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PERNYATAAN  
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diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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ABSTRAK  

Kautsar Hidayatullah, G0006103, 2010, Hubungan antara Gambaran Radiologis 
Pasien TB Paru Post Primer dengan Uji Serologis IgG Anti-TB. Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret.  

Latar Belakang: Pemeriksaan radiologis pada pasien TB paru post primer 
memberikan gambaran yang khas, dan dapat membedakan antara gambaran TB 
primer dan post primer.  Uji serologis terhadap pasien TB memberikan hasil 
dengan tingkat spesifisitas dan sensitifitas yang cukup baik. Penelitian ini 
bertujuan untuk membuktikan hubungan antara gambaran radiologis pada pasien 
TB paru post primer dan uji serologis IgG anti-Tb. 

Metode: Penelitian ini bersifat observasional laboratorik yang dilakukan di Balai 
Besar Kesehatan Penyakit Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta dan Bagian 
Radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi. Subjek penelitian sebanyak 
35 pasien dengan gejala sugestif TB paru yaitu batuk produktif ;lebih dari 2 
pekan, berat badan turun drastis, demam, malaise, nyeri dada dan sesak nafas. 
Subjek diperiksa secara radiologis thoraks. Setelah itu diambil sampel darahnya 
sebanyak 5 cc untuk diuji serolgis IgG dengan alat imunoromatografi. Hasil dari 
kedua pemeriksaan akan diuji hubungannya menggunakan program SPSS 17.0 for 
Windows dengan uji Chi Square.  

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan terdapat 8 pasien dengan hasil rontgen (+) 
dan serologis (+), 17 pasien dengan rontgen (+) dan serologis (-), 2 pasien dengan 
rontgen  (-) dan serologis (+), dan 8 pasien dengan rontgen dan serologis (-). 
Analisis statistik menunjukkan expected count yang kurang dari 5 ada pada 1 sel 
(< 50%),  artinya data memenuhi syarat untuk dilakukan Uji Chi Square. Hasil uji 
Chi Square menunjukkan p = 0.478 (p > 0.05) yang menandakan tidak adanya 
hubungan antara kedua variable yang diuji.  

Kesimpulan : Dari hasil penelitian ini tidak didapatkan hubungan antara hasil uji 
serologis IgG anti_TB dengan gambaran post primer TB pada pasien Tb paru. 

 

Kata Kunci : TB paru, TB Post Primer, IgG anti-TB 
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ABSTRACT  

Kautsar Hidayatullah, G0006103, 2010, Correlation between Post Primary 

Chest X-Ray of Patient with Pulmonary TB and IgG Anti-TB Serological Test. 

Faculty of Medicine University of Sebelas Maret. 

Background : Radiological examinations in post-primary pulmonary TB patient 
gives a typical picture, and can distinguish between the description of primary and 
post primary tuberculosis. Serological test for TB patients gives results with goog 
level of specificity and sensitivity. This study aimed to prove the relationship 
between the radiological picture of post-primary in patients with lung tuberculosis 
and IgG serological testing of anti-Tb. 

Methods : This was an observational research laboratory conducted in Balai 
Besar Kesehatan Penyakit Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta and Department 
of Radiology, Rumah Sakit Daerah Dr. Moewardi. Research subjects were 35 
patients with suggestive symptoms of pulmonary TB like productive cough of 
more than two weeks, drastic weight loss, fever, malaise, chest pain and shortness 
of breath. Radiography of thorax was inspected, then he had taken as much as 5 cc 
of blood sample to be tested by IgG imunochromatography serolgis test. Relation 
from both examinations will be tested using SPSS 17.0 for Windows with Chi 
Square test. 

Result : The results showed that 8 patients with post primer X-ray (+) and 
serological (+), 17 patients with X-rays (+) and serological (-), 2 patients with X-
rays (-) and serological (+), and 8 patients with X-ray and serological (-
). Expected count in statistical analysis shows that there are fewer than five in one 
cell (<50%), meaning that the data be eligible for the Chi Square. Results of Chi 
Square test showed p = 0478 (p> 0.05), indicating no significant correlation 
between the two variables tested.  

Conclusion : From this study showed no correlation between IgG anti_TB and 
Post Primary chest X-ray on patient with pulmonary TB. 

 
 
Keywords: Pulmonary TB, Post Primary TB, IgG anti-TB serological test. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Di Indonesia, peyakit TBC menempati peringkat kedua penyebab kematian 

terbesar setelah penyakit jantung dan pembuluh darah (Yulianto, 2007). Setiap 

tahunnya terjadi 140.000 kematian yang diakibatkan oleh TBC. Menurut WHO, satu 

penderita TBC bisa menular kepada 10 – 15 orang yang sehat. WHO memperkirakan 

pada tahun 2005, 34% penderita TBC di dunia berada di kawasan Asia Tenggara 

(WHO, 2007). Pada banyak kasus, kuman TBC menyerang paru (penyakit TB paru) 

manusia pada usia antara 15-54 tahun. Pada usia ini, penurunan produktifitas dari 

penduduk dapat menurunkan pertumbuhan dan perkembangan negara tersebut. 

Bakteri M. tuberculosis pertama kali ditemukan oleh Robert Koch. 

Berbentuk batang dan bersifat tahan asam sehingga dikenal juga sebagai Batang 

Tahan Asam (BTA). Sifat hidrofobik permukaan selnya menyebabkan bakteri ini 

tahan terhadap zat kimia seperti asam dan basa. Selain itu, kemampuan hidupnya 

dalam sel monosit dan sel megakariosit menyebabkan bakteri ini sulit dieliminasi 

dengan kemoterapi atau sistem pertahanan tubuh sendiri. Pada akhirnya dapat 

membantu timbulnya resistensi mikobakterium (Jawetz et al, 2008).   

Penularan TBC terjadi melalui udara yang berasal dari batuk atau dahak 

penderita TB dengan BTA positif. Droplet (percikan dahak) yang mengandung kuman 
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TB menginfeksi manusia melalui saluran pernapasan. Dari saluran pernapasan dapat 

menyebar secara luas dalam tubuh melalui sistem peredaran darah dan sistem 

limfe. Seseorang yang terinfeksi primer menyebabkan beberapa reaksi seperti 

timbulnya lesi eksudatif, kelenjar limfe membesar, dan uji tuberculin positif.  

Diagnosis pasti TB paru didapat dari pemeriksaan mikroskopis adanya basil 

tuberkulosis dan kultur kuman pada media tertentu yang memakan waktu 

berminggu-minggu. Pada pemeriksaan mikroskopis sering terjadi false negatif 

karena tidak berhasil menemukan kuman pada sampel. Alternatif diagnosis yang lain 

adalah pemeriksaan radiologis dan uji serologis. 

