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Pendahuluan 
Tuberkulosis menjadi salah satu penyakit yang insidensinya di dunia masih cukup tinggi dimana 

Indonesia sendiri masih merupakan negara ketiga tertinggi dalam jumlah kasusnya pada tahun 2007. 

Asia masih mencakup 55% dari kasus tuberkulosis di dunia, diikuti oleh Afrika (31%), Mediterania 

(6%), Eropa (5%), dan Amerika (3%).
1
 Peningkatan dalam jumlah kasus infeksi tuberkulosis setiap 

tahunnya dihubungkan dengan peningkatan jumlah kasus HIV (Human Immunodeficiency Virus) yang 

dikatakan meningkatkan risikonya sebesar 20 kali lipat.
2
 Infeksi oleh Mycobacterium tuberculosis tidak 

hanya menyerang paru-paru akan tetapi dapat juga menimbulkan lesi di kulit baik melalui infeksi 

langsung pada kulit maupun penyebaran dari infeksi tuberkulosis dari paru-paru. Tuberkulosis 

kutaneus sendiri diklasifikasikan menjadi 4 yaitu infeksi eksogen, penyebaran secara endogen, 

tuberkulosis yang disebabkan Bacille Calmette-Guerin serta tuberkulid. 

 

Definisi 

Tuberkulid merupakan kelompok penyakit yang dihubungkan dengan fokus infeksi Mycobaterium 

tuberculosis di dalam tubuh. Kondisi ini dianggap sebagai reaksi imun pada kulit terhadap penyebaran 

hematogen dari M. tuberculosis atau antigennya dari sumber infeksi utamanya.
3
 

 

Epidemiologi 

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh World Health Organization (WHO) pada tahun 2013 

didapatkan 9 juta kasus baru tuberkulosis di seluruh dunia. Infeksi tuberkulosis ini menyebabkan 1.5 

juta kematian di dunia setiap tahunnya, sehingga penanganan serta pencegahannya masih menjadi 

tujuan utama program kesehatan di seluruh dunia.
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 Di Indonesia sendiri tahun 2014 didapatkan kasus baru sebanyak 176.677 yang menurun 

dibandingkan pada tahun 2013 dimana didapatkan 196.310 kasus baru. Jumlah kasus tertinggi 

dilaporkan didapatkan pada provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah dimana kasus baru 

pada 3 provinsi tersebut mencakup 40% dari jumlah kasus baru di seluruh Indonesia.
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 Pada sebuah studi yang dilakukan oleh WHO menemukan bahwa dari seluruh kasus infeksi 

tuberkulosis di dunia, 14% diantaranya menunjukkan bentuk ekstrapulmoner dari tuberkulosis, yakni 

1-2% diantaranya dalam bentuk tuberkulosis kutaneus.
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Klasifikasi
2
 

Tuberkulid dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok berdasarkan hubungannya terhadap infeksi 

tuberkulosis, antara lain: 

 

 

 



1. Tuberkulid 

 Kondisi dimana kuman Mycobacterium tuberculosis / bovis memegang peranan penting 

dalam timbulnya lesi pada kulit. Penyakit yang termasuk dalam kelompok ini adalah liken 

skrofulosorum serta tuberkulid papulonekrotik. 

2. Tuberkulid fakultatif 

     Kondisi dimana infeksi Mycobacterium tuberculosis / bovismungkin hanya salah satu faktor dari 

proses patogenesis timbulnya lesi pada kulit. Penyakit yang termasuk dalam kelompok ini adalah 

vaskulitis nodular / eritema induratum dari Bazin serta eritema nodosum. 

 Beberapa kepustakaan mengklasifikasikan tuberkulid langsung ke penyakit yang timbul yaitu 

tuberkulid papulonekrotik, eritema induratum dari Bazin serta liken skrofulosorum.  

 

Patogenesis 

Makrofag pada jaringan merupakan salah satu lini pertama dalam pertahanan terhadap kuman 

Mycobacterium. Setelah kuman difagosit akan tetapi kuman basil tetap dapat hidup di dalam fagosom. 

