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BAB XIX 

DEMAM TIFOID 

 

Definisi
1,2 

Demam tifoid disebut juga dengan Typus abdominalis atau typoid fever. Demam 

tipoid ialah penyakit infeksi akut saluran pencernaan (usus halus) dengan gejala demam satu 

minggu atau lebih disertai gangguan pada saluran pencernaan dan dengan atau tanpa 

gangguan kesadaran.  

             Demam tifoid disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi atau Salmonella paratyphi. 

Bakteri ini berbentuk batang, gram negatip, tidak membentuk spora, motil, berkapsul dan 

mempunyai flagella (bergerak dengan rambut getar). Bakteri ini dapat hidup sampai beberapa 

minggu di alam bebas seperti di dalam air, es, sampah dan debu. Bakteri ini dapat mati 

dengan pemanasan (suhu 600C) selama 15 – 20 menit, pasteurisasi, pendidihan dan 

khlorinisasi.  

Salmonella typhi mempunyai 3 macam antigen, yaitu :  

1. Antigen O (Antigen somatik), yaitu terletak pada lapisan luar dari tubuh kuman. 

Bagian ini mempunyai struktur kimia lipopolisakarida atau disebut juga endotoksin. 

Antigen ini tahan terhadap panas dan alkohol tetapi tidak tahan terhadap formaldehid.  

2. Antigen H (Antigen Flagella), yang terletak pada flagella, fimbriae atau pili dari 

kuman. Antigen ini mempunyai struktur kimia suatu protein dan tahan terhadap 

formaldehid tetapi tidak tahan terhadap panas dan alkohol. 

3. Antigen Vi yang terletak pada kapsul (envelope) dari kuman yang dapat melindungi 

kuman terhadap fagositosis. 

Ketiga macam antigen tersebut di atas di dalam tubuh penderita akan menimbulkan pula 

pembentukan 3 macam antibodi yang lazim disebut aglutinin.   

 

Patogenesis
1,2 

Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi masuk kedalam tubuh manusia melalui 

makanan yang terkontaminasi kuman. Sebagian kuman dimusnahkan oleh asam lambung dan 

sebagian lagi masuk ke usus halus dan berkembang biak.  Bila respon imunitas humoral 

mukosa IgA usus kurang baik maka kuman akan menembus sel-sel epitel terutama sel M dan 

selanjutnya ke lamina propia. Di lamina propia kuman berkembang biak dan difagosit oleh 

sel-sel fagosit terutama oleh makrofag. 
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Kuman dapat hidup dan berkembang biak di dalam makrofag dan selanjutnya dibawa 

ke Peyer Patch ileum distal dan kemudian ke kelenjar getah bening mesenterika. Selanjutnya 

melalui duktus torasikus kuman yang terdapat di dalam makrofag ini masuk ke dalam 

sirkulasi darah (mengakibatkan bakterimia pertama yang asimtomatik) dan menyebar ke 

seluruh organ retikuloendotelial tubuh terutama hati dan limpa. Di organ-organ ini kuman 

meninggalkan sel-sel fagosit dan kemudian berkembang biak di luar sel atau ruang sinusoid 

dan selanjutnya masuk ke dalam sirkulasi darah lagi yang mengakibatkan bakterimia yang 

kedua kalinya dengan disertai tanda-tanda dan gejala penyakit infeksi sistemik, seperti 

demam, malaise, mialgia, sakit kepala dan sakit perut. 

 

Gejala Klinis 

Gejala klinis demam tifoid pada anak biasanya lebih ringan jika dibanding dengan 

penderita dewasa. Masa inkubasi rata-rata 10 – 20 hari. Setelah masa inkubasi maka 

ditemukan gejala prodromal, yaitu perasaan tidak enak badan, lesu, nyeri kepala, pusing dan 

tidak bersemangat.  

