
DIFTERI

• Definisi : Penyakit infeksi akut yang terjadi 
secara lokal pada membran mukosa atau 
kulit yang disebabkan oleh basil gram 
positif Corynebacterium dyphtheriae dan 
Corynebacterium ulcerans, ditandai oleh 
terbentuknya eksudat berbentuk membran 
pada tempat infeksi dan diikuti oleh 
gejala-gejala umum yang ditimbulkan oleh 
eksotoksin yang diproduksi oleh basil ini.



Epidemiologi
• Orang-orang yang berisiko tinggi terkena penyakit 

difteri adalah :

–Orang dengan sosial ekonomi rendah: anak jalanan

–Orang yang tinggal di tempat-tempat padat: rumah 
tahanan, tempat penampungan

–Pecandu alkohol atau obat-obatan narkoba

Sebelum program imunisasi berkembang, difteri 
merupakan penyakit pada masa anak-anak. Kejadian 
difteri pada orang dewasa lebih disebabkan karena 
infeksi sekunder pada pasien yang mendapat imunisasi 
yang tidak sempurna, atau pada keadaan 
imunkompromais.

Wanita lebih banyak daripada laki-laki.



Morfologi

• Kuman difteri (Corynebacterium dyphtheriae) termasuk 
kuman bentuk batang gram positif, pleomorfik, tersusun 
berpasangan (palisade), tidak bergerak, tidak 
membentuk spore (kapsul), aerobik dan dapat 
memproduksi eksotoksin.

• Bentuknya seperti palu (membulat pada satu ujung), 
diameternya 0,1-1 mm dan panjangnya beberapa mm.

• Kuman ini tumbuh di media tertentu: media Loeffler, 
media tellurite, media fermen glukosa dan Tindale agar.

• Media Loeffler, kuman ini tumbuh menjadi koloni yang 
kecil, granular, berwarna hitam dan dilingkari warna 
abu-abu coklat.



Patogenesis

• Kontak dengan kuman C.diphtheriae baik langsung 
maupun tidak langsung  mulut dan rongga hidung

• Berkembang biak di mukosa saluran nafas bagian atas 
• Memproduksi eksotoksin
• Toksin melewati membran sel mukosa
• Peradangan dan destruksi sel epitel, diikuti nekrosis 

yang bersama fibrin dan infiltrasi sel lekosit  membran 
(patchy exudate)

• Toksin >>  nekrosis bertambah  terbentuk fibrous 
exudate/pseudomembran (lokasi di tonsil, faring, laring, 
trakea, bronkus)  obstruksi sal.nafas o/k edema 
jaringan lunak.

• Toksin masuk sirkulasi  ke organ jantung, ginjal, hati, 
kelenjar adrenal, saraf perifer.



Klasifikasi

• Klasifikasi menurut lokasi terjadinya infeksi 
pertama:

1. Difteri nasal anterior

2. Difteri nasal posterior

3. Difteri fausial

4. Difteri laringeal

5. Difteri konjungtiva

6. Difteri kulit

7. Difteri vulva/vagina



Manifestasi Klinis

• Manifestasi klinis difteri tergantung pada:

1. Lokasi infeksi

2. Imunitas penderita

3. Ada/tidaknya toksin difteri yang beredar

dalam sirkulasi darah

• Masa inkubasi 2-5 hari (difteri kutan mempunyai masa 
inkubasi 7 hari sesudah infeksi primer pada kulit)

• Keluhan-keluhan tidak spesifik: demam kadang-kadang 
menggigil, kerongkongan sakit dan suara parau, sakit 
kepala, rinorea (berlendir kadang-kadang bercampur 
darah), teraba benjolan dan sembab pada daerah leher.



Diagnosis fisik

• Terdapat pseudomembran di palatum, faring, epiglotis, 
laring, trakea, sampai ke daerah trakeobronkus.

• Edema pada tonsil, uvula, daerah submandibular dan 
leher bagian depan  obstruksi jalan nafas.

