
1 
 

JKK, Th. 41 No. 3 Juli 2009 (ISSN 0-853-1773) 

HUBUNGAN KEJADIAN EFUSI PLEURA DENGAN HEMOKONSENTRASI DAN 

HIPOALBUMINEMIA PADA DEMAM BERDARAH DENGUE 

 
Indra Saputra, Zarkasih Anwar, Yulia Iriani*, Yuwono**, RM Faisal*** 

Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK UNSRI/RSMH Palembang* 

Departemen Mikrobiologi FK UNSRI Palembang** 

Departemen Radiologi RSMH Palembang*** 

 
 

Abstract 

Dengue infection can manifest as dengue fever (DF) and dengue hemorrhagic fever (DHF). Plasma leakage finding, 

such as; haemoconcentration, pleural effusion, ascites, hypoalbuminemia or shock, differ DHF to DF. This study would 

analyze the difference of pleural effusion index (PEI), level of haemoconcentration and hypoalbuminemia in every 

severity degree of DHF.  

A cross sectional study was done from October 2008 until March 2009 in Moh. Hoesin Hospital Palembang. The 

severity of DHF was classified into DHF without shock (grade I and II) and DHF with shock (grade III and IV). Serial 

hematocrite and platelet examination, albumin concentration, ultrasonography and right lateral decubitus chest x-ray 

was performed in all patients. Hypoalbuminemia was classified into mild (albumin ≥ 3 mg/dl) and severe ( albumin < 3 

mg/dl). Pleural effusion was classified into mild (PEI≤ 10) and severe (PEI>10). Data were analyzed using chis-quare 

test or Fisher’s exact test and the correlation using pearson correlation. A P value less than 0.05 was considered 

significant. 

This study identified 245 patients with suspected dengue infection; i.e. 150 (61.2%) DHF; 68 (37.8%) DF and 27 (11%) 

other febrile illness (OFI). Ninety five DHF patients were eligible in this study; 31 (32.6%) grade I, 18 (18.9%) grade 

II, 39 (41.1%) grade III and 7 (7.4%) grade IV. Mean haemoconcentration percentage, albumin concentration and PEI 

in DHF  without shock and with shock are; 27.2±9.1 % and 35.9±10.1%; 3.0±0.4 g/dl and 2.7±0.5 g/dl; 7.5±1.1 and 

12.7±2.5 respectively. Severe hypoalbuminemia, higher haemoconcentration percentage, and severe pleural effusion 

are significant finding in DHF with shock (p=0,001); (p=0,003); (p=0,000) respectively. Weak correlation is found 

between pleural effusion and haemoconcentration percentage (r=0,228;p=0,023), and hypoalbuminemia (r=0,327; 

p=0,001). 

Severe pleural effusion, higher haemoconcentration percentage and severe hypoalbuminemia are common finding in 

DHF with shock. Correlation between pleural effusion and haemoconcentration, and hypoalbuminemia in DHF patient 

is weak.  
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Abstrak 

Infeksi virus dengue memiliki manifestasi klinis Demam Dengue (DD) dan Demam Berdarah Dengue (DBD).  

Penemuan tanda kebocoran plasma seperti hemokonsentrasi, efusi pleura, asites, hipoalbuminemia atau syok dapat 

membedakan DBD dengan DD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perbedaan derajat indeks efusi pleura, 

persentase hemokonsentrasi, kadar hipoalbuminemia pada tiap derajat DBD. 

Penelitian observasional analitik cross sectional dilakukan dari Oktober 2008 sampai Maret 2009 di RS.Moh. Hoesin 

Palembang. Derajat keparahan DBD dibagi menjadi DBD non syok (derajat I dan II) dan DBD syok (derajat III dan 

IV). Pemeriksaan hematokrit dan trombosit serial, kadar albumin, ultrasonograpi dan foto rontgen lateral dekubitus 

kanan dilakukan pada seluruh subyek penelitian. Hypoalbuminemia dikelompokkan menjadi derajat ringan (albumin ≥ 

3 mg/dl) dan berat ( albumin < 3 mg/dl). Indeks Efusi Pleura dikelompokkan menjadi derajat ringan (≤10) dan berat 

(>10). Data diuji dengan Chi-Square atau Fisher exact test dan uji  Pearson. Nilai p<0,05 dianggap bermakna. 

Penelitian ini mendapatkan 245 penderita tersangka infeksi dengue; 150(61,2%) DHF;  68(37,8%) demam dengue (DF) 

dan 27(11%) other febrile illness (OFI). Sembilan puluh lima penderita DBD memenuhi kriteria inklusi penelitian 

terdiri dari; 31(32,6%) DBD I, 18(18,9%), DBD II, 39(41,1%), DBD III dan 7(7,4%) DBD IV. Rerata hemokonsentrasi, 

kadar albumin dan  indeks efusi pleura  pada DBD non syok dan syok  adalah 27.2±9.1 % dan 35.9±10.1%; 3.0±0.4 g/dl 

dan  2.7±0.5 g/dl; 7.5±1.1 dan 12.7±2.5. Hipoalbuminemia derajat berat, persentase hemokonsentrasi yang tinggi dan 

efusi pleura berat secara bermakna ditemukan pada  DBD syok dengan nilai  (p=0,001); (p=0,003) dan (p=0,000) 

berturut-turut. Hubungan yang lemah ditemukan antara efusi pleura dengan persentase hemokonsentrasi (r=0,228; p= 

0,023),  dan dengan hipoalbuminemia (r=0,327; p = 0,001). 

Efusi pleura berat, persentase hemokonsenrasi yang tinggi dan hipoalbuminemia berat lebih mudah ditemukan 

pada penderita DBD syok. Hubungan antara efusi pleura, hemokonsentrasi dan hipoalbuminemia lemah. 

 

Kata kunci : Demam berdarah dengue, Efusi pleura, hemokonsentrasi, hipoalbuminemia 

 

 
Latar Belakang 

Demam berdarah dengue (DBD) masalah 

kesehatan di Indonesia dan beberapa negara lain di Asia 

Tenggara.
1
 Morbiditas dan mortalitas demam berdarah  

 

 

dengue di Indonesia meningkat sejak tahun 1968. 

