
7 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kandidiasis 

Kandidiasis adalah suatu infeksi jamur yang disebabkan oleh Candida spp. 

dan merupakan salah satu infeksi jamur yang sering ditemukan menyerang manusia 

(Yugo, 2011). Kandidiasis terjadi karena adanya pertumbuhan jamur secara 

berlebihan yang dalam kondisi normal muncul dalam jumlah yang kecil. 

Kandidiasis terdapat di seluruh dunia dengan sedikit perbedaan variasi penyakit 

pada setiap area. Infeksi yang disebabkan oleh jamur Candida dapat berupa akut, 

subakut atau kronis pada seluruh tubuh manusia. Kandidiasis sistemik paling sering 

dijumpai dan terjadi jika jamur Candida masuk ke dalam aliran darah terutama 

ketika ketahanan host menurun (Mutiawati, 2016). 

C. albicans adalah salah satu spesies jamur Candida yang paling sering 

ditemukan patogen pada manusia. Candida sebenarnya adalah flora normal 

komensal manusia dan sering ditemukan di berbagai lokasi seperti kulit, mulut, 

saluran cerna, dan saluran genitalia wanita. Oleh karena itu, mayoritas infeksi 

Candida bersifat endogen, walaupun penularan dari manusia ke manusia dapat 

terjadi. Candida jarang menyebabkan penyakit pada individu yang sehat (Yugo, 

2011).  

Mikosis yang disebabkan oleh jamur Candida ini menunjukkan spektrum 

yang luas dari presentasi klinis dan dapat diklasifikasikan pada superfisial, seperti 

pada infeksi kulit dan mukosa, ke tingkat yang dalam, meluas dan tinggi, seperti 

halnya dengan kandidiasis invasif. Mekanisme transmisi utama adalah melalui 

kandidaemia endogen, di mana spesies Candida yang merupakan mikrobiota dari 



8 

 

berbagai situs anatomis dalam kondisi host yang lemah sebagai patogen 

oportunistik. Mekanisme lain untuk transmisi bersifat eksogen, dan ini terjadi 

terutama melalui tangan seorang profesional kesehatan yang merawat pasien. 

Penyebaran infeksi juga dapat terjadi melalui bahan layanan kesehatan, seperti 

kateter dan larutan intravena yang terkontaminasi. Jamur Candida dianggap 

patogen penting karena fleksibilitas dan kemampuannya bertahan di berbagai 

tempat anatomis (Sardi et al., 2013). 

 

 

Gambar 1. Sel Ragi dan Pseudohifa 
Sumber : (Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 2013) 

 
 Beberapa spesies dari genus Candida mampu menyebabkan kandidiasis. 

Mereka adalah anggota flora normal pada kulit, selaput lendir, dan saluran cerna. 

Spesies Candida menempati ke permukaan mukosa manusia segera setelah lahir, 

dan risiko infeksi endogen selalu ada. Kandidiasis adalah mikosis sistemik yang 

paling umum, dan agen yang paling umum adalah C. albicans, C. parapsilosis, C. 

glabrata, C. tropicalis, C. guilliermondii, dan C. dubliniensis (Jawetz, Melnick and 

Adelberg’s, 2013).  

Kandidiasis adalah infeksi opurtunistik yang sangat umum pada orang 

dengan HIV (Irianto, 2014). Faktor risiko yang terkait dengan kandidiasis 
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superfisial meliputi AIDS, kehamilan, diabetes, usia muda atau lanjut usia, pil KB, 

dan trauma (luka bakar, maserasi kulit). Ruam bisa terjadi pada lidah, bibir, gusi, 

atau langit-langit mulut. Invasi ragi ke mukosa vagina menyebabkan vulvovaginitis, 

ditandai dengan iritasi, pruritus, dan keputihan. Kondisi ini sering didahului oleh 

faktor-faktor seperti diabetes, kehamilan, atau obat antibakteri yang mengubah flora 

mikroba, keasaman lokal, atau sekresi. Bentuk kandidiasis kutaneous lainnya 

termasuk invasi kulit. Hal ini terjadi saat kulit dilemahkan oleh trauma, luka bakar, 

atau maserasi (Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 2013). 

Spesimen yang dapat digunakan untuk diagnosis laboratorium meliputi 

penyeka dan goresan dari lesi superfisial, darah, cairan tulang belakang, biopsi 

jaringan, urin, eksudat, dan bahan dari kateter intravena yang dibuang. Biopsi 

jaringan, cairan tulang belakang yang disentrifugasi, dan spesimen lainnya dapat 

diperiksa dengan pewarnaan Gram atau slide histopatologis untuk melihat sel 

pseudohifa dan tunas dari C. albicans. Potongan kuku juga dapat digunakan sebagai 

spesimen, yang dilakukan dengan meneteskan setetes 10 KOH dan calcofluor putih 

kemudian diamati dibawah mikroskop (Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 2013). 

Diagnosis kandidiasis dapat dilakukan dengan menggunakan metode kultur. 

