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      MIKROBIOLOGI  KLINIK DAN TORCH 

 

         (Infeksi Bakteri pada Sistim Organ) 

   
 

Pendahuluan 

1. Penyakit infeksi disebabkan oleh mikroorganisme: Patogen. 

2. Mikroorganisme patogen tersebut berinvasi ke dalam tubuh manusia  

   dan dapat  menghasilkan toksin (endotoksin/eksotoksin) 

3. Ketika mikroorganisme masuk kedalam tubuh dimana pertahanan  

   tubuh menurun dapat berkembang menjadi sakit. 

 

Patologi, Infeksi, dan Penyakit 

1. Pathology adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit. 

2. Pathology berkaitan erat dengan etiology (yang menyebabkan  

   penyakit), pathogenesis (proses perkembangan penyakit), dan  

   effects dari suatu penyakit. 

 Patogenisitas ; kemampuan suatu mo menimbulkan pykt. 

  Derajat Patogenisitas dinyatakan dgn jumlah mo/microgram toksiin 
untuk membunuh bntng coba dg syarat ttt. 

3. Infeksi adalah invasi dan berkembang biaknya  mikroorganisme  I 

    patogen di dalam tubuh yang menyebabkan penyakit atau tidak. 
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4. Host adalah organism tempat terdapatnya dan dapat mendukung  

   pertumbuhan mikroorganisme patogen 

 
. 

I. Infeksi pada Sistim Saraf Pusat 

      

         

 
                          Gambar 1 . Sistim saraf pusat 
 

Diagnosis            
Table 372-1.  Cerebrospinal Fluid Abnormalities in Bacterial Meningitis 

Opening pressure 180 mmH2O 

White blood cells 10/L to 10,000/L; neutrophils 

predominate 

Red blood cells Absent, unless traumatic tap 

Glucose 2.2 mmol/L (40 mg/dL) 

CSF serum:glucose ratio 0.40 

Protein 0.45 g/L (45 mg/dL) 

Gram's stain Positive in 70-90% of untreated cases 

Culture Positive in 80% of cases 

Latex agglutination Specific for antigens of S. pneumoniae, N. 

meningitidis, E. coli, H. influenzae, type b, 

and group B streptococcus 

Limulus amebocyte lysate assay Positive in gram-negative meningitis 
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PCR for bacterial DNA Specificity and sensitivity unknown 

NOTE: PCR, polymerase chain reaction. 

 

 
I.1. Meningitis Bakteri 

 
      Meningitis adalah inflamasi yang terdapat didaerah meninges, 

biasanya tidak selalu terjadi infeksi.  Meningitis dapat terjadi akut maupun 

kronis.  Meningitis akut biasanya purulent (bakteri) atau aseptic.  

Multiplikasi dari bakteri pada ruangan subarachnoid menyebabkan 

pembentukan eksudat purulent melebihi ruangan otak. 

 

 
       Gambar  : Multiplikasi pada ruang subarachnoid yang menyebabkan 

                        Pembentukan eksudat melebihi ruangan otak. 

 

      Manifestasi Klinik : 

 

- 85% sakit kepala, demam, meningismus, kejang, mual, myalgia,  

- koma, fotofobia, spasme otot 
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Gambar : Penderita meningitis, terjadi spasme otot neck, belakang dan  

                ekstremitas 

Bakteri yang menyebabkan meningitis adalah: 

 

 

a. Haemophyllus influenzae 

       
              Gambar 1: Haemophylus influenzae 

-  penyebab infeksi pada telinga, mata dan saluran pernafasan 

- merupakan pleomorfik Gram negatif cocobasil, kapsul Pittman, 

mempunyai LPS 

- Sampel : CSF, darah 

- Tes Lab :  

Mikroskopis: cocobasil 

Kultur :  CSF, agar coklat, CO2 

Latex Aglutination: Kapsul Pittman-Konfirmasi identifikasi Gram 

                              Tes sensitivitas AB: ampisilin ,sulfanamid, trimethoprim dan    

                                                               kloramfenikol                          

b. Neisseria meningitidis 

      
               Gambar 2 : Neisseria meningitis 

 

- merupakan Gram negatif, diplokokus-tunggal  btk ginjal, tidak 

bergerak, pili,LPS,inang alami hanya manusia 

- dapat ditularkan melalui karier tanpa memperlihatkan gejala sakit 

- kontak langsung melalui pernafasan 

- Sampel Darah (kultur), CSF ( sediaan apus, kultur,serologi),Swab 

nosofaring (kultur),Petekhiae, cairan sendi 

- Tes Diagnostik Lab: 
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      Kultur : agar darah-agar coklat-Thayer Martin+AB (Vankomisin,    

                   Kolistin,Amfoterisin), Kaldu Trypticasr soy),CO2 

Sediaan apus : Pewarnaan Gram, Imunofluoresen 

                               Serologi :Aglutinas lateks, hemaglutinasi 

                               Biologi molekuler : PCR….darah 

                               Sensitivitas AB  : Cephalosporin,rifampsin.& Ciprofloxacin  

 

Streptococcus pneumoniae      

 
 

- termasuk Gram positif- perbenhan tua dapat Gram 

negatif,diplokokus, kapsul,hemolisis alfa , sensitive optokin, 

meragi glukosa-asam laktat…membunuh kuman, tidak memiliki 

flagel, tidak berspora ,dinetralisir kalsium karbonat  1%, tidak 

tahan matahari langsung-empedu–sabun-fenol-HgCl2-kalium 

permanganat-natrium oleat-zat warna-kunein, liofil-bertahun-tahun 

- dapat ditularkan melalui udara 

- dapat ditularkan melalui karier tanpa memperlihatkan gejala sakit 

- bakteri dapat berpenetrasi dalam darah ke jaringan paru yang telah 

rusak di degradasi enzim . 

