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Corynebacterium diphtheriae 
 

Abstrak 

Corynebacterium diphtheriae merupakan makhluk anaerobik fakultatif dan gram positif, 

ditandai dengan tidak berkapsul, tidak berspora, dan tak bergerak. Corynebacterium 

diphtheriae terdiri dari 3 biovar, yaitu gravis, mitis, dan intermedius. Di alam, bakteri ini 

terdapat dalam saluran pernapasan, dalam luka-luka, pada kulit orang yang terinfeksi, 

atau orang normal yang membawa bakteri. Bakteri yang berada dalam tubuh akan 

mengeluarkan toksin yang aktivitasnya menimbulkan penyakit difteri. Bakteri ini 

biasanya menyerang saluran pernafasan, terutama terutama laring, amandel dan 

tenggorokan. Penyakit ini sering kali diderita oleh bayi dan anak-anak. Perawatan bagi 

penyakit ini adalah dengan pemberian antitoksin difteri untuk menetralkan racun difteri, 

serta eritromisin atau penisilin untuk membunuh bakteri difteri. Sedangkan untuk 

pencegahan bisa dilakukan dengan vaksinasi dengan vaksin DPT. 

                 
 
Klasifikasi Ilmiah 

Kerajaan : Bacteria 

Filum      : Actinobacteria 

Ordo       : Actinomycetales 

Familia    : Corynebacteriaceae 

Genus      : Corynebecterium 
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Spesies    : Corynebacterium diphtheriae 

 
Nama Binomial 

Corynebacterium diphtheriae 
Kruse, 1886 

 
Morfologi dan Identifikasi 

Korinebakteria berdiameter 0,5 – 1 µm dan panjangnya beberapa mikrometer. Ciri khas 

bakteri ini adalah pembengkakan tidak teratur pada salah satu ujungnya, yang 

menghasilkan bentuk seperti ”gada”. Di dalam batang tersebut (sering di dekat ujung) 

secara tidak beraturan tersebar granula-granula yang dapat diwarnai dengan jelas dengan 

zat warna anilin (granula metakromatik) yang menyebabkan batang tersebut berbentuk 

seperti tasbih. Tiap korinebakteria pada sediaan yang diwarnai cenderung terletak paralel 

atau membentuk sudut lancip satu sama lain. Percabangan jarang ditemukan dalam 

biakan. 

 
Corynebacterium diphtheriae merupakan makhluk anaerobik fakultatif dan gram positif, 

ditandai dengan tidak berkapsul, tidak berspora, dan tak bergerak. Bakteri ini membentuk 

asam, tetapi tidak membentuk gas pada beberapa karbohidrat. Corynebacterium 

diphtheriae terdiri dari 3 biovar, yaitu gravis, mitis, dan intermedius. Varian ini 

diklasifikasikan berdasarkan ciri khas pertumbuhan seperti morfologi koloni, reaksi 

biokimia, dan berbagai penyakit yang disebabkan oleh infeksi. 

 
Patogenesis 

Di alam, Corynebacterium diphtheriae terdapat dalam saluran pernapasan, dalam luka-

luka, pada kulit orang yang terinfeksi, atau orang normal yang membawa bakteri. Bakteri 

disebarkan melalui droplet atau kontak dengan individu yang peka. Bakteri kemudian 

tumbuh pada selaput mukosa atau kulit yang lecet, dan bakteri mulai menghasilkan 

toksin. Pembentukan toksin ini secara in vitro terutama bergantung pada kadar besi. 

Pembentukan toksin optimal pada kadar besi 0,14 µg/ml perbenihan tetapi benar-benar 

tertekan pada 0,5 µg/ml. Faktor lain yang mempengaruhi timbulnya toksin in vitro adalah 

tekanan osmotik, kadar asam amino, pH, dan tersedianya sumber-sumber karbon dan 

nitrogen yang cocok.  



