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Demam tifoid adalah penyakit infeksi sistemik yang disebabkan oleh kuman Salmonella enterica serotipe typhi dan dikenal
dengan nama Salmonella typhi (S. typhi). Merupakan penyakit endemis pada beberapa negara seperti India, Amerika Tengah, Asia
Selatan termasuk Indonesia. Hal ini juga dikaitkan dengan kepadatan penduduk, urbanisasi, higiene dan juga sanitasi lingkungan yang
kurang baik serta mudahnya transportasi saat ini yang mempermudah penyebaran penyakit.1
Di seluruh dunia diperkirakan terdapat 16 juta kasus baru setiap tahunnya dengan angka kematian sebesar 600.000 jiwa. Laporan
WHO menyebutkan terjadi 900.000 kasus baru di Indonesia setiap tahunnya dengan jumlah kematian lebih dari 20.000 orang. 1 Menurut
Departemen Kesehatan RI telah terjadi peningkatan angka kejadian antara tahun 1990 dan 1994 dari 9,2 menjadi 15,41 per 10.000
penduduk.2 Jumlah kasus demam tifoid yang dilaporkan Departemen kesehatan RI hingga penghujung tahun 2005 tercatat sebanyak
25.270 kasus.3 Beberapa penyakit yang secara klinis sulit dibedakan dengan demam tifoid yang sering menyebabkan kesalahan diagnosis
antara lain demam dengue, malaria, meningitis dan penyakit demam lainnya.
mempermudah pengobatan dan mencegah komplikasi yang berat dan fatal.

Kecepatan dan ketepatan metode diagnostik akan

1,3

Diagnosis pasti demam tifoid ditegakkan berdasarkan hasil biakan empedu ( kultur Gaal ). Saat ini masih merupakan standar
baku diagnosis, namun pada kenyataan sehari-hari sering memberikan hasil negatif. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain
pemakaian antibiotik sebelum pengambilan spesimen, waktu pengambilan sampel serta transportasi yang lama sehingga sensitivitas
pemeriksaan juga menurun. Biakan empedu dari darah dapat mendeteksi sampai 70% kasus demam tifoid pada minggu pertama sakit
tanpa pemakaian antibiotik sebelumnya.4 Biakan dari aspirasi sumsum tulang lebih sensitif, dapat mendeteksi hampir 80-95% kasus
tifoid, bahkan pada mereka yang sudah mendapat terapi antibiotik sebelumnya. 4,5 Namun cara ini jarang dilakukan karena bersifat invasif.
Biakan dari urin maupun feses menyokong diagnosis klinik, namun hasil positif jarang ditemukan dan memerlukan pemeriksaan yang
berulang-ulang.1,4,6
Pemeriksaan lain yaitu PCR (polymerase chain reaction), berdasarkan penggandaan segmen DNA mikroorganisme, merupakan
tehnik biomolekuler yang sangat sensitif. Tehnik ini telah digunakan pada berbagai infeksi seperti hepatitis, HIV, sitomegalovirus,
tuberkulosis, gonore, klamidia, mikoplasma dan parasit seperti malaria dan toksoplasma. Zhu 7 melaporkan, sensitivitas PCR S. typhi lebih
dari 90% in vivo dan spesifisitas 100% in vitro. Prihatini8 mendapatkan sensitivitas PCR

S. typhi sebesar 95% dan spesifisitas 100%.
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Nafrialdi mendapatkan sensitivitas PCR S. typhi sebesar 90,48%.
Pemeriksaan serologi Widal paling banyak digunakan sampai saat ini karena cukup sensitif dan hasil dapat diperoleh dalam
waktu singkat, tetapi tidak spesifik karena hasil dapat juga positif pada infeksi Salmonella non typhi atau pada mereka dengan riwayat
pernah terinfeksi kuman Salmonella atau pernah mendapat vaksinasi tifus. Nilai cut off point uji Widal dipengaruhi oleh derajat
endemisitas di masing-masing daerah.5,10
Pemeriksaan diagnostik serologi lain adalah pemeriksaan TUBEX TF, suatu pemeriksaan semi kuantitatif in vitro dengan prinsip
mendeteksi adanya antibodi IgM terhadap antigen lipopolisakarida O9 pada kuman S. typhi. Antigen ini sangat spesifik terhadap S. typhi
serogrup D. Lim11 mendapatkan sensitivitas pemeriksaan TUBEX TF sebesar 100% dan spesifisitas 100%. Oracz 12 melaporkan
sensitivitas dan spesifisitas pemeriksaan TUBEX TF sebesar 92,6% dan 94,8%. Olsen13 melaporkan sensitivitas dan spesifisitas TUBEX
TF sebesar 78% dan 94%. Razel14 melaporkan sensitivitas dan spesifisitas TUBEX TF sebesar 94,7% dan 80,4%. Sampai saat ini di
Indonesia belum ada data mengenai pemeriksaan TUBEX TF, sehingga mendorong peneliti untuk

