penderita mulai membaik, nafsu makan pulih kembali, 

tampak convalescen trash, gatal pada telapak tangan dan kaki, hemodinamik stabil, 

diuresis membaik, hematokrit kembali normal dan terjadi peningkatan trombosit 

(WHO, 2009). 
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Gambar 2.3 Perjalanan klinis infeksi dengue 

2.1.5 Manifestasi Klinis 

Klasifikasi dan derajat keparahan dengue menurut who 2009 terdapat 3 tanda 

bahaya pada demam dengue derajat berat yaitu: Perembesan plasma yang berat, 

perdarahan hebat dan kerusakan hebat pada organ. Kriteria kemungkinan demam 

dengue dengan adalah: pernah berkunjung ke daerah yang endemis dengue disertai 

dengan 2 gejala atau lebih seperti muntah, ptekie, nyeri dan pegal-pegal, test 

torniquet positif, leukopenia, serta di konfirmasi dengan hasil laboratorium (penting 

jika tidak terdapat perembesan plasma). Sementara kriteria demam dengue derajat 

berat adalah 

1. terdapatnya perembesan plasma yang berat yang ditandai dengan syok, 

penumpukkan cairan dengan respiratory distress. 

2. Perdarahan hebat, di evaluasi dari kondisi klinis pasien. 

3. Gangguan organ yang berat, ditandai dengan SGOT atau SGPT ≥ 1000, 

gangguan sistem saraf pusat, serta gangguan jantung dan organ lainnya. 
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2.1.6 Prognosa 

Demam berdarah biasanya penyakit selflimiting dengan angka kematian kurang 

dari 1%. Ketika diobati, demam berdarah dengue memiliki tingkat kematian sebesar 

2‐5%. Ketika tidak diobati, demam berdarah dengue memiliki tingkat kematian 

setinggi 50%. Pasien selamat biasanya sembuh tanpa gejala sisa dan 

mengembangkan kekebalan terhadap serotipe yang menginfeksi. Faktor‐faktor yang 

mempengaruhi keparahan penyakit meliputi berikut ini: Usia pasien, kehamilan, 

status gizi, urutan infeksi dengan serotipe dengue yang berbeda, dan genotipe virus 

(Ganesan, 2014) 

2.2 Unusual Manifestation (Expanded Dengue Syndrome) 

2.2.1 Kelainan Neurologis 

A. Ensefalopati Dengue 

Ensefalitis biasanya disertai demam, penurunan kesadaran, sakit kepala, kejang, 

dan tanda-tanda neurologis fokal. Sebaliknya, ensefalopati adalah gambaran 

klinis penurunan kesadaran, yang dapat disebabkan oleh ensefalitis, gangguan 

metabolik, alkohol, atau obat-obatan (Varatharaj, 2010) 

Patogenesis terjadinya ensefalopati dengue masih belum jelas, belum diketahui 

virus ini neurotropik atau langsung dimediasi oleh infeksi langsung dari sistem 

saraf/ tidak langsung melalui mekanisme lain. 
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Gambar 2.4 Temuan klinis dan laboratorium pada pasien dengan ensefalitis dengue 
 

Dari penelitian yang dijelaskan di atas, kita dapat mengenali gejala klinis yang 

menjadi ciri ensefalitis dengue [Gambar 2.4]. Gejala umum yang muncul adalah 

ensefalitis klasik yaitu; demam, sakit kepala, penurunan kesadaran, dan kejang. 

Gejala lain yang diidentifikasi termasuk meningismus, ekstensor plantar, sikap 

tubuh yang abnormal, kelumpuhan saraf wajah, dan tetraparesis. 

B. Cerebelitis 

Komplikasi neurologis terjadi pada 0,5 – 6 % dari pasien dengan infeksi 

dengue. Hal ini terjadi oleh karena di mediasi oleh mekanisme sistem imun dari 

tubuh yang menyebabkan manifestasi dari neurologi dan antigen dari dengue 

telah di teliti pada otak pasien dengan ensefalitis dengue. Pada beberapa kasus, 

permulaan atau onset dari gejala cerebellar bervariasi mulai dari dua hari sampai 

dua minggu setelah onset dari demam. Untuk pemeriksaan penunjang 

menggunakan MRI. Pada beberapa kasus menunjukkan hasil yang normal, 

namun ada juga pada beberapa kasus lain yang menunjukkan hasil MRI berupa 

adanya  hiperintensitas dari cerebellum. Pasien yang dilaporkan memiliki hasil 
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MRI dengan hiperintensitas dari cerebellum menunjukkan adanya Eipstein Barr 

virus sebagai ko-infeksi (Withana, 2014) 