• Tanda-tanda miokarditis, yaitu takikardia, suara jantung 
lemah, irama mendua (presistolik gallop), dan aritmia 
(fibrilasi atrium), gambaran EKG : low voltage, depresi 
segmen ST, gelombang T terbalik, dan tanda blok 
atrioventrikular jantung.

• Paralisis saraf di daerah palatum, ditandai oleh suara 
sengau di hidung, kesukaran menelan dan regurgitasi 
cairan ke rongga hidung sewaktu menelan.



• Paralisis nervus frenikus yang mensarafi 
diafragma  komplikasi timbul sianosis dan 
ancaman gagal nafas.

• Paralisis ekstremitas inferior disertai kehilangan 
refleks tendon.

• Perdarahan pada konjungtiva, disolusi kornea.

• Nekrosis pada ginjal, hati dan kelenjar adrenal.

• Kasus berat yang sporadik: artritis, osteomielitis, 
abses limpa  bakteriemia  sepsis.



Penatalaksanaan

• Perawatan umum:

1. Isolasi

2. Bed rest

3. Makanan lunak atau cair

4. Kebersihan jalan nafas dan pengisapan lendir

5. Monitor dengan alat elektrokardiografi

6. Pembebasan jalan nafas, bila diperlukan tindakan 
trakeostomi

• Pengobatan khusus:

1. Antibiotika

2. Anti toksin



• Pemberian antibiotika: Penisilin prokain dosis 1,2 juta 
unit dua kali sehari, intra muskuler selama 14 hari.

• Alternatif: Eritromisin, Amoksisilin, Klindamisin, 
Rifampisin.

• Anti toksin: diberikan sedini mungkin saat diagnosis 
dapat ditegakkan, tidak perlu menunggu hasil 
pemeriksaan bakteriologis.

- Difteri nasal / fausial ringan: 20.000-40.000 IU

- Difteri fausial sedang: 40.000-60.000 IU

- Difteri berat (bullneck dyphtheria): 80.000-120.000 IU



Komplikasi

• Kegagalan pernafasan

• Miokarditis

• Pneumonia bakterialis sekunder

• Aritmia

• Ensefalopati anoksik

• Sepsis



Rabies 

• Definisi: penyakit infeksi akut SSP pada manusia 
dan mamalia, disebabkan oleh virus rabies yang 
termasuk genus Lyssa-virus, famili 
Rhabdoviridae dan menginfeksi manusia melalui 
sekret yang terinfeksi pada gigitan binatang.

• Pada awalnya, gejala dan tanda tidak spesifik, 
dapat melibatkan sistem respirasi, 
gastrointestinal, dan/atau sistem saraf pusat.

• Virus rabies termasuk virus RNA, dimana 
genome terdiri dari 5 protein: N, P, M, G, L.



Genome virus rabies



Struktur virus rabies (1)



Struktur virus rabies (2)



Epidemiologi & Cara Penularan

• Laporan WHO kejadian rabies tahun 2004 
menimbulkan kematian pada manusia sekitar 
55.000 (di Asia 31.000; di Afrika 24.000).

• Terjadi melalui kontak dengan binatang seperti 
anjing, kucing, kera, serigala, rubah, raccoon, 
kelelawar, dan ditularkan pada manusia melalui 
gigitan binatang atau kontak virus (saliva 
binatang) dengan luka pada host atau melalui 
membran mukosa.

• Transmisi dari manusia ke manusia belum 
pernah dilaporkan.



Perjalanan virus rabies di binatang

1. Raccoon digigit oleh binatang pengidap rabies
2. Virus rabies memasuki raccoon melalui saliva terinfeksi 

virus
3. Virus rabies menyebar melalui saraf menuju medula 

spinalis dan otak
4. Virus berinkubasi di tubuh raccoon selama 3-12 

minggu. Saat itu, raccoon belum tampak tanda-tanda 
sakit

5. Ketika virus rabies mencapai otak, akan berkembang 
dengan cepat, menuju kelenjar ludah, raccoon mulai 
timbul tanda-tanda terinfeksi

6. Binatang yang terinfeksi biasanya mati setelah 7 hari 
mulai timbulnya tanda-tanda terinfeksi



Manifestasi Klinik

• Masa inkubasi antara 3-4 bulan, bahkan 
ada berpendapat antara 7 hari-7 tahun.