mempelajari sensitivitas dan

spesifisitas pemeriksaan ini dalam mendiagnosis demam tifoid.
Masalah penelitian

1

Dari latar belakang tersebut diatas, diketahui uji Widal kurang spesifik dalam mendiagnosis S.typhi. Apakah pemeriksaan
TUBEX TF yang pada beberapa penelitian dilaporkan lebih sensitif dan spesifik dari uji Widal dapat mendiagnosis demam tifoid dengan
lebih tepat ?

Hipotesis
Pemeriksaan TUBEX TF lebih sensitif dan spesifik dibandingkan uji Widal dalam mendiagnosis demam tifoid secara cepat dan tepat.

Tujuan penelitian
Tujuan umum


Mengetahui nilai diagnostik pemeriksaan TUBEX TF pada demam tifoid.

Tujuan khusus


Mengetahui sensitivitas dan spesifisitas pemeriksaan TUBEX TF dalam mendiagnosis demam tifoid.



Mengetahui perbandingan sensitivitas dan spesifisitas uji serologi TUBEX TF dengan uji Widal dalam mendiagnosis
demam tifoid.

Manfaat penelitian


Kecepatan dan ketepatan dalam mendiagnosis demam tifoid.

Data TUBEX-TF di berbagai penelitian
No

Peneliti/negara/tahun

1

Lim PL, Malaysia

2

11

Metode

Sensitifitas

Spesifisitas

%

%

TUBEX

100

100

Oracz , Polandia 12

TUBEX

92,6

94,8

3

Olsen,,Vietnam 13

TUBEX

78

94

4

Razel, Filipina. 14

TUBEX

94,7

80,4

METODOLOGI PENELITIAN
Disain penelitian Penelitian ini merupakan studi diagnostik membandingkan sensitivitas dan spesifisitas pemeriksaan TUBEX TF
dengan pemeriksaan Widal dalam mendiagnosis demam tifoid.
Tempat dan waktu penelitian Penelitian ini dilakukan di ruang rawat Bagian Penyakit Dalam RSCM-FKUI Jakarta, Rumah Sakit
Persahabatan Jakarta, dan RSUD Tangerang dari bulan Mei 2006 sampai Oktober 2006.
Populasi, sampel dan besar sampel
Populasi sampel adalah pasien rawat inap di RSCM, RSP dan RSU Tangerang dengan kecurigaan menderita demam tifoid.
Perkiraan besar sampel.35
Besar sampel diperkirakan dengan menggunakan rumus estimasi proporsi pada sampel tunggal :
n=

Zα2 {P x (100%-P)}
d2

2

Dengan mengambil nilai ά sebesar 0,05 ; interval kepercayaan 95% dan ketepatan absolut (d) sebesar 15%, maka berdasarkan perkiraan
sensitivitas Widal (cut off titer O 1/160) sebagai kriteria tunggal sesuai penelitian Loho dkk yaitu sebesar 70 % diperoleh jumlah sampel
sebanyak
n= 1,96 2 x [ 0,70 x (1-0,70)] / 0,15 2 = 32 pasien.37
Pada penelitian ini yang lebih diutamakan adalah spesifisitas, maka dengan mengambil nilai ά sebesar 0,05 ; interval kepercayaan 95%
dan ketepatan absolut (d) sebesar 15%, spesifisitas Widal (cut off point titer O atau H 1/160) sebesar 90 % , diperoleh jumlah sampel
sebanyak n= 1,96 2 x [ 0,90 x (1-0,90) ] / 0,15 2 = 15 pasien.
Berdasarkan perkiraan spesifisitas TUBEX TF terendah yaitu sebesar 80,4% diperoleh jumlah sampel N= 1,96 2 x [0,80 x (1-0,80)] / 0,15
2