Kemudian menyusul gejala klinis yang biasa ditemukan, yaitu :  

a. Demam  

Pada kasus-kasus yang khas, demam berlangsung 3 minggu. Bersifat febris remiten dan 

suhu tidak berapa tinggi. Selama minggu pertama, suhu tubuh berangsur-angsur 

meningkat setiap hari, biasanya menurun pada pagi hari dan meningkat lagi pada sore 

dan malam hari. Dalam minggu kedua, penderita terus berada dalam keadaan demam. 

Dalam minggu ketiga suhu tubuh beraangsur-angsur turun dan normal kembali pada 

akhir minggu ketiga.  

b. Ganguan pada saluran pencernaan  

Pada mulut terdapat nafas berbau tidak sedap. Bibir kering dan pecah-pecah (ragaden) . 

Lidah ditutupi selaput putih kotor (coated tongue), ujung dan tepinya kemerahan, jarang 

disertai tremor. Pada abdomen mungkin ditemukan keadaan perut kembung 

(meteorismus). Hati dan limpa membesar disertai nyeri pada perabaan. Biasanya 

didapatkan konstipasi, akan tetapi mungkin pula normal bahkan dapat terjadi diare.  

c. Gangguan kesadaran  

Umumnya kesadaran penderita menurun walaupun tidak berapa dalam, yaitu apatis 

sampai somnolen. Jarang terjadi sopor, koma atau gelisah.       

 

Sumber Penularan (Reservoir)  

Penularan penyakit demam tifoid oleh basil Salmonella typhi ke manusia melalui 

makanan dan minuman yang telah tercemar oleh feses atau urin dari penderita tifoid. 
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Ada dua sumber penularan Salmonella typhi, yaitu : 

a. Penderita Demam Tifoid  

Yang menjadi sumber utama infeksi adalah manusia yang selalu mengeluarkan 

mikroorganisme penyebab penyakit, baik ketika ia sedang menderita sakit maupun 

yang sedang dalam penyembuhan. Pada masa penyembuhan penderita pada 

umumnya masih mengandung bibit penyakit di dalam kandung empedu dan 

ginjalnya.  

b. Karier Demam Tifoid.  

Penderita tifoid karier adalah seseorang yang kotorannya (feses atau urin) 

mengandung Salmonella typhi setelah satu tahun pasca demam tifoid, tanpa disertai 

gejala klinis. Pada penderita demam tifoid yang telah sembuh setelah 2 – 3 bulan 

masih dapat ditemukan kuman Salmonella typhi di feces atau urin. Penderita ini 

disebut karier pasca penyembuhan.  

Karier dapat dibagi dalam beberapa jenis:  

a. Healthy carrier (inapparent) adalah mereka yang dalam sejarahnya tidak pernah 

menampakkan menderita penyakit tersebut secara klinis akan tetapi mengandung unsur 

penyebab yang dapat menular pada orang lain, seperti pada penyakit poliomyelitis, 

hepatitis B dan meningococcus.  

b. Incubatory carrier (masa tunas) adalah mereka yang masih dalam masa tunas, tetapi telah 

mempunyai potensi untuk menularkan penyakit/ sebagai sumber penularan, seperti pada 

penyakit cacar air, campak dan pada virus hepatitis.  

c. Convalescent carrier (baru sembuh klinis) adalah mereka yang baru sembuh dari penyakit 

menulat tertentu, tetapi masih merupakan sumber penularan penyakit tersebut untuk masa 

tertentu, yang masa penularannya kemungkinan hanya sampai tiga bulan umpamanya 

kelompok salmonella, hepatitis B dan pada dipteri.  

d. Chronis carrier (menahun) merupakan sumber penularan yang cukup lama seperti pada 

penyakit tifus abdominalis dan pada hepatitis B.  

