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ABSTRAK

Latar belakang :
Pada usia lanjut dapat terjadi perubahan fungsi imunitas tubuh termasuk penurunan respon imunitas
untuk melawan infeksi terhadap virus, bakteri dan jamur. Dermatomikosis superfisialis merupakan
kumpulan penyakit infeksi jamur dan diperkirakan mengenai 2025% populasi dunia dan merupakan
bentuk infeksi yang paling sering dijumpai di Negara tropis seperti Indonesia.

Tujuan :
Mengetahui prevalensi dermatomikosis superfisialis pada pasien geriatri yang berusia >60 tahun di
Poliklinik Kulit dan Kelamin subdivisi mikologi RSUP Sanglah Denpasar Bali periode tahun 20102014.

Metode :
Penelitian dilakukan secara crosssectional retrospektif dengan mengambil data dari catatan medis
pasien baru berusia >60 tahun yang datang ke Poliklinik Kulit dan Kelamin subdivisi mikologi RSUP
Sanglah Denpasar Bali dari tahun 20102014

Hasil :
Jumlah pasien geriatri berusia >60 tahun dari tahun 20102014 tercatat sebanyak 48 pasien, terdiri dari
34 pasien lakilaki (70,83%) dan 14 pasien perempuan (29,1%). Kelompok usia yang terbanyak adalah
6065 tahun sebanyak 22 pasien (45,8%), usia 6670 tahun sebanyak 9 pasien (18,7%) dan usia >70
tahun sebanyak 17 pasien (35,4%). Dermatomikosis superfisialis terbanyak adalah tinea korporis 16
(27,1%), tinea kruris 16 (27,1%), onikomikosis kandida 7 (11,8%), kandidiasis kutan 7 (11,8%), pitiriasis
versikolor 5 (8,4%), tinea unguium 4 (6,7%), tinea manum 1 (1,7%), tinea fasialis 1 (1,7%), tinea kapitis 1
(1,7%) dan tinea inkognito 1 (1,7%).

Kesimpulan :
Tinea korporis dan tinea kruris merupakan dermatomikosis superfisialis yang paling banyak diderita oleh
pasien geriatri yang berobat ke Poliklinik Kulit dan Kelamin RSUP Sanglah Denpasar Bali, diikuti oleh
onikomikosis kandida, kandidiasis kutan dan pitiriasis versikolor.

Kata kunci : Dermatomikosis superfisialis, geriatri, Sanglah
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PENDAHULUAN
Kata geriatri pertama kali diberikan oleh seorang dokter bernama Ignaz leo Vaschers pada tahun 1909
yang berasal dari kata geros yang berarti usia lanjut dan iatria yang berarti mengobati.1 Saat ini populasi
penduduk geriatri (usia lanjut) di dunia terus meningkat tanpa disadari. Dalam dua dekade terakhir ini
terdapat peningkatan populasi penduduk usia lanjut di Indonesia. Populasi penduduk usia lanjut di atas
65 tahun meningkat dari 1,1% menjadi 6,3% dari total populasi.2 Dalam 20 tahun terakhir terdapat
peningkatan 5,2% penduduk usia lanjut di Indonesia mulai sejak tahun 1997 sehingga diperkirakan
bahwa jumlah populasi usia lanjut akan terus meningkat dua kali lebih banyak pada tahun 2020 dapat
menjadi 28,8 juta atau 11,34% dari seluruh jumlah populasi.3,4

Pada usia lanjut seringkali dikaitkan dengan sejumlah besar perubahan fungsi imunitas tubuh
terutama penurunan respon imunitas yang diperantarai oleh sel. Pada kelompok usia lanjut dapat terjadi
perubahan fungsi imunitas tubuh termasuk penurunan respon imunitas untuk melawan infeksi terhadap
virus, bakteri dan jamur.4

Infeksi jamur superfisial masih umum ditemukan di seluruh dunia dan insidennya terus meningkat.
Dermatomikosis atau mikosis superfisialis diperkirakan mengenai sekitar 2025% populasi dunia dan
merupakan salah satu bentuk infkesi yang paling sering ditemukan pada manusia.5 Dermatomikosis
merupakan kumpulan penyakit infeksi jamur yang sangat sering dijumpai di Negara tropis seperti
Indonesia. Iklim tropis indonesia dengan suu dan kelembaban yang tinggi dapat menyebabkan
kemudahan terjadinya infeksi jamur yang diperkirakan insiden penyakit ini cukup tinggi di masyarakat
dan dapat diperburuk oleh penggunaan pakaian yang tertutup. Distribusi dermatomikosis berdasarkan
spesies penyebab dan pola lokasi anatomis yang predominan, bervariasi menurut letak geografis serta
dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan dan budaya.6,7 Selain itu frekuensi dermatomikosis lebih
tinggi pada komunitas dengan tingkat sosio ekonomi rendah dalam kondisi tempat tinggal di pemukiman
yang padat penduduk sehingga memungkinkan kontak langsung yang lebih erat, kebersihan yang tidak
optimal dan kontak dengan dengan binatang. Etiologi tersering kasus dermatomikosis adalah golongan
dermatofita (dermatofitosis), Candida spp.(kandidiasis) dan Malasezia furfur (pitiriasis versikolor).6
Penyakit akibat infeksi yang di alami oleh kelompok usia lanjut dapat dicegah atau diturunkan melalui
upaya perbaikan pola hidup seperti perbaikkan gizi dan higienitas yang dapat meningkatkan sistim
imunitas sehingga kualitas hidup dari lansia dapat menjadi lebih baik.2

