
Patologi Klinik 



� Typhoid fever (Demam tifoid) disebabkan 
oleh Salmonella enterica serotype typhi 
(Salmonella typhi) , bersifat akut dan 
umumnya menyerang sistem RES 
(reticuloendothelial system) 

Morbiditas (16,6 juta infeksi baru/thn) & � Morbiditas (16,6 juta infeksi baru/thn) & 
mortalitas (600 ribu/thn) di dunia

� Paratifoid fever oleh S. paratyphi A, B, 
dan C secara klinik sama tetapi dapat 
dibedakan berdasarkan pemeriksaan 
bakteriologi dan imunoserologi



� Transmisi melalui minuman/makanan yg 
terkontaminasi dengan faeces yg 
terinfeksi dan merupakan masalah 
kesehatan publik dimana berhubungan 
dengan higyene dan sanitasi

� Diagnosa demam typhoid sulit Diagnosa demam typhoid sulit 
sehubungan dengan tanda dan gejala 
yang tidak spesifik serta mempunyai 
kesamaan dengan penyakit demam oleh 
karena infeksi akut / subakut lain atau 
bukan karena infeksi



� 1% - 5% pasien yg terinfeksi menjadi 
karier (kronik) dan timbul infeksi pada 
kandung empedu. Insidennya bervariasi 
tergantung umur, jenis kelamin dan jenis 
pengobatan

� Dilaporkan terjadi resistensi pada strain � Dilaporkan terjadi resistensi pada strain 
serotipe typhi  yang menyulitkan 
pengobatan sehingga dibutuhkan 
diagnosa yang cepat dan akurat serta 
penggunaan antibiotik yg selektif thd 
organisme yang masih sensitif



� Organisme masuk melalui saluran cerna
menembus mukosa menuju lamina propia
dan endositosis ke makrofag tetapi tak
terjadi kematian selanjutnya menuju aliran
darah (bakteriemia)

Bakteriemia primer dalam 24 jam menuju� Bakteriemia primer dalam 24 jam menuju
organ RES yaitu spleen, liver, bone 
marrow dll dan menetap selama masa
inkubasi ( 8-14 hari) selanjutnya
bakteriemia sekunder (1-10 bakteri/cc 
darah) disertai gejala klinik





� Salmonella → pada awal infeksi dijumpai 
di faeces akan menghilang dan muncul 
kembali pada akhir minggu I demam dan 
menetap selama 3 minggu demam

� 2-5 % penderita tifoid → Salmonella tetap 
dalam tubuh (kd empedu atau saluran 
kemih dan diekskresikan melalui faeces kemih dan diekskresikan melalui faeces 
atau urine) dan menjadi “carrier”



� Respon imun adaptive : setelah berikatan
dgn Sel M pada lamina propia saluran
cerna akan dieliminasi oleh sel makrofag, 
sel dendrit, sel B dan sel T. Bila tak terjadi
eliminasi akan menuju sirkulasi daraheliminasi akan menuju sirkulasi darah

� Kegagalan opsonisasi oleh sel fagosit
disebabkan oleh Protein SpiC yang 
dihasilkan Salmonella. Protein tersebut
menghambat fusi lisosome, phagosome
dan pembentukan intermediet oksigen



� Spesies Salmonella mempunyai antigen 
somatik (O) dan antigen flagellar (H)

� Beberapa spesies memiliki Antigen 
envelop (Vi) yaitu S. typhi, S. paratyphi C 
dan Citrobacter freundii

� Toksisitas berhubungan dgn Antigen O 
(endotoxin), sedangkan  Ag H fase tdk 
spesifik 

� Faktor agresivitas → utk tifoid dan 
paratifoid C adanya mikrokapsul 
(glikolipid) yg disebut Antigen Vi (virulensi)



� Antigen somatik 9 (O9/lipopolysacharide) 
merupakan mitogen sel B yang poten 
sehingga dapat merangsang sel B tanpa 
melalui sel T yang mengakibatkan respon 
imunologi (anti-O9) berlangsung cepat 
sebagai mekanisme pertahanan tubuh



� Pemeriksaan kultur untuk mendapatkan 
diagnosa difinitif

� Sensitivitas hasil kultur tergantung 
spesimen:

sumsum tulang (95%) dan darah (60-80%)

