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INFEKSI MENULAR SEKSUAL:  

SUATU KONDISI DAN TANTANGAN YANG PERLU DIHADAPI 

 

 
Penanganan Infeksi menular seksual (IMS) masih 

merupakan tantangan karena merupakan penyakit yang 

erat kaitannya dengan perilaku yang berisiko, sebagian 

besar tidak menunjukkan gejala, dan timbulnya  resitansi 

N.gonorrhoeae terhadap beberapa antibiotika yang 

digunakan untuk program. Bila tidak dilakukan upaya-

upaya yang komprehensif akan berdampak pada 

peningkatan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian 

yang memerlukan pelayanan kesehatan jangka panjang 

dengan biaya yang besar.  

Berdasarkan estimasi World Health Organization 

(WHO) pada tahun 2012, setiap tahun terjadi 357 juta 

kasus baru IMS yang dapat disembuhkan pada usia 15-49 

tahun. Sifilis pada ibu hamil dapat menyebabkan 

kematian fetus dan neonatus lebih dari 300.000 setiap 

tahun. Infeksi HPV berhubungan dengan 530.000 kasus 

kanker serviks dan 264.000 kematian akibat kanker 

serviks setiap tahun. Adapun gonore dan klamidia 

merupakan penyebab utama infertilitas di seluruh dunia. 

Untuk itu WHO mencanangkan strategi global untuk 

tahun 2030 dengan target: menurunkan insidens sifilis, 

gonore, infeksi baru HIV, dan kematian akibat AIDS 

sebanyak 90%, serta menurunkan kasus kongenital sifilis 

kurang dari 50 per 100.000 kelahiran hidup. 

Bagaimana kondisi IMS di Indonesia? Data IMS 

non-HIV di Indonesia belum tercatat seperti data HIV, 

sehingga data yang sebenarnya tidak diketahui dengan 

pasti. Berdasarkan laporan HIV-AIDS & IMS triwulan IV 

tahun 2017 dari Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia (Kemenkes RI), jumlah kumulatif infeksi HIV 

dan kasus AIDS sampai dengan bulan Desember 2017 

masing-masing sebanyak 280.623 orang dan 102.667 

orang. Jumlah kasus HIV yang dilaporkan dari tahun 

2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan 

setiap tahunnya. Dalam 10 tahun terakhir penularan HIV 

telah bergeser dari melalui penggunaan jarum suntik tidak 

steril menjadi melalui hubungan seksual. Adapun jumlah 

kasus duh tubuh uretra dan ulkus genital dari tahun 2016 

sampai dengan Desember 2017 masing-masing sebanyak 

20.262 orang dan 5.754 orang. Pada periode waktu yang 

sama dilaporkan jumlah ibu hamil yang berkunjung 

pertama kali ke klinik antenatal care (ANC) sebanyak 

149.209 orang, dari jumlah tersebut yang dilakukan tes 

sifilis hanya 108.430 orang, yang positif sifilis 8.092 

orang, dan hanya 1.706 orang yang diterapi. Berdasarkan 

data dari sebagian besar Institusi Pendidikan Dokter 

Spesialis (IPDS) Dermatologi dan Venereologi di Indonesia, 

IMS yang paling sering adalah kutil anogenital, gonore, dan 

sifilis. Hasil penelitian uji resistansi N.gonorrhoeae 

terhadap beberapa antibiotika pada tahun 2014 di Jakarta, 

Yogyakarta, dan Bali, terungkap bahwa semua isolate 

telah resistan terhadap tetrasiklin dan siprofloksasin, 

tetapi masih sensitif terhadap seftriakson (100%), 

sefiksim (100%), dan azitromisin (98,7%).    

  Berdasarkan laporan survei terpadu biologis dan 

perilaku (STBP) pada populasi kunci di beberapa kota di 

Indonesia pada tahun 2007, 2011, dan 2015, prevalensi 

HIV, gonore, klamidia, dan sifilis masih jauh lebih tinggi 

dari target pengendalian IMS terutama pada populasi LSL, 

wanita penjaja seks komersial langsung (WPSL), dan waria. 

Sayangnya pengetahuan komprehensif mengenai IMS dan 

HIV, serta penggunaan kondom pada populasi tersebut  

masih sangat rendah.  

Dari ulasan di atas menunjukkan bahwa kasus IMS 

masih belum terkendali. Melalui pengendalian yang baik, 

diharapkan prevalensi IMS akan menurun, yang 

selanjutnya akan berdampak kepada penurunan penularan 

HIV, serta angka kesakitan dan angka kematian yang 

terkait dengan IMS. Untuk mencapai tujuan tersebut 

sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin, kita harus 

berperan serta secara aktif dengan melakukan pelayanan 

IMS yang komprehensif, memberikan penyuluhan secara 

rutin kepada populasi umum termasuk remaja, populasi 

kunci, serta menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, dan 

penelitian IMS secara multisenter di seluruh IPDS 

Dermatologi dan Venereologi di Indonesia.  
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ABSTRAK 

 
Infeksi human immunodeficiency virus (HIV) menyebabkan penurunan jumlah sel T CD4, sehingga 

terjadi defisiensi imunitas selular. Selain itu dapat menimbulkan berbagai gangguan termasuk kelainan 

mukokutan berupa penyakit infeksi dan non-infeksi serta proses neoplastik baik bentuk atipikal maupun 

tipikal yang berat dan rekalsitrans terhadap terapi. 

Telah dilakukan penelitian terhadap berbagai kelainan mukokutan dan infeksi menular seksual (IMS) 

pada pasien HIV-AIDS baru di RSUP Prof. dr. R. D. Kandou, Manado mulai tahun 2014 hingga 2016. 

Penelitian dilakukan secara retrospektif. Semua kasus pasien HIV-AIDS dengan kelainan mukokutan dan 

IMS dicatat berdasar rekam medik. 

Dalam kurun waktu tersebut terdapat 284 kasus HIV dengan kelainan mukokutan dan IMS. 