Semua spesimen dikultur pada media jamur atau bakteriologis pada suhu kamar 

atau pada suhu 37°C. Koloni sel ragi diperiksa dengan melihat kehadiran 

pseudohifa. C. albicans diidentifikasi dengan produksi germ tube atau 

klamidospora. Isolat Candida lainnya diberi spesiasi dengan reaksi biokimiawi. 

Interpretasi positif bervariasi dengan spesimen. Nilai diagnostik kultur urin 

bergantung pada integritas spesimen dan kualitas sel ragi. Kultur sputum tidak 

memiliki nilai karena spesies Candida merupakan bagian dari mikrobiota oral. 
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Kultur lesi kulit dapat digunakan sebagai pemeriksaan konfirmatif (Jawetz, 

Melnick and Adelberg’s, 2013). 

B. Candida albicans 

1. Morfologi dan Karakteristik Umum 

Candida albicans adalah suatu jamur yang berbentuk sel ragi lonjong, 

bertunas, berukuran 2-3×4-6 μm yang menghasilkan pseudomiselium baik dalam 

biakan maupun dalam jaringan dan eksudat. Ragi ini sebenarnya adalah anggota 

flora normal kulit, membran mukosa saluran pernafasan, pencernaan, dan genitalia 

wanita. Di tempat-tempat ini, ragi dapat menjadi dominan dan menyebabkan 

keadaan-keadaan patologik (Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 2013). 

C. albicans memperbanyak diri dengan membentuk tunas yang akan terus 

memanjang membentuk hifa semu. Hifa semu terbentuk dengan banyak kelompok 

blastospora berbentuk bulat atau lonjong di sekitar septum. Dinding sel C. albicans 

berfungsi sebagai pelindung dan juga sebagai target dari beberapa antimikotik. 

Dinding sel berperan pula dalam proses penempelan dan kolonisasi serta bersifat 

antigenik. Membran sel C. albicans seperti sel eukariotik lainnya terdiri dari lapisan 

fosfolipid ganda. Membran protein ini memiliki aktifitas enzim seperti manan 

sintase, khitin sintase, glukan sintase, ATPase dan protein yang mentransport fosfat 

(Hasanah, 2012). 

C. albicans seringkali dideskripsikan sebagai jamur dimorfik yang terdapat 

dalam bentuk sel ragi (blastospora) dan hifa semu (pesudohifa). Sebenarnya C. 

albicans bersifat polimorfik dikarenakan kemampuannya untuk tumbuh dalam 

beberapa macam bentuk yang berbeda, sebab selain blastospora dan pseudohifa, C. 
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albicans juga bisa menghasilkan hifa sejati (Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 

2013). 

Sel-sel ragi berbentuk bulat sampai oval dan mudah terpisah dari satu sama 

lain. Pseudohifa tersusun memanjang, berbentuk elips yang tetap menempel satu 

sama lain pada bagian septa yang berkonstriksi dan biasanya tumbuh dalam pola 

bercabang yang berfungsi untuk mengambil nutrisi yang jauh dari sel induk atau 

koloni. Hifa sejati berbentuk panjang dengan sisi paralel dan tidak ada konstriksi 

yang jelas antar sel. Perbedaan antara ketiganya adalah pada derajat polarisasi 

pertumbuhan, posisi dariseptin, derajat pergerakan nukleus serta derajat 

kemampuan melepas selanak dari sel induk secara individual (Maharani, 2012). 

Organisme Candida tumbuh dengan mudah dalam botol kultur darah dan 

pada media agar. Dalam kebanyakan situasi, mereka tidak memerlukan kondisi 

khusus untuk pertumbuhan. Pada media kultur, spesies Candida terbentuk halus, 

berwarna putih krem, berkilau. Spesies Candida dapat diidentifikasi berdasarkan 

karakteristik pertumbuhan, asimilasi karbohidrat, reaksi fermentasi dan 

karakteristik isolat Candida dalam 2-4 hari. Identifikasi C. albicans yang cepat 

namun nonspesifik dapat dilakukan dengan menguji produksi germ tube (Jawetz, 

Melnick and Adelberg’s, 2013). 

Pada Sabouraud Dextrose Agar (SDA) yang diinkubasi selama 24 jam pada 

suhu kamar, berbentuk koloni-koloni lunak berwarna coklat yang mempunyai bau 

seperti ragi. Pertumbuhan permukaan terdiri atas sel-sel bertunas lonjong. 

Pertumbuhan di bawahnya terdiri atas pseudomiselium (massa pseudohifa) yang 

membentuk blastospora pada nodus-nodus dan kadang-kadang klamidospora pada 

ujung-ujungnya (Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 2013). 
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2. Klasifikasi 

Genus Candida terdiri dari lebih dari 200 spesies dan merupakan spesies 

ragi yang sangat beragam yang ikatannya sama dengan tidak adanya siklus seksual. 

