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� Medical Mycologi :
Ilmu yang mempelajari tentangIlmu yang mempelajari tentang 
mycoses pada manusia dan 
etiologinyaetiologinya.

� Mycoses :
Penyakit penyakit yangPenyakit – penyakit yang 
disebabkan oleh fungi (jamur).



• Aspek – aspek yang mycologis 
dari vaterinary mycologis hampir y y g p
tidak dapat dipisahkan dari 
medical mycology sebab mycosesmedical mycology, sebab mycoses 
yang terdapat pada manusia juga 
bisa dijumpai pada hewanbisa dijumpai pada hewan.



SEJARAH MYCOLOGI

1677 : ROBERT HOOKE
Dengan kaca pembesar telah 
berhasil menunjukan bahwa bintikberhasil menunjukan bahwa bintik 
– bintik kuning yang terdapat 
didaun bunga mawar adalah terdirididaun bunga mawar adalah terdiri 
dari benang – benang halus 

i hidparasit yang hidup.



1825 AGUSTINO BASSI• 1825 : AGUSTINO BASSI
Membuktikan bahwa penyakit ulat p y
sutera yang dinamai 
“MUSCARDINE” di Perancis 
(“MAL SEGNO” di Italia) adalah 
disebabkan fungus yang g y g
dinamainya “BEAUVARIA 
BASSIANA”. Penemuan Bassi ini 
membuktikan bahwa tan, bisa 
bertindak sebagai parasit terhadap g p p
binatang hidup. 



1839 SEHOENLEIN• 1839 : SEHOENLEIN
Membuktikan bahwa “favus” 
(TINEA FAVOSA) adalah 
disebabkan suatu organisme g
(fungus) dengan ini terbukti bahwa 
fungus bisa bertindak sebagai g g
penyebab penyakit pada manusia. 
Salah satu fungus yang g y g
menyebabkan TINEA FAVUSA 
dinamai menurut namanya y
TRICHOPHYTON SCHOENLEIN.



• 1842 : REMAK1842 : REMAK
Telah berhasil menimbulkan favus 
i i d bi t bi t dini pada binatang – binatang dan 
kepada dirinya sendiri dengan 
jalan menginokulasikan fungus 
penyebabnya kepada hewan –p y y p
hewan dan kepada dirinya. 



• GRUBY :
T l h b h il bi kk fTelah berhasil membiakkan fungus 
yang menjadi penyebab favus 

d t di (k lt di )pada suatu media (kultur media) 
dengan jalan menginokulasikan 

t i l dik k d i l imaterial yang dikeroknya dari lesi 
tubuh.
Kemudian GRUBY berhasil 
menimbulkan favus lagi dengan g g
menginokulasikan kultur fungi dari 
media tersebut di kulit orang yang g y g
sehat.



� Penemuan ini baru 40 tahun kemudian 
dikenal orang sebagai “POSTULATdikenal orang sebagai POSTULAT 
KOCH”. Umumnya suatu organ baru 
dapat dianggap sebagai penyebabdapat dianggap sebagai penyebab 
penyakit (cause of disease) jika telah 
memenuhi postulat koch tersebutmemenuhi postulat koch tersebut.

� selanjutnya fungus lain dijumpai :
- MICROSPORUM SP.              Penyebab penyakit pada 

- TRICHOPHYTON                → lapisan kulit permukaan

- MALASSEZIAE FURFUR.       (superfisial mikosis)



� Selain dari superficial mycoses, 
ternyata fungus juga dapatternyata fungus juga dapat 
menyebabkan penyakit systemic pada 
organ dalam tubuh Infeksinya disebutorgan dalam tubuh. Infeksinya disebut 
systemic mycoses (DEEP MYCOSES).

1877 : BOLLINGER
Pertama kali pada systemic mycoses 
berhasil menjumpai ACTINOMYCES j p
BOVIS yang merupakan penyebab 
ACTINOMYCOSIS pada lembu p
(LUMPY JAW).



• PONFICK :
Berhasil menemukanBerhasil menemukan 
ACTINOMYCES ISRAELII yang 
menjadi penyebab darimenjadi penyebab dari 
ACTINOMYCOSIS pada manusia.