- Sampel : Darah – dahak (kultur,sediaan apus) 

Tes  

I.2. Listeria monocytogenes 

- Ditularkan melalui minuman (susu) tanpa di pasteurisasi yang telah 

terkontaminasi oleh feses hewan yang mengandung bakteri ini. 

- Dapat memperlihatkan gejala nausea sampai meningitis atau tidak 

memperlihatkan gejala 

- Dapat ditransfer melalui plasenta menyebabkan aborsi spontan dan 

kelahiran prematur 

 

I.3. Tetanus dan Botulisme 

- Tetanus  disebabkan oleh nuerotoksin, tetanospasmin yang dihasil 

kan oleh bakteri anaerob, berspora dari  Clostridium tetani 
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- Tetanospasmin dihasilkan dari sel vegetatif dari C tetani yang 

masuk ke sistim saraf pusat melalui myoneural junction. 

- Clostridium tetani menghasilkan toksin tetanus yang menyebabkan 

kontraksi otot dan gangguan pada organ sampai kematian 

- Clostridium tetani termasuk bakteri transient pada manusia salah 

satu komponen flora normal.  Bakteri ini dapat diisolasi dari feses 

25% dari populasi.  Endosporanya dapat mengkontaminasi dalam 

makanan dan air. 

- C.tetani bakteri motil, Gram positif, batang anaerob dimana 

sporanya terdapat pada terminal, sangat resisten terhadap panas 

dan desinfektan kimia.  Sporanya dapat masuk kedalam tubuh jika 

terjadi trauma/luka 

 
                   Gambar  : Clostridium tetani 

 

- Clostridium botulinum menghasilkan toksin botulinum yang 

menyebabkan relaksasi otot. 

- Botulinum adalah senyawa polipeptida dengan BM 150.000 dalton 

terdapat dalam tipe A, B dan E . 

- Keracunan pada manusia terdapat dalam tiga bentuk 

 

a. keracunan makanan yang disebabkan makan makanan yang  

      mengandung toksin 

b. luka yang terkontaminasi toksin 

c. keracunan melalui plasenta pada bayi 

- Gejala klinis berupa hipotensi postural, dilatasi pupil yang tidak 

normal, ophtalmoplegia dan membran mukosa mulut yang kering 

-  
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                             Gambar   : Penderita yang mengalami botulisme membran mukosa 

                                               Mulut kering. 

 

I.4. Mycobacterium leprae 

 

          Penyakit kusta disebabkan oleh kuman kusta (Mycobacterium leprae) yang      

menyerang syaraf tepi dengan tanda di kulit  

 

      Cara Penularan  
 

- Penyakit ini dapat ditularkan melalui udara yang mengandung 

kuman  

- leprae yang dihirup oleh manusia atau bersentuhan langsung 

dengan luka penderita kusta tipe basah.  

 

                  Jenis/Type Penyakit Kusta  

1. Tipe MB (Tipe Basah), Merupakan tipe yang dapat menularkan kepada orang 

lain. Dengan tanda - tanda :  

 Bercak keputihan atau kemerahan tersebar merata diseluruh badan.  

 Dengan atau tanpa penebalan pada bercak  

 Pada permukaan bercak, sering masih ada rasa bila disentuh dengan kapas.  

 Tanda-tanda permulaan sering berupa penebalan kulit kemerahan pada 

cuping teling dan muka.  

2. Tipe PB ( Tipe Kering) Tipe ini tidak menular tetapi dapat menimbulkan cacat 

bila tidak segera diobati. Tanda-tandanya : bercak putih seperti paru yang mati 

rasa, artinya bila bercak tersebut disentuh dengan kapas tidak terasa atau kurang 

terasa.  

Tuberkuloid leprosy memiliki karakteristik jumlah erythematosus atau lesi pada 

kulit dengan hipopigmentasi disertai macular, anular dan kehilangan rasa nyeri 

dan terdapat pusat rambut yang kering 
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                 Pengobatan  

- Penyakit kusta dapat diobati dan bukan penyakit turunan/kutukan. 

 

Tipe MB lama pengobatan : 12 - 18 bulan. 

Tipe PB lama pengobatan : 6 - 9 bulan 

Pengobatan Kusta dapat dilakukan pada Puskesmas/Rumah Sakit/ 

UPK yang melakukan pengobatan kusta. Semua pengobatan kusta di 

Puskesmas/UPK/Rumah Sakit di dapat secara gratis.  

 

             Kewaspadaan Masyarakat  
       Bila masyarakat / tetangga dilingkungan tetangga terdekat menemukan gejala    

atau tanda penyakit tersebut diatas segera dibawa ke Puskesmas/UPK/Rumah 

Sakit untuk mendapat pengobatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.Terapi Antibiotik pada infeksi Sistim Saraf Pusat 
 

Table 1.  Antimicrobial Therapy of CNS Bacterial Infections   
 Organism  Antibiotic Total Daily Adult 

Dose and 
Dosing Interval 

Neisseria meningitidis   
Penicillin-sensitive Penicillin G 20-24 million U/d, 

q4h 
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 Or  
 Ampicillin 12 g/d, q4h 
Penicillin-resistant Ceftriaxone 4 g/d, q12h 
 Or  
 Cefotaxime 12 g/d, q4h 
Streptococcus pneumoniae   
Penicillin-sensitive Penicillin G 20-24 million U/d, 

q4h 
Relatively penicillin-resistant Ceftriaxone or 

Cefotaxime 
4 g/d, q12h  12 
g/d, q4h 

Penicillin-resistant Vancomycin 2 g/d, q6h 
 Plus  
 Ceftriaxone 4 g/d, q12h 
 Or  
 Cefotaxime 12 g/d, q4h 
   