Insiden rate meningkat dari 0,05 per 100.000 penduduk 

pada tahun 1968 menjadi 35,19 per 100.000 penduduk  
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pada akhir tahun 1998.
2 

Sejak tahun 1968-2000, kasus 

DBD masih didominasi kelompok umur < 15 tahun, 

60% diantaranya berasal dari kelompok umur 5-10 

tahun.
3
 

Infeksi dengue disebabkan virus dengue dan 

ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti  yang 

terdiri dari DEN-1,DEN-2,DEN-3 dan DEN-4..
2
 Infeksi 

dengue memberikan  manifestasi klinis dari asimtomatis 

sampai manifestasi berat.
2 

Demam berdarah dengue 

merupakan manifestasi klinis yang berat ditandai 

dengan demam akut, trombositopeni, manifestasi 

perdarahan disertai peningkatan permeabilitas pembuluh 

darah. Permeabilitas pembuluh darah yang meningkat 

ditandai dengan kebocoran plasma ke jaringan 

interstisial mengakibatkan hemokonsentrasi, efusi 

serosa, hipoalbuminemia, hiponatremia bahkan syok 

hipovolemi.
 4 

Patogenesis kebocoran plasma sampai saat ini 

belum diketahui dengan pasti,  keadaan ini diduga 

akibat peningkatan permeabilitas pembuluh darah. 

Peningkatan permeabilitas ini disebabkan adanya 

perubahan fungsional dari mediator inflamasi tanpa 

adanya kerusakan endotel pembuluh darah. Kebocoran 

plasma pada DBD terjadi secara cepat ditandai dengan 

peningkatan kadar hematokrit, berlangsung hanya dalam 

24-48 jam, tidak ditemukan gejala sisa, tidak ditemukan 

perubahan struktur pembuluh darah pada otopsi,  tidak 

ditemukan perubahan patologis yang berat pada organ-

organ tubuh kecuali manifestasi efusi serosa dan 

perdarahan. 
5
  

 Hemokonsentrasi hampir selalu ditemukan pada 

penderita DBD terutama sekali pada DBD dengan 

syok.
6
 Pada keadaan hemokonsentrasi sulit ditentukan 

(selisih hematokrit < 20 %) maka penemuan langsung 

kebocoran plasma berupa cairan di dalam rongga pleura 

atau asites menggunakan ultrasonografi dapat 

membantu menegakkan diagnosis DBD.
7
  

 Hipoalbumenia juga dapat ditemukan pada 

penderita DBD tetapi tidak diketahui secara pasti 

bagaimana hal ini bisa terjadi.
7 

 Hipoalbuminemia 

ditemukan saat fase syok mulai terjadi sampai 48 jam 

kemudian, dengan kadar hipoalbuminemia lebih rendah 

pada DBD IV dibandingkan DBD III.
8
  

Kebocoran plasma pada jaringan paru berupa efusi 

pleura baru dapat terlihat apabila kebocoran plasma 

telah mencapai 20% atau lebih.
3
 Efusi pleura dapat 

ditemukan dengan bantuan pemeriksaan pencitraan. 

Penemuan efusi pleura berhubungan dengan derajat 

keparahan DBD, umumnya efusi ditemukan pada sisi 

kanan tetapi pada penderita DBD syok dapat ditemukan 

efusi pleura bilateral.
6   

Derajat efusi pleura pada 

penderita DBD derajat I dan II lebih ringan 

dibandingkan derajat III/IV. Hemokonsentrasi 

ditemukan lebih banyak pada penderita DBD yang 

mengalami efusi pleura demikian pula 

hipoalbuminemia.
9 

Balasubramaniam melaporkan dari 

35 kasus DBD didapati efusi pleura dan asites 71,42% 

serta hipoalbuminemia 31,42%.
10

 Efusi pleura, 

hemokonsentrasi dan hipoalbuminemia merupakan 

tanda kebocoran plasma tetapi belum diketahui 

bagaimana hubungan ketiga indikator tersebut pada 

penderita DBD. Maka perlu dilakukan penelitian untuk 

menilai hubungan tersebut pada penderita DBD 

sehingga dapat digunakan sebagai tanda diagnostik 

DBD pada keadaan yang meragukan. 
 

 

Metode 
Penelitian observasional analitik cross sectional di 

lakukan dari bulan Oktober 2008 sampai Maret 2009 di 

bagian Ilmu Kesehatan Anak (IKA) dan bagian 

Radiologi RS.Moh.Hoesin Palembang. Kriteria inklusi 

adalah anak usia < 15 tahun dan memenuhi kriteria 

DBD menurut World Health Organization (1997) 

sedangkan kriteria ekslusi adalah seluruh penderita yang 

memberikan gambaran klinis kebocoran plasma seperti : 

gagal jantung kongestif, sepsis, tb paru dengan efusi 

pleura, sindroma nefrotik. Variabel dependen adalah 

DBD tanpa syok dan DBD syok, sedangkan variabel 

independen adalah derajat efusi pleura, persentase 

hemokonsentrasi dan hipoalbuminemia.  

