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Absidia adalah genus fungi dari family mucoraceae ordo mucorales, 

jamur yang berpijar dan tersebar diseluruh dunia, berada dialam bebas. 
Jamur ini dapat mengganggu kesehatan. Absidia biasanya ditemukan pada 
tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang membusuk dan tanah,makanan yang 
tercemar, tumbuh pada roti, dan udara. Jamur ini juga dikenal jamur pemakan 
daging. 

Pada saat ini ditemukan 21 spesies absidia, dari sepesies yang ada 
Absidia corymbifera a merupakan jamur yang pathogen, Absidia corymbifera 
banyak menibulkan kasusu kesehatan pada manusia. Absidia corymbifera 
biasanya juga menkontaminasi hewan berdarah panas umunya sapi. Nama lain 
dari Absidia corymbifera adalahAbsidai romosa dan  Mucor corymbifer. 
 

 
Absidia corymbifera tumbuh dengan cepat, pada agar Sabouraud 

membentuk koloni filamen seperti kapas. Dibawah mikroskop tampak hifa 
yang lebar senositik, dan sporangium dalam berbagai stadium: ada yang berisi 
cairan, granula atau spora sesuai sporangiumnya, dan berwarna abu-abu 
kebiruan setelah dewasa. Diameter koloni adalah 3-9 cm, diinkubasi selama 7 



hari 25oC pada medium potato glucose agar (PGA) akan membentuk testur 
berbulu-bulu dan tidak menghasilkan pigmen. Absidia corymbifera merupakan 
cendawa psychrotolerant-thermophilic. Absidia corymbifera tumbuh pada 
suhu optimal 35-37oC dan pH antara 3,0-8,0. Tidak dapat membentuk 
komplek polisakarida.  Sporangiumnya berukuran kecil 20-120 µm dari 
diameter koloni. 
 

Kunci perbedaan dari anggota Zygomycetes : 
Structure Differentiation 

Pyriform sporangium Absidia (+); Mucor (-), 
Rhizomucor (-), Rhizopus (-) 

Septum below the sporangium Absidia (+); Apophysomyces* (-) 

Well-developed apophysis Absidia (+), Mucor (-), 
Rhizomucor (-), Rhizopus (-) 

Sporangiophores arising between 
rhizoids and not opposite them Absidia (+); Rhizopus (-) 

Abundant sporulation on routine 
mycological media Absidia (+); Apophysomyces (-) 

* memiliki pita yang berwarna gelap diantara sporangium 
 

 
 Reproduksi aseksualnya dengan sporangiospora yang banyak 
menghasilkan zygote. Sporangiol yang berukuran kecil berisi 1-30 spora. 
Spora tunggal pada sporangial disebut kandida ini terbentuk bersama dinding 
sel. Reproduksi sexsualnya menggunakan Zygosporase. Spora yang terbentuk 
akan ditiup angina dan mengkontaminasi inang yang memiliki luka, sehingga 
spora dapat menembus kedalam tubuh inang. 
  

 
Taksonomi dari Absidia adala sebagai berikut: 
Kingdom: Fungi  
Phylum: Zygomycota 
Subphylum: Zygomycotina 
Class: Zygomycetes 
Order: Mucorales 



Family: Mucoraceae 
Genus: Absidia 

Beberapa  species absidia :Absidia coerulea, Absidia corymbifera, Absidia 
cylindrospora, Absidia glauca, dan Absidia spinosa 

  
Absidia corymbifera adalah jamur yang menyebabakan penyakit 

zigomikosis Viseralis. zigomikosis Viseralis adalah penyakit kosmopolit. 
Biasanya terjadi pada penderita yang lemah sering kali dimulai pada saluran 
pernapasan bagian atas atau paru-paru dimana pertumbuhan miselium 
bermetastasis ke organ lain. Penyakit ini tidak menular. 
 

 
 

 
 

 Infeksi terjadi apabila spora terhirup dengan inhalasi, masuk ke paru 
atau kealat pencernaan. Penyakit ini juga dapat terjadi karena factor 
predisposisi misalnya diabetes nelitus yang tidak terkontrol. Jamur dapat 
menyebar secara hematogen ke berbagai alat dalam, misalnya otak, mata dan 
lainnya. Bila jamur menyerang mata penderita akan mengalami kebutaan. 
Jamur menyerang pembuluh darah, menghambat aliran darah ke hidung, mulut 
bahkan ke otak.  Jamur ini apabila mengkontaminasin kulit dapat merusak 
kulit, hidung, dagu dan mata karena jamur ini merupakan pemakan daging. 
 Gambaran kelinis zigomicosis tergantung pada lokalisasi penyakit. 
Gejala penyakit ini belum diketahui pasti, prosesnya berlangsung cepat dan 
penderita dapat meninggal karena pendarahan didalam tubuh. 
 Prognosis penyakit ini pada umumnya kurang baik, apalagi bila infeksi 
telah sampai di otak, mata dan sinus kepala. 

 
Pengobatannya ialah dengan: 

• Menghilangkan faktor predisposisi 
• Tindakan oprasi 
• Amfoterisin-B 
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