
 
 

RIDHO PRAYOGIE (078114103) 

 
 

acillus anthracis meupakan bakteri pathogen penyebab penyakit anthraks. 
Penyakit ini biasanya menyerang hewan ternak maupun manusia yang kontak 
dengan hewan yang sudah terinfeksi. Bacillus anthracis merupakan bakteri 

berbentuk batang, berukuran 1,6 µm, tidak mempunyai alat gerak atau motil, merupakan 
bakteri gram positif  dan bersifat aerob. Bacillus anthracis memiliki dua tahap dalam 
siklus hidupnya yaitu fase vegetatif dan spora. Dalam mempertahankan siklus hidupnya 
Bacillus anthracis membentuk dua sistem pertahanan yaitu spora dan kapsul. Dalam 
menginfeksi sel inangnya spora anthrax mengeluarkan 2 racun yaitu, edema toxin dan 
lethal toxin. Penyebaran spora anthrax dapat melalui kontak langsung/melalui kulit, 
melalui saluran pernpasan, dan melalui per oral atau saluran pencernaan, hal ini dapat 
menyebabkan macam-macam penyakit anthrax,seperti anthrax kulit, anthrax saluran 
pernapasan, anthrax saluran pencernaan dan dapat sampai ke otak yang disebut anthrax 
otak/meningitis. Penyakit antharax yang disebabkan bakteri Bacillus anthracis dapat 
dicegah dengan vaksin anthrax dan dapat diobati dengan berbagai macam antibiotika. 

B

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ASPEK BIOLOGI 
 

• Morfologi 
   
Ciri-ciri : 

 Berbentuk batang lurus 
 Ukuran 1,6µm               

                            

 
 Merupakan bakteri gram positif dan bersifat aerob 
 Bersifat Patogen 
 Tidak tahan terhadap suhu tinggi 
 Mempunyai kemampuan membentuk spora 
 Tidak mempunyai alat gerak (motil) 
 Berkapsul dan tahan asam 
 Dinding sel bakteri merupakan polisakarida somatik yang terdiri dari 

N-asetilglukosamin dan D-galaktosa 
 eksotoksin kompleks yang terdiri atas Protective Ag (PA),  Lethal 

Factor (LF), dan Edema Factor (EF) 
 

• Klasifikasi 
• Kingdom : Bacteria 
• Filum  : Firmicutes 
• Kelas   : Bacilli 
• Ordo  : Bacillales 
• Famili  : Bacillaceae 
• Genus  : Bacillus 
• Spesies : Bacillus anthracis 

 
 
 



• Siklus Hidup 
Siklus hidup anthrax terdiri atas dua fase, yaitu fase vegetatif dan fase spora. 

 Fase Vegetatif  
 Berbentuk batang, berukuran panjang 1-8 mikrometer, lebar 1-

1,5 mikrometer. Jika spora antraks memasuki tubuh inang 
(manusia atau hewan memamah biak) atau keadaan lingkungan 
yang memungkinkan spora segera berubah menjadi bentuk 
vegetatif, kemudian memasuki fase berkembang biak. Sebelum 
inangnya mati, sejumlah besar bentuk vegetatif bakteri antraks 
memenuhi darah. Bentuk vegetatif biasa keluar dari dalam 
tubuh melalui pendarahan di hidung, mulut, anus, atau 
pendarahan lainnya. Ketika inangnya mati dan oksigen tidak 
tersedia lagi di darah bentuk vegetatif itu memasuki fase tertidur 
(dorman/tidak aktif). Jika kemudian dalam fase tertidur itu 
berkontak dengan oksigen di udara bebas, bakteri antraks 
membentuk spora (prosesnya disebut sporulasi). Bentuk 
vegetatif juga dapat terbawa oleh nyamuk atau serangga 
pengisap darah yang menggigit korban yang berada pada fase 
akhir. Bisa juga terbawa serangga yang memakan bangkai 
korban. Serangga ini kemudian dapat menularkan bakteri itu ke 
inang lainnya, hingga menyebabkan antraks kulit. 