 Intraventricular 
vancomycin 

20 mg/d 

Gram-negative bacilli (except P. 
aeruginosa) 

Ceftriaxone or 
Cefotaxime 

4 g/d, q12h  12 
g/d, q4h 

Pseudomonas aeruginosa Ceftazidime 6 g/d, q8h 
Staphylococci   
Methicillin-sensitive Nafcillin 9-12 g/d, q4h 
Methicillin-resistant Vancomycin 2 g/d, q6h 
Listeria monocytogenes Ampicillin 12 g/d, q4h 
Haemophilus influenzae Ceftriaxone 4 g/d, q12h 
 Or  
 Cefotaxime 12 g/d, q4h 
Streptococcus agalactiae Ampicillin 12 g/d, q4h 
 Or  
 Penicillin G 20-24 million U/d, 

q4h 
Bacteroides fragilis Metronidazole 2000 mg/d, q6h 
Fusobacterium spp. Metronidazole 2000 mg/d, q6h 
  
 

 

II. Infeksi Saluran Pernafasan 

 
          Karakteristik Saluran Pernafasan 
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            II. 1. ISPA 

                   ISPA adalah penyakit infeksi pada saluran pernafasan atas maupun 

bawah yang disebabkan oleh masuknya kuman mikroorganisme (bakteri dan 

virus) kedalam organ saluran pernafasan yang berlangsung selama 14 hari. 

Pneumonia adalah proses infeksi akut yang mengenai jaringan paru.  

 

             a.  Klasifikasi dan Diagnosis dalam Penangulangan ISPA  

1. Kalsifikasi Pnemonia dan bukan pnemonia Dalam penentuan klasifikasi penyakit 

dibedakan atas 2 kelompok, yaitu :  

 Kelompok umur 2 bulan - < 5 tahun, klasifikasi dibagi atas : pnemonia 

berat, pnemonia dan bukan pnemonia.  

 Kelompok umur <2 bulan , klasifikasi dibagi atas : pnemonia berat dan 

bukan pnemonia.  

2. Diagnosis Diagnosis pnemonia pada balita didasarkan pada adanya batuk dan atau 

kesukaran bernafas disertai peningkatan frekwensi nafas(nafas cepat) sesuai 

umur. Penentuan nafas cepat dilakukan dengan cara menghitung frekwensi 

pernafasan dengan menggunkan sound timer. Batas nafas cepat adalah :  

 pada anak usia 2 bulan - < 1 tahun frekwensi pernafasan sebanyak 50 kali 

per menit atau lebih  

 pada anak usia 1 tahun - < 5 tahun frekwensi pernafasan sebanyak 40 kali 

per menit atau lebih  

 pada anak usia kurang 2 bulan frekwensi pernafasan sebanyak 60 kali 

permenit atau lebih.  

Diagnosis pnemonia berat didasarkan pada adanya batuk dan atau kesukaran 

bernafas disertai nafas sesak atau penarikan dinding dada sebelah bawah ke dalam 

pada anak usia 2 bulan - < 5 tahun. Untuk kelompok umur kurang 2 bulan 

diagnosis pnemonia berat ditandai dengan adanya nafas cepat, yaitu frekwensi 

pernafasan sebanyak 60 kali per menit atau lebih, atau adanya penarikan yang 

kuat pada dinding dada sebelah bawah ke dalam. Rujukan penderita pnemonia 

berat dilakukan dengan gejala batuk atau kesukaran bernafas yang disertai adanya 
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gejala tidak sadar dan tidak dapat minum. Pada klasifikasi bukan penmonia maka 

diagnosisnya adalah : batuk pilek biasa (common cold), pharyngitis, tonsilitis, 

otitis atau penyakit non-pnemonia lainnya.  

 

        b. Etiologi  

1. Etiologi ISPA Etiologi ISPA terdiri dari lebih 300 jenis bakteri, virus dan riketsia. 

Bakteri penyebeb ISPA antara lain darin genus Streptokokus, Stafilokokus, 

Pnemokokus, Hemofillus, Bordetella dan Korinobakterium. Virus penyebeb ISPA 

antara lain adalah golongan Mikosovirus, Adenovirus, Koronavirus, Pikornavirus, 

Mikoplasma, Herpesvirus.  

2. Etiologi Pnemonia Penyebab pnemonia pada balita sukar ditegakkan karena 

dahak sukar diperoleh. Menurut publikasi WHO bahwa penyebab pnemonia 

adalah Streptokokus pnemonia dan Hemopillus inluenzae.  

 

        c. Pencegahan  

            Pencegahan penyakit pnemonia dapat dilakukan dengan  

 Pengadaan rumah dengan ventilasi yang memadai  

 Perilaku hidup bersih dan sehat  

 Peningkatan gizi balita  

 

            II. 2. Pneumonia 
                     Pneumonia yang disebabkan oleh bakteri dapat dibagi kedalam dua  

               kelompok: 

- Streptococcus pneumoniae, Legionella pneumophila 

- Pneumonia yang memiliki gambaran klinik yang mirip yang 

disebabkan oleh :Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia psittaci, 

Coxiella burnetti. 