= 24 pasien. Jadi minimal dibutuhkan 24 pasien definite demam tifoid. Dengan perkiraan proporsi biakan S. typhi positif (50%), maka

jumlah subjek yang diperlukan sebesar 100/50 x 24 = 48 pasien
Pemilihan subyek penelitian
Kriteria inklusi
Pasien laki-laki atau perempuan usia 18-60 tahun yang dirawat inap dengan kecurigaan demam tifoid (sesuai skor Nelwan >/= 8) di
Departemen Ilmu Penyakit Dalam Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta dan Rumah Sakit Umum
Daerah Tangerang.
Kriteria eksklusi




Menderita gejala demam tifoid dalam 2 bulan terakhir (berdasarkan anamnesis gejala klinik demam tifoid sesuai skor tifoid dari
Nelwan).
Penyakit dasar yang potensial menimbulkan hasil negatif palsu pada pemeriksaan Widal seperti imunokompromi, leukopenia
berat ( leukosit < 1.000/ul) , TB Paru luas, TB ekstra paru, HIV, penyakit autoimun sistemik, wanita hamil dan lain-lain
(berdasarkan anamnesis).
Serum sampel ikterik, darah lisis atau lipemik.

Cara kerja:
Pada setiap pasien yang memenuhi kriteria penerimaan dilakukan pemeriksaan yang meliputi :
Anamnesis mengenai lama dan pola demam, riwayat perjalanan ke daerah endemis malaria, dan riwayat pengobatan. Selain itu juga
ditanyakan tentang gejala subjektif seperti sakit kepala, mual, muntah, diare, konstipasi, nyeri perut, napsu makan, dan susah tidur.
Pemeriksaan fisik meliputi suhu tubuh, kesadaran, adakah bradikardi relatif, lidah tifoid ( lidah kotor/berselaput dengan pinggir hiperemis
dan tremor), dan melena (ditemukannya darah kehitaman secara makroskopis pada feses, atau dengan pemeriksaan colok dubur).
Pemeriksan Laboratorium meliputi pemeriksaan PCR S.typhi dikirim ke Laboratorium Bio Medika sebanyak 5 ml (darah EDTA),
pemeriksaan Widal dan TUBEX TF (darah beku 5 ml) dikirim ke Laboratorium Prodia Kramat, pemeriksaan Kultur S.typhi dikirim
ke Laboratorium Prodia Kramat sebanyak 5 ml dalam media Gaal.
Hasil akan dibandingkan dengan baku emas PCR S.typhi dan atau biakan S.typhi positif. Sensitivitas dan spesifisitas TUBEX TF
dihitung berdasar tabel 2 x 2 berikut:
Tabel 4.1. Tabel 2 Kali 2 untuk menunjukkan uji diagnostik TUBEX TF dibandingkan dengan baku emas (PCR dan atau biakan
S.typhi)

PCR dan atau biakan S.typhi
TUBEX
TF

Positif
Negatif
Jumlah

Positif
A
C
A+C

Negatif
B
D
B+D

Jumlah
A+B
C+D
A+B+C+D

Sensitivitas = A/(A+C)
Spesifisitas = D/(B+D)
Nilai prediksi positif = {A/(A+B)}
Nilai prediksi negatif = {D/(C+D)}.
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Rasio kemungkinan positif = A/(A+C) : B/(B+D)
= sensitivitas : (1-spesifisitas)
Rasio kemungkinan negatif = C/(A+C) : B/(B+D)
= (1-sensitivitas) : spesifisitas

HASIL PENELITIAN
Karakteristik subyek
Pada penelitian ini dari Mei 2006 sampai Oktober 2006 telah dikumpulkan sebanyak 54 sampel darah dengan gejala klinik
demam tifoid (sesuai skor tifoid dari Nelwan >/= 8). Dari 54 sampel tersebut, hanya 52 sampel yang dapat dihitung datanya karena
terdapat 2 sampel serum darah yang ikterik sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan TUBEX TF.
Berdasarkan tempat pengambilan 52 sampel tersebut diatas, 32 sampel berasal dari RSP, 19 sampel dari RSUD Tangerang, dan
1 sampel dari RSCM.
Tabel 5.1 Sebaran jenis kelamin dan usia
pasien dengan kecurigaan demam tifoid (n=52)
Karakteristik
demografik
Jenis kelamin
Laki-laki
Perempuan
Usia
< 20 th
21-30 th
31-40 th
41-50 th
51-60 th
Rerata :

