
Moraxella lacunata 

Mei 15, 2008 

disusun oleh : 

Christianus Heru Setiawan

MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SANATA DHARMA Yogyakarta

NIM :078114088 (B) 

Karakteristik mikrobia 

Moraxella adalah suatu jenis Gram-Negative Bakteri dalam family Moraxellaceae. 

Organisme ini berbentuk tangkai pendek, coccobacilli atau, seperti di kasus Moraxella 

catarrhalis, diplococci, dengan asaccharolytic, oxidase-positive dan catalase-positive. 

Moraxella adalah suatu aerobic, oxidase-positive, Gram-Negative coccobacillus, yang mana  

jarang dihubungkan dengan infeksi/peradangan serius. Kita menguraikan 4 kasus Moraxella 

lacunata endocarditis dan meninjau ulang 12 kasus Moraxella endocarditis, mencakup 1 

kasus lebih lanjut  dengan M. lacunata, 5 dengan M. catarrhalis, 2 dengan M. phenylperuvica 

dan sisa terdiri dari 1 kasus masing-masing M. liquefaciens, M. osloensis, M. nonliquefaciens 

dan 1  tidak ditetapkan. Tentang 16 pasien  ini, 5 mengalami katup jantung prosthetic, 5 

menderita karena kelainan hati, dan 6 lainnya   mempunyai jantung normal. Therapy terdiri 

dari suatu beta-lactam antimicrobial dan, dalam beberapa kejadian, suatu aminoglycoside 

juga. Rata-rata jangka waktu perawatan zat pembunuh kuman adalah 35±13 d. Empat pasien 

( 25%) mengalami perawatan dan 4 dari 16 ( 25%) yang meninggal. Moraxella harus 

ditambahkan daftar organisma yang boleh adakalanya menyebabkan infective endocarditis, 

bahkan di pasien tanpa sebelumnya ada kelainan valvular. 

 

 

 

 



Moraxella 

 

Scientific classification 

Kingdom: Bacteria 

Phylum: Proteobacteria 

Class: Gammaproteobacteria 

Order: Pseudomonadales 

Family: Moraxellaceae 

Genus: Moraxella
 

Species 

 
M. lacunata 
 

PENGENALAN 

 Jenis Moraxella 

 Moraxella Jenis adalah Gram-Negative dan selnya berkapsul. Mereka adalah aerobic dan 

non-motile,  tetapi beberapa keturunan bisa tumbuh dengan lemah di bawah kondisi-kondisi 

anaerobic. Temperatur pertumbuhan optimumnya adalah 33°C- 35°C. Jenis Moraxella pada 

umumnya catalase-positive, oxidase hal positif dan tidak menghasilkan asam dari 

karbohidrat. M. lacunata adalah haemolytic.  

 

 

Penyakit akbiat Moraxella Lacunata  

Moraxella lacunata adalah salah satu  penyebab 

blepharoconjunctivitis pada manusia. 

Blepharoconjunctivitis adalah kombinasi 

conjunctivitis dengan blepharitis (radang kelopak 

mata). Conjunctivitis, biasanya disebut “Mata 



Merah muda" atau " Mata Merah"  adalah suatu radang conjunctiva (lapisan yang paling jauh 

mata dan permukaan bagian dalam kelopak mata),  paling umum dalam kaitan dengan suatu 

reaksi alergi atau suatu infeksi/peradangan (pada umumnya hasil bakteri, tetapi kadang-

kadang karena virus). Conjunctivitis mempunyai banyak penyebab. Itu dapat disebabkan oleh 

virus, bakteri (termasuk M. lacunata), alergi, atau pengganggu seperti sampo, kotoran, asap, 

atau kaporit (dari kolam renang). 

Ciri-ciri dari conjuctivis mata merah dan berair mata adalah gejala yang umum. Termasuk 

alergi akut. Conjunctivitis secara khas gatal. Kadang-adang menyusahkan mata, dan pasien 

sering mengeluh beberapa kelopak penutup. Alergi kronis sering menyebabkan kejengkelan, 

dan sering juga frustrasi pemecatan dapat mendorong ke arah tuduhan penyakit sedih sebab. 

Peradangan pada umumnya mulai dengan satu mata, tetapi bisa menyebar dengan mudah 

kepada mata berikutnya. 

 

Pengobatan 

Conjunctivitis kadang-kadang memerlukan perhatian medis. Perawatan yang sesuai 

tergantung pada  penyebab masalah. Jika jenis yang alergipemberian air mata tiruan dapat 

menolong. Dalam kasus yang lebih menjengkelkan, anti-inflammatory dan pengobatan non-

steroidal obat anti alergi mungkin sudah ditentukan. Beberapa pasien dengan alergi 

conjunctivitis memerlukan steroid tetesan. Pengobatan dilakukan dengan tetesan mata zat 

pembunuh kuman atau obat salep yang meliputi suatu jangkauan luas bakteri ( 

chloramphenicol atau cuka fusidic menggunakan UK).  
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