Diagnosis DBD ditegakkan berdasarkan kriteria 

DBD menurut WHO (1997), yaitu: demam, atau riwayat 

demam akut 2-7 hari, manifestasi perdarahan, 

trombositopeni (< 100.000/mm3),  bukti adanya 

kebocoran plasma akibat peningkatan permeabilitas 

pembuluh darah (hemokonsentrasi, efusi pleura, asites 

dan hipoalbuminemia). Derajat DBD dibagi menjadi 

empat kategori   yaitu : derajat I; demam , manifestasi 

perdarahan hanya berupa tourniquet test positif, derajat 

II; demam diikuti dengan perdarahan spontan, biasanya 

berupa perdarahan dibawah kulit dan atau berupa 

perdarahan lainnya, derajat III; kegagalan sirkulasi 

berupa nadi cepat dan lemah, penyempitan tekanan nadi 

(<20 mmHg), atau hipotensi dengan disertai akral yang 

dingin dan gelisah, derajat IV; renjatan yang berat 

dengan nadi tak teraba dan tekanan darah yang tidak 

terukur. Hipoalbuminemia adalah kadar albumin pada 

pengukuran yang berada dibawah  nilai normal (3,5–

4,8g/dl). Derajat hipoalbuminemia ditentukan 

berdasarkan hasil pengukuran kadar albumin  dibagi 

menurut kelompok ringan (3– 3,4 g/dl); sedang (2 – 2,9 

g/dl) dan berat ( < 2 g/dl). Hemokonsentrasi adalah 

perbedaan nilai hematokrit maksimal saat masuk atau 

selama perawatan dengan nilai hematokrit saat fase 

konvalesen atau saat meninggalkan rumah sakit dengan 

nilai ≥ 20%. Persentase hemokonsentrasi adalah selisih 

persentase nilai hematokrit tertinggi dengan nilai 

hematokrit terendah saat fase konvalesen atau saat 

meninggalkan rumah sakit pada penderita dengan 

hemokonsentrasi. Indeks efusi pleura adalah tinggi 

vertikal cairan dibagi dengan lebar kavum pleura   

kanan X 100. Derajat efusi pleura adalah derajat 

keparahan efusi pleura yang ditentukan   berdasarkan 

nilai indeks efusi pleura , dibagi menjadi kelompok 

ringan (<10); sedang (10 – setengah hemitorak) dan  

berat( > setengah hemithorak).  

Seluruh penderita dilakukan identifikasi, 

pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium rutin 

(Hb, Ht, trombosit, lekosit, hitung jenis) saat masuk 

rumah sakit. Pemeriksaan hematokrit dan trombosit 

diulang secara serial sesuai hari sakit, keadaan klinis 

dan derajat DBD. Pemeriksaan albumin dilakukan 

dalam kurun waktu 24 -48 jam setelah demam turun  

(fase deverfescent) atau antara hari demam keempat 

sampai hari demam kelima. Pemeriksaan ultrasonografi 

dilakukan dalam kurun waktu 24 -48 jam setelah 

demam turun (fase deverfescent) atau antara hari 

demam keempat sampai kelima untuk menilai adanya 

efusi serosa. Bila ditemukan efusi serosa pada 

pemeriksaan ultrasonografi akan dilakukan pemeriksaan 

foto rontgen dada posisi lateral dekubitus kanan 

dilanjutkan dengan penghitungan indeks efusi pleura. 

Pemeriksaan serologi dilakukan pada saat penderita 
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pulang dan diulang satu minggu kemudian bila 

didapatkan hanya IgG(+). Pemeriksaan serologi 

menggunakan Dengue duo IgM/IgG rapid strip test 

buatan Australia.  

 

Hasil 
Selama bulan Oktober 2008 sampai dengan Maret 

2009 telah dirawat sebanyak 245 penderita tersangka 

demam berdarah dengue terdiri dari 150 orang penderita 

DBD ( 48 orang DBD I, 39 orang DBD II, 53 orang 

DBD III dan 10 orang DBD IV ), 68 orang penderita 

Demam Dengue (DD) dan27 orang penderita other 

febrile illness (OFI). Seratus lima puluh penderita DBD 

sebanyak 95 penderita ditetapkan sebagai subyek 

penelitian, 45 penderita tidak diikutsertakan karena 

tidak sesuai waktu pemeriksaan laboratorium dan 

radiologi. 

Rata-rata subyek penelitian datang pada hari 

demam ketiga (3,295±0,9551). Rata-rata suhu subyek 

penelitian pada saat masuk adalah 37,33±1,63 derajat 

celcius. Status gizi subyek penelitian memiliki distribusi 

yang sama antara status gizi baik dan gizi kurang. 

Penderita terbanyak berasal dari palembang (87,4%), 

pendidikan orangtua terbanyak adalah pendidikan 

menengah (52,6%) dan pekerjaan terbanyak adalah 

tidak bekerja (27,4%).(Tabel 1). 

Gambaran klinis penderita DBD yang dinilai 

terdiri dari gejala klinis, manifestasi perdarahan, 

laboratorium dan manifestasi kebocoran plasma 

(hemokonsentrasi, hipoalbuminemia, efusi pleura dan 

asites). Gejala klinis yang paling banyak ditemukan 

pada subyek penelitian adalah mual (62,1%),  sakit 

kepala (83,2%)  , nyeri orbita (65,3%) dan nyeri 

perut(53,7%). Gejala sakit kepala ditemukan secara 

merata pada DBD I,II dan III. Nyeri orbita dominan 

ditemukan pada penderita DBD I. Mual paling sering 

ditemukan pada penderita DBD III dan IV. Nyeri perut 

paling banyak ditemukan pada DBD III dan IV. 

Manifestasi perdarahan yang  ditemukan pada subyek 

penelitian adalah tourniquet test positif, ptekhiae 

spontan, ekimosis, epistaksis dan hematemesis (Tabel 

2). 

Rerata derajat hemokonsentrasi pada masing-

masing derajat DBD I, II, III dan IV adalah 

(27,26±9,36%);  (27,14±8,98%); (35,66±10,71%) dan 

(37,28±6,60%). Rerata albumin pada masing-masing 

derajat DBD I,II,III dan IV adalah (3,07±0,4 g/dl) ; 

(2,98±0,48 g/dl); (2,7±0,48 g/dl) dan  (2,56±0,59 g/dl). 

Rerata derajat efusi pleura pada masing-masing derajat 

DBD I, II, III dan IV adalah (7,58±0,99); (7,47±1,31); 

(11,71±0,88) dan (18,28±0,48). Hemokonsentrasi lebih 

mudah ditemukan secara bermakna pada DBD derajat 

III dan IV (p=0,033). Hipoalbuminemia derajat berat 

lebih mudah ditemukan secara bermakna pada DBD 

derajat III dan IV (p=0,001). Efusi pleura derajat berat 

lebih mudah ditemukan secara bermakna pada penderita 

DBD derajat III dan IV (p=0,000). Terdapat hubungan 

bermakna antara indeks efusi pleura dengan derajat 

hematokrit (r=0,228 ; p = 0,023) dan indeks efusi pleura 

dengan derajat hipoalbuminemia (r=0,327 ; p = 0,001). 