 

 

 

 

 

        

Table .  Microbial Pathogens That Cause Pneumonia 

Community-Acquired Hospital-Acquired HIV Infection-

Associated 
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Mycoplasma pneumoniae 

Streptococcus pneumoniae 

Haemophilus influenzae 

Chlamydia pneumoniae 

Legionella pneumophila 

Oral anaerobes 

Moraxella catarrhalis 

Staphylococcus aureus 

Nocardia spp. 

Virusesa 

Fungib 

Mycobacterium tuberculosis 

Chlamydia psittaci 

Enteric aerobic gram-

negative bacilli 

Pseudomonas aeruginosa 

S. aureus 

Oral anaerobes 

Pneumocystis carinii 

M. tuberculosis 

S. pneumoniae 

H. influenzae 

 

 

 

                Gejala Klinis 

                 Demam tinggi, rigor, sakit kepala, delirium kadang diikuti nyeri pada bagian  

                 Dada , batuk dan kesulitan bernafas.  Pemeriksaan sinar rontgen pada alveolus 

                 Terdapat konsolidasi lobus tunggal kadang-kadang lebih dari satu lobus 

     

                  Diagnosis 
                  Diambil dari isolasi mikroorganisme pada kultur darah atau ditemukan juga 

                  sejumlah Streptococcus pneumoniae pada sputum yang purulen 

  

                   
 

                                    Gambar     : Streptococcus pneumoniae  

               Identifikasi pneumonia juga ditemukan adanya antigen pneumokokus di dalam 

               darah atau urin. 

               Quellum Reaksi adalah diagnosis cepat adanya pneumonia pada sputum dengan 

               menggunakan campuran antisera yang ditambahkan kedalam slide atau  

               campuran antisera, ketika ditambahkan kapsul bakteri dari S.pneumoniae pecah 
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               Gambar  : Quellum reaksi pada slide, terlihat pecahnya kapsul S pneumoniae 

 

 

 

            Terapi 

             
Table .  Empirical Oral Antimicrobial Therapy for Outpatient Management of  

              Community-Acquired Pneumonia 

Value of Indicated Antimicrobiala 

 

Penicil

lin G 

Amoxici

llin/ 

Clavula

nate 

 

Cefur

oxime 

Trimetho

prim- 

Sulfameth

oxazole 

 

Doxyc

ycline 

 

Erythr

omycin 

 

Ciprofl

oxacin 

Newer 

Fluoroquinolone

sb 

c c c c c c  c 

     d   

        

        

        

        

        

a , effective; , ineffective; , sometimes effective. 

  

   

 

 

 
Table .  Empirical Antimicrobial Therapy, Based on Gram's Staining of Sputum, for     
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              Institutionally Acquired Pneumonia 

Etiology Regimen 

Presumptive Staphylococcus aureus Nafcillin or vancomycina 

Presumptive enteric aerobic gram-negative 

bacilli or Pseudomonas aeruginosa 
1. Ceftazidime or cefepime  aminoglycoside 

2. Ticarcillin/clavulanate or piperacillin/tazobactam  

aminoglycoside 

3. Aztreonam  aminoglycoside 

4. Imipenemb  aminoglycoside 

5. Fluoroquinolonec  aminoglycoside  or -lactam 

Mixed flora 1. Ceftazidime or cefepime  clindamycin (or 

metronidazole)  aminoglycosidee 

2. Ticarcillin/clavulanate or piperacillin/tazobactam  

aminoglycosidee 

3. Aztreonam  clindamycin (or metronidazoled)  

aminoglycosidee 

4. Imipenemb  aminoglycosidee 

5. Fluoroquinolonec clindamycin (or metronidazoled) 

 aminoglycoside or -lactam 

 

            II. 3. Mycobacterium tuberculosis 
      Etiologi  

Tuberkulosis adalah penyakit menular yang sebagian besar disebabkan oleh 

kuman Mycobacterium tuberculosis. Kuman tersebut biasanya masuk ke dalam 

tubuh manusia melalui udara pernafasan ke dalam paru. Kemudian kuman 

tersebut menyebar dari paru ke bagian tubuh lainnya, melalui sistem peredaran 

darah, sistem saluran limfe, melalui saluran nafas (bronchus) atau penyebaran 

langsung ke bagian-bagian tubuh lainnya. TB dapat terjadi pada semua kelompok 

umur, baik di paru maupun di luar paru.  

 

     Gejala Penyakit  
Gejala penyakit tuberkulosis adalah : batuk lebih dari 3 minggu, demam, 

berkeringat pada malam hari tanpa kegiatan, berat badan menurun.  

 

     Cara Penularan  
Penyakit ini dapat tertular kepada orang melalui udara yang mengandung kuman 

tbc.  

 

      Diagnosis 
            Test mantoux dilakukan dengan menyuntikan tuberculin 5 unit secara intra kutan, 

            Reaksi positif dengan tuberculosis primer terdapat eritrema pada daerah tempat  

            Suntikan 
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   Gambar : Reaksi mantoux positif pada penderita TBC primer 

 

Pada sputum ditemukan adanya sejumlah basil Mycobacterium tuberculosae  

dengan pewarnaan Ziehl Neelsen 
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          Terapi 

           
Table 169-1.  Dosage Recommendations for Initial Treatment of Tuberculosis in  

                       Adultsa 

 Dosage 

Drug Daily Thrice Weeklyb 

Isoniazid 5 mg/kg, max. 300 mg 15 mg/kg, max. 900 mg 

Rifampin 10 mg/kg, max. 600 mg 10 mg/kg, max. 600 mg 

Pyrazinamide 15-30 mg/kg, max. 2 g 50-70 mg/kg, max. 3 g 

Ethambutol 15-25 mg/kg 25-30 mg/kg  

Streptomycin 15 mg/kg, max. 1 g 25-30 mg/kg, max. 1.5 g 

a Dosages for children are similar, except that some authorities recommend higher doses 

of isoniazid (10-20 mg/kg daily; 20-40 mg/kg intermittent) and rifampin (10-20 

mg/kg).  

b Dosages for twice-weekly administration are the same, except for pyrazinamide 

(maximum, 4 g/d) and ethambutol (50 mg/kg). 

