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BAB XVII 

DENGUE 

 

Demam Dengue (DD) dan Demam Berdarah Dengue (DBD) disebabkan virus dengue 

yang termasuk kelompok B Arthropod Borne Virus (Arboviroses) yang sekarang dikenal 

sebagai genus Flavivirus, famili Flaviviridae, dan mempunyai 4 jenis serotipe, yaitu ; DEN-1, 

DEN2, DEN-3, DEN-4. Infeksi salah satu serotipe akan menimbulkan antibodi terhadap 

serotipe yang bersangkutan, sedangkan antibodi yang terbentuk terhadap serotipe lain sangat 

kurang, sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap serotipe lain 

tersebut. Seseorang yang tinggal di daerah endemis dengue dapat terinfeksi oleh 3 atau 4 

serotipe selama hidupnya. Keempat serotipe virus dengue dapat ditemukan di berbagai daerah 

di Indonesia. Di Indonesia, pengamatan virus dengue yang dilakukan sejak tahun 1975 di 

beberapa rumah sakit menunjukkan bahwa keempat serotipe ditemukan dan bersirkulasi 

sepanjang tahun. Serotipe DEN-3 merupakan serotipe yang dominan dan diasumsikan banyak 

yang menunjukkan manifestasi klinik yang berat. 

XVII.1 Patogenesis
1,2 

Virus dengue dibawa oleh nyamuk aedes aegypty dan aedes albopictus sebagai vector 

ke tubuh manusia melalui gigitan nyamuk tersebut. Infeksi yang pertama kali dapat memberi 

gejala sebagai DD. Apabila orang itu mendapat infeksi berulang oleh tipe virus dengue yang 

berbeda akan menimbulkan reaksi yang berbeda. DBD dapat terjadi bila seseorang yang telah 

terinfeksi dengue pertama kali, mendapat infeksi berulang virus dengue lainnya. Virus akan 

bereplikasi di nodus limfatikus regional dan menyebar ke jaringan lain, terutama ke sistem 

retikuloendothelial dan kulit secara bronkogen maupun hematogen. Tubuh kemudian akan 

membentuk kompleks virus-antibodi dalam sirkulasi darah sehingga akan mengaktivasi 

sistem komplemen yang berakibat dilepaskannya anafilatoksin C3a dan C5a sehingga 

permeabilitas dinding pembuluh darah meningkat. Akan terjadi juga aggregasi trombosit yang 

melepaskan ADP, trombosit melepaskan vasoaktif yang bersifat meningkatkan permeabilitas 

kapiler dan melepaskan trombosit faktor 3 yang merangsang koagulasi intravaskular. 

Terjadinya aktivasi faktor Hageman (faktor XII) akan menyebabkan pembekuan intravaskular 

yang meluas dan meningkatkan permeabilitas dinding pembuluh darah. 
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Gambar 1. Patogenesa terjadinya syok pada DBD 

 

 

XVII.2 Gambaran  Klinis
1,2

  

Gambaran klinis infeksi virus dengue amat bervariasi, dapat bersifat asimtomatik atau 

berupa demam yang tidak khas, demam dengue, demam berdarah dengue atau sindroma syok 

dengue. Pada umumnya pasien mengalami fase demam selama 2-7 hari, yang diikuti oleh fase 

kritis selama 2-3 hari. Pada waktu fase ini pasien sudah tidak demam, akan tetapi mempunyai 

resiko untuk terjadi renjatan (syok) jika tidak mendapat pengobatan yang adekuat.  

Demam dengue (dengue fever, selanjutnya disingkat dengan DD) adalah penyakit 

yang dapat menyerang mulai dari anak hingga dewasa dengan tanda-tanda klinis berupa 

demam, nyeri otot dan atau nyeri sendi disertau leukopenia, dengan atau tanpa ruam, dan 

limfadenopati, demam bifasik, sakit kepala yang hebat, nyeri pada regerakan bola mata, 

gangguan rasa mengecap, trombositopenia ringan, dan petekie spontan. Demam berdarah 

dengue (dengue haemorrhagic fever, selanjutnya disingkat dengan DBD) ialah penyakit yang 

terdapat pada anak dan dewasa dengan gejala utama demam, nyeri otot dan sendi, biasanya 

memburuk setelah dua hari pertama. Sindroma syok dengue (dengue shock syndrom, 

selanjutnya disingkat dengan  DSS) ialah penyakit DBD yang disertai dengan renjatan. 
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Gambar 2. Manifestasi klinis virus dengue 