Pemeriksaan radiologis untuk mendeteksi pasien TB paru post primer 

memberikan gambaran yang khas, namun belum bisa menegakkan diagnosis secara 

pasti. Melalui pemeriksaan radiologis, dapat dibedakan antara gambaran TB primer 

dan post primer.  

Uji serologis terhadap pasien TB memberikan hasil dengan tingkat 

spesifisitas dan sensitifitas yang cukup baik. Prinsip uji serologis/serodiagnosis 

adalah mendeteksi adanya antibodi yang terbentuk melalui respon adaptif sel imun. 

Dengan serodiagnosis, dapat mempertegas diagnosis yang dihasilkan pada 

pemeriksaan radiologis. Pada penelitian ini akan diteliti hubungan antara uji 

serologis IgG anti-Tb dan gambaran radiologis pasien TB paru post primer. 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Adakah hubungan antara gambaran radiologis pada pasien TB paru post 

primer dengan uji serologis IgG anti-Tb? 
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C. Tujuan Penelitian 

Membuktikan hubungan antara gambaran radiologis pada pasien TB paru 

post primer dan uji serologis IgG anti-Tb. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui hubungan antara gambaran radiologis pada pasien TB paru post 

primer dengan hasil uji serologis IgG anti Tb. 

2. Sebagai pertimbangan untuk dilakukan penelitian selanjutnya 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Anatomi dan Fisiologi Paru 

Paru-paru manusia merupakan dua buah organ yang lunak dan 

berongga. Di dalam mediastinum, paru dipisahkan oleh jantung, pembuluh 

darah, dan struktur lain mediastinum. Masing-masing paru berbentuk 

konus, memiliki apeks yang tumpul dan menjorok keatas serta dilapisi 

oleh pleura yang terikat dengan paru pada bagian hilusnya. Pada hilus 

pulmonalis yang terletak di bagian medialnya  terdapat suatu lekukan 

tempat masuknya bronkus, pembuluh darah dan saraf ke paru-paru untuk 

membentuk radiks pulmonalis (Snell, 2007).  

Paru-paru kanan sedikit lebih besar dari paru-paru kiri dan dibagi 

oleh fisura oblikua dan fisura horisontalis menjadi 3 lobus, yaitu lobus 

superior, medius dan inferior. Sedangkan paru-paru kiri dibagi oleh fisura 

oblikua menjadi 2 lobus, yaitu lobus superior dan inferior (Snell, 2007).  

Bronkus merupakan bagian dari traktus respiratorius yang 

memasuki hilus paru. Setiap bronkus lobaris akan bercabang menjadi 

beberapa bronkus segmentalis. Bronkus segmentalis yang masuk ke lobus 

paru-paru secara struktural dan fungsional adalah independen, dan 
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dinamakan segmen bronkopulmonalis. Segmen ini berbentuk piramid, 

mempunyai apeks yang mengarah ke radiks pulmonalis dan basisnya 

mengarah ke permukaan paru-paru. Tiap segmen dikelilingi oleh jaringan 

ikat, dan selain bronkus juga diisi oleh arteri, vena, pembuluh limfe dan 

saraf otonom (Snell, 2007). 

Traktus respiratorius berakhir pada alveolus. Alveolus adalah 

kantong udara terminal yang berhubungan erat dengan jejaring kaya 

pembuluh darah. Sirkulasi pulmonal memiliki aliran udara tinggi dengan 

tekanan yang rendah, kurang lebih 50 mmHg. Paru-paru dapat 

menampung sampai 20% volume darah total, dan hanya 10% dari volume 

tersebut yang tertampung dalam kapiler (Snell, 2007). Yang terpenting 

dari sistem ventilasi paru-paru adalah upaya terus menerus untuk 

memperbarui udara dalam area pertukaran gas paru-paru. Pertukaran gas 

secara difusi terjadi antara alveoli dan pembuluh kapiler paru-paru. Difusi 

terjadi berdasarkan prinsip perbedaan tekanan parsial gas yang 

bersangkutan (Guyton dan Hall, 1996). 

2. Tuberkulosis Paru (TB Paru) 

a. Morfologi  

Bakteri M. tuberculosis pertama kali ditemukan oleh Robert Koch 

(Jawetz et al., 2008). Mycobacterium non pathogen merupakan mikroflora 

normal dalam tubuh. Bakteri M. tuberculosa merupakan bakteri patogen 

berbentuk batang non-motil yang sering menginfeksi manusia. Bakteri M. 
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tuberculosa memiliki panjang 2-4 µm dan lebar 0.2-0.5 µm. Sifatnya yang 

obligat aerob menjadi sebab bakteri ini sering berkoloni di lobus atas paru 

yang merupakan daerah dengan aliran udara maksimal (Todar, 2009).  

M. tuberculosis dikenal juga sebagai bakteri Batang Tahan Asam. 

Sifat hidrofobik permukaan selnya menyebabkan bakteri ini tahan terhadap 

zat kimia seperti asam dan basa (Jawetz et al., 2008). Dalam media 

Lowenstein-Jensen koloni M. tuberculosa berbentuk kecil kekuningan. 

Pewarnaan dengan Ziehl-Neelsen memberikan warna merah muda dalam 

pemeriksaan miksroskopis. Warna merah muda berasal dari carbol fuchsin 

yang terkandung dalam Ziehl-Neelsen. Untuk memeriksa secara 

mikroskopis, dibutuhkan 10.000 bakteri per ml sputum dengan perbesaran 

100 x (Todar, 2009). 

b. Infeksi Mycobacterium tuberculosa 

Kuman TB menginfeksi manusia melalui partikel di udara yang 

mengandung bakteri M. tuberculosis ketika batuk atau bersin. Partikel di 

udara ini sering disebut droplet. (Cohen dan Durhan, 1994).Kuman dalam 

droplet tersebut dapat bertahan hidup diudara pada suhu kamar selama 24-

48 jam. Melalui saluran pernapasan, kuman menyebar ke bagian tubuh 

lainnya melalui sistem peredaran darah, saluran limfe, atau langsung ke 

bagian tubuh lainnya (Pusat Informasi Infeksi, 2007).  

Dalam siklus hidupnya, bakteri tuberkulosa temasuk parasit yang 

fakultatif intraseluler. Sel inang utamanya adalah makrofag dan sel 
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megakariosit (Todar, 2009).  Melalui kemampuan hidupnya dalam sel imun 

tubuh inilah menyebabkan bakteri TB sulit dieliminasi dengan kemoterapi  

atau sistem pertahanan tubuh sendiri. Pada akhirnya dapat membantu 

timbulnya resistensi mikobakterium (Jawetz, et a.l, 2008). Daya infeksius 

seorang terhadap kuman ditentukan oleh konsentrasi droplet dalam udara 

dan lamanya menghirup udara tersebut (Pusat Informasi Infeksi, 2007).  

