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DERMATOFITOSIS 

Penyakit yang disebabkan oleh golongan jamur dermatofit disebut                          

" Dermatofitosis ". Golongan jamur ini dapat mencerna keratin kulit oleh karena 

mempunyai daya tarik kepada keratin (keratinofilik) sehingga infeksi jamur ini dapat 

menyerang lapisan- lapisan kulit mulai dari stratum korneurm sampai dengan stratum 

basalis. 

 

ETIOLOGI 
Dermatofitosis disebabkan jamur golongan dermatofita yang terdiri dari tiga 

genus yaitu genus: Mikrosporon, Trikofiton dan Epidermofiton. Dari 41 spesies dermafito 

yang sudah dikenal hanya 23 spesies yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia 

dan binatang yang terdiri dari 15 spesies Trikofiton, 7 spesies Mikrosporon dan 1 spesies 

Epidermafiton. Selain sifat keratinofilik ini, setiap spesies dermatofita m empunyai 

afinitas terhadap hospes tertentu. Dermatofita yang zoofilik terutama menyerang 

binatang, dan kadang-kadang menyerang manusia. Misalnya : Mirosporon canis dan 

Trikofiton verukosum. Dermatofita yang geofilik adalah jamur yang hidup di tanah dan 

dapat menimbulkan radang yang moderat pada manusia, misalnya Mikrosporon 

gipsium. 

Kingdom: Fungi 
Division: Ascomycota 
Class: Eurotiomycetes 
Order: Onygenales 
Family: Arthrodermataceae 
Genus: Microsporum 
Spesies: Microsporum gypseum



 

CARA PENULARAN 

Microsporum gypseum merupakan penyebab penyakit kulit, pemakan zat tanduk 

atau keratin, serta merusak kuku dan rambut. Jamur microsporum gypseum dapat 

ditularkan secara langsung. Penularan langsung dapat secara fomitis, epitel, rambut-

rambut yang mengandung jamur baik dari manusia, binatang atau dari tanah. Disamping 

cara penularan tersebut diatas, untuk timbulnya kelainan-kelainan di kulit tergantung dari 

beberapa faktor : 

1. Faktor virulensi dari dermatofita 

Virulensi ini tergantung pada afinitas jamur itu, apakah jamur Antropofilik, 

Zoofilik atau Geofilik. Selain afinitas ini masing-masing jenis jamur ini berbeda pula satu 

dengan yang lain dalam afinitas terhadap manusia maupun bagian-bagian dari tubuh 

Misalnya : Trikofiton rubrum jarang menyerang rambut, Epidermatofiton flokosum 

paling sering menyerang lipat pada bagian dalam. 

2. Faktor trauma 

Kulit yang utuh tanpa lesi-lesi kecil, lebih susah untuk terserang jamur. 

3. Faktor-suhu dan kelembaban 

Kedua faktor ini sangat jelas berpengaruh terhadap infeksi jamur, tampak pada 

lokalisasi atau lokal, di mana banyak keringat seperti lipat paha dan sela-sela jari paling 

sering terserang penyakit jamur ini. 

4. Keadaan sosial serta kurangnya kebersihan 

Faktor ini memegang peranan penting pada infeksi jamur di mana terlihat insiden 

penyakit jamur pada golongan sosial dan ekonomi yang lebih rendah, penyakit ini lebih 

sering ditemukan dibanding golongan sosial dan ekonomi yang lebih baik. 

5. Faktor umur dan jenis kelamin 

Penyakit ini lebih sering ditemukan pada anak-anak dibandingkan orang dewasa, 

dan pada wanita lebih sering ditemukan infeksi jamur di sela-sela jari dibanding pria dan 

hal ini banyak berhubungan dengan pekerjaan. Di samping faktor-faktor tadi masih ada 

faktor-faktor lain seperti faktor perlindungan tubuh (topi, sepatu dan sebagainya) , faktor 

transpirasi serta pemakaian pakaian yang serba nilan, dapat mempermudah penyakit 

jamur ini. 