• Gejala klinis pada manusia dibagi menjadi 
empat stadium :

1. Stadium Prodromal

2. Stadium Neurologik Akut

3. Disfungsi Batang Otak

4. Stadium Koma



Stadium prodromal

• Berlangsung 1-4 hari.

• Hampir sama flu-like signs seperti malaise, 
demam, sakit kepala, mialgia, nyeri 
menelan, batuk, mual, muntah, nafsu 
makan menurun.

• Gejala yang lebih spesifik: gatal dan 
parestesi pada luka bekas gigitan yang 
sudah sembuh.



Stadium neurologik akut
• Berlangsung 2-7 hari.
• Penderita mulai terdapat gejala-gejala disfungsi 

serebral, anxietas, konfusio, agitasi, kesadaran 
menjadi delirium, perubahan tingkah laku, 
hidrofobia, halusinasi dan insomnia.

• Gejala lain dalam fase neurologik akut: demam, 
fasikulasi otot, hiperventilasi dan konvulsi 
(gejala-gejala stadium eksitasi).

• Bila sudah lewat stadium eksitasi, penderita 
masuk ke stadium paralitik: paralisis pada 
ekstremitas yang digigit, mungkin difus atau 
simetris atau menyebar secara ascenden.



Stadium koma

• Apabila tidak terjadi kematian pada 
stadium neurologik akut, penderita dapat 
mengalami koma.

• Koma dapat terjadi dalam 10 hari setelah 
gejala rabies tampak.



Pemeriksaan laboratorium dan patologi

• Isolasi virus sangat baik dilakukan pada minggu pertama 
dari bahan yang berasal dari saliva, apus tenggorok, 
trakea, kornea, biopsi kulit dari folikel rambut di bagian 
leher belakang/tengkuk, cairan serebrospinal, dan 
kadang-kadang urin.

• Pada binatang yang terinfeksi, dideteksi dengan dFA 
(direct fluorescent antibody) test, ditemukan 
antigen/protein virus rabies pada jaringan binatang yang 
diperiksa.

• Deteksi RNA virus rabies dapat dilakukan melalui 
pemeriksaan Reverse-Transcriptase Polymerase Chain 
Reaction (RT-PCR).

• Gambaran histopatologi patognomonik: ditemukan 
badan Negri (Negri’s bodies) ukuran 0,25-27 m.



Negri’s bodies



Penatalaksanaan pada manusia

• Luka gigitan harus dicuci dengan sabun, 
dilakukan debridemen, dan diberikan 
desinfektan (alkohol 70%).

• Vaksin rabies diberikan secara intramuskular, 
belum jelas manfaatnya, diduga untuk 
menstimulasi imunitas seluler maupun humoral.

• Human rabies immunoglobulin (HRIG) diberikan 
profilaksis pasca paparan (post-exposure): 20 
IU/kgBB, dosis dinaikkan mungkin memberi efek 
yang lebih baik. HRIG dapat menetralkan virus 
rabies sebelum berinvasi ke sistem saraf.



• Antibodi monoklonal, pada percobaan binatang 
menunjukkan hasil Ab monoklonal dapat membersihkan 
infeksi virus rabies dari sistem saraf pusat.

• Ribavirin, obat antiviral mempunyai kerja sebagai 
imunomodulator, selain itu secara in vitro memiliki 
kemampuan melawan infeksi virus rabies.

• Interferon-alfa, mengadakan interaksi dengan sel-sel 
pada sistem imun khususnya sel T sitotoksik sebagai 
akibat terpaparnya antigen dari masuknya virus rabies.

• Ketamin, obat anestesi yang memiliki kerja menghambat 
replikasi virus rabies dengan cara menghambat proses 
transkripsi genome dari virus rabies.

• Kortikosteroid, tidak direkomendasi untuk terapi pada 
rabies kecuali untuk pengobatan insufisiensi 
adrenocortical.



