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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Virus Dengue (DENV) 

2.1.1 Philogeny DENV 

DENV termasuk ke dalam famili Flaviviridae yang terdiri dari Flavivirus, 

Pestivirus dan Hepacivirus. DENV termasuk ke dalam genus Flavivirus dimana 

genus ini mencakup West Nile Virus (WNV), yellow fever virus (YFV), Tick-

borne encephalitis virus (TBEV) dan Murray Valley encephalitis virus (MVEV). 

Famili Flaviviridae sendiri terdiri dari 4 Genus yaitu Flavivirus, Hepacivirus, 

Pestivirus dan Pegivirus. Hanya genus Flavivirus dan Hepacivirus yang 

berpotensi menyebabkan penyakit pada manusia. DENV dari genus Flavivirus 

merupakan virus dari famili Flaviviridae dengan angka kesakitan yang paling 

tinggi. DENV memiliki empat serotype yaitu DENV1, DENV2, DENV3 dan 

DENV4.21 Sebuah studi pada tahun 2013 menemukan adanya serotipe baru yang 

diberi nama DENV-5.3 
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Gambar 1. Philogeny Flaviviridae22 

2.1.2 Struktur dan Genom DENV 

Struktur DENV berbentuk spheris dengan diameter sekitar 50nm. DENV 

yang matur memiliki bentuk envelope icosahedral tersusun dari 

lipopolysaccharide dan inti nucleocapsid berbentuk spheris. Genom dari DENV 

diperkirakan mengandung 10,7 kb positive-sense RNA yang mengkode tiga 

protein struktural yaitu protein capsid C, protein membran prM/M dan protein 

envelope E) dan tujuh protein non struktural (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, 

NS4B, NS5). Nucleocapsid virus dikelilingi oleh lapisan lemak bilayer dimana 

180 kopi protein M dan E tertanam. Protein M merupakan fragmen proteolitik 

kecil dari bentuk prekusornya prM.23  
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Gambar 2. Gambar skematik genom DENV24 

2.1.3 Tropisme DENV  

Sel sel fagosit mononuklear (monosit, makrofag, dendritic sel, sel 

Langerhans) merupakan target primer dari DENV. Pada serangga, DENV 

ditemukan pertama kali menyerang midgut dimana kemudian infeksi menyebar 

dan bereplikasi di dalam berbagai organ.6,25 DENV juga diketahui mampu 

menginfeksi berbagai galur sel, termasuk yang berasal manusia (K562, U937, 

THP-1, HepG2, HUVEC, ECV304, Raji, HSB-2, Jurkat, LoVo, KU812, A549), 

nyamuk (C6/36), kera (Vero, BS-C-1, CV-1, LLC-MK2), hamster (BHK) dan 

tikus (Raw, P388D1, J774).5 DENV telah terbukti memiliki tropisme selular dan 

berbagai macam galur sel telah dilaporkan dapat membantu replikasi sel. Akan 

tetapi, karakteristik DENV in vitro dilaporkan sangat dipengaruhi oleh tipe sel 

dan serotype virus. Kemampuan DENV untuk menginfeksi berbagai macam sel 

menunjukan bahwa virus ini berikatan dengan molekul permukaan sel di berbagai 

tempat ataupun menggunakan berbagai reseptor untuk memudahkan infeksi. 

Galur sel serangga C6/36 (A.albopictus), galur sel mamalia Vero (Cercophitecus 
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aethiops, green monkey kidney) dan galur sel  A549 (human lung epithelial cell 

lines) dilaporkan sebagai galur sel yang paling sensitive terhadap isolate DENV 

dan digunakan secara luas dalam propagasi DENV.26 

 

Gambar 3. Grafik Pertumbuhan DENV-1 dan DENV-2 pada Berbagai Galur Sel5 
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Gambar 4. Grafik Pertumbuhan DENV-3 dan DENV-4 pada Berbagai Galur Sel5 