 

Komplikasi 

Komplikasi demam tifoid dapat dibagi atas dua bagian, yaitu :  

1. Komplikasi Intestinal  

a. Perdarahan Usus  

Sekitar 25% penderita demam tifoid dapat mengalami perdarahan minor yang tidak 

membutuhkan tranfusi darah. Perdarahan hebat dapat terjadi hingga penderita 
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mengalami syok. Secara klinis perdarahan akut darurat bedah ditegakkan bila terdapat 

perdarahan sebanyak 5 ml/kgBB/jam.  

b. Perforasi Usus  

Terjadi pada sekitar 3% dari penderita yang dirawat. Biasanya timbul pada minggu 

ketiga namun dapat pula terjadi pada minggu pertama. Penderita demam tifoid dengan 

perforasi mengeluh nyeri perut yang hebat terutama di daerah kuadran kanan bawah 

yang kemudian meyebar ke seluruh perut. Tanda perforasi lainnya adalah nadi cepat, 

tekanan darah turun dan bahkan sampai syok.  

 

2. Komplikasi Ekstraintestinal  

a. Komplikasi kardiovaskuler : kegagalan sirkulasi perifer (syok, sepsis), miokarditis, 

trombosis dan tromboflebitis.  

b. Komplikasi darah : anemia hemolitik, trombositopenia, koaguolasi intravaskuler 

diseminata, dan sindrom uremia hemolitik.  

c. Komplikasi paru : pneumoni, empiema, dan pleuritis 

d. Komplikasi hepar dan kandung kemih : hepatitis dan kolelitiasis 

e. Komplikasi ginjal : glomerulonefritis, pielonefritis, dan perinefritis  

f. Komplikasi tulang : osteomielitis, periostitis, spondilitis, dan artritis  

g. Komplikasi neuropsikiatrik : delirium, meningismus, meningitis, psikosis 

 

Pemeriksaan Laboratorium  

1. Pemeriksaan Darah Rutin  

Walaupun pada pemeriksaan Darah Lengkap sering ditemukan Leukopenia, dapat 

pula terjadi leukosit yang normal maupun leukositosis.  Leukositosis dapat terjadi walaupun 

tanda disertai infeksi sekunder. Selain itu dapat juga dijumpai anemia ringan dan 

trombositopenia. Pada pemeriksaan hitung jenis leukosit dapat terjadi Eosinofilia maupun 

limfopenia. Laju endap darah pada demam tifoid dapat meningkat. SGOT dan SGPT sering 

kali meningkat, tetapi akan kembali normal setelah sembuh. Kenaikan SGOT dan SGPT tidak 

memerlukan penanganan khusus.  

 

2. Diagnosis mikrobiologik/pembiakan kuman  

Metode diagnosis mikrobiologik adalah metode yang paling spesifik dan lebih dari 

90% penderita yang tidak diobati, kultur darahnya positip dalam minggu pertama. Hasil ini 

menurun drastis setelah pemakaian obat antibiotika, dimana hasil positip menjadi 40%. 
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Meskipun demikian kultur sumsum tulang tetap memperlihatkan hasil yang tinggi yaitu 90% 

positip. Pada minggu-minggu selanjutnya hasil kultur darah menurun, tetapi kultur urin 

meningkat yaitu 85% dan 25% berturut-turut positip pada minggu ke-3 dan ke-4. Organisme 

dalam tinja masih dapat ditemukan selama 3 bulan dari 90% penderita dan kira-kira 3% 

penderita tetap mengeluarkan kuman Salmonella typhi dalam tinjanya untuk jangka waktu 

yang lama. Sampai saat ini, kultur masih menjadi standar baku penegakan diagnosis.  

Tahapan identifikasi mikrobiologik untuk identifikasi Salmonella antara lain : 

1. kultur bakteri 

2. isolasi bakteri (Mac Conkey) 

3. Pewarnaan Gram 

4. Tes Biokimia 

 

3. Diagnosis serologik 

A. Uji Widal  

Uji widal dilakukan untuk mendeteksi antibodi terhada[ kuman Salmonella typhi. 