TERIMA KASIH





Amoebiasis

• Amoebiasis (disentri amoeba, enteritis amoeba, 
kolitis amoeba) adalah penyakit infeksi usus 
besar yang disebabkan oleh parasit usus 
Entamoeba histolytica.

• Penyakit ini ditularkan secara fekal oral baik 
secara langsung (melalui tangan) maupun tidak 
langsung (melalui air minum atau makanan yang 
tercemar).

• Sebagai sumber penularan adalah tinja yang 
mengandung kista amuba yang berasal dari 
carrier.



Morfologi

• Entamoeba histolytica merupakan protozoa 
usus, sering hidup sebagai mikroorganisme 
komensal di usus besar manusia.

• Berubah menjadi parasit patogen pada kondisi 
tertentu dengan cara membentuk koloni di 
dinding usus dan menembus dinding usus 
sehingga menimbulkan ulserasi.

• Siklus hidup amoeba ada dua bentuk: tropozoit 
dan kista.



Patogenesis

• Tropozoit E.histolytica mula-mula hidup sebagai 
komensal di lumen usus besar.

• Faktor-faktor imunitas pasien, virulensi amuba, 
kondisi lingkungan  patogen  menembus 
mukosa usus  terjadi ulkus, dimulai daerah 
sekum, kolon asenden, rektum, sigmoid, 
apendiks dan ileum terminalis.

• Kadang-kadang amuba melalui sistem vena 
porta  abses hati amuba.

• Organ-organ lain : paru, otak, limpa lewat jalur 
pembuluh darah atau pembuluh getah bening.



Manifestasi Klinis

• Berdasarkan berat ringannya gejala yang 
ditimbulkan maka amoebiasis dapat dibagi 
menjadi :

1. Carrier (asimtomatik)

2. Amoebiasis intestinal ringan

3. Amoebiasis intestinal sedang

4. Disentri amoeba berat

5. Disentri amoeba kronik



Amoebiasis intestinal ringan

• Gejala perut kembung, nyeri perut ringan 
khususnya di daerah sigmoid

• Diare dengan tinja berbau busuk, kadang-
kadang bercampur darah dan lendir

• Panas subfebril

• Hepatomegali mungkin dijumpai



Amoebiasis intestinal sedang

• Nyeri perut lebih berat dari disentri ringan 
tetapi masih bisa melakukan aktivitas 
sehari-hari

• Panas

• Diare, bercampur darah dan lendir

• Hepatomegali



Disentri amoeba berat
Demam tinggi
Diare, disertai keluar darah yang banyak, dan bisa 
terjadi gangguan anemia

Disentri amoeba kronik
Gejalanya seperti disentri ringan, dimana serangan 
diare diselingi dengan periode normal atau tanpa 
gejala (beberapa bulan sampai tahun)



Pemeriksaan penunjang

• Pemeriksaan feses mikroskopik: dijumpai kista atau 
tropozoit.

• Pemeriksaan foto rontgen kolon dengan barium enema: 
gambaran filling defect, tetapi tidak khas untuk 
amoebiasis.

• Pemeriksaan sigmoidoskopi atau kolonoskopi: tampak 
ulkus dengan tepi menonjol, tertutup eksudat 
kekuningan.

• Pemeriksaan serologi :
- IFA (Indirect Fluorescent Antibody)
- ELISA
- Latex aglutination test
- Cellulosa acetate diffusion



Pengobatan

1. Carrier (asimtomatik)

a. Iodoquinol, dosis 3 x 650 mg selama 20 hari

b. Paromomycin, dosis 3 x 500 mg selama 10 hari

2. Kolitis akut

Metronidazole, dosis 3 x 750 mg peroral atau 
intravena selama 5 hari

3. Abses hati amoeba

a. Metronidazole, dosis 3 x 750 mg peroral atau 
intravena selama 5-10 hari

b. Tinidazole, dosis 2 gram peroral

c. Omidazole, dosis 2 gram peroral



Komplikasi

• Komplikasi intestinal :

1. Perdarahan usus

2. Perforasi usus

3. Ileus obstruktif

4. Intususepsi

5. Striktura/penyempitan usus

• Komplikasi ekstra intestinal :