� Aspirasi sumsum tulang untuk pasien yg 
telah diobati atau jika kultur darah negatif. 
Tehnik pengambilan sampel bersifat 
invasif sehingga tidak praktis



� Sebenarnya organisme Salmonella dalam 
darah mencapai 80%  tetapi kegagalan 
isolasi dipengaruhi oleh:

1. Keterbatasan media di laboratorium 

2. Adanya Antibiotik dalam darah

3. Jumlah specimen yg tidak adequat3. Jumlah specimen yg tidak adequat

4. Waktu pengambilan sampel (sebaiknya 
pada pasien demam hari ke 7-10)



� Sampel darah sebanyak 5-10 cc pada 
dewasa dan 2-4 cc pada anak (jika sampel 
tidak langsung dimasukkan ke media maka 
ditambah SPS 0.6 mg/ml)

� Kultur dengan media BHI broth dan 
diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam. diinkubasi pada suhu 37 C selama 24 jam. 
Selanjutnya dikultur kembali dgn media 
padat agar darah / MacConkey / SS 
(Salmonella-Shigella) dan dilihat 
tumbuhnya koloni pada hari ke 2, 3 dan hari 
ke 7 inkubasi



� Media cair ox bile (Oxgall) direkomendasi 
untuk S. typhi dan S. paratyphi karena 
patogen lain tidak tumbuh

� Koloni diwarnai Gram dan diidentifikasi 
dengan reaksi biokimia standar 

� Pemeriksaan serotipe menggunakan � Pemeriksaan serotipe menggunakan 
tehnik aglutinasi dengan antibodi 
Salmonella O, H, dan Vi

� Jika dalam 10 hari tak ada koloni yang 
tumbuh maka dinyatakan negatif



� Apabila menggunakan alat BACTEC 
system, hasil positif dilanjutkan kultur 
dengan menggunakan media padat dan 
hasil dinyatakan negatif setelah 5 hari tidak 
ada pertumbuhan

� Pemeriksaan sensitivitas antibiotik dengan 
metode difusi cakram menurut Kirby-Bauer metode difusi cakram menurut Kirby-Bauer 
(ampicillin/17 mm, tetracycline/19 mm, 
chloramphenicol /18 mm, ceftriaxone/21 
mm, ciprofloxacin/21 mm, ofloxacin/16 mm, 
norfloxacin/17 mm, nalidixic acid/19 mm 
dan gentamicin/15 mm)



� Pemeriksaan kultur pada spesimen faeces 
bukan untuk diagnostik tetapi untuk 
penentuan “typhoid carrier”

� Faeces (1 g) dimasukkan ke media cair 
selenite F broth (10 ml) dan diinkubasi 
pada suhu 37°C (18-48 jam). Selenite 
broth menghambat motilitas E. coli tetapi 
tidak membunuhnya

� Selanjutnya diinokulasi ke media padat 
agar Mac Conkey atau agar SS dan 
inkubasi pada suhu  37 C (24 jam)



� Spesimen utk menemukan salmonella →
faeces (mg ke II demam) dan urine (mg ke 
III demam)

� Specimen urin bukan untuk pemeriksaan 
diagnostik



� Pemeriksaan serologi untuk deteksi anti-
ST lipopolysaccharide (LPS) O antigen 
dan  anti-flagellar H antigen dan gejala 
yang sesuai merupakan pemeriksaan yang sesuai merupakan pemeriksaan 
diagnostik

� Antibodi O dijumpai pada hari ke 6-8 
demam dan Antibodi H hari ke 10-12 
demam



� Pemeriksaan dilakukan terhadap sampel 
ganda untuk mengetahui adanya 
serokonversi atau adanya peningkatan titer 
memberikan bukti yg lebih kuat adanya 
infeksi

� Sampel darah dibiarkan beku dan sampel 
kedua diambil pada fase konvalescen atau kedua diambil pada fase konvalescen atau 
dengan interval 5 hari

� Serum dapat disimpan pada suhu 4 C 
selama 1 minggu jika lebih lama 
penyimpanan pada suhu -20 C (dibekukan)



� Pemeriksaan aglutinasi Widal merupakan 
pemeriksaan yg sederhana dan tidak 
mahal meskipun sensitiviti dan 
spesifisitinya rendah sebagai tes 
diagnostik