2.1.4 Siklus Replikasi DENV 

Untuk memulai siklus replikasi, partikel DENV harus  memiliki envelope 

yang stabil untuk dapat berikatan dengan reseptor. Kestabilan envelope virus 

dapat dinilai dengan mengukur polarisasi flluoresensi 1,6-diphenyl-1,3,5-

hexatriene (DPH). Bila envelope virus tidak stabil maka akan didaptkan 

peningkatan polarisasi fluoresensi DPH.14  
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 Selama dekade terakhir, beberapa reseptor atau attachment factor telah 

diidentifikasi yang mengarahkan kemampuan DENV menggunakan beberapa 

molekul untuk memasuki sel. Pada sel nyamuk, DENV telah terbukti berinteraksi 

dengan heat-shock protein 70 (Hsp70), R80, R67 dan 45-kDa protein sedangkan 

Heparan sulfat, Hsp 90, CD14, GRP78/Bip dan 37/67-kDa high-affinity laminin 

receptor diidentifikasi sebagai reseptor pada sel mamalia.24 

DENV sebagaimana flavivirus lainnya menggunakan clathrin-mediated 

endocytosis untuk memasuki sel. Melalui pendekatan tracking single particle, 

penelitian  membuktikan partikel S1 strain DENV2 menempel pada permukaan 

sel dan menyebar secara difus dalam clathrin-coated pit. Hal ini menunjukan 

bahwa DENV bergerak sepanjang permukaan sel dengan berguling pada 

bermacam macam reseptor atau berpindah sebagai kompleks virus-receptor.27  

Setelah virus masuk ke dalam sel dan membuka nukleocapsidnya, molekul 

RNA ditranslasikan di Retikulum Endoplasma kasar menjadi polyprotein. 

Polyprotein ini diproses dengan protease cellular virus menjadi tiga protein 

struktur (C,prM dan E) dan tujuh protein non struktur (NS1, NS2A, NS3, NS4A, 

NS4B dan NS5) yang terlibat dalam replikasi RNA, pembentukan dan modulasi 

respon imun.28 Pada proses translasi, protein nonstructural berfungsi untuk 

memulai replikasi genome virus.29 RNA yang baru terbentuk akan dibungkus oleh 

protein C untuk membentuk nucleocapsid, sedangkan protein prM dan E 

membentuk heterodimer pada lumen retikulum endoplasma. Kemudian, 

heterodimer prM/E ini akan berhubungan dengan trimer membentuk interaksi 



	

	

14	

oligomer (partikel immatur). Partikel immatur ini kemudian dipindahkan melalui 

cellular secretory pathway dan melalui proses pematangan oleh furin dependent 

cleavage prM pada trans-Golgi network (TGN). Produk cleavage pr tetap 

berhubungan dengan protein E, kemungkinan untuk mencegah fusi prematur 

selama sekresi, dan baru dilepaskan ketika partikel telah keluar dari sel.30  

Dengan perkembangan ilmu, penelitian telah mengungkapkan berbagai 

host cel pathway yang berpengaruh ataupun menghambat replikasi DENV. 

Krishnan et al menggunakan skrining genome-scale RNAi dan menemukan 

sekitar 300 gen memiliki hubungan pada replikasi West Nile virus (WNV), 

kerabat dekat dari DENV. Setelah divalidasi, satu per tiga dari gen ini merupakan 

host dependent factor yang juga dimiliki DENV, contohnya ER-associated 

degradation (ERAD) pathway, ubiquitin-proteasome system (UPS), vacuolar 

ATPase (vATPase) yang terlibat dalam unfolded protein response (UPR).31 
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Gambar 5. Siklus Replikasi DENV28 

