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nya diantara dermatologis, sehingga dibutuhkan 

pemahaman yang lebih dalam menggunakan dan 
3menginterpretasikan hasil.  Mengingat sifatnya yang 

noninvasif, maka alat ini sangat berguna dan dibutuhkan 

untuk praktek klinis. Penggunaannya membantu akurasi 

diagnostik dan dapat menghindari dilakukannya biopsi 

kulit yang diperlukan untuk mendapatkan diagnosis 

yang tepat. Diagnosis klinis yang beragam dari kelainan 

kulit tidak selalu mudah ditegakkan, sehingga 

penggunaan dermoskop disini sangat bermanfaat, 

terutama dalam mengenali struktur morfologik yang 
4tidak tampak oleh mata telanjang.  Dermoskop juga 

dapat mengamati respons terapi atau memberikan 
5,6,7gambaran prognosis.  

DAFTAR PUSTAKA

1.  Nischal KC, Khopkar U. Dermoscope. Indian J 

Dermatol Venereol Leprol. 2005; 71(4): 300-3.

2.  Butler DT, Matin RN, Affleck AG, Fleming CJ, 

Bowling JC. Trends in dermoscopy use in the UK: 

results from surveys in 2003 and 2012. Dermatol 

Pract Concept 2015; 5(2): 29-38.

3.  Noor O, Nanda A, Rao BK. A dermoscopy survey to 

assess who is using it and why it is or is not being 

used. Int J Dermatol 2009; 48(9): 951-2.

4. Micali G, Lacarubba F, Massimino D, Schwartz RA. 

Dermatoscopy: Alternative uses in daily clinical 

practice. J Am Acad Dermatol 2011; 64: 1135-46.

5. Tosti A, Estrada BD. Dermoscopy in hair disorders. J 

Egypt Women Dermatol Soc 2010; 7: 1-4.

6. Ross EK, Vincenzi C, Tosti A. Videodermoscopy in 

the evaluation of hair and scalp disorders. J Am Acad 

Dermatol 2006; 55: 799-806.

7. Pedrosa AF, Morais P, Lisboa C, Azevedo F. The 

importance of trichoscopy in clinical practice. 

Dermatol Research and Practice 2013; p1-3.

Surabaya, Desember 2014

M. Yulianto Listiawan

Dermoskop adalah perangkat diagnostik yang 

noninvasif, yang dapat menggambarkan pola klinis lesi 

kulit yang sangat halus atau tidak kentara dan struktur di 

bawah kulit yang biasanya tidak dapat terlihat dengan 

mata telanjang. Dermoskop juga disebut mikroskop 

permukaan kulit, mikroskop epiluminens atau episkop. 

Beberapa pola dermoskopik diamati secara konsisten 

pada penyakit tertentu dan kemudian dapat digunakan 

untuk mendiagnosis. Fasilitas penyimpanan gambar dan 

hasil yang bisa segera didapatkan merupakan 

keuntungan tambahan. Pada dasarnya, dermoskop 

secara fungsional serupa dengan lensa pembesar tetapi 

dengan fitur tambahan berupa sistem memperjelas 

gambar, pembesaran yang lebih tinggi dan bisa 

disesuaikan, kemampuan untuk menilai struktur kulit 

sedalam retikula dermis, dan kemampuan untuk 
1merekam gambar.

Prinsip dasar dari dermoskop adalah transilumi-

nasi lesi dan mengkajinya dengan pembesaran yang 

tinggi untuk menggambarkan struktur yang sangat 

halus. Adanya cahaya pada kulit mengalami refleksi, 

refraksi, difraksi, dan penyerapan. Hal itu dipengaruhi 

oleh sifat fisik kulit. Sebagian besar cahaya pada kulit 

bersisik dan kering akan direfleksikan, tetapi pada kulit 

yang berminyak dan halus memungkinkan sebagian 

besar cahaya masuk dan mencapai dermis bagian dalam. 

Prinsip itu telah dimanfaatkan untuk meningkatkan 

jarak pandang struktur kulit di bawah permukaan 

dengan mengaplikasikan cairan penghubung di atas lesi 

yang akan dipelajari untuk meningkatkan daya tembus 

ke kulit. Beragam cairan penghubung yang digunakan 

diantaranya minyak (minyak imersi, minyak zaitun, dan 
1minyak mineral), air, solusio antiseptik, dan gliserin.

Pada awalnya dermoskop digunakan sebagai alat 

standar yang digunakan untuk menilai penyakit kulit 

untuk lesi berpigmen dan nonpigmen pada semua 

bagian tubuh, tetapi saat ini kegunaan dermoskop telah 

diperluas hingga mencakup diagnosis berbagai macam 

kondisi penyakit kulit, termasuk infeksi misalnya 

skabies, lesi inflamasi, perubahan yang terjadi pada 
2

rambut, kulit kepala dan lipatan kuku.

Penggunaan dermoskop meningkat popularitas-
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Berkala Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin 

(BIKKK)/Periodical of Dermatology and Venereology 

adalah publikasi ilmiah catur wulan. BIKKK 

menerima kiriman naskah berupa naskah asli, telaah 

kepustakaan, laporan kasus, dan editorial dalam 

bahasa Indonesia dengan format Ejaan Yang 

Disempurnakan atau bahasa Inggris sesuai dengan 

lingkup Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin.  

Artikel asli: berisi naskah mengenai hasil 

penelitian original dalam ilmu kedokteran dasar 

maupun terapan, serta ilmu kesehatan kulit dan 

kelamin pada umumnya. Format terdiri atas: 

Pendahuluan: berisi latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian. Metode: berisi 

disain penelitian, tempat dan waktu, populasi dan 

sample, cara pengukuran data, dan analisis data. Hasil: 

dapat disajikan dalam bentuk tekstural, tabular atau 

grafikal. Berikan kalimat pengantar untuk 

menerangkan tabel dan atau gambar, tetapi jangan 

mengulang apa yang telah disajikan dalam 

tabel/gambar. Pembahasan: berisi pembahasan 

mengenai hasil penelitian yang ditemukan. Pada alinea 

terakhir pembahasan merupakan narasi kesimpulan 

penelitian.  

Telaah Kepustakaan: merupakan naskah review 

dari jurnal dan atau buku mengenai ilmu kesehatan 

kulit dan kelamin yang mutakhir. Format terdiri atas: 

Pendahuluan, Telaah Kepustakaan, Pembahasan, pada 

alinea terakhir pembahasan merupakan narasi 

kesimpulan.  

Laporan Kasus: berisi naskah tentang kasus di 

klinik yang cukup menarik dan baik untuk 

disebarluaskan di kalangan sejawat. Format terdiri 

atas: Pendahuluan, Laporan Kasus, Pembahasan, pada 

alinea terakhir pembahasan merupakan narasi 

kesimpulan.  

Editorial: berisi naskah yang membahas berbagai 

masalah keilmuan di bidang ilmu kesehatan kulit dan 

kelamin yang dewasa ini menjadi topik pembicaraan 

atau hal-hal temuan baru yang diharapkan dapat 

menjajikan di masa depan.  

 

Petunjuk Umum  

Naskah yang dikirim adalah yang belum pernah 

dipublikasi. Untuk menghindari duplikasi, BIKKK 

tidak menerima naskah yang juga dikirim pada jurnal 

lain pada waktu yang bersamaan untuk publikasi, 

dengan menandatngani surat pernyataan. Penulis harus 

memastikan bahwa seluruh penulis pembantu telah 

membaca dan menyetujui naskah. Semua naskah yang 

dikirimkan pada BIKKK akan dibahas para pakar 

dalam bidang keilmuan tersebut (mitra bebestari) dan 

penyunting pelaksana. Naskah yang perlu diperbaiki 

baik format maupun isi akan dikembalikan pada 

penulis untuk diperbaiki.  

 

Abstrak dan kata kunci  

Abstrak untuk Artikel Asli, Telaah Kepustakaan, 

dan Laporan Kasus dibuat dalam Bahasa Indonesia 

dan Inggris dalam bentuk satu paragraf maksimal 250 

kata. Abstrak Artikel Asli harus terstruktur berisi: 

Latar belakang (Background), Tujuan (Purpose), 

Metode (Methods), Hasil (Results). Simpulan 

(Conclusion), Abstrak Telaah kepustakaan harus 

terstruktur berisi: Latar belakang (Background), 

Tujuan (Purpose), Telaah kepustakaan (Review), 

Simpulan (Conclusion). Abstrak Laporan Kasus harus 

terstruktur berisi Latar belakang (Background), 

Tujuan (Purpose), Kasus (Case), Penatalaksanaan 

(Case Management), Simpulan (Conclusion). Abstrak 

harus dibuat ringkas dan jelas sehingga 

memungkinkan pembaca memahami aspek baru atau 

penting tanpa harus membaca seluruh naskah. Kata 

kunci dicantumkan pada halaman yang sama dengan 

abstrak, pilih 3–5 buah kata yang dapat membantu 

penyusunan indeks.  

 

Alamat koresponsdensi:  

Harap mencantumkan alamat korespondensi dari 

penulis utama berupa alamat penulis, nomor telepon 

fax, dan email, diletakkan di bawah kata kunci.  

 

Tabel  

Tabel harus diberi judul diletakkan diatas tabel. 

Jika ada singkatan tempatkan penjelasan di bawah 

tabel. Sertakan data yang dimuat dalam tabel dalam 

format exel. Jumlah tabel / gambar maksimal 8 buah. 

 

Gambar/Foto  

Foto/gambar hitam putih/berwarna, berkilat, 

kontras jelas dan berukuran kartu pos dengan 

keterangan diletakkan di bagian belakang dengan 

pensil tipis. Foto/gambar bisa dikirim dalam bentuk 

JPEG dengan keterangan di bawah. Foto orang yang 

mungkin dapat dikenali harus disertai ijin tertulis. 

Gambar yang sudah pernah dipublikasikan harus 



diberi acuan. Sertakan data yang dimuat dalam 

foto/gambar dalam format exel. Jumlah tabel dan 

foto/gambar maksimal 8 buah.   

 

Metode Statistik 

Jelaskan metode statistik dalam bab metode. 
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dalam satu dekade terakhir. Rujukan diupayakan dari 

jurnal dan maksimal 20% dari buku ajar.  

 

Naskah dalam jurnal  

 

1. Naskah jurnal standar 

Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart 

transplantation is associated with an increased 

risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 

1996 Jun 1; 124(11): 980–3. Cara lain: bila 

jurnal tersebut mengurut halaman dalam suatu 

volume, maka bulan dan nomor edisi tidak perlu 

dicantumkan. Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart 

transplantation is associated with an increased 

risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 

1996; 124: 980–3. Lebih dari 6 penulis: Parkin 

DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl 

HP, Ivanov E, et al. Childhood leukaemia in 

Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J 

Cancer 1996; 73: 1006-12.  

2. Suatu organisasi sebagai penulis  

The Cardiac Society of Australia and New 

Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety 

and performance guidelines. Med J Aust 1996; 

164:282–4.  

3. Tanpa nama penulis  

Cancer in South Africa (editorial). S Afr Med J 

1994; 84:15.  

4. Naskah tidak dalam bahasa Inggris  

Ryder TE, Haukeland EA, Solhaug JH. Bilateral 

infrapatellar seneruptur hos tidligere frisk 

kvinne. Tidsskr Nor Laegeforen 1996; 116:41–2.  

5. Volume dengan suplemen  

Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel 

carcinogenicity and occupational lung cancer. 

Environ Health Perspect 1994; 102 Suppl 1: 

275–82.  

6. Edisi dengan suplemen  

Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women's 

psychological reactions to breast cancer. Semin 

Oncol 1996; 23 (1 Suppl 2): 89–97. 

7. Volume dengan bagian  

Ozben T, Nacitarhan S, Tuncer N. Plasma and 

urine sialic acid in non-insulin dependent 

diabetes mellitus. Ann Clin Biochem 1995; 32(Pt 

3): 303–6. 

8. Edisi dengan bagian  

Poole GH, Mills SM. One hundred consecutive 

cases of flap lacerations of the leg in ageing 

patients. NZ Med J 1994; 107(986 Pt 1): 377–8.  

9. Edisi tanpa volume  

Turan I, Wredmark T, Fellander-Tsai L. 

Arthroscopic ankle arthrodesis in rheumatoid 

arthritis. Clin Orthop 1995; (320): 110–4.  

10. Tanpa edisi atau volume  

Browell DA, Lennard TW. Immunologic status 

of the cancer patient and the effects of blood 

transfusion on antitumor responses. Curr Opin 

Gen Surg 1993: 325–33.  

11. Nomor halaman dalam angka Romawi  

Fischer GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical 

oncology and hematology. Introduction. Hematol 

Oncol Clin North Am 1995 Apr; 9(2): xi–xii.  

 

Buku dan monograf lain  

12. Penulis perseorangan  

Ringsven MK, Bond D, Gerontology and 

leadership skills for nurses. 2
nd

 ed. Albany (NY): 

Delmar Publishers; 1996.  

13. Editor, sebagai penulis  

Norman IJ, Redfem SJ, editors. Mental health 

care for elderly people. New York: Churchill 

Livingstone; 1996  

14. Organisasi sebagai penulis  

Institute of Medicine (US). Looking at the future 

of the Medicaid program. Washington: The 

Institute; 1992.  

15. Bab dalam buku  

Catatan: Menurut pola Vancouver terbaru untuk 

halaman diberi tanda p, bukan tanda baca titik 

dua seperti pada pola terdahulu. Philips SJ, 

Whisnant JP. Hypertention and stroke. In: 



Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertention: 

patophysiology, diagnosis, and management. 2
nd

 

ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465–78.  

16. "Conference proceedings"  

Kimur J, Shibasaki H, editors. Recent advances 

in clinical neurophysiology. Proceedings of the 

10
th

 International Congress of EMG and Clinical 

Neurophysiology; 1995 Oct 15–19; Kyoto, 

Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.  

17. Naskah dalam konferensi  

Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data 

protection, privacy and security in medical 

informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme 

TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. 

Proceedings of the 7
th

 World Congress on 

Medical Informatics; 1992 Sep 6–10; Geneva, 

Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. 

p. 1561–5.  

18. Disertasi  

Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the 

elderly's access and utilization (dissertation). St. 

Louis (MO): Washington Univ.; 1995.  

19. Naskah dalam koran  

Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: 

study estimates 50,000 admissions annually. The 

Washington Post 1996 Jun 21; Sect. A: 3 (col. 5).  

20. Materi audiovisual  

HIV+/AIDS: the facts and the future 

(videocassette). St. Luois (MO): Mosby-Year 

Book; 1995.  

21. Naskah sedang dicetak  

Leshner AI. Molecular Mechanisms of Cocaine 

addiction. N Engl J Med. In Press 1996.  

 

Materi elektonik  

22. Naskah journal dalam format elektronik  

Morse SS. Factors in the emergence of infectious 

diseases. Emerg Infect Dis (serial online) 1995 

Jan–Mar [cited 1996 Jun 5];1 (1): [24 screens].  

Available from: URL : http://www.cdc.gov/ 

ncidod/EID/eid.htm 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Monograf dalam format elektronik  

CDI, clinical dermatology illustrated 

[monograph on CD-ROM]. Reeves JRT, 

Maibach H. CMEA Multimedia Group, 

producers. 2
nd

 ed. Version 2.0. San Diego: 

CMEA; 1995.  

24. Arsip komputer  

Hemodynamics III: the ups and downs of 

hemodynamics [computer program]. Version 2.2. 

Orlando (FL): Computerized Educational 

Systems; 1993.  

 

Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia sesuai dengan 

ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau 

bahasa Inggris, diketik rapi pada kertas HVS ukuran 

A4 dengan jarak spasi 1,5 menggunakan program 

Microsoft Word, dicetak sebanyak dua eksemplar 

disertai CD.  

 

Naskah dikirimkan kepada:  

Redaksi Berkala Ilmu Kesehatan Kulit dan 

Kelamin (BIKKK)/Periodical of Dermatology and 

Venereology 

Departemen/Staf Medis Fungsional Kesehatan Kulit 

dan Kelamin  

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga - RSUD 

Dr. Soetomo Surabaya  

Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo 6–8 Surabaya 60286  

Telepon: +62315501609/+6287855019208.  

Faksimili: +62315501709 atau di e-mail ke: 

berkalakulit@yahoo.com  

 

Kepastian pemuatan atau penolakan naskah akan 

diberitahukan secara tertulis. Penulis yang naskahnya 

dimuat akan mendapat bukti pemuatan sebanyak satu 

(1) eksemplar dan cetak lepas sebanyak satu (1) 

eksemplar apabila diminta. Artikel yang tidak dimuat 

tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan 

penulis.  



Dermatitis Kontak Akibat Kerja: Penelitian Retrospektif

(Occupational Contact Dermatitis: Retrospective Study)

Dinar Witasari, Hari Sukanto
Departemen/Staf Medik Fungsional Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga/Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soetomo Surabaya 

ABSTRAK

Latar belakang: Penyakit kulit akibat kerja merupakan penyakit akibat kerja kedua terbanyak di Eropa setelah cidera 

muskuloskeletal, sedangkan penyakit kulit akibat kerja yang paling umum terjadi adalah dermatitis kontak, yaitu sebanyak 70-

90%. Penentuan penyebab dermatitis kontak pada lingkungan kerja sangat penting, karena menghindari bahan penyebab akan 

mengarah pada kesembuhan dan mengurangi angka kekambuhan. Tujuan: Mengevaluasi penatalaksanaan pasien baru dengan 

dermatitis kontak akibat kerja di Unit Rawat Jalan (URJ) Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Metode: 

Studi retrospektif pasien baru dermatitis kontak akibat kerja di Divisi Alergi Imunologi selama tahun 2010-2012. Hasil: Jumlah 

kunjungan pasien baru dermatitis kontak akibat kerja selama periode tahun 2010-2012 sebanyak 50 pasien baru, dominasi pada 

pasien laki-laki usia produktif (25-44 tahun). Diagnosis dermatitis kontak iritan (DKI) lebih banyak daripada dermatitis kontak 

alergi (DKA). Mayoritas pekerjaan pasien adalah pekerja pabrik, dengan bahan yang paling banyak dicurigai adalah bahan kimia. 

Dari seluruh pasien dermatitis kontak, sebanyak 21,7% pasien dilakukan uji tempel. Terapi yang diberikan terbanyak adalah 

antihistamin dan steroid topikal. Sebanyak 46% pasien tidak melakukan kunjungan ulang ke Unit Rawat Jalan (URJ) Kulit dan 

Kelamin. Simpulan: Jumlah kunjungan pasien baru dermatitis kontak akibat kerja di Divisi Alergi Imunologi selama periode 

tahun 2010-2012 sebanyak 50 orang. Uji tempel sebaiknya dilakukan untuk penegakan diagnosis dan mengetahui bahan 

penyebab dermatitis kontak.

Kata kunci : dermatitis kontak akibat kerja, tes tempel, studi retrospektif.

ABSTRACT
 Background: Occupational skin disease is the second largest occupational disease in Europe after musculoskeletal injury.Most 

common occupational skin disease is contact dermatitis as many as 70-90%. Determining the cause of contact dermatitis in 

occupational environment is very important to avoid causing substances and to establish healing as well as reducing the 

recurrence rate. Purpose: To evaluate the management of new patients with occupational contact dermatitis in Allergy 

Immunology Division, Dermatology and Venerology outpatient clinic Dr. Soetomo General Hospital Surabaya in period of 2010-

2012. Methods: Retrospective study of new patients with occupational contact dermatitis in Allergy Immunology Division 

during 2010-2012. Results: New patient of occupational contact dermatitis during the period of 2010-2012 were 50 new persons, 

predominantly occured in male in reproductive age (25-44 year old), irritant contact dermatitis (ICD) occured more frequent than 

allergic contact dermatitis (ACD). The majority of subjects were factory workers, with the most suspected ingredients was 

chemicals. About 21.7% patients underwent patch test. The therapy mostly given were antihistamines and topical steroids. There 

were 46% of patients who did not visit outpatient clinic again. Conclusions: New patients of occupational contact dermatitis in 

Allergy Immunology Division during the period of 2010-2012 were as many as 50 new patients. Patch test should be performed to 

establish the diagnosis and determine the cause of contact dermatitis materials.

Key words: occupational contact dermatitis, patch test, retrospective study.

Alamat korespondensi: Dinar Witasari, Departemen/Staf Medik Fungsional Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas 

Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo, Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 6-8 Surabaya, 

60131, Telp. +62315501609, email: deenar12@gmail.com
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METODE

Penelitian dilakukan secara retrospektif dengan 

mencatat data-data pada rekam medis pasien baru 

dermatitis kontak akibat kerja di Divisi Alergi Unit 

Rawat Jalan (URJ) Kulit dan Kelamin RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya selama periode 2010-2012 (3 

Tahun). Setelah semua data rekam medis dicatat, 

selanjutnya dilakukan penelitian mengenai jumlah 

kasus, umur, jenis kelamin, pekerjaan, domisili, keluhan 

utama, anamnesis, diagnosis, pemeriksaan fisis, uji 

tempel, dan tatalaksana yang diberikan. 

HASIL

Jumlah kunjungan pasien baru dermatitis kontak 

akibat kerja (DKAK) di Divisi Alergi Imunologi URJ 

Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo Surabaya selama 

periode tahun 2010-2012 sebanyak 50 pasien baru. 

Kunjungan terbanyak pada tahun 2011 yaitu sebanyak 

20 pasien baru. Pada tahun 2010 jumlah kunjungan 

sebanyak 14 pasien baru dan tahun 2012 sebanyak 16 

pasien baru (Tabel 1). 

Pasien baru DKAK di Divisi Alergi Imunologi 

URJ Kulit Kelamin RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

periode tahun 2010-2012 yang terbanyak adalah dari 

kelompok umur 25-44 tahun, yaitu 28 pasien (56%), dan 

paling sedikit pada kelompok usia diatas 65 tahun 

sebanyak 3 pasien (6%) (Tabel 2). Berdasarkan jenis 

kelamin, pasien baru DKAK laki-laki sebesar 27 orang 

(54%) dan pasien baru DKAK perempuan sebesar 23 

orang (46%) (Tabel 3). 

Selama periode 3 tahun (2010-2012), jenis 

pekerjaan pasien baru DKAK yang terbanyak adalah 

pekerja pabrik sebanyak 13 pasien (26%), diikuti 

pekerja bengkel dan pekerja bangunan sebanyak 

masing-masing 5 pasien (10%) (Tabel 4). Sebagian 

besar pasien bertempat tinggal di Surabaya sebanyak 37 

(74%) pasien, dan sebanyak 13 (26%) pasien bertempat 

tinggal di luar Surabaya.

Keluhan utama pasien baru DKAK di Divisi 

Alergi dan Imunologi URJ Kulit dan Kelamin Surabaya 

periode tahun 2010-2012, terbanyak datang dengan 

PENDAHULUAN

Penyakit kulit akibat kerja merupakan salah satu 

penyakit akibat kerja (occupational disease) yang 

banyak terjadi pada masyarakat, dan merupakan 

penyakit akibat kerja kedua terbanyak di Eropa setelah 
1cidera muskuloskeletal.  Penyakit kulit akibat kerja 

yang paling umum terjadi adalah dermatitis kontak, 
2yaitu sebanyak 70-90%.  Dermatitis kontak adalah 

dermatitis atau keradangan yang disebabkan 

terpaparnya kulit dengan bahan dari luar yang bersifat 

iritan atau alergen, dan dalam hal ini paparan berasal 
3dari lingkungan pekerjaan.  Gambaran klinis dan 

perjalanan penyakit dermatitis kontak akibat kerja 

sangat bervariasi tergantung pada berbagai faktor 
3internal maupun eksternal.

Prevalensi dermatitis kontak akibat kerja 

bervariasi di tiap negara, hal ini terjadi karena tidak 

adanya definisi standarisasi kasus, metode diagnostik, 

dan sistem pencatatan yang jelas. Prevalensi tinggi 

ditemukan pada kelompok pekerja khusus seperti 

perawat, penata rambut, pekerja pengolahan makanan, 
4dan pekerja besi.

Informasi mengenai karakter atau gambaran 

umum dari pasien yang menderita dermatitis kontak 

akibat kerja sangat terbatas, terutama di Indonesia. 

Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengenali 

faktor-faktor yang berperan pada dermatitis kontak 

akibat kerja sehingga akan mengarah pada penanganan 
5dan strategi pencegahan yang tepat.  Penentuan 

penyebab dermatitis kontak pada lingkungan kerja 

sangat penting untuk identifikasi secara tepat, karena 

menghindari bahan penyebab akan mengarah pada 
2kesembuhan dan mengurangi angka kekambuhan.

Untuk mendapatkan informasi mengenai karakter 

dan penanganan pasien baru yang menderita dermatitis 

kontak akibat kerja dan menindaklanjuti penelitian 

retrospektif serupa yang dilakukan oleh Miftah dan 

kawan-kawan pada tahun 2006-2009, maka dilakukan 

penelitian retrospektif ini untuk mengevaluasi 

penatalaksanaan terhadap pasien dermatitis kontak 

akibat kerja. 

Pasien baru
Tahun (%)

Jumlah (%)
2010 2011 2012

DKAK
Dermatitis kontak
Divisi alergi
URJ kulit & kelamin 

14
259 (5,4)
884 (1,6)
6732 (0,2)

20
279 (7,2)
745 (2,7)
7654 (0,3)

16
386 (4,1)
1126 (1,4)
8924 (0,2)

50
924 (5,4)
2755 (1,8)
23310 (0,2)

Tabel 1.�  Distribusi pasien baru DKAK Divisi Alergi dan Imunologi URJ Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
periode tahun 2010 - 2012
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keluhan gatal yaitu pada 42 (84%) pasien, diikuti rasa 

panas sebesar 9 pasien (18%). Lama sakit pada pasien 

baru adalah lebih dari 1 bulan sebanyak 24 pasien 

(48%). Bahan yang dicurigai sebagai penyebab pada 

pasien baru DKAK di Divisi Alergi dan Imunologi URJ 

Kulit dan Kelamin Surabaya periode tahun 2010-2012 

terbanyak adalah bahan kimia (22%) dan bahan 

pembersih (18%) (Tabel 5). Sebanyak 9 pasien (18%) 

memiliki riwayat atopik, terbanyak berupa rinitis dan 

dermatitis atopik masing-masing sebesar 3 (33,3%) 

pasien, sedangkan 27 (54%) pasien tidak memiliki 

riwayat atopik. Distribusi lokasi lesi terbanyak pada 

tangan sebesar 38 (76%) pasien diikuti dengan lesi pada 

lengan sebanyak 7 (14%) pasien. Efloresensi lesi yang 

terbanyak adalah makula eritematus pada 26 (52%) 

pasien, diikuti skuama pada 21 (42%) pasien.

Diagnosis dari pasien baru DKAK di Divisi Alergi 

dan Imunologi URJ Kulit dan Kelamin RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya periode tahun 2010-2012 terbanyak 

berupa dermatitis kontak iritan (DKI) sebanyak 27 

(54%) pasien, sedangkan dermatitis kontak alergi 

(DKA) terdapat 23 (46%) pasien. 

Pelaksanaan uji tempel hanya dilakukan pada 5 

(10%) pasien, sedangkan 45 (90%) pasien lainnya tidak 

dilakukan uji tempel. Hasil uji tempel menunjukkan 

pasien alergi terhadap thiuram mix, epoxy resin, nickel 

sulfate hexahidrate ,  medibromoglutarontrile . 

Penatalaksanaan pasien baru DKAK di Divisi Alergi 

dan Imunologi URJ Kulit dan Kelamin RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya periode tahun 2010-2012 terbanyak 

diberikan antihistamin sebanyak 43 (86%) pasien, 

diikuti pemberian steroid topikal sebanyak 31 (62%) 

pasien (Tabel 6). Antihistamin terbanyak yang diberikan 

pada pasien adalah loratadin sebanyak 26 (60,5%) 

pasien. Penggunaan kortikosteroid oral sebanyak 22 

pasien (44%). Kortikosteroid oral yang diberikan 

Tabel 2.�  Distribusi umur pasien baru DKAK Divisi Alergi dan Imunologi URJ Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya periode tahun 2010 – 2012

Kelompok umur
(tahun)

15 - 24
25 - 44
45 - 64
> 65   

1 ( 7,1)
8 (57,2)
4 (28,6)
1 (7,1)

5 (25,0)
10 (50,0)
4 (20,0)
1 (5,0)

3 (18,7)
10 (62,5)
2 (12,5)
1 (6,3)

9 (18,0)
28 (56,0)
10 (20,0)
3 (6,0)

Jumlah 14 (100) 20 (100) 16 (100) 50 (100)

Tahun (%)
Jumlah (%)

2010 2011 2012

Tabel 3.�  Distribusi jenis kelamin pasien baru DKAK Divisi Alergi dan Imunologi URJ Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD 
Dr. Soetomo Surabaya periode tahun 2010 – 2012

Laki - laki

Perempuan

9 (64,3)

5 (35,7)

9 (45,0)

11 (55,0)

9 (56,3)

7 (43,7)

27 (54,0)

23 (46,0)

Jenis Kelamin
Tahun (%)

Jumlah (%)
2010 2011 2012

Jumlah 14 (100) 20 (100) 16 (100) 50 (100)

Tabel 4.� Distribusi pekerjaan pasien baru DKAK Divisi Alergi dan Imunologi URJ Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya periode tahun 2010 - 2012

Pabrik
Bengkel
Bangunan
Tukang cuci
Salon
Cleaning service
Paramedis
Tukang kebun
Mahasiswa
Swasta
Peternak
Tukang sablon
Toko emas

4 (28,6)
0

2 (14,3)
3 (21,4)
2 (14,3)
1 ( 7,1)

0
1 ( 7,1)
1 ( 7,1)

0
0
0
0

6 (30,0)
1 ( 5,0)
1 ( 5,0)

0
1 ( 5,0)
3 (15,0)
2 (10,0)
1 ( 5,0)
1 ( 5,0)
1 ( 5,0)
1 ( 5,0)
1 ( 5,0)
1 ( 5,0) 

3 (18,7)
4 (25,0)
2 (12,5)
1 ( 6,3)
1 ( 6,3)

0
2 (12,5)
1 ( 6,3)

0
1 ( 6,3)
1 ( 6,3)

0
0

13 (26,0)
5 (10,0)
5 (10,0)
4 ( 8,0)
4 ( 8,0)
4 ( 8,0)
4 ( 8,0)
3 ( 6,0)
2 ( 4,0)
2 ( 4,0)
2 ( 4,0)
1 ( 2,0)
1 ( 2,0)

Pekerjaan
Tahun (%)

Jumlah (%)
2010 2011 2012

Jumlah 14 (100) 20 (100) 16 (100) 50 (100)
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terbanyak berupa deksametason (62%). Penggunaan 

antibiotik oral yaitu eritromisin pada 3 (75%) pasien dan 

kloksasilin pada 1 (25%) pasien, sedangkan 

penggunaan antibiotik topikal menggunakan salep 

natrium fusidat pada 6 pasien (12%). Penggunaan 

steroid topikal yang sering diberikan adalah 

desoksimetason pada 15 (48,4%) pasien. Jumlah pasien 

yang tidak kontrol  kembali sebanyak 23 (46%) pasien. 

PEMBAHASAN

Jumlah kunjungan pasien baru dermatitis kontak 

akibat kerja dalam kurun waktu 3 tahun (2010-2012) 

sebanyak 5,4% (50 dari 924 pasien dermatitis kontak 

baru yang datang ke Divisi Alergi dan Imunologi URJ 

Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo. Berdasarkan 

literatur, angka kejadian DKAK bervariasi pada tiap-

tiap negara berkisar antara 5 hingga 19 kasus per 10,000 
6pekerja setiap tahunnya. Bila dibandingkan dengan  

penelitian retrospektif sebelumnya oleh Miftah dan 

kawan-kawan, maka jumlah kunjungan pasien DKAK 

ke URJ cenderung stabil setiap tahunnya.

Selama 3 tahun (2010-2012) kunjungan terbanyak 

terdapat pada kelompok umur 25-44 tahun  (56%), 

sedangkan yang paling sedikit pada kelompok umur > 

65 tahun (6%). Pada penelitian retospektif selama 18 

tahun di Australia, juga didapatkan pasien DKAK 

dengan usia yang bervariasi antara 15-82 tahun dengan 

rata-rata umur 37 tahun, hal ini disebabkan karena pada 
5kelompok usia ini merupakan kelompok usia produktif.

Pada studi retrospektif ini didapatkan rasio 

perbandingan pasien laki-laki dan perempuan sebesar 

1,7 : 1, hal ini sesuai dengan penelitian retrospektif di 
5Australia.  Sesungguhnya jenis kelamin bukan 

merupakan faktor endogen yang menyebabkan kulit 

seseorang rentan terhadap paparan bahan dari luar, 

namun hal ini semata-mata terjadi tergantung dari jenis 
7dan lama kontak terhadap bahan paparan itu sendiri.

Selama 3 tahun (2010-2012) jumlah terbanyak 

pekerjaan pasien adalah pekerja pabrik (26%), diikuti 

dengan pekerja bengkel dan bangunan sebanyak 

masing-masing 10%. Risiko timbulnya DKAK pada 

pekerja pabrik maupun pekerja bengkel dan bangunan 

tampaknya dikarenakan adanya paparan dengan bahan 

iritan dan atau alergen di tempat kerja, yang berat 

ringannya reaksi yang timbul berkaitan erat dengan tipe 

dan lama paparan yang terjadi. Sesuai dengan hasil studi 

retrospektif di Australia, pada penelitian ini juga 

didapatkan pekerja pabrik sebagai pekerjaan terbanyak 
5yang menderita DKAK.  Berdasarkan literatur, pekerja 

pabrik, pekerja bengkel, maupun pekerja bangunan 

Tabel 5.�  Distribusi bahan yang menyebabkan DKAK Divisi Alergi dan Imunologi URJ Kulit dan Kelamin RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya periode tahun 2010 - 2012

Bahan kimia
Pembersih
Detergen
Bahan Kosmetik
Sarung tangan
Oli
Semen
Peptisida
Tembakau
Pupuk
Logam
Makanan ternak
Sepatu karet  

2 (14,3)
1 ( 7,1)
3 (21,4)
2 (14,3)

0
0
0
0

1 ( 7,1)
2 (14,3)

0
1 ( 7,1)
1 ( 7,1)

3 (15,0)
3 (15,0)
1 ( 5,0)
1 ( 5,0)
3 (15,0)
2 (10,0)
1 ( 5,0)
1 ( 5,0)
1 ( 5,0)

0
2 (10,0)
1 ( 5,0)

0

3 (18,7)
3 (18,7)
1 ( 6,3)
2 (12,5)
1 ( 6,3)
2 (12,5)
2 (12,5)

0
0
0

1 ( 6,3)
0

1 ( 6,3)

11 (22,0)
9 (180,0)
4 ( 8,0)
4 ( 8,0)
4 ( 08,0)
4 ( 8,0)
3 ( 6,0)
2 ( 4,0)
2 ( 4,0)
2 ( 4,0)
2 ( 4,0)
2 ( 4,0)
1 ( 2,9)

Bahan Penyebab
Tahun (%)

Jumlah (%)
2010 2011 2012 (n=16)

Tabel 6.� Distribusi penatalaksanaan pasien baru DKAK Divisi Alergi dan Imunologi URJ Kulit dan Kelamin RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya periode tahun 2010 – 2012

Steroid oral
Antihistamin
Steroid topikal
Antibiotika oral
Antibitika topikal
Urea 10%
Kompres NaCl 0,9% 

6 (42,8)
13 (92,8)
11 (78,6)
2 (14,3)

0
2 (14,3)
1 ( 7,1)

6 (30,0)
18 (90,0)
14 (70,0)
1 ( 5,0)
2 (10,0)
8 (40,0)
2 (10,0)

10 (62,5)
12 (75,0)
6 (37,5)

0
4 (25,0)
10 (62,5)

0

22 (44,0)
43 (86,0)
31 (62,0)
3 ( 6,0)
6 (12,0)
20 (40,0)
3 ( 6,0)

Penatalaksanaan
Tahun (%) Jumlah (%)

(n=50)2010 (n=14) 2011 (n=20) 2012 (n=16)
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merupakan beberapa pekerjaan yang berisiko tinggi 

menderita DKAK. Pekerja pabrik dan pekerja bangunan 

dapat mengalami baik DKA maupun DKI, sedangkan 
6,7pekerja bengkel lebih sering mengalami DKI.

Distribusi tempat tinggal pasien pada penelitian ini 

sebagian besar berasal dari Surabaya (74%) sedangkan 

yang berasal dari luar Surabaya sebanyak 26%, hal ini 

disebabkan adanya kemudahan akses untuk berobat ke 

RSUD Dr. Soetomo oleh penduduk Surabaya 

dibandingkan dengan penduduk luar Surabaya.

Keluhan terbanyak berupa rasa gatal (84%), diikuti 

dengan rasa panas (18%), dan kulit kering (12%). 

Keluhan yang timbul pada DKAK dapat bervariasi, 

tergantung sifat bahan paparan. Pada DKI yang akut 

akan lebih sering mengalami keluhan nyeri atau rasa 

panas seperti terbakar, sedangkan pada DKA rasa gatal 

lebih dominan, dan pada lesi yang kronis dapat berupa 
8,9kulit yang kering dan terasa ketat. 

Pada penelitian ini dari anamnesis didapatkan 

bahwa bahan yang paling sering dicurigai sebagai 

penyebab timbulnya DKAK adalah bahan kimia (11%) 

diikuti pembersih (18%). Menurutli teratur, bahan kimia 

dan pembersih merupakan salah satu penyebab DKAK, 

disamping detergen, kobalt, nikel, bahan karet, dan 
7larutan seperti epoxy resin dan formaldehid.

Dari 50 pasien terdapat 9 pasien DKAK (18%) 

dengan riwayat penyakit alergi. Menurut suatu studi, 

individu dengan riwayat atopik memiliki risiko yang 

lebih tinggi untuk menderita DKAK. Individu dengan 

riwayat atopik akan mengalami perubahan pada sawar 

kulitnya, sehingga memudahkan bahan iritan atau 
4,7,10 alergen masuk ke lapisan kulit yang lebih dalam.

Selain menjadi lebih rentan terhadap bahan iritan, 

tenaga kesehatan yang memiliki riwayat atopik juga 

akan mengalami gejala yang lebih parah dan lebih sulit 
4,7,11untuk sembuh.  

Dari penelitian ini selama kurun waktu 3 tahun, 

didapatkan lokasi lesi terbanyak yaitu pada tangan 

sebanyak 38 pasien (76%), kemudian diikuti pada 

lengan sebanyak 7 pasien (14%), wajah 4 pasien (8%), 

dan kaki sebanyak 1 pasien (2%). Pada penelitian 

retrospektif baik oleh Miftah maupun penelitian yang 

dilakukan di Australia, tangan merupakan lokasi 
5,7,10tersering yang terkena DKAK.

Efloresensi terbanyak adalah makula eritematus 

didapatkan pada 26 (52%) pasien,  adanya skuama pada 

21 (42%) pasien, dan juga hipo/hiperpigmentasi pada 17 

(34%) pasien. Presentasi klinis dari dermatitis kontak 

bervariasi berdasarkan alergen atau iritan penyebab dan 

juga area yang terpapar. Sebagian besar DKAK timbul 

sebagai eksema pada 90% kasus. Lesi akut muncul 

sebagai plak eritem dan gatal yang secara cepat berubah 

menjadi vesikel dan kadang bula tegang. Terdapat 

eksudat serus jernih apabila vesikel tersebut pecah. 

Eritema dan edema bisa ditemui pada tahap subakut, 

dengan vesikulasi yang lebih sedikit, berganti dengan 

erosi, krustasi dan deskuamasi. Sedangkan pada lesi  

kronis, kulit akan menjadi kering dan kasar, pecah-

pecah, berwarna keabuan, dan menebal dengan 

penampakan garis kulit yang lebih jelas yang disebut 
8likenifikasi.

Dari penelitian ini didapatkan data bahwa hanya 5 

(21,7%) pasien yang dilakukan uji tempel, dan hasilnya 

reaktif terhadap thiuram Mix, epoxy resin, nickel sulfate 

hexahidrate dan me-dibromoglutarontrile (MDBN).  

Sebanyak 18 pasien tidak dilakukan uji tempel. Uji 

tempel dilakukan untuk mengetahui secara pasti bahan 

penyebab DKA, hal ini diperlukan untuk dapat 

menghindari bahan penyebab dan melakukan 
12 pencegahan agar dermatitis tidak kambuh kembali.

Thiuram mix merupakan bahan yang digunakan pada 

proses pembuatan karet, sedangkan nikel sangat umum 

digunakan sebagai bahan baku berbagai alat dan 

instrumen seperti bagian dari mesin, anting, dan jam 

tangan. Epoxy resin banyak digunakan sebagai adhesif, 

ellectrical insulation, cat dan tinta, juga sarung tangan 

vinil, sedangkan MDBN sering digunakan sebagai 

pengawet pada kosmetik. 

Pada penelitian ini didapatkan diagnosis DKAK 

terbanyak berupa DKI sebanyak 27 (54%) pasien, 

sedangkan DKA didapatkan pada 23 (46%) pasien. 

Berdasarkan literatur, pada keseluruhan kasus DKAK, 

80% merupakan DKI, sedangkan 20% merupakan 
6,7,8DKA. 

Pada penelitian ini hampir seluruh pasien 

mendapat terapi antihistamin (86%), dimana pilihan 

obat yang tersering adalah loratadin (60,5%). 