1. Amoebiasis hati

2. Amoebiasis pleuropulmonal

3. Abses otak, limpa

4. Amoebiasis kulit



Demam Tifoid

• Demam Tifoid (Typhoid Fever, Enteric Fever, 
Typhus Abdominalis)

• Definisi : Infeksi sistemik pada manusia yang 
disebabkan oleh kuman Salmonella typhi
(S.typhi) yang secara konvensional manifestasi 
klinik klasik ditandai dengan panas tinggi, 
kesadaran menurun berupa apatis, bradikardia 
relatif, splenomegali, dan roseola serta 
gangguan gastrointestinal seperti obstipasi, 
mual, muntah, anoreksia, meteorismus dll.



Epidemiologi

• Secara global diperkirakan insidens demam 
tifoid di dunia sekitar 16 juta orang, dengan 
kematian 600.000 tiap tahun pada tahun 1984, 
tetapi 16 tahun kemudian perubahan 
epidemiologi global, insidens demam tifoid 
sekitar 21,6 juta orang & 216.510 kematian.

• Di Indonesia insidens penyakit ini masih tinggi, 
dianggap endemik, dijumpai sepanjang waktu, 
walaupun fluktuasi puncak didapatkan di bulan 
tertentu (misal saat musim kemarau).



• Penularan penyakit demam tifoid terdiri dari dua 
sumber yaitu penderita yang masih aktif dan 
carrier demam tifoid yang mengekskresikan 109

sampai 1011 kuman per gram feses. Carrier
adalah orang yang sembuh dari demam tifoid, 
tetapi masih terus mengekskresi kuman S.typhi 
dalam feses atau urin selama lebih dari satu 
tahun. Disfungsi kandung empedu dianggap 
merupakan predisposisi untuk terjadinya carrier 
demam tifoid.



• Di daerah endemik, transmisi melalui air yang 
tercemar kuman S.typhi, sedangkan pada 
daerah non endemik, transmisi karena makanan 
yang tercemar oleh carrier. Selain itu demam 
tifoid dapat juga tertular dari kerang-kerangan 
yang diambil dari air yang tercemar kotoran 
manusia, tumbuhan yang disuburkan dengan 
pupuk kandang dan dimakan mentah, serta 
susu dan produk susu yang telah tercemar 
kuman S.typhi.



Patogenesis

• Konsep lama : adanya kolonisasi 

mikroorganisme pada dinding usus dan 

selanjutnya invasi ke dalam peredaran darah.

• Konsep baru : puncak multiplikasi 

mikroorganisme berada dalam aliran darah 

sebelum mencapai traktus gastrointestinal, saat 

minggu pertama kuman S.typhi beredar dalam 

darah, jarang dapat diisolasi pada feses.



• Kuman S.typhi yang mengadakan multiplikasi 

dalam darah (fase bakteremi), proses ini tidak 

berlangsung lama oleh karena kuman ditangkap 

oleh sel-sel sistem retikuloendotelial limpa dan 

hati. Bakteremi pertama terjadi kira-kira 24-72 jam 

setelah kuman memasuki tubuh, biasanya belum 

timbul gejala klinik pada individu. Kuman yang 

tetap hidup di dalam sel-sel retikuloendotelial akan 

tersebar kemana-mana dan bila kuman tersebut 

dapat multiplikasi, maka kuman dapat memasuki 

kembali peredaran darah, menimbulkan bakteremi 

yang kedua.



• Fase bakteremi kedua berlangsung beberapa 

hari sampai minggu, dan menimbulkan gejala 

klinik.

• Pembelahan diri S.typhi terjadi dalam waktu 

kurang dari 30 menit, sehingga jumlah kuman 

dalam masa inkubasi 10-14 hari dapat mencapai 

jutaan.

• Dalam fase ini, semua organ secara berulang 

akan mengalami pemaparan secara terus 

menerus dengan S.typhi, sehingga mungkin 

terjadi pembentukan abses.

• Bila kuman S.typhi intraseluler bisa dihancurkan 

oleh sel-sel tubuh  terjadi perbaikan penyakit.