Spesies Candida yang memiliki pengaruh yang signifikan secara medis meliputi: C. 

albicans, C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. krusei, C. kefyr, C. 

guilliermondii, C. lusitaniae, C. stellatoidea, dan C. dubliniensis. C. albicans 

merupakan jamur patogen utama manusia dan penyebab paling umum infeksi jamur 

mukosa dan sistemik, dan merupakan ciri khas spesies Candida (Dismukes, Pappas 

and Sobel, 2003). Klasifikasi C. albicans yaitu sebagai berikut (Maharani, 2012) : 

Kingdom  : Fungi 

Phylum : Ascomycota 

Subphylum : Saccharomycotina 

Class  : Saccharomycetes 

Ordo   : Saccharomycetales 

Family  : Saccharomycetaceae 

Genus  : Candida 

Spesies  : Candida albicans  

Sinonim : Candida stellatoidea dan Oidium albicans 

3. Pertumbuhan dan Metabolisme Sel 

C. albicans dapat tumbuh pada variasi pH yang luas, tetapi pertumbuhannya 

akan lebih baik pada pH antara 4,5-6,5. Jamur ini dapat tumbuh dalam perbenihan 

pada suhu 28oC-37oC. C. albicans membutuhkan senyawa organik sebagai sumber 

karbon dan sumber energi untuk pertumbuhan dan proses metabolismenya. Unsur 

karbon ini dapat diperoleh dari karbohidrat. Jamur ini merupakan organisme 
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anaerob fakultatif yang mampu melakukan metabolisme sel, baik dalam suasana 

anaerob maupun aerob (Maharani, 2012). 

Proses fermentasi pada C. albicans dilakukan dalam suasana aerob dan 

anaerob. Karbohidrat yang tersedia dalam larutan dapat dimanfaatkan untuk 

melakukan metabolisme sel dengan cara mengubah karbohidrat menjadi CO2 dan 

H2O dalam suasana aerob. Sedangkan dalam suasana anaerob hasil fermentasi 

berupa asam laktat atau etanol dan CO2. Proses akhir fermentasi anaerob 

menghasilkan persediaan bahan bakar yang diperlukan untuk proses oksidasi dan 

pernafasan (Maharani, 2012). 

Selain morfologi dan sifat-sifat koloninya, C. albicans juga dapat dibedakan 

dari spesies lain berdasarkan kemampuan melakukan proses fermentasi dan 

asimilasi. Kedua proses ini membutuhkan karbohidrat sebagai sumber karbon. Pada 

proses asimilasi, karbohidrat dipakai oleh C. albicans sebagai sumber karbon 

maupun sumber energi untuk melakukan pertumbuhan sel. Pada proses fermentasi, 

jamur ini menunjukkan hasil terbentuknya gas dan asam pada glukosa dan maltosa, 

terbentuknya asam pada sukrosa dan tidak terbentuknya asam dan gas pada laktosa. 

Pada proses asimilasi menunjukkan adanya pertumbuhan pada glukosa, maltosa 

dan sukrosa namun tidak menunjukkan pertumbuhan pada laktosa (Maharani, 

2012). 

4. Patogenitas 

Tempat paling umum terdapat jamur C. albicans yaitu bagian mulut, saluran 

anorektal, saluran kelamin dan kuku. C. albicans adalah spesies penyebab pada 

lebih 80% kasus infeksi kandida pada genetalia. Cara penularan terutama adalah 
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kontak langsung manusia ke manusia, khususnya tinggi pada kelompok aktif 

seksual (Hasanah, 2012). 

Kandidiasis superfisial (kulit atau mukosa) ditetapkan oleh peningkatan 

jumlah Candida dan kerusakan pada kulit atau epitel yang memungkinkan invasi 

lokal oleh ragi dan pseudohifa. Kandidiasis sistemik terjadi saat Candida memasuki 

aliran darah dan pertahanan host fagosit tidak mencukupi untuk menahan 

pertumbuhan dan penyebaran ragi. Dari sirkulasi, Candida dapat menginfeksi 

ginjal, menempel pada katup jantung buatan, atau menghasilkan infeksi hampir di 

mana saja (misalnya, artritis, meningitis, endophthalmitis). Histologi lokal lesi 

kutaneous atau mucocutaneous ditandai oleh reaksi inflamasi yang bervariasi dari 

abses pyogenik sampai granuloma kronis. Lesi ini mengandung sel-sel ragi dan 

pseudohifa yang melimpah (Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 2013). 

Mengikuti pemberian antibiotik antibakteri oral, dan ragi bisa masuk 

sirkulasi dengan melintasi mukosa intestinal. Invasi sel inang oleh Candida 

melibatkan penetrasi dan pengerasan selubung sel luar. Transmigrasi kemungkinan 

besar dimediasi oleh proses fisik dan atau enzimatik. Fosfolipid dan protein 

mewakili unsur kimia utama membran sel inang. Fosfolipase, dengan membelah 

fosfolipid, menginduksi terjadinya lisis sel dan dengan demikian memudahkan 

invasi jaringan. Aktivitas fosfolipase terkonsentrasi pada ujung tumbuh hifa dan 

fosfolipase ekstraselular dianggap perlu untuk invasi jaringan (Dismukes, Pappas 

and Sobel, 2003). 