 Fase Spora 
Berbentuk seperti bola golf, berukuran 1-1,5 mikrometer. 
Selama fase ini bakteri dalam keadaan tidak aktif (dorman), 
menunggu hingga dapat berubah kembali menjadi bentuk 
vegetatif dan memasuki inangnya. Hal ini dapat terjadi karena 
daya tahan spora antraks yang tinggi untuk melewati kondisi tak 
ramah--termasuk panas, radiasi ultraviolet dan ionisasi, tekanan 
tinggi, dan sterilisasi dengan senyawa kimia. Hal itu terjadi 
ketika spora menempel pada kulit inang yang terluka, termakan, 
atau--karena ukurannya yang sangat kecil--terhirup. Begitu 
spora antraks memasuki tubuh inang, spora itu berubah ke 
bentuk vegetatif. 

 
 Patogenesis Antraks 
 

Pada hewan, yang menjadi tempat masuknya kuman adalah mulut dan saluran 
cerna. Adapun pada manusia, masuknya spora lewat kulit yang luka (antraks 
kulit), membran mukosa (antraks gastrointestinal), atau lewat inhalasi ke 
paru-paru (antraks pernafasan). Spora tumbuh pada jaringan tempat 
masuknya mengakibatkan edema gelatinosa dan kongesti. Basil menyebar 
melalui saluran getah bening ke dalam aliran darah, kemudian menuju ke 
jaringan, terjadilah sepsis yang dapat berakibat kematian.  
 
 



Pada antraks inhalasi, spora Bacillus anthracis dari debu wol, rambut atau 
kulit terhirup, terfagosit di paru-paru, kemudian menuju ke limfe 
mediastinum dimana terjadi germinasi, diikuti dengan produksi toksin dan 
menimbulkan mediastinum haemorrhagic dan sepsis yang berakibat fatal. 

  
Mekanisme Infeksi  
 
Sel masuk ke dalam tubuh dalam bentuk spora, spora kemudian diserang oleh 
sistem kekebalan tubuh, dalam sistem kekebalan tubuh, spora aktif dan mulai 
berkembang biak dan menghasilkan dua buah racun, yaitu : Edema Toxin 
meupakan racun yang menyebabkan makrofag tidak dapat melakukan 
fagositosis pada bakteri dan Lethal Toxin merupakan racun yang memaksa 
makrofag mensekresikan TNF-alpha dan interleukin-1-beta yang 
menyebabkan septic shock dan akhirnya kematian, selain itu racun ini dapat 
menyebabkan bocornya pembuluh darah. Racun yang dihasilkan oleh 
Bacillus anthracis mengandung 3 macam protein, yaitu : antigen pelindung, 
faktor edema, dan faktor mematikan. Racun memasuki sel tubuh saat antigen 
pelindung berikatan dengan faktor edema dan faktor mematikan membentuk 
kompleks, kompleks lalu berikatan dengan reseptor dan diendositosis. Di 
dalam sel faktor edema dan faktor mematikan lepas dari endositosis. 

 



 
 

 PENYAKIT YANG DITIMBULKAN 
Penyakit yang ditimbulkan oleh Bacillus anthracis yaitu anthraks kulit, anthraks 
saluran pencernaan, anthraks saluran pernapasan, dan dapat sampai ke otak yang 
disebut anthraks otak atau meningitis. Anthraks kulit terjadi karena disebabkan 
infeksi pada kulit sehingga spora Bacillus anthracis dapat masuk melalui kulit. 
Anthraks saluran pencernaan yang disebabkan karena spora Bacillus anthracis  
yang tebawa oleh makanan yang telah terinfeksi dan sampai ke saluran 
pencernaan. Anthraks saluran pencernaan yang disebabkan karena spora Bacillus 
anthracis yang terhirup. 

 Penyebaran  
Hampir semua hewan berdarah panas bisa terkena penyakit antraks. Di 
Indonesia, penyakit ini sering dijumpai pada kerbau, sapi, kambing, 
domba, kuda, dan babi. Dari segi epidemiologi bacillus anthracis ini 
menyukai tanah berkapur dan tanah yang bersifat basa (alkalis). 
Umumnya antraks menyerang hewan pada musim kering (kemarau), 
dimana rumput sangat langka, sehingga sering terjadi pada ternak 
(terutama kuda) tertular lewat makan rumput yang tercabut sampai 
akarnya. Lewat akar rumput inilah bisa terbawa pula spora dari antraks. 
 