Perbandingan laki-laki dan perempuan 2,6:1, terbanyak pada kelompok usia 25-44 tahun (61,62%) dan 

belum menikah (53,87%). Transmisi HIV terbanyak melalui hubungan seks heteroseksual (83,10%). Sekitar 

54,58% subyek telah mendapat terapi antiretrovirus (ARV). Data hitung CD4 hanya terdapat pada 59,86% 

subyek dengan rentang antara 3 sampai dengan 649 sel/mm3. Kelainan terbanyak berupa kandidiasis oral 

(90,85%). Kebanyakan subyek dengan kelainan mukokutan dan IMS (73,53%) dengan hitung CD4 <200 

sel/mm3. 

 

Kata kunci: kelainan mukokutan, infeksi menular seksual, HIV 

 

 

MUCOCUTANEOUS MANIFESTATIONS AND SEXUALLY TRANSMITTED 

INFECTIONS IN HIV-AIDS PATIENTS  

IN PROF. DR. R.D. KANDOU HOSPITAL, MANADO 
 

 
ABSTRACT 
 

Human immunodeficiency virus (HIV) infection causes a decline of CD4 T cells count, with the result of 

cellular immunity deficiency that may cause various problem included mucocutaneous disorders such as 

infectious and non-infectious diseases, then neoplastic process. These lesions can be atypical or represent 

common disorders, which may be more severe and recalcitrant to treatment.  

The retrospective study was conducted among HIV-AIDS new patients who suffered from 

mucocutaneous manifestation and sexually transmitted infection (STI) in Dermatovenereology Department 

outpatient clinic and Voluntary Counselling and Test (VCT) Clinic of RD Kandou Hospital, Manado during 

2014-2016. All analysis were based on the medical records. 

There were 284 new cases of HIV patients with mucocutaneous manifestation and STI. The comparison 

of men and women was 2.6:1. Most of them were 25-44 years old (61.62%), unmarried (53.87%), and were 

acquired HIV through heterosexual sex intercourse (83.10%). About 54.58% patient received antiretroviral 

therapy. The CD4 counts were shown only in 59.86% SP, range between 3-649 cells/mm3. Oral candidiasis 

was the most common manifestation (90.85%). Most patients with mucocutaneous manifestation and STI 

(73.53%) had CD4 counts lower than 200 cells/mm3.  

Key words: mucocutaneous manifestation, sexually transmitted infection, HIV 
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PENDAHULUAN 

Human immunodeficiency virus (HIV) adalah 

penyebab acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), 

yang menjadi salah satu masalah kesehatan dunia yang 

paling serius. Diperkirakan terdapat 36,7 juta pengidap 

HIV/AIDS pada akhir tahun 2015. Hanya 60% pengidap 

HIV yang mengetahui statusnya, sedangkan 40% lainnya 

(lebih dari 14 juta individu) masih membutuhkan akses 

layanan tes HIV. Pada Juni 2016, sejumlah 18,2 juta pengidap 

HIV di dunia mendapat terapi antiretrovirus (ARV).
1 

Di 

Indonesia, sesuai data Direktorat Jenderal Pengendalian 

Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen P2PL) 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI) sejak 1 

April 1987–30 September 2014 terdapat 150.296 kasus 

HIV dan 55.799 kasus AIDS.
2
 

Penularan infeksi HIV dapat terjadi melalui beberapa 

cara yaitu melalui kontak seksual, darah dan produk darah 

yang mengandung HIV, penularan vertikal dari ibu kepada 

bayi baik saat hamil, melahirkan atau pada saat laktasi, serta 

penggunaan jarum suntik bersama.
3
 Data Ditjen P2PL 

Kementerian Kesehatan RI 2014, menunjukkan bahwa 

faktor transmisi HIV yang terbanyak di Indonesia adalah 

melalui hubungan seks tanpa proteksi pada kelompok 

heteroseksual.
2 

Infeksi HIV menyebabkan penurunan jumlah sel T 

CD4, sehingga terjadi defisiensi imunitas selular dan 

meningkatnya kerentanan terhadap berbagai infeksi serta 

proses neoplastik.
4 

Lebih kurang 90% pasien HIV akan 

mengalami satu atau dua gangguan kulit selama 

perkembangan penyakit dan sekitar 37% pasien 

menunjukkan lesi kulit penanda infeksi HIV.
5 

Spektrum 

lesi bervariasi meliputi kelainan kulit sebagai manifestasi 

infeksi HIV primer sampai gangguan kulit yang luas 

akibat defisiensi imun pada AIDS. Manifestasi kelainan 

mukokutan mencakup inflamasi, neoplastik, infeksi, serta 

kelainan terkait dengan pengobatan yang dapat berbentuk 

atipikal maupun tipikal berat dan rekalsitrans terhadap 

terapi. Berbagai gangguan kulit ini dapat memberikan 

gambaran derajat imunosupresi pasien HIV karena 

berkorelasi dengan jumlah CD4 dan stadium klinis HIV.
6-8 

Infeksi HIV juga bersinergi epidemiologik dengan infeksi 

menular seksual (IMS). Kesamaan pola transmisi IMS 

dan infeksi HIV dalam perilaku seksual menjadikan sese-

orang dapat berisiko terhadap keduanya. Pada kasus ko-

infeksi HIV dan IMS, infeksi HIV dapat mempengaruhi 

manifestasi klinis, perkembangan IMS, keberhasilan 

pengobatan, serta komplikasi IMS yang serius, sebaliknya 

IMS akan meningkatkan kadar RNA HIV dalam plasma 

dan genital, serta memperbesar kemungkinan penularan 

HIV.
9 

Pemahaman tentang manifestasi lesi mukokutan 

dan IMS pada pasien HIV dapat membantu menegakan 

diagnosis dini HIV, pemberian terapi, serta mengenali 

komplikasi yang terjadi.
6,7 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengevaluasi kelainan mukokutan dan IMS yang terjadi 

pada pasien HIV/AIDS di Poliklinik Kulit dan Kelamin 

serta Klinik Voluntary Counseling and Treatment (VCT) 

RSUP Prof. dr. R. D. Kandou, Manado.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan secara retrospektif dengan me-

lakukan pencatatan dan pemeriksaan rekam medik pada 

semua kasus baru pasien HIV/AIDS dengan kelainan 

mukokutan dan IMS di Poliklinik Kulit dan Kelamin serta 

Klinik VCT RSUP Prof. dr. R. D. Kandou, Manado, 

mulai tahun 2014 hingga 2016. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam kurun waktu 3 tahun (2014-2016) tercatat 

284 pasien baru HIV/AIDS dengan kelainan mukokutan 

dan IMS di Poliklinik Kulit dan Kelamin serta klinik VCT 

RSUP Prof. dr. R.D. Kandou, Manado dengan jumlah 

pasien berturut-turut adalah 124, 90, dan 70 orang.  