27,1 th

n

%

27
25

52
48

12
28
6
5
1

23,0
53,8
11,5
9,6
1,9

Jumlah : 52

Pada pemeriksaan laboratorium pasien demam tifoid, seringkali didapatkan leukopenia (leukosit < 5.000/ul) dan trombositopenia
(trombosit < 150.000/ul). Gambaran leukopenia dan trombositopenia pada kasus dengan kecurigaan demam tifoid dapat dilihat pada tabel
5.2
Tabel 5.2 Gambaran leukosit dan trombosit pasien dengan kecurigaan demam tifoid (n=52)
Laboratorium

n

%

Leukopeni (leukosit<5.000/ul)

29

55,7

Trombositopenia (trombosit<150.000/ul)

36

69,2

4

Gambaran klinik
Gejala klinik penderita demam tifoid dapat dilihat pada tabel 5.3.
Tabel 5.3 Gambaran klinik pasien dengan kecurigaan demam tifoid (n=52)
Gejala/ tanda
Demam (> 37,8’C) < 1 minggu
Sefalgia
Rasa lemas
Mual
Nyeri perut
Anoreksia
Muntah
Gangguan motilitas sal.cerna
Susah tidur
Hepatomegali
Splenomegali
Demam (>37,8’C) > 1 minggu
Bradikardi
Lidah tifoid
Feses hitam
Apatis

n

%

12
39
39
49
36
45
27
32
29
14
1
40
6
42
-

23,1
75,0
75,0
94,2
69,2
86,5
51,9
61,5
55,7
26,9
1,9
76,9
11,5
80,8
-

Hubungan antara lamanya demam dengan kemungkinan positif baik pada pemeriksaan biakan ataupun PCR S.typhi dapat dilihat pada
table 5.4
Tabel 5.4. Hubungan antara lamanya demam dengan PCR dan atau biakan S.typhi pada pasien dengan kecurigaan demam tifoid
(n=52)
Lama
demam
< 1 minggu

PCR dan atau biakan S. typhi
Positif
Negatif
6
6

Total
12

> 1 minggu

26

14

40

Total

32

20

52

Gambaran pemeriksaan TUBEX TF berdasarkan lamanya demam
dapat dilihat pada tabel 5.5 dibawah ini.
Tabel 5.5 Gambaran pemeriksaan TUBEX TF sesuai lama
demam pada pasien dengan kecurigaan demam tifoid (n=52)

Tabel 5.6 Hubungan antara TUBEX TF dengan PCR dan atau biakan S.typhi pada pasien dengan kecurigaan demam tifoid
(n=52)

TUBEX TF

PCR dan atau
biakan S.typhi

Total

Positif

Negatif

Positif

32

2

34

Negatif

0

18

18

Total

32

20

52
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Keterangan :
Dari data diatas, berdasarkan perhitungan statistik didapatkan sensitivitas sebesar 100%, spesifisitas sebesar 90%, nilai duga positif
(NDP) sebesar 94,1% dan nilai duga negatif (NDN) sebesar 100%. Rasio kemungkinan positif sebesar 10 dan rasio kemungkinan negatif
sebesar 0. Pada uji Chi Square didapatkan nilai p=0,00 (p<0,05)

Tabel 5.7 Hubungan antara uji Widal dengan PCR dan atau biakan S.typhi pada pasien dengan kecurigaan demam tifoid (n=52)

Widal O/H
1/160

PCR dan atau
biakan S.typhi

Total

Positif

Positif
17

Negatif
7

24

Negatif

15

13

28

Total

32

20

52

Keterangan :
Dari data diatas, berdasarkan perhitungan statistik didapatkan sensitivitas sebesar 53,1%, spesifisitas sebesar 65%, nilai duga positif
(NDP) sebesar 70,8% dan nilai duga negatif (NDN) sebesar 46,4%. Rasio kemungkinan positif sebesar 1,51 dan rasio kemungkinan
negatif sebesar 0,72. Pada uji Chi Square didapatkan nilai p=0,20 (p>0,05)

Gambar 5.1. Kurva ROC uji Widal dengan Titer O atau H 1/160 dibandingkan uji TUBEX TF

Lama demam
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Negatif
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Tabel 5.7 Luas daerah di bawah kurva ROC antara uji TUBEX TF dengan uji Widal
Variabel yang
diuji
TUBEX TF
Widal

Luas area dibawah
kurva
0.950

Nilai p

0.591

0,20

0,000

Keterangan :
Dari perhitungan dengan ROC (Receiver Operating Characteristic)
didapatkan luas area di bawah kurva untuk TUBEX TF lebih besar
daripada Widal.