Pemberian antihistamin bertujuan untuk mengurangi 

keluhan rasa gatal yang timbul pada pasien dermatitis 
14kontak.  Steroid topikal merupakan pengobatan 

terbanyak kedua setelah antihistamin, yaitu pada 31 

pasien (62%), yang terbanyak adalah desoksimetason 

(48,4%) diikuti hidrokortison globenikol (32,3%), dan 

hidrokortison 12,9%. Kortikosteroid topikal merupakan 

terapi yang umum diberikan pada dermatitis kontak bila 

lesinya lokal dan terbatas. Sediaan topikal yang 

digunakan dapat potensi sedang sampai kuat (kelas I – 
13IV).
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Steroid oral diberikan pada 22 pasien (44%), dan 

semua pasien mendapat terapi oral kortikosteroid 

berupa tablet deksametason. Pemberian steroid sistemik 

digunakan untuk mengatasi kondisi yang berat dan akut, 

dan biasanya pada dermatitis kontak yang muncul pada 
13 > 20% area tubuh. Pemberian antibiotik pada penelitian 

ini ditujukan untuk mengatasi infeksi sekunder yang 

terjadi, antibiotik oral diberikan pada 4 pasien (8%), 

sedangkan antibiotik topikal diberikan pada 6 (12%) 

pasien berupa salep natrium fusidat. Terganggunya 

sawar kulit menimbulkan risiko terjadinya infeksi 

sekunder, sehingga dapat digunakan antibiotik bila 
13diperlukan untuk mengatasi infeksi.

Menurut Pedoman Diagnosis dan Terapi Ilmu 

Penyakit Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya tahun 2005, terapi untuk dermatitis kontak 

dapat berupa pengobatan sistemik maupun topikal. 

Pengobatan sistemik yang diberikan dapat berupa 

antihistamin yaitu klorfeniramin, dipenhidramin, dan 

loratadin. Kortikosteroid sistemik dapat digunakan pada 

kasus yang berat dan bila lesi luas (lebih besar dari 

20%). Dapat digunakan prednison, deksametason, 

maupun triamsinolon. Untuk lesi yang terbatas dapat 

digunakan kompres larutan garam faali (NaCl 0,9%) 

bila lesinya akut dan eksudatif, dan bila bentuknya 

kronis dan kering dapat diberikan krim hidrokortison 

1%, diflukortolon valerat 0,1%, atau krim betametason 

valerat 0,005-0,1%.

Pemberian pelembab sebagai  salah satu 

penatalaksanaan DKAK diberikan pada 20 pasien 

(40%) yaitu dalam bentuk urea 10%. Pada individu 

sehat, penggunaan pelembab secara teratur juga akan 

mencegah DKI akibat detergen dengan mengurangi 
14,15 TEWL dan meningkatkan penyembuhan kulit.

Pemberian kompres menggunakan larutan garam NaCl 

0,9% pada 3 pasien (6%) DKI akut dapat mengurangi 
13gejala radang atau maserasi.

Sebagian besar pasien DKAK sebanyak 23 orang 

(46%) tidak melakukan kunjungan ulang. Kunjungan 

ulang yang rendah ini menyulitkan evaluasi terhadap 

perkembangan penyakit, sehingga tindak lanjut 

be r iku tnya  t i dak  dapa t  d i l akukan .  Ha l  i n i 

mempengaruhi rendahnya angka uji tempel pada pasien 

DKAK, mengingat uji tempel dilakukan setelah lesi 

mereda. 

Edukasi pada pasien DKAK sangat penting, 

terutama menghindari bahan penyebab sehingga 

mempercepa t  penyembuhan  dan  mencegah 

kekambuhan. Uji tempel hendaknya dilakukan pada 

penanganan pasien DKAK untuk mengetahui secara 

pasti bahan penyebab.  Pada penelitian retrospektif ini 

didapatkan jumlah kunjungan pasien baru DKAK dalam 

kurun waktu 3 tahun (2010-2012) sebanyak 50 (5,4%) 

pasien dari keseluruhan pasien baru dengan dermatitis 

kontak yang datang ke Divisi Alergi dan Imunologi URJ 

Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

Kunjungan terbanyak terdapat pada kelompok umur 25-

44 tahun sebanyak 28 (56%) pasien yang merupakan 

kelompok usia produktif, dan lebih banyak pasien laki-

laki daripada perempuan. Pekerjaan terbanyak pasien 

adalah pekerja pabrik 13 (26%) pasien, diikuti dengan 

pekerja bengkel dan bangunan sebanyak masing-

masing 5 (10%). Bahan yang paling sering dicurigai 

sebagai penyebab timbulnya DKAK adalah bahan kimia 

(22%). Terdapat 9 pasien DKAK (18%) dengan riwayat 

penyakit alergi. Diagnosis DKAK yang terbanyak 

berupa DKI sebanyak 27 (54%) pasien, sedangkan DKA 

didapatkan pada 23 (46%) pasien. Hasil uji tempel 

pasien pada penelitian ini reaktif terhadap thiuram mix, 

epoxy resin, nickel sulfate hexahidrate, dan MDBN. 

Sebagian besar pasien mendapat terapi antihistamin dan 

steroid baik sistemik maupun topikal. Sebanyak 23 

(46%) pasien tidak kontrol kembali ke URJ Kulit dan 

Kelamin RSUD DR. Soetomo Surabaya.
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Dermoskop Membantu Diagnosis Kelainan Kulit Papuloskuamosa 

(Dermoscopy Supports the Diagnose of Papulosquamous Disorders)
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Departemen/Staf Medik Fungsional Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga/Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya

ABSTRAK

Latar Belakang: Diagnosis kelainan kulit papuloskuamosa biasanya ditegakkan berdasarkan klinis. Kesalahan diagnosis sering 

terjadi karena kelainan tersebut memiliki kemiripan satu dengan yang lain. Pemeriksaan histopatologi anatomi dapat membantu 

menegakkan diagnosis tetapi metode ini invasif dan membutuhkan waktu cukup lama. Dibutuhkan metode lain yang praktis, non 

invasif, dan akurat. Dermoskop bisa menjadi salah satu pilihan solusi. Tujuan: Mengevaluasi gambaran dermoskop kelainan 

papuloskuamosa yang tidak diketahui penyebabnya. Metode: Penelitian deskriptif observasional potong lintang, total sampling 

di Instalasi Rawat Inap Medik dan Unit Rawat Jalan Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Sampel 

dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan dermoskop, dan histopatologi anatomi. Hasil: Didapatkan 24 sampel 

berupa 19 psoriasis tipe plak dengan 12 gambaran cincin, 1 gambaran cluster, 2 gambaran patchy, 2 gambaran regular, dan 2 

gambaran tidak spesifik; 3 dermatitis numularis dengan 2 gambaran cluster dan 1 tidak spesifik; serta 2 pityriasis rosea yang 

keduanya dengan gambaran perifer. Simpulan: Dermoskop dapat membantu  menegakkan diagnosis secara praktis psoriasis tipe 

plak. 

Kata kunci: kelainan kulit papuloskuamosa, dermoskop, histopatologi anatomi, psoriasis tipe plak.

ABSTRACT

Background: The diagnose of papulosquamous skin disorder was established by clinical symptoms. However, some of 

papulosquamous manifestation are alike with each other and lead to misdiagnostic. Histopathology examination usually can help 

to establish diagnose but this method is invasive and time consuming. Purpose: To evaluate dermoscopic features of 

papulosquamous disorder. Methods: Descriptive observasional cross sectional study, total sampling in ward and out patient 

clinic of Dermato-venereology Department Dr. Soetomo General Hospital. Twenty four samples were included in the study, 

followed by the procedures from anamnesis, physical examination, dermoscopy procedures, and histopathology examination. 

Results: From 24 samples, 19 samples showed plaque psoriasis describing 12 ring patterns, 1 cluster pattern, 2 patchy patterns, 2 

reguler patterns, and 2 unspesific patterns; 3 samples showed nummular dermatitis describing 2 cluster patterns and 1 unspesific 

pattern; and 2 samples showed pityriasis rosea describing 2 pheripery patterns. Conclusion: Dermoscopy can support the 

diagnosis of papulosquamous skin disorder especially plaque psoriasis.

Key words: papulosquamous disorder, dermosocopy, histopathology examination, plaque psoriasis.
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didapatkan gejala yang t idak khas sehingga 

menyebabkan kesulitan dalam membedakan diagnosis 
1,2penyakit tersebut.  Psoriasis tipe plak dan penyakit 

inflamasi kulit lainnya kadang sulit dibedakan secara 

klinis, maka penentuan gambaran dermoskopi yang 

spesifik bisa menjadi penunjang untuk menegakkan 

diagnosis, namun saat ini masih belum banyak 

dieksplorasi gambaran dermoskopi untuk penyakit 

tersebut. Dermoskopi dapat membantu untuk 

menegakan diagnosis, membantu menyingkirkan 

PENDAHULUAN

Penyakit kulit golongan papuloskuamosa adalah 

kelompok penyakit kulit inflamasi yang ditandai dengan 

makula, papula, plak eritema, dan skuama. Kelainan 

kulit yang termasuk dalam golongan papuloskuamosa 

adalah psoriasis tipe plak, pityriasis rosea, liken planus, 

dermatitis numularis, dan beberapa penyakit kulit 

lainnya. Adanya gejala khas penyakit tersebut 

memungkinkan diagnosis ditegakkan berdasarkan 

klinis pada sebagian besar pasien, namun kadang 
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numularis yang telah mendapat terapi topikal dan 

sistemik sebelumnya kurang dari 1 bulan sebelumnya, 

predileksinya di telapak tangan, telapak kaki, genital, 

dan daerah intertriginosa, serta dengan penyakit 

sistemik, pasien hamil, dan anak.

HASIL

Kelompok umur terbanyak pada penelitian ini 

adalah 25-44 tahun sebanyak 11 orang (45,8%) dan 

jumlah laki-laki dan perempuan pada penelitian ini 

sama (Tabel 1). Lama keluhan terbanyak adalah 0-1 

bulan sebanyak 13 orang (Tabel 2).

Pada penelitian ini didapatkan 19 pasien psoriasis 

tipe plak (79,2%), 3 pasien dermatitis numularis 

(12,5%), dan 2 pasien pityriasis rosea (8,3%) yang 

didiagnosis secara klinis (Gambar 1).  Hasil 

pemeriksaan dermoskop yang terbanyak diperoleh 

gambaran cincin yaitu 12 pasien (50%) seperti tampak 

diagnosis banding, dan mengevaluasi terapi. Evaluasi 

perubahan mikrovaskular berguna untuk mengetahui 

patogenesis penyakit kulit golongan papuloskuamosa 
3yang tidak diketahui penyebabnya.  Dermoskop 

merupakan pemeriksaan noninvasif yang dapat 

digunakan untuk pemeriksaan sehari-hari. Sebelumnya 

dermoskop digunakan untuk pemeriksaan yang dapat 

membedakan kelainan pigmen, namun saat ini sudah 

berkembang untuk pemeriksaan kelainan kulit yang 
4,5tidak berpigmen dengan melihat gambaran vaskular.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

gambaran dermoskop pada psoriasis tipe plak, pityriasis 

rosea, dermatitis numularis, dan liken planus yang 

dikonfirmasi dengan pemeriksaan histopatologi 

anatomi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat adanya bukti bahwa dermoskopi memudahkan 

untuk mendiagnosis secara praktis. Penelitian ini 

merupakan studi deskriptif observasional potong 

lintang. Pengambilan sampel dilakukan secara total 

sampling di Instalasi Rawat Inap (IRNA) dan Unit 

Rawat Jalan (URJ) Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD 

Dr. Soetomo. Berdasarkan kriteria penerimaan sampel 

didapatkan 24 sampel yang memenuhi kriteria. Semua 

sampel dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik 

kemudian diper iksa  dengan dermoskop dan 

histopatologi anatomi.

METODE

Telah dilakukan penelitian terhadap 24 sampel 

dermatosis golongan papuloskuamosa yang tidak 

diketahui penyebabnya yang ditentukan  secara klinis di 

IRNA dan URJ Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya. Sampel tersebut diperoleh dari 

seluruh pasien yang memenuhi kriteria penerimaan 

sampel serta bersedia ikut dalam penelitian dengan 

menandatangani informed consent. Masing-masing 

sampel dicatat data dasarnya, dilakukan anamnesis 

mengenai riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, 

kemudian dilakukan pemeriksaan dermoskop dan 

biopsi kulit. Semua sampel terpilih mengikuti seluruh 

langkah prosedur penelitian hingga pengambilan data 

selesai dilakukan dan tidak ada sampel yang drop out.

Kriteria penerimaan sampel adalah pasien 

psoriasis tipe plak, liken planus, pityriasis rosea, dan 

dermatitis numularis yang baru atau lama yang 

didiagnosis secara klinis dan bersedia ikut dalam 

penelitian dengan menandatangani informed consent. 

Kriteria penolakan sampel adalah  pasien psoriasis tipe 

plak, liken planus, pityriasis rosea, dan dermatitis 

Tabel 1.  Distribusi pasien dermatosis papuloskuamosa 
berdasarkan umur dan  jenis kelamin

Kelompok umur
(tahun)  

Jenis kelamin Jumlah (%)

Laki-laki Perempuan

15 – 24
25 – 44
45 – 64
≥ 65  

0 (0%)
8 (33,3%)
3 (12,5%)
1 ( 4,2%)

2 ( 8,3%)
3 (12,5%)
6 (25,0%)
1 ( 4,2%)

2 ( 8,3%)
11 (45,8%)
9 (37,5%)
2 ( 8,3%)

Jumlah 12 (50,0%) 12 (50,0%) 24 (100%)

Tabel 2.  Distribusi lama sakit pasien dermatosis 
papuloskuamosa

Lama keluhan Jumlah Prosentase

0 – 1 bulan
> 1 – 2 bulan
> 2 – 3 bulan
≥ 4 bulan  

13
2
4
5

54,2%
8,3%
16,7%
20,8%

Jumlah 24 100%

Gambar 1.  Distr ibusi  diagnosis  pasien dermatosis 
papuloskuamosa.

Psoriasis
vulgaris

19 (79,2%) 

Dermatitis 
numularis
3 (12,5%)

Pityriasis rosea
2 (8,3%) 
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pada Gambar 2. Waktu terbanyak yang dibutuhkan 

untuk melakukan pemeriksaan dermoskop adalah  3-4 

menit (54,1%) seperti pada Gambar 3. Area lesi 

terbanyak dilakukan pemeriksaan dermoskop adalah 

punggung sebanyak 17 orang (70,86%) seperti tampak 

pada Gambar 4.

PEMBAHASAN

Berdasarkan kelompok umur,  didapatkan 

kelompok umur pasien terbanyak adalah 25-44 tahun. 

Hal itu sesuai teori yang menyebutkan bahwa psoriasis 

tipe plak terbanyak didapatkan pada kelompok umur 15-

30 tahun, dermatitis numularis pada kelompok umur 50-

65 tahun, dan 15-25 tahun, sedangkan pityriasis rosea 

pada kelompok umur 15-40 tahun. Saud dan kawan-

kawan melaporkan bahwa umur terbanyak psoriasis tipe 

plak adalah 30-50 tahun. Beberapa faktor pencetus 

psoriasis tipe plak adalah faktor stres, faktor infeksi, 

trauma, penggunaan rokok, dan alkohol dapat terjadi 

pada usia tersebut yang dapat menyebabkan munculnya 
6,7psoriasis tipe plak.  

Jumlah pasien dengan jenis kelamin laki laki dan 

perempuan adalah sama (Tabel 1), sedangkan pada teori 

disebutkan pasien psoriasis tipe plak lebih banyak 

menyerang wanita dibandingkan dengan pria. Schon 

menyatakan dari 132 pasien psoriasis tipe plak yang 

dihubungkan dengan stres didapatkan hasil yaitu 51 

pasien (39%) mengalami prognosis yang lebih buruk 

dibandingkan dengan grup kontrol. Hal itu menunjukan 

bahwa stres merupakan faktor pencetus dan faktor yang 

mempengaruhi prognosis terutama pada wanita. 

Dermatitis numularis banyak terjadi pada laki-laki, hal 

itu bisa disebabkan laki-laki lebih banyak bekerja 

sehingga faktor pencetusnya lebih besar dan pityriasis 

rosea juga disebutkan bahwa prevalensi laki-laki lebih 
7,8banyak.  

Lama keluhan terbanyak adalah 0-1 bulan, hal itu 

bisa disebabkan karena lesi terbanyak yang ditemukan 

adalah psoriasis tipe plak yang diderita baru pertama 

kali. Hal itu sesuai dengan Nestle dan kawan-kawan 
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3 (12,5%)

12 (50%)
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Gambaran reguler

Gambaran perifer

Gambaran patchy
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Gambaran cincin

Gambar 2. Distribusi gambaran dermoskop pasien dermatosis papuloskuamosa.
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Gambar 3. Distrisbusi waktu pemeriksaan dermoskop.

Gambar 4. Area lesi yang terbanyak untuk pemeriksaan dermoskopi.

 

2 (8,3%)

17 (70,86%)

3 (12,5%)

1 (4,1%)

1 (4,1%)

Khaki

Paha

Tangan

Dada

Punggung



yang meneliti pasien psoriasis tipe plak dengan kualitas 

kehidupan diperoleh hasil sebagian pasien yang pertama 
9kali terserang yaitu keluhan terbanyak 4 minggu.  

Berdasarkan anamnesis riwayat penyakit sebelumnya, 

diperoleh 11 pasien (45,8%) tidak memiliki riwayat 

sakit yang sama sebelumnya dan merupakan pasien 

baru. Hal itu bisa disebabkan pasien malu dan takut 

menular sehingga segera diperiksakan. 

Diagnosis yang ditemukan adalah psoriasis tipe 

plak, pityriasis rosea, dan dermatitis numularis baik 

yang akut maupun kronis. Pasien dipilih berdasarkan 

anamnesis dan pemeriksaan fisik. Terdapat 2 pasien 

yang menunjukan gejala klinis yang tidak khas, namun 

tetap diteliti agar dapat dilakukan pemeriksaan 

dermoskop dengan hasil sesuai dengan gambaran 

psoriasis tipe plak.

Hasil pemeriksaan dermoskop diperoleh berbagai 

macam bentukan yang terdiri dari gambaran cincin, 

gambaran cluster, gambaran perifer, gambaran patchy, 

dan gambaran regular. Gambaran cincin menunjukan 

bentukan rete ridge yang memanjang dengan bentukan 

klinis auspitz sign, gambaran cluster menunjukan titik-

titik perdarahan superfisial yang menyebar, gambaran 

perifer menunjukan gambaran titik pembuluh darah, 

gambaran patchy menunjukan bentukan skuama yang 

menyebar, dan gambaran regular adalah bentukan 
10 vasodilatasi pembuluh darah. Gambaran dermoskopi 

terbanyak yang diperoleh yaitu gambaran cincin 

sebanyak 12 pasien (50 %), hal itu sesuai dengan Lallas 

dan kawan-kawan yang menjelaskan bahwa hasil 

dermoskop terbanyak dari psoriasis tipe plak vulgaris 
11adalah bentukan cincin.  Gambaran cluster ditemukan 

pada 2 pasien yaitu pasien dermatitis numularis, namun 

gambaran patchy yang menunjukan bentukan skuama 

pada pemeriksaan dermoskop masih didiagnosis 

banding dengan psoriasis tipe plak. Gambaran perifer 

didapatkan pada pasien pityriasis rosea. Vázquez-

López dan kawan-kawan menjelaskan gambaran 

spesifik untuk psoriasis tipe plak adalah gambaran 

cincin, namun beberapa masih belum didapatkan hasil 

yang sama, sehingga pola ini masih harus dijelaskan 
5lebih lanjut untuk diagnosis psoriasis tipe plak.  

Pityriasis rosea menunjukkan gambar bentukan perifer 

meskipun pembuluh darah berbentuk titik-titik terlihat 

pada 2 kasus pityriasis rosea pada penelitian ini, namun 

gambaran dermoskop pada pytiriasis rosea memang 

kurang spesifik dibandingkan dengan psoriasis tipe plak 

atau dermatitis. 

Hasil pemeriksaan dermoskop berdasarkan 

kesepakatan antara pengamat 1 dan pengamat 2 yang 

keduanya adalah dermatologist yang melakukan 

pengamatan berdasarkan foto gambaran dermoskop. 

Dermoskop yang digunakan adalah dermoskop dengan 

cahaya terpolarisasi yang terdiri dari cahaya merah, 

Gambar 5. Hasil histopatologi anatomi dermatosis papuloskuamosa.

 
2 (8,3%)

3 (12,5%)

18 (75%)

1 (4,16%)Dermatitis seboroik

Psoriasis tipe plak

Dermatitis numularis

Pityriasis rosea

Tabel 3. Hasil pemeriksaan dermoskopi dan histopatologi anatomi

Dermoskopi

Hasil Histopatologi Anatomi

Jumlah (%)Dermatitis
numularis

Psoriasis
tipe plak 

Pityriasis
rosea 

Dermatitis
seboroik 

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

2 (8,3%)
0 (0%)
0 (0%)

Gambaran cincin
Gambaran cluster
Gambaran patchy
Gambaran perifer
Gambaran reguler
Gambaran tidak spesifik     

0 (0%)
1 (4,2%)
1 (4,2%)

0 (0%)
0 (0%)

1 (4,2%)

12 (50%)
1 (4,2%)
1 (4,2%)

0 (0%)
2 (8,3%)
2 (8,3%)

0 (0%)
0 (0%)

1 (4,2%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

12 (50%)
2 (4,2%)

3 (12,5%)
2 (4,2%)
2 (4,2%)

3 (12,5%)

Jumlah (%) 2 (8,3%) 3 (12,5%) 18 (75%) 1 (4,2%) 24 (100%)
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biru, kuning, dan putih. Cahaya yang digunakan pada 

penelitian ini adalah cahaya merah untuk melihat 

gambaran vaskular dan cahaya putih untuk melihat 

gambaran skuama yang tampak sebagai gambaran 

patchy. Gambaran cincin, perifer, reguler dan cluster 

menggunakan cahaya terpolarisasi berwarna merah. 

Tekhnik penggunaan dermoskop terdiri dari 2 macam 
1 2yaitu kontak dan non kontak.  Penelitian ini 

menggunakan dermoskop nonkontak polariasasi yaitu 

penyerapan sinar sesuai dengan panjang gelombangnya, 

semakin panjang gelombang sinar maka akan semakin 

dalam absorbsinya. Semakin pendek panjang 

gelombang akan semakin kuat penyebarannya. Sinar 

merah lebih dalam daripada biru, oleh sebab itu pada 

penelitian ini digunakan sinar merah untuk melihat 

gambaran pembuluh darah, sedangkan untuk gambaran 

patchy yang diperiksa adalah gambaran skuama yang 

letaknya superfisial maka menggunakan cahaya warna 

putih.

Hasil penelitian didapatkan 3 sampel yang berbeda 

yaitu gambaran patchy dan cluster yang ditemukan pada 

dermatitis numularis dan psoriasis tipe plak, sehingga 

pada akhirnya diputuskan untuk memberikan hasil 

gambaran yang tidak khas. Berdasarkan pemeriksaan 

klinis, dari 3 sampel tersebut 2 pasien didapatkan 

manifestasi klinis dermatitis numularis sedangkan 1 

pasien dengan psoriasis tipe plak yang tidak khas. Hal 

itu menunjukkan bahwa gambaran dermoskop untuk 

dermatitis numularis tidak spesifik. Penelitian lain yang 

dilakukan sebelumnya juga didapatkan 2 gambaran 

patchy dari 83 pasien psoriasis tipe plak dan 24 

gambaran patchy dari 41 pasien dermatitis. Hal itu 

menunjukan bahwa gambaran patchy lebih banyak 

diperoleh pada pasien dermatitis, namun perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan 
13,14 hasil yang khas. Perbedaan kesepakatan pada 

penelitian ini merupakan hal yang wajar karena 

penelitian tentang gambaran dermoskop pada penyakit 

golongan papuloskuamosa yang tidak diketahui 

penyebabnya masih belum banyak dilakukan dan 

dermoskopi masih relatif baru untuk mendiagnosis 

penyakit inflamasi kulit karena pada awal penemuannya 

dermoskop digunakan untuk mendiagnosis kelainan 

berpigmen.  

Pan dan kawan-kawan memperkenalkan model 

diagnostik dermoskop untuk membedakan psoriasis tipe 

plak dari basal sel karsinoma. Didapatkan kesimpulan 

bahwa titik-titik merah, pola vaskular cincin, dan latar 

belakang merah terang merupakan gambaran 

dermoskopik yang signifikan untuk psoriasis tipe plak, 

menghasilkan probabilitas diagnostik sebesar 99%. 

Sebaliknya, pembuluh darah yang berkelompok 

menghasilkan probabilitas sebesar 98% untuk diagnosis 
15basal sel karsinoma.

Waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan 

dermoskop terbanyak adalah 3-4 menit pada 13 pasien 

(54 ,1%) ,  penca ta t an  in i  d i l akukan  dengan 

menggunakan stopwatch  pada saat pemeriksaan 

dermsokop oleh pengamat pertama. Hal itu tidak jauh 

berbeda dengan penelitian Kurniati yang rata-rata 

pemeriksaan dermoskop adalah 3,72 + 1,64 menit pada 
16pasien skabies.  Sedangkan prosedur yang dilakukan 

untuk pemeriksaan biopsi kulit membutuhkan waktu 

satu minggu sampai pembacaan hasil pemeriksaan 

histopatologi anatomi di RSUD Dr. Soetomo. Dengan 

demikian menunjukan pemeriksaan dermoskop lebih 

cepat.

Area predileksi yang banyak memberikan 

gambaran yang sesuai adalah punggung bawah yaitu 17 

pasien (70,86%), hal itu dikarenakan area tersebut 

merupakan area trauma yang merupakan predileksi 

untuk psoriasis tipe plak dan area tertutup pakaian yang 

merupakan predileksi dari pityriasis rosea. Area 

tersebut juga nyaman untuk dilakukan pemeriksaan 

dermoskop baik dari pasien maupun pemeriksa. 

Sedangkan kaki diperoleh gambaran dermoskop yang 

sesuai dari 2 pasien (8,3%), hal itu sesuai dengan 
18predileksi pasien dermatitis numularis.

Hasil pemeriksaan histopatologi anatomi dari 24 

sampel menunjukkan 18 pasien psoriasis tipe plak, 1 

pasien dermatitis seboroik, 3 pasien dermatitis 

numularis, dan 2 pasien sesuai dengan pityriasis rosea. 

Diagnosis histopatologi anatomi psoriasis tipe plak, 

dermatitis numularis, dan pityriasis rosea didasarkan 

pada identifikasi ciri setiap penyakit di bawah 

pemeriksaan mikroskop. Rete ridge memanjang 

merupakan kriteria untuk diagnosis histopatologi 

psoriasis tipe plak yang menunjukan gambaran cincin 
19 pada pemeriksaan dermoskop. Hasil pemeriksaan 

histopatologi tersebut, sebanyak 18 sampel sesuai 

dengan hasil gambaran dermoskop, namun ada 1 pasien 

dengan hasil histopatologi anatomi berupa dermatitis 

seboroik sedangkan pemeriksaan klinis menunjukan 

gambaran psoriasis tipe plak yang tidak spesifik dan 

pada pemeriksaan dermoskopi menunjukan gambaran 

patchy yang juga bisa didapatkan pada psoriasis tipe 
20 plak. Hasil histopatolgi anatomi pasien tersebut 

diperoleh gambaran parakeratosis, spongisosis, dan 
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infiltrasi limfosit perivaskular pada dermis superfisialis 

yang menunjukan gambaran dermatitis seboroik. Hal itu 

menunjukan bahwa gambaran patchy juga bisa 
21diperoleh pada pasien dermatitis seboroik.

Gambaran histopatologi anatomi yang khas pada 

psoriasis tipe plak yaitu mikroabses Munro yang 

merupakan kumpulan sel neutrofil pada lapisan stratum 

korneum di epidermis, namun sampai saat ini 

dermoskop masih belum bisa melihat gambaran 

mikroabses munro. Hal itu bisa dikarenakan sel-sel 

neutrofil berukuran sangat kecil yang memang belum 

bisa dijangkau dermoskop yang pembesaran lensanya 

sebesar 10-70 x, sedangkan untuk melihat gambaran 

mikroabses Munro diperlukan pembesaran yang lebih 
21yaitu 400x.

Kriteria histopatologi untuk dermatitis adalah 

adanya infiltrasi sel inflamasi disekitar pembuluh darah 

superfisial, namun gambaran dermoskop masih belum 
21menunjukan gambaran yang spesifik.  Dari 3 pasien 

yang diperoleh pada penelitian ini diperoleh gambaran 

cluster, patchy, dan gambaran yang tidak spesifik. 

Kriteria histopatologi untuk diagnosis pityriasis rosea 

meliputi infiltrasi limfohistiositik di sekitar pleksus 
21 vaskular superfisial. Penelitian ini diperoleh 2 pasien 

pityriasis rosea dan didapatkan hasil dermoskopi 

berupa gambaran perifer. 

Didapatkan hasil terbanyak adalah psoriasis tipe 

plak yang sesuai dengan dengan klinis, hasil 

pemeriksaan dermoskop, dan histopatologi anatomi. 

Hasil tersebut menunjukan kecocokan hasil yang 

diperoleh antara gejala klinis, pemeriksaan dermoskop, 

dan hasil histopatologi anatomi. Penelitian ini memiliki 

beberapa keterbatasan antara lain adalah dibutuhkan 

latihan untuk melakukan pemeriksaan dermoskop 

karena masih ada penilaian yang bersifat subjektif 

dalam pembacaan hasil, oleh karena itu sebaiknya 

dilakukan penelitian lanjutan mengenai penyakit 

golongan papuloskuamosa; hasil dermoskop yang 

positif dengan satu kali observasi dapat menghasilkan 

negatif palsu maka dapat dilakukan pemeriksaan ulang. 

Selain berguna untuk pemeriksaan diagnostik, 

dermoskop bisa menjadi alat yang berguna untuk 

evaluasi hasil akhir pengobatan pada pasien dengan 

psoriasis tipe plak seperti deteksi dini respons 

pengobatan atau efek simpang yang tidak diinginkan 

dari pengobatan topikal jangka panjang. Pemeriksaan di 

bidang dermatologi tetap harus mengutamakan 

anamnesis, usia, gejala klinis, dan area predileksi, yang 

jika diperoleh hasil positif pada pemeriksaan 

dermoskop dapat menentukan diagnosis dan jika negatif 

maka t idak  akan menyingkirkan d iagnosis . 

Pemeriksaan dermoskopi dalam observasi praktik klinis 

masih memerlukan penelitian klinis lebih lanjut.
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ABSTRAK

Latar belakang: Patogenesis akne vulgaris (AV) bersifat multifaktorial. Hormon dehidroepiandrosteron sulfat (DHEAS) 

merupakan hormon androgen terpenting dalam proses awal pembentukan AV pada perempuan, yaitu pada perkembangan dan 

diferensiasi kelenjar sebaseus, sebagian besar terdapat dalam serum darah manusia. Penelitian yang mencari perbedaan kadar 

hormon DHEAS serum antara berbagai derajat keparahan AV pada perempuan belum pernah dilakukan. Tujuan: Mengukur 

perbedaan kadar hormon DHEAS serum pada berbagai derajat keparahan AV pada perempuan. Metode: Desain penelitian adalah 

analitik observasional potong lintang dengan jumlah subjek 90 pasien AV perempuan yang memenuhi kriteria inklusi dan 

eksklusi. Diagnosis ditegakkan berdasarkan pemeriksaan klinis. Derajat keparahan AV dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ringan, 

sedang, dan berat berdasarkan klasifikasi Combined Acne Severity Index (CASC) menurut Lehmann. Kadar hormon DHEAS 

serum diukur dengan metode ELISA. Perbedaan kadar hormon DHEAS serum pada berbagai derajat keparahan AV dianalisis 

dengan menggunakan uji statistik non parametrik Kruskal-Wallis dan Mann-Whitney. Hasil: Hasil penelitian didapatkan nilai 

rerata kadar DHEAS serum pada AV ringan, sedang dan berat adalah 1076,01±257,89 pg/ml, 1971,95±272,73 pg/ml, dan 

19678,22±33536,38 pg/ml. Simpulan: Terdapat perbedaan bermakna kadar hormon DHEAS serum antara penderita perempuan 

dengan AV derajat ringan dengan sedang, ringan dengan berat, dan sedang dengan berat (nilai p<0,05), tetapi masih dibawah nilai 

normal.

Kata kunci: akne vulgaris, perempuan, analitik observasional, DHEAS serum, derajat keparahan.  

ABSTRACT

Background: The pathogenesis of acne vulgaris (AV) is multifactorial. Hormone dehydroepiandrosterone sulfate (DHEAS) is an 

androgen hormone important in the initial formation of AV in women, namely the development and differentiation of sebaceous 

glands, which are mostly found in human blood serum. Research looking at differences in hormone levels in serum DHEAS 

between various degrees of severity of AV in women has not been done. Purpose: To measure whether there was a difference of 

serum level of DHEAS hormone at various AV severity in women. Methods: The study design was a cross-sectional analytic 

observational, with ninety subjects, women, by using inclusion and exclusion criterias. The diagnosis was based on clinical 

examination. AV severity was categorized into 3 groups, mild, moderate, and severe, that based on Combined Acne Severity Index 

by Lehmann. Serum level of DHEAS hormone was measured with ELISA method. The difference of serum level of DHEAS 

hormone at various AV severity was analyzed with non-parametric statistical test Kruskal-Wallis and Mann-Whitney. Results: 

The mean serum level of DHEAS hormone in women with mild AV is 1076.01±257.89 pg/ml, in moderate AV is 1971.95±272.73 

pg/ml, and in severe AV is 19678.22±33536.38 pg/ml. Conclusion: There were significant difference of serum level of DHEAS 

hormone between women with mild and moderate AV, mild and severe AV, and moderate and severe AV (p value < 0.05), but still 

below from normal level. 

Key words: acne vulgaris, women, observasional analytic, serum level DHEAS, severity grading. 
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7,8  kelenjar adrenal. Hormon DHEAS merupakan 

prekursor androgen utama yang bersirkulasi melalui 

jaringan perifer ke seluruh tubuh, selanjutnya akan 

disintesis menjadi hormon androgen yang lebih poten, 

yaitu testosteron (T) dan dehidrotestosteron (DHT). 

Hormon ini sebagian besar terdapat dalam serum darah 
9 manusia. Hormon DHEAS secara kuantitatif berjumlah 

lebih banyak dibandingkan dengan hormon androgen 

lainnya, sehingga DHEAS dapat berperan lebih penting 
10dalam menstimulasi aktivitas glandula sebaseus.  

Selain itu DHEAS memiliki laju clearance metabolik 

dan waktu paruh yang lebih lambat, serta memiliki 

kadar yang tetap sama sepanjang hari, sehingga DHEAS 

merupakan alat diagnostik yang baik untuk penelitian 
8,11 ilmiah.

Hormon DHEAS berperan utama dalam proses 

awal pembentukan AV, terutama pada awal pubertas, 

dengan  mens t imu la s i  p roduks i  s ebum dan 
1,2,12 hiperproliferasi folikel epidermis. Lucky dan kawan-

kawan, tahun 1983 meneliti kadar hormon androgen 

pada AV, termasuk hormon DHEAS di plasma, dan 

terjadi peningkatan kadar hormon DHEAS pada subjek 
13 dengan AV dibandingkan subjek tanpa AV. Aizawa dan 

Niimura tahun 1995 menemukan adanya peningkatan 

kadar DHEAS pada perempuan dengan AV setelah usia 
14  remaja (usia 20-25 tahun). Lucky dan kawan-kawan 

tahun 1997 meneliti AV onset dini pada remaja 

perempuan selama 5 tahun dan ditemukan bahwa pada 

perempuan dengan AV komedonal berat memiliki kadar 

DHEAS serum yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
15AV komedonal derajat ringan dan sedang.  Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Lookingbill dan kawan-

kawan tahun 1985 didapatkan kadar DHEAS, 

androstenedion dan testosteron di serum pasien 

perempuan dengan AV tidak lebih tinggi daripada pasien 

non AV. Hal ini dapat disebabkan oleh kerentanan 

reseptor androgen setiap individu yang berbeda, seperti 

pada keadaan gangguan fungsi reseptor androgen, yang 

menyebabkan kerja androgen pada glandula sebaseus 
16dan folikel rambut menjadi terganggu.  Adanya 

perbedaan ini merupakan salah satu latar belakang 

dilakukan penelitian ini.  

Pasien AV yang tidak sembuh dengan terapi 

konvensional dan terdapat tanda-tanda hiperandro-

genisme, maka dapat diberikan terapi dengan 
1,8 pemberian antiandrogen. Selama ini cukup banyak 

penelitian mengenai peranan hormon androgen, 

testosteron dan DHEAS serum pada AV, tetapi di 

Indonesia penelitian yang mencari perbedaan kadar 

PENDAHULUAN

Akne vulgaris (AV) merupakan penyakit 

keradangan kronis pada unit pilosebaseus, tersering 

mengenai usia remaja. Sebagian besar akne vulgaris 

ditandai dengan lesi yang bervariasi, yaitu komedo,  
 papul eritematus, pustul, nodul, dan skar. Kelainan ini 

terbatas pada folikel pilosebaseus di kepala, dada, bahu, 
 dan punggung. Walaupun AV dapat sembuh dengan 

sendirinya dan tidak mengganggu kesehatan, tetapi 

dapat menyebabkan skar di kulit serta berpengaruh 
1,2terhadap psikososial.  

Sebanyak 75% hingga 95% remaja di Amerika 

Serikat pernah mengalami berbagai tipe dari AV setiap 
3tahunnya.  Di Indonesia, berdasarkan catatan Kelompok 

Studi Dermatologi Kosmetik Indonesia (KSDKI) pada 

tahun 2002, prevalensi kasus AV sebesar 23,6% dan 

pada tahun 2003 sebesar 23,8%. Prevalensi kasus AV di 

Unit Rawat Jalan (URJ) RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

pada tahun 2008, 2009, dan 2010 sebesar 14,35%, 
416,49%, dan 20,43%.  

Patogenesis AV bersifat multifaktorial, terdapat 

empat faktor utama yang teridentifikasi, yaitu produksi 

sebum yang berlebihan, hiperproliferasi dan 

hiperkeratinisasi folikel epidermis, terjadinya 

inflamasi, dan proliferasi Propionibacterium acnes. 

Keempat faktor ini saling berhubungan satu dengan 
1,2 lainnya dalam proses terjadinya AV. Selain keempat 

faktor penting ini, masih terdapat beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi terjadinya AV, yaitu faktor 

genetik, usia, hormonal, stres, radikal bebas, dan 
1,2kosmetik.  

Gambaran klinis AV terdiri dari lesi inflamasi dan 

non inflamasi. Lesi non inflamasi berupa komedo 

terbuka (blackheads) dan tertutup (whiteheads). Lesi 

AV inflamasi dapat terletak superfisial, seperti papula 
1,2 dan pustula, dan dalam seperti nodula. Penentuan 

metode derajat AV bertujuan untuk keakuratan, 

kemudahan serta penilaian yang cepat. Metode 

penilaian yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

Combined Acne Severity Classification (CASC), yang 

ditentukan berdasarkan jumlah lesi dan dibagi menjadi 3 
5derajat, yaitu ringan, sedang dan berat.  Metode ini baik 

untuk digunakan pada studi yang perlu pembagian 
6 derajat keparahan AV.

Hormon androgen berperan penting dalam 

patogenesis AV. Secara umum, AV tidak akan terjadi jika 

tidak terdapat hormon androgen. Salah satu hormon 

androgen terpenting adalah hormon DHEAS. Hormon 

DHEAS pada perempuan seluruhnya diproduksi dari 
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hormon DHEAS serum antara berbagai derajat 

keparahan AV pada perempuan belum pernah 

dilakukan. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk 

menentukan perbedaan kadar hormon DHEAS serum 

pada berbagai derajat keparahan akne vulgaris pada 

perempuan.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian analitik observasi-

onal potong lintang dengan sampel pasien akne vulgaris 

(AV) perempuan pada berbagai derajat keparahan dan 

dilakukan pemeriksaan kadar hormon DHEAS serum. 

Subjek penelitian adalah pasien perempuan sehat 

yang menderita AV pada berbagai derajat keparahan 

yang berusia antara 13-30 tahun, dan bersedia menjadi 

subjek penelitian serta menandatangani informed 

consent, pasien tidak sedang hamil, menyusui, dan 

menstruasi, tidak mendapatkan terapi topikal dalam 2 

minggu sebelum waktu penelitian (antibiotik, benzoil 

peroksida, tretinoin, adapalen), tidak sedang dalam 

pengobatan yang dapat mempengaruhi aktivitas 

androgen dan perjalanan AV dalam 1 bulan sebelum 

waktu penelitian (retinoid oral, antibiotik sistemik, 

estrogen, spironolakton, kontrasepsi hormonal, 

antiandrogen, kortikosteroid dan finasterid), tidak 

memiliki riwayat penyakit yang dapat berpengaruh 

terhadap kadar hormon androgen dan perjalanan AV 

(polycystic ovary syndrome (PCOS), hiperplasia adrenal 

kongenital, tumor ovarium atau adrenal) yang diketahui 
9,14,17 melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik. Ethical 

clearance penelitian diperoleh dari Komisi Etik 

Penelitian Kesehatan FKUB/RSSA Malang.

Penelitian dilakukan di Divisi Kosmetik Medik 

Instalasi Rawat Jalan (IRJA) Kulit dan Kelamin RSUD. 

Dr. Saiful Anwar (RSSA) Malang sejak 19 Maret hingga 

18 April 2013. Derajat keparahan AV ditentukan 

berdasarkan klasifikasi CASC oleh 3 orang pemeriksa 

yang ditentukan dari jumlah komedo, atau jumlah lesi 

inflamasi, atau jumlah lesi kistik, atau jumlah total lesi 

seluruhnya, yang dibagi menjadi 3 kelompok derajat 
5keparahan, yaitu ringan, sedang, dan berat.  Kadar 

hormon DHEAS serum diukur dengan menggunakan 

metode ELISA, dinyatakan dalam satuan pg/ml, dan 

pemeriksaan dilakukan di Laboratorium Biomedik 
9 FKUB Malang. Analisis statistik dilakukan dengan uji 

komparasi menggunakan uji statistik non parametrik 
18dengan uji Kruskal-Wallis dan Mann-Whitney.