Tabel 1 menggambarkan karakteristik sosiodemografi 

subyek penelitian (SP). Jenis kelamin laki-laki (72,54%) 

lebih banyak dibandingkan perempuan (27,56%) dengan 

perbandingan 2,6:1. Kebanyakan SP berada pada rentang 

usia 25-44 tahun (61,62%),  diikuti oleh rentang usia 15-

24 tahun (18,31%). Sebagian besar SP (53,87%) berstatus 

belum menikah, sedangkan 46,13% lainnya sudah menikah. 

Hasil ini tidak jauh berbeda dengan penelitian Pudjiati SR 

dkk.
10

 tahun 2016, di Yogyakarta, penelitian Dewi dkk.
11 

tahun 2015, di Surabaya, dan penelitian Olanova dkk.
12

 

tahun 2010, di Jakarta yang menemukan bahwa 

kebanyakan SP berjenis kelamin laki-laki dan hanya 

sebagian kecil berjenis kelamin perempuan. Hasil yang 

sama ditemukan pula pada penelitian Foroughi dkk.
13 

di 

Iran tahun 2011, jumlah laki-laki pengidap HIV dengan 

kelainan kulit lebih banyak dibandingkan dengan 

perempuan, bahkan dengan persentase 80,1%. Banyaknya 

SP berjenis kelamin laki-laki pada penelitian ini 

kemungkinan berkaitan dengan epidemi HIV di Indonesia 

yakni jumlah terbesar infeksi baru HIV terdapat pada laki-

laki pelanggan wanita pekerja seks dan laki-laki populasi 

umum yang tertular melalui hubungan seks secara 

heteroseksual.
2,14 

Berdasarkan distribusi kelompok usia 

ditemukan kesamaan hasil penelitian ini dengan penelitian 

Dewi dkk.
11 

yaitu terbanyak pada kisaran usia 25-44 tahun. 

Data nasional Ditjen P2PL Kementerian Kesehatan RI, 2014, 

menunjukkan bahwa persentase infeksi HIV tertinggi 

dilaporkan pada kelompok usia 25-49 tahun.
2  

Temuan ini, 

diduga berkaitan dengan aktivitas seksual berisiko yang 

dilakukan oleh kelompok usia 25-49 dibandingkan dengan 

kelompok usia yang lebih tua.
15 

Terdapat pula SP berusia 

kurang dari 5 tahun (2,1%) yang berkaitan dengan transmisi 

perinatal dari ibu kepada bayi. Untuk karakteristik status 

pernikahan, didapatkan persentase yang lebih tinggi pada 

SP berstatus belum menikah dibandingkan dengan SP  
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yang menikah. Hasil yang tidak jauh berbeda dijumpai 

pada penelitian Kamila dkk.
16  

tahun 2013 di Bekasi, 

yakni SP dengan status belum atau tidak menikah 

cenderung lebih banyak mengidap infeksi HIV. Keadaan 

ini mungkin karena orang yang sudah menikah memiliki 

ketergantungan secara biologis dan psikologis untuk 

melakukan aktivitas seksual secara rutin bersama pasangan 

tetapnya. Sebaliknya, orang yang belum menikah, belum 

memiliki pasangan hidup, cenderung akan berganti-ganti 

pasangan seksual sehingga lebih berisiko tertular infeksi 

HIV maupun IMS lainnya.  

 
Tabel 1.  Karakteristik sosiodemografi pasien HIV/AIDS 

dengan kelainan mukokutan dan IMS di Poliklinik                

Kulit dan Kelamin / Klinik VCT RSUP Prof. dr. 

R.D. Kandou Manado, tahun 2014-2016 (n=284) 

Karakteristik Jumlah Persentase (%) 

Jenis kelamin   

Laki-laki 206 72,54 
Perempuan 78 27,46 

 

Usia 

  

<5 tahun 6 2,11 
5-14 tahun 3 1,06 

15-24 tahun 52 18,31 

25-44 tahun 175 61,62 

45-64 tahun 48 16,90 
≥65 tahun -  

 

Status pernikahan 

  

Menikah 131 46,13 

Belum menikah 153 53,87 

 

Karakteristik infeksi HIV dari SP dapat dilihat 

dalam tabel 2. Cara penularan HIV yang tersering adalah 

melalui hubungan seks secara heteroseksual (83,10%). 

Hasil yang tidak jauh berbeda dijumpai pada penelitian 

Malkud dkk.
17 

di Karnataka, tahun 2016 dan Rao dkk.
18 

di 

Andhra Paresh, India, tahun 2016. Lebih kurang 75-85% 

infeksi HIV di dunia terjadi melalui transmisi seksual. 