Pada reaksi ini terjadi reaksi aglutinasi antara antigen kuman S. typhi dengan antibodi yang 

disebut aglutinin. Antigen yang digunakan pada uji widal adalah suspensi Salmonella yang 

sudahdimatikan dan diolah laboratorium  maksud uji widal adalah untuk menentukan adanya 

aglutinin dalam serum penderita tersangka demam tifoid.  

Dari ketiga aglutinin (aglutinin O, H, dan Vi), hanya aglutinin O dan H yang 

ditentukan titernya untuk diagnosis. Semakin tinggi titer aglutininnya, semakin besar pula 

kemungkinan didiagnosis sebagai penderita demam tifoid. Pada infeksi yang aktif, titer 

aglutinin akan meningkat pada pemeriksaan ulang yang dilakukan selang waktu paling sedikit 

5 hari. Peningkatan titer aglutinin empat kali lipat selama 2 sampai 3 minggu memastikan 

diagnosis demam tifoid.  

 

Interpretasi hasil uji Widal adalah sebagai berikut : 

a. Titer O yang tinggi ( > 160) menunjukkan adanya infeksi akut  

b. Titer H yang tinggi ( > 160) menunjukkan telah mendapat imunisasi atau pernah 

menderita infeksi  

c. Titer antibodi yang tinggi terhadap antigen Vi terjadi pada carrier.  

Beberapa faktor yang mempengaruhi uji Widal antara lain :  

1. Faktor-faktor yang berhubungan dengan Penderita  

a. Keadaan umum gizi penderita. 

Gizi buruk dapat menghambat pembentukan antibodi.  
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b. Waktu pemeriksaan selama perjalanan penyakit  

Aglutinin baru dijumnpai dalam darah setelah penderita mengalami sakit 

selama satu minggu dan mencapai puncaknya pada minggu kelima atau 

keenam sakit.  

c. Pengobatan dini dengan antibiotik  

Pemberian antibiotik dengan obat antimikroba dapat menghambat 

pembentukan antibodi.  

d. Penyakit-penyakit tertentu  

Pada beberapa penyakit yang menyertai demam tifoid tidak terjadi 

pembentukan antibodi, misalnya pada penderita leukemia dan karsinoma lanjut.  

e. Pemakaian obat imunosupresif atau kortikosteroid dapat menghambat  

pembentukan antibodi.  

f. Vaksinasi  

Pada orang yang divaksinasi demam tifoid, titer aglutinin O dan H meningkat. 

Aglutinin O biasanya menghilang setelah 6 bulan sampai 1 tahun, sedangkan 

titer aglutinin H menurun perlahan-lahan selama 1 atau 2 tahun. Oleh karena itu 

titer aglutinin H pada seseorang yang pernah divaksinasi kurang mempunyai 

nilai diagnostik.  

g. Infeksi klinis atau subklinis oleh Salmonella sebelumnya  

Keadaan ini dapat menyebabkan uji Widal positif, walaupun titer aglutininnya 

rendah. Di daerah endemik demam tifoid dapat dijumpai aglutinin pada orang-

orang yang sehat.  

 

2. Faktor-faktor teknis  

a. Aglutinasi silang  

Karena beberapa spesies Salmonella dapat mengandung antigen O dan H yang 

sama, maka reaksi aglutinasi pada satu spesies dapat juga menimbulkan reaksi 

aglutinasi pada spesies lain. Oleh karena itu spesies Salmonella penyebab 

infeksi tidak dapat ditentukan dengan uji widal.  

b. Konsentrasi suspensi antigen  

Konsentrasi suspensi antigen yang digunakan pada uji widal akan 

mempengaruhi hasilnya.  

c. Strain salmonella yang digunakan untuk suspensi antigen   nsi antigen dari 

strain lain.  
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B. Uji Enzym-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) 

 Uji ELISA untuk melacak antibodi terhadap antigen Salmonella typhi belakangan ini 

mulai dipakai. Prinsip dasar uji ELISA yang dipakai umumnya uji ELISA tidak langsung. 

