
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Struktur DENV 

Secara morfologis, DENV berbentuk bulat dengan diameter sekitar 50nm. 

Struktur DENV terdiri dari nucleocapsid dengan diameter sekitar 30nm, yang 

dikelilingi oleh lipid envelope. Terdapat dua protein structural yang terkandung di 

dalam lipid envelope, yaitu envelope protein (E) dan membrane protein (M). 

Glikoprotein E mengandung unsur antigenik dari DENV dan penting untuk proses 

viral attachment dan entry. Protein M, yang disintesis dalam bentuk prekursor 

(prM), berfungsi sebagai chaperone selama proses pematangan virus.19 

Chaperone adalah non-spesific nucleic acid binding proteins yang 

menyelamatkan RNA agar tidak terperangkap dalam konformasi inaktif. Salah 

satu karakteristik chaperone yang penting adalah setelah RNA telah dilipat, 

lipatan ini dapat dihapus tanpa perubahan dalam konformasi RNA.20 

Fungsi glikoprotein E pada DENV dan sel host adalah menyebabkan cell 

tropism, fusi membran, menghasilkan netralisasi antibodi dan hemaglutinasi. 

Glikoprotein E mempunyai 3 domain yang terikat dengan ikatan sulfur: DI, DII, 

dan DIII.21 Fungsi dari DIII adalah sebagai binding site reseptor seluler.22 

Protein prM membentuk heterodimer intraseluler yang menstabilkan protein 

E. PrM pecah selama eksositosis pada pembebasan virion. Proses ini 



menghasilkan protein M yang memiliki konformasi baru. Protein M ini diperlukan 

untuk disposisi protein E dengan tepat (chaperone-like function dari protein M).21 

Beberapa molekul RNA mudah terperangkap dalam konformasi inaktif 

(kinetic traps) karena kefleksibilitasan struktual dan fungsional dari molekul 

RNA. Lipatan tidak produktif ini bersifat stabil dan persisten. Fungsi chaperone 

adalah untuk mengatasi terjadinya masalah ini.  

Nucleocapsid terdiri dari protein capsid (C). Genom virus merupakan single 

standed RNA (ssRNA) dengan polaritas positif. Pada genom DENV terdapat 

struktur unik long open reading frame, yang diapit oleh dua untranslated regions 

(UTRs) dan mengandung elemen struktural dan fungsional yang berguna untuk 

proses translasi dan replikasi virus. Struktur unik long open reading frame ini 

ditranslasi menjadi poliprotein. Proses translasi ini terjadi co- and post- 

translationally, dilakukan oleh protease seluler dan protease virus, dengan tujuan 

akhir menghasilkan sepuluh protein virus yang matur.19 

Regio terminal N mengkode protein struktural (C, prM, dan E) dan protein 

non-struktural (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B, dan NS5) (Gambar 1). 

Terminal N untuk prM, E, NS1, dan NS4B dipecah oleh host signal peptidase 

yang terletak di lumen retikulum endoplasma.19 

Di lumen retikulum endoplasma ini pula terjadi hampir seluruh proses 

protein non-struktural lainnya, termasuk C-terminus dari protein C yang dibawa 

oleh protease virus NS2B-3 di sitoplasma dari sel yang terinfeksi. Pemecahan dari 

sekuens C-terminus dari NS1 diperantarai oleh protease resident yang belum 

diketahui. Pemecahan prM menjadi M diperantai oleh furin protease yang terletak 



di aparatus Golgi.19 Furin adalah endoprotease seluler yang mengaktifkan 

proprotein dalam jumlah besar secara proteolitik pada kompartemen jalur 

sekretori.23 

NS2B adalah kofaktor untuk protein NS3. NS3 adalah enzim 

multifungsional yang bertindak sebagai protease untuk pemrosesan poliprotein, an 

RNA triphosphatase untuk capping nascent viral RNA, dan helicase untuk 

melepas double-stranded RNA. DENV dengan aktivitas helicase yang mengalami 

gangguan akan kehilangan kemmapuannya unutk melakukan replikasi. Atas dasar 

ini, target terapi antiviral DENV adalah dengan menginhibisi protein NS3.21 

Hampir seluruh protein non-struktural terlibat dalam replikasi flavivirus, 

dimana proses ini sangat erat hubungannya dengan membran seluler internal.19 

 