PEMBAHASAN
6.1

Karakteristik dan Gambaran Klinik
Penelitian ini merupakan uji diagnostik TUBEX TF dalam membantu mendiagnosis demam tifoid dibandingkan dengan uji Widal.

Pada penelitian ini dikumpulkan 54 sampel pasien dengan kecurigaan demam tifoid (skor tifoid dari Nelwan >/=8), tetapi hanya 52
sampel yang memenuhi syarat penelitian karena 2 sampel ikterik.
Pada dua sampel ikterik ini, pemeriksaan PCR S. typhi positif sedangkan seromarker hepatitis A, B dan C negatif.
Kemungkinan pada sampel tersebut disebabkan oleh hepatitis tifosa. Mekanisme timbulnya hepatitis tifosa belum diketahui dengan pasti,
banyak faktor penyebab antara lain akibat endotoksin atau proses inflamasi, atau kerusakan mekanisme imunitas penderita. 22
Dari 52 sampel tersebut, didapatkan 32 (61,5%) sampel definite demam tifoid ( gejala klinis demam tifoid dengan PCR dan atau
biakan S. typhi positif). Berdasarkan tempat pengambilan sampel, dari 32 sampel definite demam tifoid, 21 (65,6%) sampel berasal dari
RSP, 10 (31,2%) sampel dari RSUD Tangerang, dan 1 (3,1%) sampel dari RSCM. Berdasarkan jenis pemeriksaan, 32 sampel definite
demam tifoid tersebut berasal dari 20 sampel dengan PCR S. typhi positif tetapi biakan darah negatif, 10 sampel dengan biakan darah dan
PCR S. typhi positif, dan 2 sampel dengan biakan S. typhi positif tetapi PCR negatif.
Karakteristik dari 52 pasien dengan kecurigaan demam tifoid ini terdiri dari 27 orang laki-laki dan 25 orang wanita. Dari data
ini tidak ditemukan hal menonjol terhadap persentase jenis kelamin terhadap kemungkinan menderita demam tifoid.
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Usia berkisar antara 18-60 tahun dengan kasus terbanyak pada kelompok

20-30 tahun (53,8%). Banyaknya kasus pada

kelompok ini dihubungkan dengan kebiasaan makan diwarung pinggir jalan, tidak mencuci tangan sebelum makan, imunitas yang
menurun, lingkungan yang kotor serta tingkat ekonomi yang rendah.17
Berdasarkan lama demam, ditemukan 12 (23%) orang dengan lama demam < 1 minggu dan 40 (77%) orang dengan lama
demam > 1 minggu. Dari 12 sampel dengan lama demam < 1 minggu, 6 sampel definite demam tifoid. Dari 6 sampel definite demam
tifoid tersebut, biakan positif 4 sampel (66,6%). Dari 40 sampel dengan lama demam > 1 minggu, 26 sampel definite demam tifoid. Dari
26 sampel definite ini, biakan positif 8 sampel (30,7%). Dari data diatas, untuk mendapatkan biakan S. typhi positif, waktu pengambilan
sampel sebaiknya pada minggu pertama demam.
Untuk pemeriksaan TUBEX TF ditemukan 7 (58,3%) kasus positif pada minggu pertama demam dan 27 (67,5%) kasus positif
pada minggu kedua demam. Dari data diatas, kemungkinan mendapatkan hasil TUBEX TF positif lebih besar setelah demam minggu
pertama. Hal ini sesuai dengan teori bahwa antibodi IgM terhadap S. typhi mulai timbul pada hari ke-5 demam
Gejala klinis penderita demam tifoid dapat dilihat pada tabel 5.2. Keluhan terbanyak selain demam adalah rasa mual, sefalgi,
anoreksia, rasa lemas dan gangguan pencernaan.
Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan leukopenia (leukosit