Gejala klinis yang biasa ditemukan pada pasien dengan TB paru 

berupa batuk produktif lebih dari 2 minggu, penurunan berat badan, lemah, 

letih, suhu tubuh meningkat sedang terutama pada siang dan sore hari, 

berkeringat pada malam hari, dan nyeri dada (Cohen dan Durhan, 1994). 

c. Respon Imun terhadap Infeksi Tuberkulosis 

1) Respon Imun Alami 

Tahap pertama infeksi adalah terjadinya inhalasi tuberkel basil 

yang selanjutnya akan difagosit oleh makrofag dan sebagian langsung 

dihancurkan. Mikobakterium yang tidak dihancurkan akan 

bermultiplikasi di dalam sel makrofag. Setelah makrofag 

mempresentasikan antigen kepada sel T, selanjutnya dua hingga tiga 

minggu setelah infeksi, sel T akan berkembang dan mengaktivasi lebih 

banyak makrofag untuk menghancurkan mikobakterium intraseluler. 

Basil menginvasi makrofag melalui beberapa reseptor yaitu complement 

receptor (CR), mannose receptor (MNR), dan scavenger receptor. Setelah 

fagositosis, adanya TLRs (Toll-like receptors) pada fagosome akan 

menjembatani aktivasi makrofag lebih lanjut dan produksi sitokin 
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proinflamasi seperti IL-12, TNF-α, IL-1β, dan IL-6. IL-12 merupaka faktor 

utama pertahanan host melawan M. tuberculosis. IL-12 yang banyak 

ditemukan dalam granuloma, pleurisy dan limfadenitis ini juga berperan 

penting dalam produksi IFN-γ. TNF-α  dan IL-1β berperan pada 

pembentukan granuloma dan induksi aktivasi makrofag. IL-6 memiliki 

dua peran sekaligus sebagai pro dan anti inflamasi (Crevel et al., 2002).  

Mekanisme penghancuran M. tuberculosis dalam fagolisosom 

melibatkan juga adanya reactive oxygen intermediates (ROI) atau 

reactive nitrogen intermediates (RNI). ROI dan RNI berperan dalam 

mendestruksi M. tuberculosis. Selain itu, mekanisme pertahanan 

terhadap invasi bakteri adalah apoptosis. Apoptosis terjadi untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri tuberkulosis. Sitokin yang berperan 

menginduksi apotosis adalah TNF-α (Crevel et al., 2002). 

 

 

2) Respon Imun Didapat ( Imunoglobulin ) 

Presentasi antigen oleh makrofag merupakan tahap awal proses 

imun adaptif. Pertama, MHC II pada makrofag akan mempresentasikan 

antigen pada sel T CD4+. Kedua, MHC I akan mempresentasikan antigen 

pada sel  T CD8+. Adanya molekul MHC I dan II menentukan kemampuan 

individu untuk merespon antigen mikobakteri (Crevel et al., 2002). 
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Tahap kedua adalah kostimulasi memulai adanya stimulasi sel T. 

Sinyal kostimulasi diperankan oleh B-7.1 dan B 7.2 yang diekspresikan 

oleh makrofag dan dendritik. Tanpa adanya agen kostimulasi, presentasi 

antigen hanya akan meningkatkan apoptosis sel T (Crevel et al., 2002).  

Selanjutnya, sitokin yang diproduksi oleh makrofag dan sel 

dendrite berguna untuk menstimulasi sel T limfosit (Crevel et. al., 2002). 

Atas stimulasi IFN-γ, sel T berdiferensiasi menjadi sel Th-2 yang nantinya 

akan mengaktivasi sel B limfosit untuk memproduksi antibodi. Pada fase 

akut akan dibentuk imunoglobulin M (Ig M) dan selanjutnya akan 

terbentuk imunoglobulin G (Ig G). 

d. Bentuk Infeksi Tuberkulosis 

Berdasar organ yang terinfeksi, infeksi M. tuberculosis terbagi 

menjadi 2 yaitu infeksi intrapulmonal (TB paru) dan ekstrapulmonal. Infeksi 

ekstrapulmonal terjadi karena penyebaran secara hematogen. Kelainan 

ekstrapulmonal oleh infeksi bakteri tuberkulosis berupa infeksi pada saluran 

nafas atas (epiglotis, laring, faring), lapisan mening yang disebut meningitis 

tuberkulosa, tuberkulosis perikardium, tuberkulosis pada limfonodus, 

tuberkulosis pada saluran kencing, tuberkulosis tulang dan persendian, 

tuberkulosis usus dan peritoneum, tuberkulosis mata, dan  tuberkulosis 

kutan dan sub kutan. Beberapa bentuk infeksi ekstrapulmonal cukup jarang 

ditemui. Infeksi ekstrapulmonal yang sering ditemui adalah tuberkulosis 

limfonodus, tuberkulosis tulang dan meningitis tuberkulosa (Crofton et al., 

1999). 
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Sedangkan berdasar pada prosesnya infeksi tuberkulosis dibagi 

menjadi dua yaitu infeksi primer, post primer, dan tuberkulosis milier. 

Infeksi primer terjadi pada saat infeksi pertama kali oleh M. tuberculosa, 

biasanya pada anak-anak. Kelainan rontgen pada penyakit ini dapat 

berlokasi dimana saja, namun sarang-sarang pada parenkim paru sering 

disertai pembesaran kelenjar limfe regional (komplek primer) dengan 

komplikasi yang mungkin timbul adalah pleuritis (Rasad, 2008).  

 Infeksi sekunder atau post primer terjadi pada orang dewasa. 

Diketahui bahwa infeksi post primer timbul pada seorang yang dimasa 

kecilnya pernah menderita tuberkulosis primer yang tidak diketahui dan 

menyembuh sendiri. Sarang-sarang yang terlihat pada foto rontgen biasanya 

terletak di lapangan atas dan segmen apikal lobus bawah dan biasanya 

disertai dengan pleuritis. Pembesaran kelenjar limfe pada infeksi post 

primer jarang ditemukan (Rasad, 2008). Sedangkan tuberkulosis milier 

terjadi akibat penyebaran bakteri tuberkulosis secara hematogen. Bentuk 

infeksi ini terjadi antara 2-6% pada penderita infeksi Tb primer (Jeong & Lee, 

2008). 

3. Diagnosis TB Paru 

Sejak ditemukannya bakteri M. tuberculosis oleh Robert Koch, standar 

diagnosis pada TB paru disandarkan pada hasil kultur, pemeriksaan radiologis 

dan tuberculin skin test (TST). Standar baku diagnosis pada TB paru yang cukup 

mudah dan murah adalah ditemukannya kuman basil mikobakterium melalui 

pemeriksaan mikroskopis bakteri tahan asam (BTA) (Crafton et al., 1999). Tiap 
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tahun terdapat 8 – 10 juta kasus TB paru ditemukan. Dan alat diagnosis saat ini 

belum cukup untuk mengatasi epidemik TB. Dalam 5 tahun terakhir, diagnostik 

TB mengalami perkembangan yang cukup signifikan (Lavlani, 2007). Namun 

kembali lagi terkendala pada masalah ekonomi dan keefektifannya bila 

diterapkan di negara berkembang. Pemeriksaan gambaran radiologis 

merupakan cara diagnostik yang masih sering digunakan di Indonesia. 