Antibodi yang dilacak dengan uji ELISA ini tergantung dari jenis antigen yang dipakai.  

a. Uji ELISA untuk melacak Salmonella typhi  

Deteksi antigen spesifik dari Salmonella typhi dalam spesimen klinik (darah atau 

urine) secara teoritis dapat menegakkan diagnosis demam tifoid secara dini dan cepat. 

Uji ELISA yang sering dipakai untuk melacak adanya antigen Salmonella typhi 

dalam spesimen klinis, yaitu double antibody sandwich ELISA                   

 

C. Uji TUBEX 

Uji tubex merupakan uji semi kuantitatif kolorometrik yang cepat dan mudah untuk 

dikerjakan. Uji ini mendeteksi antibodi anti-S.typhi O9 pada serum pasien, dengan cara 

menghambat ikatan antara IgM anti O9yang terkonjunggasi pada paertikel magnetik latex. 

Hasil uji tubex ini menunjukkan terdapat infeksi Salmonellae serogrroup D walaupun tidak 

secara spesifik menunjuk pada S. typhi. Infeksi oleh S. Parathyphiakan memberikan hasil 

negatif.deteksi terhadap antigen O9 ini dapat dilakukan lebih dini yaitu sejak hari ke 4-5 

untuk infeksi primer dan hari ke 2-3 untuk infeksi sekunder.Perlu diketahui bahwa uji Tbubex 

hanya dapat mendeteksi  IgMdan tidak dapat mendeteksi IgG sehingga tidak dapat digunakan 

sebagaimodalitas untuk mendeteksi infeksi lampau.  

 

Tabel 1. Interpretasi hasil uji Tubex 

SKOR INTERPRETASI  

<2 Negatif Tidak menunjuk infeksi tifoid aktif 

3 Borderline Pengukuran tidak dapat disimpulkan. Ulangi 

pengujian, apabila masih meragukan lakukan 

pengulangan beberapa hari kemudian 

4-5 Positif Menunjukkan infeksi tifoid aktif 

>6 Positif Indikasi kuat infeksi tifoid 

 

Beberapa penelitian menunjukkan uji ini memiliki nilai sensitifitas 75-80% dan spesifisitas 

75-90%.  

 

D. Uji Typhidot 

Uji typhidot dapat mendeteksi antibodi IgM dan IgG yang terdapat pada protein 

membran luar Salmonella typhi. Hasil positif pada uji typhidot didapatkan 2-3 hari setelah 
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infeksi dan dapat mengidentifikasi secara spesifik antibodi IgM dan IgG terhadap antigen S. 

typhi seberat 50kD yang terdapat pada strip nitroselulosa. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Gopalakhrisnandkk(2002) didapatkan sensitifitas 

uji ini sebesar 98%, spesifisitas sebesar 76.6%. sedangkan pada penelitian lain yang 

dilakukan oleh Olsen dkk, didapatkan sensitifitas dan spesifisitas uji ini hampir sama dengan 

uji Tubex yaitu 76% dan 89% dengan 78% dan 89%.  

Pada kasus reinfeksi, respon imun sekunder (igG) teraktifasi sevara berlebihan 

sehingga IgM sulit terdeteksi. IgG dapat bertahan sampai 2 tahun sehingga pendeteksian IgG 

saja tidak dapat digunakan untuk membedakan antara infeksi akut dengan kasus reinfeksi atau 

konvalesen pada kasus infeksi primer. Untuk mengatasi masalah tersebut, uji ini kemudian 

dimodifikasi dengan menginaktifasi total IgG pada sampel serum. Uji ini, dikenal dengan 

nama uji Typhidot-M, memungkinkan ikatan antara antigen dengan IgM spesifik yang ada 

pada serum pasien. Studi evaluasi yang dilakukan oleh Khoo KE dkk pada tahun 1997 

terhadap uji Typhidot-M menunjukkan bahwa uji in ibahkan lebih sensitif (sensitifits 

mencapai 100%) dan lebih cepat (3 jam) bila dibandingkan dengan kultur. 
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