< 5.000/ul) pada 29 kasus (55,7%). Salah satu teori

menjelaskan bahwa akibat infeksi S.typhi, terjadi perpindahan lekosit dari sirkulasi ke dinding pembuluh darah sehingga leukosit dalam
sirkulasi berkurang. Kemungkinan lain adalah terjadi depresi sumsum tulang pada demam tifoid yang berat. 23
Trombositopenia (trombosit < 150.000/ul) ditemukan sebanyak 36 kasus (69%) pada penelitian ini. Kemungkinan penyebab
trombositopenia pada demam tifoid karena produksi trombosit di sumsum tulang yang turun atau terjadi peningkatan destruksi oleh
sistem retikuloendotelial.23
Pada penelitian ini, sebaran diagnosis berdasarkan biakan S. typhi, PCR S. typhi, Widal dan TUBEX TF adalah berturut turut:
12 (23%) untuk biakan S. typhi, 30 (57,8%) untuk PCR S. typhi, 24 (46,1%) untuk Widal dan 34 (65,3%) untuk TUBEX TF.

6.2

Biakan S.typhi
Pada penelitian ini, hasil biakan darah S. typhi positif hanya 23% (12/52), jauh lebih rendah dari yang disebutkan dalam

beberapa kepustakaan bahwa biakan darah yang diambil pada minggu pertama sakit dapat mendeteksi sekitar 70% kasus demam tifoid.4,5
Prihatini8 mendapatkan hasil kultur S. typhi positif pada 45 dari 254 pasien (17,7%). Nafrialdi9 mendapatkan biakan positif pada 7 dari 38
pasien (18,4%). Pemakaian antibiotika sebelum pengambilan sampel merupakan faktor terpenting penyebab rendahnya hasil biakan
positif pada penelitian ini. Sekitar 70% pasien telah mendapat antibiotika sebelum datang ke rumah sakit sehingga hasil positif yang
didapat jauh dibawah apa yang disebut dalam kepustakaan.
Kemungkinan lain penyebab rendahnya biakan positif yaitu waktu pengambilan, jumlah sampel, kesalahan tehnik pengambilan
dan transpor sampel. Mermel24 menganjurkan jumlah sampel darah yang diambil untuk biakan sebaiknya antara 5-10 ml karena semakin
banyak darah, jumlah kuman makin banyak sehingga kemungkinan positif makin besar. Pada penelitian ini jumlah darah yang diambil
untuk biakan sebanyak 5 ml dan hanya sekali sehingga hasil biakan positif S.typhi menjadi rendah. Sebaiknya jumlah darah yang diambil
10 ml dan lebih dari 1 kali, bila dana cukup tersedia. Alternatif metode diagnosis lain yang lebih sensitif dan relatif kurang terpengaruh
oleh pemberian antibiotika adalah biakan sumsum tulang, namun tidak rutin dikerjakan karena sifatnya invasif.

6.3

PCR S. typhi
Pada penelitian ini dipakai juga PCR S. typhi selain biakan darah sebagai baku emas. Sensitivitas dan spesifisitas PCR S. typhi

paling mendekati nilai biakan

S. typhi, karena pada kuman yang mati akibat pemakaian antibiotik, masih dapat terdeteksi. Zhu

melaporkan, sensitivitas PCR S. typhi lebih dari 90% in vivo dan spesifisitas 100% in vitro.7 Prihatini mendapatkan sensitivitas PCR S.
typhi sebesar 95% dan spesifisitas 100%.8 Nafrialdi mendapatkan sensitivitas PCR S. typhi sebesar 90,48%.9
Metode PCR adalah cara yang sangat sensitif, spesifik, cukup cepat dan kurang terpengaruh oleh pemakaian antibiotik
sebelumnya. Tingginya hasil positif dengan PCR bisa berarti PCR memberikan hasil positif palsu. Kejadian positif palsu sering dikaitkan
dengan kenyataan bahwa PCR dapat memberikan hasil positif tanpa membedakan kuman hidup ataupun kuman mati. Dalam hal ini,
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dukungan gejala klinis sangat penting untuk menghindari positif palsu tersebut. Pada penelitian ini, sampel darah diambil dari pasien yang
menderita demam dengan gejala khas tifoid (sesuai skor tifoid dari Nelwan), sehingga diharapkan bahwa hasil positif bukan merupakan
positif palsu.
Beberapa penelitian menyarankan tehnik PCR dipakai sebagai metode diagnostik dalam mendiagnosis demam tifoid terutama
pada kasus dengan hasil kultur negatif dan pada penelitian epidemiologi. Chaudhry35 melaporkan 4 kasus PCR S. typhi positif ditemukan
pada 25 kasus dengan biakan S. typhi negatif. Kumar36 melaporkan 12 kasus PCR S. tyhpi positif ditemukan dari 20 kasus dengan biakan
S. typhi negatif.
Pada penelitian ini didapatkan nilai PCR S. typhi sebesar 57,8% lebih baik dibandingkan hasil biakan, karena itu gabungan PCR
dengan biakan sebagai baku emas akan lebih akurat. Pemeriksaan dengan tehnik PCR dapat mengatasi kendala waktu dibandingkan
biakan dan kurang terpengaruh dengan pemakaian antibiotik, namun saat ini tidak semua laboratorium menyediakan pemeriksaan ini,
selain itu biayanya mahal sehingga pemakaian lebih banyak untuk penelitian.

