
Klebsiellla pneumoniae 

Oleh : Cornelius Danan Rufaldi (078114100) 

Klebsiella pneumonia adalah salah satu bakteri yang termasuk bakteri gram negatif, 

bakteri yang non motil, fakultatif anaerob, melakukan fermentasi laktosa dan tidak tertutup oleh 

selubung, memiliki simpai polisakarida yang besar, biasanya member hasil positif pada tes 

dekarboksilase lisin dan sitrat.  Koloni Klebsiella besar sangat mukoid dan cenderung besatu bila 

lama dieramkan.  Bakteri ini berasal dari family Enterobacteriaceae. Klebsiella pertama kali 

diteliti dan diberi nama oleh bacteriologist Jerman yang bernama Edwin Klebs (1834-1913).  

Penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri ini antara lain adalah bronkopneumoniae dan pneumonia 

bakteri gram negatif. Hampir semua pneumonia disebabkan oleh bakteri ini. Klebsiella 

pneumonia terdapat dalam saluran nafasdan feses sekitar 5 % orang normal dan dapat 

menyebabkan pneumonia bacterial.  Sampai saat ini para ahli masih banyak melakukan 

penelitian mengenai obat apa yang cocok untuk menghambat pertumbuhan bakteri Klebsiella 

pneumoniae ini. Ada artikel yang menerangkan bahwa daya antimikroba kombinasi ampisilin 

dan klorampenikol dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab bronkopneumoniae pada 

anak kecil tersebut. Hal itu dapat dilihat dari nilai konsentrasi hambat minimal (KHM) antibiotic 

yang digunakan. Sampai saat ini belum ada pengobatan yang spesifik untuk menangani mikroba 

ini. 

 

ASPEK BIOLOGI (Morfologi, Klasifikasi, dan Siklus Hidup) 

 Klasifikasi secara ilmiah : 

Kingdom  : Bacteria 

Phylum  : Proteobacteria 

Class   : Gamma Proteobacteria 

Order   : Enterobacteriales 

Family   : Enterobacteriaceae 



Genus   : Klebsiella 

Species  : K.pneumoniae 

Binomial name : Klebsiella pneumoniae 

Klebsiella pneumoniae merupakan suatu bakteri gram negative yang tidak bergerak (non 

motil), tidak berselubung, melakukan fermentasi laktosa, fakultatif anaerob, ditemukan sebagai 

flora normal di mulut, kulit dan usus. Spesies Klebsiella menunjukkan pertumbuhan mukoid, 

simpai polisakarida yang besar, tidak ada pergerakan dan biasanya memberikan hasil positif 

untuk tes dekarboksilase lisin dan sitrat. Morfologi khas dari Klebsiella dapat dilihat dalam 

pertumbuhan padat in vitro tetapi morfologinya sangat bervariasi dalam bahan klinik. Biasanya 

Klebsiella simpainya besar dan teratur. Selain itu  Klebsiela  koloninya besar, sangat mukoid dan 

cenderung bersatu apabila dieramkan. Anggota dari genus Klebsiella  memiliki struktur antigen 

yang kompleks. Lebih khususnya, amggota genus Klebsiella memiliki 2 tipe antigen pada 

permukaan sel. Yang pertama adalah antigen O yang merupakan bagian terluar dari 

lipopolisakarida dinding sel dan terdiri atas unit polisakarida yang berulang. Beberapa 

polisakarida O-spesifik mengandung gula yang unik. Antigen O tahan terhadap panas dan 

alcohol dan biasanya dideteksi dengan aglutinasi bakteri. Antibodi terhadap antigen O terutama 

adalah IgM. Yang kedua adalah antigen K. Antigen K ini berada di luar antigen O dan 

merupakan suatu capsular polysacharida. Antigen K dapat mengganggu aglutinasi melalui 

antiserum  O dan berhubungan dengan virulensi. Klebsiella mempunyai simpai besar yang terdiri 

atas polisakarida (antigen K) yang menutupi antigen somatic (O atau H) dan dapat dikenali 

dengan pembengkakan simpai melalui tes pembengkakan simpai dengan antiserum  khusus. 

Infeksi pada saluran nafas manusia disebabkan terutama oleh jenis simpai 1 dan 2, pada saluran 

kemih terutama disebabkan oleh jenis simpai 8, 9, 10, dan 24. 

 

PENYAKIT YANG DITIMBULKAN (PATOGHENESIS) 

K.pneumoniae dapat menyebabkan pneumonia bacterial. K.pneumoniae banyak terdapat 

dalam saluran nafas dan feses sekitar 5 % orang normal. K.pneumoniae dapat menyebabkan 

konsolidasi luas disertai nekrosis hemoragik pada paru-paru. Klebsiella kadang-kadang 

menyebabkan infeksi saluran kemih dan bakteremia dengan lesi fokal pada pasien yang lemah. 