 

Diskusi 
Selama periode penelitian telah dirawat sebanyak 

245 penderita tersangka demam berdarah dengue terdiri 

dari 150(61,2%) orang penderita DBD ( 48 orang DBD 

I, 39 orang DBD II, 53 orang DBD III dan 10 orang 

DBD IV), 68(37,8%) orang penderita Demam Dengue 

(DD) dan 27(11%) orang penderita other febrile illness 

(OFI). Seratus lima puluh penderita DBD sebanyak 95 

penderita ditetapkan sebagai subyek penelitian, 45 

penderita tidak diikutsertakan karena tidak sesuai waktu 

pemeriksaan laboratorium dan radiologi terdiri dari 

31(32,6%) DBD I, 18 (18,9%) DBD II, 39(41,1 %) 

DBD III dan 7(7,4%) DBD IV. Distribusi penderita ini 

berbeda dengan hasil penelitian Srikriatchorn dkk. yang 

menemukan dari 158 penderita tersangka infeksi dengue 

terdapat 61 penderita DD,21 penderita DBD (DBD I 

dua penderita, DBD II empat belas penderita, DBD 

III/IV lima penderita) dan 76 penderita OFI.
7
 

Kalayanarooj dkk. menemukan dari 172 penderita 

tersangka infeksi dengue terdapat 32 penderita DD, 28 

penderita DBD dan 112 penderita OFI.
11

   

Rerata usia penderita pada masing-masing 

kelompok relatif sama antara 6,1 – 6,8 tahun. Hasil ini 

tidak jauh berbeda dengan penelitian Kalayanarooj dkk. 

yang mendapatkan rerata usia untuk kelompok OFI,DD 

dan DBD sebesar 6,2;8,1 dan 8,1 tahun.
11

 Pada 

penelitian ini didapatkan proporsi yang tidak berbeda 

antara laki-laki (45 orang) dan perempuan (50 orang ) 

dengan perbandingan 0,9 : 1. Hasil ini tidak berbeda 

dengan penelitian Kalayanarooj yang mendapatkan 

angka 1,2:1 , 0,9:1 dan 1,5:1.
12 

Pada subjek penelitian didapatkan 40(42,1%) gizi 

baik, 35(36,8%) KEP I dan 20(21,0%) KEP II tanpa 

ditemukan adanya gizi buruk. Hasil ini tidak berbeda 

dengan penelitian Kalayanarooj dkk. dan Nimannitya 

yang menemukan status gizi yang baik meningkatkan 

risiko terjadinya Dengue Syok Sindrom.
5,11

 Anak 

dengan gizi buruk (malnutrisi) lebih tahan terhadap 

infeksi virus dengue dibandingkan anak degan gizi yang 

lebih baik. Keadaan malnutrisi akan menghambat 

proliferasi virus akibat penurunan penyaluran asam-

asam amino pada proses anabolik. Mekanisme inilah 

yang melindungi anak malnutrisi dari infeksi virus 

dengue. Keadaan ini dihubungkan juga dengan sistem 

imun dimana terjadi hambatan maturasi sel T serta 

penurunan produksi interferon. Pada anak gizi baik 

terjadi sebaliknya, aktivitas sistim imun berjalan baik 

yang mengakibatkan virus dapat berproliferasi sehingga 

meningkatkan risiko keparahan penyakit.
13

 

Manifestasi klinis yang paling banyak ditemukan 

pada subjek penelitian ini adalah mual, sakit kepala, 

nyeri orbita dan nyeri perut. Hasil penelitian ini sama 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Phuong dkk. di 

vietnam, pada 1.136 anak didapatkan muntah, anoreksia 

dan nyeri perut lebih banyak ditemukan pada penderita 

dengue. Pada penelitian ini untuk mendapatkan sebaran 

tingkat keparahan DBD maka DBD I dan II 

dikelompokkan menjadi DBD non syok sedangkan 

DBD III dan IV menjadi DBD syok.
14

 Hepatomegali 

ditemukan pada 28(29,5%) penderita dengan jumlah 

terbanyak ditemukan pada DBD III. Hasil ini bervariasi 

dibandingkan dengan penelitian lain seperti penelitian 

Shah(2004) melaporkan hepatomegali pada 70% 

penderita DBD serta 42,9% penderita DSS. Tawewong 

dan Supapan (2007) melaporkan hepatomegali pada 

21,8% penderita DBD serta 47,3% penderita DSS. 

Manifestasi perdarahan spontan yang terbanyak 

dijumpai adalah ptekhiae spontan 22,1% (22,1) 

sedangkan tes tourniket positif ditemukan pada 

51(53,7%) orang penderita dan didapati pada tiap 

derajat DBD. Pada 13 penderita DBD dengan syok tidak 

ditemukan manifestasi perdarahan. Penelitian 

Tawewong dan Supapan (2007) melaporkan perdarahan 
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spontan pada 33,6% penderita DBD serta 58,2% 

penderita DSS. Sepuluh penderita DBD III dan dua 

penderita DBD IV tidak ditemukan manifestasi 

perdarahan. Hasil ini juga dilaporkan oleh Wallace et 

al.(1980) yang menemukan 7% dari 310 penderita DBD 

tanpa perdarahan, tetapi pada penderita ini ditemukan 

trombositopenia dan tanda kebocoran plasma. Shah 

(2004) melaporkan bahkan 32-46% penderita DBD 

tidak ditemukan manifestasi perdarahan selama 

perawatan. 

Trombositopenia merupakan hasil laboratorium 

yang selalu ditemukan pada penderita DBD dan DSS. 

Kadar trombosit turun sampai dibawah 100.000/mm3 

pada 1-2 hari sebelum fase defervescent. Kadar 

trombosit akan tetap rendah selama tiga sampai lima 

hari dan akan meningkat cepat pada fase convalescence. 

Trombositopenia disebabkan penekanan megakariosit 

sumsum tulang, pemakaian trombosit perifer yang 

meningkat dan penghancuran yang meningkat 

(Nimmanitya,1999). Pada penelitian ini didapatkan 

rerata trombosit terendah pada penderita DBD IV 

sebesar 47.142/mm3. Penelitian lain mendapatkan rerata 

rombosit yang bervariasi, pada penelitian Phuong et 

al.(2004) mendapatkan rerata trombosit 72.000/mm3. 