Tujuan :
Mengetahui prevalensi dermatomikosis superfisialis pada pasien geriatri yang berusia >60 tahun di
Poliklinik Kulit dan Kelamin subdivisi mikologi RSUP Sanglah Denpasar Bali periode tahun 20102014.

Metode :
Penelitian dilakukan secara crosssectional retrospektif dengan mengambil data dari catatan medis
pasien baru berusia >60 tahun yang datang ke Poliklinik Kulit dan Kelamin subdivisi mikologi RSUP
Sanglah Denpasar Bali dari tahun 20102014. Diagnosis ditegakkan dari anamnesis dan pemeriksaan
fisik. Pemeriksaan mikroskopis dengan KOH dan lampu Wood.

Data yang dianalisis meliputi jenis kelamin, usia, diagnosis dermatomikosis, hasil evaluasi
mikroskopis dengan KOH dan penatalaksanaan yang diberikan.

Hasil :
Selama periode penelitian jumlah pasien geriatri berusia >60 tahun dari tahun 20102014 yang datang
berobat ke poliklinik kulit dan kelamin subdivisi mikologi RSUP Sanglah tercatat sebanyak 48 pasien,
terdiri dari 34 pasien lakilaki (70,83%) dan 14 pasien perempuan (29,1%). Kelompok usia yang
terbanyak adalah 6065 tahun sebanyak 22 pasien (45,8%), usia 6670 tahun sebanyak 9 pasien (18,7%)
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dan usia >70 tahun sebanyak 17 pasien (35,4%). Data jenis kelamin dan kelompok usia dapat dilihat
pada tabel 1.

Tabel 1. Data jenis kelamin dan kelompok usia pasien geriatri

Variabel Jumlah (orang) n=
48

Presentase (%)

Jenis kelamin :

Laki laki

Perempuan

34

14

70,83

29,16

Kelompok usia:

6065 tahun

6670 tahun

>70 tahun

22

9

17

45,8

18,7

35,4

Data jenis dermatomikosis superfisialis terbanyak pada pasien geriatri dengan usia > 60 tahun
adalah tinea korporis 16 (27,1%), tinea kruris 16 (27,1%), onikomikosis kandida 7 (11,8%), kandidiasis
kutan 7 (11,8%), pitiriasis versikolor 5 (8,4%), tinea unguium 4 (6,7%), tinea manum 1 (1,7%), tinea
fasialis 1 (1,7%), tinea kapitis 1 (1,7%) dan tinea inkognito 1 (1,7%). Data jenis dermatomikosis
superfisialis pada pasien geriatri dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Jenis dermatomikosis superfisialis pasien geriatri

Jenis dermatomikosis
superfisialis

Jumlah
(dermatomikosis) n= 59

Presentase
(%)

Tinea korporis 16 27,1

Tinea kruris 16 27,1

Onikomikosis kandida 7 11,8

Kandidiasis kutan 7 11,8

Pitiriasis versikolor 5 8,4

Tinea unguium 4 6,7

Tinea fasialis 1 1,7

Tinea manum 1 1,7

Tinea kapitis 1 1,7

Tinea inkognito 1 1,7
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Pada pemeriksaan penunjang dengan kalium hidroksida (KOH) terdapat 49 hasil pemeriksaan KOH
pada pasien geriatri yaitu hifa panjang bersepta pada 28 pengamatan ( 51.9%), blastospora pada 9
pengamatan ( 16,6%), pseudohifa pada 7 pengamatan (13%) dan hifa pendek pada 5 pengamatan
(9,2%) dan spora bergorombol pada 5 pasien (9,2%). Data mengenai jenis hasil pemeriksaan KOH
dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil pemeriksaan KOH pada pasien geriatri
Hasil pemeriksaan Jumlah (elemen jamur )

n= 54
Presentase
(%)