Setelah terjadi fusi antara fagosom dan lisosom, antigen ini akan dipresentasikan ke limfosit T CD4 

oleh Major Histocompatibility Complex (MHC) kelas II. Sel Th1 (CD4) merupakan sel yang memegang 

peranan penting dalam respon imun terhadap Mycobacteria.
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 Sel yang terinfeksi dan mengandung antigen bakteri dapat juga menstimulasi sel T CD8 

melalui MHC kelas I, yang membantu dalam respon imun terhadap M. tuberculosis.
7
 

 Apabila kuman selamat dari lini pertama pertahanan tubuh, kuman ini akan membelah di 

dalam makrofag sehingga tubuh memicu produksi sitokin untuk membantu membunuh kuman yang 

bermultiplikasi. Sitokin seperti IL-6, IL-12, IL-1α, dan IL-1β akan memicu datangnya monosit, limfosit, 

neutrofil serta sel dendritik untuk membantu menghancurkan makrofag berisi kuman basil. Interleukin 

12 dan 18 akan memicu produksi CD4+ dan CD8+ serta sel limfosit NK untuk melepaskan IFN-γ yang 

akan memicu produksi TNF- α.
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 Setelah proses penahanan awal gagal maka tubuh memulai cara lain untuk menahan 

proliferasi dari kuman Mycobacterium dengan cara pembentukan granuloma yang distimulasi oleh 

TNF- α. Pembentukan granuloma ini sangat dipengaruhi oleh faktor imunitas pejamu. Apabila proses 

penahanan ini berhasil maka akan mengakibatkan proses stabilisasi, infeksi yang laten atau 

kesembuhan, sedangkan apabila tidak berhasil maka akan timbul kerusakan jaringan serta 

penyebaran ke organ lain.
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 Progresifitas dari infeksi M. tuberculosis dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain (1) 

imunitas seluler dari pejamu, (2) rute infeksi, (3) tingkat resistensi dari kuman, (4) faktor virulensi dari 

kuman, serta (5) faktor lingkungan. Semakin menurunnya imunitas atau meningkatnya faktor infeksi 

kuman maka risiko terjadinya penyebaran ekstrapulmoner meningkat.
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 Pada kondisi tuberkulid merupakan reaksi hipersensitivitas terhadap infeksi tuberkulosis non-

kutaneus yang menimbulkan lesi pada kulit. Hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya basil 

M.tuberculosis pada lokasi lesi tuberkulid. Patogenesis dari terbentuknya tuberkulid masih belum 

diketahui akan tetapi pada spesimen biopsi lesi tuberkulid didapatkan DNA Mycobacterium 

menggunakan PCR, meskipun tidak didapatkannya organisme tersebut pada kultur maupun 



pengecatan Ziehl-Nielsen. Seluruh tuberkulid memberikan gambaran reaksi granulomatosa, nekrosis 

dan vaskulitis yang menunjukkan bahwa lesi ini timbul akibat pelepasan antigen mycobacterium dari 

lokasi infeksi di luar kulit.
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Gambaran Klinis 

Tuberkulid dapat terjadi dengan 3 gambaran klinis antara lain tuberkulid papulonekrotik, liken 

skrofulosorum serta eritema induratum dari Bazin. 

1. Tuberkulid papulonekrotik 

 Tuberkulid papulonekrotik tampak sebagai lesi papulonodular berwarna merah hingga 

keunguan dengan distribusi yang simetris serta tanpa menimbulkan nyeri. Lesi ini akan berkembang 

hingga meninggalkan jaringan parut yang berbentuk varioliformis maupun punched-out. Kondisi ini 

timbul terutama pada permukaan ekstensor dari tungkai bawah dan lengan, bagian dorsum dari 

tangan serta bokong dari anak-anak dan remaja muda.
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 Secara histopatologi tampak vaskulitis leukositoklastik pada lesi awal dan gambaran 

granuloma tuberkuloid pada lesi yang lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa pada lesi awal 

tuberkulid papulonekrotik disebabkan oleh reaksi hipersensitivitas tipe III yang berubah menjadi reaksi 

hipersensitivitas tipe IV atau reaksi tipe lambat pada lesi yang lebih lanjut. Selain itu ditemukan juga 

nekrosis pada dermis yang berbentuk baji, dengan infiltrasi sel mononuklear pada perivaskuler tanpa 

didapatkan bakteri tahan asam (BTA) yang positif.
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 Kondisi ini sering salah didiagnosis sebagai PLEVA (Pityriasis Lichenoides et Varioliformis 

Acuta), vaskulitis leukositoklastik nekrotika, serta sifilis sekunder.
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Gambar 1. Tuberkulid papulonekrotik pada lengan pada pasien dengan tuberkulosis 
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 2. Liken Skrofulosorum 

 Kondisi ini sangat jarang ditemukan, umumnya tampak sebagai papul perifolikuler berwarna 

merah kecoklatan yang kecil dan mengkilat, sering kali ditutupi oleh krusta atau hiperkeratosis. 