Kalayanarooj et al.(2007) mendapatkan jumlah rerata 

trombosit 225.000/mm3 sedangkan Narayanan et 

al.(2002) mendapatkan rerata trombosit sebesar 

60.909/mm3. Penelitian Tawewong dan Supapan (2007) 

mendapatkan rerata trombosit 66.827/mm3 pada DBD 

dan 47.800/mm3 pada DSS. 

Leukopenia sering ditemukan pada penderita DBD 

berhubungan dengan penekanan sumsum tulang oleh 

virus dengue(Kalayanarooj et al.,1997). Leukopenia 

mencapai titik terendah pada saat suhu tubuh turun dan 

akan meningkat kembali dalam 2-3 hari setelah fase 

defervescent (Nimmanitya,1999). Pada penelitian ini 

didapatkan rerata leukosit 6.034/mm3 dan rerata 

leukosit terendah pada DBD I (4.651/mm3) dan 

semakin meningkat sesuai derajat DBD. Penelitian 

Tawewong dan Supapan (2007) melaporkan rerata 

leukosit 3.370/mm3 dan lebih tinggi pada DSS sebesar 

4.230/mm3. Penyebab perbedaan nilai leukosit yang 

lebih tinggi pada penelitian ini tidak diketahui secara 

pasti. Hal ini mungkin dapat disebabkan saat 

pengambilan darah yang berlangsung pada fase 

defervescent sehingga nilai leukosit mulai meningkat. 

Penelitian ini mendapatkan infeksi primer 10% dan 

infeksi sekunder 90%, tetapi pada seluruh subyek 

penelitian didapatkan infeksi sekunder. Penderita DBD 

yang tidak ditetapkan sebagai subyek sebanyak 45 

penderita. Empat puluh lima penderita DBD yang tidak 

menjadi subyek penelitian , 5 penderita tidak dilakukan 

pemeriksaan serologis,15 penderita dengan infeksi 

primer ( IgM(+),IgG(-) ), 20 penderita dengan infeksi 

sekunder (12 IgM(-) IgG(+); 8 IgM(+)IgG(+) ). Hasil 

ini tidak berbeda dengan penelitian Krishnamurti et 

al.(2001) yang menemukan infeksi sekunder 87% pada 

penderita DBD sedangkan Phuong et al.(2004) 

mendapatkan infeksi sekunder 60% pada penderita 

DBD. Tawewong dan Supapan (2007) melaporkan  

infeksi sekunder  89,1% pada penderita DBD sedangkan 

Husein et al.(2004) melaporkan  infeksi sekunder 53,3% 

pada penderita DBD.Risiko untuk terjadi DBD lebih 

besar pada infeksi sekunder, tetapi beratnya infeksi 

virus dengue tidak hanya ditentukan oleh tipe 

infeksi(primer atau sekunder) tetapi juga ditentukan 

oleh serotipe virus (Tawewong dkk. (2007); Phuong 

dkk. (2004); Husein dkk. (2004)). Penelitian Nisalak 

dkk. (2003) mendapatkan DEN-3 dan DEN-1 lebih 

banyak ditemukan pada penderita DD dengan infeksi 

primer, sedangkan pada penderita DD dengan infeksi 

sekunder lebih banyak diisolasi serotipe 3. Pada 

penderita DBD dengan infeksi primer, DEN-3 lebih 

banyak ditemukan, sedangkan pada penderita DBD 

dengan infeksi sekunder lebih banyak ditemukan DEN-

2. Pada penelitian ini tidak dapat diketahui jenis serotipe 

virus dengue karena tidak dilakukan isolasi virus. 

Beberapa penelitian di Indonesia dari tahun 1975-1988 

mendapatkan DEN-3 merupakan serotipe yang 

dominan, disusul DEN-2,DEN-1, dan DEN-4.  

Pada penelitian ini didapatkan rerata hematokrit 

tertinggi  43,2±4,3 vol% untuk penderita DBD tanpa 

syok dan 45,14±5,85 vol% untuk penderita DBD syok. 

Hasil ini tidak berbeda dengan penelitian lain. Penelitian 

Srikriatchorn dkk.(2007) melaporkan rerata hematokrit 

38,4±0,8  vol% tetapi penelitian ini tidak menentukan 

rerata tertinggi dan terendah. Pada penelitian Tatty ES 

et al.(2007) di RS Kariadi Semarang didapatkan rerata 

hematokrit tertinggi penderita DBD syok sebesar 

38±6,4 vol% sedangkan Tawewong dan Supapan  

(2007) melaporkan rerata hematokrit 41,0±4,1 vol% 

pada DBD tanpa syok dan 44,6±4,2 vol% pada DBD 

syok. 

Rerata kadar albumin pada penelitian ini sebesar 

2,89 mg/dl. Penderita DBD Syok memiliki 

kecendrungan mengalami derajat hipoalbuminemia 

yang berat secara bermakna (p=0,001) dibandingkan 

dengan  penderita DBD tanpa syok. Pada subyek 

dengan hipoalbuminemia berat ditemukan DBD syok 

64,6% dan DBD tanpa syok 35,4%. Keadaan sebaliknya 

ditemukan pada subyek dengan hipoalbuminemia ringan 

ditemukan DBD syok 31,9% dan DBD non syok 

68,1%.Keadaan  ini memperlihatkan bahwa semakin 

besar kebocoran plasma yang ditandai dengan 

hemokonsentrasi dan hipoalbuminemia semakin berat 

derajat DBD. 