 

 

GEJALA 

Sepintas, gejala yang ditunjukkan infeksi jamur 

kulit terlihat serupa, yaitu; kulit kemerahan, bersisik, 

terjadi penebalan (pembengkakan), dan disertai rasa 

gatal.  Namun, Infeksi jamur kulit, tidak hanya 

disebabkan oleh satu jenis jamur saja. Jika diteliti, maka 

setiap jenis jamur menimbulkan gejala yang berbeda, serta menyerang kulit pada area 

tubuh yang berbeda. Jamur Microsporum gypseum ini menyerang kulit tubuh, dan lebih 

sering dialami oleh anak-anak. Infeksi kulit yang disebabkan terlihat membengkak seperti 

sarang lebah. Jenis jamur ini diketahui cepat menular, karena berpindah secara mudah 

melalui sentuhan. Microsporum gypseum biasanya ditularkan dengan gejala bercak-

bercak meradang yang tidak berambut yang lama kelamaan dapat menjadi alopesia 

(kebotakan) permanen. 

 

.PENGOBATAN 

A. Pengobatan Pencegahan : 

1. Perkembangan infeksi jamur diperberat oleh panas, basah dan maserasi. Jika faktor-

faktor lingkungan ini tidak diobati, kemungkinan penyembuhan akan lambat. Daerah 

intertrigo atau daerah antara jari-jari sesudah mandi harus dikeringkan betul dan diberi 

bedak pengering atau bedak anti jamur. 

2. Alas kaki harus pas betul dan tidak terlalu ketat. 

3. Pasien dengan hiperhidrosis dianjurkan agar memakai kaos dari bahan katun yang 

menyerap keringat, jangan memakai bahan yang terbuat dari wool atau bahan sintetis. 

4. Pakaian dan handuk agar sering diganti dan dicuci bersih-bersih dengan air panas. 

B. Terapi lokal : 

Infeksi pada badan dan lipat paha dan lesi-lesi superfisialis, di daerah jenggot, 

telapak tangan dan kaki, biasanya dapat diobati dengan pengobatan topikal saja. 



1. Lesi-lesi yang meradang akut yang acta vesikula dan acta eksudat harus dirawat 

dengan kompres basah secara terbuka, dengan berselang-selang atau terus menerus. 

Vesikel harus dikempeskan tetapi kulitnya harus tetap utuh. 

2. Toksilat, haloprogin, tolnaftate dan derivat imidazol seperti mikonasol, ekonasol, 

bifonasol, kotrimasol dalam bentuk larutan atau krem dengan konsentrasi 1-2% dioleskan 

2 x sehari akan menghasilkan penyembuhan dalam waktu 1-3 minggu. 

3. Lesi hiperkeratosis yang tebal, seperti pada telapak tangan atau kaki memerlukan terapi 

lokal dengan obat-obatan yang mengandung bahan keratolitik seperti asam salisilat 3-6%. 

Obat ini akan menyebabkan kulit menjadi lunak dan mengelupas. Obat-obat keratolotik 

dapat mengadakan sensitasi kulit sehingga perlu hati-hati kalau menggunakannya. 

4. Pengobatan infeksi jamur pada kuku, jarang atau sukar untuk mencapai kesembuhan 

total. Kuku yang menebal dapat ditipiskan secara mekanis misalnya dengan kertas 

amplas, untuk mengurangi keluhan-keluhan kosmetika. Pemakaian haloprogin lokal atau 

larutan derivat asol bisa menolong. Pencabutan kuku jari kaki dengan operasi, bersamaan 

dengan terapi griseofulvin sistemik, merupakan satu-satunya pengobatan yang bisa 

diandalkan terhadap onikomikosis jari kaki. 

C. Terapi sistemik 

Pengobatan sistemik pada umumnya mempergunakan griseofulvin. Griseofulvin 

adalah suatu antibiotika fungisidal yang dibuat dari biakan spesies penisillium. Obat ini 

sangat manjur terhadap segala jamur dermatofitosis. Griseofulvin diserap lebih cepat oleh 

saluran pencernaan apabila diberi bersama-sama dengan makanan yang banyak 

mengandung lemak, tetapi absorpsi total setelah 24 jam tetap dan tidak dipengaruhi 

apakah griseofulvin diminum bersamaan waktu makan atau diantara waktu makan. 

Dosis rata-rata orang dewasa 500 mg per hari. Pemberian pengobatan dilakukan 4 

x sehari , 2 x sehari atau sekali sehari. Untuk anak-anak dianjurkan 5 mg per kg berat 

badan dan lamanya pemberian adalah 10 hari. Salep ketokonasol dapat diberikan 2 x 

sehari dalam waktu 14 hari. 
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