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PENDAHULUAN 

Candida albicans (C. albicans) merupakan salah satu organisme komensal 

yang bertindak sebagai flora normal pada tubuh  manusia dan  tidak berbahaya. 

Tetapi C. albicans juga merupakan jamur yang paling banyak menyebabkan 

infeksi pada manusia. Infeksinya biasanya bersifat lokal seperti infeksi oral dan 

vaginal. Pada pasien-pasien penderita immunocompromise, seperti bayi yang 

lahir prematur, penderita luka bakar, leukemia, dan pasien-pasien penderita 

penyakit imunodefisiensi seperti AIDS, infeksi Candida dapat bersifat 

menyeluruh dan berakibat fatal, lebih dari 50% pasien immunocompromise dan 

imunodefisiensi meninggal akibat infeksi yang disebabkan oleh Candida (Brooks 

et al, 2004; Kuswadji, 2005; Schmid, 2006; Wikipedia, 2006). 

Pengobatan pada infeksi oleh jamur Candida biasanya dimulai dengan 

menghindari atau menghilangkan faktor-faktor predisposisi sebelum pemberian 

pengobatan secara medikamantosa. Pengobatan medikamentosa memang 

memberikan hasil yang cukup memuaskan, tetapi adanya efek samping obat 

seperti demam, muntah, spasme otot, dan hipotensi dapat menyebabkan 

kegagalan terapi, dikarenakan keengganan untuk meneruskan terapi tersebut. 

Pengobatan tradisional merupakan salah satu alternatif yang banyak dipilih 

masyarakat yang enggan menggunakan pengobatan medikamentosa, sehingga 

diperlukan adanya penelitian tentang obat-obat tradisional tersebut (Brooks et al, 

2004; Kuswadji, 2005; Sinaga, 2005;  Kunia, 2007). 

Hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya efek antijamur ekstrak lengkuas merah terhadap pertumbuhan 

C.albicans secara in vitro didapatkan hasil adanya daya hambat terhadap 
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pertumbuhan jamur C.albicans yang ditandai dengan adanya daerah bening 

(clear zone) di sekitar cakram. Penghambatan pertumbuhan jamur terlihat pada 

konsentrasi 25% dengan diameter hambatan 8 mm, 50% dengan diameter 13 mm, 

dan 100% dengan diameter hambatan 18 mm. 

 

KARAKTERISTIK UMUM CANDIDA ALBICANS 

Candida merupakan flora normal dan banyak tersebar di dalam tubuh 

terutama di membran mukosa saluran pencernaan (24 %) dan mukosa vagina (5-

11 %). Jamur ini bersifat oportunistik dan beberapa spesies Candida dapat 

menyebabkan infeksi seperti C. tropicalis, C. glablata dan terutama C. albicans 

sebagai spesies yang paling sering menyebabkan infeksi. Sebanyak 70% infeksi 

Candida disebabkan oleh spesies ini. Penyakit yang disebabkan oleh jamur ini 

dikenal sebagai Candidiasis dan sering terjadi pada daerah orofaring dan vagina 

(Arenas, 2001;  Narins et al, 2003; Brooks et al, 2004; Kayser et al, 2005 ).  

 

MORFOLOGI DAN IDENTIFIKASI 

Pada pemeriksaan mikroskopis dengan pewarnaan Gram-positif dapat 

ditemulan Candida albicans dalam bentuk yeast, berbentuk oval dengan diameter 

kurang lebih 5µm dan bereproduksi dengan membentuk budding. C. albicans 

sering juga ditemukan dalam bentuk mycelium dengan pseudohyphae dan 

kadang-kadang dapat ditemukan dalam bentuk septate mycelium (Kayser et al, 

2005). 
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(a)                                 (b)                           (c) 

Gambar 1. Candida albicans (a) pemeriksaan sputum dengan pewarnaan 

gram-positif (b) bentuk budding yeast (c) pseudohyphae (Sumber : Kayser et al, 

2005; Wikipedia, 2005) 

 

C. albicans dapat tumbuh baik pada media agar Saboroud, tetapi dapat 

juga tumbuh pada media kultur biasa. Setelah proses inkubasi, pada media agar 

terlihat koloni C. albicans berbentuk bulat, berwarna putih dengan permukaan 

koloni yang terlihat agak kasar (Arenas, 2001; Kayser et al, 2005). 