Partikel virus berikatan dengan reseptor sel host, kemudian virus masuk ke dalam sel 
melalui mekanisme receptor-mediated endocytosis. (2) pH yang rendah akan memicu 
penyusunan ulang struktur envelope glycoprotein. (3) Fusi virus dan membran endosom 
dimulai. Genom RNA virus (garis gelombang merah) dilepaskan ke sitoplasma dan 
digunakan dalam sintesis polyprotein (garis biru) yang ditranslasikan oleh virus dan host-
encoded protein. (4) Replikasi genom berlangsung di invaginasi membran Retikulum 
Endoplasma yang dibentuk oleh virus. Template genom RNA (+) disalin menjadi RNA (-
) (garis gelombang hitam). RNA (-) ini menjadi template molekul RNA(+) baru. (5) RNA 
(+) baru ini dapat digunakan untuk sintesis polyprotein atau dapat dibentuk menjadi virus 
baru. RNA dikelilingi oleh protein capsid dan ditonjolkan keluar pada lumen Retikulum 
Endoplasma sehingga mendapatkan membran lipid bilayer dengan tambahan heterodimer 
protein struktur prM dan E. (6) Virus imatur baru ini dipindahkan melalui secretory 
pathway menuju Trans-Golgi Network (TGN). (7) pH yang rendah memicu pembentukan 
ulang protein struktur yang memungkinkan pemrosesan proteolytic prM oleh furin. (8) 
Partikel virus yang matur dan infeksius dilepaskan melalui exocytosis. 
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2.1.5 Ubiquitin Proteasome System (UPS) dalam infeksi DENV 

UPS merupakan pathway ekstra lisosom utama yang mengatur degradasi 

protein dan mempertahankan homeostasis protein. UPS memegang peranan 

penting dalam berbagai proses biologis di dalam sel, contohnya regulasi siklus 

hidup sel, perbaikan DNA, presentasi antigen, apoptosis, signal transduction dan 

regulasi transkripsi.32 Beberapa penelitian menujukan peranan penting UPS dalam 

replikasi dan produksi berbagai macam virus, yaitu Coxsackievirus B3, Vaccinia 

Virus, Herpes Simplex Virus, Poxvirus, Hepatitis C virus, Nipah virus dan 

DENV. Beberapa virus, termasuk DENV, dapat memodulasi UPS melalui 

berbagai cara untuk digunakan sesuai kepentingan virus.33 Penelitian lain 

membuktikan bahwa pada pasien dan galur sel yang terinfeksi DENV terjadi 

perubahan ekspresi dan jumlah protein komponen UPS.7 Skrining siRNA skala 

besar mengungkapkan komponen dalam UPS merupakan faktor pendukung 

replikasi.31 

Degradasi protein melalui UPS melibatkan dua tahapan yaitu menandai 

substrat dengan menempelkan berbagai molekul ubiquitin pada substrat dan 

degradasi protein yang ditandai melalui 26S kompleks proteasome  dengan 

pelepasan ubiquitin bebas yang dapat dipakai kembali. Konjugasi ubiquitin pada 

substrat berjalan melalui tiga tahapan mekanisme. Ubiquitin activating enzym, 

yaitu E1, membutuhkan ATP untuk mengaktifkan ubiquitin, sehingga 

menghasilkan high-energy thiol ester intermediate, yaitu E1-S ubiqutin. Enzim E2 

akan memindahkan ubiquitin yang teraktifasi dari E1 ke substrat yang telah terikat 
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dengan ubiquitin-protein ligase, E3. E3 akan mengkatalisasi proses konjugasi 

(penempelan ubiquitin pada substrat). Molekul ubiquitin ini biasanya dipindahkan 

ke kelompok NH2 dari residu internal lysine pada substrat untuk membentuk 

ikatan kovalen isopeptide. Jika ikatan ini terbentuk, maka kemudain akan 

terbentuk pula rantai polyubiquitin. Rantai ini kemudian dikenali oleh 26S 

proteosome complex atau substrat-ubiquitin complex untuk didegradasi.32 Pada 

infeksi DENV kadar protein yang diukur untuk menilai UPS adalah 48 Lys 

Ubiquitin Protein terkonjugasi.15 Inhibisi UPS secara farmakologis seperti inhibisi 

proteasome ataupun interfensi aktivitas ubiquitin E1 menyebabkan penurunan 

produksi DENV (in vitro) secara signifikan.34 
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Gambar 6. Siklus Infeksi DENV dan Peran UPS dalam Infeksi DENV 
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2.1.6 Pengukuran Titer Virus Dengue 