Cerebellitis akut mempunyai hubungan dengan infeksi virus, yang dapat terjadi 

sebagai infeksi primer ataupun post infeksi.  Cerebellitis akut umumnya terjadi 

dari infeksi sekunder, diantaranya virus varicella zoster, virus Epstein Barr, 

measles, mumps, rubella, virus herpes simpleks dan coxsackie virus. Post infeksi 

cerebellitis pada beberapa kasus dilaporkan mengikuti infeksi dari virus varicella 

zoster, coxsackie virus, virus Eipstein Barr. Keterlibatan cerebellar pada infeksi 

dengue belum sepenuhnya dimengerti. (Withana, 2014) 

C. Trombosis Vena Serebri 

Trombosis vena pada infeksi dengue  disebabkan karena dehidrasi yang 

diakibatkan oleh adanya kebocoran plasma. Oleh karena itu pemberian hidrasi 

yang tepat sangat penting pada stadium awal untuk mencegah komplikasi seperti 

trombosis vena serebri. Penelitian yang dilakukan di India menemukan adanya 

pasien demam dengue dengan trombosis vena serebri. Pasien dengan keluhan 

adanya demam selama 10 hari, adanya keluhan diplopia pada mata kiri dan 

mengalami nyeri kepala selama 2 hari (Vasanthi, 2015). 

2.2.2 Perdarahan Pasif 

Perdarahan pada infeksi dengue dapat ringan sampai berat yang kadang 

memerlukan perawatan kedaruratan. Perdarahan hebat umumnya akibat 

Disseminated Intravascular Coagulation  (DIC) dan gagal multiorgan seperti 

disfungsi hati dan ginjal, hipoksia yang berhubungan dengan syok yang berat dan 

berkepanjangan, asidosis metabolik yang disertai dengan trombositopenia. Adanya 

aktivasi koagulasi yang luas menyebabkan pembentukan fibrin intravaskular dan 

oklusi pembuluh darah kecil yang mengakibatkan timbulnya thrombosis. 

Peningkatan penggunaan trombosit pada DIC menyebabkan makin menurunnya 
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jumlah trombosit dan faktor pembekuan sehingga memicu perdarahan hebat 

(Soegijanto, 2013). 

Perdarahan berat pada infeksi dengue umumnya terjadi pada saluran cerna 

berupa hematemesis, hematokezia, dan melena. Perdarahan samar pada saluran cerna 

yang terjadi bersama dengan hemokonsentrasi umumnya sulit untuk didiagnosis. 

Adanya perdarahan internal atau tersamar pada saluran cerna harus dicurigai apabila 

evaluasi klinis dan pemberian cairan yang adekuat, namun terjadi kondisi sebagai 

berikut : 

A. Pasien dengan syok refrakter (syok yang tidak berhasil diatasi dengan 

pedoman syok pada umumnya), dan memiliki hemoglobin dan hematokrit 

rendah atau penurunan hemoglobin dan hematokrit. 

B. Pasien dengan tekanan sistolik atau diastolik yang meningkat artau normal 

namun denyut nadi masih cepat. 

C. Pasien dengan penurunan hematokrit lebih dari 10% selama pemberian 

cairan (Soegijanto, 2013). 

Aktivasi kaskade koagulasi selama infeksi virus mungkin dapat membatasi 

penyebaran infeksi.Namun, pembekuan yang berlebihandapat menyebabkan 

penyebaran  koagulasi intravaskular dan perdarahan berikutnya, seperti selama 

demam dan demam berdarah dengue (Soegijanto, 2013). 

2.2.3 Kelainan Ginjal 

A. Nefropati 

Nefropati dapat terjadi akibat kompleks antigen-antibodi yang ditemukan 

diglomerulus, respon imun in situ tersebut memicu kerusakan struktur glomerulus. 

Pada studi kasus ditemukan kebanyakan infeksi dengue yang memicu kerusakan 

ginjal diikuti oleh syok, rabdomiolisis dan hipotensi. Hematuria mikroskopis 

merupakan temuan utama pada nefropati. Kelainan mikroskopis termasuk 
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hematuria dan proteinuria dapat menetap selama beberapa bulan atau tahun 

nefropati akan mengalami perbaikan. Pada kasus terbaru, proteinuria akan hilang 

pada hari ke-19 dan mikroskopis hematuria hilang setelah 6 bulan (Rachmadi, 

2013). 