Spesies Candida merupakan jamur patogen oportunistik yang penting 

karena kemampuan mereka untuk menginfeksi host yang sakit parah. Candida 

menyumbang sekitar 15% dari semua infeksi yang didapat di rumah sakit dan lebih 
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dari 72% dari semua infeksi jamur nosokomial (Dismukes, Pappas and Sobel, 

2003). Pada penyuntikan intravena terhadap tikus atau kelinci, supensi padat C. 

albicans menyebabkan abses yang tersebar luas, khususnya di ginjal, dan 

menyebabkan kematian kurang dari satu minggu. Secara histologik, berbagai lesi 

kulit pada manusia menunjukkan peradangan. Beberapa menyerupai pembentukan 

abses lainnya menyerupai granuloma menahun (Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 

2013). 

C. Candida non-albicans 

Jamur C. non-albicans adalah kelompok jamur Candida selain spesies C. 

albicans. Mereka adalah anggota flora normal pada kulit, selaput lendir, dan saluran 

cerna. Seperti C. albicans, jamur C. non-albicans juga dapat bersifat patogen dan 

menimbulkan kandisiasis. Spesies-spesies utama dari C. non-albicans yang 

menyebabkan infeksi yaitu C. parapsilosis, C. glabrata, C. tropicalis, C. 

guilliermondii, C. dubliniensis, dan C. krusei  (Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 

2013). 

C. parasilopsis saat ini dikenal sebagai tiga spesies, yaitu C. parapsilosis, 

C. orthopsilosis dan C. metapsilosis. Ketiga spesies tersebut secara fenotif tidak 

dapat dibedakan dan dapat dibedakan dengan baik melalui analisa genetik. Uji 

sensitifitas terhadap antifungi juga menunjukkan ketiga spesies tersebut memiliki 

sensitifitas yang serupa. C. parapsilosis merupakan patogen opertunistik pada 

manusia yang dapat menyebabkan infeksi kutaneus terutama pada kuku dan 

penyakit sistemik seperti endocarditis. Manifestasi klinik lain dari C. parasilopsis 

antara lain adalah endophthalmitis dan fungemia (Ellis et al., 2007). Jamur ini 
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umumnya memiliki senstifitas yang tinggi terhadap antifungi golongan azol 

(Mayers, 2009b). 

Pada kultur media Saboraud Dextrose Agar (SDA), C. parasilopsis 

memiliki koloni seperti yeast, glabrous, smooth, dengan warna dari putih sampai 

kream. Pada pemeriksaan mikroskopis C. parasilopsis berukuran kecil, 

menghasilkan blastokonidia berbentuk globuse sampai oval dengan ukuran 2,0-

3,5×3,0-4,5 μm. Pada pewarnaan dengan tinta india C. parasilopsis tidak 

menghasilkan kapsul dan negatif pada uji germ tube (Ellis et al., 2007). 

C. glabrata merupakan salah satu jamur Candida yang paling umum 

ditemukan pada permukaan tubuh dan sering diisolasi sebagai temuan isidental 

pada kulit dan urin. C. glabrata juga bersifat patogen opertunistik yang 

menyebabkan infeksi superfisial dan sistemik terutama pada pasien 

imunokompromais. Jamur ini dapat diisolasi dari pasien septicemia, pyelonephritis, 

infeksi pulmonar, endokarditis dan hyperalimentation (Ellis et al., 2007). 

Pada kultur media SDA C. glabrata memiliki koloni seperti yeast, glabrous, 

smooth, dengan warna kream. Pada pemeriksaan mikroskopik menghasilkan 

blastokonidia yang berbentuk oval, berukuran 3,4×2,0 μm, tanpa pseudohifa dan 

klamidospora.  Pada pewarnaan dengan tinta india C. glabrata tidak menghasilkan 

kapsul dan negatif pada uji germ tube. Sekitar 10% isolat C. glabrata menunjukkan 

resistensi silang terhadap antifungi golongan azol (Ellis et al., 2007). 

C. tropicalis merupakan penyebab utama septicemia dan kandisiasis yang 

meluas. C. tropicalis juga ditemukan sebagai bagian flora normal pada 

mukokotanues manusia dan di lingkungan dapat diisolasi dari feses dan tanah. Pada 

kultur media SDA koloni berbentuk yeast, glabrous, smooth, dan berwarna kream. 
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Pada pemeriksaan mikroskopis ditemukan sel yeast atau blastokonidia dengan 

ukuran 3-5,5×4-9 μm. Pada pewarnaan dengan tinta india C. tropicalis tidak 

menghasilkan kapsul dan negatif pada uji germ tube (Ellis et al., 2007). 