 
 
 
 
 



 Penularan Penyakit 
Antrhax merupakan penyakit zoonis yang menyerang sapi, domba, kuda, 
dan lain-lain bahkan dapat menyerang manusia. Pada umumnya ada 3 cara 
penularan penyakit anthrax ke manusia, yaitu : 

• Kontak langsung dengan bibit penyakit yang ada di tanah/rumput, 
hewan yang sakit, maupun bahan-bahan yang berasal dari hewan 
yang sakit seperti kulit, daging, tulang dan darah. 

• Bibit penyakit terhirup orang yang mengerjakan bulu hewan 
(domba dll) pada waktu mensortir. Penyakit dapat ditularkan 
melalui pernapasan bila seseorang menghirup spora Antraks.  

• Memakan daging hewan yang sakit atau produk asal hewan seperti 
dendeng, abon dll. 

 Gejala 
• Anthrax Kulit 

 Biasanya terjadi pada permukaan lengan atau tangan sering 
diikuti pada wajah dan leher. 

 Papul pruritik timbul 1-7 hari setelah masuknya organisme 
atau spora lewat luka. Pada awalnya menyerupai gigitan 
serangga. Papul dengan cepat berkembang menjadi vesikel, 
kemudian pastul, dan akhirnya menjadi ulkus nekrotik. 
Khas lesi berdiameter 1-3 cm dan memiliki eschar hitam di 
tengah. 

 Kemudian timbul edema, limfangitis, limfadenopati dan 
gejala sistemik. 

 Setelah 7-10 hari, eschar berkembang penuh, menjadi 
kering, lusen dan terpecah-pecah. 

  

 

 

 



• Anthrax Saluran Pencernaan 
o Gejala awal rasa sakit perut yang hebat, mual, muntah, 

tidak nafsu makan dan suhu tubuh meningkat  
o Konstipasi diikuti diarhe akut berdarah  
o Hematemesis  
o Toxemia  
o Shock dan meninggal biasanya kurang dari 2 hari.  

 

• Anthrax Saluran Pernapasan 
o sangat jarang terjadi biasanya akibat dari perluasan antraks 

tipe kulit atau karena menghirup udara yang mengandung 
spora antraks  

o gejala awal ringan dan spesifik  
o dimulai dengan lemah, lesu, subfebril, batuk non produktif 

(seperti tanda-tanda bronchitis)  
o kemudian mendadak dispnoe, sianosis, stridor dan 

gangguan respirasi berat  
o shock, meninggal biasanya dalam waktu 24 jam  

 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 



 OBAT YANG DIGUNAKAN 
 

 Jenis Obat 
Untuk mencegah penyakit anthrax dapt digunakan vaksin anthrax. 
Anthrax dapat diobati dengan menggunakan antibiotik, seperti : amoxicillin, 
Vanomycin, Ciprofloxacin, Doxicyline, Eritromycin, Penicillin, Tetracycline, 
Streptomycine,Chloramphenicol 
 

 Cara Penggunaan 

 Anthrax kulit : Procaine penicilline 2 x 1,2 juta IU diberikan secara 
intramuskuler (im) selama 5-7 hari. Atau dengan Benzyl penicilline 
250.000 IU secara im setiap 6 jam.  

 Anthrax Saluran Pencernaan : Tetracycline 1 gram per hari  
 Anthrax Saluran Pernapasan :  Penicilline G 18-24 juta IU 

per hari IVFD, ditambah dengan Streptomycine 1-2 gram. Selain 
antibiotika perlu diberikan juga obat-obat symtomatis lain. 

Perlu diperhatikan mengingat pilihan obat untuk Antraks adalah 
penicilline, sehingga sebelum diberikan harus dilakukan skin test terlebih 
dahulu. Bila penderita/tersangka hypersensitif terhadap penicilline dapat 
diberikan tetracycline, chloramphenicol atau erytromycine. 
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