B. Gagal Ginjal Akut 

Gagal ginjal akut pada umumnya terjadi pada fase teminal syok sebagai 

akibat dari syok yang tidak teratasi dengan baik. Acute Kidney Injuri (AKI) 

merupakan komplikasi buruk infeksi dengue pada anak-anak, ditandai dengan 

penurunan jumlah urin, peningkatan kadar ureum dan kreatinin (Kamath, 2006). 

Proteinuria dan sedimen urin yang abnormal adalah manifestasi ginjal yang 

paling umum pada pasien dengan demam berdarah (Soegijanto, 2013). 

Beberapa jenis AKI pada infeksi dengue telah dilaporkan yang mencakup 

nekrosis tubular akut, yang mungkin berhubungan dengan edema interstitial dan 

infiltrasi mononuklear, glomerulonefritis akut, mikroangiopati trombotik, dan 

gagal ginjal myoglobinuric dalam konteks kegagalan multiorgan. Kondisi yang 

paling umum yang terkait dengan cedera ginjal akut adalah syok berkepanjangan 

dengan asidosis metabolik, dan Disseminated Intravascular Coagulation (DIC) 

parah yang menyebabkan hipoksia/ iskemia dan menyebabkan beberapa disfungsi 

organ.Dalam kasus-kasus dari cedera ginjal akut akibat infeksi dengue langka, 

dan sebagian besar diagnosis nekrosis tubular akut dibuat atas dasar klinis. 

Mekanisme keterlibatan ginjal pada anak dengan demam berdarah tanpa 

perdarahan atau hipotensi masih belum jelas. Jessie et al, menemukan bahwa 

virus dengue dapat menyebabkan invasi langsung pada ginjal. Penelitian meneliti 

adanya lokalisasi seluler virus dengue dalam jaringan manusia yang terinfeksi 

dengan menerapkan imunohistokimia dan teknik hibridisasi in situ dalam 

spesimen jaringan yang mengalami infeksi dengue yang telah dikonfirmasi secara 
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serologis atau virologi. Di ginjal antigen virus terdeteksi sebagai deposit granular 

diskrit dalam sel lapisan dalam tubulus. 

2.2.4 Miokarditis 

Mekanisme patologis dan kejadian miokard manifestasi tidak jelas. Gangguan 

irama dapat berupa sinus takikardia, sinus bradikardia, gangguan konduksi 

atrioventrikular, fibrilasi atrium bersama dengan atrium dan ventrikel ektopik. 

Kerusakan miokard jarang terjadi, bisa akibat langsung dari invasi virus yang 

menyebabkan kerusakan pada serat otot. Otopsi pada post mortem yang dilakukan 

mengungkapkan adanya perubahan histologis berbeda dalam miokardium yang 

menunjukkan edema interstitial dengan sel inflamasi infiltrasi dan nekrosis serat 

miokard. Gangguan penyimpanan kalsium dalam sel yang terinfeksi juga 

berkontribusi terhadap kerusakan miokard (Ingkit, 2010) 

Kalsium juga memainkan peran penting dalam fungsi jaringan miokard. 

Keterlibatan jantung pada infeksi dengue telah dibahas dalam banyak studi, 

meskipun sedikit yang diketahui tentang patogenesis sebenarnya. Miokarditis dengue 

mungkin hadir dengan berbagai gejalatermasuk perubahan elektrokardiografi (sinus 

bradikardia, takikardia, inversi T-gelombang elektrokardiografi (EKG), efusi 

perikardial, gangguan fungsi diastolik, dan tingkat patologis peningkatan Creatine 

Phosphokinase Band Miokard (CPK-MB). Ada beberapa teori yang menjelaskan 

adanya ketidakteraturan dalam penyimpanan Ca2+ dalam sel miokard yang terinfeksi 

dapat langsung berkontribusi terhadap perkembangan miokarditis. Salgado et al, 

berusaha untuk menguji hipotesis bahwa otot lurik adalah target infeksi dengue dan 

adanya perubahan dalam homeostasis kalsium juga dikaitkan dengan disfungsi 

miokard pada infeksi dengue (Ingkit, 2010). 

Disfungsi miokard dapat dilihat pada penderita DBD, sekitar 20% dari penderita 

DBD memiliki fraksi ejeksi ventrikel kiri kurang dari 50%, dan cenderung kembali 
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normal dalam beberapa minggu. Mekanisme patogenik disfungsi jantung belum jelas; 

adanya perubahan tonus otonom dan hipotensi berkepanjangan diduga memiliki 

peranan penting. Kelainan elektrokardiografi dilaporkan sebanyak 44-75% pada 

pasien DBD, dan perpanjangan interval PR atau sinus bradikardia dapat terjadi, dan 

beberapa melaporkan adanya blok atrioventrikular (SR, 2014). 