Strain C. tropicalis yang diisolasi dari infeksi invasif dan noninvasif 

menunjukkan kerentanan terhadap flukonazol pada semua metode uji sensisitifitas 

yang dilakukan. C. tropicalis juga menunjukkan tingkat pertumbuhan yang tinggi 

dan kondisi tersebut terkait dengan karakteristik dari sel yeast. Beberapa sel dalam 

populasi C. tropicalis menunjukkan kemampuan mempertahankan viabilitas dan 

multiplikasinya. Hal ini berhubungan dengan patogenesis infeksi C. tropicalis 

(Dornelas-Ribeiro et al., 2012). 

C. guilliermondii dapat diisolasi dari berbagai infeksi manusia, terutama 

infeksi kutaneus. Jamur ini juga dapat ditemukan secara normal pada kulit, feses 

hewan, berbagai produk makanan seperti mentega, ikan, dan bir.  Pada media SDA 

koloni C. guilliermondii berbentuk yeast, glabrous, smooth, dan berwarna kream. 

Pada pemeriksaan mikroskopis ditemukan sel yeast atau blastokonidia berbentuk 

spherical dengan ukuran 2,0-4,0×3,0-6,5 μm. Pada pewarnaan dengan tinta india C. 

guilliermondii tidak menghasilkan kapsul dan negatif pada uji germ tube (Ellis et 

al., 2007). 

C. dubliniensis merupakan spesies jamur Candida yang jarang 

menimbulkan candidemia dan infeksi mukosa, kecuali pada pasien HIV. Jamur ini 

mirip dengan C. albicans, yaitu menghasilkan germ tube, namun tidak dapat hidup 

pada suhu 45oC. Pada media CHROM agar koloni berwarna hijau gelap dan 

menghasilkan koloni yang kasar pada media  Bird Seed Agar (Ellis et al., 2007). 

Identifikasi C. dubliniensis meningkat sebagai implikasi kandisisasis urofaringeal 
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pada penderita HIV dan biasanya diidentifikasi sebagai C. albicans. Sebagian besar 

jamur ini sensitif terhadap flukonazol meskipun resistensi dapat diinduksi secara in 

vitro. Resistensi yang didapat pada jamur ini tampak lebih cepat dibandingkan 

dengan resistensi pada C. albicans (Mayers, 2009b). 

C. krusei biasanya berhubungan dengan beberapa bentuk diare pada bayi 

dan terkadang dapat menimbulkan penyakit sistemik. Jamur ini dilaporkan dapat 

bekolonisasi pada saluran gastrointestinal, pernafasan, dan urinaria pada pasien 

granulocytopenia. C. krusei dapat menyebabkan infeksi peradangan pada manusia 

yang ditandai dengan adanya bercak putih pada langit-langit mulut atau lidah. Tidak 

ada cara khusus untuk mencegah infeksinya, hanya dengan sistem kekebalan tubuh 

kita yang sehat serta menjaga kebersihan lingkungan kita dapat mencegah infeksi 

dari C. krusei. Pada medium SDA koloni berbentuk yeast, glabrous, smooth, dan 

berwarna kream. Pada pemeriksaan mikroskopis, sel dominan berukuran kecil 

dengan blastokonidia memanjang sampai oval dengan ukuran 2,0-5,5×4,0-15,0 μm. 

Pada pewarnaan dengan tinta india C. krusei tidak menghasilkan kapsul dan negatif 

pada uji germ tube (Ellis et al., 2007). 

D. Pengobatan Infeksi Jamur  

Pengobatan dengan antifungi merupakan cara utama dalam menangani 

sebagian besar infeksi yang disebabkan oleh jamur. Pengobatan ini bergantung pada 

kapasitas dari berbagai antifungi dalam menghambat sintesis atau mengganggu 

integritas dinding sel, membran plasma, metabolisme sel dan aktivitas mitosis.  

Agen antifungi yang saat ini tersedia untuk penggunaan klinis infeksi jamur terdiri 

atas empat kelas utama, yaitu poliena, azol, 5-fluorocytosine dan echinocandin. 

Allylamines, thiocarbamates, nikkomycin, aureobasidin, sordarin dan lainnya juga 
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tersedia untuk mengobati bentuk tertentu dari mikosis. Antifungi memiliki 

perbedaan dalam struktur, kelarutan, cara kerja, profil farmakokinetik, spektrum, 

efek terapeutik (fungistatik atau fungisidal), tingkat toksisitas dan kemampuan 

untuk menginduksi resistensi. Antifungi dapat diberikan secara topikal (mengobati 

infeksi lokal) atau sistemik dan dapat dihasilkan secara alami atau disintesis secara 

kimia (Kavanagh, 2011). 

Antifungi turunan azol merupakan salah satu kelompok antifungi utama 

yang digunakan dalam praktek klinis untuk mengobati infeksi jamur pada manusia. 

Azol umumnya digunakan untuk infeksi jamur pada kulit, vagina dan mikosis yang 

lebih serius pada pasien immunokompromais. Turunan azol pertama yang tersedia 

untuk pengobatan oral infeksi jamur sistemik adalah ketokonazol yang dirilis pada 

awal tahun 1980an (Mayers, 2009a). Antifungi imidazol (misalnya ketokonazol) 

dan triazol (flukonazol, vorikonazol, dan itrakonazol) adalah obat oral yang 

digunakan untuk mengobati berbagai macam infeksi baik sistemik ataupun lokal. 