 

PATOGENESIS 

C. albicans adalah jamur komensal yang secara normal hidup di mukosa 

manusia maupun hewan. Infeksi oleh jamur ini disebut Candidiasis. Penyakit ini 

terdapat di seluruh dunia, menyerang semua umur baik laki-laki maupun 

perempuan. Penyakit ini timbul apabila terdapat faktor predisposisi baik faktor 

yang bersifat endogen maupun eksogen (Narins et al, 2003; Kuswadji, 2005). 

Faktor-faktor predisposisi yang berkaitan dengan infeksi Candida 

(Kuswadji, 2005) : 

Faktor endogen : 

1. Perubahan fisiologis 

a. Kehamilan, adanya perubahan pH pada vagina 
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b. Kegemukan, karena banyaknya keringat 

c. Debilitas 

d. Iatrogenik 

e. Endokrinopati, gangguan gula darah pada kulit 

f. Penyakit-penyakit kronik dengan keadaan umum yang buruk 

2. Umur : Orang tua dan bayi lebih mudah terinfeksi, dikarenakan status 

imunologisnya yang tidak sempurna. 

3. Imunologik. 

 

Faktor eksogen : 

a. Iklim, panas dan kelembaban menyebabkan perspirasi meningkat 

b. Kebersihan kulit 

c. Kebiasaan, sebagai contoh kebiasaan merendam kaki yang terlalu lama dapat 

menimbulkan maserasi dan memudahkan masuknya jamur. 

d. Kontak dengan penderita. 

Infeksi Candida berkaitan dengan perubahan bentuk sel-sel Candida dari 

bentuk yeast menjadi bentuk mycelium. Bentuk mycelium berbentuk panjang 

dengan struktur seperti akar yang disebut rhizoid. Rhizoid dapat menembus 

mukosa yang terdapat di mulut dan vagina, dan  dapat juga masuk melalui sel-sel 

epitel di saluran cerna. Invasi ini dapat berlanjut hingga ke pembuluh darah dan 

menyebabkan septikemia. Selain itu penggunaan kortikosteroid dan antibiotik 

spektrum luas dalam jangka waktu yang lama juga mempermudah terjadinya 

infeksi oleh jamur ini (Narins et al, 2003; .Kayser et al, 2005) 
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Infeksi oleh Candida melibatkan perlekatan pada sel-sel epitel, kolonisasi, 

penetrasi sel-sel epitel, dan invasi vaskular yang diikuti dengan penyebaran, 

perlekatan dengan sel-sel endotel dan penetrasi ke jaringan. Terdapat Sembilan 

faktor virulen pada C. albicans, yaitu (Arenas, 2001) : 

a. Perubahan fenotip 

b. Bentuk dan susunan hifa 

c. Thigmotropism 

d. Hydrophobicity 

e. Molekul-molekul yang bersifat virulen terhadap permukaan mukosa 

maupun epitel 

f. Kemampuan untuk meniru molekul-molekul permukaan 

g. Produksi enzim yang bersifat litik 

h. Tingkat pertumbuhan 

i.  Kebutuhan nutrisi 

 

MANIFESTASI KLINIS 

Penyakit yang disebabkan oleh C. albicans  dapat dibagi atas candidiasis 

selaput lendir, candidiasis kutis, candidiasis sistemik, dan reaksi id (Candidid). 