Kondisi ini tidak menimbulkan gejala apapun dengan distribusi berkelompok dan berbentuk numuler. 

Predileksi dari kondisi ini terutama pada batang tubuh dan lebih sering ditemukan pada anak-anak.  

Tipe tuberkulid ini adalah kondisi yang paling sering didapatkan setelah vaksinasi BCG, dimana 



ditemukan riwayat vaksin pada 70% pasien yang mengidap kondisi ini. Selain disebabkan oleh 

vaksinasi BCG, liken skrofulosorum dihubungkan juga dengan infeksi oleh Mycobacterium avium.
12,13

 

 Secara histopatologi tampak gambaran granuloma dengan sedikit atau tanpa nekrosis 

kaseosa pada sekitar folikel dan kelenjar sudorifera. Pada sediaan sangat jarang ditemukan bakteri 

Mycobacterium akan tetapi pada pemeriksaan PCR umumnya akan menemukan DNA dari bakteri 

tersebut pada lesi.
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 Kondisi ini dapat didiagnosis banding dengan liken planus, liken nitidus, sifilid likenoides, 

keratosis pilaris, pitiriasis rubra pilaris serta sarkoidosis mikropapular.
3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Lesi liken skrofulosorum pada bagian bokong anak 9 tahun pasca vaksinasi BCG 
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 3. Eritema Induratum dari Bazin 

 Eritema induratum dari Bazin awalnya ditemukan oleh Bazin di Paris pada tahun 1816 berupa 

erupsi nodular yang timbul pada tungkai bawah wanita muda yang terinfeksi tuberkulosis. Meskipun 

jika dilihat dari sejarah berbeda, vaskulitis nodular adalah sebutan lain dari kondisi ini, dimana pada 

Eritema induratum dari Bazin nodul yang timbul akibat dari reaksi hipersensitivitas terhadap 

tuberkulin. Pasien umumnya datang dengan keluhan nodul keunguan atau plak yang rekuren, nodul 

ini tidak hangat pada perabaan, tidak nyeri, dan memiliki tendensi untuk terjadi ulserasi. Kebanyakan 

lesi nodul ini akan hilang dengan sendirinya dalam beberapa bulan, dan meninggalkan 

hiperpigmentasi pasca inflamasi serta skar atrofi. Lokasi dari lesi ini terjadi pada posterior dan 

anterolateral dari tungkai bawah. Umumnya kondisi ini dapat berulang setiap 3-4 bulan. Lesi eritema 

induratum dari Bazin ini dapat terjadi bersamaan dengan tipe tuberkulid lain seperti tuberkulid 

papulonekrotik.
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 Secara histopatologi eritema induratum dari Bazin tampak sebagai panikulitis lobular yang 

disertai gambaran granuloma dengan fokus nekrosis, vaskulitis, dan fibrosis septal. Gambaran 

vaskulitis tidak selalu ditemukan, sehingga tidak menjadi faktor utama untuk mendiagnosis kondisi ini. 

Pada pengecatan Ziehl Nielsen tidak didapatkan bakteri tahan asam.
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 Kondisi ini dapat didiagnosis banding dengan eritema nodosum, poliarteritis nodosa kutan, 

panikulitis pankreatika, lupus profunda, sarkoid subkutan serta limfoma kutis.
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Gambar 3. Nodul subkutan pada pasien dengan infeksi Tuberkulosis laten 
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DIAGNOSIS 

Kriteria diagnosis untuk tuberkulid masih belum disepakati secara luas akan tetapi beberapa studi 

menggunakan kriteria sebagai berikut:
3
 

1. Positif pada tes tuberkulin 

2. Didapatkan manifestasi maupun riwayat infeksi Tuberkulosis / vaksin BCG pada beberapa 

kasus 

3. Berespon dengan baik dengan terapi anti tuberkulosis 

4. Pada pemeriksaan biopsi tidak didapatkan adanya kuman mycobacterium (BTA) 

Untuk membantu diagnosis ini dapat digunakan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan 

laboratorium serta histopatologi. 