Indikasi untuk penggunaannya masih dievaluasi, namun mereka telah 

menggantikan amfoterisin B dalam banyak mikosis yang kurang parah karena dapat 

diberikan secara oral dan kurang beracun (Mayers, 2009b). 

Azol mengandung dua atau tiga nitrogen dalam peringkat azol, oleh karena 

itu digolongkan sebagai imidazol (ketokonazol, mikonazol, klotrimazol, ekonazol 

dan butokonazol) atau triazol (itrakonazol, flukonazol, terconazol). Agen azol yang 

lebih baru meliputi vorikonazol, posasonazol, ravukonazol dan albakonazol. 

Perbedaan antara berbagai azol berhubungan terutama dengan farmakokinetik 

mereka dan juga tingkat afinitasnya untuk enzim target. Ada juga beberapa 
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perbedaan dalam spektrum anti jamur. Triazol terbaru seperti vorikonazol dan 

posasonazol memiliki aktivitas melawan banyak ragi dan jamur (Mayers, 2009b). 

Mekanisme aksi dari azol yaitu mengganggu sintesis ergosterol dengan cara 

memblokir sitokrom P450-dependent 14α-demethylation dari lanosterol, yang 

merupakan pendahulu ergosterol dalam jamur dan kolesterol dalam sel mamalia. 

Sitokrom P450s jamur kira-kira 100-1000 kali lebih sensitif terhadap azol daripada 

sistem mamalia. Berbagai azol dirancang untuk meningkatkan efikasi, 

ketersediaan, dan farmakokinetik mereka dan mengurangi efek sampingnya 

(Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 2013). 

Azol memiliki spektrum aktivitas yang luas, termasuk aktivitas melawan 

spesies Candida, Criptococcus neoformans, jamur dimorfik, dan jamur pada 

umumnya. Azol adalah kelas penting obat antijamur yang telah ditemukan dengan 

kegunaan luas dalam praktik klinis untuk pengobatan infeksi jamur. Namun, 

dengan meningkatnya penggunaan, kemunculan resistensi telah menjadi masalah, 

terutama pada pasien yang membutuhkan pengobatan jangka panjang dan mereka 

yang menerima profilaksis azol. Karena potensi meningkat dan spektrum yang lebih 

luas, azol generasi baru merupakan tambahan yang berharga bagi obat antijamur, 

dan mungkin memiliki kegunaan tertentu dalam pengobatan infeksi jamur yang 

sulit diatasi (Mayers, 2009a). 

Efek samping dari azol terutama terkait dengan kemampuan mereka untuk 

menghambat enzim sitokrom P450 mamalia. Semua antifungi golongan azol dapat 

menyebabkan peningkatan asimptomatik dalam tes fungsi hati dan kasus hepatitis 

yang jarang terjadi. Karena antifungal azol berinteraksi dengan enzim P450 yang 

juga bertanggung jawab atas metabolisme obat, beberapa interaksi obat penting 
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dapat terjadi. Peningkatan konsentrasi antifungi azol dapat dilihat saat isoniazid, 

fenitoin, atau rifampisin digunakan. Terapi azol juga dapat menyebabkan tingkat 

siklosporin serum, fenitoin, hipoglikemik oral, antikoagulan, digoksin, dan 

mungkin masih banyak lainnya. Pemantauan serum kedua obat mungkin diperlukan 

untuk mencapai kisaran terapeutik yang tepat (Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 

2013). 

1. Antifungi Flukonazol 

Flukonazol merupakan senyawa sintetik bis-triazol yang mampu 

menghambat sintesis ergosterol melalui aktivitasnya pada enzim yang tergantung 

sitokrom P-450, yaitu lanosterol 14 a-demethylase. Adanya deplesi pada ergosterol, 

sterol pada membran sel jamur, dan akumulasi sterol yang termetilasi pada 

membran menyebabkan perubahan pada struktur dan fungsi membrane (Richardson 

and Warnock, 2003). 

Flukonazol merupakan antifungi yang paling efektif pada spesies Candida, 

Criptococcus neoformans, dan Criptococcus immitis. Namun memiliki aktivitas 

yang terbatas terhadap Blastmyces dermatitidis, Histoplasma capsulatum dan 

Sporothrix schenckii sehingga digunakan sebagai antifungi lini kedua untuk 

pengobatan terhadap infeksi oleh jamur-jamur tersebut. Flukonazol aktif terhadap 

jamur dermatofit seperti Trichophyton, Microsporum dan Epidermophyton tetapi 

tidak terlalu efektif terhadap kapang seperti Aspergillus dan Zygomycetes. 

