
TINEA KAPITIS, apa tuh??

Trichophyton tonsurans

Taksonomi Trichophyton tonsurans:
• Kingdom : Fungi

• Filum : Ascomycota

• Kelas : Euscomycetes

• Ordo : Onygenales

• Famili : Arthrodermataceae

• Genus : Trichophyton

• Spesies : Trichophyton tonsurans

Trichophyton tonsurans
Jamur ini dapat menyerang beberapa bagian tubuh manusia terutama pada bagian kulit 

kepala  dan  rambut.  Berbentuk  pensil  dengan  ujung-ujung  yang  tumpul  dan  berdinding 

halus.  Tiap-tiap  spesies  berbeda  dalam  morfologi  dan  pigmentasinya.  Tricophyton 

Tonsurans, memperbanyak  diri  dengan  membelah,  biasanya  banyak  juga  cepat,  dan 

memungkinkan  untuk  menghasilkan  cabang-cabang  yang  pendek.  Koloninya  biasa  dalam 

bentuk serbuk.



Penyakit  yang  ditimbulkan  oleh  jamur  ini  salah  satunya  adalah  Tinea  Kapitis. TINEA 

KAPITIS adalah infeksi jamur dermatofit yang sering dijumpai pada anak-anak dengan  

gambaran klinis yang bervariasi. Penderita pada tempat tinggal padat sering menimbulkan 

penyebaran dan terjadinya reinfeksi. Infeksi mikrosporumnya terjadi pada anak-anak dan 

biasanya  sembuh  secara  spontan  menjelang  pubertas.  Penularan  dapat  melalui  hewan 

peliharaan dan dapat dari manusia ke manusia.

Cara Infeksi T.tonsurans
Infeksi  dimulai  pada  kulit  kepala,  yang  selanjutnya  dermatofita  tumbuh  kebawah 

mengikuti dinding keratin folikel rambut. Infeksi pada rambut berlangsung tepat diatas 

akar rambut. Jamurnya akan terus tumbuh kebawah pada batang rambut yang tumbuh 

keatas.  Sebagian  memasuki  batang rambut (endodotrix),  yang dapat  membuat rambut 

mudah patah didalam atau pada permukaan folikel rambut.

Ada tiga bentuk manifestasi klinis:
1. Gray Patch

Lesi  inflamasi  ringan  multipel  dan  bersisik,  rambut  jadi  mudah  putus,  warna 

rambut  menjadi  abu-abu,  mudah  dicabut  dari  akarnya  yang  kemudian  terjadi 

alopesia.

2. Black Dot Ringworm

Tampak alopesia dengan titik-titik hitam ditengahnya, yang terdiri dari batang 

rambut yang patah tepat pada permukaan/bawah kulit kepala.

3. Kerion Selsi



Dimulai dengan ruam eritematosa, skuama, papel, disertai rambut mudah putus, 

juga  dapat  disertai  peradangan  akut  berupa  indurasi  yang  mengeluarka  pus, 

keadaan  ini  disebut  dengan  kerion  selsi.  Penyembuhannya  akan  menimbulkan 

jaringan parut yang menetap.

            

Penderita Tinea Kapitis

Faktor-Faktor penyebab Tinea Kapitis, antara lain sebagai 
berikut:

1. Kurangnya menjaga kebersihan kulit

2. Faktor gemuk

3. Udara panas yang menyebabkan oran akan berkeringat

4. Gesekan pada kulit

5. Pemakaian antibiotika dalam jangka panjang

Pada faktor yang ketiga, kita dapat menyimpulkan bahwa bila pada udara panas baju dari 

setiap orang cenderung akan basah seketika.  Pada baju  basah tersebut,  jamur  dapat 

tumbuh dan  menyerang kulit  sehingga menyebabkan  infeksi.  Gesekan kulit,  dimisalkan 

pada lipatan paha, tingkat kelembapan yang relatif tinggi di wilayah yang terkena gesekan 

itu  menyebabkan  jamur  juga  tumbuh.  Oleh  karena  itu,  disarankan  untuk  tidak 

menggunakan pakaian yang cukup ketat dan padat. 



Ciri-ciri  dari  seseorang  yang  terkena  jamur  ini 
(T.tonsurans) adalah sebagai berikut: 

• Berbau seperti tikus, 

• Membentuk crusta cekung (scutulae) yang menempel pada kulit kepala, 

• Rambut yang terkena tidak patah namun berubah menjadi abu-abu dan suram, dan

• Rambut terkadang rontok dan dapat menyebabkan kebotakan. 

Pengobatan dapat menggunakan beberapa obat seperti: 
• Griseofulvin, 

Pada  dosis  125mg/hari  dan  500mg/hari  dalam  tablet.  Atau  jika  dalam  bentuk 

sediaan suspensi, pada dosis 125mg/5ml per hari.

• Itrakonazol, 

Pada  dosis  100mg/hari  dalam  6  minggu  atau,  pada  dosis  400mg/hari  dalam  1 

minggu.

• Flukonazol, 

• Terbinafin.

Pada  dosis  125mg/hari  dalam  6  minggu  atau,  pada  dosis  500mg/hari  dalam  1 

minggu.

DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 1999, 

http://pathology.ucsf.edu/education/residency/fung_morph/fungalsite/subpag 

es/trichophytontonsurans1sp.html,diakses tanggal: 27 Maret 2008.

James Chin, MD, 2000, Manual Pemberantasan Penyakit Menular, http:// 

nyomankandun.   Tripod .com/sitebulidercontent/sitebuilderfiles /manual p2m.pdf  , 

diakses tanggal: 29 Maret 2008.

http://pathology.ucsf.edu/education/residency/fung_morph/fungalsite/subpag%20es/trichophytontonsurans1sp.html
http://pathology.ucsf.edu/education/residency/fung_morph/fungalsite/subpag%20es/trichophytontonsurans1sp.html


Jawetz, 1995, Mikrobiologi Kedokteran edisi 20, 612-616, Penerbit Buku Kedokteran 

EGC, Jakarta.

Malmsten, Dokter Fungus, http://206.123.73.112/thefungi/trichophyton. htm, 

diakses tanggal: 29 Maret 2008.

Raissa Wanadri Putri Ruga
078114014

http://206.123.73.112/thefungi/trichophyton.%20htm