SOURCE: Based on recommendations of the American Thoracic Society, Am J Respir 

Crit Care Med 149:1359, 1994, and the Centers for Disease Control, 1994. 

 

 

III. Infeksi pada Sistim Kardiovaskuler 
          

                III.1. Karakteristik Sistim Kardiovaskuler 
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                III.2. Penyakit yang disebabkan bakteri 
                

                       Endokarditis 

                             Infeksi yang terdapat pada permukaan katub endotel , chamber jantung,  

pembuluh darah utama, yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus 

 
Gambar : Bacterial endocarditis yang disebabkan Staphylococcus aureus.   

                Bakteri ini dapat merusak katub mitral jantung. 
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Perkembangan endokarditis terjadi dalam 3 proses: 

1. Kerusakan endotel 

2. Kolonisasi 
3. Amplifikasi 

Bakteremia umumnya terjadi melalui mulut, pernafasan, gastrointestinal, 

gynecology, urology dan kulit dimana tempat terjadinya infeksi primer, 

kemudian sejumlah bakteri tersebut dapat masuk secara spontan melalui 

sirkulasi darah dimana terjadi luka/trauma misalnya luka pada gigi.  Amplifikasi 

bakteri dapat mengadakan koloni di katub endotel dan dapat menyebabkan 

penururnan agregasi platelet. 
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IV. Infeksi pada Saluran Pencernaan 

 
     IV.1. Struktur dan Fungsi Saluran Cerna 

a. Saluran Gastrointestinal (GI tract) adalah saluran yang terdiri dari  

      mulut, Faring, esophagus, lambung, usus halus dan usus besar 

b. Gigi, lidah, kelenjar saliva, hati, kandung empedu dan pancreas 

termasuk struktur asesoris 

c. Di dalam saluran pencernaan, dibantu oleh proses mekanik dan kimia 

memecah makanan dengan berat molekul besar menjadi molekul kecil. 

d. Feses adalah bentuk padat dari hasil digesti yang dieliminasi melalui 

anus. 

 

          IV.2. Infeksi bakteri pada mulut 

a. Karies dentis 

 

   a.1. Karies dentis dimulai dari enamel gigi dan dentin mengalami erosi  

          dan pulpa terinfeksi bakteri. 

 

   a.2. Streptococcus mutans, yang ditemukan pada mulut menggunakan  
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          sukrosa (glukosa+fruktosa) 

          -menghasilkan kapsul dekstran dari glukosa dan asam laktat dari  

           fruktosa 

          -dekstran merupakan tempat menempel dari koloni mikroorganisme 

a.3. Asam laktat dihasilkan dari fermentasi karbohidrat dan dapat      

      merusak email gigi dengan terbentuknya plak. 

a.4. Bakteri bentuk batang dan filamen dapat berpenetrasi kedalam  

     dentin dan pulpa 

 

b. Periodentis 

b.1. Karies pada cementum dan gingivitis yang disebabkan oleh bakteri 

       streptokokus dan Gram negatif anaerob. 

b.2. Periodontitis dapat menyebabkan kerusakan tulang dan kehilangan 

       gigi , respon inflamasi disebabkan adanya bakteri yang tumbuh di 

       daerah tersebut. 

b.3. Acut necrotizing ulcerative gingivitis disebabkan oleh spirochaeta 

       dan Prevotella intermedia 

 

          IV.3. Infeksi Saluran Pencernaan Bagian Bawah 

 

a. Enterotoksikosis Staphylococcus 

1. Keracunan makanan yang disebabkan Staphylococcus sebagai 

akibat enterotoksin yang dihasilkan selama penyimpanan 

makanan. 

2. S aureus dapat diinokulasi dari makanan selama preparasi bakteri 

dapat tumbuh dan menghasilkan enterotoksin di dalam 

penyimpanan makanan pada temperatur ruang. 

3. Eksotoksin stabil pada pemanasan tidak didenaturasikan pada 

pemanasan selama 30 menit. 

4. Makanan dengan dimasak pada tekanan osmotic yang tinggi dan 

tidak dengan cepat dikonsumsi sering menyebabkan 

staphylokokus enterotoksikosis. 

5. Mual, muntah dan diare yang dimulai 1 sampai 6 jam setelah 

makan dan gejala ini dapat sampai 24 jam 

6. Pemeriksaan laboratorium ditemukan adanya S aureus yang 

diisolasi dari makanan atau adanya inti sel yang stabil dalam 

panas yang terdapat di dalam makanan sebagai diagnosis 

banding. 

7. Test serologi didapati adanya toksin didalam makanan. 
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b. Disentri basiler 

1. Shigelosis disebabkan oleh 4 spesies Shigella.  Shigella sonnei 

adalah yang paling dominan. 

2. Eksotoksin virulen yang dihasilkan oleh Shigella dapat 

berpenetrasi ke dalam mukosa kolon dan bermultiplikasi di 

dalam sel epitel kolon.  

3. Gejala klinis disentri basiler adalah ditemukan darah dan mucus 

di dalam tinja penderita, kram perut dan demam.  Infeksi yang 

disebabkan oleh Shigella dysentriae menyebabkan tukak pada 

mukosa usus halus. 