Meskipun flukonazol efektif terhadap banyak spesies Candida, namun C. krusei 

secara intrinsik resisten terhadap flukonazol. Isolat C. glabrata juga diketahui 

kurang sensitif terhadap flukonazol, dan 10% isolat Candida yang diisolasi dari 

darah resisten terhadap flukonazol (Richardson and Warnock, 2003). 
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Flukonazol digunakan sebagai antifungi utama untuk mengobati meningitis 

yang disebabkan oleh Criptococus, kandisiasis esophageal vaginal, dan 

oropharyngeal. Antifungi ini juga digunakan dalam terapi profilaksis untuk 

menurunkan insidensi kandisiasis pada pasien yang menerima kemoterapi atau 

radiasi yang bersifat sitotoksik. Selain itu, flukonazol digunakan juga untuk 

pengobatan beberapa infeksi dermatofit dan infeksi jamur lain yang tidak merespon 

pengobatan topikal. Flukonazol termasasuk kelas triazol yang pemberiaannya dapat 

melalui injeksi intravena, suspensi oral, dan kapsul (El-Garhy, 2015). 

Beberapa laporan telah menunjukkan perkembangan resistensi C. albicans 

atau C. tropicalis selama pengobatan flukonazol jangka pendek untuk pasien 

penderita Candidosis mukosa. Pada penderita AIDS dengan infeksi oral atau 

oesophageal, strain C. albicans yang resisten didapatkan setelah pengobatan 

berulang dengan flukonazol dosis rendah. Banyak strain C. albicans yang resisten 

terhadap flukonazol menunjukkan resistensi silang dengan antifungi golongan azol 

lainnya (Richardson and Warnock, 2003). 

Beberapa mekanisme molekuler yang menjelaskan resistensi C. albicans 

terhadap antifungi azol telah dilaporkan. Mekanisme tersebut meliputi adanya 

peningkatan ekspresi sejumlah gen terkait transportasi zat seperti gen CDRl dan 

CDR2, serta gen MDR1. Peningkatan ekspresi gen-gen tersebut menyebabkan 

berkurangnya akumulasi obat pada strain yang resisten. Mekanisme resistensi yang 

lain adalah adanya mutasi pada gen ERG11 yang mengkode target enzim utama 

obat, yaitu lanosterol 14 a-demethylase. Mutasi tersebut menyebabkan perubahan 

struktur pada enzim dan menyebabkan berkurangnya ikatan antara obat dengan 

antifungi azol. Mekanisme resistensi selanjutnya adalah adanya peningkatan 
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ekspresi gen ERG11 yang menyebabkan peningkatan produksi enzim target. Selain 

itu, adanya perubahan pada enzim yang terlibat pada biosintesis ergosterol, seperti 

sterol desaturase juga berkontribusi pada resistensi terhadap antifungi azol 

(Richardson and Warnock, 2003). 

Flukonazol dapat digunakan untuk pengobatan Kandidosis mukosa dan 

kutaneus, serta efektif pada berbagai bentuk dermatofitosis dan Pityriasis 

versicolor. Flukonazol juga efektif untuk pengobatan dalam oleh infeksi yang 

disebabkan C. albicans, C. tropicalis dan C. parapsilosis. Saat ini. dipandang 

bahwa flukonazol sebaiknya digunakan untuk infeksi yang disebabkan C. glabrata, 

namun sebaiknya tidak digunakan untuk pengobatan infeksi oleh C. krusei. 

Flukonazol juga merupakan antifungi penting untuk infeksi akut cryptococcal 

meningitis, namun sebaiknya tidak digunakan sebagai pengobatan lini pertama 

pada pasien AIDS kecuali untuk alasan tertentu seperti tidak dapat digunakannya 

amphotericin B dalam pengobatan. Flukonazol lebih efektif dan ditoleransi lebih 

baik dibandingkan dengan amphotericin B untuk mencegah cryptococcosis 

berulang pada pasien AIDS (Richardson and Warnock, 2003). Flukonazol juga 

diabsorpsi dangan baik saat diberikan secara oral dan dapat berpenetrasi sangat baik 

pada system saraf pusat (Kumar et al., 2016). 

E. Uji Sensitifitas Jamur Candida terhadap Antifungi 

Sejak tahun 1956 sampai dikenalkan flukonazol pada tahun 1990, 

amphotericin B merupakan satu-satunya antifungi yang digunakan untuk 

pengobatan berbagai infeksi oleh fungi. Oleh karena itu, uji sensitifitas antifungi 

tidak banyak dilakukan. Berbagai kondisi saat ini seperti adanya pandemik AIDS, 

perkembangan pengobatan terbaru seperti transplantasi organ, dan penggunaan 
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kemoterapi yang meningkat drastis menyebabkan meningkatnya jumlah pasien 

yang rentan terhadap infeksi fungi (Schwalbe, Steele-Moore and Goodwin, 2007).  

Meluasnya penggunaan flukonazol telah memicu munculnya lebih banyak 

spesies tahan azol, seperti C. krusei dan C. lusitaniae. Spesies Candida 

menyebabkan infeksi kulit dan sistemik, dan anomali klinis ini memiliki 

mekanisme patogenesis yang berbeda. Selain itu, ada beberapa jenis sindrom 

infeksi Candida lainnya (Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 2013). 