 

Demam Dengue 

Gejala klasik dari demam dengue ialah gejala demam tinggi mendadak, kadang-

kadang bifasik (saddle back fever), nyeri kepala berat, nyeri belakang bola mata, nyeri otot, 

tulang, atau sendi, mual, muntah, dan timbulnya ruam. Ruam berbentuk makulopapular yang 

bisa timbul pada awal penyakit (1-2 hari) kemudian menghilang tanpa bekas dan selanjutnya 

timbul ruam merah halus pada hari ke-6 atau ke7 terutama di daerah kaki, telapak kaki dan 

tangan. Selain itu, dapat juga ditemukan petekia. Hasil pemeriksaan darah menunjukkan 

leukopeni kadang-kadang dijumpai trombositopeni. Masa penyembuhan dapat disertai rasa 

lesu yang berkepanjangan, terutama pada dewasa. Pada keadaan wabah telah dilaporkan 

adanya demam dengue yang disertai dengan perdarahan seperti : epistaksis, perdarahan gusi, 

perdarahan saluran cerna, hematuri, dan menoragi. Demam Dengue (DD). yang disertai 

dengan perdarahan harus dibedakan dengan Demam Berdarah Dengue (DBD). Pada penderita 

Demam Dengue tidak dijumpai kebocoran plasma sedangkan pada penderita DBD dijumpai 

kebocoran plasma yang dibuktikan dengan adanya hemokonsentrasi, pleural efusi dan asites. 

 

Demam Berdarah Dengue (DBD) 

Bentuk klasik dari DBD ditandai dengan demam tinggi, mendadak 2-7 hari, disertai 

dengan muka kemerahan. Keluhan seperti anoreksia, sakit kepala, nyeri otot, tulang, sendi, 

mual, dan muntah sering ditemukan. Beberapa penderita mengeluh nyeri menelan dengan 

farings hiperemis ditemukan pada pemeriksaan, namun jarang ditemukan batuk pilek. 

Biasanya ditemukan juga nyeri perut dirasakan di epigastrium dan dibawah tulang iga. 

Demam tinggi dapat menimbulkan kejang demam terutama pada bayi. 

Bentuk perdarahan yang paling sering adalah uji tourniquet (Rumple leede) positif, 
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kulit mudah memar dan perdarahan pada bekas suntikan intravena atau pada bekas 

pengambilan darah. Kebanyakan kasus, petekia halus ditemukan tersebar di daerah 

ekstremitas, aksila, wajah, dan palatumole, yang biasanya ditemukan pada fase awal dari 

demam. Epistaksis dan perdarahan gusi lebih jarang ditemukan, perdarahan saluran cerna 

ringan dapat ditemukan pada fase demam. Hati biasanya membesar dengan variasi dari just 

palpable sampai 2-4 cm di bawah arcus costae kanan. Sekalipun pembesaran hati tidak 

berhubungan dengan berat ringannya penyakit namun pembesar hati lebih sering ditemukan 

pada penderita dengan syok. 

Masa kritis dari penyakit terjadi pada akhir fase demam, pada saat ini terjadi 

penurunan suhu yang tiba-tiba yang sering disertai dengan gangguan sirkulasi yang bervariasi 

dalam berat-ringannya. Pada kasus dengan gangguan sirkulasi ringan perubahan yang terjadi 

minimal dan sementara, pada kasus berat penderita dapat mengalami syok. 

Sindroma syok dengue  

Sindroma syok dengue (dengue shock syndrom, DSS) ialah penyakit DBD yang disertai 

dengan renjatan. 

 

XVII.3 Diagnosis
1 

Kriteria klinis untuk Demam Dengue : 

 Suhu tubuh yang tiba-tiba meninggi 

 Demam yang hanya berlangsung beberapa hari 

 Kurva demam menyerupai pelana kuda 

 Nyeri tekan terutama di otot-otot dan persendian 

 Adanya ruam kulit 

 Leukopenia  

 

Kriteria klinis untuk demam berdarah dengue 

 Suhu tubuh yang tiba-tiba meninggi 

 Demam yang hanya berlangsung beberapa hari 

 Kurva demam menyerupai pelana kuda 

 Nyeri tekan terutama di otot-otot dan persendian 

 Terjadi tanda-tanda perdarahan (minimal salah satu): 

o tourniquet test positif 

o Petechiae, ecchymoes atau purpura 

o Perdarahan dapa mukosa, gastrointestinal, tempat injeksi 

o Haematemesis atau melena 
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 Trombositopenia (≤ 100.000 /mm3) 