Gambar 1 Struktur DENV24 



2.1.2 Replikasi DENV 

Langkah pertama pada infeksi DENV adalah receptor binding. Receptor 

binding virus dengue melibatkan protein E dan reseptor seluler. Terdapat dua 

molekul sebagai reseptor DENV. Molekul pertama adalah heparan sulfat (Gambar 

2). Heparan sulfat berperan sebagai initial attachment factors, 

mengkonsentrasikan partikel virus pada permukaan sel untuk interaksi dengan 

molekul reseptor lainnya.25 

Molekul kedua adalah protein dengan massa molekul yang berbeda-beda 

yang diduga sebagai reseptor DENV. Protein ini adalah 45-kDa glikoprotein pada 

sel C6/36, 74-kDa protein pada sel Vero, dua protein 40-45 kDa dan 70-75 kDa 

pada B-cell line dan a myelomonocytic cell line, 105-kDa protein pada sel 

eritroleukemia, serta 29 dan 43 kDa dari endothelial cell line. Pada monosit atau 

makrofag, protein membrane dari 27, 45, 67, dan 87 kDa juga diduga sebegai 

reseptor DENV.25 

Setelah DENV melakukan receptor binding, virus akan masuk ke dalam sel 

dengan cara endositosis. Endositosis ini disebut receptor-mediated endocytosis 

atau clathrin-dependent endocytosis (Gambar 2). Clathrin adalah protein yang 

memegang peranan penting dalam pembentukan coated vesicle. Setelah masuk ke 

dalam sel, terbentuklah endosom dengan DENV di dalamnya.26 

Di dalam endosom terjadi menurunan pH. Protein E pada DENV memiliki 

tiga ektodomain (DI, DII, dan DIII), stem region, dan transmembrane region. 

Pada kondisi asam, ektodomain dari protein E DENV akan membentuk postfusion 

closed trimer setelah memasukan fusion loop-nya ke dalam membran lipid. Pada 



konformasi postfusi ini, domain DII dan DIII berotasi masing-masing 30o dan 70o. 

Stem region intercalates ke dalam intermonomer groove pada postfusion trimer. 

Struktur intermediet fusi terbuka diperkirakan karena sudut yang terbentuk antara 

domain DII dan DI mirip dengan dimer yang ada di virus matur. Hasilnya akan 

terbentuk jarak yang lebih besar pada domain DII dibandingkan pada closed 

trimer.27 

Setelah terjadi fusi antara selubung virus dengan membran plasma, 

nukelokapsid DENV akan lepas menuju ke dalam sitoplasma sel dan RNA akan 

menuju retikulum endoplasma.28 

 

 

Gambar 2 Viral attachment, Entry, dan Fusi Membran28 

 



DENV memerlukan tiga jalur seluler untuk melakukan replikasi: autofagi, 

polimerisasi aktin, dan biosintesis asam lemak.29 Autofagi adalah sistem degradasi 

intraseluler yang memindahkan konstituen sitoplasma ke lisosom.30 Infeksi 

DENV meningkatkan distribusi lipid ke lisosom dalam autophagy-dependent 

manner.31 Pada saat sel membutuhkan nutrisi, ada dua respon sel yang terjadi. 

