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Clostridium perfringens adalah salah satu penyebab utama infeksi luka berakibat 

gangrene gas. Seperti banyak clostridia, organisme ini banyak memproduksi eksotoksin. Sumber 

utama MO ini terdapat pada daging atau produk-produk daging. Urutan kejadian yang khas yang 

menjurus ke peracunan makanan adalah penyiapan masakan daging yang dimakan 1 atau 2 hari 

kemudian. Karena Clostridium perfringens  membentuk endospora yang relative panas cara 

memasak biasa sering tidak memusnahkan MO ini. Stelah makanan dingin, spora bersemai dan 

sel-sel  vegetatif yang terjadi berkembang biak. 

Klasifikasi dari bakteri Clostridium perfringens: 

Kingdom : Bacteria 

Division : Firmicutes 

Class : Clostridia 

Order : Clostridiales 

Family : Clostridiaceae 

Genus : Clostridium 

Species : perfringens 

Binomial : Clostridium perfringens 

Clostridium perfringens secara luas dapat ditemukan dalam tanah dan merupakan flora 

normal dari saluran usus manusia dan hewan-hewan tertentu. Bakteri ini dapat tumbuh cepat 

pada makanan yang telah dimasak dan menghasilkan enterotoksin yang dapat mengakibatkan 

penyakit diare. Sayuran dan buah-buahan akan terkontaminasi sporanya melalui tanah. Makanan 

asal hewan (daging dan olahannya) akan terkontaminasi melalui proses pemotongan dengan 

spora dari lingkungan atau dari saluran usus hewan yang dipotong. Makanan-makanan kering 

sering menjadi sumber bakteri ini dan pembentuk spora lainnya. Ketahanan spora bakteri ini 



terhadap panas bervariasi di antara strain. Secara garis besar spora dapat dibagi dalam dua 

kelompok, yaitu spora yang tahan panas (90° Celsius selama 15 sampai 145 menit) dan spora 

yang tidak tahan panas (90° Celsius, 3 sampai 5 menit). Spora yang tahan panas secara umum 

membutuhkan heat shock 75-100 derajat Celsius selama 5 sampai 20 menit untuk proses 

germinasi (perubahan spora menjadi bentuk sel vegetatif). Keracunan makanan oleh Clostridium 

perfringens hampir selalu melibatkan peningkatan temperatur dari makanan matang. Hal ini 

dapat dicegah dengan cara makanan matang segera dimakan setelah dimasak, atau segera 

disimpan dalam refrigerator bila tidak dimakan, dan dipanaskan kembali sebelum dikonsumsi 

untuk membunuh bakteri vegetatif.  

Klostridia menghasilkan sejumlah besar toksin dan enzim yang mengakibatkan 

penyebaran infeksi. Toksin alfa Clostridium perfringens tipe A adalah suatu lesitinase, dan sifat 

letalnya sebanding dengan laju pemecahan lesitin menjadi fosforilkolin dan digliserida. Toksin 

teta mempunyai efek hemolitik dan nekrotik yang serupa tetapi bukan suatu lesitinase. DNase 

dan hialuronidase, suatu kolagenase yang mencernakan kolagen jaringan subkutan dan otot, 

dihasilkan juga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TOKSIN ALFA 
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Beberapa strain Clostridium perfringens menghasilkan enterotoksin yang kuat, terutama 

bila tumbuh dalam masakan daging. Kerja enterotoksin Clostridium perfringens meliputi 

hipersekresi yag nyata dala jejunum dan ileum, disertai kehilangan cairan dan elektrolit pada 

diare. Bila lebih dari 108 sel vegetative termakan dan bersporulasi dalam usus, terbentuk 

enterotoksin. Enterotoksin adalah suatu protein yang tampaknya identik dengan komponen 

pembungkus spora, berbeda dengan toksin klostridia lainnya, menyebabkan diare hebat dalam 6-

18 jam penyakit ini cenderung sembuh sendiri. Keracunan makanan karena Clostridium 

perfringens biasanya terjadi setelah memakan sejumlah besar klostridia yang tumbuh dalam 

makanan daging yang dihangatkan.  

Proses patogenesisnya adalah mula-mula spora klostridia mencapai jaringan melalui 

kontaminasi pada daerah-daerah yang terluka (tanah,feses) atau dari saluran usus. Spora 

berkembangbiak pada keadaan potensial reduksi-oksidasi rendah, sel-sel vegetative 

berkembangbiak, meragikan karbohidrat yang terdapat dalam jaringan dan membentuk gas. 