 Pemeriksaan Laboratorium 

1. Tes kulit tuberkulin 

 Tes tuberkulin merupakan pemeriksaan yang digunakan untuk mengidentifikasi individu yang 

pernah terpapar oleh M. tuberculosis. Tes ini akan menunjukkan hasil positif pada 2 hingga 10 minggu 

setelah infeksi. Teknik pemeriksaan ini dilakukan dengan injeksi intradermal dari derivat protein 

tuberkulin yang dipurifikasi pada bagian volar lengan, kemudian dibaca hasilnya dalam waktu 48-72 

jam setelah injeksi.  Hasil yang positif akan menunjukkan indurasi lebih atau sama dengan 5 mm pada 

pasien dengan AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) atau lebih atau sama dengan 10 mm 

pada pasien tanpa gangguan sistem imun.
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 Reaksi negatif palsu dapat timbul pada anak dibawah usia 2 bulan, wanita hamil, pasien 

dengan diabetes, gangguan ginjal atau gangguan sistem imunitas seluler. Reaksi positif palsu 

didapatkan pada pasien yang baru diberikan vaksinasi terutama pada anak di atas usia 1 tahun serta 

koinfeksi dari mikobakteria atipikal.
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 Untuk kasus tuberkulosis kutan sendiri, tes kulit tuberkulin memiliki sensitivitas antara 33%- 

96% dan spesifisitas sebesar 62.50%. Pada populasi yang belum mendapatkan vaksinasi dikatakan 

sensitivitasnya dapat mencapai 97%.
19

 

 2. Interferon gamma release assays 

 Pemeriksaan ini merupakan tes serologi untuk menilai infeksi laten tuberkulosis dengan 

mengukur interferon gamma yang diproduksi oleh sel T pada individu yang terpapar dengan antigen 



Mtb. Tes ini dapat menimbulkan kesalahan pada populasi yang tinggal di daerah endemik maupun 

yang telah mendapatkan vaksin BCG.
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 Saat ini tersedia 2 tes yang disetujui oleh FDA (Food and Drug Administration) yaitu 

QuantiFERON-TB Gold (QFT-G) dan T-SPOT.TB. Sensitivitas dari QFT-G sebesar 76% dibandingkan 

90% pada T-SPOT.TB, akan tetapi QFT-G memiliki spesifisitas yang lebih tinggi yaitu 99% pada 

pasien yang belum divaksinasi serta 96% pada populasi yang telah divaksinasi, dibandingkan dengan 

93% pada tes T-SPOT.TB. Pada kasus tuberkulosis kutan umumnya ditemukan nilai sensitivitas dan 

spesifisitas yang lebih rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh nilai positif palsu yang diakibatkan oleh 

infeksi mikobakterium atipikal.
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 Keuntungan dari pemeriksaan ini adalah tidak terbatas oleh masalah vaksinasi selain itu 

dapat menskrining tuberkulosis laten pada pasien yang mendapatkan terapi anti TNF-alfa, pasien 

dengan penyakit ginjal, membantu diagnosis pada populasi anak-anak dan pasien dengan AIDS, 

serta membantu menegakkan diagnosis eritema induratum yang disebabkan oleh tuberkulosis.
21 

 

 
3. Polymerase Chain Reaction (PCR) 

 Pemeriksaan ini menggunakan bahan dari jaringan segar lesi tuberkulid dan digunakan untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya DNA dari Mtb dimana pada umumnya tidak diketemukannya bakteri 

tahan asam dari pewarnaan histopatologi. Pada tuberkulid akan tetapi ditemukan DNA dari Mtb pada 

bahan kulit yang di biopsi, hal ini menunjukkan bahwa reaksi hipersensitivitas yang timbul diakibatkan 

reaksi terhadap antigen dari M.tuberculosis.
22

 

 Proses ini dapat dilakukan dalam 4 cara, antara lain: 