HASIL

Penelitian ini dilakukan pada 90 subjek penelitian 

yang menderita AV pada berbagai derajat keparahan di 

Divisi Kosmetik Medik IRJA Kulit dan Kelamin RSSA 

Malang. Uji homogenitas variabel umur menunjukkan 

terdapat perbedaan yang bermakna (p<0.05) pada 

subjek yang menderita AV derajat ringan, sedang dan 

berat (Tabel 1).

Variabel data dasar status pernikahan, riwayat 

jerawat dari keluarga, jerawat muncul/bertambah 

banyak menjelang menstruasi, jerawat yang muncul/ 

bertambah banyak saat banyak pikiran, riwayat 

menstruasi, tumbuh kumis, dan tumbuh bulu badan 

berlebihan tidak memiliki perbedaan yang bermakna 

(p>0.05).

Uji statistik yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu uji statistik non parametrik dengan menggunakan 

uji Kruskall-Wallis dan Mann-Whitney karena kedua 

syarat uji one way Anova tidak terpenuhi (data 
18berdistribusi normal dan homogen).

Dengan menggunakan uji Kruskall-Wallis untuk 

kadar DHEAS serum pada ketiga derajat keparahan AV, 

maka didapatkan perbedaan kadar DHEAS serum yang 

bermakna pada ketiga derajat keparahan AV (ringan, 

Tabel 1. Data dasar subjek berdasarkan derajat keparahan AV yang berbeda bermakna

Karakteristik Kategori 

Derajat keparahan AV  

Nilai pRingan (n=30)  Sedang (n=30)  Berat (n=30)  
Frek. % Frek. % Frek. %

Umur
 

Remaja (13-19 th) 7 23.3% 14 46.7% 17 56.7%  0.027
Dewasa (20-30 th) 23 76.7% 16 53.3% 13 43.3%

 Tabel 2. Perbandingan rata - rata Kadar DHEAS serum pada ketiga derajat keparahan AV   
 

Variabel
 

Derajat keparahan AV (mean SD)
 

Ringan Sedang  Berat  

Kadar 

DHEAS

Mean:1076,01257,89
a

 
Median: 1050,9128

Mean:1971,95272,73
b

 
Median: 2007,5353

Mean:19678,2233536,38
c

 
Median: 5729,1089

0,000

Nilai p
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Gambar 1. Grafik perbandingan kadar DHEAS serum pada ketiga derajat keparahan AV.

Gambar 2. Grafik box plot dengan data pencilan pada masing-masing derajat keparahan AV. 

sedang dan berat) dengan p<0.05 (Tabel 2).

Berdasarkan grafik pada Gambar 1 dapat diketahui 

bahwa kadar DHEAS serum pada AV ringan lebih kecil 

dibandingkan dengan kadar DHEAS serum pada AV 

sedang, dan kadar DHEAS serum pada AV sedang lebih 

kecil daripada kadar DHEAS serum pada AV berat. 

Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

kecenderungan semakin berat derajat AV yang diderita 

seseorang, akan diikuti oleh peningkatan kadar DHEAS 

serum.

Pada data subjek kelompok AV berat memiliki 

nilai pencilan yang cukup banyak. Pada grafik box plot 

Gambar 2 menunjukkan data pencilan (outlier).

Dari hasil uji pembandingan berganda dengan uji 

Mann-Whitney (Tabel 3) menunjukkan adanya 

perbedaan bermakna antara kadar DHEAS serum pada 

perempuan dengan AV derajat ringan dengan sedang 

dan berat, sedang dengan ringan dan berat, dan berat 

dengan ringan dan sedang (p<0,05). Sehingga pada 

setiap derajat AV mempunyai rata-rata kadar DHEAS 

serum yang berbeda bermakna.

PEMBAHASAN

Pada penelitian ini didapatkan distribusi umur 

subjek penelitian antara 15 hingga 30 tahun. Rentang 

umur ini sesuai dengan umur terbanyak dari angka 

kejadian AV, angka kejadian AV akan semakin 

berkurang pada usia tua. Pada Tabel 2 didapatkan 

perbedaan bermakna antara umur dengan derajat 

keparahan AV (p<0,05), sehingga semakin tua, maka 
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Tabel 3. Hasil Uji Mann-Whitney

 

Derajat keparahan AV
 Mann 

whitney
 Z

 
Sig. Keputusan

Ringan
Sedang 0,0 -6,664  0,000  Berbeda bermakna

Berat 0,0 -6,662 0,000 Berbeda bermakna

Sedang Berat

 

0,0

 
-6,656

 

0,000

 

Berbeda bermakna

derajat keparahan AV yang terkena juga makin ringan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Suhartono tahun 2012 di 

Semarang pada perempuan menunjukkan rentang umur 
19antara 19-30 tahun.  Penelitian Cappel dan kawan-

kawan tahun 2005 di Pennsylvania menunjukkan 
17distribusi umur antara 18-45 tahun.  Hasil penelitian ini 

sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa 

kejadian AV biasanya dimulai pada umur remaja dan 
2 menghilang secara perlahan pada umur 25 tahun.

Riwayat jerawat di keluarga ditanyakan pada saat 

anamnesis. Dari data yang didapat terlihat adanya 

kecenderungan peningkatan derajat keparahan pada 

subjek yang memiliki riwayat jerawat di keluarganya, 

walaupun tidak berbeda bermakna (p>0,05). Hal ini 

dapat disebabkan karena faktor genetik dapat 

mempengaruhi pembentukan AV. Suhartono tahun 2012 

menemukan 13 dari 24 subjek memiliki riwayat jerawat 
19 di keluarga subjek. Dari literatur dikatakan bahwa 

faktor genetik berpengaruh terhadap modifikasi pada 

reseptor androgen dan juga gen yang terlibat, yaitu alel 

dari gen sitokrom p450, sehingga dapat memengaruhi 

diferensiasi keratinosit dan hiperkeratinisasi folikel 
2pilosebaseus.            

Adanya jerawat yang bertambah berat menjelang 

menstruasi atau yang disebut dengan premenstrual acne 

flare didapatkan pada 27 subjek dengan AV ringan, 27 

subjek pada AV sedang, dan 28 subjek pada AV berat. 

Dari data ini terlihat bahwa pada AV derajat ringan, 

sedang, dan berat, sebagian besar subjek mengalami 

premenstrual acne flare (p>0.05), sehingga tidak ada 

perbedaan signifikan antara ketiga derajat keparahan. 

Hal ini berarti bahwa pada setiap derajat keparahan 

dapat dipengaruhi oleh kadar hormon yang fluktuatif. 

Suhartono tahun 2012 meneliti pada 24 subjek dengan 

AV dengan derajat AV ringan hingga berat, didapatkan 
1921 subjek mengalami premenstrual acne flare.  Fisher 

D A tahun 2000 dari California mengatakan bahwa 

duktus pilosebaseus memiliki ukuran yang berbeda 

pada saat siklus menstruasi. Hal ini diduga disebabkan 

oleh perubahan kelembaban pada struktur molekular 

dari keratin. Studi lain mengatakan bahwa premenstrual 

flare dapat juga disebabkan oleh hormon progesteron 

yang bersifat lebih androgenik dapat menyebabkan 

peningkatan stimulasi glandula sebaseus dan sekresi 

sebum, tetapi masih belum ada bukti-bukti yang 
20menyokong.

Kejadian AV yang diperberat oleh stres atau 

banyak pikiran juga ditanyakan pada pasien saat 

anamnesis. Pada penelitian ini, semakin berat derajat 

keparahan AV, jumlah subjek yang mengalami 

perburukan AV saat stres lebih banyak, tetapi perbedaan 

ini tidak bermakna (p>0,05). Pada penelitian yang 

di lakukan oleh Suhar tono pada tahun 2012 

menunjukkan 87,5% subjek mengalami perburukan AV 
19saat stres dengan nilai p>0,05.  Yosipovitch dan kawan-

kawan tahun 2007 melihat adanya perubahan kadar 

sebum dengan keadaan stres psikologis pada subyek AV 

perempuan dan laki-laki, menunjukkan bahwa 

peningkatan derajat keparahan AV bukan disebabkan 

oleh peningkatan kadar sebum, tetapi oleh karena 

perubahan sekresi neuropeptida dan komposisi lipid 

sebum. Stres akan mempengaruhi produksi mediator 

inflamasi melalui glandula sebaseus. Hal inilah yang 

diduga menyebabkan peningkatan derajat keparahan 
21AV pada keadaan stres psikologis.    

Sebanyak 79 subjek pada setiap derajat keparahan 

AV memiliki siklus menstruasi yang normal (21-35 

hari). Sebanyak 8 subjek memiliki siklus menstruasi 

yang jarang (>35 hari), yaitu  2 subjek pada AV ringan 

dan 3 subjek pada AV sedang dan 3 subjek pada AV 

berat. Adanya variasi siklus menstruasi ini tidak berbeda 

bermakna dengan derajat keparahan AV (p>0,05). Pada 

penelitian di Italia oleh Borgia dan kawan-kawan tahun 

2004 pada 129 perempuan, didapatkan sebanyak 20 

subjek (15,5%) memiliki siklus menstruasi yang 

jarang/oligomenore (> 35hari) dan juga tidak memiliki 

perbedaan yang bermakna pada masing-masing 
22kelompok derajat keparahan.  Pada pemeriksaan fisik 

terlihat subjek yang memiliki pertumbuhan kumis yaitu 

pada 1 (3,3%) subjek pada kelompok AV sedang, 

sedangkan adanya bulu badan yang berlebihan pada 7 

(23,3%) subjek, yaitu 1 (3,3%) subjek pada AV ringan, 3 
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(10%) subjek pada kelompok sedang, dan 3 (10%) 

subjek pada kelompok berat. Tetapi adanya tanda ini 

tidak berbeda bermakna pada ketiga derajat keparahan 

AV secara statistik (p>0,05). Sehingga tidak dapat 

dikaitkan dengan derajat keparahan. Siklus menstruasi 

yang jarang, tumbuhnya kumis dan bulu badan yang 

berlebihan merupakan salah satu tanda dari keadaan 

hiperandrogenisme. Adanya hiperandrogenisme 

ditandai oleh hirsutisme, menstruasi yang jarang, 

peningkatan libido, alopesia androgenika, tumbuh 

kumis, tumbuh bulu badan yang berlebihan, infertilitas, 

suara yang berat dan obesitas. Pada penelitian ini, semua 

sub jek  t idak  ada  yang  menunjukkan  t anda 

hiperandrogenisme lainnya. Pada penyakit yang dapat 

mempengaruhi kadar hormon androgen, seperti 

polycystic ovary syndrome (PCOS),hiperplasia adrenal 

kongenital, tumor ovarium atau adrenal, dapat 
22ditemukan tanda hiperandrogenisme.  

Penentuan derajat keparahan dinilai menurut 

klasifikasi combined acne severity classification 

(CASC) oleh Lehmann pada tahun 2002, dibagi menjadi 

3 derajat, yaitu ringan, sedang dan berat. Metode ini 

merupakan metode yang praktis, cepat dan memiliki 

variabilitas yang minimal, karena prosedurnya 

dilakukan  dengan cara penghitungan jumlah lesi 
5dengan menggunakan kaca pembesar.  Pada penelitian 

ini, nilai rerata komedo, lesi inflamasi dan jumlah lesi 

total pada tiap derajat keparahan makin meningkat. Pada 

keseluruhan derajat terlihat bahwa jenis lesi yang lebih 

banyak yaitu komedo dibandingkan dengan lesi 

inflamasi. Lesi komedo disebabkan oleh produksi 

sebum yang berlebihan dan adanya hiperproliferasi dan 

hiperkeratinisasi folikel epidermis. Lesi AV awalnya 

selalu ditandai dengan terbentuknya komedo, yang 

berikutnya jika terjadi inflamasi dan terdapat 

peningkatan proliferasi P.acnes akan terjadi lesi 
1,2inflamasi berupa papula dan pustula.   Hormon 

DHEAS sangat berperan penting pada proses awal  

pembentukan dari AV, terutama pada pembentukan 

mikrokomedo dan komedo yang disebabkan oleh 

peningkatan produksi  sebum dan terjadinya 
5hiperkeratinisasi dan hiperproliferasi folikel epidermis.  

Uji beda dengan menggunakan statistika non 

parametrik, yaitu uji Kruskall-Wallis menunjukkan 

terdapat perbedaan kadar DHEAS serum yang 

bermakna (p<0.05) pada ketiga derajat keparahan AV, 

yaitu AV ringan dengan rerata kadar DHEAS serum 

1076,01257,89 pg/ml dan median 1050,9128 pg/ml, AV 

sedang dengan rera ta  kadar  DHEAS serum 

1971,95272,73 pg/ml dan median 2007, 5353 pg/ml, 

dan AV berat dengan rerata kadar DHEAS serum 

19678,2233536,38 pg/ml dan median 5729,2089 pg/ml. 

Nilai kadar DHEAS serum yang didapat pada masing-

masing derajat keparahan AV pada penelitian ini 

memiliki perbedaan yang bermakna, tetapi lebih kecil 

jika dibandingkan dengan nilai normal yang ada. Nilai 

normal kadar DHEAS serum dengan menggunakan 

metoda ELISA berada pada rentang 30.000-3.600.000 
9pg/ml.  Pada penelitian ini, masing-masing sampel 

sudah dilakukan pemeriksaan secara duplikasi (duplo), 

yaitu masing-masing sampel dilakukan pemeriksaan 

kadar DHEAS serum sebanyak 2 kali pada 2 well yang 

berbeda untuk meningkatkan reliabilitas dan validitas 

dari hasil penelitian ini.

Akne vulgaris merupakan penyakit dengan 

penyebab multifaktorial, sehingga beberapa subjek bisa 

berada pada umur yang sama, berjenis kelamin sama 

dan memiliki AV derajat keparahan yang sama, tetapi 

memiliki kadar DHEAS serum yang berbeda. 

Perbedaan kadar DHEAS serum ini selain dipengaruhi 

oleh derajat keparahan AV, juga dapat dipengaruhi oleh 

jenis kelamin, umur, faktor genetik, reseptor dari 

hormon androgen, kerentanan terhadap reseptor 

androgen yang dapat membedakan hingga 5x nilai kadar 

DHEAS serum, sistem enzim yang dibutuhkan untuk 

metabolisme androgen, dimulai dari DHEA hingga 

dihidrotestosteron (DHT) dan testosteron, faktor 

hormon estrogen, perbedaan siklus menstruasi faktor 

stres dan radikal bebas. Hormon estrogen ini bersifat 

sebagai antiandrogen, melalui hambatan efek androgen 

pada glandula sebaseus, hambatan produksi androgen 

melalui negative feedback pada kelenjar hipofisis, dan 

estrogen ini mengatur gen yang menghambat 
2,9pertumbuhan glandula sebaseus dan produksi lipid.  

Adanya faktor-faktor ini juga dapat menjadi penyebab 

hasil kadar hormon DHEAS yang lebih rendah dari nilai 

normal. Beberapa jenis obat-obatan sistemik juga dapat 

mempengaruhi  kadar hormon DHEAS serum, seperti 

kontrasepsi oral, kortikosteroid, spironolakton, tetapi 

obat-obatan ini sudah dimasukkan dalam kriteria 

eksklusi, sehingga dalam penelitian ini tidak ada subjek 

yang mengkonsumsi obat-obatan ini. Begitu pula 

dengan beberapa jenis antibiotik juga dapat 

mempengaruhi kadar hormon DHEAS serum, seperti 

rifampisin dan ampisilin yang dapat menurunkan kadar 

hormon DHEAS serum. Tetapi penelitian mengenai 

pengaruh dari antibiotik lain, seperti klindamisin 
11terhadap kadar hormon DHEAS serum masih terbatas.  
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Pada penelitian ini semua subjek yang mengkonsumsi 

antibiotik yang dapat mempengaruhi perjalanan AV 

sudah dimasukkan dalam kriteria eksklusi, sehingga 

diharapkan tidak ada faktor perancu dari obat-obatan.

Penelitian yang dilakukan Suhartono tahun 2012 

di Semarang untuk mengetahui adanya hubungan 

DHEAS serum dengan berbagai derajat keparahan AV 

pada 24 subjek perempuan dengan menggunakan 

metode ELISA, mendapatkan hasil kadar DHEAS 
19serum dengan rentang 1.520.000-10.500.000 pg/ml.  

Cappel dan kawan-kawan tahun 2005 juga menyatakan 

bahwa terdapat perbedaan signifikan antara kadar 

DHEAS serum pada perempuan dengan AV 

(19.790±3095 pg/ml) dan tanpa AV (10.913±2753 
17pg/ml), yang juga menggunakan metoda RIA.  

Penelitian yang dilakukan oleh Borgia dan kawan-

kawan tahun 2004 menggunakan metode RIA untuk 

mengukur kadar DHEAS serum dengan kadar normal 

1,2-3,6 µg/ml. Kadar DHEAS serum pada penelitian ini 

yaitu 1.400.000±600.000 pg/ml pada AV derajat ringan, 

1.400.000±600.000 pg/ml pada AV derajat sedang, dan 

1.600.000±600.000 pg/ml pada AV derajat berat. 

Setelah dilakukan analisis statistik, kadar hormon 

DHEAS serum pada ketiga kelompok derajat keparahan 
22AV ini tidak berbeda bermakna.  Dari beberapa 

penelitian terlihat bahwa kadar DHEAS serum pada 

masing-masing penelitian bervariasi dengan rentang 

nilai yang cukup besar, begitu juga pada penelitian ini.   

U j i  p e m b a n d i n g a n  b e r g a n d a  d e n g a n 

menggunakan uji Mann-Whitney didapatkan bahwa 

terdapat perbedaan bermakna antara kadar DHEAS 

serum pada perempuan dengan AV derajat ringan 

dengan sedang, ringan dengan berat, dan sedang dengan 

berat (p<0.05), sehingga setiap derajat AV mempunyai 

rata-rata kadar DHEAS serum yang berbeda bermakna. 

Adanya perbedaan bermakna ini berarti bahwa semakin 

tinggi kadar DHEAS serum subjek, maka akan semakin 

berat derajat keparahan AV yang dideritanya. Seperti 

yang diketahui sebelumnya bahwa hormon DHEAS 

secara tidak langsung sangat berperan penting pada 

proses awal pembentukan dari AV, karena hormon ini 

meningkatkan produksi sebum serta menyebabkan 

hiperkeratinisasi dan hiperproliferasi folikel epidermis 

berupa mikrokomedo dan komedo. Walaupun terdapat 

beberapa tahapan dalam proses pembentukan hormon 

androgen, tetapi hormon DHEAS ini merupakan 

prekursor androgen yang terbanyak di sirkulasi, dengan 

kadar yang terus sama sepanjang hari, sehingga dapat 

digunakan sebagai alat ukur yang relatif lebih mudah, 

cukup dengan melakukan pengambilan darah vena, 

memiliki laju clearance metabolik dan waktu paruh 

yang lebih lambat, sehingga diharapkan dapat 
8,10,11memberikan hasil yang lebih akurat.  Penelitian yang 

dilakukan oleh Suhartono tahun 2012 menyatakan 

adanya korelasi yang bermakna antara kadar DHEAS 

serum dengan derajat keparahan akne vulgaris pada 
19perempuan.  Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Cappel dan kawan-kawan tahun 2005 juga dikatakan 

bahwa kadar hormon DHEAS berhubungan dengan 

total lesi AV, komedo dan lesi inflamasi. Walaupun 

penelitian ini tidak menentukan derajat keparahan AV, 

tetapi penelitian ini menyatakan bahwa semakin banyak 
17lesi AV, maka semakin tinggi kadar hormon DHEAS.   

Borgia  dan kawan-kawan tahun 2004 t idak 

membandingkan antara dua kelompok derajat 

keparahan, tetapi penelitian ini menyebutkan adanya 

hubungan antara derajat keparahan AV dengan kadar 
22

hormon DHEAS.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

terdapat kecenderungan semakin tinggi derajat AV yang 

diderita seseorang, maka kadar DHEAS serum juga 

akan semakin meningkat. Terdapat perbedaan 

bermakna kadar hormon DHEAS serum antara pasien 

perempuan dengan AV derajat ringan dengan sedang, 

ringan dengan berat, sedang dengan berat, tetapi dengan 

kadar lebih rendah dari nilai normal. Penelitian ini 

memiliki keterbatasan yaitu masih banyak hal lain yang 

dapat berhubungan dengan derajat keparahan AV. Oleh 

sebab itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan 

menyingkirkan semua faktor perancu sehingga hasilnya 

diharapkan dapat diaplikasikan untuk menentukan 

terapi antiandrogen sistemik pada perempuan dengan 

AV. 
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ink4aKorelasi Ekspresi p16  pada Lesi Kondilomata Akuminata dengan 
Berbagai Derajat Displasia Serviks

ink4a (Correlation of Expression p16 on Genital Wart Lesions with Various Degrees 
of Cervical Dysplasia)

Asri Rahmawati, Damayanti, Cita Rosita SP, Hans Lumintang
Departemen/Staf Medik Fungsional Kesehatan Kulit dan Kelamin 

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga/Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya

ABSTRAK

Latar Belakang: Infeksi Human Papillomavirus (HPV) dapat menyebabkan kondilomata akuminata. HPV tipe risiko tinggi 

memiliki protein E6 dan E7 yang disebut onkoprotein karena berperan dalam terjadinya kanker. Protein E7 menyebabkan 
INK4a INK4agangguan ikatan pRb dan E2F yang diatur oleh CDK inhibitor, seperti p16 . Ekspresi p16  didapatkan pada lesi prakanker. 

Pap smear, metode skrining standar, dilakukan untuk mendeteksi dini keganasan serviks, tetapi memiliki sensitivitas rendah. 
INK4 INK4aKehadiran penanda tumor p16  akan membantu deteksi dini keganasan. Tujuan: Mengevaluasi profil ekspresi p16  pada lesi 

kondilomata akuminata dengan berbagai tingkat displasia serviks. Metode: Penelitian diskriptif, observasional, potong lintang, 
INK4adengan melakukan pemeriksaan imunohistokimia p16  pada lesi kondilomata akuminata dan pemeriksaan sitologi pada biopsi 

serviks. Hasil: Hasil sitologi serviks (pap smear) dari 18 subjek menunjukkan Low-grade Squamous Intraepithelial Lesions 

(LSIL) pada 10 pasien (55,6%) dan Negative for Intraepithelial Lesion or Malignancy pada 8 pasien (44,4%). Pemeriksaan 
INK4aimunohistokimia menunjukkan ekspresi p16  dengan skor 1 (sporadis) pada 8 pasien (44,4%), skor 2 (fokus) pada 7 pasien 

INK4a(38,9%) dan skor 3 (difus) pada 3 pasien (16,7%). Dari 3 pasien dengan ekspresi difus p16 , 2 pasien (66,6%) menunjukkan 

LSIL dari sitologi serviks dan 1 pasien (33,3%) didapatkan NILM. Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan terdapat hubungan 
ink4anamun tidak signifikan antara ekspresi p16  dengan displasia serviks dengan p =0,24 (p>0,05).  Simpulan: Ada 3 subjek 

INK4a INK4aekspresi difus p16 , dengan sebagian besar menunjukkan LSIL dari sitologi serviks. Hal ini menunjukkan ada potensi p16  

sebagai penanda keganasan di kondilomata akuminata. 

INK4aKata kunci: kondilomata akuminata, p16 , displasia serviks.

ABSTRACT

Introduction: Infection of Human Papillomavirus (HPV) can cause condylomata acuminata. High-risk HPV types have proteins 

E6 and E7 called “oncoprotein” for its role in the occurrence of cancer. E7 protein causing no active bond pRb and E2F is 
INK4a INK4a

regulated by CDK inhibitors, such as p16 . Overexpression p16  could be obtained from pre cancerous lesions. Pap smear, 

the standard screening method, is performed to detect early malignancy of the cervix, but have low sensitivity. The presence of 
INK4  INK4atumor markers, p16 , will help early detection of malignancy. Purpose: To evaluate the profile of p16  expression in 

condylomata acuminata lesions with various degrees of cervical dysplasia. Methods: Discriptive, observational, cross seetional 
INK4astudy by performed p16  immunohistochemical examination in lesions condylomata acuminata and cytologic examination on 

cervical biopsy. Results: Results of cervical cytology (pap smear) from 18 samples showed Low-grade Squamous Intraepithelial 

Lesions (LSIL) in 10 patients (55.6%) and Negative for Intraepithelial Lesion or Malignancy (NILM) in 8 patients (44.4%). 
INK4aImmunohistochemical examination obtained p16  expression with score of 1 (sporadic) in 8 patients (44.4%), with score of 2 

INK4a(focal) in 7 patients (38.9%) and with score of 3 (diffuse) in 3 patients (16.7%).  From 3 patients with diffuse expression of p16 , 

2 patients (66,6%) showed LSIL from cytology cervix and 1 patient (33,3%) revealed NILM. Spearman correlation test results 

showed no significant correlation between p16INK4a expression in cervical dysplasia with p = 0.24 (p> 0,05). Conclusion: There 

were three samples of diffuse, with most of Low-grade Squamous Intraepithelial Lesions (LSIL) in cervical dysplasia, it indicates 
INK4athere is a potential of p16  as a marker of malignancy in condylomata acuminata.

INK4aKey words: condylomata acuminata, p16 , cervical dysplasia.
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INK4aE2F, sehingga p16   yang berfungsi mengatur E2F 

akan mengalami overekspresi dan terakumulasi dalam 
11 INK4asel.  Overekspresi p16  bisa ditemukan pada lesi pra 

kanker dan kanker. 

Masalah yang mendasari penelitian ini adalah 

HPV sebagai penyebab kondilomata akuminata dan 

kaitan dengan kejadian kanker serviks. Pap smear 

(sitologi) serviks merupakan metode skrining terjadinya 

kanker serviks yang relatif murah dan mudah 

dikerjakan, namun sensitivitasnya rendah. Deteksi 

protein yang berperan dalam regulasi sel tersebut 

diharapkan dapat sebagai biomarker guna membantu 
INK4adeteksi dini dari kanker.  Ekspresi p16  berpotensi 

sebagai biomarker untuk deteksi dini keganasan pada 

lesi kondilomata akuminata. Penelitian ini bertujuan 
INK4a untuk mendapatkan korelasi ekspresi p16 pada lesi 

kondilomata akuminata dengan berbagai derajat 

displasia serviks. 

METODE

Rancangan penelitian ini adalah studi deskriptif 

observasional dengan bentuk penelitian potong lintang 

dengan subjek penelitian sebanyak 18 orang. Subjek 

penelitian adalah pasien URJ Kesehatan Kulit dan 

Kelamin RSUD Dr. Soetomo Surabaya dengan 

diagnosis klinis kondilomata akuminata pada genitalia 

eksterna, wanita, usia < 45 tahun, telah menikah, tidak 

sedang menstruasi, tidak hamil dan tidak menderita 

radang panggul aktif dan/atau servisitis akut.

Alur penelitian dimulai dengan pemilihan pasien 

berdasarkan kriteria penerimaan sampel dan bersedia  

menandatangai surat persetujuan/informed consent. 

Pada pasien dilakukan anamnesis dan pemeriksaan 

klinis, kemudian dilakukan  pengambilan sampel dari 

biopsi lesi kondilomata  akuminata dan apusan dari 

serviks. Pemeriksaan imunohistokimia dilakukan pada 

lesi kondilomata akuminata dan dilakukan pemeriksaan 

s i to log i  pada  b iops i  se rv iks .  Pemer iksaan 

imunohistokimia dan sitologi dilakukan di Departemen 

Patologi Anatomi RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2012 

–Februari 2013.

Kondilomata akuminata didefinisikan sebagai 

kelainan berupa fibroepitelioma pada genitalia eksterna 

yang mempunyai gambaran klinis berupa vegetasi 

bertangkai dengan permukaan yang berjonjot-jonjot dan 

beberapa bergabung membentuk lesi yang lebih besar

dan tampak seperti bunga kol atau berupa papula dengan 

permukaan yang halus dan licin yang bergabung 

PENDAHULUAN

Kondilomata akuminata merupakan salah satu 

Infeksi Menular Seksual (IMS) yang disebabkan oleh 

Human Papillomavirus (HPV). Prevalensi kondilomata 

akuminata bervariasi di tiap negara namun mempunyai 
1kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun.  Data di 

Divisi Infeksi Menular Seksual (IMS) Unit Rawat Jalan 

Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo Surabaya pada 

tahun 2009 – 2011 menunjukkan bahwa kondilomata 

akuminata merupakan penyakit terbanyak ketiga setelah 

Infeksi Genital Non Spesifik (IGNS) dan Kandidiasis 

Vulvovaginalis (KVV).

Kondilomata akuminata umumnya disebabkan 

oleh HPV tipe 6 atau 11, tetapi dapat juga di sebabkan 
2,3oleh tipe HPV yang lain, antara lain tipe 16, 18, 31,33.  

Infeksi HPV juga dikaitkan sebagai penyebab kanker, 

antara lain kanker serviks,  vulva, vagina, penis, 
4orofaring serta kanker kulit.  Angka morbiditas dan 

mortalitas pada kanker yang disebabkan oleh infeksi 

HPV cukup tinggi. Beberapa laporan menunjukkan 

keterkaitan antara kondilomata akuminata dengan 

terjadinya kanker. Literatur menyatakan terdapat 

hubungan antara kondilomata akuminata vulva dengan 
5hasil pap smear yang abnormal (CIN1 dan CIN2/3),  

sedangkan literatur lain menyebutkan bahwa sekitar 

30% wanita dengan kondilomata  akuminata pada 

daerah vulva dan perianal menunjukkan gambaran 

cervical intraepithelial neoplasia (CIN) pada hasil 
6sitologinya.  

Saat ini metode deteksi dini kanker serviks yang 

paling banyak digunakan adalah pemeriksaan sitologi 

(pap smears) yang rutin dikerjakan pada wanita dengan 

risiko infeksi HPV. Tes sitologi ini relatif murah dan 

mudah dikerjakan, namun memiliki sensitifitas 
7,8 rendah.  Oleh sebab itu saat ini banyak dikembangkan 

pemeriksaan yang diharapkan mempunyai sensitivitas 

dan spesifitas yang lebih tinggi.

Telah banyak dilakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh HPV terhadap tumor supressor 

protein  sehingga dapat menimbulkan kanker. 

Onkoprotein HPV terutama E6 dan E7 menyebabkan 

terganggunya tumor suppresor protein dan regulasi sel. 

Deteksi protein yang berperanan dalam regulasi sel 

tersebut diharapkan dapat sebagai biomarker guna 
4,9,10 INK4amembantu deteksi dini dari kanker.  Protein p16  

saat ini banyak diteliti sebagai biomarker terjadinya 

kanker.  Pada infeksi  HPV E7 menyebabkan 

terganggunya peranan protein retinoblastoma (pRb dan

E2F). Adanya E7 akan merubah ikatan antara pRb dan 
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12menjadi plakat lebar.
INK4A Gambaran ekspresi p16 adalah ekspresi protein 

INK4Ap16  yang diperiksa oleh ahli patologi secara 

imunohistokimia dengan antibody monoclonal mouse 
INK4A. terhadap protein p16 Hasil yang didapatkan dinilai 

 menurut kriteria Klaes yaitu positif terdapat pada 

gambar coklat pada nukleus dan sitoplasma, yang 

terbagi menjadi: skor 0 (negatif): <1% dari semua sel 

positif; skor 1 (sporadis): hanya beberapa sel yang 

positif tetapi tidak lebih dari 5% dari semua sel; skor 2 

(fokal): sebuah kelompok kecil sel positif tapi kurang 

dari 25% dari semua sel, dengan peningkatan intensitas 

warna coklat; skor 3 (difus) sel positif  > 25%, dengan 
13intensitas warna coklat sangat meningkat.

Displasia serviks adalah perubahan pra kanker 

pada leher rahim yang didapatkan dari hasil 

pemeriksaan pap smear dengan menggunakan 

klasifikasi Bethesda. Hasil yang didapatkan: Atypical 

squamous cells (ASC), Low-grade Squamous 

Intraepithelial Lesion (LSIL) dan High-grade 

Squamous Intraepithelial Lesion (HSIL)

HASIL PENELITIAN

Telah dilaksanakan penelitian terhadap 18 wanita 

yang menjadi subjek penelitian. Semua subjek 

penelitian memenuhi persyaratan penelitian dan 

bersedia ikut serta dalam penelit ian dengan 

menandatangani informed consent. Setiap subjek 

penelitian dicatat data dasarnya dan dilakukan 
ink4apemeriksaan imunohistokimia p16  dan pap smear 

(sitologi).

Dari 18 pasien kondilomata akuminata yang 

menjadi subjek penelitian, menunjukkan usia paling 

muda 19 tahun dan yang paling tua 44 tahun. Keluhan 

yang disampaikan oleh subjek peelitian antara lain 

terasa nyeri, rapuh (mudah berdarah) dan bertambah 

besar. Keluhan terbanyak adalah bertambah besar yang 

dikeluhkan oleh 12 pasien (66,7%). Keluhan lain yang 

dikeluhkan pasien berkaitan dengan IMS yang lain yang 

terbanyak adalah adanya duh tubuh (keputihan) yang 

dikeluhkan oleh 15 subjek (83,3%). Keluhan nyeri saat 

berhubungan badan dan nyeri saat kencing dikeluhkan 

oleh masing-masing 1 pasien. Tidak terdapat subjek 

dengan penurunan BB >10% dalam 1 bulan dan diare 

kronis (Tabel 1).

Sebanyak 12 subjek (66,7%) telah mengalami 

kondilomata akuminata berulang (rekurens), dengan 

jumlah rekurensi terbanyak 2 kali pada 8 subjek 

(44,4%). Usia pertama kali muncul kondilomata 

akuminata terbanyak pada kelompok umur > 21 – 30 

tahun yaitu  sebanyak 9 orang (50%). Riwayat terapi 

yang diterima oleh pasien terbanyak adalah TCA yaitu 

pada 11 (61,1%) pasien (Tabel 1).

Lokasi kondilomata akuminata yang terbanyak 

pada labia mayora dan introitus vagina yang masing-

masing sebanyak 5 subjek (27,8%). Semua pasien 

mempunyai lesi multipel. Ukuran lesi terbanyak adalah 

1-3 cm yang dialami 12 pasien (66,7%). Bentuk lesi 

terbanyak adalah papula yang didapatkan pada 7 subjek 

(38,9%). 

Pada seluruh subjek penelitian ini telah dilakukan 
ink4apemeriksaan imunohistokimia terhadap p16 . Hasil 

ink4apemeriksaan imunohistokimia terhadap p16  

menunjukkan terbanyak pada skor 1 (sporadis) yaitu 

pada 8 pasien (44,4%). Data selengkapnya terdapat pada 

Tabel 2 dan Gambar 1. 

Pada seluruh subjek penelitian ini telah dilakukan 

pemeriksaan sitologi serviks (pap smear). Hasil 

pemeriksaan sitologi serviks (pap smear) menunjukkan 

terbanyak pada NILM yaitu pada 8 pasien (44,4%). Data 

selengkapnya terdapat pada Tabel 3. 
ink4aProfil ekspresi p16  pada gambaran sitologi 

serviks dengan NILM terbanyak mempunyai ekspresi 
ink4a p16 skor 1 (sporadis), yaitu 5 pasien (62,5%), 

sedangkan pada gambaran sitologi serviks dengan LSIL 

Keterangan n=18 (%)

Umur rata - rata
Lama keluhan rata - rata
Keluhan Pasien:
• Nyeri
• Rapuh (Mudah Berdarah)
• Bertambah Besar
• Terdapat Duh Tubuh
• Nyeri saat berhubungan seksual
• Nyeri saat kencing
Lesi Berulang
Usia Pertama Kali Muncul
• 18 - 21 tahun
• > 21 - 30 tahun
• > 30 - 45 tahun
Riwayat Terapi
• TCA (Trichloroacetic acid)
• Bedah Listrik
• TCA dan Bedah Listrik   

Tabel 1. Karakteristik subjek penelitian 
 

28 tahun
2 bulan

16,7 %
16,7 %
66,7 %
83,3 %
5,6 %
5,6 %
66,7%

27,8 %
50,0 %
22,2 %

61,1 %
11,1 %
27,8 %

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ink4a Tabel 2.  Profil ekspresi p16 pada lesi kondilomata 
akuminata 

Skor

1. (Sporadis)
2. (Fokal)
3. (Difus)

Jumlah

Jumlah Persen

8
7
3

44,4
38,9
16.7

18 100
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PEMBAHASAN

Kondilomata akuminata merupakan salah satu 

penyakit  IMS yang disebabkan oleh Human 
1Papillomavirus (HPV).  Infeksi HPV juga dikaitkan 

sebagai penyebab kanker, antara lain kanker serviks, 

vulva, vagina, penis, orofaring serta kanker kulit. Saat 

ini metode yang banyak digunakan untuk deteksi dini 

kanker serviks adalah dengan menggunakan sitologi 

(pap smear) yang rutin dikerjakan pada wanita dengan 

risiko infeksi HPV. Tes sitologi ini relatif murah dan 

mudah, namun memiliki sensitivitas rendah.

Dalam penelitian ini umur subjek penelitian dibagi 

dalam 3 kelompok yaitu kelompok umur 18 – 21 tahun, 

kelompok umur > 21 -30 tahun dan kelompok umur > 30 

tahun. Pembagian kelompok umur ini didasarkan pada 

umur pelaksanaan pap smear menurut petunjuk dari 

American College of Obstetrics and Gynecology 

(ACOG) yang menyatakan pap smear pertama 

dilaksanakan pada umur 21 tahun atau selambat-

lambatnya 3 tahun setelah hubungan seksual pertama. 

Pada wanita usia di atas 30 tahun pap smear disarankan 
14rutin untuk dilakukan tiap 2-3 tahun sekali.

ink4a Profil ekspresi p16 pada penelitian ini dinilai 
ink4a dengan memeriksa p16 secara imunohistokimia dari 

lesi kondilomata akuminata subjek penelitian. Penilaian 
ink4a p16 dilakukan oleh ahli patologi anatomi dengan 

menggunakan kriteria dari Klaes yaitu Positif terdapat 

gambar coklat pada nukleus dan sitoplasma, yang 

terbagi menjadi skor 0 (negatif) dengan kurang dari 1% 

dari semua sel positif; skor 1 (sporadis) hanya beberapa 

sel yang positif tetapi tidak lebih dari 5% dari semua sel; 

Tabel 3.  Profil Displasia Serviks pada Pasien Kondilomata 
Akuminata 

Hasil Pap smear Jumlah Persen

NILM
LSIL
HSIL
ASC

8
10
0
0

44,4
55,6

0
0

Jumlah 18 100

ink4aGambar 1.  Gambaran Imunohistokimia p16  (A) Skor 1 
(sporadis) pada subjek no. 9; (B) Skor 2 (fokal) 
pada subjek no. 11; (C) Skor 3 (difus) pada subjek 
no. 8. 

B

C

A

ink4aTabel 4. Hasil Uji Korelasi Spearman Profil Ekspresi p16  dan Derajat Displasia Serviks 

Correlations
 

p16ink4a Displasia Cervix 

Spearman's rho p16ink4a Correlation Coefficient
Sig. (2 - tailed)
N

1.000

18

.292

.240
18

Displasia Cervix Correlation Coefficient
Sig. (2 - tailed)
N

.292

.240
18

1.000

18

ink4a
Gambar 2.  Proporsi Ekspresi p16  pada Lesi Kondilomata Akuminata Berdasarkan Hasil Sitologi Serviks.

LSIL NILM

PAP SMEAR

100%

80%

60%

40%

20%

0%

P16 Difus

P16 Fokal

P16 Sporadis

ink4a terbanyak mempunyai ekspresi p16 skor 2 (fokal), 

yaitu 5 pasien (50%) (Gambar 1).

Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan terdapat 
ink4ahubungan namun tidak signifikan antara ekspresi p16  

dengan displasia serviks (p>0,05).  Hal ini dapat 

dikarenakan sebagian besar kondilomata akuminata 

disebabkan oleh HPV risiko rendah (Tabel 4).
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skor 2 (fokal) terdapat sebuah kelompok kecil sel positif 

tapi kurang dari 25% dari semua sel, dengan 

peningkatan intensitas warna coklat; skor 3 (difus) 

terdapat sel positif lebih dari 25%, dengan intensitas 

warna coklat sangat meningkat.

Peranan  HPV da lam te r jad inya  kanker 

dikarenakan infeksi HPV dapat menyebabkan 

perubahan pada ekspresi dari gen atau protein pada sel 

host yang terinfeksi. Salah satu protein yang terekspresi 

karena infeksi HPV tipe risiko tinggi adalah 

onkoprotein E7. Protein ini berperanan menginaktivasi 
ink4a pRB, sehingga ekspresi p16 yang dipengaruhi oleh 

pRB akan menimbulkan overekspresi pada sel yang 
ink4a terinfeksi. Ekspresi p16 tidak tampak pada sel epitel 

15,16serviks yang normal.

Hasil penelitian menunjukkan dari 18 sampel, 

tidak didapatkan subjek dengan gambaran normal atau 
ink4atanpa ekspresi p16 . Meskipun sebagian besar subjek 

ink4a mempunyai skor ekspresi p16 adalah 1 (sporadis), 

yang mempunyai makna hanya beberapa sel yang 

positif tetapi tidak lebih dari 5%. Hal ini sesuai dengan 

literatur yang menyebutkan bahwa pada kondilomata 

akuminata yang sering kali disebabkan oleh HPV tipe 
ink4a 6/11 menunjukkan gambaran ekspresi p16 yang fokal 

17 ink4a dan lemah.  Ekspresi p16 telah muncul pada 

kondilomata akuminata meskipun dikarenakan infeksi 

oleh HPV tipe risiko rendah dikarenakan infeksi HPV 

menyebabkan koilositosis, yaitu gambaran sel epitel 

dengan inti hiperkromatik yang tidak terletak di tengah 

(acentrically) karena vakuola perinuklear. Terjadinya 

koilositosis ini dikarenakan peranan dari E5 dan E6 
18HPV. 