Peregangan jaringan dan gangguan aliran darah, bersama-sama dengan sekresi toksin yang 

menyebabkan nekrois dan enzim hialuronidase, mempercepat penyebaran infeksi. Nekrosis 

jarinan bertambah luas, member kesempaan untuk peninkatan pertumbyhan bakateri, anemia 

hemolitik, dan akhirnya toksemia berat dan kematian. 

Clostridium perfringens secara normal ditemukan pada usus sapi dewasa dan dapat 

bertahan hidup cukup lama di tanah. Kondisi perubahan program pakan yang secara mendadak 

yang dimakan berlebih dapat mengakibatkan proses pencernaan makanan yang kurang 

sempurna, memperlambat pergerakan usus, menproduksi gula, protein dan konsentrasi oksigen 

yang rendah yang berujung pada lingkungan yang cocok untuk mempercepat pertumbuhan 

bakteri Clostridium. Kondisi basah dan lembab juga terlihat diinginkan oleh bakteri ini.  

Beberapa strain Clostridium menyebabkan penyakit ringan sampai sedang yang membaik 

tanpa pengobatan. Strain yang lainnya menyebabkan gastroenteritis berat, yang sering berakibat 

fatal. Beberapa racun tidak dapat dirusak oleh perebusan,sedangkan yang lainnya dapat. Daging 

yang tercemar biasanya merupakan penyebab terjadinya keracunan makanan karena Clostridium 

perfringens. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyakit  

Gastroenteritis adalah salah satu penyakit ang disebakan oleh Clostridium perfringens. 

Gastroenteritis ini disebabkan karena memakan makanan yang tercemar oleh toksin (racun) yang 

dihasilkan oleh bakteri Clostridium perfringens. 

Cara-cara Penularan 

Cara penularan adalah karena menelan makanan yang terkontaminasi oleh tanah dan tinja 

dimana makanan tersebut sebelumnya disimpan dengan cara yang memungkinkan kuman 

berkembangbiak. Hampir semua KLB yang terjadi dikaitkan dengan proses pemasakan makanan 

dari daging (pemanasan dan pemanasan kembali) yang kurang benar, misalnya kaldu daging, 

daging cincang, saus yang dibuat dari daging sapi, kalkun dan ayam. Spora dapat bertahan hidup 

pada suhu memasak normal. Spora dapat tumbuh dan berkembang biak pada saat proses 

pendinginan, atau pada saat penyimpanan makanan pada suhu kamar dan atau pada saat 

pemanasan yang tidak sempurna. KLB biasanya dapat dilacak berkaitan dengan usaha katering, 

Clostridium perfringens 



restoran, kafetaria dan sekolah-sekolah yang tidak mempunyai fasilitas pendingin yang memadai 

untuk pelayanan berskala besar. Diperlukan adanya Kontaminasi bakteri yang cukup berat (yaitu 

lebih dari 105 organisme per gram makanan) untuk dapat menimbulkan gejala klinis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribusi Penyakit 

Penyebaran penyakit ini sangat luas dan lebih sering terjadi di negara-negara dimana 

masyarakatnya mempunyai kebiasaan menyiapkan makanan dengan cara-cara yang dapat 

meningkatkan perkembangbiakan clostridia. 

  

Reservoir 

Tanah, berperan sebagai reservoir saluran pencernaan orang-orang sehat dan binatang 

(lembu, babi, ayam dan ikan), juga dapat berperan sebagai reservoir. 

 

Gejala  

Gastroenteritis yang terjadi biasanya ringan meskipun dapat menjadi berat dengan gejala 

berupa:  



 nyeri perut  

 perut kembung karena penimbunan gas  

 diare berat  

 dehidrasi  

 syok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengobatan  

Pengobatan penyakit ini dapat dilakukan dengan, penderita diberi cairan dan dianjurkan 

untuk istirahat.  Pada kasus yang berat, diberikan penicillin. Jika penyakit ini sudah merusak 

bagian dari usus halus, mungkin perlu diangkat melalui pembedahan. 

 

Pencegahan  

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk melakukan tindakan pencegahan penyebaran bakteri 

Clostridium perfringens adalah dengan cara-cara sebagai berikut: 

 Pendidikan tentang dasar-dasar kebersihan merupakan hal yang sangat penting dalam 

sanitasi makanan 

 Jangan biarkan makanan berada pada suhu kamar yang memungkinka mikroorganisme 

yang mengkontaminasi berkembang biak 



 Lakukan pemasakan dengan sempurna sebelum dihidangkan agar dapat tercegah dari 

infeksi dan keracunan  

Daftar Pustaka 
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