Klebsiella menduduki ranking kedua setelah E.coli untuk infeksi saluran kemih di orang-orang 

yang sudah berumur. Klebsiella juga merupakan suatu opportunistic pathogen untuk pasien 

dengan penyakit paru-paru kronis dan rhinoscleroma.Feses adalah salah satu sumber yang paling 

signifikan dalam hal infeksi kepada pasien, yang selanjutnya diikuti oleh berhubungan dengan 

alat-alat yang sudah terkontaminasi oleh bakteri. Penyakit utama yang ditimbulkan oleh bakteri 

ini adalah pneumonia. Penumonia adalah inflasi parenkim paru, biasanya berhubungan dengan 

pengisian cairan di dalam alveoli. Hal ini terjadi ini terjadi akibat adanya invaksi agen atau 

infeksius adalah adanya kondisi yang mengganggu tahanan saluran.. Dengan demikian flora 

endogen  menjadi pathogen ketika memasuki saluran pernafasan. Pneumonia adalah sebuah 

penyakit pada paru-paru di mana pulmonary alveolus (alveoli) yang bertanggung jawab 

menyerap oksigen dari atmosfer menjadi "inflame" dan terisi oleh cairan. Pneumonia dapat 

disebabkan oleh beberapa penyebab, termasuk infeksi oleh bakteria, virus, jamur, atau parasit. 

Pneumonia dapat juga disebabkan oleh iritasi kimia atau fisik dari paru-paru atau sebagai akibat 

dari penyakit lainnya, seperti kanker paru-paru atau terlalu banyak minum alkohol. Pasien yang 

rentan mengalami pneumonia antara lain  peminum alcohol, perokok, penderita diabetes, 

penderita gagal jantung, dan penderita AIDS. Pada penderita pneuminiae, kantong udara paru-

paru penuh dengan nanah dan cairan yang lainnya. Dengan demikian, fungsi paru-paru, yaitu 

menyerap udara bersih (oksigen) dan mengeluarkan udara kotor menjadi terganggu. Akibatnya, 

tubuh menderita kekurangan oksigen dengan segala konsekuensinya, misalnya menjadi lebih 

mudah terinfeksi oleh bakteri lain (super infeksi) dan sebagainya. Jika demikian keadaannya, 

tentu tambah sukar penyembuhannya. Penyebab penyakit pada kondisi demikian sudah beraneka 

macam dan bisa terjadi infeksi yang seluruh tubuh. 

PENULARAN DAN PENGOBATANNYA 

 Pneumonia dapat terjadi akibat menghirup bakteri yang ada di udara. Selain itu dapat 

juga disebarkan melalui darah yang berasal dari tempat lain misalnya luka, dan perpindahan 

langsung bakteri dari infeksi di dekat paru-paru. Jika melalui saluran nafas, bibit penyakit yang 

masuk akan dilawan oleh berbagai macam sistem pertahanan yang dimiliki oleh tubuh kita. Yang 

dimaksud dengan sistem pertahanan tubuh, misalnya struktur kulit, proses batuk, hingga sel-sel 

pembunuh yang berada dalam darah maupun cairan limfe kita (sistem antibodi). Pada orang-

orang yang terganggu pertahanan tubuhnya, misalnya kesadaran menurun, usia lanjut, menderita 



penyakit pernapasan kronik/PPOM, infeksi virus, diabetes mellitus, dan penyakit kronis lainnya, 

termasuk juga pada penderita penyakit payah jantung atau kanker, mereka itu menjadi mudah 

sakit. Selain itu, jumlah bakteri atau virus serta keganasan virus/bakteri tersebut yang masuk ke 

tubuh calon penderita bisa mempengaruhi,apakah seseorang menjadi sakit atau tidak. Gejala-

gejala yang biasanya timbul dari penderita peneumonia antara lain batuk berdahak dimana 

dahaknya seperti lendir berwarna hijau atau seperti nanah, nyeri dada, menggigil, demam, mudah 

lelah, sesak nafas, sakit kepala, nafsu makan berkurang, mual, muntah, tidak enak badan, 

kekakuan sendi, kekakuan otot, kulit lembab, batuk darah, nyeri perut, dan pernafasan yang 

cepat. Untuk mendiagnosa diadakan berbagai macam pemeriksaan antara lain dengan 

menggunakan stetoskop, rontgen dada, pembiakan dahak dan penghitungan gas darah 

arteri.Untuk pengobatan dapat digunakan senyawa yang memiliki cincin β laktam. Ada artikel 

yang menyebutkan bahwa kombinasi antara ampisilin dan klorampenikol dapat menghambat 

pertumbuha dari Klebsiella ini. Akan tetapi Klebsiella juga sudah resisten terhadap beberapa 

antibiotic. Sehingga sampai sekarang para peneliti masih banyak  mengadakan eksperimen untuk 

mencari obat yang ampuh untuk jenis bakteri ini. 
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