Terdapat 3 subjek (16,7%) yang menunjukkan 
ink4a 

overekspresi p16 dengan skor 3 (difus) yang berarti 

terdapat >25% sel tercat dengan intensitas yang sangat 

meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sudah mulai 

terdapat transformasi dari protein regulasi siklus sel 

dikarenakan terdapat integrasi DNA HPV dengan DNA 
ink4a inang.  Terdapatnya overekspresi p16 menandakan 

terdapat peranan dari onkogen E7 dari HPV tipe risiko 
19tinggi yang meningkatkan risiko terjadinya keganasan.

ink4a Overekspresi p16 terdapat pada 2 subjek dengan 

usia > 30 tahun, hal ini sesuai dengan literatur yang 

menunjukkan bahwa keganasan terjadi meningkat 
21seiring dengan usia,  tetapi terdapatnya subjek dengan 

ink4a usia 20 tahun yang memiliki ekspresi p16 dengan skor 

3 (difus), maka hal ini juga menjadi perhatian bahwa 

terdapat risiko menjadi keganasan dalam beberapa 

tahun ke depan.

ink4a Ekspresi p16 yang difus muncul pada subjek 

dengan kondilomata akuminata yang berulang. 

Kondilomata akuminata yang berulang bisa disebabkan 

oleh infeksi HPV yang persisten atau re-infeksi HPV. 

Pada infeksi HPV yang persisten dapat sebagai pertanda 

untuk mengarah terjadinya keganasan. Selain itu re-

infeksi HPV memungkinkan pasien terinfeksi dengan 

tipe HPV yang berbeda, sehingga juga meningkatkan 
20risiko keganasan.

Pada penelitian ini, dari 3 subjek yang memiliki 
ink4a ekspresi p16 difus, terdapat 2 subjek memiliki lesi 

dengan ukuran >5 cm. Hal ini sesuai dengan beberapa 

laporan yang menyatakan bahwa terdapat transformasi 
21,22menjadi ganas pada giant condyloma.  Literatur 

menyatakan bahwa kondilomata akuminata bentuk flat 
23biasanya disebabkan oleh high risk HPV.  Namun 

laporan-laporan kasus menyebutkan giant condyloma

 yang berubah menjadi ganas berbentuk seperti bunga 
20,21kol.  Pada penelitian ini, subjek dengan skor 3 pada 

ink4a ekspresi p16 mempunyai bentuk seperti bunga kol (2 

sampel) dan bentuk papula/flat (1 sampel). 
ink4a Dari 3 subjek dengan ekspresi p16 difus, 

didapatkan 2 pasien dengan lokasi lesi pada labia 

mayora dan 1 pasien dengan lesi pada perianal. Pada 

pasien dengan lesi pada perianal didapatkan hasil 

sitologi serviks LSIL. Hal ini dapat terjadi karena pasien 

sebelumnya telah mempunyai riwayat menderita 

kondilomata akuminata berulang dengan lokasi 

sebelumnya pada daerah labia mayora dan vagina.

Displasia serviks adalah perubahan pra-kanker 

pada leher rahim yang pada penelitian ini didapatkan 

dari hasil pemeriksaan pap smear dengan menggunakan 

klasifikasi Bethesda. Pada klasifikasi Bethesda 

displasia serviks dibagi dalam Negative for 

Intraepithelial Lesion or Malignancy (NILM), Atypical 

squamous cells (ASC), Low-grade Squamous 

Intraepithelial Lesion (LSIL) dan High-grade 
24Squamous Intraepithelial Lesion (HSIL).

Pada pemeriksaan sitologi serviks dari 18 subjek 

kondilomata akuminata didapatkan 10 subjek (55,6%) 

mempunyai hasil Low-grade Squamous Intraepithelial 

Lesion (LSIL) dan 8 subjek (44,4%) dengan Negative 

for Intraepithelial Lesion or Malignancy (NILM).  Hal 

ini sesuai dengan yang dinyatakan pada literatur bahwa 

terdapat hubungan antara kondilomata akuminata 
5,6dengan abnormal pap smear.  

Secara proporsional, tampak pada subjek dengan 

hasil sitologi serviks NILM lebih banyak yang 
ink4amempunyai ekspresi p16  yang sporadis (skor 1) yaitu 
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sebanyak 62,5% (5 sampel). Pada subjek dengan 

sitologi serviks LSIL lebih banyak yang mempunyai 
ink4aekspresi p16  yang fokal (skor 2) yaitu sebanyak 50% 

ink4a(5 sampel). Adanya ekspresi p16  pada subjek dengan 

NILM menunjukkan telah terjadi perubahan pada 

regulasi siklus sel karena HPV, namun belum terdapat 

perubahan/displasia pada serviks. Hasil ini sesuai 

dengan penelitian-penelitian yang menyatakan bahwa 
ink4a ekspresi p16 meningkat seiring dengan peningkatan 

ink4a displasia serviks.  Hal ini menunjukkan bahwa p16

dapat digunakan sebagai alat bantu prognostik dan 
10,14diagnosis dini terjadinya kanker serviks.  Juga 

terdapat subjek dengan sitologi serviks NILM tetapi 
ink4amempunyai ekspresi p16  yang difus (skor 3), hal ini 

perlu diwaspadai kemungkinan terjadinya kanker lain 

yang berkaitan dengan HPV misalnya kanker vulva, 
25anus ataupun ovarium.

ink4a Dengan terdapatnya ekspresi p16 pada semua 

kondilomata akuminata, hal ini menunjukkan mulai 

terdapat perubahan pada sel yang terinfeksi HPV, 
ink4a pemeriksaan ekspresi p16 akan menghasilkan 

eskpresi yang sporadis dan fokal pada HPV tipe risiko 

rendah dan akan memberikan gambaran difus pada 
15 infeksi HPV risiko tinggi. Terdapatnya 3 subjek dengan 

ink4a  gambaran ekspresi p16 yang difus maka hal ini dapat 

menjadi penanda bahwa terdapat risiko keganasan pada 

kondilomata akuminata, karena kemungkinan terjadi 

infeksi HPV campuran antara tipe risiko rendah dan 

risiko tinggi. Oleh karena itu semua pasien kondilomata 

akuminata wanita dan pasangan seksual dari pasien 

kondilomata akuminata pria disarankan untuk 

melakukan pap smear sebagai deteksi dini terjadinya 

kanker serviks. Pemeriksaan sitologi serviks (pap 

smear) yang dikombinasikan dengan pemeriksaan 
ink4a p16 dapat meningkatkan nilai prognostik.

Pada pasien kondilomata akuminata beserta 

pasangannya disarankan untuk melakukan vaksinasi. 

Literatur menunjukkan efikasi cukup tinggi dari 

vaksinasi, sekitar 89%, untuk mencegah insidensi dan 

infeksi HPV yang persisten serta menurunkan insidensi 

t e r jad inya  kanker  se rv iks .  Saa t  in i  sedang 

dikembangkan vaksin yang juga berguna sebagai terapi 

untuk mencegah perkembangan HPV menjadi kanker 

serviks. Hingga saat ini belum terdapat therapeutic HPV 

vaccine yang memberikan efikasi cukup baik. 

Diharapkan di masa yang akan datang vaksinasi HPV 

tidak hanya sebagai pencegahan namun dapat juga 
26sebagai terapi.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah terdapat 
ink4ahubungan namun tidak signifikan antara ekspresi p16  

dengan displasia serviks. Pada pemeriksaan terdapat 3 
INK4asubjek dengan ekspresi difus p16  yang sebagian 

besar menunjukkan LSIL dari sitologi serviks. Hal ini 
INK4amenunjukkan ada potensi p16  sebagai penanda 

keganasan di kondilomata akuminata. 
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Peningkatan pH Kulit Dermatitis Atopik pada Anak

(Increasing of Skin pH level in Childhood Atopic Dermatitis)

Pedia Primadiarti, Rahmadewi, Iskandar Zulkarnain
Departemen/Staf Medik Fungsional Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin 

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga/Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SoetomoSurabaya

ABSTRAK

Latar belakang: Dermatitis atopik (DA) merupakan penyakit yang memiliki etiologi multifaktorial yaitu faktor genetik, 

lingkungan, dan ketidakseimbangan sistem imunitas tubuh. Pada DA terjadi gangguan sawar kulit yang terjadi akibat mutasi gen 

yang mengkode fillagrin. Fillagrin memiliki peran penting dalam hidrasi dan pengaturan pH stratum korneum, sehingga apabila 

terdapat defek fungsi ataupun jumlah fillagrin, akan mengakibatkan gangguan hidrasi dan pengaturan pH kulit seperti yang 

terlihat pada fenotip DA.Tujuan: Mengevaluasi perbedaan nilai pH pada pasien DA (area lesi dan tanpa lesi) dan anak normal. 

Metode: Penelitian pendahuluan merupakan penelitian observasional deskriptif, dilakukan pada 98 anak normal di populasi 

untuk mencari nilai normal pH. Penelitian lanjutan merupakan penelitian observasional analitik pada 38 pasien DA, dilakukan di 

2 area yaitu area lesi dan tanpa lesi. Hasil: Nilai pH anak normal sebesar 4,86±0,461, area lesi DA sebesar 5,86±0,564, dan area 

tanpa lesi sebesar 5,20±0,460. Uji ANOVA menunjukkan hasil p=0,000, uji analisis post hoc nilai p=0,000. Simpulan: Nilai pH 

pasien DA (area lesi dan tanpa lesi) lebih tinggi daripada pH anak normal. pH merupakan faktor yang penting pada patogenesis 

DA, dimana yang perlu diperhatikan pada terapi DA adalah menjaga nilai pH kulit yang optimal karena hal ini berperan dalam 

mengurangi kekambuhan DA.

Kata kunci: fillagrin, pH kulit dermatitis atopik, pH kulit anak normal.

ABSTRACT

Background: Atopic dermatitis (AD) has multifactorial etiologies such as genetic, environment, and imbalance of immunology 

basis.  AD is marked with skin barrier dysfunction, whichcharacterized by fillagrin mutation. Fillagrin itself has an important role 

in skin hydration and pH adjustment, so that its functional nor amount defect will lead to hydration and pH adjustment impair, as 

well as shown in AD phenotype. Purpose: To evaluatethe difference of skin pH in AD (lesional and non lesional area) and normal 

children. Methods:  Phase 1 study was descriptive observational study, to determinenormal skin pH in 98 children. The following 

phase 2 was observational analitic study in 38 AD patients todeterminepH level of atopic group (lesional and non lesional 

skin).Results: pH level of normal children skin was 4.86±0.461, lesional skin in AD was 5.86±0.564, and in nonlesional skin was 

5.20±0.460. One way ANOVA test revealed value p=0.000, post hoc analysis value was p=0.000. Conclusions: Higher pH level 

was observed on AD patients. Skin pH is an important factor in the pathogenesis of AD, main concern in the treatment of AD is 

maintaining skin pH, which is important to reduce AD exacerbation.

Key words: fillagrin, pH of atopic dermatitis,pH of normal children.

Alamat korespondensi: Pedia Primadiarti, Departemen/Staf Medik Fungsional Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas 

Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo,Jl. Mayjen Prof.Dr. Moestopo No. 6-8 Surabaya, 

60131, Telp. +62315501609, email: pediarahadiyan@gmail.com

317,2%.  Data di Divisi Dermatologi Anak Unit Rawat 

Jalan (URJ) Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya, didapatkan jumlah kunjungan pasien DA 

baru kurun waktu 2011 sampai dengan 2013 adalah 

415pasien atau 11,4% dari jumlah keseluruhan pasien 

baru. 

DA merupakan penyakit yang memiliki etiologi 

multifaktorial dengan faktor genetik, lingkungan, dan 

ketidakseimbangan sistem imunitas tubuh yang 

PENDAHULUAN

Dermatitis atopik (DA) merupakan penyakit kulit 

beradang kronis dan kambuh-kambuhan, terjadi 
1 sebagian besar pada bayi dan anak-anak. Penyakit ini 

ditandai dengan adanya xerosis, pruritus, dan lesi 
2kemerahan. DA ditemukan pada 11-25% anak di 

Jepang. Di Selandia Baru, jumlah pasien DA pada anak 

usia 3-5 tahun adalah 15,8%, sedangkan di Amerika 

Serikat jumlah pasien DA pada usia 5-9 tahun mencapai 
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pH kulit orang Indonesia. Manfaat praktispenelitian ini 

dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan 

penambahanmodalitas terapi DA pada anak, dengan 

pemakaian emolien yang bersifat barrier repair.

METODE

Penelitian terdiri dari 2 tahap yaitu penelitian 

pendahuluan dan penelitian lanjutan. Penelitian 

pendahuluan merupakan penelitian deskriptif 

observasionalyang bertujuan mencari nilai normal pH 

permukaan kulit pada anak. Penelitian lanjutan yang 

dilakukan merupakan penelitian analitik observasional 

yang bertujuan mencari nilai pH permukaan kulit pasien 

DA yang diukur pada area lesi dan tanpa lesi. Hasil 

pengukuran pH kulit pada kedua area tersebut kemudian 

dibandingkan dengan nilai normal yang didapatkan 

pada penelitian pendahuluan.

Populasi penelitian pendahuluan adalah anak usia 

diatas 1 bulansampai dengan 14 tahun. Populasi 

penelitian lanjutan adalah pasien yang berobat di Divisi 

Dermatologi Anak URJ Kulit dan Kelamin RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya. Sampel penelitian pendahuluan 

adalah anak yang tidak menderita DA yang memenuhi 

kriteria penerimaan sampel yang tinggal di wilayah 

Surabaya. Kriteria penerimaan sampel untuk studi 

pendahuluan adalah keadaan umum penderita baikdan 

tidak terdapat lesi kulit aktif pada area volar yang akan 

diperiksa.

Sampel penelitian lanjutan adalah pasien yang 

menderita DA yang memenuhi kriteria penerimaan 

sampel yang berobat di Divisi Dermatologi Anak URJ 

Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

Kriteria penerimaan penelitian lanjutan pada kelompok 

pasien DAadalah yang memenuhi kriteria diagnosis DA 

menurut Williams, keadaan umum penderita baik, dan 

berusia 1 bulan sampai dengan 14 tahun. 

Kriteria penolakan sampel penelitian pendahuluan 

adalah anak yang menderita DA menurut kriteria 

Williams, sedangkan kriteria penolakan penelitian 

lanjutan adalah pasien yang memakai kortikosteroid 

topikal lebih dari 3 minggu pada area yang akan 

diperiksa, menderita penyakit lain yang berat, diabetes 

melitus, malnutrisi, dan menderita penyakit kulit lain 

yang memungkinkan terjadinya gangguan nilai pH 

kulit, misalnya morbus hansen, psoriasis, dermatitis 

seboroik, iktiosis, dan dermatitis kontak iritan (DKI).

Besar sampel dihitung berdasarkan rumus. Pada 

penelitian pendahuluan diperlukan 96 sampel, 

sedangkan untuk penelitian lanjutan diperlukan 38 

3berperan dalam timbulnya penyakit ini. Penelitian ini 

berfokus pada pembahasan peran sawar kulit pada DA. 

DA mengalami kerusakan sawar kulit yang diperankan 

oleh beberapa komponen yang terdapat di epidermis. 

Beberapa komponen penting yang berperan pada sawar 

kulit adalah korneosit, seramid, kolesterol, asam lemak 
4bebas, dan fillagrin.  Fungsi sawar kulit yang baik 

ditandai dengan kadar hidrasi kulit yang baik danpower 
3of hydrogen (pH) kulit yang bersifat asam. DA memiliki 

teori yang menyatakan bahwa kerusakan sawar kulit 

tersebut disebabkan oleh hal yang bersifat herediter. DA 

mengalami mutasi gen yang mengkode fillagrin. Hal ini 

ditemukan pada hampir 70% pasien DA, terutama DA 
6 dengan awitan dini dan DA yang rekalsitran. Fillagrin 

memiliki peran penting dalam hidrasi dan pengaturan 

pH stratum korneum, sehingga apabila terdapat defek 

fungsi ataupun jumlah dari fillagrin akan terjadi 

gangguan dalam hidrasi dan pengaturan pH kulit, 
6,7seperti yang terlihat pada fenotip DA.

Penelitian klinis dan eksperimental telah 

dilakukan untuk mengetahui fungsi pH kulit, perannya 

pada sawar kulit, serta patogenesisnya pada beberapa 
6  penyakit kulit. Pada DA, pH kulit yang normalnya 

7 asam bergeser menjadi lebih alkalis. Penyebab 

pergeseran nilai pH pada DA masih menjadi perdebatan. 

Beberapa studi dilakukan untuk menilai pH kulit pada 

pasien DA, tetapi pengetahuan mengenai pH kulit pada 
2penderita DA masih terbatas.

Penelitian yang berkembang mengenai pH kulit 

anak banyak dilakukan di negara-negara Eropa. Di Asia, 

penelitian mengenai pH kulit anak dilakukan di negara-

negara Asia Timur, misalnya di Cina dan Korea. Sebuah 

penelitian mengenai pH kulit di Asia Tenggara 

dilakukan di Singapura dan Vietnam. Penelitian ini 

dilakukan pada wanita dan bertujuan untuk melihat 

peran pH kulit pada pembentukan kerutan pada proses 

penuaan kulit. Sampai saat ini belum ada penelitian 

mengenai pH kulit di Indonesia. Seperti kita ketahui, 

terdapat perbedaan yang cukup berarti antara kondisi 

masyarakat Eropa, Asia Timur, dan Asia Tenggara 

khususnya Indonesia. Perbedaan genetik, ras, dan 

perbedaan iklim dapat mempengaruhi nilai pH pada 

beberapa area tersebut.

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran 

dan acuan nilai pH kulit anak normal serta pada pasien 

DA, baik pada area lesi dan area tanpa lesi. Saat ini 

penelitian mengenai nilai pH kulit banyak dilakukan di 

negara-negara Eropa, namun masih sedikit penelitian 

yang mempelajari mengenai pH kulit Asia, khususnya 
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sampel.  Pengambilan sampel penelitian dilakukan 

secara konsekutif daripasien yang memenuhi kriteria 

penerimaan sampel sampai dengan jumlah sampel 

terpenuhi. Dari 96 sampel anak normal di populasi 

dilakukan simple random sampling berdasarkan metode 

urutan angka, diambil 38 sampel untuk dikomparasikan 

dengan kelompok pasien DA dengan menggunakan uji 

one way Anova.Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah pH kulit sedangkan variabel tergantungadalah 

kulitpasien DA (area lesi dan tanpa lesi).

Penelitian pendahuluan dilaksanakan di Taman 

Kanak-kanak (TK) Islam Intan dan Sekolah Dasar (SD) 

Islam Al Azhar 11 Surabaya. Penelitian lanjutan 

d i l a k s a n a k a n  d i  D i v i s i  D e r m a t o l o g i  A n a k 

URJKesehatan Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya. Penelitian telah mendapatkan sertifikat 

kelayakan etik pada tanggal 16 April 2014.

Penelitian dimulai dengan memeriksa anak 

normal di populasi, untuk mendapatkan nilai pH 

normal. Penelitian lanjutan dimulai dengan anamnesis 

dan pemeriksaan fisis. Anak yang terdiagnosis DA 

menurut kriteria Williams dan memenuhi kriteria 

penerimaan dan penolakan sampel diperiksa pH 

kulitnya pada 2 area, yaitu pada area lesi dan tanpa lesi.

HASIL

Sampel anak normal diambil dari penelitian 

pendahuluan yang telah dilakukan pada bulan Januari 

2014. Penelitian pendahuluan melibatkan 49 anak 

perempuan dan 49 anak laki-laki, berusia antara 2-12 

tahun, dengan rata-rata usia 6,5 tahun.Dilakukan simple 

random samplingpada 98 sampel tersebut dengan 

metode urutan angka sehingga didapatkan 38 sampel. 

Data dasar subjek penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

Dari penelitian pendahuluan didapatkan hasil pH 

rata-rata anak normal adalah 4,89±0,46 dengan estimasi 

nilai normal di populasi berada pada rentang nilai4,76-

5,067. Pada penelitian lanjutan jumlah sampel yang 

diperiksa adalah 38 pasien DA yang datang berobat di 

Divisi Dermatologi Anak URJ Kesehatan Kulit dan 

Kelamin RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

Seluruh pasien DA datang dengan keluhan gatal 

berulang. Sebanyak 57,9% pasien mengalami DA sejak 

berusia kurang dari 2 tahun. Riwayat atopik didapatkan 

pada 18,4% pasien. Riwayat atopik pada keluarga 

didapatkan pada 30 pasien (78,9%).

Hasil pemeriksaan pH kulit pada 38 pasien DA 

yang dilakukan pada area lesi adalah 5,86±0,564 (95% 

CI, 5,670-6,040), dan area tanpa lesi sebesar5,2±0,460 

(95% CI, 5,068-5,370). Ujikomparasi antara ketiga 

kelompok nilai pH dapat dilihat pada Gambar 1.

Untuk melihat perbedaan antara pH kulit pasien 

DA (pada area lesi dan tanpa lesi) dengan nilai pH kulit 

anak normal di populasi dilakukan pengujianone way 

ANOVA.One way ANOVA dapat dilakukan apabila 

data berdistribusi normal dan data memiliki varians 

yang sama. Dilakukan uji normalitas data dengan 

menggunakan uji Shapiro Wilk, didapatkan kesimpulan 

data berdistribusi normal. Dilakukan uji homogenitas 

varians, didapatkan nilai p=0,027 (p< 0,05) yang artinya 

varians data berbeda secara bermakna.  Untuk itu 

dilakukan transformasi data. Setelah dilakukan 

transformasi data, didapatkan nilai varians 0,386 (> 

0,05). Karena syarat uji one way ANOVA terpenuhi, 

maka dilakukan pengujian one way ANOVA. 

Didapatkan hasil nilai p=0,00, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa paling tidak terdapat perbedaan 

nilai pH yang bermakna pada setidaknya 2 kelompok. 

Variabel

Tabel 1. Data dasar subjek penelitian 

Penelitian 
pendahuluan 

Sampel terpilih dari 
studi pendahuluan 

Penelitian lanjutan

Jenis kelamin Laki - laki
Perempuan
Jumlah

Usia 0 - 1
1 - 4
5 - 12
Jumlah

Domisili Surabaya
Luar Surabaya
Jumlah

Suku Jawa
Madura
Lain-lain
Jumlah

49
49
98

20
18
38

0
19
79
98

0
9
29
38

93
5
98

37
1
38

79
15
4
98

35
2
1
38

15
23
38

3
17
18
38

29
9
38

32
3
3
38



Selanjutnya dilakukan analisispost hoc dan 

didapatkan hasil nilai ppada ketiga perbandingan adalah 

0,000 (<0,005), dan pada ketiga perbandingan 

didapatkan nilai minimum yang tidak mencakup angka 

0. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 

bermakna secara statistik antara rerata pH pada ketiga 

kelompok sampel.

PEMBAHASAN

Nilai pH kulit anak normal di Surabaya yang 

diukur pada sisi volar lengan bawah sebesar 4,89±0,461, 

dengan estimasi nilai normal adalah 4,80-4,980. Nilai 

normal pH kulit pada beberapa literatur berdasarkan 

penelitian yang dilakukan di beberapa negara 

menunjukkan hasil yang berbeda, sehingga tidak dapat 

dijadikan sebagai nilai acuan. Sebuah penelitian yang 

dilakukan pada populasi besar di Cina yang mengukur 

pH kulit anak usia 0-12 tahun, menghasilkan nilai pH 
15,40±0,06. Nilai pH permukaan kulit dipengaruhi oleh 

beberapa hal, diantaranya adalah umur, lokasi 

pengukuran, etnis/ras, kelembaban kulit, kadar keringat, 

dan beberapa faktor eksogen seperti penggunaan bahan 
2topikal. Nilai pH permukaan kulit anak di Surabaya 

lebih rendah daripada nilai pH anak di Cina. Seperti kita 

ketahui Indonesia khususnya Surabaya memiliki iklim 

tropis yang menyebabkan anak mudah berkeringat, 

sehingga pH kulit bersifat lebih asam. Penelitian yang 

mengaitkan pH dan jenis kelamin menghasilkan 

kesimpulan yang masih diperdebatkan. Sebuah 

penelitian menyatakan pH kulit wanita lebih tinggi 

daripada pH kulit laki-laki, tetapi hal ini tidak didukung 
3oleh penelitian lain. Pada penelitian ini tidak dibahas 

perbedaan pH berdasarkan jenis kelamin. Konig yang 

menyatakan bahwa pH juga dipengaruhi oleh ras, yaitu 

ras Kaukasia memiliki pH lebih tinggi daripada pH kulit 

nonKaukasia, namun hal ini tidak sesuai dengan hasil 

penelitian ini. Subjek penelitian pendahuluan adalah 

anak yang tinggal di wilayah Kota Surabaya, yang 

sebagian besar berasal dari suku Jawa dan sebagian kecil 

berasal dari suku Madura, beberapa berasal dari Suku 

Sunda dan Bugis. Secara umum, keseluruhan suku 

tersebut  tergolong ras Mongoloid (Malayan 

Mongoloid).

Pada penelitian lanjutan, rata-rata usia pasien 

adalah 5,16 tahun. Hasil penelitian epidemiologi yang 

dilakukan di India oleh Kanwar dan kawan-kawan 

didapatkan rata-rata usia pasien DA yang sedikit lebih 
4muda yaitu 4,58 tahun.  Penelitian lain oleh Dhar 

Sandipan menunjukkanusia yang hampir sama, yaitu 
5 4,94 tahun. Kelompok usia pasien DA terbanyak adalah 

usia 5-12 tahun. Boediardja SA menyatakan bahwa 

pasien DA di 10 rumah sakit terbesar di Indonesia, 

paling banyak berada pada kelompok umur 5-14 
6tahun. Perbandingan perempuan dan laki-laki adalah 

23:15 atau 1,5:1. Hal ini sesuai dengan literatur yang 

menyatakan adanya kejadian DA lebih tinggi pada anak 

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

1 2 3

kelompok

p
H

5.86±0.56

5.2±0.46

4.7±0.37

Gambar 1.  Perbandingan pH pada 3 kelompok sampel penelitian (1= pH pada pasien DA arealesi, 2= pH pasien DA area tanpa 
lesi, 3= pH anak normal di populasi).
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7 perempuan yaitu1,3: 1. Dari penelitian ini didapatkan 

nilai pH kulit pasien DA pada area lesi sebesar 

5,86±0,560, dan pada area tanpa lesi adalah 5,20±0,460. 

Sparavigna melakukan penelitian dengan mengukur pH 

kulit anak normal dengan anak dengan DA berusia 3-11 

tahun, didapatkan hasil nilai pH kulit anak normal 

adalah 5,36±0,50, kulit pasien DA yang bebas lesi 

adalah 5,52±0,640, kulit perilesi sebesar 5,92±0,740, 

dan kulit lesi adalah 5,90±0,760. Seidenari dan Giusti 

meneliti anak usia 3-12 tahun, dan didapatkan hasil pH 

kulit normal 4,86±0,450, kulit pasien DA pada area lesi 
25,54±0,630, dan area tanpa lesi 5,23±0,740. Konig dan 

kawan-kawan melakukan penelitian serupa di Jerman, 

dan hasilnya pH anak DA pada area lesi adalah 5,44, 

pada area tanpa lesi adalah 5,23, dan kontrol nilai 

normal adalah 4,86. Sebelumnya di Jerman dilakukan 

pengukuran pH pada 303 anak berusia 8-9 tahun tanpa 
2,8,9DA dan didapatkan nilai pH area volar 5,18.

Analisis statistik one way ANOVA untuk melihat 

perbedaan pH kulit pasien DA pada area lesi, tanpa lesi, 

dan area kulit normal menghasilkan nilai p=0,000 

(<0,05). Penelitian yang dilakukan oleh Sparavigna di 

Italia pada tahun 1999 yang memeriksa pH kulit pasien 

dengan DA dan anak sehat menghasilkan kesimpulan 

bahwa nilai pH pasien DA lebih tinggi daripada anak 

nonatopik (sebagai kontrol normal). Sparavigna juga 

menyimpulkan bahwa pada individu atopik terdapat 

perbedaan yang bermakna antara nilai pH pada area 

nonlesi (volar) dengan area lesi dan perilesi dengan 
1 0masing-masing nilai p=0,025 dan p=0,001.  

Analisispost hoc didapatkan nilai p=0,000 dan tidak 

mencakup nilai nol, sehingga disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan yang bermakna diantara nilai pH 

pada ketiga area yang diperiksa tersebut.

Pada beberapa jurnal disebutdisebutkan bahwa 

pengukuran pH harus dilakukan dalam ruangan dengan 

suhu dan jam yang sama, untuk mengurangi pengaruh 

suhu ruangan pada saat pengukuran. Pada suhu ruangan 

yang lebih tinggi kulit cenderung lebih mudah 

berkeringat dan menyebabkan pH kulit menjadi lebih 

asam. Pengukuran pH juga disarankan dilakukan pada 

pukul 08.00-09.00, yaitu pada saat suhu ruangan 

optimal. Pada penelitian ini keseragaman suhu ruangan 

dan waktu pemeriksaan tidak dapat dilakukan sehingga 

hasil pemeriksaan pH kurang akurat, untuk itu perlu 

dilakukan penelitian lanjutan mengenai pH dengan 

lebih mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan 

untuk mendapatkan nilai pH yang lebih akurat. 

Penelitian yang menghubungkan pH dan jenis kelamin 

menghasilkan kesimpulan yang masih diperdebatkan. 

Sebuah penelitian di Cina menyatakan pH kulit wanita 

lebih tinggi daripada pH kulit laki-laki, tetapi hal ini 

tidak didukung oleh penelitian lain.Pada penelitian ini 

tidak dibahas perbedaan pH berdasarkan jenis kelamin, 

untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan pH berdasarkan 

jenis kelamin di kemudian hari agar lebih menguatkan 
1pendapat mengenai peran jenis kelamin terhadap pH.

Fungsi pH kulit yang paling utama adalah sebagai 

mekanisme pertahanan terhadap masuknya mikro 

organisme, menurunkan kolonisasi bakteri patogen, dan 

mendukung adhesi bakteri nonpatogen pada kulit. pH 

kulit juga memiliki peran penting dalam menjaga 

keseimbangan dan permeabilitas sawar kulit, 

mempengaruhi deskuamasi stratum korneum, dan 
2,12menjaga integritas serta kohesi stratum korneum.  

Faktor yang secara pasti mempengaruhi pH pada kulit 

belum diketahui dengan pasti. Faktor yang dapat 

meningkatkan pH pada pasien DA adalah pengurangan 

sekresi sebum dan maturasi lipid stratum korneum, 

pengurangan pembentukan dan meningkatnya 

degradasi fillagrin, serta pengurangan sekresi badan 
6Odland yang merupakan sumber proton.

Pada kulit normal, pembentukan lapisan sel 

bertanduk (cornified cell enveloped) melibatkan proses 

defosforilasi dan pemecahan profilagrin yang besar oleh 

protease serin yang pada akhirnya menghasilkan 

fillagrin yang fungsional.Ketika kandungan air pada 

stratum korneum berkurang, fillagrin mengalami 

proteolisis menjadi citrulin, asam pirolidin karboksilik, 

dan asam transurokanikyang memiliki peran dalam 

faktor kelembaban alami. Proses proteolisis fillagrin 

menjadi produk pecahan ini dipengaruhi oleh kerja 

beberapa enzim, misalnya argininase dan histidase. 

Produk pecahan ini akan bertindak sebagai osmolit yang 

memiliki peran besar dalam hidrasi stratum korneum. 

Sebagai tambahan, produk pemecahan fillagrin juga 

memiliki peran penting dalam asidifikasi stratum 

korneum, sebaliknya berkurangnya hasil pemecahan 

fillagrin akan menghasilkan kenaikan pH stratum 

korneum. Kenaikan pH akan menyebabkan aktifasi 

beberapa jenis protease serin.Protease serin (enzim 

kimotriptik stratum korneum), yang memiliki pH 

optimal 8,0 saat ini dideteksi di dalam stratum korneum. 

Protease ini dikatakan diperlukan untuk proses 

deskuamasi pada permukaan stratum korneum. Hal ini 

juga memegang peran penting pada patogenesis DA 

karena ekspresinya meningkat secaradrastis pada 

pasien-pasien ini, dan pada tikus transgenik dengan 
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peningkatan aktifitas  enzim menunjukkan kelainan 
2 kulit yang sangat mirip dengan DA. Kelainan fillagrin 

pada pasien DA menunjukkan adanya kelainan fungsi 

sawar kulit yang ditandai dengan peningkatanTrans 

Epidermal Water Loss (TEWL), peningkatan pH kulit, 

dan perubahan ekspresi seramid pada stratum 
13korneum.

Pada pasien DA terdapat parameter khusus yang 

berbeda antara pasien DA dengan anak normal, bahkan 
11,12pada kulit yang tampaknya normal (tanpa lesi).  

Secara klinis pasien DA memiliki kulit yang kering, 
14yang menunjukkan peningkatan TEWL.  Thune 

menemukan bahwa peningkatan TEWL berhubungan 

dengan kenaikan pH, hidrasi yang rendah, dan 

penurunan kandungan lipid yang berada di permukaan 

kulit. Imokawa menunjukkan hal yang serupa seperti 

yang diutarakan oleh Thune, menemukan penurunan 

kadar seramid yang bermakna pada kulit.Penelitian-

penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan 

yang kuat antara mutasi fillagrin dengan DA.Kelainan 

fillagrin pada pasien DA menunjukkan adanya kelainan 

fungsi sawar kulit yang ditandai dengan peningkatan 

TEWL, peningkatan pH kulit, dan perubahan ekspresi 
15seramid pada stratum korneum.

 Kerusakan sawar kulit menyebabkan mudah 

masuknya antigen dari luar. Antigen ditangkap oleh sel 

Langerhans, kemudian bermigrasi menuju limfonodi 

dan memicu perubahan sel T helper (Th) naïve menjadi 

sel Th2. Sel Th2 memicu diferensiasi sel B menjadi sel 

plasma yang menghasilkan IgE yang selanjutnya 

menyebabkan sel mast tersensitisasi dan memicusekresi 

mediator proinflamasi. Sel Th2 mengeluarkan  sitokin 

penting pada proses radang, misalnya Interleukin (IL)-

4, IL-13, dan IL-5. IL-4 dan IL-13 lebih berperan pada 

DA akut, memediasi perubahan isotop imunoglobulin 

menjadi sintesis IgE dan meningkatkan regulasi 

molekul adhesi dari sel endotelial. IL-5 ditemukan pada 

DA kronis dan terlibat pada perkembangan eosinofil dan 

infiltrasi eosinofil dari pembuluh darah menuju kulit. 

Sitoplasma eosinofil mengandung granul yang 

mengandung berbagai mediator kimia yang akan 

dikeluarkan apabila eosinofil teraktifasi. Beberapa 

mediator kimia ini merupakan protein toksin yang poten 
16untuk menimbulkan kerusakan kulit.

pH merupakan salah satu faktor penting yang 

berpengaruh pada patogenesis DA. Keberhasilan 

pengobatan DA memerlukan pendekatan sistematik dan 

meliputi berbagai macam aspek, termasuk hidrasi kulit, 

terapi farmakologikal, dan identifikasi serta eliminasi 

faktor pencetus kekambuhan, misalnya bahan-bahan 

yang bersifat iritan, alergen, agen infeksius dan stresor 

emosional. Pilihan terapi untuk DA yang berhubungan 

dengan fungsi sawar kulit khususnya ditujukan untuk 

perba ikan  fungs i  sawar  ku l i t  dan  menjaga 

fungsinya.Perbaikan sawar kulit lebih lanjut akan 

memperbaiki kondisi kulit secara keseluruhan, dan akan 

memengaruhi keadaan fisiologis kulit termasuk 
14kelembaban kulit dan pH. Pasien DA disarankan 

memakai produk pembersih (sabun) yang memiliki pH 

seimbang dan memakai emolien terutama yang bersifat 

memperbaiki sawar kulit, yang dapat menjaga nilai pH 

kulit yang optimal yang bertujuan untuk mengurangi 
7kekambuhan DA.
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Profil Kadar IgE Spesifik Kacang Tanah Pada Dermatitis Atopik 

(Profile of Peanut Spesific-IgE in Atopic Dermatitis)

Indiarsa Arief L, Hans Lumintang, Evy Ervianti
Departemen/ Staf Medik Fungsional Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga/ Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya

ABSTRAK

Latar Belakang : Dematitis Atopik (DA) merupakan penyakit kulit kronis dan sering kambuh. Salah satu faktor lingkungan yang 

merupakan  penyebab kekambuhan DA adalah alergi makanan seperti kacang tanah. Patogenesis alergi kacang tanah pada DA 

adalah dengan menginduksi IgE dan sel T. IgE spesifik kacang tanah dapat ditemukan pada pasien DA. Tujuan: Untuk 

mengevaluasi profil IgE spesifik kacang tanah pada DA. Metode: Penelitian ini merupakan studi deskriptif observasional potong 

lintang pada pasien DA yang memenuhi kriteria penerimaan sampel penelitian sampai sejumlah 33 orang. Data umum pasien 

didapatkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pengambilan serum darah untuk pemeriksaan IgE spesifik kacang tanah 

dan keparahan AD dengan SCORAD index. Hasil: Didapatkan 7 dari 33 sampel (21,2%) dengan hasil positif IgE spesifik kacang 

tanah. Hasil positif IgE spesifik kacang tanah sebagian besar pada pasien DA dengan derajat keparahan berat (85,7%) namun 

tidak ditemukan hasil positif pada kelas 3 atau lebih (dimana antibodi terdeteksi signifikan, sering menimbulkan gejala klinis 

ketika tersensitisasi). Simpulan: Hasil positif IgE spesifik kacang tanah kelas 1 (0,35-0,7 IU/mL) sebanyak 5 orang (15,1%) dan 

kelas 2 (0,7-3,5 IU/mL) sebanyak 2 orang (6,1%) terutama pada DA dengan derajat keparahan berat.

Kata kunci : dermatitis atopik, IgE spesifik kacang tanah.

ABSTRACT

Background : Atopic Dermatitis (AD) is a chronic reccurent disease. One of the environmental factors which possibly involved 

in the reccurency of AD is food allergy such as peanut. Peanut allergy in the pathogenesis of AD is by induction IgE and T cells. 

Peanut-spesific IgE allergen are observed in AD patient. Purpose: To identify the distibution of serum IgE concerning the peanut 

antigens according to AD. Methods:This trial was cross sectional descriptive study, which studied 33 atopic dermatitis patients, 

which fulfill inclution criterias.We describe the anamnesis, physical examination, peanut-spesific IgE  and the severity of AD 

using SCORAD index. Results: There were 7 patients (21,2%) with positive result of peanut-spesific IgE. The positive result of 

peanut-spesific IgE were noted most often on AD patients who suffer from severe grade of AD severity score (85,7%) but not 

found in class 3 or more (where antibody can detect significanly, often clinical manifestasion appeared when had sensitisation). 

Conclusion: The positive result of peanut-spesific IgE class 1 (0,35- 0,7 IU/mL)  5 people (15,1%) and  class 2 (0,7-3,5 IU/mL) 2 

people (6,1%) were noted most often on AD patients who suffer from severe grade of AD severity score

Key words: atopic dermatitis, peanut-spesific IgE.

Alamat koresponsdensi: Indiarsa Arief L, Departemen/Staf Medik Fungsional Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas 

Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo, Jl. Prof. Dr. Moetopo No.  6-8 Surabaya 60131, 

Indonesia, Telepon: +62315501609, email: indiarsa_kulit@yahoo.com

atau riwayat atopi berupa rinitis alergika dan atau asma 

baik pada pasien sendiri atau keluarganya.Para ahli 

penyakit kulit telah membuat beberapa kriteria 

diagnosis antara lain kriteria Hanifin dan Rajka, yang 

meliputi kriteria mayor dan kriteria minor. Yang 

termasuk salah satu kriteria minor adalah peningkatan 

IgE. Sedangkan kriteria Williams sering digunakan 

karena praktis, meliputi keluhan rasa gatal (atau 

heteroanamnesis orangtua tentang kebiasaan anak 

menggaruk atau menggosok kulitnya), disertai 3 atau 

PENDAHULUAN

Dermatitis atopik (DA) merupakan suatu penyakit 

keradangan kulit yang kronik residif, ditandai dengan 

rasa gatal, dapat terjadi pada bayi, anak-anak, dan 

dewasa. Pada pasien yang berumur 2 tahun atau lebih, 

lesi paling banyak berlokasi pada daerah fleksor 

antekubital dan popliteal, sedangkan pada bayi 

umumnya mengenai wajah, badan bagian atas, dan 

bagian ekstensor ekstremitas. Penyakit ini sering 

dikaitkan dengan peningkatan imunoglobulin E (IgE) 
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1,2,3lebih gejala.

Angka kejadian DA dari beberapa penelitian 

menunjukkan adanya peningkatan 3 kali lipat dalam 3 

tahun terakhir, dengan kejadian pada anak-anak sekitar 

10-30% di Amerika Serikat, Eropa dan negara-negara 

industri lainnya, sedangkan pada dewasa sekitar 2-10%. 

Berdasarkan data di Divisi Alergi-Imunologi Unit 

Rawat Jalan (URJ) Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD 

Dr. Soetomo Surabaya didapatkan bahwa jumlah pasien 

DA mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah 

pasien DA baru yang berkunjung pada tahun 2007 

sebanyak 252 pasien (22,6%), pada tahun 2008 

sebanyak 203 pasien (20,6%), dan pada tahun 2009 
4,5sebanyak 271 pasien (28,0%).