Metode perhitungan titer virus merupakan suatu hal yang terus menerus 

diteliti pada bidang virology. Metode perhitungan titer virus mulai berkembang 

pada tahun 1952 seiring penemuan metode plaque assay.35 Plaque assay sendiri 

merupakan metode yang berkembang dari phage assay, yang sebelumnya 

digunakan untuk menghitung titer bakteriofag pada tumbuhan.36,37 Seiring 

perkembangan teknologi, metode perhitungan titer virus telah banyak 

berkembang, metode ini antara lain immunoassay, fluorescence and transmission 

electron microscopy, tunable resistive pulse sensing (TRPS), flow cytometry, 

recombinant reporter systems, dan quantitative reverse transcription polymerase 

chain reaction (qRT-PCR).36   

Plaque assay masih merupakan salah satu metode paling akurat dan 

menjadi gold standart untuk menghitung secara langsung jumlah virus infeksius 

melalui penghitungan jumlah plaque pada kultur sel, meskipun telah muncul 

banyak metode baru yang dapat digunakan untuk menghitung titer virus.36–38 

Namun plaque assay memiliki beberapa kekurangan yaitu subjektivitas 

pengerjaan, waktu pengerjaan yang lama dan tidak dapat mengukur keseluruhan 

virus yang ada karena hanya dapat mengukur virus yang infeksius.38 

2.2. Curcumin 

2.2.1 Senyawa bioaktif curcumin 

 Curcumin merupakan senyawa bioaktif utama dari tumbuhan 

kunyit (Curcuma longa), yang digunakan sebagai bumbu kari dan zat pewarna 
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makanan. Kunyit telah banyak digunakan dalam pengobatan tradisional dan 

beberapa penelitian telah menunjukan manfaat curcumin dalam mengatasi 

berbagai masalah kesehatan termasuk kanker, defisiensi imun, kesehatan 

cardiovascular, Alzheimer, diabetes, arthritis, chron disease dan infeksi.12 

Senyawa aktif kunyit adalah flavonoid curcumin (diferuloylmethane), 

tumerone, atlatone, dan zingiberone. Curumin merupakan senyawa utama yang 

dipelajari dan mencakup 0,3-5,4 % dari kunyit mentah dan digolongkan dalam 

senyawa curcuminoid yang terdiri dari curcumin, demethoxycurcuin dan bis-

desmethoxycurcumin.11 

Curcumin adalah senyawa bis- 𝛼,𝛽 ,unsaturated 𝛽 -diketone (1,7-bis 

(4'hidroksi - 3 methoxyphenyl)-1,6 heptadien, 3,5-dione). Curcumin ada dalam 

keadaan seimbang dengan tautomer enolnya. Bentuk bis-keto berjumlah lebih 

banyak dalam keadaan asam dan netral pada larutan dan membran sel. Pada ph 3-

7, curcumin bekerja sebagai donor atom H. Curcumin memiliki berat molekul 

368,37 dan titik leleh pada 1830C. Curcumin yang dijual secara komersial 

mengandung desmethoxycurcumin dan bisdesmethoxycurcumin. Pada 

spektrofotometri UV, absorbsi sinar maksimum didapatkan pada panjang 

gelombang 420nm. Studi pada preclinical carcinogenesis model menunjukan efek 

inhibisi yang sama dengan curcumin murni.39 
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Gambar 7. Rumus Kimia Curcumin12 