� Untuk meletakkan dasar – dasar ilmu� Untuk meletakkan dasar dasar ilmu 
bakteri ada 3 orang “PIONER” yang 
berasal dari 3 negara yaitu :g y

1. LOUIS PASTEUR : CHEMIST dari 
PERANCIS.

2. ROBERT KOCH : PHYSICIAN dari 
JERMAN

3 JOSEPH LISTER SURGEON d i3. JOSEPH LISTER : SURGEON dari 
INGGRIS.



� Tapi kemudian medical mycology 
terus tertinggal jauh dibelakang gg j g
jika dibandingkan dengan 
kemajuan pesat bidangkemajuan pesat bidang 
bacteriology, virology dan 
sebagainyasebagainya.

1910 : Berakhir suasana gelap di 
bidang medical mycologibidang medical mycologi.



1910• 1910 : 
DR. RAYMOND SABOUROUND
Seorang dermatologist, mycologist 
bangsa Perancis menerbitkan g
hasil karyanya yang dikenal “LES 
TEIGNES” (THE TEINEAS). Sejak ( ) j
ini dalam tempo 20 tahun 
mycology bangkit berkembang y gy g g
kembali dengan pesat dan sejajar 
ilmu lainnya. y



Pada masa ini penyakit baru 
dianggap berbahaya dan penting gg p y p g
jika mencapai 2 kriteria :
1 Membahayakan terhadap umat1. Membahayakan terhadap umat 
manusia.
2. Menjangkit dimana – mana di 
pelosok dunia.p
Misalnya :Cholera, Pest, Typus 
abdominalisabdominalis.



Beberapa faktor menghambat untukBeberapa faktor menghambat untuk 
mempelajari mycology :

1 Belum terpikir pada saat itu dalam1. Belum terpikir pada saat itu dalam 
diagnosa diffrensial mungkin 
disebabkan oleh fungusdisebabkan oleh fungus.

2. Tidak disadari bahwa fungi disease 
mudah dikontrol seperti penyakit lainmudah dikontrol, seperti penyakit lain.

3. Minat para dokter dalam bidang 
mycology kurangmycology kurang.

4. Banyak kesulitan yang dihadapi oleh 
para dokter maupun teknisipara dokter maupun teknisi.



KLASIFIKASI :

Clasiss : SuatuClasiss : Suatu
Class : Division

� Klasifikasi :� Klasifikasi :
Suatu pengaturan fungi yang 
i i k d l kl dsistematis ke dalam klass dan 

grup.



Klasifikasi fungi ini berdasarkan 
atas :

1. Gross – Apearance dari kultur
2 H h2. Hyphae
3. Type frutting bodiesyp g
4. Sifat – sifat dan perkembangan 

spora sex & asexalspora sex & asexal.



Dalam klasifikasi ini dibagi atas :
- KINGDOMKINGDOM
- PHYLUM
- CLASS
- ORDOORDO
- FAMILY
- GENUS
- SPECIES- SPECIES



Dalam : 
- Alga PHYLUM THALLOPHYTAAlga      PHYLUM THALLOPHYTA
- Fungi    (karena hub kedua ini sangat

rapat sekali)
akar, batang, daun → tidak  , g,
dapat dibedakan. Tapi 
sekarang tidak dipakai lagi.g p g



- Algae → dalam sejumlah besar 
PHYLAPHYLA.
Bakteri, fungi & slime molds →
dit tk d l h lditempatkan dalam phyla yang 
berbeda – beda.