Pertama, lipid seluler yang disimpan dalam bentuk trigliserida dalam lipid 

droplets akan dihidrolisis menjadi asam lemak sebagai energi. Kedua, autofagi 

akan terinduksi (Gambar 3). Proses autofagi memindahkan protein dan organel 

intraseluler, memisahkannya ke dalam double-membrane vesicles (autofagosom), 

ke lisosom untuk didegradasi dan akhirnya digunakan sebagai sumber energi.32 

Proses autofagi ini akan mengakibatkan pelepasan asam lemak bebas yang akan 

mengalami β–oksidasi di mitokondria untuk menghasilkan ATP (Gambar 3).33 

 

 

Gambar 3 Peran Autofagi Selama Infeksi DENV33 



DENV akan mempengaruhi biosintesis asam lemak dari sel inang. Enzim 

penting yang diperlukan untuk biosintesis asam lemak adalah fatty acid synthase 

(FASN). Protein NS3 akan merelokalisasi FASN ke daerah replikasi DENV 

sehingga pada daerah ini jumlah FASN akan meningkat (Gambar 4).29 FASN 

terlibat dalam induksi lipid droplet (LD).34 Kandungan utama LD adalah 

triasilgliserida dan kolesterol ester, yang dikelilingi oleh fosfolipid monolayer. 

Pembentukan LD melibatkan banyak hal, antara lain regulasi energi, 

penyimpanan asam lemak, pengontrolan dari lipid signaling molecules, dan 

mediasi dari lipid toxicity.35 (Gambar 4) 

 

 

 

Gambar 4 Hubungan Fatty Acid Synthase (FASN) dan Lipid Droplet (LD)35 

 



Capsid protein DENV terakumulasi pada permukaan LD. Asam amino 

spesifik pada α2 helix yang terletak di sentral capsid protein penting untuk 

pembentukan akumulasi capsid protein pada permukaan LD dan patrikel DENV 

yang infeksius. Peran LD pada replikasi DENV adalah sebagai platform untuk 

formasi nukleokapsid selama proses enkapsidasi.34 Selain itu, LD juga berperan 

sebgai penyedia energi untuk proses replikasi.36 

 

 

Gambar 5 Fatty Acid Synthase (FASN) dan Lipid Droplet (LD) pada Replikasi 
DENV36 

 

Selama proses translasi virus, beberapa perubahan terjadi pada sel inang.  

Perubahan yang terjadi adalah pada RNA virus dan induksi dari struktur 

membrane yang menyediakan membrane-bounded microenvironment yang 



dibutuhkan untuk sintesis RNA dan morfogenesis RNA. Replikasi dari banyak 

sense positif RNA berhubungan dengan struktur membran yang membungkus 

active replication complexes.19 

Terdapat dua hal yang terjadi pada replikasi DENV. Pertama, sense positif 

RNA berperan sebagai template membentuk sense negative RNA sehingga 

terbentuklah double helix. Sense positif RNA kemudian dapat digunakan untuk 

translasi untuk membentuk lebih banyak sense negatif atau sense positif RNA 

dapat berasosiasi dengan protein C, E, dan M untuk membentuk anakan virus.19 

Sense positif RNA ditranslasi di retikulum endoplasma dan menghasilkan 

poliprotein. RNA dibelah menjadi tiga protein struktural (C, prM, dan E) yang 

merupakan bagian dari pembuatan virion dan tujuh protein non struktural (NS1, 

NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B, dan NS5) yang terlibat dalam replikasi RNA, 

perakitan, dan modulasi respon imun dari sel inang.36 

DENV memerlukan cis-acting elements, trans-acting factors, dan viral 

induced membranes untuk melakukan replikasi. Cis-acting elements  yang 

diperlukan terutama terletak pada 5’- dan 3’-UTRs. Trans-acting factors yang 

diperlukan terutama berasal dari selular dan virus. Terakhir, viral induced 

membranes yang diperlukan terletak di dalam retikulum endoplasma.19  

Semua protein nonstruktural DENV adalah trans-acting factors yang 

penting dalam replikasi virus. Beberapa protein nonstruktural merupakan 

komponen penting untuk melekatkan kompleks replikasi ke membran retikulum 

endoplasma, seperti NS3 dan NS5. Kedua protein ini memiliki aktivitas katalitik. 