 Tanda-tanda plasma leakageakibat peningkatan permeabilitas pembuluh darah 

(minimal salah satu): 

 Peningkatan hematokrit  ≥20% dari nilai normal yang sesuai usia & jenis kelamin 

 Penurunan nilai hematokrit ≥20% dari nilai normal yang disebabkan oleh terapi 

pemberian cairan   

 Efusi pleura, asites dan hypoproteinemia 

 

Kriteria klinis untuk DSS: 

Kriteria klinis DSS adalah semua kriteria ditambah dengan adanya tanda-tanda kegagalan 

sirkulasi: 

 Nadi cepat dan lemah 

 Hipotensi 

 Akral dingin, lembab dan lemah 

 

XVII.4 Diagnosa Laboratorium 
1,2,3

 

Pemeriksaan darah yang rutin dilakukan untuk menapis pasien tersangka demam 

dengue adalah melalui pemeriksaan kadar hemoglobin, hematokrit, jumlah trombosit dan 

hapus darah tepi untuk melihat adanya limfositosis relatif disertai gambaran limfosit plasma 

biru. 

Diagnosa pasti didapatkan dari hasil isolasi virus dengue (cell culture) maupun 

deteksi antigen virus RNA dengue dengan teknik rt-PCR (reverse Transcriptase). Deteksi 

antbodi dengan cara ELISA dapat digunakan untuk menunjang diagnosis. 

Tes hambatan aglutianasi (Hemagglutination Inhibition tes=HI) direkomendasikan 

oleh WHO untuk mengkonfirmasi apakah demam disebabkan oleh infeksi virus atau bukan. 

Akan tetapi pemeriksaan ini kurang cocok digunakan untuk diagnosis dengue didaerah 

endemik yang hasilnya perlu cepat didapat. Sebahi pengganti tes HI, digunakan 

Immunochromatographic captured test (ICT) dengan cara mendeteksi antibodi IgM dan IgG 

terhadap virus Dengue. 

Pada infeksi primer virus dengue, anti dengue IgM mulai muncul kurang dari hari ke 

4 setelah munculnya demam. Kadar IgM tersebut akan terus meningkat sampai puncaknya 

dan akan kembali menurun dan hilang antara hari ke-30 sampai hari ke-60. Peningkatan IgM 

akan diikuti dengan peningkatan IgG yang akan mencapai nilai puncak pada hari ke-15, 

kemudian IgG akan turun pelahan hingga kadar rendah dan menetap seumur hidup. Pada 

infeksi sekunder virus dengue, IgG akan meningkat cepat dengan kadar yang sangat tinggi 

dan bertahan hingga waktu yang lama. Sedangkan IgM akan timbul dengan kadar rendah dan 
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akan segera menghilang. Hasil pemeriksaaan anti dengue IgG dan IgM yang negatif 

menunjukkan tidak ada infeksi atau fase awal infeksi. Hasil pemeriksaan yang menunjukkan 

Igm pisitif dan IgG negatif menunjukkan infeksi primer. Hasil pemeriksaan IgM negatif dan 

IgG positif menunjukkkan infeksi sekunder. Hasil pemeriksaan antidengue IgM dan anti IgG 

positif menunjukkan infeksi primer atau sekunder.  

Perjalanan penyakit atau prognosis dapat ditentukan melalui pemeriksaan kadar 

sitokin atau reseptornya dengan cara immunoassay dan elastase dengan cara 

radioimmunoassay(RIA). 

Pada penelitian sutaryo didapatkan limfosit plasma biru pada sediaan hapus darah 

tepi penderita infeksi virus dengue yang memuncak pada hari keenam demam. Titik potong 

4% yang dipakai sejak hari ke-3 demam dapat diambil untuk membedakan infeksi virus 

dengue dan virus non dengue. Pemeriksaan NS-1 dapat dilakukan sejak hari pertama 

munculnya demam hingga hari ke 9, baik pada serotipe DEN-1 (terbanyak), DEN-2, DEN-3 

dan DEN-4. Antigen NS1 terdapat baik pada infeksi primer maupun sekunder.  

NS1 merupakan glikoprotein yang highly conserved , yang tampaknya merupakan 

regio penting dalam viabilitas virus namun tidak memiliki aktivitas biologis. Tidak seperti 

glikoprotein virus yang lain, NS1 diproduksi baik dalam bentuk yang berhubungan dengan 

membran maupun dalam bentuk yang disekresikan.  
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