� Prinsip pemeriksaan Widal berdasarkan � Prinsip pemeriksaan Widal berdasarkan 
reaksi aglutinasi antibodi dalam serum 
dengan Antigen O dan H, kadarnya 
ditentukan dengan cara pengenceran 
serum tertinggi yang masih menghasilkan 
reaksi aglutinasi yg positif



� Penggunaan sampel plasma 
diperbolehkan dan tidak mempengaruhi 
hasil pemeriksaan

� Antigen O dan H S. typhi mirip dengan 
salmonella serotipe lain dan terjadi reaksi 
silang (cross-reacting epitope) dengan 
family Enterobacteriacae dan family Enterobacteriacae dan 
menyebabkan hasil false positif



� Pada daerah endemis dijumpai kadar 
antibodi yg rendah pada populasi normal

� Penentuan cut-off yg tepat untuk hasil 
positif menjadi sulit karena berbeda untuk 
setiap area dan setiap saat pemeriksaan

� Pemeriksaan Widal dilakukan pada fase 
akut dan fase konvalescen untuk 
mendeteksi adanya peningkatan titer 
aglutinasi



� Adanya keterbatasan pemeriksaan Widal 
maka alternatif pemeriksaan dengan 
metode presipitasi (ELISA) untuk 
mendeteksi Antibodi Salmonella typhi

� Metode pemeriksaan dengan sensitivitas 
dan spesifisitas  yg lebih baik dari Widal 
dengan prinsip: ELISA, immunoblotting, dengan prinsip: ELISA, immunoblotting, 
dot immunobinding dan dipstick tetapi 
penggunaan pemeriksaan tersebut di 
klinik masih terkendala karena relatif 
mahal



� IDL Tubex® test (Swedia) untuk deteksi 
Antibodi IgM O9 dalam beberapa menit

� Typhidot® (Malaysia) untuk mendeteksi 
Antibodi IgM dan IgG 50 kD antigen S. typhi  
dalam 3 jam atau Typhidot -M® untuk dalam 3 jam atau Typhidot -M® untuk 
deteksi Antibodi IgM saja

� Dipstick test (Netherland) untuk deteksi 
Antibodi IgM S. typhi pada sampel dengan 
Antigen LPS S. typhi dan Antibodi anti-
human IgM



� Penggunaan antibodi poliklonal untuk
deteksi Ag Salmonella pada berbagai
macam cairan tubuh

� Ternyata sensitivitas tertinggi pada sampel
urin tetapi spesifisitas tetap rendah
(diperkirakan bahan-bahan lain diurin atau
antibodi poliklonal yg menyebabkan reaksiantibodi poliklonal yg menyebabkan reaksi
silang)

� Penggunaan antibodi monoklonal
terhadap antigen somatik 9 (O9), antigen 
flagellar d (Hd) dan antigen Vi capsular 
polysaccharide (Vi) pada spesimen urin
untuk memperbaiki spesifisitas



� Deteksi antibodi IgM O9 dengan IDL 
Tubex® (Swedia) telah digunakan secara 
luas demikian juga Typhidot® (Malaysia)

� Ag O9 bersifat sangat spesifik karena 
merupakan epitope dominan dan hanya 
dimiliki Salmonella group D

� TUBEX bersifat semikwantitatif dengan 
pengukuran berdasarkan perubahan 
warna yg terjadi. Sensitiviti tertinggi pada 
sampel serum pada minggu ke dua 
demam



� Keterbatasan Tubex terletak pada reaksi 
kolorimetrik yang berpotensi timbul 
kesalahan jika sampel hemolisa

� Tubex tidak menimbulkan reaksi silang 
terhadap spesies Salmonella lainya 
seperti S. paratyphi Aseperti S. paratyphi A

� Tubex tak mendeteksi IgG sehingga 
hasilnya menyatakan hanya infeksi saat 
ini yg terdiagnosa



� Typhidot® test (dot EIA) mudah dikerjakan 
dengan sensitiviti  95% dan spesifisiti 75%

� Typhidot-M® deteksi IgM dalam 3 jam 
untuk infeksi typhoid akut. Sehingga 
dibanding Widal lebih sensitif dan spesifik 
sedangkan dibanding kultur lebih cepatsedangkan dibanding kultur lebih cepat

� Typhidot-M® bermanfaat untuk diagnostik 
di daerah endemis mengingat nilai NPV 
(Negative Predictive Value) yang tinggi