Adanya peningkatan insidensi infeksi fungi dan perkembangan resistensi 

menyebabkan laboratorium memberi perhatian yang lebih besar dalam hal 

pemilihan antifungi untuk terapi. Oleh karena itu, The Clinical and Laboratory 

Standards Institute (CLSI) mengenalkan metode broth dilution (dilusi cair) untuk 

uji sensitifitas Candida spp. dan Cryptococcus neoformans terhadap amphotericin 

B, flucytosine, ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, dan posakonazol. 

Selain metode dilusi cair, CLSI juga mengenalkan uji sensitifitas Candida spp. 

terhadap antifungi flukonazol dan vorikonazol dengan metode difusi cakram 

(Kirby-Bauer). Nilai endpoints pada uji sensitifitas tersebut ditentukan dengan 

Minimum Inhibitory Concentration atau MIC pada uji dilusi cair dan diameter zona 

hambat minimum pada uji difusi cakram (Schwalbe, Steele-Moore and Goodwin, 

2007). 

1. Metode Difusi Cakram 

Pada metode difusi cakram atau Kirby-Bauer menggunakan lempeng agar 

yang merupakan metode uji kepekaan langsung. Metode difusi cakram dilakukan 

untuk menentukan aktivitas agen antifungi. Cakram yang berisi agen antifungi 

diletakkan pada media agar yang telah ditanami jamur yang akan berdifusi pada 
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media agar tersebut. Area jernih mengindikasikan adanya hambatan pertumbuhan 

jamur oleh agen antifungi pada permukaan media agar. Keunggulan uji difusi 

cakram agar mencakup fleksibilitas yang lebih besar dalam memilih obat yang akan 

diperiksa (Pratiwi, 2015). 

Pada metode difusi cakram, digunakan cakram kertas saring yang telah 

mengandung zat antimikroba dengan kadar tertentu dan diletakkan di atas lempeng 

agar Muller-Hinton yang telah diinokulasi mikroba. Diameter zona hambat yang 

tampak menunjukkan adanya kepekaan mikroba uji terhadap zat antimikroba 

bersangkutan. Penilaian terhadap zona hambat dilakukan dengan membandingkan 

besarnya diameter zona hambat dengan tabel standar interpretasi diameter zona 

hambat menurut CLSI. Hasil penilaian berupa: sensitif (apabila diameter zona 

hambat ≥ diameter zona hambat standar), intermediet (apabila diameter zona 

hambat diantara resisten dan sensitif), resisten (apabila diameter zona hambat ≤ 

diameter zona hambat standar). Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil uji 

kepekaan pada metode ini antara lain ketebalan media, jumlah inokulum mikroba 

yang digunakan, konsentrasi zat antimikroba yang diuji, suhu dan lama inkubasi 

(Staf Pengajar FK UI, 2012) 

Organisasi CLSI telah mengenalkan metode difusi cakram yang 

terstandarisasi untuk memudahkan laboratorium mikrobiologi klinik dalam 

menguji sensititifitas jamur Candida spp terhadap antifungi triazol, flukonazol, 

vorikonazol, dan porakonazol. CLSI telah menentukan kriteria interpretasi zona 

hambat hanya untuk antifungi flukonazol dan vorikonazol serta parameter kontrol 

kualitas untuk flukonazol, vorikonazol, dan posakonazol. Desain uji difusi cakram 

untuk Candida spp. serupa dengan uji untuk bakteri dengan menggunakan media 
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yang sama, yaitu Mueller–Hinton agar (MHA) yang diberi penambahan glukosa 

dan metilen blue dye (Schwalbe, Steele-Moore and Goodwin, 2007). 

Pada dokumen CLSI terbaru telah tersedia metodelogi untuk uji difusi 

cakram pada Candida spp. dengan interpretasi breakpoints untuk flukonazol. Salah 

satu manfaat signifikan dalam metode ini adalah hasil kualitatif dapat ditentukan 

setelah 20–24 jam inkubasi, lebih cepat dibandingkan metode sebelumnya yaitu 72 

jam (Mayers, 2009b).  

Prosedur uji sensitivitas jamur Candida dengan metode difusi cakram 

dilakukan dengan menyiapkan terlebih dahulu biakan Candida yang berusia 24 jam 

kemudian dibuat suspensi jamur dalam garam fisiologis (NaCl 0,85%) sampai 

kepadatan sel mencapai 0.5 McFarland. Suspensi Candida kemudian 

diinokulasikan secara merata pada permukaan media Muller-Hinton Agar (MHA) 

yang mengandung glukosa 2% dan 0.5 μg/mL metilen blue dye. Setelah permukaan 

media kering, disk antifungi diletakkan pada permukaan lempeng agar kemudian 

diinkubasi pada suhu 37oC, selama 24 jam. Pelaporan dilakukan dengan mengukur 

diameter zona hambat yang terbentuk dan diinterpretasi (sensitif, intermediet, 

resisten) menurut ketentuan CLSI (Mayers, 2009b). 