Penelitian ini menemukan  adanya efusi pleura 

melalui pemeriksaan ultrasonografi pada seluruh subjek, 

sedangkan melalui pemeriksaan foto rontgen lateral 

dekubitus kanan ditemukan hasil negatif pada tiga 

subjek(3,2%) DBD I. Asites ditemukan pada 27(28,4%) 

subjek  penelitian dan terbanyak ditemukan pada DBD 

dengan syok. Penelitian Tawewong dan Supapan (2007) 

menemukan efusi pleura  berturut-turut 2,7% (DBD) 

dan 32,7%(DSS) melalui pemeriksaan foto rontgen dada 

posisi supine. Balasubramanian et al.(2006) melaporkan 

efusi pleura 65,71% melalui pemeriksaan rontgen dada 

posisi supine dan 91,42% melalui pemeriksaan USG 

pada penderita DBD. Tatty ES et al.(2007) melaporkan 

efusi pleura 46% pada penderita DSS melalui 

pemeriksaan foto rontgen lateral dekubitus kanan. 

Husein et al.(1996) melaporkan efusi pleura 33,33% 

pada DBD dan 66,67% pada DSS melalui pemeriksaan 

rontgen lateral dekubitus kanan, Sumarmo (1990) 

melaporkan efusi pleura 20,3% pada DBD dan 77,6% 

pada DSS sedangkan Tarau et al.(1991) melaporkan 

efusi pleura 43,64% pada DBD dan 56,36% pada DSS. 

Melani et al.(1992) melaporkan asites dan efusi pleura 

sebesar 97,2% pada DSS sedangkan pada penderita 

DBD ditemukan sebesar 35,9%. Hasil ini berbeda 

dengan penelitian ini dan Balasubramaniam (2006) 

karena perbedaan prosedur pemeriksaan. Pada 

penelitian ini dilakukan pemeriksaan USG dada terlebih 



5 
 

JKK, Th. 41 No. 3 Juli 2009 (ISSN 0-853-1773) 

dahulu bila ditemukan efusi pleura dilanjutkan 

pemeriksaan rontgen dada lateral dekubitus kanan. 

Ketiga subjek tersebut memiliki gambaran USG 

efusi pleura yang minimal sehingga pada pemeriksaan 

foto lateral dekubitus kanan tidak ditemukan.  Efusi 

pleura ditemukan pada penderita DBD dan makin berat 

derajat DBD makin tinggi persentase efusi pleura yang 

tampak pada pemeriksaan radiologi toraks. Menurut 

Meschan (dikutip dari Husein (2004)) efusi pleura 

dengan cairan sebanyak 100 ml sudah dapat dibuktikan 

pada pemeriksaan radiologi toraks posisi lateral 

dekubitus kanan; sedangkan pada posisi AP tegak 

maupun tiduran, efusi pleura baru terlihat jelas apabila 

jumlah cairan 300 ml atau lebih. Penelitian Janusz 

Gryminski et al.(1976) menemukan ultrasonografi dapat 

mengidentifikasi efusi pleura yang terlokalisir, 

penebalan dinding pleura dan volume cairan pleura 

minimal 5 ml. 

Derajat efusi pleura yang berat ditemukan pada 

seluruh penderita yang mengalami hemokonsentrasi, 

sedangkan pada penderita yang memiliki selisih 

hematokrit < 20 % hanya ditemukan efusi pleura ringan. 

Keadaan ini memperlihatkan bahwa permeabilitas 

vaskular yang meningkat sangat besar akan 

memperbanyak cairan yang masuk ke dalam rongga 

pleura. Derajat efusi pleura yang berat lebih banyak 

ditemukan pada penderita hipoalbuminemia berat 

dibandingkan hipoalbuminemia ringan. Keadaan ini 

memperlihatkan bahwa albumin yang mempengaruhi 

tekanan osmotik antara kompartemen ekstraseluler dan 

intraseluler tidak selalu mempengaruhi berat ringannya 

efusi pleura.  

Terapi cairan pada penderita DBD diberikan sesuai 

dengan standar penatalaksanaan Ilmu Kesehatan Anak 

FK Unsri/RSMH Palembang sehingga kemungkinan 

terjadinya kelebihan terapi cairan dapat dihindari. 

Penderita rujukan yang telah mendapat terapi cairan 

sebelumnya berjumlah empat orang. Seluruh penderita 

tersebut dilakukan evaluasi kembali jumlah cairan yang 

telah diberikan dengan rata-rata cairan resusitasi yang 

diberikan sebelumnya kurang dari 2000 cc. Penelitian 

Chin-Chou Wang et al(2007) pemberian cairan 

resusitasi sebelumnya ≤ 2000 cc tidak mempengaruhi 

besarnya efusi pleura. 

Uji korelasi spearman menemukan adanya 

hubungan yang lemah antara efusi pleura dengan 

hemokonsentrasi dan hipoalbuminemia pada penderita 

DBD.Berdasarkan statistik efusi pleura, 

hemokonsemtrasi dan hipoalbuminemia tidak dapat 

digunakan sebagai prediktor timbulnya syok pada DBD, 

tetapi secara klinis dapat digunakan karena ditemukan 

pada penderita DBD syok. 

 

Tabel. Manifestasi kebocoran plasma pada penderita DBD (N=95) 

Manifestasi 

kebocoran plasma 

n(%) 

Derajat DBD TOTAL 

n=95 DBD I DBD II DBD III DBD IV 

n=31 n=18 n=39 n=7 

Efusi pleura      

  Tidak ada 2(6,4) 0 0 0 2(2,1) 

  Kanan 29(93,6) 18(100) 38(97,4) 2(28,6) 87(91,6) 

  Kanan+Kiri 0 0 1(2,6) 5(71,4) 6(6,3) 

Asites      

  Ada 2(6,4) 3(16,6) 16(41) 6(85,7) 27(28,4) 

  Tidak ada 29(93,6) 23(59) 23(59) 1(14,3) 68(71,6) 

Indeks efusi pleura      

  Ringan 31(100) 18(100) 0 0 49(51,6) 

  Sedang 0 0 38(97,4) 2(28,6) 40(42,1) 

  Berat 0 0 1(2,6) 5(71,4) 6(6,3) 

Homokonsentrasi      

  Ada 28(90,3) 16(88,8) 39(100) 7(100) 90(94,7) 

  Tidak ada 3(9,7) 2(11,2) 0 0 5(5,3) 

Hipoalbuminemia      

  Ringan 22(71) 10(55,6) 13(33,3) 0 45(47,4) 

  Sedang 9(29) 8(44,4) 25(64,1) 5(71,4) 47(49,5) 