Gambaran efusi pleura pada pemeriksaan radiologis masih sering ditemukan 

pada pasien dengan TB paru di negara berkembang (Lee et al., 1992). Alternatif 

lain dalam diagnostik TB adalah menggunakan pemeriksaan serologis IgG anti-

Tb. 

a. Pemeriksaan Radiologis TB Paru 

Pemeriksaan radiologis sangat penting untuk diagnosis TB paru. 

Adanya gejala klinis TB paru yang sugestif hampir selalu ditemukan kelainan 

pada foto rontgen. Bila klinis mendukung tetapi pada pemeriksaan 

radiologis foto rontgen >10 minggu postinfeksi negative, maka ini 

merupakan tanda yang kuat bahwa yang diderita bukanlah tuberkulosis 

(Rasad, 2008). 

Dari bentuk kelainan pada gambaran radiologis dapat diperoleh 

kesan tentang tanda-tanda aktivitas penyakit. Namun kepastian diagnosis 

pasti hanya diperoleh melalui kombinasi dengan hasil pemeriksaan 

mikroskopis bakteriologis. Pemeriksaan radiologis penting untuk 

dokumentasi, penentuan lokasi dari tanda perbaikan atau perburukan 

penyakit. Pembuatan foto rontgen dengan proyeksi posterior-anterior (PA) 
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adalah suatu keharusan. Bila perlu disertai proyeksi-proyeksi tambahan yang 

lain (Rasad, 2008). Pada Tb paru, gambaran radiologis dibedakan menjadi 

tuberkulosis primer dan post primer (sekunder). 

Menurut American Tuberculosis Association, gambaran radiologis 

tuberkulosis post primer dibagi menjadi 3 (Rasad, 2008) yaitu : 

1) Tuberkulosis minimal (minimal tuberculosis) : yaitu luas sarang-sarang 

tidak melebihi daerah yang dibatasi oleh garis median, apeks, dan iga 2 

depan; sarang soliter dapat berada dimana saja, tidak harus dalam 

daerah tersebut. Tidak ditemukan adanya kavitasi. 

2) Tuberkulosis lanjut sedang (moderately advanced tuberculosis) yaitu 

luas sarang-sarang yang bersifat bercak-bercak tidak melebihi luas satu 

paru, sedangkan cavitasinya berdiameter tidak lebih dari 4 cm. Sifat 

bayangan berupa awan-awan yang menjelma menjadi daerah 

konsolidasi homogeny yang luasnya tidak boleh lebih dari satu lobus 

paru. 

3) Tuberkulosis sangat lanjut (far advanced tuberculosis) yaitu luas daerah 

yang terdapat sarang-sarang lebih daripada kedua klasifikasi diatas, atau 

bila ada kavitas maka diameternya lebih dari 4 cm.  

Pada pasien TB paru post primer tampak gambaran umum yang 

khas berupa konsolidasi heterogenus yang kurang lengkap atau fokal pada 

segmen apikal dan posterior dari lobus atas, serta segmen superior dari 

lobus bawah. Gambaran yang umum ditemukan berupa nodul dan opasitas 
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yang linier. Tanda radiologis khusus dan spesifik TB paru post primer adalah 

gambaran adanya kavitasi, yang ditemukan pada 20-45 % pasien. Kavitasi ini 

menandakan adanya proses aktif infeksi TB yang nantinya akan sembuh 

membentuk lesi fibrotik. Limfadenopathy mediastinum dan hilus yang 

umum pada Tb primer jarang terlihat pada TB post primer. Selain itu, 

gambaran efusi pleura dapat terlihat sendiri pada TB post primer meski 

tidak didapatkan gambaran lain yang khas (Jeong & Lee, 2008). 

Tuberkuloma dapat terlihat pada tuberkulosis primer dan post-

primer. Gambaran radiologis yang telihat adalah  nodul yang tersebar, dan 

lebih sering terlihat pada bagian atas lobus. Lesi satelit yang berupa nodul 

kecil yang tersebar dapat terlihat  pada 90% pasien. 

Penyebaran infeksi dari lobus atas ke bawahnya akan terlihat 

gambaran yang khas, disebut upstairs-downstairs pattern. Gambaran ini 

mengikuti jalan nafas yang seperti anak sungai dan terlihat gambaran acinar 

shadow dengan batas tidak tegas. Terjadinya penampakan tersebut 

dikarenakan  mulai terinfeksinya jalan nafas yang sebelumnya belum 

terinfeksi.   

Lesi yang terlihat kemudian dijelaskan penampakan dan lokasi, 

bersamaan dengan ciri-ciri radiografik dari tuberkulosis pulmoner. Lesi di 

daerah pulmoner lebih lanjut  diklasifikasikan menjadi tiga berdasarkan 

lokasi relatif dalam paru, yaitu: 
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1) Periferal. Jika lesi terlihat 1-2cm dari pleura, atau sangat dekat dengan 

pleura.  

2) Sentral. Jika lesi terlihat lebih dari 1-2cm dari pleura. 

3) Tidak terdefinisikan. Jika lesi tidak dapa dikategorikan ke dalam dua 

jenis klasifikasi di atas. 

 

 

 

 

Gambar 1. Rontgen TB Paru Post Primer 

b. Pemeriksaan Serologis IgG anti-Tb 
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Pemeriksaan serologis untuk tuberkulosis pertama kali ditemukan 

oleh Arloing pada tahun 1898 dengan tehnik hemaglutinasi. Dan pada hari 

ini, pemeriksaan serologis TBC berkembang dengan pesat dan menggunakan 

prinsip antigen-antibodi (Okuda, 2004). 

Prinsip pemeriksaan serologis adalah deteksi antibody IgG yang akan 

terikat dengan 5 antigen M. tuberculosis yang telah terpurifikasi. Salah satu 

antigen tersebut adalah antigen dengan berat 38 kD yang menjadi tanda 

infeksi aktif tuberkulosis (Bartolini et al., 2002). IgG dapat dideteksi 

keberadaanya pada serum penderita pada 1-2 bulan setelah infeksi bakteri 

Mycobacterium tuberculosis. Test ini memiliki tingkat sensitivitas dan 

spesifisitas yang cukup baik namun tidak cukup baik untuk penggunaan 

diagnostik rutin (Okuda, 2004; Ahmad, 2002; Jawetz et al., 2008). 