6.4

Uji Widal
Pemeriksaan serologi Widal paling banyak digunakan sampai saat ini karena cukup sensitif dan hasil dapat diperoleh dalam waktu

singkat, tetapi tidak spesifik karena hasil dapat juga positif pada infeksi Salmonella non typhi atau pada mereka dengan riwayat pernah
terinfeksi Salmonella atau pernah mendapat vaksinasi tifus.
Nilai cut off uji Widal dipengaruhi oleh derajat endemisitas di masing-masing daerah. Nelwan pada tahun 1991 menyatakan untuk
daerah endemis khususnya Jakarta, titer O sebesar 1/200 dan titer H 1/800 bermakna mendiagnosis demam tifoid. Hardi pada tahun 1993
di Semarang mengatakan uji Widal tunggal dengan titer O antara 1/200 atau titer H 1/400 menyokong diagnosis demam tifoid. Herdiman
pada tahun 1997 menyatakan titer Widal O maupun H 1/320 paling banyak ditemukan. Loho pada tahun 1998 menyatakan titer Widal
1/160 untuk aglutinin O atau H menyokong diagnosis demam tifoid. Pada penelitian Loho, dengan nilai cut off titer aglutinin O 1/160
sebagai kriteria tunggal, didapatkan sensitivitas 70% dan spesifisitas 90%. Jika dipakai titer H 1/160 sebagai kriteria tunggal, didapatkan
sensitivitas 50% dan spesifisitas 90%. Jika dipakai kriteria gabungan, didapatkan sensitivitas 80 %, spesifisitas 83,3 % dengan nilai duga
positif (NDP) sebesar 80 % dan nilai duga negatif (NDN) sebesar 83,3%. Kriteria gabungan dinilai dari sampel pertama dan ulangan yaitu
bila (1) titer pada sampel pertama >/= 160, atau (2) serokonversi menjadi >/= 1/160 pada sampel ulangan atau (3) peningkatan titer >/= 4
kali pada sampel ulangan. Sampel pertama adalah sampel yang diambil pada hari pertama perawatan dan sampel ulangan diambil 5-7 hari
kemudian. Pada penelitian ini, batas cut off uji Widal yang dianjurkan untuk menegakkan diagnosis demam tifoid adalah 1/160, baik
untuk aglutinin O atau H, dengan kriteria diagnostik tunggal atau gabungan. 37
Pada penelitian ini didapatkan angka Widal positif palsu sebesar 13,5%, negatif palsu sebesar 28,8%, sensitivitas 53,1%,
spesifisitas 65%, nilai duga positif 70,8% dan nilai duga positif sebesar 46,4%. Angka positif palsu yang tinggi juga didapatkan oleh
peneliti lain. Parry4 di Vietnam melaporkan angka positif palsu sebesar 26% dengan menggunakan nilai cut off titer O 1/100. Disimpulkan
bahwa uji Widal sulit digunakan sebagai pegangan diagnosis.

6.5

Uji TUBEX TF
Dari 32 pasien definite demam tifoid, didapatkan semua pasien positif juga dengan uji TUBEX TF ( skor >/= 4). Pada penelitian

ini juga didapatkan TUBEX TF positif pada 2 sampel dengan

PCR S. typhi negatif tetapi biakan positif (negatif palsu PCR).