NS3 sebagai helikase, nukleosida trifosfatase, dan protease. NS5 sebagai RNA-

dependent RNA polymerase (RDRP) dan metiltransferase.19 

Protein NS3 berfungsi untuk pemrosesan poliprotein, replikasi, dan capping 

RNA. Aktivitas protease bekerja pada sisi N-terminal yang mengandung domain 

serin. Enzim protease ini bekerja menguraikan poliprotein hasil translasi menjadi 

masing-masing protein. C-terminal mengandung tiga domain enzim, yaitu 

nucleoside triphosphatase (NTPase), RNA helicase, dan RNA triphosphatase 

(RTPase). Fungsi dari ketiga enzim ini adalah untuk proses replikasi dan capping 

RNA. Protein NS3 ini merupakan antigen target sistem imun seluler (sel T CD4+ 

dan sel T sitotoksik CD8+) karena mengandung banyak epitope yang dikenali oleh 

sistem imun tubuh manusia.37 

Polypyrimidine tract binding protein (PTB), La, dan Y-Box binding protein-

1 (YB-1), memegang peranan penting selama replikasi virus. Infeksi DENV 

mengindusi sintesis dan penyusunan kembali membran dari retikulum 

endoplasme dan trans-Golgi. Di dalam retikulum endoplasma, vesikel, convoluted 

membrane (CM), dan paracrystalline arrays (PC) dihasilkan. DENV 

menggunakan membran ini untuk proses translasi, replikasi, dan produksi partikel 

virus yang baru.19  

Selanjutnya, DENV yang imatur akan berpindah dari vesikel menuju 

aparatus golgi. Di aparatus golgi terjadi glikosilasi sampai akhirnya virus menjadi 

matur dan melalui vesikel sekretori keluar dari sel.19 Untuk mejadikan virus 

matur, glikoprotein prM dipecah oleh furin atau furin-like protease menjadi N-

terminal pre-peptide 91 amino acids long (pr) dan protein M dengan panjang 75 



residu (M) (Gambar 5).38 Pr melindungi virion yang imatur dari fusi prematur 

dengan membran sel inang. Glikoprotein E ikut berpartisipasi dalam fusi virion 

dengan membran endosomal pada suasana pH asam. Fusi rekombinan antara 

protein prM dan E dari DENV dibentuk dengan wilayah transmembran dari prM 

diganti dengan 8-amino acid linker (Gambar 5). Tempat pembelahan furin dari 

prM dimutasi oleh protease intraseluler untuk mencegah pembelahan dari protein 

rekombinan.39 

Perubahan konformasi besar yang terjadi saat virus yang imatur berubah 

saat pH netral menjadi pH asam bersifat reversible (Gambar 6). Sifat ini akan 

tetap ada selama prM masih intak. prM yang telah dibelah akan membuat 

perubahan konformasi bersifat ireversibel. Selain prM, polipeptida dari protein M 

yang berada di sisi protein E bersifat esensial untuk mempertahankan ke-

reversibel-an perubahan konformasi.39 

 

Gambar 6 (A) Wilayah polyprotein N terminal melalui retikulum 
endoplasma, memperlihatkan letak dari kapsid, prM, dan protein E (B) 

Wildtype Polyprotein dan Protein Rekombinan39 



 

Gambar 7 Pengaturan protein prM dan E selama proses maturasi virus39 

 

DENV yang matur ini berada di dalam vesikel sekretori dan akan 

dilepaskan dari sel inang yang terinfeksi via sekretori eksositosis.40 DENV yang 

diisolasi pada sel C6/36 dan LLC-MK2 memperlihatkan Cytopatthic Effect 

(CPE). Efek CPE dari DENV pada sel C6/36 muncul setelah 1-4 hari setelah 

inokulasi, sedangkan pada sel LLC-MK2 muncul setelah 7-12 hari.41 CPE adalah 

perubahan struktural pada sel inang sebagai akibat dari infeksi virus yang 

menyebabkan sel inang lisis.42 



 

Gambar 8 Replikasi DENV43 

 

2.1.3 [6]-gingerol 

Jahe segar mengandung [6]-, [8]-, dan [10]-gingerols sebagai major 

pungent. Dari ketiga gingerol ini, [6]-gingerol merupakan kandungan yang paling 

dominan. Jahe segar juga mengandung [6]-shogaol dalam konsentrasi rendah, 

hanya 0,35%. Pada jahe kering, konsentrasi [6]-shogaol meningkat menjadi 3,3%. 