  Berat 0 0 1(2,6) 2(28,6) 3(3,1) 

 

 

Tabel. Hubungan manifestasi kebocoran plasma dengan derajat DBD 

Manifestasi kebocoran plasma Derajat DBD N(%) Total P 

Syok Non Syok 

Hemokonsentrasi     

Ada 46(51,1) 44(48,9) 90(100) 0,033* 

Tidak ada 0 5(100) 5(100)  

Derajat Hipoalbuminemia     

Berat 31(64,6) 17(35,4) 48(100) 0,001** 

Ringan 15(31,9) 32(68,1) 47(100)  

Derajat Efusi Pleura     

Berat 46(100) 0 46(100) 0,000* 

Ringan 0 49(100) 49(100)  

*Uji Fisher   **Uji Chi-square 
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Tabel. Hubungan derajat efusi pleura, persentase hemokonsentrasi dan derajat hipoalbuminemia 

Variabel R P* 

Derajat efusi pleura 0,228 0,023 

Persentase hemokonsentrasi   

Derajat efusi pleura 0,327 0,001 

Persentase hipoalbuminemia   

                     *Uji Pearson 

 

 

Daftar Pustaka 
1. Halstead SB.Dengue Hemorrhagic Fever a Public 

Health Problem and a Field of Research.Bull 

WHO1980;58:1-21. 

2. Soegeng S. Patogenesis dan perubahan patofisiologi 

pada infeksi virus dengue dalam demam berdarah 

dengue; Edisi 2; Surabaya. Airlangga University 

Press;2006.  

3. Hadinegoro SR. Pitfall dan pearls dalam diagnosis 

dan tatalaksana kasus Demam Berdarah Dengue; 

Current Management of Pediatric Problems; PKB 

IKA FKUI. Jakarta. FKUI; 2004. 

4. Hathirat P, Isarangkura P, Srichaikul T, Suvatte V, 

Mitrakul C. Abnormal Hemostasis in Dengue 

Hemorrhagic Fever. Souheast. Asian J Trop Med 

Public Health 1993; 24: 80-85. 

5. Nimmannitya S. Dengue Hemorrhagic Fever: 

Disorder of Hemostasis. In: Jootar S, Lee SH, 

McArthur JR,Ungkanont A. editors, Bangkok: ISH-

APD, 1999: 184 –187. 

6. WHO. Dengue Haemorrhagic Fever: Diagnosis, 

treatment, prevention and control. Edisi ke-2. 

Geneva. 1997. 

7. Srikiatkhachorn A, Krautrachue A, Ratanaprakarn 

W, Wongtapradit L, et al. Natural History of plasma 

leakage in Dengue Hemorsrhagic Fever: A Serial 

Ultrasonographic Study; Pedi Infect Dis J. 2007; 

26:283-90. 

8. KalayanaroojS,VaughnDW, Nimmannitya S, Green 

S, Suntayakorn S, Kunentrasai N,et al. Early Clinical 

and Laboratory Indicators of Acute Dengue 

Illness;The Jour of Inf Dis.1997;176:313-21. 

9. Chin-Chou W, Chao-Chien W, Jien-Wei L, An-Shen 

L, Shin-Feng L. Chest radiographic presentation in 

patients with Dengue Heorrhagic Fever; Abstract; 

Am J Trop Med Hyg.2007; 77: 291-96. 

10. Taweewong T, Supapan T; Risk factors of Dengue 

Shock Syndrome in Children. J Med Assoc Thai. 

2007; 90;272-7. 

11. Balasubramaniam S, Janakiran S, Kumar SS, 

Shivbalan S. A reapraisal of the criteria to diagnose 

plasma leakage in Dengue Hemorrhagic Fever. 

Indian Pediatric J. 2006; 43:334-339. 

12. Gubbler DJ; Dengue and dengue hemorrhagic fever. 

Clin Microbiology Rev; 1998; 7:480-96. 

13. Sutaryo. Perkembangan patogenesis demam 

berdarah dengue Dalam: Hadinegoro SR, Satari HI, 

penyunting. Demam Berdarah Dengue: Naskah 

Lengkap Pelatihan bagi Pelatih Dokter Spesialis 

Anak & Dokter Spesialis Penyakit Dalam dalam 

Tatalaksanan Kasus DBD. Jakarta: Balai Penerbit 

FKUI. 2004:32-42 

14. Hadinegoro SR, Soegeng S, Suharyo W, Tatalaksana 

demam dengue dan demam berdarah dengue pada 

anak dalam: Hadinegoro SR, Satari HI, penyunting. 

Demam Berdarah Dengue: Naskah Lengkap  

 

 

 

Pelatihan bagi Pelatih Dokter Spesialis Anak & 

Dokter Spesialis Penyakit Dalam dalam 

Tatalaksanan Kasus DBD. Jakarta: Balai Penerbit 

FK UI, 2004:80-84 

15. Malavie GN, Fernando S, Fernando DJ, Seneviratne 

SL. Dengue viral iInfections. Postgrad Med J. 

2004;80:588-601. 

16. Tatang KS. Penatalaksanaan DBD di RS Sumber 

Waras. Jakarta Cermin Dunia Kedokteran. 

2000;126:7-8. 

17. Tetsuo S. Differential Diagnosis of Pleural 

Effusions; Review Article; Japan MAJ. 

2006;49;9;315-9. 

18. Iskandar Z, Karmel LT, Nelwan RHH. Herdiman 

TP, Widiodo D, Abidin W, dkk; Penatalaksanaan 

demam berdarah dengue pada dewasa di RSUPN 

Dr.Cipto Mangunkusumo – Jakarta. Dalam: 

Hadinegoro SR, Satari HI, penyunting. Demam 

Berdarah Dengue: Naskah Lengkap Pelatihan bagi 

Pelatih Dokter Spesialis Anak & Dokter Spesialis 

Penyakit Dalam dalam Tatalaksanan Kasus DBD. 

Jakarta: Balai Penerbit FK UI, 2004:152-57. 

19. Wills B.A,Oragui E.E,Minh Dung N,Thi Loan 

H,Vin Chau N et al.Size and Characteristic of the 

protein Leak in Dengue Shock Syndrome;The Jour 

of Inf Dis.2004;190:810-8. 