Pada awalnya, pasien demam dengue dengan komplikasi miokarditis itu 

asimptomatik atau mengalami gejala jantung ringan seperti bradikardia, transient 

atrioventricular block, dan atau ventricular arrhythmia. Pada keadaan yang berat, 

pasien akan mengalami acute pulmonary edema dan atau syok kardiogenik oleh 

karena kerusakan sel myocardial yang berat dengan gagal ventikel kiri (Ingkit, 2010). 

2.3 Diagnosis dan Pemeriksaan Penunjang 

2.3.1 Kriteria Diagnosis Menurut WHO 2011 

Kriteria klinis : 

 Demam tinggi mendadak, tanpa sebab yang jelas, berlangsung terus-menerus 

selama 2-7 hari 

 Manifestasi perdarahan, termasuk uji bendung positif, petekie, purpura, 

ekimosis,epistaksis, perdarahan gusi, hematemesis, dan/melena 

 Pembesaran hati 

 Syok, ditandai nadi cepat dan lemah serta penurunan tekanan nadi (≤β0 

mmHg), hipotensi, kaki dan tangan dingin, kulit lembab, dan pasien tampak 

gelisah. 

Kriteria laboratorium : 

 Trombositopenia (≤100.000 / mikroliter) 

 Peningkatan hematokrit 20%  

 Adanya efusi pleura yang dideteksi melalui pemeriksaan radiologi. 
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Diagnosis DBD ditegakkan berdasarkan : 

 Dua kriteria klinis pertama ditambah trombositopenia dan peningkatan 

hematokrit  20%  

 Dijumpai hepatomegali sebelum terjadi perembesan plasma 

 Dijumpai tanda perembesan plasma 

 Efusi pleura (foto toraks / ultrasonografi) 

 Hipoalbuminemia 

 Perhatian 

 Pada kasus syok, hematokrit yang tinggi dan trombositopenia yang jelas, 

mendukung diagnosis SSD. 

 

Tabel 2.1 Klasifikasi IVD dan tingkat keparahan DBD menurut WHO 
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2.3.2 Pemeriksaan Penunjang 

Pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan hematologi, hemotasis dan 

imunoserologi. Pemeriksaan hematologi yang penting adalah hitung trombosit 

(trombositopenia = 100.000/ μL) dan hematokrit (meningkat sampai β0 %); 

disamping itu juga hitung leukosit (leukopenia). Pada sediaan darah tepi sering dapat 

dijumpai peningkatan limfosit plasma biru, yang walaupun tidak spesifik untuk virus 

Dengue tetapi bila jumlahnya meningkat mendukung diagnosis. 

Penyebab trombositopenia pada DBD masih kontroversial. Sebagian peneliti 

mengatakan kemungkinan penyebabnya ialah trombopoiesis yang menurun dan 

destruksi trombosit dalam darah yang meningkat. Peneliti lain menemukan adanya 

gangguan fungsi trombosit mekanisme yang menyebabkan peningkatan destruksi dan 

gangguan fungsi trombosit belum diketahui dengan jelas. Ditemukannya kompleks 

imun pada permukaan trombosit diduga sebagai penyebab agregasi trombosit yang 

kemudian akan dimusnahkan oleh sistem retikuloendotelial khususnya dalam limpa 

dan hati. 

Pemeriksaan hemostasis yang penting pada awal sakit adalah uji bendungan (uji 

Tourniquet). Pada stadium lebih lanjut penetapan D Dimer, dan masa protrombin 

(Prothrombintime = PT) membantu memastikan sudah adanya koagulasi intra 

vascular menyebar (Disseminated intra VascularCoagulation = DIC). Ada peneliti 

yang mengatakan bahwa pada penderita DBD ditemukan peningkatan yang minimal 

kadar FDP, dan tidak berhubungan dengan beratnya penyakit. Pada penderita dengan 

peningkatan FDP, ditemukan masa tromboplastin parsial dan masa protrombin yang 

agak memanjang. FDP yang meningkat disertai trombositopeniamenunjukan adanya 

proses koagulasi intravaskular, merupakan hal yang mengakibatkan perdarahan tetapi 
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belum membuktikan adanya DIC. Namun demikian DBD dengan syok dan asisdosis 

berkepanjangan dapat mencetuskan DIC. 

Sedangkan peneliti lain mengatakan bahwa pada semua kasus DBD ditemukan 

manifestasi DIC tipe akut. Jadi jelaslah bahwa perjalanan penykait DBD yang alami 

akan menyebabkan proses patofisiologi kompleks dari berbagai sistem dalam tubuh 

penderita. Hal ini masih dapat menjadi bahan yang cukup luas untuk melakukan 

penelitian mengenai patofisiologi DBD. 