Transmisi heteroseksual menjadi penyebab utama infeksi 

HIV di negara berkembang, sedangkan transmisi homo-

seksual pada laki-laki yang berhubungan seks dengan 

laki-laki (LSL) cenderung meningkat di negara maju.
19 

Data Direktorat Jenderal P2PL Kementerian Kesehatan RI 

tahun 2014 menunjukkan bahwa faktor transmisi HIV 

yang terbanyak di Indonesia adalah melalui hubungan 

seks tanpa proteksi pada kelompok heteroseksual.
2 

Pengobatan ARV sudah dijalani oleh 54,58% SP, 

sedangkan 45,42% SP lainnya  belum diobati. SP yang 

belum mendapat ARV disebabkan karena tidak datang 

kontrol dengan alasan yang tidak diketahui, pindah tempat 

tinggal, mengambil obat di layanan kesehatan lain atau 

belum memerlukan terapi ARV sesuai kriteria yang 

berlaku. Prinsip pemberian ARV di RSUP Prof. dr. R. D. 

Kandou mengacu pada pedoman tatalaksana HIV dan 

pengobatan antiretroviral di Indonesia 2014 dari 

Kementerian Kesehatan RI. Rekomendasi untuk dewasa 

dan anak ≥ 5 tahun adalah sebagai berikut: 1) ARV 

dimulai pada orang terinfeksi HIV stadium klinis 3 dan 4 

atau jika  jumlah CD4 < 350 sel/mm
3
, 2) memulai ARV 

tanpa melihat stadium klinis HIV dan berapapun jumlah 

CD4 pada keadaan ko-infeksi tuberkulosis (TB), ko-

infeksi hepatitis, ibu hamil dan menyusui HIV (+), orang 

terinfeksi HIV yang pasangannya HIV negatif (pasangan 

serodiskordan), laki-laki yang berhubungan seks dengan 

laki-laki (LSL), wanita penjaja seks (PS), waria atau 

penasun, 3) populasi umum di daerah dengan epidemik 

HIV meluas. Untuk anak <5 tahun, ARV diberikan tanpa 

melihat stadium klinis WHO dan berapapun jumlah CD4. 

Panduan ARV terdiri atas 3 jenis obat ARV yaitu 2 obat 

nucleotide analogue reverse transcriptase inhibitor (NRTI) 

dan 1 obat non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor 

(NNRTI).
20 

Hitung CD4 merupakan indikator status imun 

pasien HIV/AIDS. Pemeriksaan CD4 melengkapi 

pemeriksaan klinis untuk menentukan seorang pasien perlu 

mendapat pengobatan profilaksis infeksi oportunistik dan 

terapi ARV. Rerata penurunan CD4 adalah sekitar 70-100 

sel/mm
3
/tahun dengan peningkatan setelah pemberian 

ARV berkisar 50-100 sel/mm
3
/tahun.

21 
Pada penelitian 

ini, data hitung CD4 hanya terdapat pada 170 (59,86%) 

SP, dengan rentang hitung CD4 antara 3 sampai dengan 

649 sel/mm
3
. Dari SP yang memiliki data CD4 tersebut, 

sebagian besar (73,53%) menunjukkan hasil <200 

sel/mm
3 

dan hanya sebagian kecil (26,47%) dengan 

nilai≥200 sel/mm
3
. SP yang belum diperiksa hitung CD4 

kemungkinan disebabkan karena pasien tidak kembali, 

berobat ke layanan kesehatan lain, atau pasien telah 

meninggal dunia. 

 

Tabel 2. Karakteristik infeksi HIV pada pasien HIV/AIDS 

dengan kelainan mukokutan dan IMS di Poliklinik 

Kulit dan Kelamin/Klinik VCT RSUP Prof. dr. 

R.D. Kandou Manado, tahun 2014-2016 (n=284) 

Karakteristik Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Cara Penularan 

Homoseksual (LSL) 

Heteroseksual 

Intravenous drug user (IDU) 

Perinatal 

 

Terapi ARV 

Pakai ARV 

Tidak pakai ARV 

 

Hitung CD4 (sel/mm3)* 

<200 

≥200 

 

38 

236 

2 

8 

 

 

155 

129 

 

 

125/170 

45/170 

 

13,38 

83,10 

0,70 

2,82 

 

 

54,58 

45,42 

 

 

73,53 

26,47 

* dari 170 SP yang memiliki data hitung CD4 

 

Niode NJ, dkk.                          Kelainan mukokutan dan IMS pasien HIV-AIDS di RSUP Prof. Dr. RD. Kandou, Manado 
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Sebaran kelainan mukokutan dan IMS dari SP dapat 