Kemungkinan negatif palsu pada PCR adalah akibat adanya inhibitor DNA polimerase yang sering ada dalam cairan biologi. 21,22 Pada
kedua sampel ini, uji TUBEX TF positif, hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan ini sangat sensitif.
Dua sampel lainnya dengan TUBEX TF positif tetapi PCR dan biakan S. typhi negatif. Pada keadaan ini, masih mungkin pasien
benar terkena demam tifoid, tetapi mungkin karena pemakaian antibiotik sehingga biakan tidak tumbuh dan jumlah kuman terlalu sedikit
untuk terdeteksi dengan PCR. Kemungkinan lain pasien terkena infeksi kuman Salmonella grup D lain misalnya S. enteritidis walaupun
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sangat jarang sekali menyebabkan gejala sistemik.32 Kemungkinan lain salah prosedur pemeriksaan, tetapi pada kasus ini sampel sudah
diulang dan hasilnya sama.
Pada penelitian ini didapatkan 18 sampel yang negatif benar, 13 sampel yang dapat diketahui penyebabnya terdiri dari 11 pasien
demam berdarah (serologi dengue positif), 1 pasien dengan infeksi saluran kemih (pemeriksaan urin) dan 1 pasien dengan pneumonia
(pemeriksaan foto thorax), sedangkan 5 sampel lainnya penyebab demam tidak diketahui.
Pada penelitian ini didapatkan tingkat sensitivitas TUBEX TF terhadap PCR S. typhi sebesar 100%, hasil ini menunjukkan
kemampuan TUBEX TF untuk mendeteksi kuman S. typhi sangat baik. Sedangkan spesifisitas TUBEX TF sebesar 90% menunjukkan
kemampuan TUBEX TF untuk menentukan bahwa subyek tidak terinfeksi S. typhi sangat baik. NDP

94,1% berarti probabilitas

seseorang menderita demam tifoid adalah 94,1% apabila uji diagnostiknya positif. NDN 100% berarti probabilitas sesorang tidak
menderita demam tifoid adalah 100% bila hasil ujinya negatif. Rasio kemungkinan positif berarti perbandingan antara proporsi subyek
yang sakit yang memberi hasil uji positif dengan proporsi subyek yang sehat yang memberi hasil positif. Rasio kemungkinan negatif
berarti perbandingan antara proporsi subyek yang sakit akan memberi hasil uji negatif dengan subyek sehat yang memberi hasil uji
negatif.

Dari perhitungan dengan ROC (Receiver Operating Characteristic) didapatkan nilai diagnostik TUBEX TF dengan luas area
di bawah kurva sebesar 0,950. Sedangkan nilai diagnostik Widal hanya mempunyai luas area di bawah kurva sebesar 0,591. Hal ini
menggambarkan bahwa nilai diagnostik TUBEX TF lebih baik dari uji Widal.

6.6 Keterbatasan penelitian :
Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, antara lain bila terdapat perubahan warna serum sampel akibat ikterik,
darah lisis atau lipemik, pemeriksaan TUBEX TF tidak dapat dilakukan karena hasil pemeriksaan ditentukan dengan perubahan
warna. Demikian pula, reagen Widal dari pabrik yang berbeda mungkin memberikan perbedaan hasil pemeriksaan karena perbedaan
sensitivitas dan spesifisitas. Keterbatasan lain adalah pemeriksaan TUBEX TF secara teoritis tidak dapat mendeteksi adanya infeksi
kuman S. paratyhi yang gejala kliniknya menyerupai demam tifoid akibat infeksi S. typhi. Hal lain adalah pada penelitian ini,
sampel hanya diambil dari pasien yang dirawat inap saja, belum melibatkan pasien rawat jalan yang kemungkinan belum cukup
membentuk antibodi IgM terhadap LPS O9 kuman S. typhi karena biasanya pasien rawat jalan datang berobat ke rumah sakit ketika
demam baru berlangsung kurang dari 5 hari.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Sensitivitas dan spesifisitas pemeriksaan serologi TUBEX TF lebih tinggi dibandingkan uji Widal dalam mendiagnosis demam
tifoid.
Saran


Pemeriksaan serologi TUBEX TF sangat dianjurkan dipakai dalam mendiagnosis demam tifoid karena sensitivitas dan
spesifisitas yang lebih tinggi dibandingkan uji Widal.



Perlu penelitian lebih lanjut pada pasien rawat jalan dan populasi sampel di tempat lain di Indonesia karena respons imun
mungkin berbeda.



Perlu penelitian lebih lanjut dengan memakai sampel pada pasien demam lain yang bukan disebabkan demam tifoid seperti
pada kasus malaria, paratifoid dan lain-lain untuk melihat apakah terjadi cross reaction walaupun secara teoritis hal ini tidak
mungkin terjadi.
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