Hifa panjang bersepta 28 51,9

Blastospora 9 16,6

Pseudohifa 7 13

Hifa pendek 5 9,2

Spora bergerombol 5 9,2

Pada manajemen terapi dermatomikosis terdapat 56 total jenis terapi yang diberikan, terdapat 43
(76,7%) jenis terapi topikal dan 16 (23,2%) terapi sistemik dengan jenis terapi terbanyak ketokonazol 2%
topikal 20 (35,7%), mikonazol 2% topikal 20 (35,7%), itrakonazol sistemik 6 (10,7%), griseofulvin sistemik
6 (10,7%), siklopiroksilamin topikal 2 (3,5%), ketokonazol sistemik 1 (1,7%) dan selenium sulfida topikal
1 (1,7%). Data jenis terapi yang diberikan pada pasien geriatri dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Jenis terapi sistemik dan topikal yang diberikan pada pasien geriatri dengan dermatomikosis
Jenis terapi Jumlah (terapi) n=

56
Presentase (%)

Terapi topikal :

Ketokonazol 2% krim

Mikonazol 2% krim

Siklopiroks 8% nail
laquer

Selenium sulfida sampo

43

20

20

2

1

76,7

35,7

35,7

3,5

1,7

Terapi sistemik :

Itrakonazol tablet

Griseofulvin tablet

Ketokonazol tablet

13

6

6

1

23,2

10,7

10,7

1,7
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PEMBAHASAN
Selama periode penelitian didapatkan 48 pasien geriatri yang berusia >60 tahun berobat ke poliklinik kulit
dan kelamin subdivisi mikologi RSUP sanglah denpasar. Pada penelitian ini didapatkan pasien lakilaki
lebih banyak dibandingkan dengan perempuan dengan presentase sebesar 70,83%. Hal ini sesuai
dengan data insiden dermatomikosis yang dilakukan diberbagai rumah sakit pendidikan negeri di
Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 dimana sebagian besar daerah menunujukkan
kecenderungan terjadinya dermatomikosis lebih banyak pada lakilaki.7 Kecenderungan pada lakilaki
mungkin disebabkan karena faktor pekerjaan yang lebih melibatkan yang lebih melibatkan fisik dan
udara sehingga banyak berkeringat dan memudahkan terjadi dermatomikosis.8

Kelompok usia yang paling banyak didapatkan dalam penelitian ini adalah usia 6065 tahun dengan
presentase sebesar 45,8%, pada kelompok geriatri dengan usia lebih dari 60 tahun mulai rentan
terhadap masalah yang bervariasi di mulai dari masalah kesehatan maupun biopsikososial.3 Pada usia
lebih dari 60 tahun telah mengalami perubahan sistem imunitas tubuh yang membantu dalam
pencegahan terhadap infeksi yang disebabkan oleh jamur, bakteri dan virus sehingga respon imunitas
yang menurun dapat memiliki risiko yang lebih besar terhadap penyakit akibat infeksi maupun penyakit
kronik lainnya.2,4 Penyakit pada kelompok usia lanjut kadang terlihat berbeda dengan kelompok populasi
usia lainnya karena penyakit pada geriatri umumnya memiliki hubungan yang erat antara proses patologi
dari penyakit akibat infeksi dengan penurunan fisiologi, psikis, sosial dan ekonomi sehingga dengan
adanya pelayanan kesehatan yang baik dengan upaya pencegahan penyakit akibat infeksi maka pada
kelompok usia lanjut dapat memiliki kualitas hidup lebih baik.1

Tinea korporis dan tinea kruris merupakan dermatomikosis terbanyak yang diderita oleh pasien
geriatri dalam penelitian ini dengan presentase masingmasing sebesar 27,1%. Hal ini sesuai dengan
data jenis dermatomikosis di rumah sakit pendidikan kedokteran negeri utama di Indonesia tahun 2009
sampai dengan 2011 menunjukkan bahwa proporsi dermatofitosis lebih tinggi dibandingkan mikosis
superfisialis lainnya. Distribusi serupa juga terlihat pada pendataan yang di lakukan pada tahun 2004
sampai dengan tahun 2006.9 Dermatofita memiliki perangkat enzim yang luas (protease keratinolitik,
lipase, dll.) yang bekerja sebagai faktor virulensi yang memungkinkan perlekatan dan invasi kulit, rambut,
dan kuku, dan juga menggunakan keratin sebagai sumber nutrien untuk bertahan hidup.10 Patogenesis
dermatofitosis melibatkan tiga proses penting yaitu perlekatan atrokonidia pada keratinosit, penetrasi
melalui sel dan respon imun pejamu.5 Dermatofita menghadapi berbagai respon pejamu dari beberapa
lini mekanisme nonspesifik yang meliputi asam lemak fungistatik, peningkatan proliferasi epidermal, dan
sekresi mediator inflamasi hingga imunitas yang dimediasi oleh sel.8 imunitas yang dimediasi sel yang
menghasilkan respon hipersensitivitas tipe lambat spesifik terhadap jamur yang menginvasi. Respon
inflamatori yang terkait dengan hipersensitivitas ini dihubungkan dengan resolusi klinis, sedangkan
imunitas yang dimediasi sel yang rusak dapat menghasilkan dermatofit kronis atau rekuren.7,10 Pada usia
lanjut terdapat hubungan yang erat antara usia dengan perubahan sistim imunitas sehingga kemampuan
imunitas tubuh melawan infeksi akan menurun termasuk hubungan antara peningkatan usia dengan
respon imun.4