4. Isolasi dan identifikasi adanya bakteri  yang diambil dari swab 

rectal dapat digunakan sebagai diagnosis. 

 

c. Salmonelosis 

1 . Salmonelosis atau Salmonella gastroenteritis disebabkan oleh bakteri 

     Salmonella spesies 

2 . Gejala klinisnya adalah mual, nyeri pada abdomen dan diare dan  

     dimulai 12-36 jam setelah makan makanan yang mengandung  

     sejumlah besar Salmonella.  Septicemia dapat terjadi pada bayi dan  

     orang dewasa. 

3 . Demam terjadi disebabkan oleh endotoksin (lipid A yang termasuk 

     komponen lipopolisakarida (LPS) 

4 . Pemanasan makanan pada suhu 68C biasanya dapat membunuh 

     Salmonella 

5 . Isolasi dan identifikasi Salmonella dari dalam tinja dan makanan 

     sebagai dasar diagnosis laboratorium 

 

d. Demam Thypoid 

1 . Salmonella typhi adalah penyebab dari demam typhoid, bakteri ini 

     ditularkan melalui kontak dengan tinja manusia. 

2 . Demam tinggi dan malaise terjadi setelah 2 minggu masa inkubasi. 

     Gejalanya kemudian terjadi 2-3 minggu.  Diare terjadi hanya pada 

     Tahap dimana bakteri masuk kembali ke usus halus. 
 

e. Kolera 

1. Vibrio cholerae adalah mikroorganisme yang menyebkan kolera 

2. Setelah masuk kedalam tubuh, mikroba patogen ini 

menghasilkan toksin yang dapat merubah permeabilitas 

membran mukosa usus halus. 

3. Gejala klinis mual, dan diare disertai banyak kehilangan cairan 

tubuh (dehidrasi) dan elektrolit. 

4. Masa inkubasi adalah 3 hari setelah gejala klinis. 
5. Pengobatan diberikan cairan elektrolit.  50% kematian adalah 

akibat kehilangan cairan da elektrolit. 
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6. Dasar diagnosis adalah ditemukannya vibrio cholerae di dalam 

tinja penderita 
7. Vibrio cholerae tidak terdapat di air, tetapi dapat 

mengkontaminasi air yang segar. 

 

Gambar : Tinja penderita kolera seperti cairan beras 

 

f. Clostridium perfringens 

1. Clostridium perfringens adalah penyebab dari gastroenteritis  

Yang dapat sembuh sendiri 

2. Endospora dapat hidup dengan pemanasan dan akan tumbuh 

setelah makanan (biasanya daging) disimpan di temperatur ruang 

3. Eksotoksin dihasilkan ketika bakteri berkembang di dalam usus 

halus dan memperlihatkan gejala klinis. 

4. Diagnosis dasar dengan mengisolasi dan identifikasi bakteri di 

dalam sample tinja 

 

 
Gambar : Clostridium perfringens pada pewarnaan Gram 
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V. Infeksi pada Saluran Kemih 
       

                  Infeksi  saluran kemih adalah ditemukan adanya mikroorganisme di dalam 

saluran kemih dan kebanyakan penderita memperlihatkan gejala bakteriuria.  

Bakteriuria adalah ditemukan bakteri lebih dari !08 per liter. 

 

                Patogenesis 

                   Mikroorganisme masuk melalui flora faecal biasanya ke saluran kemih 

melalui perineum dan peri-uretral.  Pada wanita saluran uretralnya lebih pendek 

sehingga mudah terinfeksi dibandingkan pria.  Infeksi terjadi jika mikroorganisme 

masuk ke saluran uretral pada orang yang daya tahan tubuh lemah.  Pada orang 

normal terdapat mekanisme pertahanan tubuh: 
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1. Faktor hidrodinamik penggantian cairan yang menjaga urin 

tetap dalam keadaan steril. 

2. Fagositosis oleh polimorfonuklear. 

3. Adanya antibody IgA spesifik 

4. Adanya substansi yang bersifat antibiotik yang terdapat 

didalam prostat, uretral dan mukosa kandung kemih. 

 

                      Gejala Klinis 

                          Kebanyakan penderita memperlihatkan sering berkemih dan dysuria.   

Kadang-kadang beberapa penderita mengalami cystitis dan juga nyeri dibagian 

suprapubic.  Nyeri merupakan tanda pyelonefritis akut dan disertai demam.  Infeksi 

saluran kemih yang kronik baik dengan gejala atau tanpa gejala pada orang usia muda 

dapat mempercepat kerusakan nepron dan sering berhubungan dengan vesico-

ureteritic reflux. 

 

 
                         Gambar   : Ginjal penderita Cystitis akut 

 
           Gambar   : Ginjal penderita dengan pyelonefritis akut 

 

 

               Etiologi 

                   Kebanyakan bakteri dan juga fungi 

-Escherichia coli 

-Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus 

Proteus mirabilis 

Klebsiella spesies 

Pseudomonas dan Serratia spesies 
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Enterococcus faecalis 

 