M. tuberculosis memiliki kapsul dengan struktur protein yang 

dengan unsur lain membentuk antigen yang nantinya akan dikenali oleh 

tubuh. Antigen ini akan mengaktifkan sel-sel imunitas dan komplemen. Pada 

beberapa isolat antigen yang didapat, Mycobacterium tuberculosis memiliki 

beberapa antigen yang berbeda satu sama lain, hal ini menimbulkan respon 

antibody yang berbeda dari masing-masing pasien yang diteliti 

(Okuda,2004).  

Beberapa jenis antigen yang terdapat pada dinding sel 

Mycobacterium tuberculosis antara lain Tuberculous Glycolypid (TBGL); 

Lypoarabinomannan (LAM); Antigen-60 (A60); golongan trehalose yang 

mengandung glycolipid, seperti 2,3-di-asiltrehalose, 2,3,6-triasiltrehalose, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



cord factor (6,6'-dimycolate), dan sulfolipid I (SL-I). Masing-masing antigen 

ini akan memicu timbulnya imunoglobulin yang berbeda, dan tidak setiap 

pasien memiliki semua immunoglobulin tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh 

karena respon HLA manusia (Okuda, 2004).  

Reaksi silang dalam melakukan tes serologis sering kali 

menimbulkan false-positif, hal ini terjadi karena infeksi TBC yang bersifat 

laten. Tingkat sensitivitas dalam tes ini paling tinggi menggunakan antigen-

60, namun tingkat senstivitas ini akan sangat meningkat jika semua antigen 

yang terdapat di dinding sel disertakan. Okuda melakukan penelitian dengan 

menggunakan semua antigen ini, dan peningkatan sensitivitas menjadi >88% 

dan spesifitas >90%. Namun, penggunaan antigen-60 sebagai antigen yang 

akan di tes sudahlah cukup (Okuda, 2004).  

 

B. Kerangka Pemikiran 

 
Infeksi kuman TB 

Ig G Anti-TB 

· Tuberculous Glycolypid (TBGL) 
· Lypoarabinomannan (LAM) 
· Antigen-60 (A60) 
· 2,3-di-asiltrehalose, 2,3,6-

triasiltrehalos, cord factor (6,6'-
dimycolate) 

· sulfolipid I (SL-I). 

Post Primer Primer  

Serologis Gambaran Radiologis FotoThorax 

 

1. Minimal tuberculosis 
2. Moderate advanced 

tuberculosis 
3. Far advanced 
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C. Hipotesis 

Terdapat Hubungan Antara Uji Serologis IgG Anti-Tb dengan Gambaran 

Radiologis Pada Pasien TB Paru Post Primer. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat observasional laboratorik 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) 

Daerah Surakarta dan Rumah Sakit daerah dr Moewardi bagian Radiologi Fakultas 

Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

C. Subjek Penelitian. 

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasien radiologi dengan 

gejala klinis TB, dan dengan jumlah sampel sebanyak > 35.  

1. Kriteria inklusi 

a. Laki-laki atau wanita 

b. Pasien dengan hasil pemeriksaan BTA positif 

c. Inspirasi cukup, dalam arti tampak: 

1) Costa anterior tampak 6 pasang 

2) Costa posterior tampak 10 pasang 

2. Kriteria eksklusi: 

a. Pasien dengan gangguan sistem imun, seperti AIDS. 

b. Pasien dengan penyakit hati. 
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D. Teknik Sampling. 

Teknik sampling yang dipakai adalah Consecutive random sampling.  

E. Rancangan Penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasien TB Paru 

Uji Serologis IgG 
Anti Tb 

Pemeriksaan 
Radiologis Thorax 

Gambaran 
Radiologis non Tb 
Paru Post Primer 

Analisis ChiSquare  

Gambaran 
Radiologis Tb Paru 

Post Primer 
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F. Instrumentalisasi Penelitian 

1. Alat : 

a. Foto thorax Pasien TB paru yang diambil dari Balai Besar Kesehatan Paru 

Masyarakat (BBKPM) Daerah Surakarta Instalasi Lab/SMF Radiologi RSUD Dr. 

Moewardi. 

b. Serologis test kit untuk mendeteksi antigen Mycobacterium tuberculosis. 

2. Nilai pengukuran:  

a. Dari foto thorax Postero Anterior (PA) pasien TB paru, terlihat (positif) 

gambaran TB paru post primer. 

b. Hasil Pemeriksaan Serologis : 

1) Positif (terdapat 2 strips pada serologic kit test) 

2) Negatif (hanya 1 strips pada serologic kit test)  

c. Pemeriksaan mikroskopis BTA positif bila ditemukan adanya kuman 

tuberkulosis. 

G. Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas : Gambaran radiologis TB paru post primer pada foto thoraks 

2. Variabel terikat : Seropositif TB paru 

3. Variabel luar : 

Variabel luar dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Variabel luar yang dapat dikendalikan :Penyakit lain yang akan 

menimbulkan gambaran mirip TB paru post primer pada foto 

thorax. 

b. Variabel luar yang tidak dapat dikendalikan : Adanya reaksi silang 

pada pemeriksaan serologis 
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H. Definisi Operasional Variabel Penelitian. 

1. Variabel terikat : Gambaran radiologis TB paru post primer pada foto thorax. 

Tampak gambaran umum TB paru post primer yang khas berupa 

konsolidasi fokal pada segmen apikal dan posterior dari lobus atas, serta segmen 

superior dari lobus bawah. Ditemukan juga gambaran berupa nodul dan 

opasitas yang linier, serta gambaran kavitasi. Limfadenopathy mediastinum dan 

hilus tidak umum pada TB post primer. Selain itu, gambaran efusi pleura dapat 

terlihat sendiri pada Tb post primer meski tidak didapatkan gambaran lain yang 

khas. (Jeong & Lee, 2008). 

2. Variabel bebas : Serologis TB paru. 

Pemeriksaan serologis dilakukan dengan mengambil darah vena dan di 

test pada kaset tempat pengecekan. Hasil akan positif jika muncul 2 strip garis, 

dan negatif jika hanya muncul 1 strip garis 

3. Variabel luar. 

a. Variabel luar yang dapat dikendalikan : Penyakit lain yang akan memberikan 

gambaran mirip Tb Paru post pirimer pada foto thorax. 

Pada beberapa penyakit seperti tumor paru, tumor mediastinum, 

dan metastase tumor  akan menimbulkan adanya gambaran mirip Tb paru 

post primer. Hal ini dapat diminimalisir dengan menyaring sampel dan 

dilakukan double reading. 
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b. Variabel luar yang tidak dapat dikendalikan : Reaksi silang pada pemeriksaan 

serologis. 

Respon imun pada setiap individu berbeda, dan setiap orang juga 

memiliki riwayat penyakit yang dapat menimbulkan reaksi silang yang tidak 

dapat kita follow up seluruhnya. Hal ini merupakan variabel luar yang tidak 

dapat dikendalikan.  