dilihat di tabel 3. Terdapat variasi manifestasi kelainan 

mukokutan dan IMS yang ditemukan pada SP, terdiri atas 

infeksi, non-infeksi, proses neoplastik, dan kelainan kulit 

lain. Infeksi meliputi infeksi jamur kandida (kandidiasis 

oral dan balanitis kandida), infeksi jamur profunda 

(histoplasmosis), infeksi bakteri (folikulitis), serta IMS 

karena virus (kutil anogenital) serta bakteri (uretritis 

gonokokus dan sifilis). Non-infeksi terdiri atas dermatitis 

seboroik, erupsi papular pruritik, miliaria pustulosa, dan 

korpus alineum penis. Proses neoplastik yang dijumpai 

adalah sarkoma Kaposi. Kelainan kulit lainnya yaitu 

hiperpigmentasi pasca inflamasi. Kelainan yang terbanyak 

adalah infeksi kandidiasis oral (90,85%) dan kutil 

anogenital (4,60%) dengan rentang jumlah yang cukup 

jauh, diikuti proses neoplastik yakni sarkoma Kaposi dan 

penyakit non-infeksi dermatitis seboroik, masing-masing 

0,70%. Hasil serupa dijumpai pada penelitian Dewi dkk.
11 

di Surabaya dan Pudjiati SR dkk.
10 

di Yogyakarta yaitu 

jenis kelainan mukokutan terbanyak adalah kandidiasis 

oral. Kandidiasis oral (orofaring) merupakan lesi intraoral 

tersering yang dijumpai pada pengidap HIV. Pada dewasa 

dengan imunosupresi tanpa penyebab lain, adanya lesi 

oral menjadi penanda kuat dugaan infeksi HIV. Meskipun 

kandidiasis oral tanpa gangguan esophagus tidak tergolong 

AIDS-defining illness tetapi keadaan ini biasanya terjadi 

pada hitung CD4 <200 sel/mm
3
.
22 

Kutil anogenital yang 

merupakan IMS dengan penyebab human papillomavirus 

menjadi kelainan terbanyak kedua pada penelitian ini. Ko-

infeksi kutil anogenital dengan HIV dapat menyebabkan 

infiltrasi kutil secara ekstensif dan agresif, rekurensi, 

rekalsitran serta memiliki risiko perkembangan ke arah 

keganasan yang lebih besar dibandingkan dengan kutil 

anogenital tanpa HIV,
23 

serta terjadi peningkatan risiko 

transmisi dan pelepasan virus HIV.
24 

Sarkoma Kaposi 

adalah bentuk neoplasma kulit yang patognomonis untuk 

infeksi HIV/AIDS, tergolong dalam AIDS-defining illness,  

bentuk keganasan yang paling umum dijumpai pada 

pengidap HIV. Dermatitis seboroik juga dapat menjadi 

penanda kecurigaan infeksi HIV. Pada pengidap HIV, 

prevalensi dermatitis seboroik lebih tinggi dibandingkan 

dengan populasi normal serta menunjukkan manifestasi 

yang lebih berat dan difus.
25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.  Sebaran kelainan mukokutaneus dan infeksi menular 

seksual pada pasien HIV/AIDS di Poliklinik Kulit 

dan Kelamin/Klinik VCT RSUP Prof. Dr. R. D. 

Kandou Manado tahun 2014-2016 (n=284) 

Kelainan 

mukokutaneus dan 

Infeksi menular 

seksual 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Kandidiasis oral 

Kutil anogenital 

Sarkoma Kaposi 
Dermatitis seboroik 

Hiperpigmentasi pasca 

inflamasi 

Erupsi papular pruritik 
Uretritis gonokokus  

Balanitis kandida 

Folikulitis 

Miliaria pustulosa 
Histoplasmosis 

Sifilis 

Korpus alienum penis 

258 

13 

2 
2 

1 

 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

90.85 

  4.60 

  0.70 
  0.70 

  0.35 

  

 0.35 
  0.35 

  0.35 

  0.35 

  0.35 
  0.35 

  0.35 

  0.35 

 
Sebaran kelainan mukokutan dan IMS berdasarkan 

hitung CD4 dapat dilihat pada tabel 4. Tidak semua SP 

diperiksa hitung CD4 sehingga hubungan antara hitung 

CD4 dengan kelainan mukokutan dan IMS yang dijumpai 

tidak dianalisis. Meskipun demikian dapat dilihat bahwa 

sebagian besar infeksi jamur (kandidiasis oral) dan IMS 

karena virus (kutil anogenital), serta semua infeksi bakteri 

(folikulitis), dermatitis seboroik, dan erupsi papular 

pruritik ditemukan pada SP dengan hitung CD4 yang 

rendah (<200 sel/mm
3
). Hitung CD4 terendah dijumpai 

pada SP dengan dermatitis seboroik (3 sel/mm
3
), diikuti 

SP dengan kandidiasis oral (6 sel/mm
3
) sedangkan hitung 

CD4 tertinggi (649 sel/mm
3
) terdapat pada SP dengan 

miliaria pustulosa. Prevalensi, spektrum, dan beratnya 

kelainan mukokutan makin meningkat pada hitung CD4 

yang rendah (<200 sel/mm
3
).

25 
Malkud dkk.

17 
pada 

penelitiannya di Karnataka, tahun 2015-2016, menemukan 

manifestasi mukokutan terutama terjadi pada pasien 

dengan hitung CD4 yang rendah (<200 sel/mm
3
). Pudjiati 

SR dkk.
10 

di Yogyakarta menemukan hubungan yang 

bermakna  antara  hitung  CD4  yang  rendah dengan  ke- 

MDVI                                                                                                     Vol. 45. No. 2 Tahun 2018; 61 – 65 



64 

jadian infeksi jamur, infeksi virus, dan infeksi parasit pada 

pasien HIV. Huang dkk.
26 

pada penelitiannya di Beijing, 

tahun 2011 mendapatkan bahwa pasien HIV dengan lesi 

kulit menunjukkan hitung CD4 dan rasio CD4/CD8 yang 

lebih rendah dibandingkan dengan pasien HIV tanpa lesi 

kulit. Aydin dkk.
27 

dalam penelitian di Turki tahun 2015 

melaporkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna 

antara hitung CD4 yang rendah dengan lesi kulit 

kandidiasis oral, folikulitis, herpes zoster, hiperpigmentasi, 

xerosis, dan sarkoma Kaposi. Meningkatnya frekuensi dan 

beratnya manifestasi mukokutan sejalan dengan 

progresivitas infeksi HIV serta penurunan hitung CD4. 

Dikemukakan oleh beberapa peneliti bahwa lesi mukokutan 

terkait HIV/AIDS dapat digunakan sebagai indikator 

terhadap infeksi HIV, serta membantu dalam memantau 

status imun pasien dan perkembangan ke arah AIDS.
26,27 

 

Tabel 4.  Sebaran kelainan kulit berdasarkan pembagian 

hitung CD4* pada pasien HIV/AIDS di Poliklinik 

Kulit dan Kelamin/Klinik VCT RSUP Prof. Dr. R. 

D. Kandou Manado tahun 2014-2016 

Kelainan kulit Hitung CD4(sel/mm
3
) Total 

 0-49 50-99 100-199 > 200 

Kandidiasis oral 

Kutil anogenital 

Folikulitis 

Miliaria pustulosa 

Hiperpigmentasi pasca 

inflamasi 

Dermatitis seboroik 

Erupsi papular pruritik 

55 

 

 

 

 

 

1 

 

33 

1 

30 

3 

1 

 

 

 

 

1 

41 

2 

 

1 

1 

 

159 

6 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 56 34 35 45 170 

* dari 170 SP yang memiliki data hitung CD4 

PENUTUP 

Berdasarkan data yang dikumpulkan pada penelitian 

retrospektif ini, kasus kelainan mukokutan dan IMS pada 

pasien HIV yang ditemukan cukup bervariasi. Sebagian 

besar SP adalah laki-laki, terbanyak pada kelompok usia 

seksual aktif serta usia remaja dan dewasa muda. Ke-

banyakan SP belum menikah dan terinfeksi HIV melalui 

hubungan seks heteroseksual.  Pengobatan dengan ARV 

dan data hitung CD4 terdapat pada lebih dari separuh SP. 