Pada penelitian ini menggunakan pemeriksaan kalium hidroksida (KOH) sebagai salah satu
pemeriksaan penunjang untuk mengetahui adanya elemen jamur dari sampel skuama tetapi tidak
menunjukkan spesifikasi atau karakteristik.5 Pemeriksaan KOH dapat digunakan karena murah, cepat
dan praktis untuk membuktikan adanya dermatofitosis.11 Dermatofitosis yang mengenai kulit, rambut atau
kuku, pada pemeriksaan KOH 1020% akan tampak hifa yang bersepta dan bercabang.8 Pada
pemeriksaan KOH dalam penelitian ini ditemukan elemen jamur yang paling banyak terlihat saat
pemeriksaan adalah hifa panjang bersepta dengan presentase sebesar 51,9%. Hifa panjang bersepta
merupakan elemen jamur pada dermatofita yang menjadi dermatomikosis terbanyak yang dijumpai pada
pasien geriatri dalam penelitian ini.

Pada penatalaksanaan dermatomikosis yang diberikan pada pasien geriatri yang paling banyak
digunakan adalah agen antijamur topikal golongan azol yaitu ketokonazol 2% dan mikonazol 2% dengan
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presentase 35,7% dari keseluruhan pengobatan yang diberikan pada pasien geriatri dengan
dermatomikosis. Pemberian obat antijamur topikal menunjukkan kelebihan antara lain efek samping yang
minimal, jarang terjadi interaksi obat, pengobatan terbatas pada lesi dan umumnya lebih murah.12

Terdapat kesulitan dalam menangani kasus infeksi jamur pada kelomopok geriatri, pasien dengan
imunokompromais dan infeksi yang luas pada bayi sehingga diperlukan pengetahuan dan perhatian
khusus oleh petugas kesehatan tentang penggunaan obat antijamur yang benar.10

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan. Pertama, jenis penelitian adalah crosssectional yang
hanya dapat menilai hubungan suatu variabel dan tidak dapat menentukan sebab akibat atau hubungan
kausalitas. Kedua, karena terbatasnya jumlah pasien, hasil yang didapat mungkin tidak representatif
terhadap kejadian sebenarnya di populasi. Ketiga, mayoritas diagnosis dermatomikosis dalam penelitian
ini ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, lampu Wood, pemeriksaan potasium hidroksida
dan hanya sebagian kecil yang terdiagnosis sesuai standar baku emas yaitu pemeriksaan kultur.
Keempat, tidak tersedianya data mengenai pekerjaan dan penyakit lain yang menyertai karena pekerjaan
dan penyakit penyera dapat merupakan faktor utama terjadinya dermatomikoisis sehingga data tersebut
dapat memberikan banyak informasi sehubungan dengan dermatomikosis yang dapat diderita oleh
pasien geriatri.

KESIMPULAN
Dermatomikosis merupakan kumpulan penyakit infeksi jamur yang sangat sering dijumpai di Negara
tropis seperti Indonesia. Iklim tropis di Indonesia dengan suhu dan kelembaban tinggi membuat suasana
yang cukup baik untuk pertumbuhan jamur sehingga diperkirakan insiden dermatomikosis cukup tinggi di
masyarakat indonesia. Pada usia lanjut dapat terjadi perubahan fungsi imunitas tubuh termasuk
penurunan respon imunitas untuk melawan infeksi terhadap virus, bakteri dan jamur. Tinea korporis dan
tinea kruris merupakan dermatomikosis terbanyak yang diderita oleh pasien geriatri yangberobat di
poliklinik kulit dan kelamin subdivisi mikologi RSUP Sanglah Denpasar Bali, diikuti oleh onikomikosis
kandida, kandidiasis kutan dan pitiriasis versikolor. Mengetahui jenis dermatomikosis yang terjadi pada
pasien geriatri dapat meruapakan hal penting untuk mengurangi morbiditas. Tindakan pencegahan dan
edukasi kesehatan tentang infeksi jamur sangat perlukan sehingga dapat mengurangi risiko menderita
penyakit akibat infeksi jamur.
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