- PCR konvensional 

Sistem manual yang umum ditemukan di laboratorium dengan mengamplifikasi urutan DNA 

menggunakan primer oligonukleotida serta DNA polimerase.
22

 

- Real-time PCR 

Sistem automatis yang setelah proses amplifikasi akan dilanjutkan oleh paparan emisi cahaya untuk 

melihat segmen tertentu dari DNA. Keuntungan dari penggunaan sistem ini adalah mengurangi 

kontaminasi dari alat, mengurangi kehilangan materi yang diperiksa serta menurunkan kesalahan 

operator. Meskipun begitu tidak didapatkan perbedaan sensitivitas dan spesifisitas dari metode PCR 

konvensional.
23

 

- PCR dengan hibridisasi 

Pada metode ini setelah amplifikasi, DNA dipilih menggunakan marker kemudian sediaan akan 

diletakkan pada piringan ELISA dimana akan ada alat yang mengikat bagian dalam dari fragmen DNA 

tersebut. Reaksi dari marker dan alat tersebut menghasilkan warna yang dapat dilihat dan dinilai 

menggunakan spektofotometer. Sistem ini membantu meningkatkan kemungkinan mendeteksi DNA 

serta mengurangi nilai negatif palsu.
22

 

- PCR in situ 

Proses ini menggunakan hibridisasi langsung di dalam jaringan, sehingga dapat langsung lokasi DNA 

dari mikobakterium di dalam sel. Meskipun tingkat sensitivitasnya lebih rendah dibandingkan dengan 

PCR konvensional, metode ini dapat meningkatkan kemungkinan untuk hasil yang positif.
22

 



 4. Genotyping
24

 

 Pemeriksaan ini meliputi beberapa teknik untuk melihat gambaran molekuler strainMtb. 

Pemeriksaan ini membantu dalam mengurutkan gen resistensi yang ada untuk menilai mutasi yang 

dapat timbul, selain itu dapat juga memungkinkan kita memisahkan mikobakteria atipikal dengan M. 

tuberculosis. Terdapat 3 metode dalam genotyping, antara lain: 

- Spoligotyping (Spacer Oligonucleotide Typing) 

Pemeriksaan ini digunakan untuk menilai keberadaan polimorfisme dari lokus DR (Direct Repeat) 

yang hanya dapat ditemukan pada gen mikobakteria Mtb. Oleh karena pemeriksaan ini menggunakan 

jumlah DNA yang lebih kecil, sehingga sensitivitas dari metode ini dapat ditingkatkan. Metode ini 

menjadi standar baku pemeriksaan untuk genotyping dan menentukan strain dari mikobakterium. 

- RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) 

Metode ini meliputi memasukkan urutan IS6110 pada gen strain Mtb. Metode ini digunakan untuk 

mempelajari epidemic atau mempelajari genetik populasi. Enzim restriksi digunakan untuk membelah 

DNA dari Mtb untuk sejauhnya dilakukan pemeriksaan. 

- MIRU-VNTR (Mycobacterial Interspersed Repetitive Unit- Variable Number of Tandem 

Repeats) 

Metode ini merupakan tindakan standar dimana meliputi amplifikasi dari lokus polimorfik 12, 15 atau 

24 pada keluarga MIRU-VNTR. Setelah diamplifikasi maka akan dilanjutkan dengan proses 

elektroforesis yang membantu dalam visualisasi dan identifikasi dari lokus tersebut, sehingga kita 

dapat mengklasifikasi golongan keluarga dari mikobakterium yang diperiksa.  

 Kebanyakan dari peneliti atau studi yang dilakukan dalam bidang ini menggunakan PCR 

sebagai pemeriksaan tambahan dari pemeriksaan histopatologi, terutama dalam membantu 

mendiagnosis kasus yang sulit. Sebuah studi yang dilakukan oleh Abdalla dkk. yang membandingkan 

PCR dengan metode diagnostik lainnya dan mendapatkan PCR memiliki tingkat sensitivitas dan 

spesifisitas yang lebih tinggi dibandingkan pemeriksaan lainnya (sensitivitas 88% dan spesifisitas 

83%).
25

 

 