Ada dua bentuk DA, yaitu DA intrinsik (non 

alergi) dan DA ekstrinsik (alergi). Meskipun kedua 

bentuk DA tersebut sulit dibedakan menurut klinis, 

tetapi terdapat beberapa aspek perbedaan. DA ekstrinsik 
5lebih banyak ditemukan daripada DA intrinsik.

Pada pasien DA, angka kejadian alergi makanan 

dapat meningkat, dan alergi makanan dapat memicu 
6kekambuhan dan keparahan DA.  Banyak laporan  

bahwa alergi makanan adalah reaksi hipersensitivitas 

tipe I (reaksi hipersensitifitas tipe cepat) yang 

dihubungkan dengan IgE, berikatan dengan FcƐRI di sel 

efektor sel mast yang menghasilkan histamin dan 
1,5,6mediator radang lainnya.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Hanifin pada 

tahun 2010 di Amerika, menyatakan bahwa sepertiga 

dari pasien DA memiliki alergi terhadap makanan. 

Makanan dengan bahan dasar kacang tanah banyak 

dijumpai di seluruh daerah Indonesia, banyak variasi 

makanan olahan yang memakai bahan dasar kacang 

tanah, seperti pecel, gado-gado, rujak petis, tahu tek-tek, 

sate, karedok, dan lain sebagainya. Alergi kacang tanah 

adalah salah satu penyebab paling sering reaksi 

hipersensitivitas cepat yang berat terhadap alergi 
1,3makanan.

Angka kejadian alergi kacang tanah di Amerika 

pada tahun 1989-1995 pada anak- anak usia 3 tahun  

adalah 1,3% sampai 3,5%. Pada penelitian kohort di 

Amerika pada anak- anak, tahun 1990-1994,  angka 

kejadian alergi kacang tanah meningkat hampir dua kali 

lipat pada penelitian yang sama pada tahun 1980-1984. 

Data kesehatan nasional di Amerika tahun 1988-1994, 

menunjukkan 6% memiliki antibodi IgE spesifik 

terhadap kacang, meskipun kebanyakan orang tidak ada 
3,5,7reaksi alergi ketika  makan kacang tanah.

Penelitian yang dilakukan oleh Faridian B, dan 

kawan-kawan dengan studi deskriptif metode potong 

lintang pada tahun 2008 di Semarang, menyatakan 

bahwa dari 48 pasien DA didapatkan 23 orang (43%) 

yang alergi kacang dengan metode uji tusuk kacang 
 tanah. Untuk mengetahui penyebab alergi makanan 

dapat dilakukan pemeriksaan terhadap riwayat alergi 

dengan teliti, tes tusuk, radioallergosorbent test 

(RAST), dan pantangan makanan. Kegunaan dari RAST 

adalah untuk mengetahui tingkat kadar serum antibodi 

Ig E spesifik terhadap kacang tanah. Kadar serum 

antibodi Ig E spesifik terhadap kacang tanah yang 
5,8signifikan adalah 3,5 – 17,4 IU/MI.

Oleh karena tingginya kejadian dan manifestasi 

klinis yang bisa berupa syok anafilaksis, selain dapat 

memicu kekambuhan dan keparahan DA, maka 

diperlukan penelitian tentang profil  kadar IgE spesifik 

kacang tanah (arachis hypogaea) pada pasien DA, 

untuk mengetahui alergen penyebab DA di URJ 

Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya.

METODE

Penelitian ini merupakan studi deskriptif 

observasional potong lintang untuk mengevaluasi profil 

IgE spesifik kacang tanah pada DA. Populasi penelitian 

adalah seluruh pasienDA baru dan lama di URJ 

Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya. Sampel pasien adalah pasien DA yang 

memenuhi kriteria penerimaan sampel.Kriteria 

penerimaan sampel adalah pasien DA baru yang 

memenuhi kriteria Williams, bersedia diikutkan dalam 

penelitian dengan menandatangani informed consent. 

Kriteria penolakan sampel adalah menggunakan 

antihistamin sistemik, kostikosteroid topikal dalam 7 

hari terakhir, menggunakan kortikosteroid sistemik 

dalam 2 minggu terakhir, kondisi DA flare akut, sedang 

menjalani terapi sitostatika dan radiasi, pasien dalam 

keadaan hamil. Besar sampel adalah semua pasienDA 

yang memenuhi kriteria penerimaan sampel dimulai 

dari bulan Maret 2012 sampai sejumlah 33 orang yang 

datang ke Divisi Alergi-Imunologi URJ Kesehatan Kulit 

dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

Dilakukan anamnesis dan pemeriksaan klinis 

terhadap subyek penelitian untuk mendiagnosis DA 

sesuai dengan kriteria William, dan menentukan derajat 

keparahan dengan SCORAD index kemudian dilakukan 

pengambilan darah untuk mengetahui kadar IgE 

spesifik kacang tanah pada pasien tersebut. Data dan 

hasil yang didapat dimasukkan dalam lembar 
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Kadar IgE spesifik kacang tanah

Tabel 1. Kadar IgE spesifik kacang tanah pada pasien
 
DA

 
Jumlah (%)

Negatif  (< 0,35 IU/mL)
 

26 (78,8 %) 

Positif 7 (21,2 %)  

- Kelas 1 (0,35 - 0,7 IU/mL ) 5 (15,1 %)  

- Kelas 2 (0,7 -3,5 IU/mL ) 2 (6,1 %)  
- Kelas 3 (3,5 - 17,5 IU/mL ) 0  
- Kelas 4 (17,5 - 50 IU/mL ) 0  
- Kelas 5 (50 -

 
100 IU/mL )

 
0

 
- Kelas 6 (> 100 IU/mL)

 
0

 Total 33 (100 %)

Tabel 2. Kadar IgE spesifik terhadap kacang tanah dengan variabel r iwayat atopi pada pasien  diri sendiri dan keluarga

Kadar IgE spesifik terhadap 

kacang tanah  

Riwayat atopi  

Ada riwayat  atopi  (% )  Tidak ada riwayat  atopi  (% )  

IgE (Negatif)  26 (78,8 % ) 0  

IgE (Positif)  7 (21,2 % ) 0  

Total  33 (100 % )  0  

 
Tabel 3. Hasil kadar IgE spesifik terhadap kacang tanah pada berbagai derajat  keparahan DA

Derajat keparahan  Kadar IgE s pesifik kacang tanah  

IgE negatif (% )  IgE  positif (% )  

DA ringan  6 (23% ) 0  

DA sedang  15 (57,7 % ) 1 (14,3 % ) 

DA berat  5 (19,3 % ) 6 (85,7 % ) 

Total  26 (100 % ) 7 (100 % )  

pengumpul data. 

HASIL

Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan 

terhadap 33 pasien DA didapatkan hasil positif IgE 

spesifik terhadap kacang tanah pada 7 orang (21,2%), 

kelas 1 (0,35-0,7 IU/mL), artinya tidak ada antibodi 

spesifik yg terdeteksi sebanyak 5 orang (15,1%) dan 

kelas 2 (0,7-3,5 IU/mL), artinya antibodi terdeteksi 

sangat lemah, sering tidak menimbulkan gejala klinis 

ketika tersensitisasi) sebanyak 2 orang (6,1%), 

sedangkan IgE spesifik terhadap kacang tanah negatif 

pada 26 orang (78,8%) pasien DA.Tidak didapatkan 

hasil  IgE spesifik kacang tanah yang positif kelas 3 

dengan kadar 3,5-17,5 IU/mL, yang berarti antibodi 

terdeteksi signifikan, sering menimbulkan gejala klinis 

ketika tersensitisasi, atau seperti yang digambarkan 

pada Tabel 1. Didapatkan jumlah pasien dengan hasil 

positif IgE spesifik terhadap kacang tanah yang 

memiliki riwayat atopi pada dirinya sendiri dan atau 

keluarganya sebanyak 7 orang (21,2%) seperti yang 

digambarkan pada Tabel 2. 

Hasil positif IgE spesifik terhadap kacang tanah 

pada kelompok pasien DA derajat berat sebanyak 6 

orang (85,7%), derajat sedang 1 orang (14,3%) dan tidak 

didapatkan pada derajat ringan, tetapi tidak didapatkan 

hasil positif IgE spesifik kacang tanah yang positif kelas 

3 atau seperti yang digambarkan pada Tabel 3. Hasil IgE 

spesifik kacang tanah dan SCORAD menunjukkan tidak 

linier, artinya peningkatan hasil SCORAD tidak diikuti 

dengan peningkatan hasil IgE spesifik kacang tanah 

seperti yang digambarkan pada Gambar 1.

PEMBAHASAN

Pada penelitian ini walaupun didapatkan hasil 

positif kadar IgE spesifik kacang tanah pada pasien DA 

sebanyak 7 orang (21,8%), kelas 1 sebanyak 5 orang 

(15,1%), kelas 2 sebanyak 2 orang (6,1%), tetapi tidak 
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Gambar 1.  Hasil IgE spesifik kacang tanah dan SCORAD index.

didapatkan hasil positif IgE spesifik kacang tanah kelas 

3 dengan kadar 3,5- 17,5 IU/mL (antibodi terdeteksi 

signifikan, sering menimbulkan gejala klinis ketika 

tersensitisasi) atau lebih. Penelitian yang dilakukan oleh 

Ta dan kawan-kawan pada tahun 2009 di Amerika 

Serikat yang membandingkan IgE spesifik dan tes uji 

tusuk kulit alergen makanan yang salah satunya kacang 

tanah, dan keparahan keadaan klinisnya pada 80 pasien 

yang sebagian besar  sampel  menderi ta  DA, 

menggunakan pemeriksaan IgE spesifik kacang tanah 

dengan cut off IgE ≥ 7 kU/L  dengan rentang usia antara 

3-55 tahun, didapatkan peningkatan IgE spesifik kacang 
9tanah sebanyak 22,5%.  Penelitian oleh Astierdan 

kawan- kawan pada tahun 2006 di Amerika Serikat yang 

membandingkan IgE spesifik kacang tanah dan tes uji 

tusuk kulit untuk mendiagnosis alergi kacang tanah 

pada 30 pasien DA yang berusia antara 3-20 tahun, 

didapatkan peningkatan IgE spesifik kacang tanah 
10sebesar 23,3%.  Penelitian lain dilakukan oleh 

Eigenmann dan kawan-kawan pada tahun 1998 di Swiss 

pada 31 pasien DA dengan usia antara 6 bulan-20 tahun, 

didapatkan peningkatan IgE spesifik kacang tanah 
11sebesar 9,7%.

Dermatitis atopik merupakan suatu penyakit 

peradangan kulit yang terjadi karena adanya interaksi 

yang kompleks antara faktor genetik dan lingkungan. 

Kelainan genetik pada DA mengakibatkan kerusakan 

pada barier kulit, sistem imun alami serta terjadinya 

peningkatan respons imun imunologis terhadap 
1,4berbagai alergen dan mikroba.  Pada penelitian ini 

didapatkan pasien DA yang mengalami peningkatan IgE 

spesifik kacang tanah yang memiliki riwayat atopi pada 

dirinya sendiri atau keluarganya sebesar 7 orang 

(21,2%). Faktor genetik pada DA diturunkan secara 

familial dengan pengaruh dari faktor maternal yang 

kuat. Pada pemeriksaan skrining genomik pada keluarga 

pasien DA ditemukan beberapa gen yang kemungkinan 

berperan pada patogenesis DA. Gen yang diduga paling 

be rpe r anan  ada l ah  s k in  bar r i e r / ep ide rma l 

differentiation genes dan immune response genes. 

Bagian dari immune responsse gene adalah kromosom 

5q31-33 yang terdiri dari gen yang mengkode sitokin 

IL-3, IL-4, IL-5, IL-13, dan GM-CSF yang dihasilkan 

oleh sel Th2. Adanya gen pada kromosom 5q31-33 ini 

pada pasien DA menyebabkan peningkatan respons 

imunologis berupa terbentuknya IgE terhadap paparan 

berbagai bentuk alergen termasuk alergen kacang 
1,2,5tanah.  Hal ini yang mendasari pada penelitian ini 

pasien memiliki riwayat atopi pada dirinya sendiri atau 

keluarganya.

Kacang tanah diduga merupakan salah satu 

alergen makanan yang ikut berperan sebagai salah satu 

pencetus kekambuhan DA dan juga berperan dalam 
5memperberat keparahan DA.  Adanya sensitisasi 

terhadap kacang tanah dapat dilihat dari peningkatan 

IgE spesifik kacang tanah, sedangkan penilaian 

keparahan DA pada penelitian ini diukur dengan 

SCORAD index, dan dibagi menjadi DA derajat ringan, 
1,12 sedang, dan berat. Pada penelitian ini disajikan data 

mengenai kepositifan IgE spesifik terhadap kacang 

tanah (arachis hypogaea) yang disesuaikan dengan 

berbagai derajat keparahan DA (SCORAD index). 
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Walaupun pada penelitian ini didapatkan hasil positif 

IgE spesifik kacang tanah dengan derajat keparahan 

berat terbanyak, yaitu sebesar 85,7%, tetapi hasil 

tersebut positif hanya pada kelas 1 dan 2, tidak 

didapatkan hasil positif dari IgE spesifik kacang tanah 

tingkat 3 dengan kadar 3,5- 17,5 IU/mL (antibodi 

terdeteksi signifikan, sering menimbulkan gejala klinis 

ketika tersensitisasi) atau lebih. Hal ini tidak sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Eigenmann dan 

kawan-kawan pada tahun 1998 di Swiss pada 31 pasien 

DA dengan usia antara 6 bulan- 20 tahun, didapatkan 

peningkatan IgE spesifik kacang tanah sebesar 9,7%, 

didapatkan sebagian besar dengan derajat keparahan 
11berat.  Kacang tanah dapat menyebabkan inflamasi 

pada DA melalui induksi sistem imun alami (keratinosit, 

sel dendritic, dan sel Natural Killer) maupun imunitas 

adaptif (sel T dan sel B), hal yang mendukung bahwa 

kacang tanah merupakan salah satu faktor pencetus 

eksaserbasi dan tingkat keparahan DA, tetapi terdapat 

beberapa faktor lain yang berperan dalam memperberat 

keparahan DA seper t i  adanya superant igen 

Stapylococcus aereus, alergen hirup maupun alergen 

Malassezia, stres, bahan-bahan iritan, panas, dan 

kelembapan yang semuanya dapat merusak barier 
8,13,14kulit.
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Profil Spesies Candida dari Kandidiasis Vulvovaginalis pada Pasien 
HIV/AIDS yang  Mendapat  Antibiotik Sistemik

(Candida Species Profile of Vulvovaginal Candidiasis  in HIV/AIDS Patients 
Treated With Systemic Antibiotic) 

Dhelya Widasmara, Sunarso Suyoso, Dwi Murtiastutik
Departemen/Staf Medik Fungsional Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga/Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya

ABSTRAK

Latar belakang: Kandidiasis Vulvovaginalis (KVV) merupakan infeksi jamur Candida pada vulva dan vagina, dengan salah 

satu faktor predisposisinya adalah pemberian antibiotik sistemik. Imunitas humoral tidak berperan pada KVV, sehingga KVV 

pada pasien HIV/AIDS sama banyaknya seperti pada pasien KVV yang imunokompeten. Tujuan: Mengetahui profil spesies 

Candida dari KVV pada pasien HIV/AIDS yang diberi antibiotika sistemik. Metode: Penelitian ini bersifat deskriptif untuk 

mengidentifikasi pola spesies Candida dari KVV pada pasien HIV/AIDS yang mendapat antibiotika sistemik dengan kultur 

media Saboroud Dextrose Agar, Cornmeal Tween80 dengan Uji Karbohidrat, dan media CHROM agar Candida. Hasil: 

Antibiotika spektrum luas yang diberikan pada pasien HIV/AIDS dengan KVV di RSUD Dr. Soetomo Surabaya dua kali lebih 

banyak dibanding yang spektrum sempit (66,7% vs. 33,3%), yaitu siprofloksasin (42,8%), seftazidim (19,1%), dan seftriakson 

(4,8%), sedangkan spektrum sempit adalah kotrimoksasol (19,0%) dan rifampisin (14,3%). Simpulan: Pada pasien HIV/AIDS 

yang mendapat antibiotik spektrum luas dan menderita KVV ditemukan C. albicans (57,1%) dan C. glabrata (9,6%), sedangkan 

pada pasien yang diberi antibiotik spektrum sempit ditemukan pula C.albicans (28,6%) dan C. glabrata (4,7%). Tidak ditemukan 

C. dubliniensis pada penelitian ini.

Kata kunci: Candida spp, kandidiasis vulvovaginalis, HIV/AIDS, antibiotik

ABSTRACT

Background: Vulvovaginalis Candidiasis (VVC) is a vulva and vaginal infection of Candida, which one of predisposition factors 

is systemic antibiotics. Humoral immunity does not play a role on VVC, thus VVC in HIV/AIDS patients is as much as VVC in 

immunocompetent patient. Purpose: Identify the profile of Candida sp. of VVC in HIV/AIDS patients who got systemic 

antibiotics. Methods: Descriptional study to identify the pattern of Candida sp. of VVC in HIV/AIDS patient who got systemic 

antibiotic with cultures of Saboroud Dextrose Agar, Cornmeal Tween80 with Carbohydrat Test and Candida CHROM agar. 

Results: Broad-spectrum antibiotics were given to HIV/AIDS patient with VVC at Dr. Soetomo general hospital Surabaya two 

times higher than narrow-spectrum antibiotics (66,7% vs. 33,3%), they were ciprofloxacin (42,8%), ceftazidime (19,1%) and 

ceftriaxone (4,8%); the  narrow-spectrum antibiotics were cotrimoxazole (19,0%) and rifampicin (14,3%). Conclusion: 

C.albicans (57,1%) and C. glabrata (9,6%) were found in VVC of HIV/AIDS patients that have been given broad-spectrum 

antibiotics, while C. albicans (28,6%) & C. glabrata (4,7%) also found in VVC of HIV/AIDS patients that have been given 

narrow-spectrum antibiotics. C. dubliniensis were not found in this study

Key words: Candida spp, vulvovaginal candidiasis, HIV/AIDS, antibiotics

Alamat korespondensi: Dhelya Widasmara, Departement/ Staf Medik Fungsional  Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Rumah 

Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Jln. Mayjen Prof.Dr. Moestopo 6-8 Surabaya 60132, Telp. +62315501605, email: 

dhelyawidasmara@yahoo.com. 

Kandidiasis vulvovaginalis (KVV) merupakan infeksi 

jamur Candida sp. pada vulva dan vagina, dapat 

simtomatis ataupun asimtomatis, dengan hasil 
2pemeriksaan  mikroskopi dan kultur positif.  Salah satu 

faktor predisposisi utama terjadinya KVV adalah 
 3,4,5antibiotik, bukan infeksi HIV/AIDS.  Sebaliknya, 

PENDAHULUAN

Kandidiasis (kandidosis) merupakan sekelompok 

infeksi yang disebabkan oleh Candida albicans atau 

anggota genus Candida lainnya. Organisme ini biasanya 

menginfeksi kulit, kuku, membran mukosa, saluran 
1cerna, dan dapat pula menyebabkan penyakit sistemik.  
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Tabel 1. Faktor - faktor yang memengaruhi infeksi C. albicans 3 ,4

Kondisi  Mukosa vagina Mukosa oral  

% kolonisasi Candida pada individu normal  5–20% ( mean  15%)  40–70% ( mean  50%)

Kandidiasis pada wanita normal/sehat  50–75% Jarang

C. albicans sebagai penyebab 75–90% ≥ 95%  
Faktor predisposisi  
- Antibiotik   
- Hormon kontraseptik(estrogen)  
-

 
Kehamilan

 
-

 
Diabetes mellitus

 
-

 
Steroid sistemik

 -
 

Kandidiasis mukokutan kronis
 -

 
Kemoterapi:

 o
 

Limfoma / hematologic malignancy
 o

 
Transplantasi / allogenic

 -
 

Infeksi HIV/AIDS
 

 
+++  
++  
++

 
++

 
+/–

 +/–
 

 +/–
 +/–
 +/–
 

 
+  
–  

++
 

+++
 

++
 +++
 

 ++
 +++

++++

Infeksi rekuren pada wanita sehat (HIV - negatif) 5–10% (idiopatik) Jarang

Resistensi terhadap antijamur Jarang Umum

pada kandidiasis oral justru faktor predisposisi utama 
3adalah infeksi HIV/AIDS.  (Tabel 1)

Pertahanan imun vagina lebih penting pada 

perubahan lokal yaitu pada sel epitel vagina 

dibandingkan perubahan pada imunitas sistemik, hal ini 

menjelaskan mengapa frekuensi KVV rekuren (KVVR) 

tidak meningkat pada pasien yang terinfeksi HIV/AIDS 
+ 3,4dengan CD4  rendah.  Sebagian besar KVVR 

disebabkan oleh spesies Candida yang sama, yang 

mengembangkan variasi genetik lain dari pada karena 
4resistensi obat antimikotika.

Pertahanan innate terhadap C.albicans pada 

mukosa vagina yaitu sel imun pada mukosa vagina 

sebagai sel efektor anti kandida. Epitel sel menghasilkan 

beberapa sitokin dan kemokin, dan sel endotel 
3menunjukkan fagositik untuk Candida.  Pada mukosa 

vagina ini imunitas selular dan humoral (sel T CD4, 

CD8 dan antibodi) tidak berperan sebagai pelindung, 

sehingga pada pasien immunocompromised seperti 

pasien dengan HIV/AIDS (stadium lanjut), tidak terjadi 
3KVV lebih banyak dan tidak kambuh-kambuh.  

Terapi antibiotik spektrum luas dapat membunuh 

flora normal vagina dan menyebabkan pertumbuhan 

Candida berlebihan. Studi retrospektif oleh McDonald 

dan kawan-kawan menunjukkan hubungan yang jelas 
1antara penggunaan antibiotik oral dan KVV , 

Lactobaccillus vagina normalnya menghambat 

pertumbuhan yang berlebih dari Candida, Lactobacillus 

tersebut menghasilkan  bakteriosin yang dapat 
2menghambat pertumbuhan Candida.   Antibiotik 

sendiri langsung merangsang pertumbuhan Candida 
2 spp.

Pasien HIV/AIDS yang berobat di RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya mayoritas diberi kotrimoksazol 

(antibiotik spektrum sempit) dalam jangka lama selama 

pasien tersebut kontrol ke Unit Rawat Jalan (URJ) 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya untuk mencegah 

Pneumocystic carinii pneumonia (PCP). Sedangkan di 

Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Soetomo Surabaya, 

sering diberikan antibiotik spektrum luas selama 7 hari, 

berupa siprofloksasin, seftazidim, maupun seftriakson 

karena sebagian besar pasien mengalami komplikasi 

lain seperti meningitis atau infeksi lain.

Pada penelitian Hasruliana dan kawan–kawan di 

Surabaya tahun 2007 yang melakukan penelitian pada 

kandidiasis oral (KO) pasien HIV/AIDS  ditemukan C. 

albicans 35,29% dan C. non albicans 64,71%  (C. 
6dubliniensis 14,71%) . C. albicans dan C. dubliniensis 

p a d a  p a s i e n  H I V +  b e r a d a p t a s i  b a i k  y a i t u 

kemampuannya melekat pada epitel di lingkungan oral 
7, dan vagina.  C. dubliniensis  sering dihubungkan 

8,9,10  dengan penyebab utama KO pada infeksi HIV dan 
9jarang pada mulut orang normal.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 

bagaimana profil spesies Candida dari KVV pada 

pasien HIV/AIDS yang telah mendapat antibiotik 

sistemik dan apakah terdapat Candida dubliniensis dari 

KVV pada  pasien HIV/AIDS yang mendapat antibiotik 

sistemik di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

METODE

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif untuk 

mengidentifikasi pola spesies Candida dari KVV pada 

pasien HIV/AIDS yang mendapat antibiotik sistemik. 
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Penelitian ini telah mendapatkan Ethical clearance dari 

Komite Etik Penelitian Kesehatan RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya kemudian dilakukan pengambilan sampel 

selama tiga bulan sejak Maret 2011 di RSUD Dr. 

Soetomo, serta dilakukan pemeriksaan di Laboratorium 

Mikologi Departemen/SMF Kesehatan Kulit dan 

Kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga/ 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan Laboratorium 

Kesehatan Daerah Surabaya.

Populasi penelitian adalah pasien wanita berusia ≥ 

15 tahun dengan HIV/AIDS yang mendapat antibiotik 

sistemik di RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang 

didiagnosis KVV dengan pemeriksaan vagina yaitu 

pemeriksaan basah dan Gram yang terdapat elemen

jamur berupa budding yeast, dan/atau blastospora, 

dan/atau pseudohifa, dan/atau hifa, serta leukosit < 

30/lapang pandang. Kriteria eksklusi pasien yaitu 

memakai obat antijamur sistemik kurang 1 bulan atau 

memakai obat antijamur topikal kurang dari 14 hari 

sebelum penelitian, pasien sedang menstruasi, hamil, 

atau minum pil KB, atau pasien dengan kadar gula acak 

≥ 200 mg/dL.

Kultur Candida dilakukan dengan menanam 

spesimen vagina pada medium Saboroud Dextrose 

Agar, Cornmeal-Tween 80 dan uji karbohidrat, dan 

CHROM agar Candida.

HASIL

Jumlah penggunaan antibiotik spektrum luas 

maupun sempit  pada pasien HIV/AIDS hampir sama di 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Antibiotik spektrum luas 

sering digunakan karena pasien yang datang berobat 

seringkali dengan infeksi yang beragam, antibiotik 

spektrum sempit digunakan pada kasus tertentu. 

Penelitian ini mendapatkan hasil sebagai berikut dari 21 

pasien, pemeriksaan dengan sediaan basah terdapat 

hasil positif sebanyak 14 pasien (66,7%), dengan gram 

positif pada 15 pasien (71,4%) dan dengan kultur 

tumbuh pada semua 21 pasien (100%) (Tabel 2).

Penelitian ini  mendapatkan hasil kultur dari 

hapusan mukosa vagina,  positif untuk Candida yaitu  

C. albicans (85,7%), dan C. glabrata (14,3%), dan tidak 

ditemukan C. dubliniensis (Tabel 3). Dari yang 

mengeluh keputihan positif (81,0%) didapat C.albicans 

14 pasien (66,7%) dan C.glabrata 3 pasien (14,3%), dan 

yang tidak mengeluh keputihan pada 4 pasien dengan 

C.albicans (19,0%) (Tabel 4). 

Sobel dan kawan-kawan, menyebutkan dalam 

penelitian mereka bahwa C. non albicans yang terjadi 

ini dapat disebabkan oleh penggunaan obat antijamur 
11 flukonazol secara luas. Antibiotik yang menghambat 

2anaerob usus merangsang kolonisasi C.glabrata.  

C.dubliniensis pada pasien HIV/AIDS jarang didapat 

pada pasien KVV, sebaliknya sering dijumpai pada 
8,9,10pasien kandidiasis oris.

Semua pasien dalam penelitian ini memiliki kadar 
+ 3CD4  antara 200–300 sel/mm , yaitu 85,7% pada yang 

dengan C.albicans dan 14,3% pada yang C.glabrata 

(tabel 5). Pasien KVV tidak lebih meningkat pada 

keadaan imunokompromais dibandingkan pada 

imunokompeten, pertahanan imun vagina lebih penting 

pada sel epitel vagina, tidak dipengaruhi imunitas 

humoral sehingga KVVR tidak meningkat pada pasien 
.4HIV/AIDS

Pada mukosa oral, terdapat aktivitas CMI (cell-

mediated immunity) lokal dan sistemik, termasuk sel 
+ +TCD4 , CD8  serta resistensi innate air liur, sel epitel, 

3
PMNL, dan makrofag.  Pada mukosa vagina, tidak ada 

aktivitas CMI lokal ataupun sistemik, hanya ada 

resistensi innate dibuktikan dengan relatif kadar yg 

rendah dari epithelial cell mediated anti-Candida 

(semakin menurun pada wanita dengan KVVR) dan 

sedikit sampai tidak ada aktifitas PMNL (leukosit 
3vagina normal) . Pada mukosa vagina ini imunitas  

humoral  tidak  berperan  sebagai  pelindung, sehingga 

pada individu sehat lebih sering terjadi KVV 
3dibandingkan dengan KO . Penggunaan antibiotik 

menjadi faktor predisposisi untuk KVV karena 

antibiotik terutama spektrum luas menghilangkan flora 

bakterial protektif, khususnya Lactobacillus sp. dan 

memungkinkan pertumbuhan berlebihan spesies 
11Candida.

Penelitian oleh Burns dan kawan-kawan juga 

menyatakan bahwa terdapat korelasi antara penggunaan 
12antibiotik dan kolonisasi vagina serta kandidiasis.

Pada penelitian ini (Tabel 6), pasien HIV/AIDS 

yang mendapat antibiotik spektrum luas sistemik 

(66,7%) terjadi  KVV dua kali lebih banyak 

dibandingkan dengan yang mendapatkan antibiotik 

spektrum sempit (33,3%). Temuan spesies C. albicans 

pada pasien dengan penggunaan antibiotik spektrum 

luas sebanyak 57,1% dan pada pasien dengan 

penggunaan antibiotik spektrum sempit 28,6%. Temuan 

spesies C. glabrata pada pasien dengan penggunaan 

antibiotik spektrum luas sebanyak 9,6% dan pada pasien 

dengan penggunaan antibiotik spektrum sempit 4,7%.

Hasil ini memiliki kemiripan dengan penelitian 

oleh Jackson dan kawan-kawan yang menunjukkan 
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Tabel 2 . Hasil pemeriksaan sediaan basah, Gram, dan kultur

Hasil Pemeriksaan

 

Jumlah (%)

 

Sediaan Basah

 

Positif 14 (66,7 %)
 

Negatif
 

7 (33,3 %)
 

Jumlah 21  (100 %)
 

Gram
  

Positif
 

15 (71,4 %)
 

Negatif
 

6 (28,6 %)
 

Jumlah  21  (100 %)  

Kultur  

 Positif 21 (100%)  

 Negatif 0     (0%)  

Jumlah 21 (100 %)  

Tabel 3. Hasil identifikasi spesies penyebab KVV  
   

Hasil Kultur
 

Jumlah (%)
 

Candida albicans 18 (85,7 %)  

Candida glabrata 3 (14,3 %)  

Candida dubliniensis 0      (0 %)  

Jumlah 21  (100 %)  

Tabel 4. Distribusi spesies penyebab KVV berdasarkan keluhan keputihan  
   

Keluhan Keputihan Hasil Kultur  
Jumlah (%)  

C. albicans  C. glabrata  

Ya 14 (66,7%) 3 (14,3%)  17 (81,0%)  

Tidak   4 (19,0%) 0      (0%)    4 (19,0%)  
Jumlah 18 (85,7%) 3 (14,3%)  21  (100%)  

  

Kadar CD4
+

 (sel/mm
3
) 

Hasil Kultur  
Jumlah (%)  

+Tabel 5. Distribusi spesies penyebab KVV berdasarkan kadar CD4    

C. albicans  C. glabrata  
< 200 0 0  0  

200–300 18 (85,7 %)  3 (14,3 %)  21 (100 %)  
> 300

 
0

 
0

 
0

 
Jumlah 18 (85,7 %)

 
3 (14,3 %)

 
21  (100 %)

 

Antibiotika
 

Hasil Kultur

Tabel 6. Distribusi spesies penyebab KVV berdasarkan riwayat penggunaan antibiotik 

    

 

Jumlah (%)
C. albicans

 
C. glabrata

 

Spektrum luas
    

Seftriakson
   

0      (0%)
 

1 (4,8%)
   

1   (4,8%)

Siprofloksasin   9 (42,8%)  0    (0%)    9 (42,8%)

 Seftasidim   3 (14,3%)  1 (4,8%)    4 (19,1%)

Jumlah 12 (57,1%)  2 (9,6%)  14 (66,7%)

Spektrum sempit    

Kotrimoksasol  4 (19,0%)  0    (0%)    4 (19,0%)

Rifampisin
  

2 (  9,6%)
 

1 (4,7%)
   

3 (14,3%)

Jumlah
 
6 (28,6%)

 
1 (4,7%)

   
7 (33,3%)
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adanya hubungan antara penggunaan antibiotik dan 
13pertumbuhan spesies Candida pada kasus KVV.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Umeh dan 

Umeakanne tahun 2010 mengungkapkan bahwa 

intervensi untuk melawan infeksi jamur pada wanita 

dengan infeksi HIV harus ditujukan kepada kelompok 
14wanita yang rentan.   Namun, yang perlu menjadi 

perhatian bahwa jenis atau spesies kandida yang 

menyerang dan tes sensitivitas sebaiknya tetap 

dilakukan, karena dari berbagai spesies kandida yang 

ditemukan pada isolat sekret vagina, hanya sedikit 
15spesies yang sensitif terhadap flukonazol.

Antibiotik spektrum luas menyebabkan KVV pada 

pasien dengan HIV/AIDS di RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya dua kali lebih banyak dibanding pada pasien 

yang mendapat antibiotika spektrum sempit (66,7% vs. 

33,3%). Pada pasien HIV/AIDS yang telah diberikan 

antibiotik spektrum luas sistemik dan menderita KVV 

ditemukan spesies Candida albicans (57,1%) dan 

Candida glabrata (9,6%), sedangkan pada pasien yang 

diberikan antibiotik spektrum sempit ditemukan pula 

spesies Candida albicans (28,6%) dan Candida 

glabrata (4,7%). Tidak ditemukan adanya Candida 

dubliniensis pada pasien HIV/AIDS yang mendapat 

antibiotik dan menderita KVV di RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya.
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Studi Retrospektif: Trikomoniasis 
 
(A Retrospective Study: Trichomoniasis)  

Umi Miranti, Dwi Murtiastutik
Departemen/Staf Medik Fungsional Kesehatan Kulit dan Kelamin

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga/Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya

ABSTRAK

Latar Belakang: Trikomoniasis adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh Trichomonas vaginalis, penyebab uretritis 

pada laki-laki dan vaginosis pada wanita. Tujuan: Mengetahui gambaran umum pasien baru Trikomoniasis di Divisi Infeksi 

Menular Seksual (IMS) Instalasi Rawat Jalan (IRJ) Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode tahun 

2008-1012. Metode: Penelitian ini dilakukan secara retrospektif dengan mengevaluasi rekam medik pasien Trikomoniasis 

meliputi jumlah kunjungan pasien, umur, jenis kelamin, status pernikahan, jenis pekerjaan, keluhan pasien, lama sakit, waktu 

koitus suspektus, pasangan seksual, riwayat pengobatan sebelumnya, sifat duh tubuh, pemeriksaan laboratorium, 

penatalaksanaan, dan follow up. Hasil: Jumlah pasien trikomoniasis sebanyak 31 pasien (0,65%) dari jumlah kunjungan pasien 

baru Divisi IMS. Usia terbanyak adalah kelompok umur 25-44 tahun dan semua pasien berjenis kelamin perempuan. Keluhan 

terbanyak pasien Trikomoniasis adalah duh tubuh vagina yang dirasakan gatal dan sifat keluhan berupa duh tubuh yang purulen. 

Hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan Trichomonas vaginalis dari sediaan basah pada 31 (100%) pasien. Sebanyak 12 

(38,7%) pasien tidak melakukan kontrol ulang. Simpulan: Keluhan terbanyak trikomoniasis adalah duh tubuh yang dirasakan 

gatal dan bersifat purulen. Pada pemeriksaan basah ditemukan Trikomonas vaginalis dan pengobatan trikomoniasis adalah 

dengan metronidazole.

Kata kunci : trikomoniasis, infeksi menular seksual, penelitian retrospektif.

ABSTRACT

Background: Trichomoniasis is sexually transmitted infection caused by Trichomonas vaginalis. It caused urethritis on male and 

vaginitis on female. Purpose: To find out the general description of new patient of Trichomoniasis in Sexually Transmitted 

Infection Division, Departement of Dermato-veneorology of Dr. Soetomo General Hospital Surabaya from Januari 2008 to 

December 2012. Methods: Retrospective study method was performed by evaluating medical record of Trichomoniasis patient 

including the patient's visitation, age, gender, marital status, occupation, patient's complain, periode of illness, coitus suspectus, 

sexual partner, the history of previous treatment, the description of genital discharge, laboratory examination, management, and 

follow up. Results: There were 31 patients with Trichomoniasis. The majority of age was 25-44 years old. The most complained 

is itching genital discharge, and the most characteristic is purulent. Trichomonas vaginalis was found in all patients on wet 

preparation. 12 patients did not return to the hospital anymore. Conclusions: Based on 5 years data in medical record, most of 

patient complained about itchy genital discharge, and the most characteristic is purulent. In all patient's found Trichomonas 

vaginalis in wet preparation and the main therapy of trichomoniasis is metronidazole.

Key words: trichomoniasis, sexually transmitted infection, retrospective study.

Korespondensi: Umi Miranti, Departemen/Staf Medik Fungsional Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran 

Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo, Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 6-8 Surabaya 60131, 

Indonesia. Telepon: +62315501609, e-mail: umi.miranti@gmail.com

PENDAHULUAN 

Tr ikomonias is  merupakan infeks i  yang 

disebabkan oleh protozoa yaitu Trichomonas vaginalis, 

umumnya akibat hubungan seksual dan sering 

menyerang saluran urogenitalis bagian bawah wanita 
1 ataupun laki-laki. Prevalensi Trikomoniasis sebesar 

200 juta kasus wanita yang tersebar di seluruh dunia. 

Ditemukan 3-4 juta pasien Trikomoniasis per tahun di 

Amerika Serikat tahun 1974; 2,5-3 juta kasus terjadi 

pada wanita. Studi terbaru menyatakan prevalensi 

Trikomoniasis yang terjadi pada wanita muda (usia 15-
225 tahun) sekitar 2,8%. Tahun 2005-2009, tercatat  

sebesar 42 pasien baru Trikomoniasis atau merupakan 

0,1% dari jumlah kunjungan baru Di Divisi IMS URJ 
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Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo 
3 Surabaya. Didapatkan perbedaan angka kejadian 

Trikomoniasis di beberapa klinik, ditemukan 5% wanita 

yang berkunjung ke Klinik Keluarga, 13-25% wanita 

datang ke Klinik Kandungan dan 50-75% pada 

prostitusi terserang infeksi. Hal tersebut menunjukkan 

hubungan  an ta ra  t ingginya  angka  ke jad ian 

Trikomoniasis dengan tingkat aktivitas seksual. 

Trikomoniasis mempunyai hubungan dengan 

peningkatan serokonversi virus HIV pada wanita. 

Wanita yang menderita Trikomoniasis meningkatkan 
4,5 transmisi HIV dua kali lipat. Diagnosis Trikomoniasis 

sulit dilakukan karena adanya gejala klinis yang tidak 

khas baik pada laki-laki maupun wanita. Sebagian 

wanita mengeluh adanya cairan vagina yang berwarna 

kuning kehijauan, berbusa, dan berbau, serta adanya 

iritasi pada vulva. Sebanyak 25-50% pasien mengeluh 

gatal pada vagina, selain itu dapat juga terjadi 

dispareuni, disuria, dan nyeri abdomen bagian bawah. 

Trikomoniasis pada sebagian besar laki-laki bersifat 
1,6 asimtomatis. Diagnosis pasti trikomoniasis adalah 

dengan menemukan organisme penyebab yang dapat 

dilihat dengan pemeriksaan basah atau dengan 
1menggunakan mikroskop lapangan gelap.

Permasalahan Trikomoniasis adalah banyak 

wanita yang terkena infeksi ini tidak memberikan gejala 

(asimtomatis) sehingga sering diabaikan. Komplikasi 

Trikomoniasis pada wanita sering menimbulkan 

endometritis, salpingitis, dan infertilitas. Apabila terjadi 

pada ibu hamil dapat menyebabkan kelahiran prematur 

dan bayi lahir dengan berat badan kurang. Keluhan 

utama yang dialami oleh pasien Trikomoniasis pada 

wanita adalah keputihan yang berbau dan dapat juga 

gatal serta dapat juga diiringi dengan iritasi pada vulva

 sehingga dapat menurunkan kualitas hidup.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran 

umum pasien Trikomoniasis, melakukan evaluasi 

jumlah pasien baru, penegakan diagnosis, dan  

penatalaksanaan Trikomoniasis di Divisi IMS URJ 

Kesehatan Kulit dan Kelamin IRJ RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya selama kurun waktu 5 tahun (tahun 2008-

2012). Manfaat penelitian ini adalah dapat dilakukan 

perbaikan penegakan diagnosis dan penatalaksanaan 

Trikomoniasis pada waktu yang akan datang.

METODE

Data penelitian diambil dari catatan medik pasien 

Trikomoniasis yang datang berobat di Divisi IMS URJ 

Kesehatan Kulit dan Kelamin IRJ RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya periode 1 Januari 2008 sampai 31 Desember 

2012. Dicatat jumlah pasien baru, umur, jenis kelamin, 

status pernikahan, jenis pekerjaan, pasangan seksual, 

keluhan utama, waktu coitus suspectus, macam duh 

tubuh vagina, lama sakit, pemeriksaan laboratorium, 

penatalaksanaan, dan follow up. 

HASIL

Selama kurun waktu 5 tahun didapatkan 31 pasien 

baru yang merupakan 0,65% dari jumlah kunjungan 

pasien baru Divisi IMS dan 0,08% dari jumlah 

kunjungan pasien baru URJ Kesehatan Kulit dan 

kelamin RSU Dr. Soetromo Surabaya. Jumlah pasien 

baru Trikomoniasis terbanyak didapatkan pada tahun 

2008, yaitu sebesar 10 pasien (Tabel 1).

Kelompok umur pasien terbanyak didapatkan 

pada kelompok umur 25-44 tahun, yaitu sebanyak 17 

(54,8%) pasien, sedangkan umur pasien termuda adalah 

20 tahun dan tertua 51 tahun. Semua pasien berjenis 

kelamin perempuan (Tabel 2).