I. Alat dan Bahan Penelitian. 

1. Alat 

Alat yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Sebuah mikro pipet  

b. Sebuah serologic test kit dari pabrik 

c. Tempat spesimen 

d. Foto Rontghen dan Kamera digital 

2. Bahan 

SERUM 

a. Ambil darah dan masukkan pada tabung tanpa koagulan. Darah berasal dari 

vena. 

b. Biarkan darah membeku. 

c. Pisahkan plasma dengan sentrifugasi. 

d. Dengan hati=hati, pisahkan plasma dari serum, beri label dan simpan pada 

suhu 2-8°C untuk penimpanan selama satu minggu. 
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J. Cara Kerja 

1. Pemeriksaan Serologis  

Alat yang digunakan terdiri dari sebuah papan yang terdapat tempat 

untuk antigen spesifik Mycobacterium tuberculosis hasil rekombinan, anti IgG 

manusia yang dikonjugasi dengan koloid emas dengan warna  burgundy, dan 

daerah utuk mengetes yang terbuat dari membran nitroselulosa yang di lapisi 

dengan anti-IgM manusia atau antigen spesifik TB yang tidak terkonjugasi. 

Pada saat tes berlangsung, IgG atau IgM yang terdapat di dalam sampel 

yang diambil dari pasien bermigrasi melalui papan konjugasi untuk berkonjugasi. 

Antibodi yang terkonjugasi lalu ditangkap oleh antigen TB statis yang menempel 

pada membran nitroselulosa, yang akan menghasilkan gambaran pita berwarna 

burgundy. Hal ini menunjukkan hasil tes positif dan jika tidak nampak gambaran 

pita, berarti tes dinyatakan negatif. 

Alat ini juga mempunyai bagian kontrol yang selalu menunjukkan warna 

burgundy berbentuk pita walaupun tidak terdapat antibodi terhadap antigen TB. 

Prosedur pengecekan: 

a. Biarkan alat, buffer, serum atau spesimen plasma, dan kontrol untuk 

menyesuaikan dengan suhu ruang (15-30°C) jika sebelunya disimpan 

di dalam mesin pendingin. Pereaksian hanya dilakukan jika semua 

bahan sudah benar-bear dalam keadaan cair. 

b. Letakkan kit di atas permukaan yang datar. 

c. Beri label pada spesimen. 
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d. Isi pipet tetes dengan spesimen, pegan secara vertikal teteskan 2-3 

tetes (sekitar 50-90µl) pada sampel tanpa disertai dengan adaya 

udara yang tercampur. Set waktu. 

e. Baca hasil setelah 5-10 menit setelah penambahan. Hasil positif 

dapat terlihat setelah 1 menit, dan jangan baca hasil setelah lebih 

dari 10 menit. 

2. Pemeriksaan Radiologis 

Pada pasien yang meminta pemeriksaan radiologis pada foto thorax 

dengan gejala TB paru di Bagian Radiologi, sebeum hasil diserahkan kepada 

pasien, peneliti mengikuti reading pada ruang pembacaan hasil foto. Hasil foto 

tersebut kemudian diambil gambarnya dengan kamera digital.  
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K. Jenis Analisis Data Statistik 

Untuk mengetahui hubungan antara gambaran radiologis pada pasien Tb 

Paru post primer dengan uji serologis IgG anti Tb digunakan uji statistik Chi Square 

dalam  tabel 2x2. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program  SPSS 

(Statistical Product and Service Solution) 16.0 for Windows. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Data Hasil Penelitian 

Dari hasil penilitian, didapatkan berupa data nominal (numerik)  terhadap 

gambaran radiologis Tb paru post primer dan hasil pemeriksaan serologisnya. 

Penentuan gambaran radiologis dilakukan secara double reading oleh peneliti dan 

radiolog. Dan untuk hasil pemeriksaan serologis ditentukan dengan melihat tanda 2 

strips (positif) atau 1 strips (negatif) pada serologic kit test yang dilakukan di Bagian 

Patologi Klinik.  

Tabel 1. Hasil uji IgG anti-TB dan gambaran TB paru post primer 

No Nama Gambaran Radiologis Paru Uji Serologis IgG anti-TB 

1 Pasien ke-1 + - 

2 Pasien ke-2 + + 

3 Pasien ke-3 - - 

4 Pasien ke-4 + - 

5 Pasien ke-5 + - 

6 Pasien ke-6 + + 

7 Pasien ke-7 + - 

8 Pasien ke-8 + - 

9 Pasien ke-9 + + 

10 Pasien ke-10 + - 

11 Pasien ke-11 + + 
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12 Pasien ke-12 + - 

13 Pasien ke-13 + - 

14 Pasien ke-14 + + 

15 Pasien ke-15 + - 

16 Pasien ke-16 + - 

17 Pasien ke-17 + - 

18 Pasien ke-18 - + 

19 Pasien ke-19 + + 

20 Pasien ke-20 + - 

21 Pasien ke-21 - - 

22 Pasien ke-22 - + 

23 Pasien ke-23 + - 

24 Pasien ke-24 + - 

25 Pasien ke-25 + + 

26 Pasien ke-26 + + 

27 Pasien ke-27 + + 

28 Pasien ke-28 - - 

29 Pasien ke-29 + - 

30 Pasien ke-30 + - 

31 Pasien ke-31 - - 

32 Pasien ke-32 - - 

33 Pasien ke-33 - - 

34 Pasien ke-34 - - 

35 Pasien ke-35 - - 
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Tabel 2. Hasil Analisis Uji Chi Square 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Gambaran Rontgen * Uji 

Serologis 

35 100.0% 0 .0% 35 100.0% 
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Tabel 3. Nilai expected count pada Uji Chi Square 

 

 

Tabel 4. Hasil Uji Chi Square 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .504a 1 .478   

Continuity Correctionb .088 1 .767   

Likelihood Ratio .527 1 .468   

Fisher's Exact Test    .686 .394 

Gambaran Rontgen * Uji Serologis Crosstabulation 

   Uji Serologis 

   bukan gambaran 

post primer 

gambaran post 

primer Total 

Count 8 2 10 negatif 

Expected Count 7.1 2.9 10.0 

Count 17 8 25 

Gambaran Rontgen 

positif 

Expected Count 17.9 7.1 25.0 

Count 25 10 35 Total 

Expected Count 25.0 10.0 35.0 
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Linear-by-Linear Association .490 1 .484   

N of Valid Cases 35     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.86. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

B. Analisis Data 

Data merupakan skala kategorik dengan hipotesis komparatif dan kelompok 

yang tidak berpasangan. Sebelum dilakukan uji Chi Square, akan uji pendahuluan 

untuk mengetahui apakah data memenuhi syarat dilakukan uji Chi Square.  

Hasil analisis menunjukkan expected count kurang dari 5 ada pada 1 sel (< 

50%) artinya data memenuhi syarat untuk dilakukan Uji Chi Square.  