Jenis kelainan terbanyak adalah infeksi jamur kandidiasis 

oral, diikuti kutil anogenital, sarkoma Kaposi, dan dermatitis 

seboroik. Kebanyakan SP dengan kelainan mukokutan 

dan IMS hasil pemeriksaan CD4 <200 sel/mm
3
. Diagnosis 

kelainan mukokutan dan IMS pada pengidap HIV secara 

dini dan tepat dapat membantu penanganan serta 

memperbaiki kualitas kehidupan pasien. 
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HUBUNGAN JUMLAH CD4 DENGAN MANIFESTASI MUKOKUTAN:  
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FK Universitas Gadjah Mada/RSUP dr. Sardjito, Yogyakarta 

 
 

ABSTRAK 

Kelainan mukokutan sering dijumpai pada pasien HIV dengan bentuk kelainan yang bervariasi. 

Progresivitas HIV ditandai dengan penurunan jumlah CD4 dan munculnya manifestasi mukokutan.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan jumlah CD4 dengan manifestasi mukokutan 

pada pasien HIV.  

Dilakukan studi potong lintang berdasarkan rekam medis di RSUP dr. Sardjito Yogyakarta selama 

periode Januari 2011-Desember 2015. Data meliputi usia, jenis kelamin, faktor risiko transmisi, manifestasi 

mukokutan dan jumlah CD4. Titik potong jumlah CD4 adalah 200 sel/mm3. Hubungan jumlah CD4 dengan 

manifestasi klinis dianalisis menggunakan tes Chi-square, dengan kemaknaan p< 0,05. 

Dijumpai 928 subyek HIV; 65,4% laki-laki, 34,5% perempuan. Rentang usia terbanyak 20-29 tahun 

(38,69%). Faktor risiko transmisi HIV terbanyak seks tidak aman (72%). Jumlah CD4 tertinggi 1.094 

sel/mm3 dan terendah 1 sel/mm3. Ditemukan 306 kasus dengan manifestasi mukokutan. Manifestasi 

mukokutan terbanyak berupa infeksi jamur (40,4%) dengan jenis infeksi tersering adalah kandidiasis oral 

(33,8%); diikuti non-infeksi (28%) dengan jenis tertinggi erupsi obat (35,9%); persentase tumor kecil (0,5%) 

berupa sarkoma kaposi. Ditemukan kasus infeksi menular seksual (18,85%) dengan kasus terbanyak berupa 

kondilomata akuminata (49,3%). Analisis statistik menunjukkan  hubungan bermakna antara jumlah CD4 

dengan infeksi jamur (p:0.0001; OR 3,8; 95% CI 2,29 – 6,30), infeksi virus (p: 0,0031 OR 0,4; 95% CI 0,24–

0,74 ) dan infeksi parasit (p: 0,043 OR 0,2; 95% CI 0,06 – 0,61). Infeksi jamur meningkat pada kondisi 

jumlah CD4 < 200 sel/mm3, sedangkan infeksi virus dan parasit meningkat pada kondisi CD4>200 sel/mm3. 

Kata kunci: Jumlah CD4, manifestasi mukokutan, HIV. 

 

THE CORRELATION BETWEEN TOTAL CD4 CELL COUNT AND 

MUCOCUTANEOUS MANIFESTATION :  

STUDY IN HIV PATIENTS IN  RSUP DR. SARDJITO YOGYAKARTA  

 
ABSTRACT 

Mucocutaneous manifestations are common in HIV patients with varied abnormalities. Progressivity of 

HIV is characterized by a decrease in CD4 cell count and the appearance of mucocutaneous manifestations. 

The aim of this study is to determine the association between CD4 cell count with mucocutaneous 

manifestations of HIV patients.   

Cross-sectional study was conducted based on medical record  in Dr. Sardjito hospital in  Yogyakarta during 

the period of  January 2011 until December 2015. Collected data includes age, gender, risk factors of transmission, 

mucocutaneous manifestations and CD4 cell count. Cut of point CD4 count is 200 cells / mm3. The association of 

CD4 cell count with clinical manifestation was analyzed using Chi-square test, with significancy p <0.05. 

Nine hundred and twenty eight  subjects of HIV were encountered; 65.4% are male and 34.5% are female. 

Most cases is in range of 20-29 years old (38.69%). The most risk factor for HIV transmission is unprotected sex 

(72%). The highest CD4 cell count was 1.094 cells/mm3 and the lowest was 1 cell/mm3. We found 306 cases with 

mucocutaneous manifestations. Most mucocutaneous manifestations is fungal infections (40.4%) with the most 

common types of infection is oral candidiasis (33.8%); followed by non-infection (28%) with the highest types is 

drug eruptions (35.9%); tumor is in small percentage (0,5%) in the form of Kaposi's sarcoma. We found 18.85% 

cases of sexually transmitted infections  with the most cases is condyllomata accuminate (49.3%). 

Statistical analysis showed a significant association between CD4 cell count and fungal infection (p: 

0.0001; OR 3.8; 95% CI 2.29 - 6.30), viral infection (p: 0,0031 OR 0.4; 95% CI 0.24-0.74) and parasitic 

infections (p: 0.043 OR 0.2; 95% CI 0.06 - 0.61). Fungal infections are elevated in CD4 cell count  less than 200 

cells / mm3, whereas viral and parasitic infections are elevated in CD4 cell count more than 200 cells / mm3. 