Hal ini mengindikasikan bahwa shogaol berasal dari proses dehidrasi gingerol.44 

 



 

Gambar 9 Struktur Kimia [6]-Gingerol45 

 

Jahe segar mempunyai efek antiviral terhadap Human Respiratory Syncytial 

Virus (hRSV). Jahe kering tidak mempunyai efek antiviral ini. Jahe segar 

menginhibisi viral attachment dan internalisasi. Pemberian jahe segar sebelum 

inokulasi virus memberikan efek antiviral yang lebih baik.13 

Selain itu, diketahui pula bahwa ekstrak jahe dengan kandungan utama [6]-

gingerdiol, [6]-gingerol, dan [10]-gingerol menginhibisi NS3 protease HCV yang 

sangat dibutuhkan untuk replikasi virus.10, 46 [6]-gingerol juga diketahui dapat 

menurunkan sintesis asam lemak yang berperan sebagai energi untuk replikasi, 

dengan menginhibisi enzim FASN.12 Inhibisi ini dapat menurunkan replikasi 

DENV.29  

 

2.1.4 Farmakokinetik [6]-gingerol 

[6]-gingerol merupakan senyawa polifenol yang terkandung dalam jahe 

(Zingiber officinale). [6]-gingerol cepat dibersihkan oleh plasma tubuh dengan 

waktu paruh 7,23 menit dan total body clearance 16,8 ml/menit/kg. Protein serum 



yang mengikat [6]-gingerol adalah sebesar 92,4%. Diketahui dari percobaan pada 

tikus, peran ginjal sebagai organ ekskresi tidak terlibat sama sekali dalam 

pembersihan [6]-gingerol dari tubuh. [6]-gingerol yang terikat ke serum protein 

adalah lebih dari 90% dan dipengaruhi sangat sedikit oleh toksisitas. Hal ini 

mengindikasikan bahwa sebagian eliminasi [6]-gingerol dilakukan di hati. 

Penelitian lain menunjukkan bahwa normal flora dan enzim usus memegang 

peranan penting dalam metabolisme [6]-gingerol di dalam tubuh.47 

Fase terminal dari [6]-gingerol naik secara signifikan menjadi 11 menit 

pada penelitian dengan tikus yang mengalami acute hepatic failure. Lebih dari 

60% dari konsentrasi [6]-gingerol per oral 50 mg/kg diekskresikan sebagai 

metabolit sebesar 48% di empedu dan sebesar 16% di urin dalam waktu 60 jam. 

Ketika diberikan per oral pada tikus, [6]-gingerol siap untuk dikonjugasikan di 

epitel intestinal dan hepar menjadi (S)-[6]-gingerol-4’-O-β-glucuronide dan 

diekskresikan melalui empedu.11 

 



 

Gambar 10 Ringkasan  Siklus Replikasi DENV 
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2.2 Kerangka Teori 

 

     

Gambar 11 Kerangka Teori 

 

2.3 Kerangka Konsep  

 

 

Gambar 12 Kerangka Konsep 
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2.4 Hipotesis 

2.4.1 Hipotesis Major 

Senyawa [6]-gingerol mempunyai aktivitas antiviral virus dengue pada 

kultur galur sel A549 yang diinfeksikan DENV. 

 

2.4.2 Hipotesis Minor 

2.4.2.1 Senyawa [6]-gingerol mempunyai konsentrasi toksik terhadap galur 

sel A549. 

2.4.2.2 Senyawa [6]-gingerol berpengaruh dan memiliki konsentrasi toksik 

terhadap viabilitas sel A549 yang digunakan pada infeksi virus dengue . 

2.4.2.3 Senyawa [6]-gingerol berpengaruh terhadap titer virus pada infeksi 

virus dengue. 

 

  

  



	  