2.2.2 Aktivitas Antiviral Curcumin 

Beberapa penelitian menyebutkan curcumin mempunyai aktivitas 

preventif terhadap agen-agen virus, seperti Vesicular Stomatis Virus (VSV), HSV 

1 dan 2, Parainfluenza-3, Reovirus-1, Feline Corona Virus, Feline Herpes Virus 

dan virus – virus lainnya. Curcumin juga diketahui mampu menghambat UPS 

yang menyebabkan penurunan produksi salah satu jenis flavivirus yaitu Japanese 

Ensefalitis Virus (JEV) dari sel neuroblastoma terinfeksi yang diukur dari jumlah 

plaque dan viabilitas sel kultur.40 Penelitian lain menunjukkan bahwa curcumin 

juga menghambat UPS pada infeksi DENV di sel BHK21.16 Curcumin juga 

mengaktivasi NF-kB pathways yang terlibat dalam replikasi virus hepatitis C 

(HCV) dan virus influenza, namun Kim et al melaporkan bahwa curcumin dapat 

mencgah replikasi HCV dengan mengaktifkan Akt-SREBP-1, bukan melalui NF-

kB pathway.41 Curcumin dilaporkan dapat menggangu masuknya hampir semua 

genotype HCV dan memiliki kemampuan untuk memodulasi envelope HCV yang 

mengakibatkan gangguan dalam attachment dan fusi virus.15 Curcumin juga 

mengurangi infektivitas Coxsackievirus B3 (CVB3) dengan menggangu UPS 

yang merupakan sebuah sistem yang diperlukan untuk replikasi CVB3.42 
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Curcumin dapat juga menghambat HA receptor pada infeksi Newcasttle Disease 

Virus (NDV).14  

Sebuah studi yang memberikan curcumin pada sel sebelum terinfeksi 

menunjukan penurunan signifikan virus influenza A pada konsentrasi subtoksik. 

Hal ini menunjukan bahwa salah satu efek curcumin diperantarai oleh supresi 

cellular signaling kemungkinan melalui NF-kB pathway. Menambahkan 

curcumin ke dalam media cell selama adsorpsi virus menyebabkan inhibisi 

produksi virus dan bila virus influenza terpapar curcumin sebelum menginfeksi 

MDCK cell akan menyebabkan inhibisi pembentukan plaque. Melalui 

hemagglutination inhibition (HI) assay ditemukan bahwa curcumin menggangu 

aktivitas pengikatan reseptor HA.43 

Curcumin dapat mempengaruhi membran protein dengan memodulasi 

bagian dari host lipid bilayer dan fungsi membran protein.44 Sebuah penelitian 

menunjukan bahwa curcumin dapat menghilangkan infektivitas dua flavivirus 

yaitu JEV dan DENV-2. Penambahan curcumin selama penempelan virus juga 

dapat menghambat pembentukan plaque JEV dan DV-II. Namun, ketika curcumin 

diberikan saat virus telah masuk ke dalam sel tidak didapatkan efek dari 

curcumin. Penemuan ini konsisten dengan penemuan pada virus influenza.14 

Namun penelitian terbaru menemukan bahwa curcumin dapat menghambat UPS 

pada infeksi DENV-2 pada infeksi in vitro pada sel BHK-21, sehingga dapat 

menghambat replikasi DENV-2.16 Secara umum penemuan dari berbagai riset 

telah membuktikan adanya aktivitas antiviral curumin melalui berbagai 
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mekanisme yang mencakup modulasi envelope virus, inhibisi receptor maupun 

penghambatan signaling pathway yang penting untuk replikasi virus. 

 

 
Gambar 8. Ringkasan aktivitas antiviral curcumin dan mekanismenya pada 
berbagai virus 
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2.3 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Kerangka Konsep   
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2.5 Hipotesis 

2.5.1 Hipotesis major 

Curcumin memiliki kemampuan  antiviral pada infeksi DENV. 

2.5.2 Hipotesis minor 

1. Konsentrasi CC50 curcumin > 100 𝜇𝑀. 

2. Curcumin pada konsentrasi subtoksik tidak mempengaruhi viabilitas sel 

A549. 

3. Curcumin dapat menurunkan titer DENV



	

	

26	

	