Analisis menggunakan Uji Chi Square menunjukkan angka signifikansi 0.478 

dalam nilai p > 0.05 yang menandakan tidak adanya hubungan antara kedua variable 

yang diuji. 

Hasil penilitian ini menunjukkan tidak ada hubungan antara gambaran 

radiologis TB paru post primer dengan uji serologis IgG anti-Tb.   
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Diagnosis pasti TB paru dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan 

mikroskopis adanya basil tuberkulosis dan kultur kuman pada media tertentu yang 

memakan waktu berminggu-minggu. Pada pemeriksaan mikroskopis sering terjadi false 

negatif karena tidak berhasil menemukan kuman pada sampel atau ditemukan jenis 

kuman yang berbeda. Untuk itu dibutuhkan metode diagnostik yang lebih mudah dan 

cepat untuk dilakukan, dan lebih simple serta tidak mahal untuk digunakan.  

Alternatif diagnosis yang lain adalah dengan melihat gambaran  radiologis paru 

dan uji serologis. Pemeriksaan radiologis untuk mendeteksi pasien TB paru post primer 

memberikan gambaran yang khas, namun belum bisa menegakkan diagnosis secara 

pasti. Melalui pemeriksaan radiologis, dapat dibedakan antara gambaran TB primer dan 

post primer.  

Uji serologis pada pasien TB menunjukkan hasil dengan tingkat spesifisitas dan 

sensitifitas yang cukup baik. Prinsip uji serologis atau serodiagnosis adalah mendeteksi 

adanya antibodi yang terbentuk melalui respon adaptif sel imun. Dengan serodiagnosis, 

diharapkan dapat mempertegas diagnosis yang dihasilkan pada pemeriksaan radiologis. 

Gambaran radiologis Tb paru post primer ditandai dengan adanya konsolidasi 

fokal pada segmen apikal dan posterior dari lobus atas, serta segmen superior dari lobus 

bawah (pada gambaran lesi minimal) atau lebih luas mengenai kedua lobus paru (pada 

lesi luas). Ditemukan juga gambaran berupa nodul dan opasitas yang linier, serta 
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gambaran kavitasi. Limfadenopathy mediastinum dan hilus tidak umum pada TB post 

primer. Selain itu, gambaran efusi pleura dapat terlihat sendiri pada Tb post primer 

meski tidak didapatkan gambaran lain yang khas (Jeong & Lee, 2008). 

Pemeriksaan serologis dilakukan dengan melihat reaksi yang muncul pada 

serologic test kit. Hasil akan positif jika muncul 2 strip garis (pada tanda kontrol dan 

sampel) dan negatif jika hanya muncul 1 strip garis (pada tanda kontrol). 

Dari hasil penelitian antara pemeriksaan gambaran radiologis dan uji serologis 

didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.478 (p > 0.05) yang menandakan tidak ada 

hubungan antara kedua variable yang diuji.  

Ada dua faktor yang mempengaruhi hasil penelitian tersebut yaitu interpretasi 

gambaran radiologis dan kemampuan alat tes diagnostik imunokromatografi itu sendiri. 

Interpretasi gambaran radiologis dapat menghasilkan hasil yang tidak sesuai dengan 

keadaan sebenarnya. Hal ini dipengaruhi oleh kaburnya interpretasi dari gambar 

rontgen yang diperoleh.  

Pada gambaran radiologis misinterpretasi hasil dapat disebabkan karena 

beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :  

A. Gambaran menyerupai sarang-sarang tuberkulosis (Rasad, 2008). 

1. Terbentuk bercak-bercak infiltrat pneumonia lobaris lobus atas dalam 

masa resolusi yang berkedudukan di lapangan atas paru. Kepastian 

mudah diperoleh karena bercak-bercak tersebut cepat menghilang sama 

sekali dengan pengobatan yang baik.  
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2. Posisi pasien ketika foto rontgen. Pada wanita dengan rambut yang 

tidak diikat di atas kepala, melainkan lepas tergantung di bahu menutup 

bagian atas paru sehingga dapat dinilai sebagai suatu infiltrat. 

B. Gambaran menyerupai kavitas tuberkulosis (Rasad, 2008). 

1. Kelainan bawaan iga, bronkus ortograd superposisi bagian lateral 

muskulus sternokleidomastoideus, dan fossa rhomboidea yaitu ujung 

anterior iga pertama dapat disalahartikan dengan gambaran kavitas 

yang sering ditemukan pada gambaran post primer tuberkulosis.  

2. Superposisi lingkaran pembuluh – pembuluh darah pada foto PA biasa 

dapat menyerupai lubang. Hal ini mudah dibedakan dengan 

pemeriksaan flouroskopi foto oblik.  

C. Teknik pengambilan gambar yang buruk (Srinivasan, 2008). 

Hasil cetakan film yang hipolusen di seluruh lapang paru dapat 

menyebabkan interpreatasi normal dari hasil rontgen, sehingga akan 

menimbulkan hasil negatif.  

Hasil uji serologis IgG anti-TB  dapat bernilai negatif pada keadaan tertentu, 

diantaranya dipengaruhi oleh : 

A. Respon Imun pada Penderita Tuberkulosis.  

Respon imun pada infeksi bakteri tuberkulosis terbagi menjadi dua 

yaitu innate dan adaptif. Respon imun alami (innate) terjadi saat bakteri 
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pertama kali masuk melalui saluran pernapasan. Di saluran pernapasan 

bakteri akan bertemu sel imun seperti netrofil, makrofag dan dendritik. 

Telah banyak diketahui bahwa makrofag adalah sel imun yang paling 

menonjol dalam pertahanan terhadap tuberkulosis. Selama infeksi awal 

makrofag akan mengsekresi sitokin yang akan mambantu aktivasi makrofag 

yang lain (Subagyo et al., 2006).  

Masuknya bakteri ke intrasel melalui beberapa reseptor yang 

terdapat pada permukaan sel makrofag. Reseptor tersebut adalah reseptor 

untuk Fc, komplemen, mannose, surfactant protein, CD14 dan CD43. 

Interaksi dengan salah satu reseptor menentukan respon bakteri terhadap 

sel imun. Interaksi dengan reseptor Fc meningkatkan produksi reactive 

oxygen intermediates dan mnghasilkan fusi fagosom yang berisi bakteri 

dengan lisosom. Di lain pihak, interaksi dengan reseptor komplemen akan 

memblok maturasi dari fagosom  dan mencegah bergabung dengan lisosom 

(Palomino, 2007).    