Status pernikahan pasien pada penelitian ini 

didapatkan 25 (80,6%) pasien sudah menikah dan 6 

(19,4%) pasien belum menikah. Berdasarkan anamnesis 

didapatkan pasangan seksual pasien terbanyak adalah 

suami sebanyak 19 pasien (61,3%), 11 (35,5%) pasien 

menyangkal mempunyai pasangan seksual, dan 1 

(3,2%) pasien multipartner. 

Keluhan utama pasien terbanyak berupa duh tubuh 

vagina yang dirasakan gatal sebanyak 18 (58,1%) 

pasien, sedangkan lama keluhan utama terbanyak 

adalah > 14 hari sebanyak 16 (51,6%) pasien, dan sifat 

keluhan terbanyak adalah kumat-kumatan yaitu pada 21 

(67,7%) pasien (Tabel 3). Macam duh tubuh vagina

didapatkan terbanyak berupa purulen sebanyak 14 

(45,2%) pasien (Tabel 4).

Dari 31 pasien baru Trikomoniasis semuanya 

dilakukan pemeriksaan laboratorium penunjang berupa 

sediaan basah dan sediaan gram, dengan hasil sebanyak 

31 (100%) pasien ditemukan Trichomonas vaginalis, 

sedangkan kuman Diplococcus gram negatip, dan Clue 

cells tidak ditemukan (Tabel 5).

Diagnosis terbanyak adalah Trikomoniasis 

sebanyak 25 (80,6%) pasien, diikuti 3 (9,7%) pasien 

Trikomoniasis disertai Kondiloma Akuminata, dan 

pasien Trikomoniasis yang disertai Kista Bartholin, 

Abses Bartholin, dan Herpes Genitalis masing-masing 

sebanyak 1 (3,2%) pasien (Tabel 6). 

Pengobatan terbanyak yang diberikan adalah 

metronidazole 2x500 mg yaitu sebanyak 21 (67,7%) 
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Pasien baru 

Tahun
 

Jumlah 

(%)2008 

(%) 
2009 

(%) 
2010  

(%)  
2011  

(%)  
2012  

(%)

Trikomoniasis 10 5 3  4 9  31

Divisi I MS  958 
(1,04)

 

970 
(0,51)

 

1093  
(0,27)

 

897  
(0,44)

 

823  
(1,09)

 

4741

(0,65)

URJ Kulit & 

Kelamin
 

5847
 (0,17)
 

5949
 (0,08)
 

7019
 (0,04)

7654
 (0,05)

8924
 (0,10)
 

35393

(0,08)

Tabel 2.  Distribusi kelompok umur pasien baru Trikomoniasis di Divisi I MS URJ Kulit dan Kelamin RSU Dr. Soetomo 
Surabaya Periode 2008 - 2012

   

        

Jenis 

kelamin

Kelompok Umur  
 

Tahun Jumlah 
(%)

 
Jumlah 

(%)
2008

 
2009

 
2010

 
2011

 
2012

 

L
 

P
 

L
 

P
 

L
 

P
 

L
 

P
 

L
 

P
 

L
 

P
 

 
< 1

 
0

 
0

 
0

 
0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 1 – 4 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0

 5 - 14 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0

15 - 24 0 3 0 0 0 1 0  2  0  1  0      7  

(22,6 )  

7

(22,6)

25 - 44 0 6 0 4 0 2 0  2  0  3  0  17 

(54,8)
 

17

(54,8)

45 -
 

64
 

0
 

1
 

0
 

1
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

5
 

0
 

7 

(22,6)
 

7

(22,6)


 

65
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0

Jumlah

 

0

 

10

 

0

 

5

 

0

 

3

 

0

 

4

 

0

 

9

 
0  

(0)

31 

(100)

31

(100)10

 

5 3 4 9

pasien. Dari 31 pasien yang datang kembali untuk 

kontrol, 10 (32,3%) pasien datang kontrol sebanyak 1 

kali, 7 (22,6%) pasien kontrol 2 kali, dan 2 (6,4%) pasien 

kontrol > 3 kali, sedangkan yang tidak datang kontrol 

sebanyak 12 (38,7%) pasien. 

PEMBAHASAN

Dalam kurun waktu antara Januari 2008 sampai 

Desember 2012 didapatkan jumlah kasus baru 

Trikomoniasis sebanyak 31 pasien yang merupakan 

0,65% dari seluruh kasus baru IMS di Divisi IMS URJ 

Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya, dan bila dibandingkan dengan kunjungan 

kasus baru di URJ Kesehatan Kulit dan Kelamin pada 

tahun yang sama adalah 0,08% (Tabel 1). Didapatkan 

kecenderungan penurunan kunjungan  Trikomoniasis 

selama 3 tahun berturut-turut, tetapi mengalami 

peningkatan kembali pada tahun 2011 dan 2012. Hal itu 

kemungkinan awalnya pasien mencari pengobatan di 

klinik pengobatan swasta atau pasien dengan keluhan 

ringan berusaha mengobati sendiri penyakitnya. Tetapi 

pada tahun berikutnya setelah tidak sembuh, pasien baru 

berobat ke URJ Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya, sehingga angka tersebut belum 

dapat mencerminkan jumlah kasus yang ada di 

masyarakat.

Kelompok umur terbanyak pasien Trikomoniasis 

selama tahun 2008 – 2012 adalah kelompok umur 25 – 

44 tahun, yaitu sebanyak 17 (54,8%) pasien (Tabel 2). 

Keadaan vagina tidak mendukung untuk pertumbuhan 

Trichomonas vaginalis pada usia pubertas karena 
1dinding vagina masih tipis.  Insidensi Trikomoniasis 

meningkat secara dramatis pada orang dengan aktivitas 

seksual yang tinggi dan pada wanita usia reproduktif 

yang biasanya terjadi pada dekade ke-2 dan ke-3, 

walaupun prevalensi Trikomoniasis pada usia 

Tabel 1.  Distribusi pasien baru Trikomoniasis di Divisi IMS dan URJ Kesehatan Kulit dan Kelamin IRJ RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya Periode 2008 - 2012
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Keluhan utama 

Tahun
 

Jumlah (%)

n=31
2008 

(%) 

n=10 

2009 

(%)  

n=5 

2010  

(%)   

n=3  

2011  

(%)  

 n=4  

2012  

(%)  

 n=9  

Gatal 7 (70,0 ) 3 (60,0 ) 1 (33,3 )  3  (75,0 )  4  (44,5 )  18  (58,1 )

Nyeri 2 (20,0 ) 1 (20,0 ) 2 (66,7 )  0  0  5  (16,1 )

Panas bila BAK 0 0 1 (33,3 )  0  0  1  (  3,2 )

Perih 1
 

(10,0 )
 

0
 

1
 
(33,3 )

 
1

 
(25,0 )

 
0

 
3

 
(

 
9,7 )

Tanpa keluhan 3 (30,0 ) 2 (40,0 ) 0 1 (25 ,0) 5 (55,6 ) 11 (35,5 )

Macam duh 

tubuh vagina 

Tahun  

Jumlah (%)2008 

(%) 

2009 

(%) 

2010  

(%)  

2011  

(%)  

2012  

(%)  

Purulen 7 (70,0) 0 2 (66,7)  0  5 (55,6)  14  (45,2)

Mucous
 

2 (20,0)
 

1 (20,0)
 

1 (33,3)
 

3 (75,0)
 
2 (22,2)

 
9

 
(29,0)

Serous 1 (10,0)
 

4 (80,0)
 

0
 

1 (25,0)
 
2 (22,2)

 
8

 
(25,8)

Jumlah 10(100) 5 (100) 3 (100) 4 (100) 9 (100) 31 (100)

Hasil 

Pemeriksaan
 

laboratorium 

(+) 

Tahun  

Jumlah (%)

n=312008
 

 (%) n= 10 

2009
  

(%)  

n=5 

2010
 

(%)  

n=3 

2011
 

(%)  

n=4  

2012
 

(%)  

n=9  

Sediaan Basah      

- Monilia 0 0 0 0  0  0

- Trichomonas 10 (100) 5 (100) 3 (100) 4 (100) 9 (100) 31 (100)

Sediaan Gram: 
     

- Monilia
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0

- Diplococcus
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0

- Clue cell 0 0 0 0 0 0

Tabel 5.  Distribusi hasil pemeriksaan laboratorium pasien baru Trikomoniasis di Divisi IMS URJ Kesehatan Kulit dan Kelamin 
RSU Dr. Soetomo Surabaya Periode 2008 - 2012

Tabel 4.  Distribusi macam duh tubuh vagina pasien baru Trikomoniasis di Divisi IMS URJ Kesehatan Kulit dan Kelamin IRJ 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya Periode 2008 - 2012

Tabel 3.  Distribusi keluhan utama pasien baru Trikomoniasis di Divisi IMS URJ Kesehatan Kulit dan Kelamin IRJ RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya Periode 2008 - 2012

1,2,7  reproduktif belum diketahui penyebabnya. Pada 

penelitian ini semua pasien adalah perempuan sebanyak 

31 (100%). Hal ini sesuai dengan kepustakaan yang 

menyatakan bahwa diagnosis Trikomoniasis pada laki-

laki tidak sesering pada perempuan karena gejala 

Tr ikomonias is  pada laki- laki  lebih  bers i fa t 
2,3,7asimtomatik.

Didapatkan 25 (80,6%) pasien sudah menikah. 

Salah satu predisposisi yang dihubungkan dengan 

meningkatnya insidensi kolonisasi dan infeksi 

Trichomonas vaginalis adalah peningkatan aktivitas 

seksual sehingga tipikal pasien trikomoniasis adalah 

perempuan dan laki-laki yang sudah menikah atau 
1,7,8seksual aktif. 

Didapatkan pasangan seksual terbanyak adalah 

suami yaitu sebanyak 19 (61,3%) pasien. Hubungan 

seksual dianggap sebagai faktor penting sebagai 

penularan. Hal ini berdasarkan beberapa data 

epidemiologi yang menyebutkan bahwa Trichomonas 

vaginalis  lebih banyak dijumpai pada wanita usia 

seksual aktif, insidensi meningkat pada wanita dengan 

banyak mitra seksual. Insidensinya dapat meningkat 

sebanyak 50-60% pada wanita pekerja seks 
1,2,8,9komersial. Pada data ini waktu coitus suspectus  

bervariasi, paling banyak adalah 1-7 hari yaitu sebanyak 

12 (38,7%) pasien. Masa inkubasi T. vaginalis sampai 
1timbul gejala sekitar 2-28 hari.

Keluhan utama terbanyak yang dirasakan oleh 
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Diagnosis
 Tahun

Jumlah (%)2008
 

(%)
 2009

 

(%)
 2010

 

(%)
 2011

 

(%)
 2012

 

(%)
 

Trikomon iasis
 

8
 

(80,0) 
4
 

(80,0 ) 
3

 

(100 )  
2

 

(50,0)  
8

 

(88,9 )  
25

 
(80,6 )

Trikomoniasis + 

kondiloma akuminata 
 

1 
(10,0) 

 

0 

 

0  

 

2  
(50,0)  

 

0  3  (  9,7 )

Trikomoniasis +abses 

bartholin 

0 1 
(20,0 ) 

0  0  0  1  (  3,2 )

Trikomoniasis + kista 

bartholin
 

0 0 0  0  1  
(11,1 )

 

1  (  3,2 )

Trikomoniasis + 

herpes g enitalis
 

 
1
 (10,0)

 

 
0

 
0

 
0

 
0 1 ( 3,2 )

Jumlah
10

 (100)

5

 (100)

3

 (100)

4

 (100)

9

 (100)
31 (100)

pasien adalah adanya duh tubuh vagina yang gatal, yaitu 

18 (58,1%) pasien (Tabel 3). Hal itu sesuai kepustakaan 

yang menyatakan bahwa keluhan simtomatis yaitu 

adanya duh tubuh vagina yang disertai rasa iritasi atau 
1,10gatal pada vulva dapat mencapai 23-82%.  Pasien 

tanpa keluhan sebanyak 11 (35,5%) pasien. Banyaknya 

pasien tanpa keluhan sesuai dengan kepustakaan yang 

menyatakan bahwa hanya 20-50% saja wanita dengan 
8,11Trikomoniasis yang mempunyai keluhan.  Keluhan 

klasik lainnya dapat berupa duh tubuh vagina yang 

berbau, dispareunia, disuria, dan nyeri perut bagian 

bawah, jadi sebenarnya tidak ada keluhan yang benar-
1,12benar spesifik untuk Trikomoniasis.

Lama keluhan utama yang dirasakan oleh pasien 

sebelum berobat yang terbanyak lebih dari 14 hari yaitu 

16 (51,6%) pasien. Sifat keluhan utama pasien 

trikomoniasis yang terbanyak adalah kumat-kumatan 

yaitu 21 (67,7%) pasien. Data ini menggambarkan 

keluhan yang ditimbulkan bersifat individual sehingga 

pada sebagian pasien dirasakan tidak terlalu 

mengganggu dan sebagian lainnya mengganggu 

sehingga cepat mencari pengobatan ke klinik 

pengobatan ataupun berobat sendiri. Dikatakan gejala 

atau keluhan pada pasien Trikomoniasis ini sering 

timbul dan berulang, terutama apabila pasien tidak 

memahami tentang penyebab dari penyakit ini, terdapat 

ketidakpatuhan terhadap terapi dan tidak merubah 

perilaku seksualnya. Diperlukan pemeriksaan dan 

pengobatan terhadap pasangan seksual untuk mencegah 

supaya tidak terjadi infeksi “ping-pong” dan 

menghindari pemakaian barang-barang yang mudah 
1menimbulkan transmisi.

Duh tubuh vagina terbanyak adalah purulen 

sebanyak 14 (45,2%) pasien (Tabel 4). Data ini sesuai 

dengan kepustakaan yang menyatakan bahwa duh tubuh 

homogen dengan sekret kuning kehijauan, kekuning-
1,8,12,13kuningan, berbusa, dan berbau tidak enak.

 Pada setiap pasien di Divisi IMS URJ 

Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya yang pada pemeriksaan ditemukan adanya 

duh tubuh vagina dilakukan pemeriksaan laboratorium 

rutin berupa sediaan basah dan Gram. Pada penelitian 

ini setiap pasien dilakukan pemeriksaan sediaan basah 

dan Gram pada 31 pasien (100%) dan ditemukan 

Trichomonas vaginalis  (Tabel 5).  Diagnosis 

Trikomoniasis kurang tepat bila hanya berdasarkan 

gambaran klinis. Pemeriksaan basah ditemukan parasit

Trichomonas vaginalis berbentuk ovoid yang lebih 

besar dari sel polymorphonuclear (PMN) sehingga 

semua pasien didiagnosis Trikomoniasis. Pada 

pemeriksaan ini juga dapat dilihat pergerakan 
1,8Trichomonas vaginalis.  Cara lain adalah melalui 

kultur sekret vagina atau uretra pada pasien akut atau 

kronik. Kultur dilakukan jika klinis Trikomoniasis 

mendukung tetapi hasil pemeriksaan basah tidak 

ditemukan T. vaginalis. Kultur menjadi standar baku 
1,8,14,15terkini untuk menegakkan diagnosis.

Pengobatan yang terbanyak adalah pengobatan 

tunggal metronidazole 2x500 mg yaitu pada 21 (67,7%) 

p a s i e n .  M a c a m  o b a t  Tr i k o m o n i a s i s  y a n g 

Tabel 6.  Distribusi diagnosis pasien baru Trikomoniasis di Divisi IMS URJ Kesehatan Kulit dan Kelamin IRJ RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya Periode 2008 – 2012
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Dari data diperoleh pasien yang tidak kontrol 

sebanyak 12 (38,7%) pasien. Hal ini kemungkinan 

disebabkan pasien merasa penyakitnya sudah sembuh, 

mencoba meneruskan pengobatan sendiri, kekurangan 

biaya, pergi ke tempat pengobatan lain, atau kurangnya 

edukasi tentang penyakit trikomoniasis tersebut.

KEPUSTAKAAN

1.  Murtiastutik D. Bakterial Vaginosis. Dalam: 

Barakbah J, Lumintang H, Martodihardjo S, editor. 

Infeksi menular seksual. Surabaya: AUP; 2008. p. 

65-71.

2.  Sutton M, Sternberg M, Koumans E, McQuillan G, 

Stuart B. The prevalence of Trichomonas vaginalis 

infections among reproductive-age women in the 

United States 2001-2004. CID 2007; 45: 1319-25.

3.  Ikaputri N. Pasien baru Trikomoniasis di Divisi 

Infeksi Menular Seksual Kesehatan Kulit dan 

Kelamin RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode 

Januari 2005-Desember 2009. BIKKK 2011; 23(2): 

117-23.

4.   Johnston V, Mabey D. Global epidemiology and 

control of Trichomonas vaginalis. Curr Opin Infect 

Dis 2008; 21: 56-64.

5.    Leon S, Konda K, Bernstein K, Pajuelo J, Rosasco 

A, Caceres C, et al. Trichomonas vaginalis infection 

and associated risk factors in a socially-

marginalized

      female population in Coastal Peru. Infect Dis 

Obstet  Gynecol 2009: 1-5.

6.    Sherrard J, Ison C, Moody J, Wainwright E, Wilson 

J, Sullivan A. United Kingdom national guideline on 

212

Vol. 26 / No. 3 / Desember 2014BIKKK - Berkala Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin - Periodical of Dermatology and Venereology



Urtikaria dan Angioedema: Studi Retrospektif
 
(Urticaria and Angioedema: Retrospective Study)

Nadia Wirantari, Cita Rosita Sigit Prakoeswa
Departemen/Staf Medik Fungsional Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga/Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo  Surabaya

ABSTRAK

Latar Belakang: Urtikaria dan angioedema merupakan kelainan kulit yang sering dijumpai. Angioedema dapat menyebabkan 

obstruksi nafas sehingga merupakan kegawatdaruratan dan lesi urtikaria yang bertahan lebih dari 72 jam merupakan indikasi 

pasien rawat inap. Gambaran pasien urtikaria dan angioedema di Instalasi Rawat Inap Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD Dr. 

Soetomo belum pernah diteliti. Tujuan: Mengetahui gambaran umum, lama rawat, faktor pencetus, gambaran klinis, dan 

penatalaksanaan pasien urtikaria dan angioedema di Instalasi Rawat Inap Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo 

periode 2011-2013. Metode: Studi retrospektif terhadap rekam medik pasien baru urtikaria dan/atau angioedema selama periode 

1 Januari 2011 sampai 31 Desember 2013. Data kunjungan, data dasar, anamnesis, pemeriksaan fisik, penatalaksanaan 

diagnostik, dan terapi dikelompokkan kemudian dianalisis. Hasil: Terdapat 42 pasien pasien baru urtikaria dan/atau angioedema 

(2,3% dari seluruh pasien kulit dan kelamin di Instalasi Rawat Inap), lama rawat terbanyak 4-6 hari (57,1%), dengan keluhan 

utama gatal, bentol, dan bengkak (42,8%), lama keluhan kurang dari 6 minggu (92,9%), baru pertama (54,8%), dan lama episode 

urtikaria <72 jam (45,3%). Efloresensi kulit terbanyak adalah urtika disertai angioedema (38,1%), pemeriksaan darah lengkap 

dan urin lengkap rutin dilakukan (100% dan 97,6%), pengobatan terbanyak adalah kombinasi kortikosteroid dan antihistamin H1 

(64,0%). Simpulan: Urtikaria disertai angioedema merupakan yang tersering dijumpai pada pasien urtikaria di Instalasi Rawat 

Inap, sehingga terapi antihistamin H1 dengan kombinasi kortikosteroid sering dibutuhkan.

Kata kunci: urtikaria, angioedema, retrospektif.

ABSTRACT 

Background: Urticaria is a common disorder that often presents with angioedema. Angioedema which may lead to laryngeal 

involvement, asphyxiation, and urticaria lasting more than 72 hours, are indications of hospitalization. Purpose: To describe the 

distribution, duration of hospitalization, trigger factor, clinical form, diagnostic, and therapeutic approach in urticaria and 

angioedema patients in Dermaro-venerelogy Departement Dr. Soetomo General Hospital during year 2011-2013. Methods: 

Retrospective study using medical records of new patients with urticaria and/ or angioedema in Dermatovenereology Ward 
st thduring 1  January 2011 until 31  December 2013. Basic data, anamnesis, physical examination, diagnostic, and therapeutic 

approach are recorded. Results: There were 42 new patients with urticaria and/or angioedema (2.3% of all Dermatoveneorology 

inward patients), with mean length of stay 4-6 days (57.1%), chief complaint of itch, hives, and swelling (42.8%), lesions occur 

for less than 6 weeks (92.9%), for the first time (54.8%), with episodes of less than 72 hours (45.3%). Urtica and angioedema were 

the most often clinical findings (38.1%), complete blood count and urinalysis were routinely examined (100% and 97.6% 

respectively). Treatment combination of corticosteroid and antihistamin H1 was the most commonly prescribed (64.0%). 

Conclusion: Urticaria along with angioedema was the most common condition in inward patients, thus combination therapy of 

antihistamin H1 and corticosteroid were most often needed.

Key words: urticaria, angioedema, retrospective study.

Alamat korespondensi: Nadia Wirantari, Departemen/Staf Medik Fungsional Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran 

Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo, Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 6-8 Surabaya 60131, 

Indonesia. Telepon: +62315501609, email: nadiawirantari@yahoo.com

PENDAHULUAN

Urtikaria merupakan suatu kelompok penyakit 

yang mempunyai kesamaan pola reaksi kulit yang khas 

yaitu perkembangan lesi kulit urtikarial yang berakhir 1-

24 jam dan/atau angioedema yang berakhir sampai 72 
1,2jam.  Sampai saat ini data tentang pasien urtikaria dan 

angioedema yang dirawat di Instalasi Rawat Inap RSUD 

Dr. Soetomo belum diteliti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Urtikaria dan angioedema adalah salah satu 

masalah kesehatan yang umum dijumpai di dunia. 

Urtikaria akut memiliki  durasi kurang dari 6 minggu
3sedangkan urtikaria kronik lebih dari 6 minggu.  

Urtikaria akut biasanya dapat ditangani dengan mudah, 

namun adanya manifestasi klinis angioedema dapat 

menyebabkan obstruksi nafas apabila mengenai laring 
4dan merupakan suatu kegawatan.  Urtikaria kronis 

diasosiasikan dengan tingginya angka morbiditas dan 

penurunan kualitas hidup. Angioedema dan lesi 

urtikaria yang bertahan lebih dari 72 jam merupakan 
2indikasi pasien dirawat di rumah sakit.  

Pendekatan klinis yang dilakukan terhadap pasien 

urtikaria atau angioedema meliputi riwayat penyakit,

 pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan diagnostik 
3 untuk mencari penyebab dan tipe urtikaria.

Penatalaksanaan utama pada semua bentuk urtikaria 

adalah identifikasi dan penghindaran faktor pencetus 

serta pemberian antihistamin (AH) dengan pilihan 

utama AH1. Pasien dengan urtikaria hebat atau 
1-3angioedema dapat ditambahkan terapi kortikosteroid.

Penelitian retrospektif ini dilakukan untuk 

mengetahui gambaran umum pasien urtikaria dan 

angioedema dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu 

tahun 2011-2013 di Instalasi Rawat Inap Kesehatan 

Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo Surabaya, 

diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

faktor risiko, gambaran klinis, evaluasi pemeriksaan, 

serta terapi urtikaria dan angioedema yang banyak 

ditemukan di masyarakat.

METODE

Penelitian ini dilakukan secara retrospektif dengan 

melihat rekam medik pasien baru urtikaria dan/atau 

angioedema yang dirawat di Instalasi Rawat Inap 

Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya selama periode 1 Januari 2011 hingga 31 

Desember 2013. Dilakukan pencatatan tentang data 

dasar (jumlah, waktu, lama perawatan, dan karakteristik 

pasien), anamnesis (keluhan utama, lama sakit, riwayat 

kekambuhan, lama episode berlangsung, faktor 

pencetus, riwayat keluarga atopi, riwayat penyakit lain), 

pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, 

pemeriksaan lain, konsultasi, dan terapi.

HASIL

Jumlah pasien baru urtikaria dan/atau angioedema 

periode 2011-2013 adalah 42 orang, dengan diagnosis 

terbanyak yaitu urtikaria disertai angioedema pada 12 

pasien (28,6%), dapat dilihat pada Tabel 1. 

Sejumlah 21 pasien (50,0%) memiliki diagnosis 

penyerta selain urtikaria dan/atau angioedema. Pasien 

terbanyak dirawat selama 4-6 hari (57,1%), dapat dilihat 

pada Tabel 2.

Tabel 3 menunjukkan keluhan terbanyak pasien 

adalah gatal, bentol, dan bengkak (38,5%). Tabel 4 

menunjukkan bahwa 39 orang (92,9%) pasien baru 

urtikaria dan/atau angioedema memiliki lama keluhan 

akut yaitu kurang dari 6 minggu dan 3 pasien (7,1%) 

memiliki lama keluhan kronis yaitu lebih dari 6 minggu. 

Pada pasien dengan keluhan akut didapatkan 11 pasien 

(28,2%) memiliki episode urtikaria/angioedema 24-72

jam dan 3 pasien (100%) dengan keluhan kronis 

memiliki episode kurang dari 24 jam.

Faktor pencetus dapat diidentifikasi oleh 29 pasien 

(69,0%), diantaranya 13 orang (50,0%) dengan keluhan 

akut menyatakan ditimbulkan oleh makanan atau 

minuman, 9 orang (34,6%) menyatakan dipengaruhi 

oleh obat, sisanya dicetuskan oleh cuaca dingin (7,7%) 

dan cat rambut (7,7%). Pasien dengan keluhan kronis 

    

Penderita baru
Tahun

Jumlah (%)
2011 2012 2013 

Urtikaria

Urtikaria akut 

Urtikaria kronis 

 

Urtikaria kolinergik
 

Angioedema
 

Urtikaria + angioedema 

Urtikaria akut+ angioedema 

Urtikaria kronis + angioedema 

3

1

0

 

0
 

3
 

5 

1 

2 

2

2

1

 

1
 

3
 

5  

1  

1  

0

3

1

 

0
 

4
 

2  

1  

0  

5 (11,9)

6 (14,3)

2 (4,8)

1 (2,4)

10 (23,8)

12 (28,6)

3 (7,1)

3 (7,1)

Total 15 16 11 42 (100)

Tabel 1.� Distribusi diagnosis pasien baru urtikaria dan angioedema di Instalasi Rawat Inap Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD 
Dr. Soetomo Surabaya Periode 2011 -2013
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Faktor pencetus
Akut Kronis Jumlah 

(%)2011
 

2012 2013 Jumlah 2011 2012 2013 Jumlah 

Diketahui
 

6
 

12
 

8
  

26 (66,7)
 

2
 

1
 

0
 

3 (100)
 

29 ( 69,0)

Obat 1 4 3   9 (34,6)  0  0  0  0  9 (31,1)

Makanan minuman 5 7 2  13 (50,0)  0  0  0  0  13 (44,8)

Musim :         

- Hujan/Dingin 0 1 1  2 ( 7,7)  1  1  0  2 ( 66,7)  4 (13,8)

- Kemarau/Panas
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
 

0
 
0

 
1 (33,3)

 
1 (  3,4)

Bahan kontak :
         

- Cat Rambut
 

0
 

0
 

2
 

2 (  7,7)
 

0
 

0
 
0

 
0

 
2 (  6,9) 

Tidak Diketahui

  

7

 

3

 

3

 

13 (33,3)

 

0

 

0

 

0

 

0

 

13 (31,0)

Jumlah 13 15 11 39 (100) 2 1 0 3 (100) 42 ( 100)

 

 

 

Lama perawatan
 Tahun

 

Jumlah (%)
2011 (%) 2012 (%) 2013 (%)  

1 – 3 hari 2 (13,3) 1 (  6,3)  0  0 (  7,1)

4 – 6 hari 9 (60,0) 8 (50,0)  7 (63,6)  24 (57,1)

7 – 9 hari
 

3 (20,0)
 

5 (31,34)
 

2 (18,2)
 

10 (23,8)

≥ 10 hari
 

1 (  6,7)
 

2 (12,5)
 

2 (18,2)
 

5(11,9)

Jumlah 15 ( 100)  16 ( 100) 11 ( 100) 42 ( 100)

Keluhan utama
 

Akut Kronis

Jumlah 
(%)

Tahun
 

Tahun
 

2011 2012 2013 Jumlah 
(%)  2011  2012  2013  Jumlah 

(%)  

Gatal 3 1 1 5 (12,8)  0  0  0  0  0 (11,9)

Gatal + bentol 
 

3
 

1
 

3
 

7 (17,9)
 

0
 

0
 
0

 
0

 
7 (16,7)

Gatal + bengkak
 

6
 

6
 

0
 

12
 
(30,8)

 
0

 
0

 
0

 
0

 
12 (28,6)

Gatal+bentol+ bengkak

 

1

 

7

 

7

 

15

 

(38,5)

 

2

 

1

 

0

 

3 (100)

 

18 (42,8)

Jumlah 13 15 11 39 ( 100) 2 1 0 3 ( 100) 42 ( 100)

Lama sakit
Tahun

Jumlah (%)
2011 (%) 2012 (%) 2013 (%)

< 6 minggu 13 (86,7) 15 (93,8) 11 (100,0) 39 (92,9)

 6 minggu 2 ( 13,3) 1 ( 6,2) 0 3 (  7,1)

Jumlah 15 ( 100) 16( 100) 11 ( 100) 42 ( 100)

Tabel 2.� Distribusi lama perawatan pasien baru urtikaria dan angioedema di Instalasi Rawat Inap Kesehatan Kulit dan Kelamin 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya Periode 2011 -2013

Tabel 3.�  Distribusi keluhan utama pasien baru urtikaria dan angioedema 

Tabel 4.  Distribusi lama sakit berdasarkan akut (< 6 minggu ) dan kronis ( >6 minggu) 

menyatakan dicetuskan oleh cuaca, 2 orang (66,7%) 

dipengaruhi oleh cuaca dingin dan 1 orang (33,3%) 

dipengaruhi oleh cuaca panas. Distribusi faktor 

pencetus dapat dilihat pada Tabel 5. 

Pada pemeriksaan klinis efloresensi terbanyak 

adalah urtika disertai angioedema dengan 16 pasien 

(38,1%), dapat dilihat pada Tabel 6. 

Hasil pemeriksaan laboratorium dapat dilihat pada 

Tabel 7, peningkatan leukosit didapatkan pada 59,0% 

pasien dengan gejala akut dan 33,3% pasien dengan 

gejala kronis. Peningkatan hitung eosinofil didapatkan 

pada 5 pasien dengan keluhan akut (14,3%) dan 1 pasien 

dengan keluhan kronis (33,3%). Hasil pemeriksaan 

serum IgE pada 3 pasien, didapatkan peningkatan pada 2 

pasien (66,7%). Tidak didapatkan parasit pada feses 

lengkap yang dilakukan pada 7 pasien (100%). 

Tabel 5.� Distribusi faktor pencetus pada pasien baru urtikaria dan angioedema di Instalasi Rawat Inap Kesehatan Kulit dan 
Kelamin RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode 2011 -2013
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Effloresensi
 Tahun

Jumlah (%)
2011 2012 2013

 

Urtikaria 4  3  3  10 (23,8)

Urtikaria + angioedema 7  7  2  16 (38,1)

Angioedema
 

Urtikaria + dermografisme
 

Urtikaria+angioedema+dermografisme

 

3
 

0
 

1

 

4
 

2
 

0

 

5
 

0
 

1

 

12 (28,6)

2 (4,8)

2 (4,8)

Jumlah 15 16 11 42 ( 100)

 

Hasil Pemeriksaan 

Laboratorium

 Akut Kronis
Jumlah (%)

2011

 

2012

 

2013

 

Jumlah (%) 

 

2011

 

2012

 

2013

 

Jumlah (%)    

Darah Lengkap

         

Leukosit

  

n=39

  

n=3 n=42

Normal 
 

5
 

6
 

5
 

16 (41,0)
 

1
 

1
 

0
 

2 (66,7)
 
18 (42,8)

Meningkat 
 

8
 

9
 

6
 

23(59,0)
 

1
 

0
 

0
 

1 (33,3)
 
24 (57,1)

Hitung Eosinofil
 

n=35
    

n=3
 

n=38

Normal 7 14 9 30 (85,7) 1  1  0  2  (67,6)  32  (84,2)

Meningkat 3 0 2 5 (14,3) 1  0  0  1  (33,3)  6 (15,8)

IgE   n=3    n=0  n=3

Normal  1 0 0 1 (33,3) 0  0  0  0  1 (33,3)

Meningkat 0 1 1 2 (66,7) 0 0 0 0 2 (66,7)

Faeses lengkap
    

n=7
    

n=0
 

n=7

Parasit (positif)
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0

Parasit (negatif)
 

3
 

2
 

2
 

7 (100)
 

0
 

0
 

0
 

0
 
7 ( 100)

Urine lengkap

    

n=39

    

n=2

 

n=41

Leukosit meningkat

 

4

 

4

 

0

 

8

 

(20,5)

 

0

 

0

 

0

 

0

 

8 (19,5)

Eritrosit meningkat 1 0 1 2 (  5,1) 1 0 0 1 (50,0) 3 (  7,3)

Proteinuria 4 1 0 5 (12,8) 0 0 0 0 5 (12,2)

Tabel 7.  D� istribusi hasil pemeriksaan laboratorium pasien baru urtikaria dan angioedema 

Tabel 6.� Distribusi efloresensi pasien baru urtikaria dan angioedema Instalasi Rawat Inap Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD 
Dr. Soetomo Surabaya Periode 2011 -2013 

Pemeriksaan urin lengkap didapatkan peningkatan 

leukosit pada 19,5% dan peningkatan eritrosit pada 

7,3%. 

Konsultasi dilakukan pada 34 pasien (81,0%), 

terbanyak adalah konsultasi gigi sebesar 29 pasien 

(93,5%). Didapatkan kelainan yang bisa merupakan 

fokal infeksi pada 7 pasien (25,0%) dari konsultasi ke 

THT, 14 pasien (48,3%) dari konsultasi ke Poli Gigi, 7 

pasien (50,0%) di bidang IMS. Hal ini dapat dilihat pada 

Tabel 8.

Pengobatan yang terbanyak diberikan kepada 

pasien akut adalah kombinasi kortikosteroid (KS) dan 

antihistamin H1 (AH1) pada 25 pasien (64,0%). 

Pengobatan tambahan yang tersering diberikan adalah 

pirantel pamoat pada 10 pasien (25,6%). Pengobatan  

yang diberikan kepada pasien dengan keluhan kronis 

adalah AH1, kombinasi AH1 dan AH2, dan kombinasi 

KS dan AH1, masing-masing pada 1 pasien (33,3%). 

Pengobatan tambahan yang terbanyak adalah kalk. Hal 

ini dapat dilihat di Tabel 9.

PEMBAHASAN

Jumlah pasien baru urtikaria dan/atau angioedema 

merupakan 2,3% dari jumlah pasien kulit dan kelamin 

yang dirawat di Instalasi Rawat Inap Kesehatan Kulit 

dan Kelamin RSUD Dr. Soetomo Surabaya tahun 2011-

2013. Diagnosis terbanyak adalah urtikaria disertai 

angioedema pada 28,6% pasien. Berdasarkan pada 

International Classification of Diseases-10 (ICD-10) 

penulisan diagnosis urtikaria adalah L50, yang dibagi 

menjadi 8 subdiagnosis berdasarkan etiologi, dan 
5diagnosis angioedema adalah T78.3.  Pada rekam medik 

dalam penelitian ini masih terdapat variasi penulisan 

diagnosis sehingga sulit untuk digolongkan dan 

dievaluasi. 

Pasien terbanyak dirawat selama 4-6 hari (57,1%). 
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Hasil  Konsultasi
 Akut Kronis

Jumlah (%)    
2011
 

2012
 

2013
 

Jumlah (%)   2011
 
2012

 
2013

 
Jumlah (%)    

THT
  

n=25
   

n=3
 

n=28

Fokal infeksi +
 

3
 

3
 

1
 

7 ( 28,0)
 

0
 

0
 

0
 

0
 

7 ( 25,0)

Fokal infeksi -  5 7 6 18 ( 72,0)  0  0  0  0  18 ( 64,3)

Gigi    n=26    n=3  n=29

Fokal infeksi + 3 5 4 12 (46,2)  2  0  0  2 (66,7)  14 (48,3)

Fokal infeksi -
 

6
 

6
 

2
 

14 (53,8)
 

0
 

1
 

0
 

1 (33,3)
 

15 (51,7)

IMS
   

n=14
   

n=1
 

n=15

Fokal infeksi+
 

1
 

4
 

2
 

7 (50,0)
 

0
 

0
 

0
 

0
 
7 (46,7)

Fokal infeksi - 2 5 0 7 (50,0) 0 1 0 0 8( 53,3)

Obat 
Akut Kronis Jumlah (%)  

(n=42)2011

 

2012

 

2013

 

Jumlah (%)   2011

 

2012

 

2013

 

Jumlah (%)     

AH1 3

 

3

 

0

 

6 ( 15,4)

 

0

 

1

 

0

 

1 (33,3)

 

7 (16,7)

- Cetirizin

 

1

 

3

 

0

 

4 (  66,7)

 

0

 

0

 

0

 

0

 

4 ( 57,1)

- Interhistin
 

2
 

0
 

0
 

2 (  33,3)
 

0
 

0
 

0
 

0
 

2 ( 28,6)

- Loratadine
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
 

0
 

1 ( 100)
 

1 ( 14,5)

AH1 + AH2
 

0
 

0
 

1
 

1 ( 2,6)
 

1
 

0
 

0
 

1 ( 33,3)
 

2 (  4,8)
 

- CTM + cimetidin 0 0 1 1 (100) 0  0  0  0  1 (50,0)

- loratadin + cimetidin 0 0 0 0  1  0  0  1 (100)  1 (50,0)

Kortikosteroid  0 1 0 1 ( 2,6) 0 0 0 0 1 (  2,4) 

Dexametason 0 1 0 1 (100) 0  0  0  0  1 (100)

Kortikosteroid + AH1 7 10 8 25 (64,0) 1 0 0 1 ( 33,3)  26 (61,9)

- Dexa + cetirizin
 

1
 

2
 

5
 

8 (32,0)
 

0
 

0
 

0
 

0
 
8 (30,8)

- Dexa + loratadin
 

4
 

2
 

1
 

7 (28,0)
 

1
 

0
 

0
 

1 ( 100)
 
8 (30,8)

- Dexa + mebhidrolin
 

0
 

4
 

1
 

5 (20,0)
 

0
 

0
 

0
 

0
 
5 (19,2)

- Dexa + CTM

 

2

 

1

 

1

 

4 (16,0)

 

0

 

0

 

0

 

0

 

4 (15,4)

- Dexa + difenhidramin

 

0

 

1

 

0

 

1 (  4,0)

 

0

 

0

 

0

 

0

 

1 (  3,8)

Kortikosteroid+AH1+AH2

 

3

 

0

 

3

 

6 (15,4)

 

0

 

0

 

0

 

0

 

6 (14,3)
 - Dexa +CTM+cimetidin

 

3

 

0

 

0

 

3 (50,0)

 

0

 

0

 

0

 

0

 

3 (50,0)

- Dexa + cetirizin + 0 0 2 2 (33,3) 0 0 0 0 2 (33,3)

- Dexa + lora+ Cimetidin 1 0 0 1 (16,7) 0 0 0 0 1 (16,7)

Menurut clinical pathway urtikaria di RSUD DR 

Soetomo, lama rawat pasien urtikaria adalah 7 hari. 

Beberapa pasien dirawat dalam jangka waktu lebih lama 

kemungkinan karena adanya penyakit lain yang 

menyertai. Sebesar 92,9% pasien baru urtikaria dan/atau 

angioedema memiliki keluhan akut yaitu kurang dari 6 

minggu dan 7,1% memiliki keluhan kronis. Hal ini 

sesuai dengan Kanani yang menyatakan bahwa 

kebanyakan kasus urtikaria adalah akut dan 30% adalah 
4kronis.

Sebagian besar pasien (42,8%) datang dengan 

keluhan utama gatal, bentol, dan bengkak. Sejumlah 

59% pasien dengan keluhan akut baru pertama kali 

mengalami keluhan ini, sedangkan pasien dengan 

keluhan kronis (100%) menyatakan bahwa keluhan 

bersifat kumat-kumatan.

Lama episode urtikaria dan/atau angioedema akut 

yang terbanyak dijumpai adalah 24-72 jam (28,2%), 

sedangkan lama episode pada pasien dengan keluhan 

kronis kurang dari 24 jam (100%). Anamnesis lama 

episode urtikaria diperlukan untuk membedakan dari 

urtikaria vaskulitis yang lesinya dapat bertahan lebih 

dari 24-36 jam. Angioedema dapat bertahan lebih lama, 
6yaitu 2-3 hari.  Pada penelitian ini pasien dengan 

keluhan akut kebanyakan adalah urtikaria yang disertai 

angioedema. 

Faktor pencetus dapat diidentifikasi oleh 69,0% 

pasien berdasarkan anamnesis. Diantara faktor pencetus 

Tabel  9.�Penatalaksanaan pasien baru urtikaria dan angioedema di Instalasi Rawat Inap Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya Periode 2011 -2013

Tabel 8.� Distribusi hasil konsultasi pasien baru urtikaria dan angioedema 
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tersebut, 50,0% pasien dengan keluhan akut 

menyatakan ditimbulkan oleh makanan/minuman, yang 

terbanyak adalah ikan (46,2%), telur (20,0%), dan ayam 

(20,0%). Obat yang menjadi pencetus terbanyak adalah 

parasetamol (55,6%) dan alopurinol (22,2%). Pasien 

dengan keluhan kronis (100%) menyatakan dicetuskan 

oleh cuaca. Faktor yang sering menyebabkan urtikaria 

akut dengan atau tanpa angioedema, adalah obat, 

makanan, infeksi virus, infeksi parasit, racun serangga, 

dan alergen kontak. Urtikaria kronik autoimun yang 

berhubungan dengan mekanisme autoimun seperti 

antibodi antitiroid, vitiligo, infeksi Helycobacter pylori, 

dan artritis rematoid, serta penyebab urtikaria kronik 
 idiopatik tidak diketahui. Urtikaria fisik ditimbulkan 

oleh stimulus fisik seperti menggaruk, peningkatan 
3,4 suhu tubuh, dingin, air, sinar matahari. Kecilnya 

prosentase kasus yang tidak diketahui faktor 

pencetusnya kemungkinan karena pasien sering 

menganggap makanan tertentu sebagai penyebab 

namun belum dapat dipastikan. 

