
Pada tahun 1950, terjadi kesalahpahaman bahwa bakteri Serratia 

marcescens bersifat tidak patogen. Bakteri ini berwarna kemerah- 

merahan dan sering digunakan dalam percobaan di sekolah untuk 

mempelajari jalannya infeksi. Bakteri ini juga digunakan sebagai simulan 

dalam tes biologi oleh Akademi Militer Amerika Serikat. Pada 26-27 

September 1950, Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan eksperimen 

rahasia yang disebut “Operasi Sea-Spray” di mana Serratia marcescens 

dikenalkan pada penduduk di wilayah Teluk San Fransisco, California. 

Meskipun Angkatan Laut kemudian akhirnya mengakui bahwa bakteri ini 

tidak berbahaya, pada 29 September sekitar 11 pasien di rumah sakit 

setempat menjadi sangat aneh, terjadi infeksi yang serius pada saluran 

kencing dan salah satu dari 11 pasien, Edward J. Nevin, meninggal. Kasus 

pneumonia di San Fransisco juga meningkat setelah Serratia marcescens 

dikenalkan. 

Sejak 1950, Serratia marcescens meningkatkan kasus infeksi pada 

manusia, dengan banyak kuman yang resistan terhadap segala antibiotik. 

Indikasi pertama adalah influenza yang vaksinnya diproduksi oleh 

Perusahaan Chiron pada 2004, termasuk kontaminasi Serratia marcescens. 

Klasifikasi: 

Kingdom : Bakteri 

Phylum : Proteobakteri 

Class : Gamma Proteobakteri 

Marga : Enterobacteriales 

Famili : Enterobacteriaceae 

Genus : Serratia 

Spesies : Serratia marcescens



Nama Binomial: 

Serratia marcecescens 

Serratia marcescens adalah suatu jenis bakteri gram negatif dari 

famili Enterobacteriaceae. Bakteri ini berbentuk basil (bulat lonjong) dan 

beberapa galur membentuk kapsul, termasuk organisme yang bergerak 

dengan cepat (motil) karena mempunyai flagela peritrik, dapat tumbuh 

dalam kisaran suhu 5 o -40 o C dan dalam kisaran pH antara 5-9. Serratia 

marcescens dapat digambarkan secara detail karena ia adalah spesies yang 

umumnya ditemukan dalam spesimen ilmu pengobatan. Koloni Serratia 

marcescens pada media agar biasa tidak terbedakan pada hari pertama 

atau hari kedua dan kemudian mungkin berkembang menjadi cembung. Pada 

suhu kamar, bakteri patogen ini menghasilkan zat warna (pigmen) merah. 

Bakteri ini jenis fakultatif anaerobik yang tidak terlalu membutuhkan 

oksigen. 

Patogenesis: 

Pada orang dewasa, Serratia marcescens terlibat dalam infeksi 

pada saluran kencing, saluran pernapasan (pneumonia), infeksi mata, 

meningitis, dan infeksi pada kulit yang terluka. Sedangkan pada anak-anak, 

Serratia marcescens menginfeksi saluran pencernaan. 

Karena Serratia marcescens juga menginfeksi saluran pencernaan 

manusia, maka kotoran manusia dari hasil pencernaan yang terinfeksi 

tersebut dapat mematikan terumbu karang jenis tanduk rusa (Acropora 

palmate). Penyakit cacar putih (white-band disease) menyerang Acropora 

palmate di perairan Karibia. Penyakit cacar putih menyerang daging dari 

kulit karang yang tipis dan menguliti jaringan hidup dari cabang-cabangnya 

sehingga meninggalkan kerangka batu kapur mati. Masalah ini semakin



parah selama berbulan-bulan musim panas, saat suhu meninggi yang 

mempercepat pertumbuhan bakteri dan mengurangi ketahanan dari sistem 

kekebalan karang tanduk rusa. 

Aktivitas Biokimia: 

Organisme Serratia menfermentasikan mannitol, salisin, dan 

sukrosa dengan produknya berupa asam dan kadang-kadang terdapat 

buih/gelembung. Serratia marcescens dibedakan dari bakteri gram 

negatif lainnya karena ia melakukan hidrolisis kasein. Hidrolisis kasein 

yang dilakukan Serratia marcescens untuk menghasilkan metalloprotease 

ekstraselular yang berfungsi dalam interaksi sel ke matriks ekstraselular. 

Serratia marcescens juga menunjukkan adanya triptofan dan degradasi 

sitrat. Salah satu produk akhir dari degradasi triptofan adalah asam 

piruvat. 

Sitrat dan asetat dapat digunakan sebagai sumber karbon satu- 

satunya. Banyak galur menghasilkan pigmen merah muda, merah/magenta. 

Glukosa difermentasikan dengan atau tanpa produksi gas dengan volume 

kecil; selobiose, inositol, dan gliserol difermentasi tanpa menghasilkan gas. 

Kandungan G + C DNA berkisar dari 53 samapi 59 mol %. 

Habitat Serratia marcescens banyak ditemukan di alam terutama 

di air dan tanah, tetapi beberapa terdapat dalam usus manusia. 

Penularannya melalui kontak langsung, tetesan dan dalam beberapa 

kasus ditemukan tumbuh pada saluran kencing, pada larutan garam, dan 

dalam larutan lain yang semula diduga steril.



Dalam hal pengobatan, antibiotik 

yang digunakan untuk infeksi pada 

manusia adalah Cephalosporins, 

Gentamicin, dan Amikacin. Namun, 

sebagian bakteri ada yang resistan 

dengan beberapa antibiotik karena 

banyaknya faktor R di dalam plasmid. 

Gambar di atas adalah salah satu antibiotik yang digunakan untuk 

mengobati infeksi saluran pernapasan bawah (pnemonia). Antibiotik itu 

adalah PROCEPIM® yang tiap vialnya mengandung Cefepime HCl yang 

telah dicampur dengan L- arginine steril setara dengan cefepime 1 g. 

Cefepime merupakan antibiotik sefalosporin generasi ke empat yang 

mempunyai spektrum luas, efektif terhadap bakteri gram-positif dan 

gram-negatif termasuk terhadap strain yang resisten terhadap 

aminoglikosida atau sefalosporin generasi ketiga seperti ceftazidime. 

Cefepime memiliki kestabilan yang tinggi terhadap hidrolisis beta- 

laktamase dan menunjukkan penetrasi yang cepat ke dalam dinding sel 

bakteri gram-negatif. 

Cara pemberian PROCEPIM® (cefepime) adalah dapat disuntikkan 

secara intravena atau intra muskular ke dalam bagian otot yang massanya 

besar (gluteus maximus), serta dapat pula melalui infus intravena. 

Oleh: Pascalia Riska P. H. 
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