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 Morfologi 
Adalah Bakteri Staphylococcus aureus yang tahan terhadap 

methicillin.Staphylococcus “Staph” adalah kuman yang ditemukan pada kulit 
dan hidung kita. Spesies Staphylococcus ini adalah gram positif yang 
fakultatif anaerob. Sebagian besar sebagai flora normal kulit yang tidak 
berbahaya. Sebagian besar Staphylococcus Aureus(SA) dapat dirawat dengan 
antibiotic seperti methicillin (salah satu tipe penicillin). Tetapi, SA menjadi 
meningkat pertahanannya dengan antibiotic yang biasa digunakan.  

 Klasifikasi 
Domain: Bacteria
Kingdom: Bacteria
Phylum: Firmicutes
Class: Bacilli
Order: Bacillales
Family: Staphylococcaceae
Genus: Staphylococcus
Species: S. aureus 

 
 Siklus Hidup 

Banyak bakteri Staph yang dapat hidup di tubuh kita.Banyak orang 
sehat yang membawa Staph tanpa terinfeksi olehnya. Dalam fakta, 25-30 % 
tubuh kita terdapat bakteri Staph dalam hidung. Dalam 1/3 bagian tubuh kita 
membawa Staphylococcus pada permukaan kulit kita, atau hidung kita, tanpa 
menyebabkan infeksi. Ini dikenal sebagai koloni bakteri. Staph dapat menjadi 
masalah jika sengaja dimasukan dalam tubuh kadang melalui luka. Ini yang 
menyebabkan infeksi. Biasanya sedikit dan tidak membutuhkan perawatan 
khusus. Kadang-kadang, Staph dapat menyebabkan masalah serius seperti 
luka atau pneumonia. 



 
 Penyebaran 

    Staph biasanya dirawat dengan antibiotik. Tetapi selama decade ini, 
beberapa jenis Staph seperti MRSA menjadi tahan terhadap antibiotic yang 
pertama kali merusaknya. Ini juga dihubungkan sebagai multiple-resistant 
Staphylococcus aureus atau Oxacillin-resistant Staphylococcus aureus 
(ORSA). MRSA pertama kali ditemukan pada tahun 1961 di United Kingdom.. 
Sekarang MRSA tahap terhadap methicillin, amoxicillin, penicillin, oxacillin, 
dan banyak antibiotik lainnya. Tipe terbaru dari peningkatan infeksi staph 
tahan obat pada kaum gay dan laki-laki biseksual. Ini lebih tahan daripada 
MRSA lainnya. 

 
MRSA tersebar karena : 

1. Menyentuh dan memijit kulit yang terkena misalnya bisul atau 
luka. 

2. Memakai handuk,pakaian atau seprai kotor yang telah dip[akai 
oleh orang yang terinfeksi MRSA. 

3. Tidak teliti mencuci tangan. 
4. menggunakan alat rias yang telah dipakai oleh orang yang 

terkena infeksi mRSA. 
 
 

 Penularan 
Kita dapat terkena infeksi MRSA dalam masyarakat (Community-

Associated MRSA/CA-MRSA) maupun dirumah sakit atau pusat layanan 
kesehatan (Hospital-Associated MRSA/HA-MRSA). CA-MRSA mempunyai 
spectrum kepekaan antimikroba yang lebih besar, termasuk obat sulfa, 
tetrasiklin, dan klindamisin. HA_MRSA tahan terhadap antibiotic ini dan 
kadang hanya peka terhadap Vancomicyn. Orang yang mempunyai masalah 
kesehatan seperti kencing manis atau system ketahanan buruk atau kulitnya 
terbuka karena luka, baru dioperasi atau penyakit kulit, lebih cenderung 
terkena Staph. Untuk mengetahui infeksi MRSA ini dokter akan mengambil 
contoh dari bisul, luka atau bagian lain dari infeksi itu. Kemudian sample tadi 
dikirim ke laboratorium. 

 
 Gejala 

 Gejala MRSA bergantung pada dimana infeksinya. Paling sering, ini 
menyebabkan infeksi ringan pada kulit, menyebabkan jerawat atau bisul. 



MRSA juga dapat menyebabkan infeksi kulit yang lebih serius atau infeksi 
dibawah kulit (cellulitis), pada tulang, aliran darah, paru-paru, atau lintasan 
urin. Tetapi sebagian besar infeksi MRSA tidak parah. Banyak ahli kesehatan 
public mengingatkan tentang penyebaran MRSA. Karena ini sulit dalam 
penanganannya. Dan MRSA kadang disebut “Super Bug”. 

 
 Pencegahan  

Alkohol terbukti efektif mensanitasi MRSA. Amonium dengan alkohol 
memperpanjang sanitasinya. Juga mencuci tangan dengan bersih merupakan 
hal penting guna mencegah tersebarnya MRSA. Menutup bisul dan infeksi 
kulit lainnya dengan balut kedap air.  

 Obat yang digunakan 
MRSA tidak lebih infektif daripada tipe bakteri Staphylococcus yang lain. 

Tetapi, infeksi MRSA lebih sulit disembuhkan dengan antibiotic tahan 
bakteri. Antibiotik masih digunakan untuk merawat infeksi MRSA mungkin 
sederhana membutuhkan lebih banyak dosis dengan waktu yang lebih 
lama,atau antibiotic yang bakteri ini tidak tahan. 

Obat baru seperti linezolid (termasuk dalam kelas oxazolidinones yang 
baru) mungkin efektif melawan CA-MRSA dan HA-MRSA. Pada 18 Mei 
2006,dilaporkan dalam Nature mengidentifikasi antibiotic baru yang disebut 
platensimycin,yang menunjukan kesuksesan dalam melawan MRSA. 

Phage therapy dilaporkan manjur melawan sampai 95 % dalam pengetesan 
isolasi Staphylococcus. Ini juga dilaporkan bahwa Maggot Therapy (terapi 
dengan belatung) sukses merawat infeksi MRSA.Pada study,Pasien diabetes 
dilaporkan secara signifikan perawatannya lebih pendek dengan menggunakan 
metode ini daripada dengan standar perwatan yang ada. 
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