Candidiasis selaput lendir dapat berupa oral candidiasis (thrush), perléche, 

vulvovaginitis, balanitis atau balanopostitis, candidiasis mukokutan kronik, 

candidiasis bronkopulmoner dan paru. Pada candidiasis oral  terlihat mukosa 

yang berwarna merah yang diselubungi bercak-bercak putih. Bercak-bercak putih 

ini biasanya bersifat asymptomatic, tetapi dapat juga diikuti dengan perasaan 

terbakar (burning sensation). Lesi dapat berbentuk difus maupun lokal, bersifat 
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erosif, dan berbentuk seperti pseudomembran. Pada vaginitis dapat ditemukan 

peradangan yang diikuti dengan leucorrhea dan gatal-gatal, dapat juga ditemukan 

dysparenia apabila lesi telah mencapai vulva dan perineum. 

 

Gambar 2. Oral Candidiasis, infeksi di permukaan lidah, mukosa pipi dan 

palatum mole pada pasien AIDS (Sumber : Kayser et al, 2005). 

 

Candidasis yang telah masuk ke dalam aliran darah dapat menyebar ke 

berbagai organ seperti ginjal, limpa, jantung, otak, dan menimbulkan berbagai 

penyakit seperti endokarditis, meningitis, endophtalmitis dan pielonefritis 

(Arenas, 2001;  Narins et al, 2003; Brooks et al, 2004; Kayser et al, 2005; 

Kuswadji, 2005). 

Candidiasis mukokutan kronik timbul karena adanya defek fungsional pada 

limfosit dan leukosit atau sistem hormonal. Penyakit ini dapat juga berhubungan 

dengan adanya keganasan. Lesi timbul pada kuku, kulit, mukosa, atau dapat juga 

timbul di daerah yang lebih dalam dan menimbulkan candida granuloma 

(Arenas, 2001; Kayser et al, 2005; Kuswadji, 2005). 
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Gambar 3. Candidiasis mukokutan kronik pada anak dengan sindrom 

imunodefisiensi selular (Sumber : Kayser et al, 2005) 

 

Reaksi id (candidid) terjadi karena adanya metabolit Candida. Gejala 

klinisnya berupa vesikel-vesikel yang bergerombol mirip dengan dematofitid. 

Pada daerah tersebut tidak ditemukan adanya jamur. Candidid akan sembuh 

sendiri bila  lesi Candidiasis diobati (Kuswadji, 2005). 

 

DIAGNOSIS  

Diagnosis dilakukan dengan pemeriksaan mikroskopis pada kerokan kulit 

atau usapan mukokutan. Diperiksa dengan larutan KOH 10% atau dengan 

pewarnaan Gram. Selain itu  dapat juga dilakukan kultur pada agar Saboroud baik 

yang telah ditambahkan antibiotik maupun yang tidak. Perbenihan disimpan 

dalam suhu 37° selama 24-48 jam, terlihat yeast like colony. Identifikasi Candida 

albicans dapat dilakukan dengan menggunakan corn meal agar (Arenas, 2001; 

Kayser et al, 2005; Kuswadji, 2005). 
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Tes serologi seperti imunodifusi, aglutinasi latex, fiksasi komplemen, 

ELISA atau antibodi fluorescent dapat digunakan dan cukup membantu dalam 

identifikasi pada infeksi sistemik (Arenas, 2001; Kayser et al, 2005). 

 

PENGOBATAN 

Tindakan pertama yang perlu dilakukan adalah menghilangkan atau 

mengurangi faktor-faktor predisposisi yang memicu timbulnya infeksi. 

Pengobatan medikomantosa diberikan sesuai dengan lokasi infeksi. Ketokonazol 

merupakan salah satu obat yang sering digunakan untuk pengobatan candidiasis, 

hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Orhon dkk, bahwa sebanyak 

91,4% C. albicans yang diisolasi dari pasien-pasien infeksi oleh karena 

penggunaan kateter, vaginitis dan infeksi oral masih sensitif terhadap 

ketokonazol (Orhon et al, 1999; Arenas, 2001;  Narins et al, 2003; Brooks et al, 

2004; Kayser et al, 2005; Kuswadji, 2005). 
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