                 Pemeriksaan ISK 

Urinalisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                

Table 280-1.  Treatment Regimens for Bacterial Urinary Tract Infections 

Condition Characteristic Pathogens Mitigating Circumstances 

Acute uncomplicated cystitis 

in women 

Escherichia coli, 

Staphylococcus 

saprophyticus, Proteus 

mirabilis, Klebsiella 

pneumoniae 

None 

  Diabetes, symptoms for 7 d, recent UTI, use of diaphragm, age 

65 years 

  Pregnancy 

Acute uncomplicated 

pyelonephritis in women 

E. coli, P. mirabilis, S. 

saprophyticus 

Mild to moderate illness, no nausea or vomiting; outpatient therapy 

  Severe illness or possible urosepsis: hospitalization required 
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Complicated UTI in men and 

women 

E. coli, Proteus, Klebsiella, 

Pseudomonas, Serratia, 

enterococci, staphylococci 

Mild to moderate illness, no nausea or vomiting: outpatient therapy 

  Severe illness or possible urosepsis: hospitalization required 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Infeksi pada Kulit dan Kelamin 
             

           VI.1. Struktur dan Fungsi Kulit 

                  

                    

                    



Mkrobilogi Klinik/Nita/2005 27 

      VI.2. Penyakit infeksi yang terdapat pada kulit 

Penyakit infeksi pada Kulit 
 

 

Penyakit Bakteri 
Mode 

Transmission 
Gambaran Klasik 

Bacterial  

 skin  
   

Impetigo 

Staphylococcus 

aureus  

Streptococcus 
pyogenes 

Contact with 

infected person 

 

Folliculitis, 

boils 
Staphylococcus 

aureus 

Infection of hair 

follicles by 

normal flora 

 

Scalded Skin 

Syndrome 
Staphylococcus 

aureus 

Infection of 

infant skin by 

normal flora  
very erythematous and peeling skin, Image 

http://www.emedicine.com/cgi-bin/foxweb.exe/makezoom@/em/makezoom?picture=/websites/emedicine/derm/images/Large/400SSSSadult.jpg&template=izoom2
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Erysipelas 
Streptococcus 

pyogenes 

Infection of 

skin by toxin 

producing 

species 

 

Leprosy 
Mycobacterium 

leprae 

Repeated 

exposure to 

infected person 

 

Lyme disease 
Borrelia 

burgdorferi 
tick bite 

 

Syphilis 
Treponema 

pallidum 
Exposure to 

infected person 

hard chancre, Image (primary), Secondary 

chancres are macules on skin and palms and 

soles, Image (secondary) 

Chancroid 
Haemophilus 

ducreyi 
Exposure to 

infected person 
soft chancre, Image 

 

 

 

 

http://www.derma.med.uni-erlangen.de/bilddb/diagnose/englisch/i091000.htm
http://www.derma.med.uni-erlangen.de/bilddb/diagnose/englisch/i091300.htm
http://www.derma.med.uni-erlangen.de/bilddb/diagnose/englisch/i099000.htm
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TORCH 

 

Pemeriksaan TORCH adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi 

adanya Toksoplasmosis, infeksi lain/Other infection, Rubella, Cytomegalovirus, dan 

Herpes simplex virus (disingkat TORCH), pada ibu hamil atau yang berencana 

hamil, untuk mencegah komplikasi pada janin. Beberapa infeksi lain yang 

termasuk ke dalam TORCH yaitu sifilis, HIV, Varicella-zoster, dan campak.   
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Rincian dari penyakit-penyakit yang tergolong ke dalam penyakit TORCH adalah 
sebagai berikut: 

 Toksoplasmosis. Ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit 

Toxoplasma gondii yang dapat menginfeksi sistem saraf pusat dan mata. Jika 

seorang ibu hamil menderita toksoplasmosis, parasit Toxoplasma gondii dapat 

menular dari ibu ke janin melalui plasenta dan menyebabkan kelainan pada 

janin. Parasit ini menular melalui kotoran hewan, misalnya kucing. 

 Other Infection. Kategori ini muncul karena ditemukan beberapa organisme 

yang dapat menimbulkan komplikasi pada janin. Sifilis, Varicella-zoster (cacar 

air), campak, HIV, dan Zika merupakan infeksi yang dapat menimbulkan masalah 

pada janin. Dalam praktiknya, pemeriksaan terhadap infeksi lain ini akan 

disesuaikan dengan daerah tempat tinggal masing-masing. 

 Rubella. Ini merupakan virus yang menyebabkan campak Jerman. Jika seorang 

ibu hamil menderita infeksi virus rubella, virus tersebut dapat menular ke janin 

dan menyebabkan kelainan jantung, tuli, gangguan penglihatan, infeksi paru, 

kelainan darah, dan keterlambatan pertumbuhan. Selain itu, infeksi rubella pada 

ibu hamil juga dapat menyebabkan bayinya mengalami gangguan saraf pusat, 

kelainan sistem imun, dan gangguan tiroid setelah bayi tersebut lahir dan tumbuh. 

https://www.alodokter.com/toksoplasmosis
https://www.alodokter.com/amankah-memelihara-kucing-saat-hamil/
https://www.alodokter.com/virus-zika
https://www.alodokter.com/rubella
https://www.alodokter.com/kenali-dampak-dan-cara-mencegah-rubella-saat-hamil
https://www.alodokter.com/kenali-dampak-dan-cara-mencegah-rubella-saat-hamil
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 Cytomegalovirus (CMV). Ini merupakan jenis virus yang umumnya menginfeksi 

orang dewasa, namun jarang menyebabkan gangguan kesehatan serius. Akan 

tetapi jika seorang ibu hamil menderita infeksi cytomegalovirus, virus tersebut 

dapat menular ke janin dan menyebabkan gangguan pada janin. Contoh kelainan 

yang dapat diderita oleh janin maupun bayi baru lahir akibat tertular 

cytomegalovirus dari ibunya adalah kehilangan pendengaran, gangguan 

penglihatan, pneumonia, kejang-kejang, dan kelainan mental. 