 
Toksin difteri adalah polipeptoda tidak tahan panas (BM 62.000) yang dapat mematikan 

pada dosis 0,1 µg/kg. Bila ikatan disulfida dipecah, molekul dapat terbagi menjadi 2 

fragmen, yaitu fragmen A dan fragmen B. Fragmen B tidak mempunyai aktivitas 

tersendiri, tetapi diperlukan untuk pemindahan fragmen A ke dalam sel. Fragmen A 

menghambat pemanjangan rantai polipeptida (jika ada NAD) dengan menghentikan 

aktivitas faktor pemanjangan EF-2. Faktor ini diperlukan untuk translokasi polipeptidil-

RNA transfer dari akseptor ke tempat donor pada ribosom eukariotik. Fragmen toksin A 

menghentikan aktivitas EF-2 dengan mengkatalisis reaksi yang menhasilkan nikotinamid 

bebas ditambah suatu kompleks adenosin difosfat-ribosa-EF-2 yang tidak aktif. Diduga 

bahwa efek nekrotik dan neurotoksik toksin difteria disebabkan oleh penghentian sintesis 

protein yang mendadak. 

 
Patologi 

Toksin difteria diabsorbsi ke dalam selaput mukosa dan menyebabkan destruksi epitel 

dan respons peradangan superfisial. Epitel yang mengalami nekrosis tertanam dalam 

eksudat fibrin dan sel-sel darah merah dan putih, sehingga terbentuk ”pseudomembran” 

yang berwarna kelabu –yang sering melapisi tonsil, faring, atau laring. Setiap usaha 

untuk membuang pseudomembran akan merusak kapiler dan mengakibatkan pendarahan. 

Kelenjar getah bening regional pada leher membesar, dan dapat terjadi edema yang nyata 

di seluruh leher. 

 
Corynebacterium diphtheriae dalam selaput terus menghasilkan toksin secara aktif. 

Toksin ini diabsorbsi dan menakibatkan kerusakan di tempat yang jauh, khususnya 

degenerasi parenkim, infiltrasi lemak, dan nekrosis otot jantung, hati, ginjal, dan adrenal, 

kadang-kadang diikuti oleh pendarahan hebat. Toksin juga mengakibatkan kerusakan 

syaraf yang sering mengakibatkan paralisis palatum molle, otot-otot mata, atau 

ekstremitas. 

 
Penyakit 

Corynebacterium diphtheriae menyebabkan infeksi akut yang dikenal dengan penyakit 

difteri. Bakteri ini biasanya menyerang saluran pernafasan, terutama terutama laring, 



amandel dan tenggorokan. Tetapi tak jarang racun juga menyerang kulit dan bahkan 

menyebabkan kerusakan saraf dan jantung. 

 
Gejala diawali dengan nyeri tenggorokan ringan dan nyeri menelan. Pada anak tak jarang 

diikuti demam, mual, muntah, menggigil, sakit kepala, suara parau, nyeri menelan, dan 

nyeri otot. Juga sering terjadi pembengkakan kelenjar getah bening di leher. 

 
Cara Penularan  

Bakteri ini ditularkan melalui percikan ludah dari batuk penderita atau benda maupun 

makanan yang telah terkontaminasi oleh bakteri. Ketika telah masuk dalam tubuh, bakteri 

melepaskan toksin atau racun. Toksin ini akan menyebar melalui darah dan bisa 

menyebabkan kerusakan jaringan di seluruh tubuh, terutama jantung dan saraf. 

 
Pengobatan 

Perawatan bagi penyakit ini termasuk antitoksin difteri, yang melemahkan toksin dan 

antibiotik. Eritromisin dan penisilin membantu menghilangkan bakteri difteri dan 

menghentikan pengeluaran toksin. Selama sakit, penderita harus tiduran di tempat tidur. 

Umumnya difteri dapat dicegah melalui vaksinasi dengan vaksin DPT (vaksin Difteri, 

Pertusis, dan Tetanus) sejak bayi berumur 3 bulan. Untuk pemberian kekebalan dasar 

perlu diberi 3 kali berturut-turut dengan jarak 1 – 1,5 bulan, lalu 2 tahun kemudian 

diulang kembali. 
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