Setelah terjadi respon imun alami atau innate maka akan terbentuk 

respon imun adaptif atau spesifik. Respon adaptif terjadi 4-8 minggu setelah 

infeksi berupa sensitisasi sel T terhadap antigen spesifik. Mekanisme 

tersebut pada tuberkulosis ditandai dengan dimulainya respon cell-

mediated immunity (CMI) dan delayed-type hipersensitivity (DTH) yang akan 

meningkatkan kemampuan pejamu untuk menghambat atau mengeliminasi 

kuman (Subagyo et al., 2006). 
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Pada fase awal imun spesifik bakteri tuberkulosis yang difagosit 

akan mengaktivasi makrofag. Melalui MHC II makrofag yang teraktivasi akan 

mempresentasikan antigen dan mengaktifkan sel limfosit Th 1 untuk 

memproduksi sitokin tipe 1 seperti IFN γ, TNF α, IL-2 dan IL-12. Selain sel Th 

1, sub sel limfosit Th 2 juga akan teraktivasi untuk memproduksi sitokin tipe 

2 yaitu IL-4, IL-5, IL-6, IL-9 dan IL-10 (Subagyo et al., 2006). Namun 

keberadaan protein tryptophan aspartate coat protein (TACO) yang 

dihasilkan oleh bakteri tuberkulosis akan menghambat lisis fagosom, 

sehingga presentasi antigen pun terhambat (Palomino, 2007). 

Dari berbagai sitokin yang terlibat pada respons imun terhadap 

infeksi TB, IFN-γ merupakan sitokin utama yang  memainkan peran kunci 

dalam meningkatkan efek limfosit T terhadap makrofag. IFN γ akan 

mengaktifkan makrofag sehingga dapat menghancurkan kuman yang  telah 

difagosit. Jika kuman tetap hidup dan melepas antigennya ke sitoplasma 

maka  akan merangsang sel CD8 melalui MHC kelas I. Sel CD8 yang bersifat 

sitolitik  selanjutnya akan melisiskan makrofag (Subagyo et al., 2006). Pada 

akhirnya, sitokin IFN γ-lah yang berperan dalam pembentukan manifestasi 

kelainan pada paru seperti tuberkuloma dan nekrosis kaseosa. 

Dalam respon imunitas adaptif  humoral,  pembentukan IgG anti-TB 

di dalam tubuh diharuskan pada pengenalan antigen oleh makrofag kepada 

sel Th 2. Disekresikannya IL-4 oleh sel Th 2 akan merangsang sel plasma 

menghasilkan IgG anti-TB. Di lain pihak  IL-4 sendiri merupakan penghambat 

dari IFN-γ yang merupakan sitokin yang terpenting di dalam pemusnahan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



bakteri tuberkulosis intraseluler (Palomino, 2007). Hal ini menunjukkan 

peran utama respon imun seluler dibanding humoral, sehingga respon imun 

tubuh lebih mengutamakan terbentuknya respon imun adaptif seluler.  

B. Pengobatan dengan Obat Anti Tuberkulosis 

Pada kasus tertentu, pasien yang belum berobat dan menjalani tes 

serologis IgG anti TB menunjukkan hasil negatif pada lanset tes serologis. 

Namun setelah beberapa saat pengobatan menunjukkan hasil yang positif. 

Hal ini disebabkan karena lisisnya bakteri oleh karena pengobatan, sehingga 

makrofag sebagai sel APC (antigen presenting cell) dapat mempresentasikan 

antigen untuk menginduksi terbentuknya sel imun adaptif humoral. Oleh 

karena itu, belum dilakukannya pengobatan dapat menghasilkan hasil 

negatif pada uji serologis IgG anti-TB. 

C. Akurasi Imunokromatografi IgG Anti-TB 

Akurasi alat tersebut bergantung pada antigen yang dipakai dan 

populasi yang diukur. Pada dewasa dan anak, spesifisitas tes serologis IgG 

dengan rekombinan antigen cukup tinggi (97-99%). Spesifisitas assay yang 

hanya mengandung antigen asli tanpa rekombinan cukup rendah, hal ini 

bisa terjadi akibat adanya reaksi silang antara antigen asli (native antigen) 

dengan lingkungan tempat bakteri berkembangbiak. Pengukuran akurasi tes 

serologis rekombinan IgG dengan PPV (positive predictive value) dan NPV 

(negative predictive value) menghasilkan nilai yang baik (Demkow U, et al., 

2004).  
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Berdasar literatur, antigen 38-kDa menghasilkan hasil tes serologis 

yang memiliki karakteristik yang paling bagus. Kombinasi antara antigen 38-

kDa dan 16-kDa akan menghasilkan sensitivitas yang lebih baik bila 

dibandingkan dengan hanya antigen 38-kDa saja. Semakin tinggi angka PPV 

pada tes akurasi alat diagnostik menandakan bahwa nilai yang dihasilkan 

oleh alat tersebut dapat dipakai untuk megkonfirmasi diagnosis (Demkow U, 

et al., 2004). 

Alternatif diagnostik lain yang kemungkinan dapat menunjukkan 

hasil yang berbeda adalah Enzym Linked Immunosorbant Assay (ELISA). 

Prinsip tes ini adalah mendeteksi adanya protein dalam bentuk antigen atau 

antibody secara kuantitatif, hingga diketahui kadarnya dalam sampel 

biologis seperti serum. Pada tuberkulosis antigen yang paling penting adalah 

38 kDa. Antigen tersebut terdeteksi hamper di semua kasus tuberkulosis 

dan dianggap kandidat utama untuk pengembangan alat diagnostik baru 

untuk tuberkulosis. Antigen 38 kDa menginduksi respon imun sel B dan sel T 

dengan spesifisitas yang tinggi ketika dites pada level epitop menggunakan 

antibody competition ELISA dengan antigen yang terpurifikasi (Ahmad A, et 

el., 1995). 

D. Reaksi Anergis 

Adanya reaksi anergis berimbas pada penghambatan pembentukan 

sistem imun adaptif, sehingga menyebabkan kekurangreaktifan terhadap 

antigen (Dorland, 2006). Reaksi ini salah satunya dipengaruhi oleh keadaan 
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malnutrisi, seperti pada Kekurangan Energi Protein (KEP) dimana 

prosesproses pembentukan IgG akan tertekan. 

Dari penelitian ini menunjukkan tidak ada hubungan antara gambaran TB paru 

post primer dengan IgG anti-TB. 

 

BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Simpulan 

Tidak ada hubungan antara gambaran radiologis Tb paru post primer 

dengan hasil uji serologis IgG anti-TB.  

 

B.  Saran 

1. Penelitian lanjutan menggunakan uji serologis yang mengandung berbagai 

antigen TB perlu dilakukan untuk mengetahui lebih detail hubungan antara 

kedua pemeriksaan.  

2. Penelitian mengenai jenis dan jumlah IgG anti-TB terhadap antigen spesifik 

tuberkulosis menggunakan ELISA perlu dilakukan untuk mengetahui hubungan 

yang lebih akurat antara foto thoraks dan IgG anti-TB. 
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