Uji laboratorium yang sangat penting dilakukan untuk memastikan diagnosis 

etiologi infeksi virus dengue meliputi pemeriksaan-pemeriksaan dibawah ini: 

1. Isolasi virus Dengue 

2. Uji serologi : 

 adanya kenaikan titer serum antibodi Dengue spesifik, 

 adanya antigen virus spesifik atau RNA dalam jaringan atau serum. 

Isolasi virus merupakan pendekatan yang paling menentukan, namun teknik 

yang ada saat ini membutuhkan tingkat keahlian teknis dan perlengkapan yang relatif 

tinggi. Uji serologi cukup mudah dan lebih cepat di lakukan, namun reaksi silang 

antara antibodi Dengue dan Flavivirus lainnya dapat menimbulkan hasil positif palsu. 

Selain itu, identifikasi akurat terhadapaserotipe infeksi virus dengue belum 

dimungkinkan dengan metode serologi pada umumnya. 

Teknologi baru yang ada untuk melakukan uji laboratorium terhadap infeksi 

Dengue meliputi imunohistokimia pada jaringan otopsi dan Polymerase 

Chainreaction (PCR) untuk mendeteksi RNA virus dalam jaringan atau serum. Dari 

suatu penelitian yang membandingkan antara pemeriksaan serologi (Dengue Blot) 

dengan PCR didapatkan hasil sama baiknya. 
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A. Isolasi Virus Dengue 

Isolasi virus Dengue dari spesimen klinis dapat diperoleh dari sebagian besar 

kasus. Spesimen harus diambil sebelum 4 hari setelah timbul gejala dan diproses 

secepat mungkin. Spesimen yang mungkin sesuai untuk isolasi virus meliputi 

serum fase akut, plasma atau lapisan leukosit setelah pemusingan tabung darah 

(buffycoat) pasien yang telah dicuci (washedbuffycoat), jaringan otopsi yang 

diambil dari pasien yang meninggal, terutama hati limp, kelenjar getah bening, 

kelenjar timus dan nyamuk yang dikumpulkan di alam. 

Untuk penyimpanan singkat (hingga 48 jam), spesimen yang akan digunakan 

untuk isolasi virus dapat disimpan pada suhu 48 °C. Untuk penyimpanan yang 

lebih lama, serum harus dipisahkan dan dibekukan pada suhu 70 °C dan 

dipertahankan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pencairan. jika dilakukan 

isolasi dari sel leukosit, spesimen darah heparin harus dikirim ke laboratorium 

dalam waktu beberapa jam. 

Terdapat lima uji serologi dasar yang umum digunakan untuk mendiagnosis 

infeksi Dengue secara rutin yaitu : 

1. Uji hambatan hemaglutinasi (Hemaglutinasiinhibition = HI) 

2. Uji Fiksasi komplemen (Complemenfixation = CF) 

3. Uji Netralisasi (Neutralizationtest = NT) 

4. IgM Capture enzymelinked immunosorbentassay (MAC ELISA) 

5. Indirectlg G ELISA 
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2.4 Pemeriksaan pada Kondisi Manifestasi Tidak biasa 

A. Ensefalopati dengue dapat dijumpai peningkatan kadar transaminase 

(SGOT/SGPT), PT dan PTT memanjang.  

B. Ensefalitis dengue dapat dijumpai virus dengue atau dari jaringan otak 

C. Kelainan ginjal ditandai dengan penurunan jumlah urin dan peningkatan kadar 

ureum dan kreatinin (Sri dkk, 2014). 

D. Miokarditis pada pemeriksaan laboratorium dapat ditemukan asidosis metabolik 

dan hipokalsemi. Diagnosis dari acute myocardial infarction didasarkan pada 

peningkatan marker biokimia dari nekrosis myocardial (serum kreatinin kinase-

MB dan atau troponin-I dari jantung) dan didapatkan dari EKG yakni 

peningkatan gelombang Q atau peningkatan atau penurunan dari ST segmen. 

Ketika sudah tegak diagnosis miokarditis atau nekrosis dari myocardial, 

troponin-I itu lebih sensitif dan lebih spesifik dari kreatinin kinase-MB (Ingkit, 

2010). 

E. Perdarahan masif saluran cerna ditegakkan adanya perdarahan internal atau 

tersamar pada pada saluran cerna harus yang dicurigai apabila setelah evaluasi 

klinis dan pemberian cairan yang adekuat (Sri dkk, 2014) 

 

  