• Mekanisme patogenesis lainnya :

Mikroorganisme S.typhi yang masuk melalui 

lambung dengan perantara makanan atau 

minuman, harus melewati pertahanan lambung 

dengan suasana pH asam. Organisme yang 

berhasil lolos akan mencapai usus halus yang 

juga mempunyai pertahanan pada mukosanya 

seperti aktin, protein sitoskleleton a-aktinin, 

tropomiosin, talin, bila berhasil lolos akan 

menimbulkan kelainan menyeluruh.



• S.typhi bisa mencapai lamina propia melalui dua 
mekanisme :
– S.typhi berinteraksi dengan microfold cells, dome like 

epithelial cells yang menyelimuti plak payeri yang 
kemudian mencapai sel-sel limfoid.

– S.typhi mengalami proses internalisasi melalui 
enterosit memasuki membrane bound vacuoles dan 
masuk ke dalam mencapai bagian basal makrofag, 
sehingga terhindar dari proses eliminasi.

 Kekebalan host terganggu mencolok, sehingga 
terjadi translokasi S.typhi dari lumen ke submukosa, 
yang selanjutnya menyebar sebagai infeksi sistemik 
melalui saluran limfe dan duktus toraksikus masuk ke 
dalam peredaran darah menyebabkan bakteremi dan 
S.typhi berkembang biak secara sistemik.



Peranan endotoksin

• Bakteriolisis yang dilakukan oleh sistem 
retikuloendotelial merupakan upaya pertahanan tubuh di 
dalam pembasmian kuman. Akibat bakteriolisis maka 
dibebaskan endotoksin, yaitu suatu lipopolisakarida 
(LPS), yang akan merangsang pelepasan pirogen 
endogen dari lekosit, sel-sel limpa, sel Kupfer hati, 
makrofag, sel PMN dan monosit. Pirogen ini beredar 
dalam darah dan bekerja mempengaruhi pusat 
termoregulator di hipotalamus, sehingga terjadi demam 
sebagai salah satu gejala spesifik.





Diagnosis

• Diagnosis demam tifoid berdasar pada keluhan 
dan gejala klinik atau hasil pemeriksaan serologi 
Widal/koglutinasi positif atau terdapatnya S.typhi 
pada biakan darah, feses, urin, aspirat sumsum 
tulang. Temuan DNA dengan pemeriksaan PCR 
(polymerase chain reaction)  spesifisitas tinggi. 
Uji Dipstick merupakan uji yang menjanjikan.

• Apabila isolasi kuman pada media biakan positif 
S.typhi  diagnosis demam tifoid ditegakkan.

• Tetapi bila hasil biakan negatif tidak menyingkirkan 
diagnosis demam tifoid.



• Pemeriksaan serologik Widal bisa 
menimbulkan reaksi positif palsu maupun 
negatif palsu tergantung pada keadaan :

– Positif palsu, bila pernah menderita demam 
tifoid sebelumnya, mempunyai penyakit 
imunologik yang mempunyai sensitifitas sama

– Negatif palsu, bila tubuh belum terbentuk 
antibodi (pemeriksaan sebelum demam hari 
ke-7), sudah diterapi antibiotika sebelumnya, 
penderita dalam keadaan berat.



Kriteria diagnosis
• Menurut beberapa ahli penyakit infeksi di Surabaya : 

demam 7 hari atau lebih, lidah tifoid, hepatosplenomegali, 
meteorismus, gangguan sensorium, bradikardia relatif.

• Sariano 1975 : panas 5 hari atau lebih, adanya keluhan 
dan gejala yang menyokong demam tifoid, tinggal di 
daerah endemik, riwayat adanya pemaparan dengan 
kuman S.typhi, faktor pendukung (sosial ekonomi, 
pekerjaan).

• Soeharyo 1990 : demam 7 hari atau lebih, hepato/ 
splenomegali, bradikardia relatif, lidah tifoid dan gangguan 
gastrointestinal.