Efloresensi yang tersering didapat adalah urtika 

disertai angioedema (38,1%), yang sesuai dengan 

diagnosis pasien. Angioedema merupakan indikasi 

pasien urtikaria dirawat di Instalasi Rawat Inap, dan 

banyaknya prosentase pasien dalam penelitian ini yang 

datang dengan efloresensi angioedema menunjukkan 

kesesuaian dengan indikasi tersebut.

Pemeriksaan laboratorium yang rutin dilakukan 

adalah darah lengkap (100%) dan urin lengkap (97,6%). 

Leukositosis didapatkan pada 59% pasien dengan 

keluhan akut dan 33,3% pasien dengan keluhan kronis. 

Hal ini dapat disebabkan adanya infeksi yang mendasari 

urtikaria atau disebabkan oleh penyakit penyerta. 

Didapatkan peningkatan hitung eosinofil pada 14,3%

pasien dengan keluhan akut dan 33,3% pasien 

dengan keluhan kronis. Serum IgE total diperiksa pada 3 

pasien dengan keluhan akut (7,7%), dengan hasil 2 dari 

3 pasien (66,7%) didapatkan peningkatan. Pemeriksaan 

serum IgE total dan spesifik tidak rutin dilakukan karena 

harga pemeriksaan yang mahal. Tidak didapatkan 

parasit pada seluruh sampel feses lengkap yang 

dilakukan pada 7 pasien. Pemeriksaan urin lengkap 

didapatkan peningkatan leukosit pada 19,5% dari 

jumlah sampel dan peningkatan eritrosit didapatkan 

pada  7 ,3% jumlah sampel ,  keduanya dapat 

menunjukkan adanya infeksi  saluran kemih. 

Pemeriksaan lebih lanjut dapat dilakukan untuk 

memastikan etiologi urtikaria atau angioedema. 

Kecurigaan terhadap urtikaria fisik dapat dipastikan 

dengan tes provokasi dingin dengan es batu, tes tekan, 
6tes provokasi panas.  Pasien dengan keluhan kronik 

dapat dilakukan serum protein elektroforesis, autologus 

serum skin test (ASST), tes aktivasi basofil, atau 

antinuclear antibody (ANA) untuk memastikan adanya 
3,4,6autoimunitas.  Pemeriksaan komplemen serum seperti 

C1q, C1 inhibitor, dan C4 dapat digunakan untuk 

mengkonfirmasi diagnosis angioedema karena 
4,7,8defisiensi C1 inhibitor.  Semua pemeriksaan ini jarang 

dilakukan karena mahal dan tidak tersedia di semua 

laboratorium. 

Pasien sering dikonsultasikan kepada bagian THT 

(82,4%), Gigi dan Mulut (93,5%), dan IMS (44,1%). 

Didapatkan kelainan yang dapat merupakan fokal 

infeksi pada 28,0% dari konsultasi ke THT, 46,2% dari 

konsultasi ke Gigi, dan 50,0% dari hasil konsul IMS. 

Dari 3 pasien dengan urtikaria/angioedema kronik yang 

dikonsultasikan ke gigi dan THT, 66,7% didapatkan 

dengan fokal infeksi pada gigi. Fokal infeksi merupakan 

salah satu faktor pencetus atau eksaserbasi urtikaria dan 
9angioedema.  Infeksi virus dan infeksi bakteri seperti 

sepsis dental, sinusitis, infeksi traktus urinarius, infeksi 

H. pylori, infeksi jamur (tinea, kandidiasis), dan 

infestasi cacing sering menyebabkan kekambuhan 
8,9urtikaria.  Hal ini sesuai dengan temuan dari penelitian 

ini bahwa fokal infeksi ditemukan pada sebagian pasien 

urtikaria atau angioedema yang dikonsultasikan.

Pengobatan yang tersering diberikan kepada 

pasien urtikaria dan/atau angioedema akut adalah 

kombinasi KS dan AH1 (64,0%), dengan pengobatan 

tambahan tersering pirantel pamoat (25,6%). Obat yang 

diberikan kepada pasien dengan keluhan kronis adalah 

AH1, kombinasi AH1 dan AH2, dan kombinasi KS dan 

AH1, masing-masing pada 1 pasien, dengan terapi

tambahan kalk yang selalu diberikan. Penatalaksanaan 

urtikaria/angioedema yang utama adalah menghindari 
 penyebab dan pemberian AH. KS biasanya digunakan 

pada angioedema atau urtikaria berat yang tidak dapat 
3,4,6,18diatasi dengan AH.  Urtikaria atau angioedema 

kronis terapi lini pertama adalah AH1 non sedasi 

(nsAH). Apabila gejala menetap setelah dua minggu 

dapat meningkatkan dosis nsAH sampai empat kali dan 

bila gejala masih menetap sampai 4 minggu, dapat 

ditambahkan antagonis leukotrien atau mengganti 

nsAH dengan golongan AH sedasi (sAH). Jika gejala 

masih menetap sampai 1-4 minggu regimen, terapi sAH 

dapat dikombinasi dengan siklosporin, AH2, dapson, 

atau omalizumab. Apabila masih terjadi eksaserbasi 

gejala, perlu ditambahkan KS selama 3-7 hari. Pada 
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pengobatan urtikaria akut dengan atau tanpa 

angioedema di rawat inap pengobatan terbanyak adalah 

kombinasi KS dan AH1, dapat disebabkan keluhan yang 

lebih parah. Kombinasi KS, AH1, dan AH2 pada pasien 

dengan keluhan akut belum diketahui lebih bermanfaat 
4,6,11dibandingkan kombinasi KS dan  AH1.

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa prosentase 

pasien urtikaria yang disertai angioedema atau 

angioedema saja lebih besar daripada penelitian di 

Instalasi Rawat Jalan yang telah dilakukan sebelumnya, 

sesuai dengan keluhan utama dan efloresensi yang 

didapatkan, dan sesuai dengan indikasi rawat inap. 

Penatalaksanaan tersering adalah kombinasi AH1 dan 

KS, yang dibutuhkan untuk meredakan urtikaria atau 

angioedema berat. Dibutuhkan pemeriksaan tambahan 

untuk konfirmasi etiologi yang dicurigai dan tes 

provokasi untuk kecurigaan urtikaria fisik. 
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Patch Test dan Repeated Open Application Test (ROAT) pada Dermatitis 
Kontak  Alergika

(Patch Test and Repeated Open Application Test (ROAT) in Allergic Contact 
Dermatitis)
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Departemen/ Staf Medik Fungsional Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin 
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ABSTRAK

Latar belakang: Relevansi hasil patch test sulit ditegakkan. Repeated Open Application Test (ROAT) dikembangkan untuk 

evaluasi lebih lanjut signifikansi hasil patch test. Tujuan: Memahami metode dan reaktivitas patch test dan ROAT, sehingga 

diharapkan dapat membantu mengidentifikasi subyek beresiko tinggi menderita DKA.Telaah kepustakaan: Validitas patch test 

sangat terbatas. Berbagai penelitian dilakukan dalam membuat modifikasi patch test untuk meningkatkan sensitivitas kulit, 

sehingga mempertinggi nilai reliabilitas dan validitas hasil yang diperoleh, antara lain ROAT. Beberapa penelitian 

membandingkan hasil patch test dan ROAT dan berhasil menjelaskan hubungan konsentrasi ambang batas patch test (MEC) 

dengan hasil ROAT, serta faktor yang terlibat di dalamnya. Hasil patch test dengan dilusi colophony, cinnamic aldehyde, dan 

isoeugenol secara serial menunjukkan kesamaan dengan hasil ROAT, sebaliknya reaktivitas patch test dan ROAT dengan 

isoeugenol, hydoxycitronellal, formaldehyde dan chromium menunjukkan perbedaan. Simpulan: Patch test dan ROAT 

merupakan dua metode yang dapat menentukan alergen penyebab dan MEC reaksi DKA. 

Kata kunci: patch test, repeated open application test, dermatitis kontak alergika.

ABSTRACT

Background: The clinical relevance of patch test reaction is often difficult to determine. Repeated Open Application Test 

(ROAT) have been developed to further evaluate the significance of patch test result. Purpose: Understanding methods, 

procedures, and reactivity of patch test and ROAT, so thatmay be used to help identify with a high risk of developing allergic 

contact dermatitis. Reviews: The validity of patch test is limited. Various attempts have been made at modifying the patch test, 

primarily in order to increase the sensitivity of the skin and thus enhance the reliability and validity of the results, such as ROAT. 

Several experimental studies have compare the result of patch testing with the outcome of ROATs and these have defined 

correlations between the threshold concentration at patch testing (MEC) and outcome of ROAT, and also shed light on some 

factors that may influence the outcome of ROATs. Results of patch testing with serial dilutions of colophony, cinnamic aldehyde, 

and isoeugenol have shown concordance with the outcome of ROATs. On the other hand, poor correlation between patch test 

reactivity and ROAT were demonstrated in another study on isoeugenol,hydoxycitronellal, formaldehyde dan chromium. 

Conclusion: Patch test and ROAT are two methods that may be used toidentify allergen exposure and MEC Allergic Contact 

Dermatitis reaction.

Key words: patch test, repeated open application test (ROAT), allergic contact dermatitis (ACD).
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TELAAH KEPUSTAKAAN

PENDAHULUAN

Dermatitis kontak alergika (DKA) merupakan 

penyakit yang sering terjadi dan dengan penata-

laksanaan yang tepat dapat dicegah. Diagnosis 

ditegakkan berdasarkan pemeriksaan klinis terutama 

sifat dan lokasi lesi, anamnesis yang cermat, termasuk 

pertimbangan kemungkinan beberapa faktor etiologi, 

dan  sebagai  uji diagnostik.  
1patch test gold standart

Keberhasilan mengidentifikasi alergen penyebab dan 

edukasi pasien untuk menghindarinya membantu 
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konsentrasi serta jumlah bahan iritan.6,7,8

Diagnosis DKA ditegakkan berdasarkan hasil 

patch test. Metode ini digunakan untuk mendeteksi 

penyebab kontak alergi. Bila hasil patch test meragukan, 

dapat dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan 

ROAT.
7,8,9  

Patofisiologi DKA secara singkat dapat dilihat 

pada Gambar 1 berikut  :7

memberikan kesembuhan tanpa potensi efek samping 
2obat, dan frekuensi kunjungan ke dokter.

Patch testmerupakan metode untukmemastikan 

penyebab dermatitis dan merekomendasikan bahan 

yang harus dihindari serta memberikan alternatif produk 

lain pada pasien tertentu. Patch testdikatakan ideal, bila 

dilakukan dengan benar dan sesuai indikasi, sehingga 

memberi efek samping minimal. 

Anamnesis dan pengamatan klinis yang tepat menjadi 

kunci utama dalam interpretasi relevansi klinis hasil 
3 patch test. Pada studi yang dilakukan Prott tahun 1986, 

dari 58 subyek yang dilaporkan memberikan patch test 

positif hanya 16 yang dapat dikonfirmasi, dimana rata-

rata kesesuaiannya sangat rendah sebesar 28%.2

Berbagai penelitian dilakukan dalam membuat 

modifikasi , terutama untuk meningkatkan patch test

sensitivitas kulit, sehingga mempertinggi nilai 

reliabilitas dan validitas hasil yang diperoleh, antara lain 

Repeated Open Application Test (ROAT) yang 

diperkenalkan Hannuksela dan Salo pada tahun 1986.  
2

ROAT mendekati kondisi paparan yang sebenarnya dan 

sangat berguna dalam situasi tertentu seperti bila 

relevansi klinis  masih diragukan.2patch test

Tujuan telaah kepustakaan ini : mengetahui 

bagaimana  metode dan prosedur, serta reaktivitas patch 

test dan ROAT, sehingga diharapkan dapat membantu 

mengidentifikasi subyek yang beresiko tinggi terjadi 

DKA dan juga sebagai pedoman membatasi konsentrasi 

alergen berbagai produk.
4,5

TELAAH KEPUSTAKAAN

DKA adalah reaksi inflamasi yang diakibatkan 

kontak dengan alergen eksogen spesifik pada orang 

yang mempunyai alergi terhadap bahan tersebut. 

Terdapat lebih dari 3.700 bahan kimia penyebabnya. 

Pada DKA, dermatitis ekzematosanya dapat ringan, 

sedang, persisten (menetap), dan kronis.  Insiden DKA 
6,7

tercatat 20% dari data seluruh kasus baru dermatitis 

kontak di Inggris dan Amerika Serikat. Berdasarkan 
6 

data di unit Rawat Jalan Kulit dan Kelamin divisi Alergi 

RSUD Dr. Soetomo pada tahun 2009 tercatat 230 pasien 

dengan DKA yang datang berobat.  

Reaksi imunologi hasil paparan dan rangsangan 

berulang alergen pada penderita yang sensitif bahan 

tersebut menghasilkan reaksi inflamasi komplek, 

dikenal sebagai reaksi hipersensitifitas tipe IV. DKA 

sering didiagnosa banding dengan Dermatitis Kontak 

Iritan (DKI), dimana pada DKI tidak membutuhkan 

reaksi sensitisasi dan lebih dipengaruhi dosis 

Gambar 1. Tahapan sensitisasi dan elesitasi patofisologi DKA 
: Hapten penetrasi ke stratum korneum, ditangkap 
sel dendritik kulit (1) paralel aktivasi dan migrasi 
DC melalui pembuluh limfatik afferent ke 
kelenjar getah bening regional (2). Migrasi DC 
(Dendritic Cells) ke area parakortikal kelenjar 
getah bening regional yang mempresentasikan 
peptida hapten molekul MHC klas I dan II ke sel T 
CD8+ dan CD4+ secara berturutan (3). Prekursor 
sel T spesifik berdiferensiasi dan berproliferasi di 
kelenjar getah bening regional dan masuk ke 
sirkulasi darah dan pembuluh limfatik efferent dan 
duktus thorasikus (4). Selama proses ini, terbentuk 
antigen kulit spesifik dan sel memori T. Sel T 
primer masuk ke kulit setelah migrasi endotelial. 
Tahap sensitisasi siap untuk mengalami reaksi 
kontak bila terpapar hapten yang sama. Fase 
elisitasi : saat terpapar dengan hapten yang sama, 
ditangkap sel langerhan kulit atau sel kulit lain 
yang mengandung molehkul  MHC (se l 
keratinosit, sel dendritik kulit) mengantifkan sel T 
spesifik (5). Sel T cytotoxic/Tc CD8+ mengawali 
proses inflamasi melalui apoptosis keratinosit dan 
p roduks i  s i tok in /kemokin  (6 ) .  Ha l  in i 
m e n y e b a b k a n  l e k o s i t  ( t e r m a s u l  s e l  T 
regulatory/Tr) bermigrasi dari darah ke kulit dan 
menyebabkan lesi kulit (7).

Patch test adalah uji kulit yang dilakukan secara in 

vivo dengan cara menempelkan bahan kimia (alergen) 

yang dicurigai secara oklusif dalam bentuk dan 

konsentrasi tertentu pada kulit normal pasien yang 

sensitif. Uji ini merupakan visualisasi fase elisitasi 

reaksi hipersensititas tipe lambat, yang hasilnya tidak 

selalu sama dengan hasil kontak dengan lingkungan 

pasien sehari-hari, sebab dipengaruhi oleh absorsi 

perkutan. Oleh karena itu untuk menjamin dan 

membantu absorbsi dari bahan yang diuji, maka harus 

dilakukan secara tertutup (oklusif). Absorbsi perkutan 
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juga dipengaruhi oleh cara yang dipakai, temperatur, 

kelembaban, dan waktu/kapan dilakukannya tes. Reaksi 

yang terjadi pada tiap pasien berbeda, tergantung dari 
9derajat intensitasnya.

 Tehnik patch testdiperkenalkan pertama kali 

oleh Josef Jadassohn dalam kongres The German 

Society of Dermatology di Austria tahun 1895, dan sejak 
2itu metode dasar patch test berkembang luas.  Metode 

ini efektif dalam menurunkan episode waktu serta 

tingkat keparahan DKA, sehingga akurasi tes harus 

dapat ditegakkan pada tiap penderita. Tes ini dapat 

membedakan secara tepat apakah pasien menderita 
3DKA atau tidak.

Secara umum, indikasi  bila anamnesis patch test

dan pemeriksaan klinis pasien dicurigai terjadinya 

DKA, sedangkan indikasi khusus : jika terdapat 

hubungan nyata antara dermatitis dengan aktivitas atau 

pekerjaan tertentu; dermatitis terbatas pada tangan atau 

kaki;setelah dermatitis akut di lokasi manapun; dan 

dermatitis resisten terapi, yaitu tidak membaik dengan 

pengobatan topikal selama 3 bulan. Gambar 
3

2menunjukkan algoritme .10patch test

Patch test dilakukan pada punggung bagian atas, 

tetapi dapat juga dilakukan di punggung bagian bawah 

atau sisi luar lengan bagian  atas. Bahan bisa padat atau 

cair, yang dilarutkan atau dicampurkan dalam bahan 

tertentu dan dalam konsentrasi tertentu pula, sehingga 

kemungkinan yang timbul benar reaksi alergi, bukan 

reaksi iritasi. Konsentrasi yang digunakan umumnya 

sudah ditentukan berdasarkan beberapa penelitian. 

Terdapat beberapa standar tes yang bervariasi dalam 

jumlah maupun konsentrasi bahan disesuaikan dengan 

keadaan setempat, antara lain : (ICDRG International 

Contact Dermatitis Research Group), TRICONTACT 

(sebuah kelompok riset di Belgia), GERDA (kelompok 

riset di Perancis), Standar Amerika (23 bahan), Standar 

Eropa (23 bahan).
10,11

Pembacaan hasil yang positif diberi skor sesuai 

dengan derajat reaksi yang terlihat.  Salah satu sistem 12

skoring ini adalah dari ICDRG yaitu : (?) untuk reaksi  
meragukan, hanya makula eritema; (+) untuk reaksi 

positif lemah (non vesikuler), eritema, infiltrasi, 

mungkin papula; (++) untuk reaksi positif kuat 

(vesikuler),eritema,infiltrasi,papula,edema/vesikula; 

(+++)untuk reaksi positif sangat kuat, ulseratif atau 

bula; (-) untuk reaksi negatif; (IR) untuk reaksi iritan;

 (NT) untuk , tidak diuji.not tested

Respon kulit diinterpretasikan sesuai informasi 

sebelumnya dari riwayat dan pemeriksaan klinis. Bila 

dugaan klinis kuat, tetapi hasil tes negatif, pembacaan 

dilakukan 72 jam setelah penempelan, atau bahkan juga 

1 minggu setelah penempelan, tanpa menempelkan lagi 

bahan tadi. Hal ini untuk mengetahui mungkin 

reaksinya lambat ( ). Bila hasil uji delayed reaction

tempel meragukan, dapat dilakukan ROAT.
9

ROAT dilakukan dengan paparan terbuka seperti 

kondisi pemakaian kehidupan sehari-hari. Uji ini 

dilakukan untuk bahan yang mudah menguap seperti 

cairan, gel atau krim dan pada penderita yang reaksi 

kepekaannya kuat terhadap suatu alergen kontak, 

sehingga jika dilakukan secara tertutup maka bahan 

tersebut akan bersifat iritan primer. Contohnya parfum, 

semprotan rambut, penyegar kulit, larutan setelah 
10,12,13bercukur dan tonik rambut.

Beberapa studi merekomendasikan ROAT untuk 

memverifikasi hasil . Tes ini dilakukan bila : patch test

hasil  negatif; dan setelah dilakukan patch test

reanamnesis untuk mencari bahan yang dicurigai 

sebagai penyebab DKA dan atau mengeliminasi 

kemungkinan penyebab sebelum mengulang , patch test

hasil  tetap negatif; hasil patch test patch testfalse positif 

(reaksi iritan); bahan yang dicurigai bersifat iritan.
10

ROAT dilakukan pada permukaan kulit lengan 

bawah dekat fossa antecubitus, atau punggung atas (area 

scapular) individu yang sensitif. Luas area yang dites 

tidak berpengaruh terhadap hasil tes, kecuali 

menggunakan bahan konsentrasi rendah. Bahan tes, 2,13

bisa berupa produk komersil atau bahan tes khusus 

(seperti losion kulit atau vehikulum tertentu berisi 

alergen patch test).  Jumlah bahan yang digunakan rata-

rata 0,1 ml pada area seluas 5x5 cm  dan 0,5 ml untuk 2

area seluas 10x10 cm .2 13

Secara umum, persyaratan ROAT yang harus 

dipenuhi sama seperti pada , namun tes ini patch test

dapat dilakukan meski bahan alergen standar penyebab 

DKA belum diketahui pasti. Prinsipnya adalah 

mengoleskan bahan tes 1-2 kali/hari selama 1-3 minggu 

pada area kulit seluas 5x5 cm yang ditandai pada 
2 

individu yang sensitif. Beberapa lokasi (x>3) dites 

dalam waktu bersamaan dengan konsentrasi bahan 

berbeda, kemudian diakhiri dengan pengurangan luas 

area tes menjadi 3x3 cm . Pemeriksa harus membuat 
2

lokasi tes kontrol dengan hanya mengoleskan 

vehikulum tanpa kandungan alergen dan juga didukung 

pengamatan .13 blinded atau double-blinded

Lokasi tes diamati secara visual dan palpasi sesuai 

jadwal pembacaan tes tiap pemeriksa, seperti pada hari 

ke-2, 3, 4, 7, 14, dan 21, kemudian untuk verifikasinya, 



10Gambar  2.  Algoritme patch test

Anamnesis riwayat penyakit dan pemeriksaan diagnosis curiga DKA

Informasi dan persetujuan

TerapiYa
Dermatitis akut

Tidak

Kontraindikasi :
terapi imunosupresif,

fototerapi/paparan
UV

Ya Tunda

Tidak

Seleksi bahan tes

Bahan standar yang sesuai
dengan rekomendasi dari

DKG

Tes dg bahan yang sesuai
dg kondisi pasien

Tidak

Ya

ROAT
(jika diperlukan)Aplikasi tes, lepas setelah 24 atau 48 jam dan dibaca setelah 72 jam

(pada 48 jam dibaca setelah 96 jam) hasil didokumentasikan

Eliminasi
Kemungkinan

penyebab

YaYa

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak
Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya
Ya

Ya

Angry back

Tes negatif

Tes positif

Tes tidak
dilanjutkan

Sesuai

Hasil
meragukan : baca

setelah 96 jam

Relevan

Pekerjaan

Asuransi

Identifikasi adanya sensitisasi
Diskusi: relevansi, informasi riwayat alergi

Tidak didapatkan sensitisasi
Informasi
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14Tabel 1. Diagram baca ROAT

I. Involved area of application:
90-100%

4
50-89%

3
25-49%

2
24-50%

1

II. Erythema:
involvement strength

homogeneous
2

spotty
1

none
0

strong
3

medium
2

weak
1

III. Papules/Infiltration:
homogeneous

infiltration
4

many (>25)
3

papules
some (10-15)

2

few (<10)
1

none
0

IV. Vesicles:
confluent

4
many (>25)

3
some (10-25)

2
few (<10)

1

none
0

V. Overall clinical impression of the use test reaction
strongly
positive

moderately
positive

weakly
positive

doubtful negative

diamati tanda dan gejala awal reaksi dermatitis alergi 

yang timbul. Pasien diminta untuk menghentikan 

penggunaan bahan tesnya bila muncul reaksi.12

Seperti halnya ROAT pada wanita patch test, 

hamil dan menyusui tidak dianjurkan. Sementara, 

prosedur ROAT pada anak sama seperti dewasa, dimana 

konsentrasi yang dipakai sesuai kondisi pemakaian 

sehari-hari produk yang dicurigai sebagai penyebab 

(konsentrasi sesuai dosis pemakaian anak pada produk) 

dan harus diwaspadai reaksi iritan yang lebih sering 

muncul pada anak, terutama di bawah 5 tahun.

Hasil positif dapat dilihat setelah 1-2 hari pada 

area 1x1 cm  dari area yang lebih luas. Respon positif 
2

dermatitis ekzematous umumnya terjadi pada hari ke-2-

4, namun beberapa reaksi timbul lebih lambat pada hari 

ke-5 sampai hari ke-7, sehingga periode ROAT yang 

direkomendasikan adalah 7 hari.  Beberapa kasus 20

melaporkan terjadinya reaksi tersebut pada hari ke-28 

dengan 56 kali aplikasi, contohnya kosmetik 

pengharum (seperti deodoran, krim, losion, dan lain-

lain), sehingga diinformasikan pada pasien

kemungkinan timbulnya reaksi tersebut setelah 

pemakaian lebih dari 7 hari dan segera melaporkan pada 

petugas medis.
12

Keluhan utama pasien adalah gatal. Gambaran 

klinis reaksi awal DKA berupa eritema dengan atau 

tanpa infiltrat (difus atau ) dan peninggian spotted

folikuler yang nampak seperti papul kecil akibat 

akumulasi dan absorbsi alergen melalui folikel dan 

orifisium saluran kelenjar keringat. Bila gejala ini 

muncul setelah aplikasi pertama, maka kemungkinan 

iritasi tidak dapat disingkirkan, dan dibutuhkan aplikasi 

serupa sebagai subyek kontrol. Jarang timbul reaksi 

edematous dan atau vesikuler, oleh karena itu tehnik ini 

membutuhkan interpretasi yang tepat. Reaksi alergi 

positif pada ROAT lebih lemah dari reaksi alergi positif 

pada dan memberikan manifestasi stadium patch test

awal DKA.

Skala baca semi-kuantitatif ditujukan untuk 

menilai hasil ROAT dengan menggunakan assesment 

derajat area yang terlibat, baik eritema, infiltrasi, 

vesikel, dan manifestasi klinis lainnya. (Tabel 1) Nilai 

ROAT telah dibuktikan pada beberapa kasus dengan 

hasil positif, negatif, atau reaksi meragukan di awal 
13,14patch test.

PEMBAHASAN

Beberapa penelitian membahas tentang reliabilitas 

patch testyang masih kontroversi. Gambaran hasil 

double-testing patch test(  dan ROAT) bervariasi pada 

tiap studi dan bahan yang dites, berkisar antara 40 dan 

92%, begitu pula pada konsekutif patch test dengan 

kisaran yang sama. Hasil patch test positif sebagai dasar 

dermatologis untuk mendiagnosis DKA belum dapat 
2ditegakkan.

Validitas patch test juga sangat terbatas, oleh 

karena itu hasil patch test tidak selalu sesuai dengan 

yang sebenarnya. Publikasi mengenai indeks standar untuk 

mengukur validitas patch testsalah satunya dipublikasi tahun 

1989 oleh Nethercott dan Holness yang didasarkan pada 

riwayat medis pasien, penulis mengukur validitas seri patch 

test standart North American Contact Dermatitis Group 

(NACDG)dan International Contact Dermatitis Research 

Group (ICDRG), dan dilaporkan sensitivitas dan spesifisitas 
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Gambar 3.  ROAT positif (seringkali 
folikuler) terhadap pewangi 

1pada pembacaan 7 hari

Gambar 4.  Patch test positif terhadap 
isononyl isononanoate pada 
konsentrasi (20%) yang 
sama pada produk kosmetik 

1penyebab

Gambar 5.  Perbandingan hubungan dosis-respon yang diprediksi (garis merah) 
dan yang diamati (garis putus-putus) untuk ROAT. Hubungan dosis-
respon yang diprediksi dihitung dari hasil patch test dilusi yang 
didapatkan untuk tiap alergen (atas, kiri ke kanan : nikel dan MDBGN); 
bawah, kiri ke kanan : hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde 
(HICC) dan isoeugenol). Pada bahan yang mudah menguap 
menunjukkan hasil ROAT yang diprediksi dan yang diamati tidak 

6,12sesuai/tidak berhubungan.

patch test secara umum diperkirakan antara 70% dan 80%. 

Pada tahun 2005 Frosch dan Coleagues mengadakan studi 

multicenter, sebanyak 1701 pasien dites dengan 2 bahan dari 

seri European standard yaitu alergen fragrance mix I (FM I) 

8% dan FM II 14%  dan dilaporkan sensitivitas, spesifisitas, 

positive predictive value (PPV) dan negative predictive value 

(NPP) sebesar 25,2% (FM I) dan 13,5% (FM II), 96,5% (FM I) 

dan 98,8% (FM II), 45,1% (FM I) dan 55,6% (FM II) dan 

91,8% (FM I) dan 90,8% (FM II). Dibandingkan  question-

based external criterion yang mengukur seluruh pasien 

sebelum dites, sensitivitas dan PPV untuk tiap bahan tes jauh 
2lebih rendah dari yang sebenarnya.

Pada studi ROAT oleh Hannuksela dan Salo, 1986, 

pasien dengan hasil patch test meragukan (?/+), 44% nya 

memberikan hasil ROAT positif dan nilai kesesuaian sebesar 

80% pada pasien dengan respon patch test positif, kecuali pada 

propylene glycol. Hasil ini merekomendasikan untuk sedapat 

mungkin melakukan ROAT terutama pada pasien yang ragu-

ragu mengenai bahan alergen yang dicurigai sebagai penyebab 

DKA.  Selain itu, patch test berbeda dengan kondisi19

penggunaan sehari-hari, oleh karena itu tes ini dapat 

dilengkapi dengan ROAT dari subyek yang sensitif. 

Contohnya, saat terjadi dermatitis setelah paparan ulang atau 

setelah menggunakan produk seperti kosmetik pada area kulit 

sensitif (wajah, kelopak mata, atau leher), namun memberikan 

hasil patch test negatif, maka direkomendasikan untuk 

melakukan ROAT. Studi Zhai dan Maibach, 2001, ROAT 1,4,13

menggunakan satu bahan dalam satu waktu tanpa oklusi, 

sehingga alergen dapat menguap atau meningkat atau terhapus 

selama aktivitas normal, dan mendekati sistem tes paparan 

yang sesungguhnya. Faktor tersebut meminimalkan terjadinya 

iritasi, reaksi positif palsu, dan menyingkirkan efek samping 

oklusi.  Reaksi positif ROAT dan patch test dapat dilihat 12,13

pada gambar 3 dan 4 .1

Penelitian terbaru membuat standarisasi untuk 

memprediksi respon alergen ROAT berdasarkan data 

dosis-respon yang diperoleh dari dilusi patch test serial. 

Berdasarkan data alergen nikel dan methyl-

dibromoglutaronitrile (MDBGN), dosis per area per 

aplikasi yang dibutuhkan untuk mengelisitasi reaksi 

ROAT lebih rendah dari dosis per area yang dibutuhkan 

untuk mengelisitasi reaksi patch test (Gambar 5). Hal ini 

dapat disebabkan karena akumulasi alergen di kulit 

lebih menentukan level ambang batas elisitasi 

dibanding dosis per aplikasi. Bahan yang mudah 

menguap seperti pengharum/pewangi, menunjukkan 

hasil ROAT sangat dipengaruhi oleh penguapan/ 

evaporasi.5,13

Beberapa penelitian membandingkan hasil patch 

test dengan hasil ROAT dan menjelaskan hubungan 

konsentrasi ambang batas  atau patch test Minimum 

Elicitation Concentration (MEC) dan hasil ROATserta 

faktor yang terlibat di dalamnya.
15

Beberapa menunjukkan adanya hubungan antara 

hasil serial dilusi test dan hasil ROAT. Pasien patch 

dengan konsentrasi ambang batas test rendah akan patch 
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mendapatkan hasil ROAT positif pada konsentrasi lebih 

rendah pula, sebaliknya studi yang memberikan hasil 

sejumlah besar pasien dengan ambang konsentrasi 

patch test tinggi ternyata menunjukkan hanya sejumlah 

kecil pasien yang bereaksi terhadap ROAT. Sensitivitas 
16patch test bisa menjadi indikasi hasil ROAT.

Farm dkk,1998 pada penelitiannya terhadap 

colophony, menyimpulkan bahwa dengan sensitifitas 

patch test yang lebih tinggi maka akan lebih banyak 

pasien yang memiliki hasil ROAT positif. Penelitian 
15

Johansen dkk mengenai respon ambang pasien sensitif 

cinnamic aldehyde, menemukan hubungan signifikan 

antara konsentrasi ambang yang memperlihatkan gejala 

pada kulit dengan  dan ROAT ( <0.001).16,17patch test p

Pada penelitian Anderson dkk, 16 pasien sensitif 

cinnamic aldehyde patch test dengan , MEC berkisar 

antara 1.32% dan 0.00025% bereaksi terhadap ROAT 

pada konsentrasi 0.2% dan 0.05%. Dua pasien dengan 

MEC  0.63% bereaksi terhadap ROAT 0.05% patch test

sedangkan dua pasien dengan MEC  dua kali patch test

lebih rendah sebesar 0.31% tidak bereaksi terhadap 

ROAT pada konsentrasi ini.
5,13

Penelitian lain menunjukkan tidak adanya korelasi 

antara hasil dan ROAT. Johansen dkk patch test 

melakukan ROAT dengan solusio isoeugenol 0.2% 

dalam ethanol, didapatkan 12/19 (63%) subyek 

mengalami eczema di area tes selama 14 hari pertama 

aplikasi, 95% CI (38-84%). Tidak ada reaksi yang 

nampak di lokasi uji ethanol (kontrol) dan semua subyek 

kontrol berespon negatif.12 pasien dengan ROAT 

positif tersebut memiliki level  minimum sama patch test

atau kurang dari 0.2%. Pasien yang sebelumnya 

menunjukkan satu reaksi meragukan pada  patch test

2%, tetapi berturutan menunjukkan MEC  patch test

sebesar 0.01% (4 g/cm ), tidak menunjukkan reaksi 2μ

pada ROAT 0.2% (290 g/cm ). 
2 5,13,17μ

Svedman dkk, 2003 menunjukkan ROAT positif 

hanya tercatat pada pasien yang hipersensitif 

hydroxycitronellal (p<0.001), dan hanya pada axilla 

dimana dioleskan deodorant yang mengandung

hydroxycitronellal. Namun, tidak ditemukan hubungan 

antara reaktivitas patch test dan konsentrasi efek ROAT. 

Diduga pada ROATdaerah axillae dimana zat tersebut 

dioleskan seluas 122 cm  (Felter dkk, 2003), 
2

kemungkinan menunjukkan dosis rerata dalam jumlah 

per unit area dan akan menimbulkan perbedaan luas 

antara jumlah hydroxycitronellal yang digunakan pasien 

yang berbeda.16

Flyvholm dkk, 1997, menunjukkan respon dosis 

yang cukup pada pasien sensitif formaldehydedan 

hubungan antara konsentrasi elisitasi minimum (MEC) 

dengan tingkat reaktivitas terhadap konsentrasi patch 

testformaldehyde .  Pasien yang bereaksi pada 

konsentrasi formaldehyde rendah memiliki reaksi lebih 

kuat (++ atau +++), sebagaimana dijelaskan dalam 

kriteria ICDRG (Fregert, 1981). 5/20 subyek 

menunjukkan reaksi ROAT positif, memiliki ambang 

konsentrasi efek yang tinggi pada patch test. 3 pasien 

yang bereaksi terhadap ROAT pada dosis 0.71-

1.12μg/cm , memiliki MEC tinggi pada patch test 0.3 
2

μg/cm . Pasien lain yang memiliki MEC sebesar 0.1% 2

bereaksi terhadap dosis ROAT tertinggi sebesar 

2.92μg/cm . Sebaliknya, dua pasien paling sensitif pada 2

patch test dengan MEC 0.025% dan 0.05% tidak 

bereaksi pada ROAT, sebagai akibat konsentrasi 

formaldehyde yang terlalu rendah atau waktu 

pemaparan yang terlalu pendek.
13,17

Basketter dkk, 2001 melakukan  pada 17 patch test

subyek yang sebagian besar memiliki riwayat eczema 

tangan terkait alergi kontak terhadap , dengan chromium

uji diagnostik  positif terhadap potassium patch test

dichomae 7 dari 15 subyek bereaksi positif terhadap 13,18

ROAT. 2 subyek yang tidak bereaksi pada   patch test,

bereaksi pada ROAT konsentrasi terendah. Namun, 

jumlah subyek yang sedikit ditambah fakta bahwa dua 

subyek tidak memberikan hasil ROAT yang sesuai sulit 

untuk disingkirkan.
18

Beberapa faktor yang mempengaruhi reaktivitas 

ROATmeliputi sensitivitas , dosis dan waktu patch test

paparan, variasi regional reaktivitas, dan penetrasi 

perkutaneus.Alergen kimiawi seprti cinnamic aldehyde, 

colophony, isoeugenol menunjukkan hubungan antara 

MEC  dan hasil ROAT. Pasien yang lebih patch test

sensitif semakin tinggi persentasinya akan bereaksi 

pada ROAT. 
5,15,16,17

Beberapa studi ( ) menunjukkan adanya chromium

respon dosis antara konsentrasi dilusi dan hasil 

ROATpositif. Fisher dkk meyakini bahwa konsentrasi

ambang dapat dijelaskan sebagai konsentrasi terendah 

yang dapat menimbulkan reaksi yang terlihat (minimum 

skor 1 menunjukkan sedikit papul tanpa eritema) pada 

hari ke-3 atau 4 di garis reaksi  mulai patch test

konsentrasi tes tertinggi. Respon elisitasi ini umumnya 

komplek, sehingga ambang batas elisitasi standar untuk 

seluruh subyek dengan perbedaan inter dan intra-

individual tidak dapat ditentukan, contohnya : peneliti 

menemukan 250 variasi ambang batas elisitasi pada 

pasien alergi nikel. Meskipun demikian,  serial patch test
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dilusi memiliki nilai yang tinggi karena hanya terdapat 

sedikit variasi hasil tes dosis-respon pada saat data 

penelitian yang berbeda dikompilasi dan dikombinasi 

(Gambar 6). Dosis alergen berbeda menunjukkan 

sedikit variasi yang dibutuhkan untuk elisitasi 

dermatitis kontak pada 10% populasi yang sensitif 

bahan tersebut.
5,15,16,17

 

Magnusson, 1970 menunjukkan bahwa iritan 

benzalkonium chloride dan beberapa alergen 

menghasilkan reaktivitas maksimal pada punggung 

bagian atas dibandingkan lengan bagian bawah. 

Perbedaan anatomi pada daerah paparan mempengaruhi 

reaktivitas kulit, meskipun tidak ditemukan hubungan 

langsung antara permeabilitas kulit, ketebalan kulit, dan 

iritasi kulit.Wester dan Maibach, 1999 menunjukkan 

kandungan fisik dan kimiawi vehikulum topikal, 

komposisi stratum korneum, dan beberapa proses yang 

menentukan metabolisme kutaneus pada penyerapan 
5,15,16,17bahan kimia (alergen) melalui kulit.

Faktor lain yang belum ditentukan antara lain sifat 

alergen terkait, konsentrasi serial dilusi, vehikulum 

yang digunakan, kemampuan permeabilitas dan efek 

oklusi produk bisa berpengaruh terhadap reaktivitas

ROAT.  Mengapa beberapa subyek langsung bereaksi 
 15,17

pada dosis ROAT pertama dan yang lain merespon 

berminggu-minggu setelahnya, masih belum dapat 

dijelaskan. Beberapa variabel lain meliputi dosis 

elisitasi minimum , intensitas reaksi pada dosis patch test

elisitasi minimum , urutan saat dilakukan patch test

patch test (urutan dilusi atau peningkatan dosis secara 

berurutan), batasan waktu ROAT terkait  patch test

(apakah dilakukan satu demi satu atau bersamaan pada 

pasien yang sama), dosis elisitasi minimum ROAT, dan 

Gambar 6.  Kurva dosis-respon dari 8 penelitian berbeda 
pada alergi nikel memberikan hasil yang mirip 

5,13saat dianalisa dengan model regresi logistik.

periode laten sebelum pasien bereaksi pada ROAT. 

Patch test dan ROAT merupakan dua metode yang 

dapat menentukan alergen penyebab dan MEC reaksi 

DKA. Keduanya memiliki prosedur, kelebihan dan 

efektifitas yang berbeda. Faktor yang mempengaruhi 

hasil ROAT, antara lain: sensitifitas , dosis dan patch test

waktu paparan, penetrasi kutaneus, serta faktor  lain 

yang belum ditentukan.
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ABSTRAK

Latar belakang: Pityriasis rubra pilaris (PRP) merupakan kelainan papuloskuamosa yang etiologinya masih belum diketahui. 

PRP sering sulit dibedakan dengan psoriasis pada fase awal. Tujuan: Memberikan pengetahuan tentang pemeriksaan 

imunohistokimia Ki-67 pada PRP. Telaah kepustakaan: Diagnosis PRP dapat ditegakkan berdasarkan gambaran klinis dan 

pemeriksaan histopatologi atau imunohistokimia. Terapi terbaik adalah dengan retinoid, fotokemoterapi (PUVA), dan 

antimetabolit (metotreksat). Simpulan: Pemeriksaan imunohistokimia dapat memberikan gambaran yang lebih jelas untuk 

membedakan antara PRP dengan psoriasis oleh karena pemeriksaan ini memiliki spesifisitas yang tinggi.

Kata kunci: imunohistokimia Ki-67, pityriasis rubra pilaris, diagnosis.