 Pemeriksaan Histopatologi 

Pada pemeriksaan histopatologi umumnya semua tuberkulosis kutis akan memberikan gambaran 

yang serupa dimana didapatkan limfosit, histiosit epiteloid dan sel raksasa. Perbedaan dari gambaran 

histopatologi beberapa bentuk tuberkulosis kutan dipengaruhi oleh variasi dari kemampuan untuk 

pejamu dalam membentuk granuloma. Jika dilihat dari perbedaan tingkat respon imun dari pejamu, 

maka secara histopatologi tuberkulosis kutis dapat dibagi menjadi 3, antara lain:
26

 

1. Granuloma yang terbentuk dengan baik, tanpa didapatkan nekrosis kaseosa 

- Lupus vulgaris 

- Liken skrofulosorum 

2. Granuloma dengan nekrosis kaseosa 

- Tuberkulosis verukosa kutis 

- Tuberkulosis kutis primer 

- Tuberkulosis milier akut 



- Tuberkulosis orifisialis 

- Tuberkulid papulonekrotik 

3. Granuloma yang terbentuk tidak baik, dengan banyak nekrosis kaseosa 

- Skrofuloderma 

- Abses metastatik dan gumma 

 

Pada tuberkulosis kutis seharusnya ditemukan bakteri tahan asam kecuali pada kasus tuberkulid, 

dimana proses yang terjadi hanya disebabkan oleh reaksi hipersensitivitas terhadap antigen 

mikobakterium. Meskipun begitu dari beberapa penelitian, penemuan bakteri tahan asam sangat sulit 

untuk didapatkan meskipun setelah dilakukan pewarnaan tertentu. Tanpa ditemukannya bakteri tahan 

asam, bukan berarti diagnosis tuberkulosis kutis dapat disingkirkan. Gambaran granuloma secara 

histopatologi juga didapatkan pada penyakit granulomatosa lainnya seperti rosasea granulomatosa 

dan sarkoidosis. Oleh karena itu pemeriksaan tambahan seperti PCR atau tuberkulin tes perlu 

dilakukan untuk menegakkan diagnosis tuberkulosis kutis dan tuberkulid.
26

 

 

 

Gambar 4. Gambaran histopatologi tuberkulid papulonekrotik (a) area nekrosis kaseosa (b) 

infiltrat histiosit, limfosit, neutrofil dan sel raksasa.
26

 

TATALAKSANA 

Terapi dari tuberkulid dan bentuk lain dari tuberkulosis kutis serupa dengan pengobatan untuk 

tuberkulosis sistemik. Pemberian terapi untuk kondisi ini bukan hanya dapat membunuh kuman 

mikobakterium secara langsung akan tetapi juga mencegah resistensi bakteri serta menurunkan 

penularan M. tuberculosis. Beberapa obat yang tersedia saat ini mengatasi kuman tuberkulosis pada 

lokasi yang berbeda, obat-obatan ini antara lain:
3
 

1. Sintesis asam mikolik 

- Isoniazid 

- Etionamid 

- Protionamid 

- Tiasetazon 

2. Sintesis arabinogalaktan 

- Etambutol 



3. Peptidoglikan 

- Sikloserin 

4. Mikobaktin pada membran sel 

- asam para-aminosalisilik 

5. Subunit ribosom 

- Streptomisin 

- Aminoglikosida 

- Kapreomisin 

- Viomisin 

- Makrolid 

6. Sintesis RNA 

- Rifampin 

7. DNA girase-topoisomerase 

- Florokuinolon 

8. Tidak diketahui 

- Klofazimin (kemungkinan RNA polimerase) 

- Pirazinamid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Target agen antituberkulosis
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 Sejak tahun 1979 terapi yang direkomendasikan adalah kombinasi antara rifampisin, isoniazid 

dan pirazinamid, dikarenakan tingkat resistensi terhadap isoniazid maka Second National Survey on 

Anti-TB drugs Resistance menambahkan etambutol pada fase intensif terapi. Untuk kondisi 

tuberkulosis ekstrapulmoner termasuk tuberkulosis kutis terapi yang diberikan selama 6 bulan yang 

terbagi atas 2 bulan fase intensif dan 4 bulan fase pemeliharaan.
24

 



 Tingkat resistensi yang tinggi membuat terapi tuberkulosis dengan monoterapi tidak mampu 

untuk mengatasi infeksi yang terjadi. Tingkat resistensi obat pada tuberkulosis dibagi atas 2 yaitu:
27

 