Key words: CD4 cell count, mucocutaneous manifestations, HIV. 
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PENDAHULUAN 

Human immunodeficiency virus (HIV) masih 

menjadi masalah kesehatan global.
1 

Indonesia merupakan 

negara dengan percepatan insidens HIV/AIDS yang 

cukup tinggi di negara Asia, dengan insidensi mencapai 

22.869 kasus pada tahun 2014. Berdasarkan jumlah kasus 

baru, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan peringkat 

ke-14 dari 33 provinsi di Indonesia.
2
 

Kelainan mukokutan sering dijumpai pada pasien 

HIV positif, dengan bentuk kelainan yang bervariasi. 

Progresivitas HIV ditandai dengan penurunan jumlah 

CD4 dan munculnya manifestasi mukokutan.
3,4 

Dilakukan 

studi retrospektif pasien HIV dengan identifikasi jumlah 

CD4 dikaitkan dengan manifestasi mukokutan, di RSUP 

dr. Sardjito Yogyakarta. 

METODE PENELITIAN 

Studi ini dilakukan dengan desain potong lintang. Data 

didapatkan dari rekam medis pasien HIV di RSUP Dr. 

Sardjito  selama periode januari 2011 – Desember 2015 

meliputi usia, jenis kelamin, faktor risiko transmisi, 

manifestasi mukokutan dan jumlah  CD4.  Titik  potong  

jumlah CD4 yang digunakan adalah 200 sel/mm
3. 

Data 

dianalisis dengan tes Chi square untuk melihat hubungan 

antara jumlah CD4 dengan manifestasi mukokutan yang 

terjadi.  

 

HASIL  

Karakteristik Demografis 

Jumlah subyek pasien HIV selama periode studi 

sebanyak 1.241. Jumlah yang dapat dianalisis sebanyak 

928 subyek; 313 subyek tidak dianalisis karena data tidak 

lengkap. Jumlah CD4 tertinggi 1.094 sel/mm
3
 dan 

terendah 1 sel/mm
3
. Dijumpai 607 subyek laki-laki 

(65,4%) dan 321 subyek perempuan (34,5%). Rasio laki-

laki dibanding perempuan 1,89 : 1. Rerata usia 39± 14,2 

tahun dengan pasien termuda berusia 5 bulan dan tertua 

79 tahun (Gambar 1). 

 

Usia 

Kasus HIV tertinggi didapatkan pada kelompok usia 

20-29 tahun (38,69%). Faktor risiko transmisi HIV 

terbanyak adalah seks tidak aman (72%) (Gambar 2). 

 

 

Gambar 1. Jumlah Pasien HIV Berdasarkan Rentang 
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Prosentase berdasarkan transmisi

Seks tidak aman

Transfusi

Tatto

Tindik

Perinatal

IVDU

Tidak tahu

72%

5,8%

13,8%

4,9%

 
Gambar 2. Persentase Pasien HIV Berdasarkan Faktor Risiko Transmisi 

 

 

 

 

Manifestasi mukokutan pada pasien HIV 

Dari 298 subyek, sebanyak 205 subyek memiliki 

manifestasi mukokutan, baik tunggal maupun multipel. 

Ditemukan 366 kasus manifestasi mukokutan, terdiri atas 

261 kasus infeksi (71,31%), 103 kasus non infeksi 

(28,14%) dan 2 kasus tumor (0,54%). Jenis infeksi 

terbanyak adalah infeksi jamur dengan 38,3% di 

antaranya berupa kasus kandidiasis oral. Jenis kasus non 

infeksi terbanyak adalah erupsi obat (35,9%) dan kasus 

tumor hanya ditemukan tipe sarkoma kaposi. 

Dalam kelompok infeksi ditemukan lebih banyak 

infeksi bukan IMS (74%). Dari kelompok IMS, jenis 

kasus terbanyak adalah kondilomata akuminata (49,3%), 

diikuti sifilis (18,2%), gonore (7,6%), vaginosis bakterial 

(6,2%), dan kandidiasis vulvovaginalis (3,9%); sedangkan 

chancroid, servisitis dan uretritis non spesifik kurang dari 

3%.   

Hubungan jumlah CD4 dengan manifestasi 

mukokutan 

Dari analisis statistik, didapatkan hubungan bermakna 

antara infeksi jamur (p: 0.0001; OR 3,8; 95%; CI 2,29 – 

6.30), infeksi virus (p: 0,0031; OR 0,4; 95%; CI 0,24 – 

0,74 ) dan infeksi parasit (p: 0,043; OR 0,2; 95% CI 0,06 

– 0,61). Infeksi jamur berhubungan bermakna pada 

kondisi jumlah CD4 < 200sel/mm
3
 dengan risiko 3,8 kali 

dibandingkan dengan CD4 ≥200sel/mm
3
. Sebaliknya, 

infeksi virus dan parasit justru tinggi pada kondisi 

jumlah CD4 ≥200 sel/mm
3
. Selengkapnya dapat dilihat 

pada tabel 1. 

 
 

Tabel 1. Hubungan Jumlah CD4 dengan Manifestasi Mukokutan 

 

Manifestasi 

mukokutan 

Total kasus 

N=366  

Kasus dengan CD4 

<200 

n=246 

Kasus dengan CD4 

≥200 

n=120 

Nilai p OR (95% CI) 

 (%) (%) (%)   

Infeksi jamur 40,4 50 20,8 0,0001 3,8 (2,29-6,37) 

Infeksi virus 17,3 13 25,9 0,0031 0,4 (0,24 – 0,74) 

Infeksi bakteri 9,3 7,3 13,3 0,083 0,5 (0,25 – 1,04) 

Infeksi parasit 4,4 2 9,2 0,0043 0,2 (0,06 – 0,61) 

Bukan infeksi 28,2 27,3 30 0,6210 0,8 (0,53 – 1,41) 

Tumor 0,5 0,4 0,8 0,5488 0,4 (0,03 – 7,8) 

 

Pudjiati SB, dkk.                                                      Hubungan jumlah CD4 dengan manifestasi mukokutan pada pasien HIV 