20. Villar-Centeno L.A,Diaz-Quijano F.A,Martinez-

Vega RA.Biochemical Alterations as Markers of 

Dengue Hemorrhagic 

Fever.Am.J.Trop.Med.Hyg,2008;78(3);370-74. 

21. Carlos AA, Maria F, Norma LS. Plasma leakage 

detection in severe dengue: when serum albumin 

quantification plays a role?; Revista de Sociedad 

Brasileira de Medicina Tropical;2007;40;2;220-3. 

22. Tumbelaka AR. Diagnosis demam berdarah dengue. 

Dalam: Hadinegoro SR, Satari HI, penyunting. 

Demam Berdarah Dengue: Naskah Lengkap 

Pelatihan bagi Pelatih Dokter Spesialis Anak & 

Dokter Spesialis Penyakit Dalam dalam 

Tatalaksanan Kasus DBD. Jakarta: Balai Penerbit 

FK UI, 2004:73-5. 

23. Soegeng S. Tatalaksana Sindrom Syok Dengue di 

Era Tahun 2005 dalam Demam Berdarah Dengue. 

Edisi2; Surabaya. Airlangga Univ Press. 2006:169-

90. 

24. Hariarti SP. Peran pencitraan pada DBD. Dalam: 

Hadinegoro SR, Satari HI, penyunting. Demam 

Berdarah Dengue: Naskah Lengkap Pelatihan bagi 

Pelatih Dokter Spesialis Anak & Dokter Spesialis 

Penyakit Dalam dalam Tatalaksanan Kasus DBD. 

Jakarta: Balai Penerbit FKUI. 2004:63-71 

25. Melani WS, Duiur DH, Tatang KS. Peranan 

ultrasonografi pada Demam Berdarah Dengue. 

CDK.1992; 81:52-5. 



7 
 

JKK, Th. 41 No. 3 Juli 2009 (ISSN 0-853-1773) 

26. Anonymus; Health and Science Bulletin; 

2;2;June;2004 

27. Pornpimon R, Srijit V, Su-On C. Diagnosis of 

Pleural Effusion in Dengue Hemorrhagic Fever by 

Ultrasonograph at Khon Kaen Hospital; Abstract; 

Khon Kaen Med J. 2008. 32;1. 

28. Soedarmo SP. Masalah demam berdarah dengue di 

Indonesia. Dalam: Hadinegoro SR, Satari HI, 

penyunting. Demam Berdarah Dengue: Naskah 

Lengkap Pelatihan bagi Pelatih Dokter Spesialis 

Anak & Dokter Spesialis Penyakit Dalam Dalam 

Tatalaksanan Kasus DBD. Jakarta: Balai Penerbit 

FKUI, 2004:1-12. 

29. Kalayanarooj S,Nimmannitya S.Is dengue severity 

related to nutritonal status?Southeast Asian J Trop 

Med and Public Health 2005;36:378-84. 

30. Jujun J,Herry G,Djatnika S.Clinical risk factors for 

dengue shock syndrome in childen.Pediatrica 

Indonesiana 2007;47:7-11. 

31. Phuong CXT,Nhan NT,Kneen R,Thuy PTT,Thien 

CV,Nga NTT,et al.Clinical diagnosis and assesment 

of severity of confirmed dengue infections in 

vietnamese children: is the world health organization 

classification system helpful? Am J Trop Med Hyg 

2004;70(2):172-9. 

32. Ira S,Bhushan K.Clinical and laboratory 

abnormalities due to Dengue in Hospitalized 

Children in Mumbai in 2004.Dengue Bulletin 

2005;29:90-6. 

33. Narayanan M,Aravind MA,Thiothammol N,Preun 

R,Sargunam CSR,Ramanurty N. Dengue fever 

epidemic in Chennai:A study of clinical profile and 

outcome.Indian Pediatrics 2002;39:1027-33. 

34. Krishnamurti C,Kalayanarooj S,Cutting MA,Peat 

RA,Rothrell SW,Reid TJ,et al. Mechanism of 

hemorrhage in dengue without circulatory 

collapse.Am J Trop Med Hyg 2001;65(6):804-7. 

35. Husein A.Pemeriksaan Radiologi Thoraks pada 

penderita DBD.CDK 2004;42:24-9. 

36. Balmaseda A,Hammond SN,Perez L,Tellez 

Y,Saborio SI,Mercado JC,et al.Serotype specific 

differences in clinical manifestations of dengue.Am 

J Trop Med Hyg 2006;74(3):449-56. 

37. Nisalak A,Endy TP,Nimmannitya S,Kalayanarooj 

S,Thisayakorn U,Scott RM,et al. Serotype specific 

dengue virus circulation and dengue disease in 

Bangkok,Thailand from 1973 to 1999.Am J Trop 

Med Hyg 2003;68(2):191-202. 

38. Tatty ES, Albert TAM. Peneloipe K, Supriatna M, 

Gilvary, Brandjes PM et al.  Dengue disease severity 

in Indonesian children: an evaluation of the World 

Health Organization classification system; BMC 

infectious Disease; 2007. 7;22;1-8. 

39. Husein A,Azis T,Dasril D,Muhammad F.Manfaat 

Pemeriksaan Radiologi Thoraks Posisi Lateral 

Dekubitus Kanan sebagai Alat Bantu Diagnosis 

Demam Berdarah Dengue di Rumah Sakit 

Kabupaten.Cermin Dunia Kedokteran 1996;17:5-8. 

40. Sumarmo. Demam berdarah dengue. Aspek klinis 

dan penatalaksanaan.CDK 1990; 60: 3–8. 

41. Melani WS,Sugianto D,Wuiur H,Jennings 

GB,Tatang KS.Peranan Ultrasonografi dalam 

Penatalaksanaan Demam Berdarah Dengue.CDK 

1992;81:53-6. 

42. Janusz G,Pawel K,Grazyna L.The Diagnosis of 

Pleural Effusion by Ultrasonic and Radiologic 

Technic. Chest J 1976;70(1):43-7.

 

 