 Herpes simplex virus (HSV). Ini merupakan virus yang dapat menyebabkan 

herpes, baik oral maupun genital, pada orang dewasa. Bayi dapat tertular virus 

herpes dari ibunya selama proses persalinan, terutama jika ibunya menderita 

herpes genital. Infeksi virus herpes dapat merusak sistem saraf pusat pada bayi. 

Pemeriksaan TORCH dilakukan dengan mengambil sampel darah pasien untuk 

mendeteksi antibodi spesifik penyakit-penyakit tersebut. Meskipun pemeriksaan 

TORCH dilakukan satu paket, pemeriksaan antibodi untuk masing-masing 

penyakit dapat juga dilakukan secara terpisah. 

Indikasi Pemeriksaan TORCH 

Pemeriksaan TORCH dapat dilakukan pada ibu yang merencanakan untuk hamil 
atau ibu hamil di trimester pertama. Selain itu, pemeriksaan TORCH juga dapat 
dilakukan pada bayi baru lahir yang menunjukkan gejala-gejala terkena infeksi 

TORCH, seperti : 

 Berat dan panjang badan yang lebih kecil dari bayi seusianya 

 Katarak 

 Trombositopenia 

 Kejang 

 Kelainan jantung 

 Tuli 

 Pembesaran hati dan limpa 

 Sakit kuning (jaundice) 

 Keterlambatan pertumbuhan 

Peringatan Pemeriksaan TORCH 

Pemeriksaan TORCH merupakan pemeriksaan yang sederhana dan umumnya 
tidak berisiko. Akan tetapi, pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan 

https://www.alodokter.com/herpes-genital
https://www.alodokter.com/Alasan-Krusial-di-Balik-Pemeriksaan-TORCH-untuk-Ibu-Hamil
https://www.alodokter.com/trombositopenia
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TORCH tetap dapat menimbulkan risiko, seperti kemerahan di lokasi 
pengambilan sampel darah, nyeri, infeksi, dan lebam. 

Persiapan Pemeriksaan TORCH 

Pemeriksaan TORCH merupakan pemeriksaan sederhana, sehingga umumnya 
tidak memerlukan persiapan khusus, seperti puasa. Meski demikian, pasien 
perlu memberitahukan kepada dokter jika sedang menderita penyakit infeksi 
selain penyakit TORCH. Pasien juga harus memberi tahu dokter jika sedang 
menjalani pengobatan tertentu. Jika diperlukan, dokter akan meminta pasien 
untuk berpuasa dan menghentikan konsumsi obat-obatan sementara waktu. 

Prosedur Pemeriksaan TORCH 

Prosedur pemeriksaan TORCH cukup sederhana, yaitu berfokus pada 
pengambilan sampel darah dan deteksi antibodi. Darah dapat diambil melalui 
pembuluh vena di lengan. Jika darah diambil melalui pembuluh vena di lengan, 
kulit di bagian lengan akan dibersihkan terlebih dahulu agar steril. Lengan atas 
kemudian diikat menggunakan alat khusus agar vena di lengan menggembung 
dan terlihat dengan jelas. Dokter kemudian menusukkan jarum ke dalam vena 
dan memasang tabung steril untuk mengumpulkan sampel darah. Ikatan pada 
lengan kemudian dilepaskan dan darah akan mengalir dengan sendirinya ke 
dalam tabung sampel. Setelah dirasa cukup, dokter akan mencabut jarum dan 
memasang perban pada titik tusukan jarum agar tidak mengalami perdarahan 

berlebihan. 

Sampel darah akan dibawa ke laboratorium untuk dicek antibodi spesifik 
terhadap mikroba penyebab penyakit TORCH. Antibodi yang umumnya dicek 
dalam pemeriksaan ini adalah IgG dan IgM. Dokter akan menilai apakah pasien 

sedang atau pernah mengalami infeksi, atau tidak sedang mengalami infeksi. 

Setelah Pemeriksaan TORCH 

Jika diduga positif menderita penyakit TORCH, dokter dapat merekomendasikan 
pasien untuk menjalani metode diagnosis lain guna memastikan diagnosis. Hal 
tersebut dilakukan mengingat pemeriksaan TORCH kurang spesifik dalam 
menentukan infeksi yang sedang terjadi. Beberapa metode diagnosis yang dapat 
dijalani oleh pasien pasca pemeriksaan TORCH adalah: 

 Tes pungsi lumbal, untuk mendeteksi adanya infeksi toksoplasmosis, rubella, 

dan Herpes simplex virus di sistem saraf pusat. 

 Tes kultur lesi kulit, untuk mendeteksi adanya infeksi Herpes simplex virus. 

 Tes kultur urine, untuk mendeteksi adanya infeksi Cytomegalovirus. 
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Pasien juga butuh pemeriksaan darah lanjutan untuk mengkonfirmasi, apakah 
sedang atau tidak sedang mengalami infeksi TORCH. Jika diagnosis sudah 
ditentukan, dokter akan mendiskusikan pengobatan yang akan diberikan kepada 
pasien. 

 
 


	MIKROBIOLOGI  KLINIK DAN TORCH
	Diagnosis
	I.1. Meningitis Bakteri
	Sediaan apus : Pewarnaan Gram, Imunofluoresen
	II. Infeksi Saluran Pernafasan
	Endokarditis

	V. Infeksi pada Saluran Kemih
	Enterococcus faecalis

	Indikasi Pemeriksaan TORCH
	Peringatan Pemeriksaan TORCH
	Persiapan Pemeriksaan TORCH
	Prosedur Pemeriksaan TORCH
	Setelah Pemeriksaan TORCH