� Metode dipstick (Netherland) bisa untuk 
deteksi Antibodi IgM untuk S. typhi. 
Secara tehnik lebih mudah dibanding 
ELISA dan tanpa membutuhkan peralatan. 
Selain itu reagen lebih stabil dan dapat 
disimpan lebih dari 2 tahun pada suhu 
kamarkamar

� Sensitivitas pemeriksaan dipstick 65.3% 
terhadap pasien dengan hasil kulturnya 
positif pasien S. typhi



� Pemeriksaan kultur darah merupakan 
metode yang paling akurat untuk diagnosa 
typhoid fever

� Lebih dari 70% kasus terdiagnosa dengan 
pemeriksaan sampel darah yg multipelpemeriksaan sampel darah yg multipel

� Penggunaan antibiotik dapat menurunkan 
bakteriemia sehingga hasilnya negatif 
untuk itu volume minimal sampel darah 
untuk kultur adalah 10 ml



� Hasil positif pemeriksaan Widal bervariasi
untuk tiap daerah baik oleh variasi kadar
antibodi pada populasi normal juga
variasi dari kualitas antigen untuk
pemeriksaan

� Titer antibodi lebih dari 1 : 80 atau
pemeriksaan serial dgn interval 4-7 hari
terjadi peningkatan 4 X Anti O dan Anti H terjadi peningkatan 4 X Anti O dan Anti H 

� Adanya Aglutinin Anti O lebih dari 1 : 80 
menunjukkan infeksi yg baru terjadi. Anti 
H kurang mempunyai nilai diagnostik thd
pasien dewasa dgn demam di daerah
endemik



� Ab H juga dihasilkan oleh E. coli, 
Campylobacter dan Helycobacter

� Interpretasi hasil pemeriksaan serologi 
positif berdasarkan nilai cut-off yang tepat 
untuk setiap daerah

� Hasil false positif jika pasien sebelumnya � Hasil false positif jika pasien sebelumnya 
terinfeksi S. enterica serotipe Enteritidis 
dan tidak mendapatkan terapi yg tepat



� Pemeriksaan Widal yang false negatif 
mencapai 28% pada minggu pertama 
demam dan  sensitiviti meningkat pada 
minggu ke dua demam

� Pemeriksaan Widal telah dikenal sejak 
100 tahun lalu dan masih digunakan 
meskipun untuk daerah endemis meskipun untuk daerah endemis 
interpretasinya masih menjadi masalah

� Pemeriksaan pada sampel tunggal sulit 
karena antibodi sebelumnya atau adanya 
serotipe lain sehingga hasilnya false 
positif



� Hasil pemeriksaan Tubex dibaca segera 
sampai dengan beberapa jam 
berdasarkan reaksi warna. Warna merah 
berarti negatif sedangkan warna biru 
berarti positif :

1 – 3  : Negatif

4 – 5  : positif lemah4 – 5  : positif lemah

6 – 10: positif kuat



� Hasil Typhidot IgM menunjukkan infeksi 
akut sedangkan jika IgG dan IgM fase 
akut dan fase pertengahan 

� Di daerah endemis terjadi peningkatan 
IgG sehingga jika positif tidak dapat 
membedakan antara akut atau 
konvalescenkonvalescen



� Di Indonesia pemeriksaan dengan 
dipstick assay menunjukkan spesifisitas 
yang tinggi (100%) untuk pasien dengan 
gejala klinik demam typhoid di daerah 
endemis

� Sensitiviti terhadap pasien dengan kultur Sensitiviti terhadap pasien dengan kultur 
positif mencapai 65.3% pada hari ke 6-7 
demam (43.5% /hari ke 4-6, 92.9% /hari 
ke 7–9 & 100% /hari ke 10)



� Reaksi silang pada dipstick dijumpai pada 
kasus sepsis oleh karena species lain dari 
salmonella yg mempunyai kesamaan 
determinan → antigen O9 dengan 
Salmonella enteritidis (Salmonella group 
D1)



� Demam typhoid merupakan endemis di perkotaan 
sehubungan dengan sanitasi yang buruk

� Saat ini banyak dilaporkan adanya kasus yang 

resisten terhadap pengobatan lini pertama seperti 
chloramphenicol sehingga diagnosa yang tepat 
merupakan keharusan sebelum pengobatan merupakan keharusan sebelum pengobatan 
dilakukan

� Penentuan metode pemeriksaan tergantung 
perjalanan penyakit demam typhoid