CARA PEMBERIAN NAMA FUNGI :
Yaitu dengan memakai SISTEM 

BINOMIAL yang tersusun dari 2 y g
perkataan :

- FIRST NAME : GENUSFIRST NAME : GENUS
- SECOND NAME : SPECIES



� Dalam klasifikasi tersebut : bakteri� Dalam klasifikasi tersebut : bakteri, 
fungi & slime molds dimasukkan dalam 
phyla (DIVISION) YANG TERPISAHphyla (DIVISION) YANG TERPISAH 
SEBAGAI BERIKUT :

- PHYLUM SCHIZOMYCOPHYTA : 
Bakteri & ActinomycetesBakteri & Actinomycetes 
(SCHIZOMYCETES)

- PHYLUM MYXOMYCOPHYTA : SlimePHYLUM MYXOMYCOPHYTA : Slime 
molds (MYXOMYCETES)

- PHYLUM EUMYCOPHYTA : FungiPHYLUM EUMYCOPHYTA : Fungi 
(EUMYCETES)



STRUKTUR JAMUR (FUNGI)

∃ Jamur tumbuh pada pembenihan yang 
cocok = filamen panjang dan 
bercabang.
Jamur ini sering dinamakan “MOOD”
Tiap filamen dinamakan “HIFA”Tiap filamen dinamakan HIFA .

Hifa dapat dibagi menjadi suatu rantai 
sel sel dengan pembentukan dindingsel – sel dengan pembentukan dinding 
(septa) = HIFA BERSEPTA.



Hifa terus tumbuh & bercabang →
terbentuk lembaran pertumbuhan p
→ MYCELIUM.

Pertumbuhan yang menonjol diatasPertumbuhan yang menonjol diatas 
permukaan substrat →
MYCELIUM “AERIAL” (ANTENA)MYCELIUM “AERIAL” (ANTENA).

Bagian yang menembus ke dalam g y g
substrat & mengabsorsi makanan 
→ MYCELIUM VEGETATIF→ MYCELIUM VEGETATIF.



∃ Jamur berkambang biak dengan spora:
SPORA SEXUAL- SPORA SEXUAL

- SPORA ASEXUAL

SPORA SEXUALSPORA SEXUAL
1. Zigospora :

P d t t t t jPada zygomycetes tertentu ujung –
ujung hifa berdekatan bersatu →
meiosis dan berbentuk zigospora besar 
dan berdinding tebal.



2 A k2. Askospora :
Biasanya 4 – 8 spora berbentuk y p
dalam sel khusu → askus, dimana 
berlangsung meiosis.g g

3 Basidospora :3. Basidospora :
Setelah meiosis, biasanya 
t b t k 4 dterbentuk 4 spora pada 
permukaan sel khusus →
B idiBasidium.



SPORA ASEXUAL
Dibentuk secara langsung / tidak langsungDibentuk secara langsung / tidak langsung 
sesudah terjadi fusi (peleburan) dari 2 inti 
yang sesuai → dengan pembelahan reduksi.yang sesuai → dengan pembelahan reduksi.

Exogeneous spora →tanpa 
diliputi oleh membrandiliputi oleh membran.  

SPORA ASEXUAL

Endogenous spora →
diliputi oleh membran.p



• Menurut Vuillemin, Exogenus spora 
dibedakan atas :dibedakan atas :

1. THALLOSPORA : Langsung dibentuk 
dari sel – sel vegetativedari sel sel vegetative.

2. CONIDIAVERA : Berasal dari hifa 
yang khususyang khusus.

Endogenus spora dapat dibedakan :Endogenus spora dapat dibedakan :
1. SPORANGIOSPORA : Tidak 

bergerak (NON MOTILE)bergerak (NON MOTILE).
2. ZOOSPORA : Dpt bergerak 

(MOTILE) dengan bantuan flagella(MOTILE) dengan bantuan flagella.



• Media pada medical mycology dapat 
dibedakan atas 2 bagian :dibedakan atas 2 bagian :

1. Media untuk isolasi primer :
- Sabouraud dextrose agar.g
- Emmon S modification of 
Sabouraud agarSabouraud agar.
- Sabouraud Cycloheximide 
Caloramphenicol agarCaloramphenicol agar.
- Brain heart infusion Cycloheximide 
Chl h i lChloramphenicol agar.



2. Media khusus (Spesial media)
- Potato Dextrose Agar (PDA)Potato Dextrose Agar (PDA)
- Freezing Agar (Modified PDA)
- Corn Meal Agar
- Yeast Extract AgarYeast Extract Agar
- Sabouraud Dextrose Broth
- BHJ Agar