1. Multidrug-resistant Tuberculosis (MDR-TB) 

- Resistensi terhadap isoniazid dan rifampin, dua obat lini pertama yang paling efektif 

- Ditemukan pada 4% kasus baru TB di seluruh dunia pada 2009 

2. Extensively drug-resistant Tuberculosis (XDR-TB) 

- Resistensi terhadap isoniazid dan rifampin 

- Resistensi terhadap kuinolon, obat lini kedua yang paling efektif 

- Resistensi terhadap paling tidak 1 dari 3 obat injeksi lini kedua: amikasin, kanamisin, atau 

kapreomisin 

- Ditemukan pada 5-10% dari kasus MDR-TB 

 Regimen terapi untuk semua kasus tuberkulosis pulmoner dan ekstrapulmoner, termasuk 

kasus relaps dan kasus putus obat. Fase dari regimen terapi ini terbagi atas 2, antara lain: 

1. Fase intensif  

- Rifampisin (R), isoniazid (H), pirazinamid (Z), etambutol (E), [150mg/ 75mg/ 400mg/ 275mg] 

- 2 bulan pertama   

2. Fase pemeliharaan 

-     Rifampisin (R) , isoniazid (H), [300mg/ 200mg]  

      -      4 bulan seterusnya 

 

 Untuk kasus tuberkulosis ekstrapulmoner pada pasien hamil, penggunaan streptomisin dan 

etambutol merupakan kontraindikasi dikarenakan efek teratogenik, akan tetapi sampai saat ini belum 

didapatkan data tentang efeknya pada penggunaanya sebagai terapi tuberkulosis pada pasien hamil. 

Pada wanita hamil pemberian piridoksin 50mg/hari dapat menurunkan risiko toksisitas saraf yang 

timbul akibat pemberian isoniazid. Pada pasien dengan gangguan ginjal dimana didapatkan creatinine 

clearance kurang dari 30ml/menit, perlu disesuaikan dosisnya menjadi lebih rendah. Pada pasien 

dengan gangguan hati dimana tingkat transaminase lebih dari 3 kali lipat nilai normal, pirazinamid 

umumnya dihentikan dan ditambahkan streptomisin. Pada pasien dengan kondisi MDR dan XDR 

harus diberikan terapi lain dengan obat lini kedua seperti injeksi kanamisin, streptomisin dan amikasin, 

atau obat oral golongan kuinolon dan makrolid.
24 

Regimen yang direkomendasi untuk MDR-TB atau 

XDR-TB adalah pemberian kombinasi minimum 4 obat dimana kuman M.tuberculosis masih 

sukseptibel. Obat-obatan ini dibagi atas 5 kelompok berdasarkan tingkat efektifitasnya, (1) kelompok 

pertama adalah isoniazid dosis tinggi, pirazinamid dan etambutol, (2) kelompok kedua adalah 

florokuinolon dimana pilihan utamanya adalah levofloksasin dosis tinggi, (3) kelompok ketiga adalah 

obat injeksi kapreomisin, kanamisin dan amikasin, (4) kelompok keempat adalah tioamid, sikloserin, 

dan asam aminosalisilik, (5) kelompok kelima adalah klofazimin, amoksisilin klavulanat, linezolid, 

karbapenem,  tiosetazon dan klaritromisin.
28 

 

 

 



RINGKASAN 

Tuberkulid merupakan salah satu bentuk dari tuberkulosis kutis yang disebabkan oleh reaksi 

hipersensitivitas terhadap antigen Mycobacterium tuberculosis. Bentukan klinis dari tuberkulid ini 

dapat tampak sebagai papulonodul hingga nodul subkutan yang dapat  menyerupai beberapa 

penyakit lain, sehingga pemeriksaan penunjang perlu dilakukan. Secara histopatologi sulit dibedakan 

dengan penyakit granulomatosa lainnya dimana tidak ditemukan bakteri tahan asam, akan tetapi 

pemeriksaan lanjutan seperti PCR dapat membedakan dengan penyakit lainnya dengan menemukan 

DNA M.tuberculosis. Terapi untuk tuberkulid sama dengan terapi tuberkulosis pulmoner dengan 

kombinasi regimen terapi sebagai usaha mencegah resistensi kuman terhadap obat yang tersedia 

saat ini.  
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