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“PENYAKIT LEGIONAIRE” 

 
Pada tahun 1976, dunia digemparkan oleh ‘penyakit misterius’ yang menyerang 221 

orang anggota konvensi American Legion di Philadelphia, USA dan membunuh 34 

orang di antaranya. Setelah dilakukan investigasi intensif yang memakan waktu 

cukup lama diketahui bahwa penyebab penyakit ini yaitu bakteri Gram negatif, yang 

pada penelitian selanjutnya diketahui sebagai bakteri Legionella pneumophila, 

sedangkan penyakit misterius itu dinamakan pneumonia. Bakteri ini dapat hidup dan 

berkembang biak salah satunya yaitu di dalam Air Conditioner (AC) yang tidak 

dibersihkan. 

 

 
 

Apa itu penyakit Legionaire? 
Penyakit Legionaire adalah suatu peradangan paru-paru (pneumonia) yang 

disebabkan oleh bakteri gram positif dari genus Legionella. 

 

Apa penyebab penyakit Legionaire? 
Bakteri Legionella pneumophila 
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Apa itu Legionella pneumophila? 
Legionella pneumophila termasuk bakteri Gram negatif, merupakan bakteri non-acid 

fast, tidak berspora, tidak memiliki kapsul, berbentuk batang dan ada juga yang 

bulat, aerobik, tidak dapat menghidrolisis gelatin atau memproduksi urease, non-

fermentatif, tidak meragi D-glukosa, tidak mereduksi nitrat menjadi nitrit, 

menggunakan asam amino sebagai sumber energi, merupakan parasit fakultatif 

dalam sel, bisa beranak-pinak dalam macrophage manusia dan juga dalam parasit 

seperti amoeba. Legionella pneumophila positif terhadap uji oksidase-katalase, dapat 

memproduksi beta-laktam, kebanyakan bersifat motil dan memiliki satu hingga tiga 

kutub atau flagella lateral. Koloni bakteri ini hidup subur menempel di pipa-pipa karet 

dan plastik yang berlumut dan tahan kaporit dengan konsentrasi klorin 26 mg/l. 

Legionella dapat hidup pada suhu antara 5,7°C - 63°C dan hidup subur pada suhu 

30°C - 45°C. 

Legionella pneumophila digolongkan ke dalam bakteri Gram negative, karena 

keunikan kandungan lipopolisakarida-yang terdapat pada lapisan terluar di bagian 

luar membran sel. Sementara, kumpulan rantai pembentuk dinding selnya membawa 

antigen yang menjadi ciri khusus organisme ini. Komposisi kimia tersebut merupakan 

ciri khas alami somatik atau antigen-O, yang sangat penting bagi pengklasifikasian 

jenis bakteria gram. Setidaknya terdapat 35 serovar berbeda dari Legionella 

pneumophila yang telah ditemukan, selain fakta bahwa beberapa spesies lain terdiri 

atas beberapa serovar. 

 

Siklus hidup bakteri Legionella pneumophila: 
Legionella tidak membentuk spora. Ada 2 fase utama pada siklus hidupnya. Yang 

pertama disebut fase replikasi. Selama fase ini, bakteri Legionella bersifat non-motil 

dan kurang berbahaya. Pada fase kedua, disebut fase infeksi, bakteri menjadi lebih 

pendek dan lebih tebal, bakteri ini mulai diselubungi flagella dan sangat berbahaya. 



 
 
Klasifikasi bakteri Legionella pneumophila: 

Kingdom : Bacteria

Filum : Proteobacteria

Kelas : Gamma 

Proteobacteria

Ordo : Legionellales

Family : Legionellaceae

Genus : Legionellaceae

Species : Legionella pneumophila

 

Bagaimana gejala penyakit Legionaire? 
Penyakit ini bisa tanpa gejala, tapi bisa pula menunjukkan gejala seperti demam, 

menggigil, batuk kering dan berdahak, otot-otot ngilu, sakit kepala, lekas lelah, hilang 

selera makan, diare, hingga pneumonia. Pada taraf yang berat bisa menyebabkan 

ginjal tidak berfungsi dengan baik. Kematian 15% pasien yang dirawat di rumah 

sakit. 

 

Faktor Predisposisi: 
Infeksi virus meningkatkan sekresi sehingga terjadi aspirasi bakteri ke paru-paru 

yang dapat menurunkan aktivitas silia dan dapat menurunkan kemampuan 
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pembersihan paru dari bakteri, menurunkan fagositosis dan kemampuan makrofag 

untuk mengambil bakteri yang ada di saluran napas, dan dapat menurunkan 

imunitas. 

 

Bagaimana penularannya? 
Penularan Legionella pada manusia, antara lain melalui aspirasi air yang 

terkontaminasi, inokulasi langsung melalui peralatan pernafasan dan pengompresan 

luka dengan air yang terkontaminasi, aerosol yang mengandung organisme 

Legionella yang berasal dari menara pendingin dan kondensor evaporatif (menguap), 

kontaminasi pada sistem pendistribusian air minum. Penyakit ini tidak tersebar di 

antara sesama manusia.  
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Berapa lama masa inkubasinya? 
2-10 hari 

 

Bagaimana tingkat mortalitasnya? 
15-20 % lebih tinggi bila telat diagnosis 

 

Siapa sajakah yang dapat terkena penyakit ini? 
Penyakit Legionaire paling sering menimpa manusia setengah umur ke atas, 

terutama yang merokok atau menderita penyakit paru-paru menahun. Demikian pula 

orang-orang yang sistem ketahanannya tertekan oleh obat atau penyakit seperti 

kanker, kegagalan ginjal, kencing manis atau AIDS. 

 

Bagaimana cara mencegah berkembangnya Legionella? 
Minimal seminggu sekali dilakukan pemeriksaan penampungan air terhadap 

kerusakan fisik, bau dan zat organik, serta adanya serbuk-serbuk yang mengandung 

Legionella 

 

Obat apa yang dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit ini? 

Usia Obat teraupetik  

0-1 bulan  Ampisilin + aminoglikosid atau ampisilin + sefotaksim 

1-3 bulan  Ampisilin + sefotaksim (pertimbangkan eritromisin atau Klaritromisin 

bila dicurigai pneumonitis Chlamidya) 

3 bulan- 5 

tahun  

Cefuroksim, sefotaksim, atau seftriakson (pertimbangkan untuk 

menambah makrolid bila dicurigai Mycoplasma pneumoniae) 

> 5 tahun  Makrolid (pertimbangkan untuk menambah sefuroksim pada pasien 

yang sakit berat) 

Semua 

umur  

Tambahkan vankomisin bila dicurigai S.Pneumoniae yang Resisten. 

Bila dicurigai infeksi Staphylococcus aureus, pertimbangkan untuk 

menambah obat antistafilokokus) 
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