ABSTRACT

Background: Pityriasis rubra pilaris (PRP) is a papulosquamous disorder of unknown etiology. PRP is often difficult to be 

distinguished with psoriasis in early phase of the disease. Purpose: To deliver information about Ki-67 immunohistochemistry 

examination in PRP. Reviews: The diagnosis of PRP can be established by histological examinations or even 

immunohistochemistry. The best treatment options are retinoids, photochemotherapy (PUVA), and antimetabolites 

(methotrexate). Conclusion: Immunohistochemistry examination can provide complete feature to distinguish between PRP and 

psoriasis because of it's high specifity.

Key words: Ki-67 immunohistochemistry, pityriasis rubra pilaris, diagnosis.

Alamat korespondensi: Diana Kartika Sari, Departemen/Staf Medik Fungsional Kesehatan Kulit dan Kelamin fakultas 
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PENDAHULUAN

 Pityriasis rubra pilaris (PRP) merupakan 

kelainan papuloskuamosa yang sampai saat ini 

etiologinya masih belum diketahui (idiopatik). 

Diagnosis PRP dapat ditegakkan berdasarkan gambaran 
1klinis dan pemeriksaan histopatologi.  Gambaran klinis 

dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis PRP, 

namun oleh karena gambaran klinisnya sangat 

tergantung dari perjalanan penyakit, maka seringkali 

PRP yang terjadi terutama pada fase awal, sulit 

dibedakan dengan psoriasis yang merupakan diagnosis 
2banding utama.

PRP termasuk penyakit kronis yang jarang 

dijumpai dengan perkiraan angka kejadian antara 

1:5000 sampai 1:50000 pada pasien dengan penyakit 

kulit. Angka kejadiannya di Indonesia sendiri belum 

diketahui karena tidak ada sumber yang menyatakan-

nya. PRP dapat ditemukan pada pria maupun wanita 

dengan prevalensi yang sama. Penyakit ini sering kali 

muncul pada dekade pertama dan kelima dalam 
1kehidupan.

Gambaran klinis PRP berupa hiperkeratosis 

folikuler dan gambaran berwarna oranye kemerahan 

yang tampak seperti sisik sedangkan kulit yang normal
1 tampak seperti pulau-pulau .Gambaran ini sangat mirip 

dengan psoriasis yang memberikan gambaran berupa 

plak kemerahan dengan ukuran bervariasi yang dapat 

tersebar disemua bagian tubuh disertai bentukan-

bentukan seperti sisik berwarna putih. Gambaran 

histopatologis juga memberikan gambaran yang mirip 

antara PRP dan psoriasis, sehingga seringkali sulit 
1,2dibedakan.  Saat ini sudah dikembangkan pemeriksaan 
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Gambar 1.  Papul Folikuler Akuminata pada Pityriasis Rubra 
Pilaris (PRP). Gambar yang discrete (A) dan 
confluent (B).1

imunohistokimia untuk membantu menegakkan 

diagnosis PRP khususnya pada fase awal terjadinya 

penyakit tersebut. Imunohistokimia adalah suatu 

metode untuk mengidentifikasi komponen jaringan 

yang memiliki ciri tertentu, seperti dapat membedakan 

antigen-antigen tertentu pada jaringan atau sel 

berdasarkan pengenalan antigen-antibodi. Ada banyak 

protein yang berperan sebagai antibodi untuk mewarnai 

jaringan atau sel yang diinginkan. Salah satu protein 

yang berperan pada PRP adalah Ki-67. Ki-67 

merupakan protein yang dihasilkan oleh sel yang sedang 

berproliferasi pada semua fase, kecuali saat fase  
3 istirahat (G0). Pada kulit normal manusia, ekspresi Ki-

67 paling banyak pada lapisan basal, yang mempunyai 
3aktifitas proliferasi yang tinggi.  Pada kulit normal 

hanya sedikit sel keratinosit yang terwarnai pada lapisan 

suprabasal, sedangkan pada psoriasis banyak sel 
5keratinosit pada lapisan suprabasal yang terwarnai.  

Terdapat upregulasi dari ekspresi Ki-67 pada lesi 

epidermis penderita PRP dibandingkan dengan kulit 

normal yang berdekatan. Pada pewarnaan Ki-67 

ditemukan reaksi imunologis yang positif pada sel basal 
3 dan suprabasal. Ki-67 mewarnai nukleus, maka akan 

tampak pola dari checker board sesuai dengan 
4gambaran histologisnya.

Tujuan makalah ini adalah untukmemberikan 

informasi bahwa diagnosis antara PRP dengan psoriasis 

seringkali sulit dibedakan pada fase awal karena 

gambaran klinis dan histopatologis yang mirip, namun 

dengan pemeriksaan imunohistokimia dapat membantu 

menegakkan diagnosis, sehingga dapat mencegah 

terjadinya eritroderma. Pada fase lanjut PRP tidak 

diperlukan pemeriksaan imunohistokimia oleh karena 

pada fase tersebut sudah menunjukkan gejala klinis 

yang khas.

TELAAH KEPUSTAKAAN

Meskipun disfungsi metabolisme vitamin A sudah 

dipercaya sebagai penyebab, namun etiologi dan 

patogenesis dari PRP masih belum dapat dimengerti.

Peran defisiensi vitamin A masih belum tepat karena lesi 

keratotik tidak muncul pada seseorang yang kekurangan 
1vitamin A dalam jumlah besar.

PRP secara luas dipercayai terdiri lebih dari satu 

bentuk dan skema klasifikasi, berdasarkan karakteristik 

klinis serta arahannya telah disusun oleh Griffiths, yaitu 
6 tipe I-VI. Pembagiannya sebagai berikut: 1) Tipe I: 

 
merupakan tipe yang paling sering terjadi. Karakteristik

adalah munculnya papula folikuler hiperkeratotik yang 

1menyebar dengan arah cephalocaudal.  Lesi folikuler 

hiperkeratotik ini memberikan sensasi seperti 'parutan 

buah pala' (nutmeg grater) pada perabaan. Tanda khas 

untuk diagnosis PRP  adalah pulau-pulau berbatas tegas 

dari kulit sehat (nappes claires) yang tersebar secara 

acak dimana saja, dan muncul dermatitis bersisik 
7berwarna oranye kemerahan;  2) Tipe II: dapat 

8 berkembang dalam waktu sepuluh tahun atau lebih.

Hiperkeratosis folikuler dan iktiosis yang berbentuk 

seperti sisik dapat muncul pada area sama, terutama 
1 pada tungkai; 3) Tipe III: muncul pada anak usia 0-2 

tahun, distribusi lesi dapat dilihat pada (Tabel 1); 4) Tipe 

IV: Muncul beberapa tahun setelah kelahiran, biasanya 

sekitar usia puber, dan ditandai dengan plak 

hiperkeratotik kemerahan yang terbatas pada daerah 
1 tertentu pada siku dan lutut, menyerupai psoriasis lokal;

5) Tipe V: Biasanya muncul pada tahun-tahun awal 

kehidupan dan lebih kronis. Tipe ini dibedakan oleh 

gambaran hiperkeratosis folikuler dengan hanya 

eritema yang minimal dan penampakan seperti 
1skleroderma pada tangan dan kaki;  6) Tipe VI : HIV 

associated, diyakini bahwa pada individu-individu yang 

memiliki faktor predisposisi secara genetik, infeksi HIV 

dapat menginduksi PRP dan memodifikasi penampakan 

dari penyakit tersebut. Misery dan kawan-kawan, 

selangkah lebih depan menyarankan agar tes serologi 

harus dimasukkan dalam pemeriksaan rutin pada pasien 

PRP, seiring dengan dilaporkannya penyakit ini sebagai 
9tanda awal dari infeksi HIV.

Pasien dengan PRP  seringkali tidak merespons 
7terapi ganda baik topikal maupun sistemik.  Gerharz dan 

Ruzika dalam tulisannya menyebutkan terapi PRP yang 

dipakai saat ini pada Tabel 1.

Pada anamnesis dan pemeriksaan fisik akan 

didapatkan keluhan dan manifestasi klinis PRP seperti 

yang telah diuraikan sebelumnya. Observasi dan biopsi 
2,4,10,11akan mengkonfirmasi diagnosis.  Diagnosis 

banding pada tipe dewasa adalah psoriasis. Tidak 
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Topikal Fisioterapi Sistemik

Lini

pertama
 Emolien

Keratolitik
Vitamin D3

 
 

Fotokemoterapi (topikal 
atau sistemik PUVA)
Extrakorporeal photopheresis

   

 

 

Retinoid (0,5 - 0,75 mg/kg)
Methotrexate (10 - 25 mg/minggu)
Terapi Triple antiretroviral (tipe VI)

Lini kedua Glukokortikoid 
(potensi sedang - tinggi)
Analog Vitamin A
(tazarotene)
 
 

Fototerapi UVA 1
Fototerapi UVB gelombang
sempit
Fototerapi UVB

   

 

  

Azatioprine (100 - 150 mg/hari)
Siklosporine A (5 mg/kg/hari)
Asam Fumarat esters
TNF-α antagonis

1Tabel 1. Terapi Pityriasis Rubra Pilaris

adanya Auspitz sign dan candle grease sign adalah 

sebuah petunjuk untuk diagnosis klinis, akan tetapi 

gejala tersebut tidak selalu tampak pada psoriasis 

terutama pada fase awal penyakit sehingga sulit 
12dibedakan dengan PRP.  Tiga gambaran yang paling 

sering ditemui adalah ortokeratosis dan parakeratosis 

yang berselang-seling baik pada arah vertikal maupun 

horizontal (checkerboard arrangement), hipergranul-

osis fokal maupun konfluen, dan sumbatan folikuler 
4 (follicular plugging). Ditemukan akantosis ireguler 

yang tampak dalam bentuk jembatan jaringan yang 

pendek dan melebar, penebalan lapisan suprapapiler dan 

infiltrat limfositik perivaskuler yang penyebarannya 

jarang sampai menengah pada dermis. Gambaran 

histopatologis ini membantu untuk membedakan 
1,4dengan penyakit eritroderma lain.

Konsep dasar imunohistokimia adalah suatu 

metode untuk megidentifikasi komponen jaringan yang 

mempunyai ciri tertentu dengan menggunakan interaksi 

antara antigen target dan antibodi spesifik yang diberi 

label. Imunohistokimia berguna untuk mengetahui 

keberadaan suatu antigen serta lokasinya secara spesifik 

pada jaringan atau sel berdasarkan pada reaksi 

14 pengenalan antigen-antibodi. Antibodi yang sensitif

adalah antibodi poliklonal yang terdiri atas berbagai 

macam antibodi, sehingga dapat mengenali banyak 

antigen, sedangkan antibodi spesifik adalah antibodi 

monoklonal yang hanya akan berikatan dengan satu 
1 5an t igen  yang  sesua i ,  namun pemer iksaan 

imunohistokimia sendiri masih jarang digunakan pada 

PRP. Tidak banyak literatur yang membahas tentang 

pemeriksaan imunohistokimia Ki-67 pada penyakit 
3,15PRP.

Pada kulit normal manusia, ekspresi Ki-67 paling 

banyak pada lapisan basal, dimana ada aktifitas 
4proliferasi yang tinggi.  Pada PRP terjadi kelainan 

hiperproliferasi dari epidermal keratinosit. Sebuah 

laporan kasus menunjukkan adanya upregulation dari 

ekspresi Ki-67 pada lesi epidermis pasien PRP 

dibandingkan dengan kulit normal yang berdekatan. 

Pada pewarnaan Ki-67 ditemukan reaksi imunologis 
8yang positif pada sel basal dan suprabasal.  Karena Ki-

67 mewarnai nukleus, maka akan tampak pola dari 

checker board appearance sesuai dengan gambaran 
8histologisnya.

Diagnosis banding yang kerap kali membingung-

kan adalah psoriasis. Hiperproliferasi epidermis adalah 

karakteristik patologis kunci pada lesi psoriasis. Pada 

epidermis pasien dengan psoriasis didapatkan 

Gambar 2.  Gambaran biopsi dari punggung penderita 
13 Pityriasis Rubra Pilaris. (dengan pembesaran 

100X, anak panah menunjukkan gambaran 
checkerboard arrangement).

Gambar 3.  Pewarnaan Ki-67 pada kulit dengan Pityriasis 
15Rubra Pilaris.
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peningkatan siklus sel keratinosit yang signifikan yang 

dapat divisualisasikan dengan pewarnaan Ki-67. Angka 

peningkatan dari proliferasi sel keratinosit pada pasien 

psoriasis diperkirakan sekitar tujuh kali lipat pada  plak 

psoriasis bila dibandingkan dengan epidermis yang 
15 normal. Dari banyak pewarnaan imunohistokimia, Ki-

67 lebih sesuai dan lebih murah untuk mengevaluasi 
10kulit dengan kecurigaan ke arah PRP.  

PEMBAHASAN

Pityriasis rubra pilaris (PRP) merupakan kelainan 

papuloskuamosa yang sampai saat ini etiologinya masih 

belum diketahui (idiopatik). Diagnosis PRP  dapat 

ditegakkan berdasarkan gambaran klinis dan 

histopatologi. Gambaran klinis dapat digunakan untuk 

menegakkan diagnosis PRP, namun oleh karena 

gambaran klinisnya sangat tergantung dari perjalanan 

penyakit, maka seringkali PRP yang terjadi terutama 

pada fase awal, sulit dibedakan dengan psoriasis yang 
1,2merupakan diagnosis banding utama.

Saat ini sudah dikembangkan pemeriksaan 

imunohistokimia untuk membantu menegakkan 

diagnosis PRP khususnya pada fase awal terjadinya 

penyakit tersebut. Imunohistokimia adalah suatu 

metode untuk mengidentifikasi komponen jaringan 

yang memiliki ciri tertentu, contohnya seperti dapat 

membedakan antigen-antigen tertentu pada jaringan 

atau sel berdasarkan pengenalan antigen-antibodi. Ada 

banyak protein yang berperan sebagai antibodi untuk 

mewarnai jaringan atau sel yang diinginkan. Salah satu 

protein yang berperan pada PRP adalah Ki-67. Ki-67 

merupakan protein yang dihasilkan oleh sel yang sedang 

berproliferasi pada semua fase, kecuali saat fase  
3 istirahat (G0). Pada kulit normal manusia, ekspresi Ki-

67 paling banyak pada lapisan basal, dimana ada 
4aktifitas proliferasi yang tinggi.  Pada kulit normal 

hanya sedikit sel keratinosit yang terwarnai pada lapisan

suprabasal, sedangkan pada psoriasis banyak sel 

keratinosit di lapisan suprabasal yang terwarnai. 

Adanya upregulasi dari ekspresi Ki-67 pada lesi 

epidermis penderita PRP dibandingkan dengan kulit 

normal yang berdekatan. Pada pewarnaan Ki-67 

ditemukan reaksi imunologis yang positif pada sel basal 
3dan suprabasal . Karena Ki-67 mewarnai nukleolus, 

maka akan tampak pola dari checker board appearance 
3,4sesuai dengan gambaran histologisnya.

Diagnosis antara PRP dengan psoriasis seringkali 

sulit dibedakan pada fase awal karena gambaran klinis 

dan histopatologis yang mirip, namun dengan 

pemeriksaan imunohistokimia dapat membantu 

menegakkan diagnosis, sehingga dapat mencegah 

terjadinya eritroderma, sedangkan pada fase lajut PRP 

tidak diperlukan pemeriksaan imunohistokimia oleh 

karena pada fase tersebut sudah menunjukkan gejala 
2klinis yang khas.

Pemeriksaan imunohistokimia Ki-67 tersebut 

dapat membantu menegakkan diagnosis khususnya 

pada fase awal terjadinya penyakit, oleh karena dengan 

ditegakkannya diagnosis secara dini kita dapat 

memberikan terapi secara tepat dan dapat mencegah 

terjadinya penyakit khususnya PRP untuk berkembang 
3,4menjadi eritroderma.

KEPUSTAKAAN

1.   Gerharz DB, Ruzicka T. Pityriasis rubra pilaris. In: 

Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrest BA, Paller AS, 

Leffell DJ, Wolf K, editors. Fitzpatrick's 
thdermatology in general medicine, 8  ed. New York: 

The McGraw-Hill Companies. 2012. p. 279-84.

2.  Magro CM, Crowson AN. The clinical and 

histomorphological features of pityriasis rubra 

pilaris. A comparative analysis with psoriasis. J 

Cutan Pathol 1997;24(7): 416-24.

3.  Taylor CR, Shan RS, Barr NJ. Techniques of 

immunohistochemistry: principles, pitfalls, and 

standardization. In: Dabbs D.J, editor. Diagnostic 
rdimmunohistochemistry. 3  ed. Philadelphia: 

Saunders-Elsevier Inc. 2010. p.1-16.

4.   Pei DS, Qian GW, Tian H, Mou J, Li W, Zheng JN. 

Analysis of human Ki-67 gene promoter and 

identification of the Sp1 binding sites for Ki-67 

transcription. Tumor Biol 2012;33: 257-66.

5.   Schlfiter C,  Duchrow M,  Wohlenberg C,  Becker 

MHC,  Key GS, Flad HD, et al. The cell 

proliferation-associated antigen of antibody Ki-67: 

A very large, ubiquitous nuclear protein with 

numerous repeated elements, representing a new 

kind of cell cycle-maintaining proteins. J Cell Biol 

15Gambar 4. Ekspresi Ki-67 pada psoriasis.

232

Vol. 26 / No. 3 / Desember 2014BIKKK - Berkala Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin - Periodical of Dermatology and Venereology



1993;123(3): 513-22.

6.   Menni S, Brancaleone W, Grimalt R. Pityriasis 

rubra pilaris in a child seropositive for the human 

immunodeficiency virus. J Am Acad Dermatol 

1992;27: 1009.

7.   Catalano PM. Pityriasis rubra pilaris. In: Dabbs D.J, 

editor. Clinical Dermatology. Philadelphia: Harper 

& Row Inc. 1988. p.1-9.

8.  Griffiths WAD. Pityriasis rubra pilaris. Clin Exp 

Dermatol 1980;5: 105-12.

9.   Clayton BD, Jorizzo JL, Hitchcock MG, Fleischer 

AB Jr, Williford PM, Feldman SR, et al. Adult 

pityriasis rubra pilaris: a 10-years case series. J Am 

Acad Dermatol 1997;36: 959-64.

10.  Chen JF, Gao HW, Wang WM. Juvenile pityriasis 

rubra pilaris: a case report with immuno-

histochemical and electromicroscopic studies. 

Dermatologica Sinica 2010;28: 46-50.

11.  Sehgal VN, Srivastava G, Verma P. Pityriasis rubra 

pilaris: evolution of challenges in promising 

treatment options. Skin Med 2012;10: 18-23.

12.  Piamphongsant T, Akaraphant R. Pityriasis rubra 

pilaris: a new proposed classification. Clin Exp 

Dermatol 1994;19: 134-8.

13.  Sehgal VN, Srivastava G, Dogra S. Adult onset 

pityriasis rubra pilaris. Indian J Dermatol Venereol 

Leprol 2008;74(4): 311-21.

14.  Auffret N, Quint L, Domart P, et al. Pityriasis rubra 

pilaris in a patient with human immunodeficiency 

virus infection. J Am Acad Dermatol 1992;27: 260-

71.

15. Gudjonsson JE, Elder JT. Psoriasis. In: Goldsmith 

LA, Katz SI, Gilchrest BA, Paller AS, Leffell DJ, 

Wolf K, editors. Fitzpatrick's dermatology in 
thgeneral medicine, 8  ed. New York: The McGraw-

Hill Companies. 2012 .p.197-231.

233

Telaah Kepustakaan Pemeriksaan Imunohistokimia  Ki-67 pada Pityriasis Rubra Pilaris



Tinea Capitis Kerion Type: A Case Report

Dyah Ratri Anggarini, Trisniartami Setyaningrum
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ABSTRACT

Background: Tinea capitis is a superficial fungal infection. Kerion is one of its form, which is an inflammation form due to a 

hypersensitivity reaction to fungal infection caused by group Mycosporum and Trichophyton. Purpose: To understand the 

clinical manifestation, species causing agent, and management of tinea capitis.  Case management: A four-year-old boy, 17 kg, 

came with a mass on the head, accompanied with pain, fever, and hair loss since 1 week before hospitalization, it appeared after 

playing with the neighbor's pets. General examination showed enlargement of the right preauricular lymph node. Dermatological 

examination revealed a mass in the head 7 cm in size with pus, partially covered with crust, and there were also warm and pain on 

palpation. Wood lamp examination was negative, but in potassium hydroxide examination showed spores outside and inside the 

hair shaft. Result of fungal cultures was T. mentagrophytes. Routine blood tests obtained only leukocytosis, which was 

12.390/µL. The patient was treated with griseofulvin, erythromycin, wet dressing, and ketokonazole shampoo. It was shown good 

results after therapy for 8 weeks. Conclusions: Tinea capitis caused by T. mentagrophytes presenting an inflammatory reaction, 

causing a fungal infection in the hair shaft. Auxiliary examination for the diagnosis of tinea capitis can be done in various ways, 

the easiest one is by potassium hydroxide 20% examination, fungal culture is then performed to determine the species causing the 

infection. Therapeutic use of griseofulvin is still the main choice.

Key words: tinea capitis kerion type, T. mentagrophytes, griseofulvin.

ABSTRAK

Pendahuluan: Tinea kapitis adalah infeksi jamur superfisial. Kerion adalah salah satu bentuknya, merupakan bentuk inflamasi 

karena reaksi hipersensitifitas terhadap infeksi jamur yang disebabkan golongan Mycosporum dan Trichophyton. Tujuan: 

Mengetahui gambaran klinis, spesies penyebab dan penatalaksanaan tinea kapitis. Kasus: Anak laki-laki, 4 tahun, 17 kg, datang 

dengan keluhan benjolan di kepala, terasa nyeri, demam, dan rambut rontok sejak 1 minggu sebelum masuk RS. Keluhan 

dirasakan setelah penderita bermain dengan binatang peliharaan milik tetangga. Pada pemeriksaan umum didapatkan adanya 

pembesaran kelenjar getah bening preaurikular kanan.  Pada pemeriksaan dermatologis didapatkan benjolan di kepala berukuran 

7 cm dengan pus, sebagian tertutup krusta, teraba hangat dan nyeri. Pada pemeriksaan lampu Wood hasil negatif, pada 

pemeriksaan KOH didapatkan spora di luar dan dalam batang rambut. Biakan dengan agar Sabouroud Dextrose tumbuh T. 

mentagrophytes. Pada pemeriksaan darah rutin hanya didapatkan lekositosis sebesar 12.390/µL. Penatalaksanaan: Terapi yang 

diberikan adalah griseofulvin, eritromisin, kompres basah, dan sampo ketokonazole. Hasil baik  didapatkan setelah pemberian 

terapi selama 8 minggu. Simpulan: Tinea kapitis disebabkan oleh bermacam-macam spesies jamur. Trichophyton 

mentagrophytes menyebabkan reaksi inflamasi. Pemeriksaan penunjang untuk penegakan diagnosis tinea kapitis dapat dilakukan 

dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan pemeriksaan KOH 20%, dilanjutkan kultur jamur untuk menentukan spesies 

penyebab. Terapi menggunakan griseofulvin masih merupakan pilihan utama. 

Kata kunci: tinea kapitis tipe kerion, T. mentagrophytes, griseofulvin.
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1,2,3,4 Microsporum. The fungi are classified into three 

group  according to where they are normally found. 

Geophilic organism lives in soil, zoophilic organism on 

animal, and anthropophillic organism on human. The 

INTRODUCTION

Tinea capitis is a superficial fungal infection, 

affecting the scalp and hair. The cause is a fungus 

spec ies ,  mos t  commonly  Trichophyton  and 



Laporan Kasus

perhaps due to shorter hair allowing easier access for 

infecting fungal spores. Some factors that associated 

with the incidence of tinea capitis include poor personal 

hygiene, overcrowding, and low sosio-economic level.  

Transmission of infection occurs via infected skin scales 

and hairs shed from infected human or animal host, or 

through the use of contaminated combs, hairbrushes, 

and other hairdressing equipment. The incubation 
1,2 ,8 ,12  period is short, 1-3 weeks. The degree of 

inflammation is generally larger when zoophilic fungi 
13are the cause.  The effects of tinea capitis on the 

children can be stark and tragic, they can be ridiculed 

and bullied by their classmates and playmates. This can 

lead to social ostracism and feeling inadequacy and low 
8selfesteem.

Diagnosis is ideally confirmed by microscopic 

observation of fungal elements in specimens of infected 

skin, hair obtained by scalp scrapings with the blunt side 

of a scalpel or hair plucked from the affected site. The 

Wood's light, which was traditionally used to diagnose, 
3,13can detect infection by only Microsporum sp.  Tinea 

capitis requires systemic treatment because antifungal 

cream are unable to penetrate the hair shaft sufficiently 

to clear the infection. Furthermore, the use of topical 

antifungal treatment alone may contribute to the 

creation of carriers. Griseofulvin is the 'gold standard' 

for treatment of dermatophyte infections in 
1,2,8,14children.

CASE REPORT

A four-year-old boy, 17 kg, with chief complaint 

mass on his head since 1 week before hospitalization. It 

is accompanied with fever, pain, and hair fall. The 

complaint appeared after he played with neighbor's cat. 

First it appeared as itchy red macule covered with thin 

scales, then became a mass, which felt pain. He also felt 

fever. His hair fell only on the mass side. He also 

complained about mass behind his right ear appeared 

along with the mass on the scalp. This was the first time 

he got this disease. No family member suffered from the 

same disease. No classmates suffered from the same 

disease. No history of drug or food allergy.

General physical examination on the first day 

admission revealed an alert boy, look well with no sign 

of anemic, icterus, cyanotic, or respiratory distress. The 

blood pressure was 100/70 mmHg, pulse rate 88 times 

per minute, respiratory rate 20 times per minute and 
o  

body temperature was 37,7 C. There was an 

enlargement of right retroauricular lymphnode. There 

clinical appearances can be classified into grey patch, 

black dot, and kerion. Grey patch type showed circular 

pattern of alopecia with marked scalling. In black dot 

type, the dermathophytes invade the inside of the hair 

shaft, making it fragile and vulnerable to fracture so we 

can found swollen tubs of broken off hairs within the 

patch of alopecia. Kerion, boogy, localized swelling 

occur due to an aggressive inflammatory response to the 

organism, the patients often also have cervical 

lymphadenopathy. In diffuse scale, the form looks like 

dandruff with generalized scalling throughout scalp that 

can be masked with hair oils. Diffuse pustular pattern 

showed scattered pustules associated with alopecia 

scarring, it is maybe associated with painful 

lymphadenopathy. This is the most difficult type to 

diagnose and often incorrectly treated with antibiotics, 
2,3because pus usually occurs in bacterial infections.

The prevalence of tinea capitis in Spain was 

0.23%, Turkey 0.3%, Madrid 0.64%, Barcelona 0.23%, 

London 2.5%, Ivory Coast 11.34%, and in Cleveland 
5 h thwas 13%.  In the late 19t  and early 20  centuries, M. 

audouinii, followed by M. canis, was the main causative 

agent in Western and Mediterranean Europe, whereas T. 

schoenleinii was the predominant agent in Eastern 

Europe, the most common cause worldwide is M. canis, 

in United State the most causing agent is T. tonsurans 

followed by M. canis. Anthropophilic dermatophytes, in 

particular T. tonsurans, have now emerged as the 

dominant agents in many regions. T. tonsurans has 

worldwide distribution and causes principally tinea 
1,6,7,8capitis.  In the Middle East, T. vioolaceum is 

responsible for most cases of tinea capitis, 83% in Israel, 
539% in Iraq, 64% in Libya.  The  previous study made 

by Isa-Isa et al, revealed that the fungi caused kerion 

type were M. canis (32%), T. mentagrophytes (27%), T. 

tonsurans (21%), M. gypseum (5%) and T. rubrum 
9(10%).  A retrospective study by Brook I. et al,  

evaluated the fungal and aerobic and anaerobic 

bacteriology in kerion type and showed that aerobic 

bacteria responsible in inflammatory process in 19/30
10 person (57%).  Incidence of tinea capitis in Micology 

Division Dr. Soetomo General Hospital Surabaya 2001-

2006 was 0.31-1.55% while in Medan at 1996-1998 was 

0.4%, Cipto Mangunkusumo Hospital Jakarta at 1989-

1992 was 0.61-0.87% and in Manado at 1990-1991 was 
112.2-6%.

Tinea  cap i t i s  p redominant ly  occurs  in 

preadolescent children (between 3-14 year old), 

uncommon in adult, boys are affected most than girls, 
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Figure 2.  Potassium hydroxide 20% + parker ink 
examination, spores outside and inside the hair 
shaft, magnification 40x.

Figure 1.   Tinea capitis kerion type on the scalp, with an 
inflammatory mass.

A B
Figure 3.   Development  of  T.  mentagrophytes  on 

Sabouroud's Dextrose Agar (A) and microscopic 
appearance from fungi culture with lactophenol 
cotton blue, magnification 400x, clustered round 
microconidia, rare cigar shaped macroconidia, 
spiral hyphae (B).

was no abnormality on thorax and abdominal 

examination.

The dermatological state on region scalp there was 

a inflammatory mass with diameter 7 cm, studded with 

broken hair and follicular orificium oozing with pus and 

crust. The mass felt pain and warm on palpation (Figure 

1).

Laboratory examination on the first day showed 

leukocytosis. Hemoglobin was 12.3 g/dL, white blood 
3cell was 12.39 x 10 /µL, erythrocyte sedimentation rate 

3was 45mm/hour, platelet was 422 x 10 /µL. Urinary 

examinations were within normal limit. Wood's lamp 

examination was negative. Potassium hydroxide 20% 

examination revealed spores outside and inside the hair 

shaft (Figure 2). Culture was using Sabouraud's 

Dextrose Agar (SDA) and the result showed 

development of T. mentagrophytes, which is white to 

creamy with a cotton mounded surface, none to light 

brown reverse pigment (Figure 3). Microscopic 

examination showed clustered round of microconidia, 

rare cigar shaped of macroconidia, spiral hyphae (Figure 

3).

Patient was treated with griseofulvin 2x170 mg 

daily, erythromycin 4x100 mg, wet dressing with NaCl 

0,9% to reduce the inflammation. After 1 week therapy, 

the mass decreased to 6 cm, no pus, no fever anymore so 

the antibiotics was stopped. After 2 weeks of treatment, 

the mass was decreased to 5.5 cm and there was crust on 

top of the lesion. The antifungal drugs were given, 

continued with wet dressing with NaCl 0,9%, and 

ketokonazole 2% shampoo 3 times weekly as a topical 

treatment. After 4 weeks of treatment the crust still 

persisted, with alopecia surrounding the mass (Figure 

4). The therapy was continued and necrotomy was 

performed. At the 8 weeks of therapy there was alopecia 

area without any crust.

DISCUSSION

Tinea capitis can be classified according to the 

microscopic pattern of fungal invasion as endothrix and 

ectothrix. Endothrix infections are characterized by 

arthroconidia (spores) within the hair shaft, replacing 

Figure 4.   The lession at 4 weeks (A) and completely healing 
(B)

A

B



the intrapapilary keratin, but the cuticle is not destroyed. 

The hyphae grows downwards along the hair shaft. The 

hair is fragile, and breaks off at the base, where support 

from follicular wall is lost, leaving behind a tiny black 

dot. Generally it is caused by anthropophilic agents. 

Ectothrix infections can be either anthropophilic, 

zoophilic, or geophilic agents, characterized by mycelia 

fragmenting into arthroconidia on the outside of the 

hairshaft, just under the cuticle, which leads to cuticle 

destruction. The infection is in the perifollicular stratum 

corneum, spreading around and into the hair shaft of mid 

to late anagen hairs, the hairs break off at any level above 
1,2,12,14the scalp.  The diagnosis of tinea capitis can be made

 by the additional examination. Abdo HM et al, reported 

that the sensitivity of potassium hydroxide 20% was 

85.71%, while culture just 60%. Another study by 

Tandon et al, reported the sensitivity of potassium 

hydroxide 20% was 65.43% while from culture was 
15

46.97%.

The clinical appearance of tinea capitis is variable, 

depending on the type of hair invasion, the level of host 

resistance and the degree of inflammatory host 

response. In all types, the cardinal features are partial 

hair loss with inflammation of some degree. It is very 

important to confirm the diagnosis with a fungal culture 

before committing the patient to a course of treatment.  

A prominent cervical or occipital lymphadenopathy 

occurs in all types of tinea capitis and it is an important 

clinical clue to the proper diagnosis of the disease. 

Without adenopathy, the diagnosis of tinea capitis 

should be questioned because it is seldom associated 
7,8,12,16with other non infectious cause of hair loss.

The inflammatory forms of tinea capitis are 

divided into 2 groups. The most common is the 

hypersensitivity type or kerion celsi, characterized by an 

inflammatory mass that is painful on palpation and 

accompanied by regional adenopathy, shows a little 

tendency toward spontaneous recession, initiated as a 

dry tinea involving one or more pseudoalopecia plaques 

with scalling and short hairs,  erythema and 

inflammation generating a painful lesion with clear 

border that covered with numerous pustules producing 

abundant pus and keratin debris. They are rarely 

secondarily infected with bacterial, although S. aureus 

may grow under a crust. Within around 8 weeks, the 

tissue response and cell mediated immunity leads to 

complete elimination of the fungi, but as consequence 

leaves behind areas of definitive alopecia with fibrosis 
12,17due to the sustained attack on the hair follicle.

Examination with Wood's lamp is useful technique 

because it is inexpensive, accessible, and practical. It 

will be negative in cases of tinea capitis involving 

Tricophyton species. It is a useful screening procedure 

and can be combined with another examination. In this 

case the Wood's lamp examination was negative and 

continued with potassium hydroxide 20% examination 

from the plucked hair stubs using sterile forceps to 

include the hair roots. A drop of potassium hydroxide 

20% was placed next to the material and then thoroughly 

mixed then a cover slip was applied. The preparation 

was left for 20-60 minutes until softening and digestion

of the specimen occurred. The presence of fungal 

element  (hyphae and/or spores) within and/or around 

hair shaft under microscope magnification was 

considered to be a positive test. In this case we can found 
1,12,15,17spores outside and inside the hair shafts.

The sample for potassium hydroxide should also 

be inoculated in fungal culture medium such as 

Sabouroud's Dextrose Agar. The media were then 
oincubated in a warm, moist environment at 28 C and 

examined regularly to detect growth of any fungus. 

Observation for growth of the colony was done 

periodically for 1 until 6 weeks after which the media 

were reported as positive or negative. The fungi were 

identified by colonial morphology and microscopic 

structures. Colonial morphology includes color, size, 

texture, and topography of the colony. The microscopic 

structure of fungi provide a definitive identification, 

includes the type, size, shape, and arrangement of spores 
12,15and the size and color of hyphae.  In this case there 

was a growth of  white to creamy colony with a cottony 

mounded surface, none to light brown reverse pigment. 

Figure 5.  Potassium hydroxide 20%  + parker ink 
examination magnification 400x to confirm 
completely healing of tinea capitis. No spores 
inside or outside hair shaft anymore.
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The microscopic structures were clustered round 

microconidia, rare cigar shaped macroconidia, spiral 

hyphae. This is the identification of Trichophyton 

mentagrophytes.

 Differential diagnosis for tinea capitis is vary, 

includes all conditions capable of causing patchy 

baldness with inflammatory changes of the scalp. 

Seborrheic dermatitis is one of it. This condition is 

chronic, relapsing inflammatory skin disease with 

predilection for areas rich in sebaceous glands. This 

disorder is characterized by scalling and sharply 

demarcated erythematous patches with greasy scales, 

with large variation in extent and morphologic 

characteristic depending on area of skin involved. It is 

triggered by stress and exposure to the sunlight. The 

cause are incompletely understood, fungi from genus 

Malassezia  have been considered potentially 

pathogenic agent for this disease. This disease is usually 
16,18,19more diffuse than tinea capitis.  In this case the 

disease appeared after the patient having contact with 

neighbor's cat, no relevance with sun exposure. The 

lesion was firstly revealed as an inflammatory mass, and 

also itchy erythematous macule with dry scale.

The other differential diagnosis is alopecia areata. 

In alopecia areata may show erythema but it is not 

common showing scaly condition. It is a chronic 

inflammatory disease which affects the hair follicles and 

sometime the nails. Onset may be at any age, usually

 presents as patches of hair loss on the scalp but any hair-

bearing skin can be involved. Short broken hairs are 

frequently seen around the margins of expanding 

patches of alopecia areata. About 20% people with 
16,20 alopecia areata have family history of the disease.

Another differential diagnosis is psoriasis, it is a 

common, chronic disfiguring inflammatory disease of 

the skin, usually characterized by well defined scally, 

red, and indurated plaque mainly over extensor surface. 

This disease is usually relapsing and remitting with 

variation in severity and clinical manifestation. The 

onset of this disease between 15-30 years old, it is 

uncommonly occur under 10 years of age. The lesions 

often develop at site of skin trauma (Koebner 

phenomenon) such as knee, elbow, and scalp, and it may 

remain localized or become generalized over time. In 

psoriasis hair loss is found occasionally, broken-off 
1,16,21,22hairs are not usually present.  Folliculitis devalcans 

is another differential diagnosis, which start with 

erythematous alopecic patches, follicular pustules, and 

follicular hyperkeratotic, it is predominantly occurs in 

23young and middle-aged adult.

The aim of treatment in tinea capitis is to achieve 

clinical and mycological cure as soon as possible, 

prevent the disease spread out to other children either 

from infected animals or other children. The best 

method of treating tinea capitis is through oral 

antifungal therapy. The first antifungal drug used widely 

for this purpose was griseofulvin, introduce in 1958, has 

exhibited an excellent safety profile, used either in adult 

and children. Griseofulvin is fungistatic and inhibits the 

synthesis of nucleic acids and interrupts cell division in 

metaphase, thereby preventing synthesis of fungal cell 
2,12,24wall.  It is also have anti inflammatory effect.  It was 

available in tablets forms or as a suspension and it is 

recommended that it is taken with fatty foods because it 

can increase the absorption of the drugs and improves its 

bioavailability. It was effective in treatment of most 

dermatophyte in a serum concentration of  <1µg/mL. 

After absorption from the gastrointestinal tracts, peak 

plasma level is seen in about four hours after oral 

administration of 500 mg. The major metabolite, 6-

desmethylgriseofulvin, is microbiologically inactive. 

Griseofulvin reaches the horny layer by diffusion and 

sweating within four to eight hours and it is detectable 

and selectively concentrated in the stratum corneum of 

the skin, hair, and nails. There is a rapid disappearance of 

the drug from the stratum corneum within 48 to 72 hours 

after oral dose. The dose and durations for treating tinea 

capitis are based on clinical and mycological 

observation and experience, but because the drugs is 

rapidly cleares from the site of infection, the treatment 

must be continued until all the hair within afected area 
8,12,24,25has been replaced by new growth.  The side effects 

of this drugs usually minor and well tolerated. Central 

nervous system side effects include headaches, letargy, 

irritability, and nightmares. Gastrointestinal symptoms 

include nausea, vomiting, diarrhea, dryness of the 

mouth, and taste disturbances. Dermatological side 

effects include urticaria, fixed drug eruption, 

maculopapular, and petechial exanthema, and light 

sensitive eruption. Griseofulvin is contraindicated in 

patient with porphyria, hepatocellular failure, and 

hipersensitivity to the drug. Pregnant women is 

contraindicated to have treatment with griseofulvin 

because of its possibility of teratogenic and abortifacient 

effects of the drug. The dose recommended is 10-20 
2,12,25,26mg/kg body weight/day for 6-10 weeks.

Topical treatment alone is not recommended for 

tinea capitis because preparations of this type do not 
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penetrate the hair shaft adequately. However, topical 

treatment can reduce the risk of transmission at the 

beginning of systemic treatment. Patient with more 

aggressive clinical variant can also receive topical 

treatment to reduce the risk of progression while waiting 

for the mycological result. Allen et al, reported that the 

use of shampoo containing 2% selenium sulfide or 2% 

ketoconazole were effective in reducing the number of 

viable spores in the scalp parallel with griseofulvin. 

Patients should be told to use the shampoo 3 times 

weekly and to leave it in contact with the scalp for at 

least 5 minutes before rinsing. It should be used until the 
3,12,14patient is clinically and mycologically cured.  

Some individuals are not clear at follow-up. The 

reason for this includes lack of compliance with the long 

course of treatment, suboptimal absorption of the drugs, 

relative intensitivity of the organism, and reinfection. If 

there is no clinical response and signs persist at the end 

of treatment period, then the option are to increase the 

dose or duration of the original drug, and change to 
2alternative antifungal.

The optimal management of symptom-free 

carriers is unclear. Person contact with affected patient 

has to be examined too. It needs the strategy to prevent 

the disease spreading around the neighborhood or 

school environment. Better education including the 

mother, children, teacher, are required to prevent the 

progression of the disease. Other studies by Satimia et al 

revealed that preventive health education program to 

eradicate the infection is necessary, therefore health 

education programs to control health problem among 

school students, their families, and school staff is 
2,27recommended.  It is quite impractical to keep children 

with tinea capitis out of the school because shedding of 

spores can continue for months although active 

therapies have already given, adults and siblings in the 

family (asymptomatic carriers) may be continuing 

source of the infection and may also require active 

treatment to cure persistent or intransigent infections, 

shared facilities and objects may promote the spread of 

infections both within the classroom and within the 
8home environtment.  It is necessary to educate the 

parents and school staff to prevent the disease spread 

out.

Tinea capitis caused by T. mentagrophytes 

presenting an inflammatory reaction, causing a fungal 

infection in the hair shaft. Auxiliary examination for the 

diagnosis of tinea capitis can be done in various ways, 

the easiest one is by potassium hydroxide 20% 

examination, fungal culture is then performed to 

determine the species causing the infection. Therapeutic 

use of griseofulvin is still the main choice.
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