• Nelwan 2004 : gejala febris, nyeri kepala, kelemahan, 
nausea, nyeri abdomen, anoreksia, muntah, motilitas 
terganggu, insomnia, hepatomegali, splenomegali, 
bradikardia relatif, lidah tifoid, melena, kesadaran 
menurun.



Kriteria diagnosis menurut Soeharyo

No. Gejala dan Tanda Skor

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Demam 7 hari atau lebih

Gangguan gastrointestinal

Nyeri abdomen

Distensi abdomen

Bradikardia relatif

Kesadaran menurun

Roseola

Lidah tifoid

Hepatomegali

Splenomegali

2

1

1

2

2

2

1

1

1

2



Kriteria diagnosis menurut Nelwan
No. Gejala dan Tanda Skor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Demam 7 hari atau lebih
Kesadaran apatis
Lidah tifoid
Bradikardia relatif
Feses hitam
Demam < 7 hari
Cephalgia (nyeri kepala)
Rasa lemah
Mual
Muntah
Gangguan motilitas sal.cerna
Nyeri perut
Anoreksia
Susah tidur
Splenomegali
Hepatomegali

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1



Komplikasi

• Abdominal : perdarahan dan perforasi gastrointestinal, 
hepatitis, kolesistitis

• Kardiovaskular : miokarditis

• Neuropsikiatri : ensefalopati, delirium, gangguan 
psikotik, meningitis

• Respirasi : bronkitis, pneumonia

• Hematologi : anemia, DIC (disseminated intravascular 
coagulation)

• Lain-lain : abses fokal



Pengelolaan

1. Perawatan umum

2. Pengelolaan dietetik

3. Pengobatan medikamentosa

a. Pengobatan spesifik

b. Pengobatan simtomatik

c. Pengobatan suportif

4. Pengobatan komplikasi



Perawatan umum

• Tirah baring, hanya kegiatan sehari-hari 
yang perlu bisa dilakukan di tempat

• Kebersihan diri termasuk oral higiene dan 
lingkungan diperhatikan

• Untuk menghindari penularan, dianjurkan 
tempat perawatan khusus



Pengelolaan dietetik

• Stadium akut : Diet cukup kalori (2500 kal/hari), 
protein, rendah serat, cairan dan elektrolit dan 
mudah dicerna, bila stadium akut telah dilewati : 
diet roti, nasi lunak, ikan rebus dan buah-
buahan.

Pengobatan medikamentosa

• Spesifik : kloramfenikol, kotrimoksasol, ampisilin, 
amoksisilin, thiamfenikol, sefalosporin generasi 
ke-3, kuinolon (siprofloksasin, norfloksasin, 
ofloksasin, pefloksasin)

• Pengobatan simtomatis, biasanya mual, muntah, 
diare, obstipasi, distensi abdomen.



• Kloramfenikol : 2-3 gram/hari atau 50-75 mg/kgBB/hari 
terbagi tiap 6 jam dengan total pengobatan 14 hari.

• Kotrimoksasol, tiap tablet terdiri dari 400 mg 
sulfametoksasol dan 80 mg trimetoprim), diberikan 2 x 2 
tablet per hari selama 14 hari.

• Amoksisilin : dosis 75-100 mg/kgBB/hari, selama 14 hari.

• Siprofloksasin, diberikan 2 x 500 mg/hari, selama 5-7 hari.

• Ofloksasin : dosis 15-20 mg/kgBB/hari, selama 5-7 hari.

• Norfloksasin, diberikan 2 x 400 mg/hari, selama 7 hari.

• Sefalosporin generasi ke-3 (Cefixime) : dosis 20 mg/kgBB/ 
hari, selama 7-14 hari





• Pengobatan suportif, bertujuan memperbaiki 

keadaan umum penderita, bila ada gangguan 

keseimbangan cairan perlu pemberian koreksi 

cairan dan elektrolit.

• Pengobatan komplikasi perdarahan dan perforasi 

intestinal, tindakan khusus / operatif dilakukan bila 

terjadi perforasi yang mendadak dan dijumpai 

banyak pus/nanah di rongga perut yang harus 

segera dibersihkan.