Persentase berdasarkan transmisi 
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DISKUSI 

Mayoritas pasien HIV pada penelitian ini terjadi 

pada kelompok usia 20-29 tahun. Hal ini sesuai dengan 

distribusi usia pasien HIV di Indonesia secara umum yang 

dilaporkan oleh Kemenkes RI tahun 2014.
3
 Pasien HIV 

didominasi laki-laki dibandingkan dengan perempuan 

dengan rasio laki-laki : perempuan sebesar 1,89 : 1. Pada 

studi yang dilakukan di India oleh Singh (2009) pasien 

HIV juga didominasi laki-laki dibanding perempuan 

dengan rasio perbandingan 1,5 : 1.
5 

Berdasarkan pusat 

data informasi AIDS Kemenkes RI, sejak tahun 1987 

hingga 2014, kasus infeksi HIV didominasi oleh laki-laki 

dengan perbandingan 2:1. Hal ini kemungkinan disebabkan 

karena meningkatnya angka laki-laki yang berhubungan 

seks dengan laki-laki (LSL) dengan melakukan praktik 

seks tidak aman, dan penggunaan obat intravena (IVDU) 

yang lebih didominasi oleh laki-laki.
3,6

 

Faktor risiko seks tidak  aman merupakan risiko 

transmisi HIV terbanyak pada studi ini. Aydin (2015) 

pada penelitiannya di Istanbul juga menemukan faktor 

risiko transmisi HIV terbanyak adalah seks tidak aman.
4 

Pada pertengahan tahun 1990, IVDU menjadi faktor risiko 

tertinggi penularan HIV di Indonesia. Pergeseran faktor 

risiko seks tidak aman diawali dengan meningkatnya 

prevalensi penjaja  seks sejak tahun 1995-1996, diikuti 

dengan bertambahnya LSL dan kalangan ibu rumah 

tangga.
7 

Hingga saat ini pasien HIV terbanyak ditemukan 

di kalangan ibu rumah tangga.
3
 Pengenalan seks tidak 

aman harus dimulai sejak dini. Kurangnya pendekatan 

remaja berupa konseling kesehatan dapat menjadi faktor 

rendahnya pengetahuan mengenai risiko hubungan seksual 

dini dan penggunaan kondom. Tingginya remaja yang lari 

dari rumah menyebabkan mudah terpajan alkohol dan 

narkoba sehingga meningkatkan risiko penularan HIV.
6
 

Penggunaan alkohol dan narkoba dapat meningkatkan 

hasrat untuk melakukan seks tidak aman. 
6,7

 

Infeksi HIV merusak sistem kekebalan tubuh 

sehingga menyebabkan orang yang terinfeksi HIV rentan 

terhadap berbagai infeksi. Kondisi infeksi oportunistik 

pada pasien HIV merupakan penyebab utama mortalitas 

dan morbiditas. Pengaruh HIV pada sistem kekebalan 

tubuh dipantau dengan mengukur jumlah limfosit CD4 

dalam darah. Penurunan jumlah CD4 merupakan tanda  

perkembangan penyakit pada HIV/AIDS. Manifestasi 

mukokutan dapat meningkat dengan perkembangan HIV 

dan penurunan jumlah CD4.
4
 

Manifestasi mukokutan pada HIV dapat dijumpai 

berupa kasus infeksi, bukan infeksi dan tumor. Di negara 

maju, lebih sering dijumpai kasus bukan infeksi pada 

pasien HIV. Perbedaan pigmentasi kulit, iklim, kebersihan, 

genetik, lingkungan, demografi dan pola perilaku me-

nyebabkan manifestasi klinis dan pola epidemiologi, 

berbeda dengan negara berkembang seperti di Indonesia.
8 

Pada studi ini didapatkan kasus infeksi sangat tinggi 

(71,3%). Dari kelompok infeksi ditemukan kasus terbanyak 

adalah infeksi jamur (56,7%) yang didominasi oleh 

kandidiasis oral. Hal ini dapat disebabkan karena kondisi 

Indonesia yang beriklim tropis dengan tingkat kelembaban 

udara relatif tinggi membuat berbagai jenis kuman 

termasuk infeksi jamur mudah berkembang biak.
9
 

Pada studi ini ditemukan hubungan yang bermakna 

antara jumlah CD4 dengan infeksi jamur (p: 0.0001), 

infeksi virus (p: 0.002) dan infeksi parasit (p: 0.0017). 

Hubungan kuat dengan jumlah CD4 < 200 sel/mm
3
 hanya 

ditemukan pada infeksi jamur dengan risiko 3,8 kali 

dibandingkan dengan CD4 ≥ 200 sel/mm
3
. Sebaliknya, 

jumlah CD4 ≥200 sel/mm
3 

berhubungan dengan terjadinya 

infeksi parasit dan virus.  Pasien HIV dengan jumlah CD4 

yang tinggi memiliki respon imunitas yang masih baik, 

sehingga dapat merespons patogen spesifik. Jumlah CD4 

rendah, dengan kemampuan respon imunitas yang rendah 

menyebabkan infeksi oportunistik seperti infeksi virus 

dan parasit akan lebih sulit dikenali.
10 

Berbeda dengan 

infeksi virus dan parasit, infeksi jamur lebih sering 

dijumpai pada jumlah CD4 yang rendah. Infeksi virus HIV 

dapat mengubah perjalanan penyakit jamur, sehingga 

semakin rendah jumlah CD4 menyebabkan semakin 

tingginya infeksi jamur.
11

 

Infeksi menular seksual (IMS) dapat meningkatkan 

risiko transmisi HIV. Perilaku hubungan seksual yang tidak 

aman, misalnya tidak memakai kondom atau sering 

berganti pasangan seksual, dapat meningkatkan risiko 

terjadinya IMS. Peradangan yang terjadi pada IMS dapat 

menyebabkan jaringan kulit dan mukosa menjadi tidak 

utuh, sehingga memudahkan transmisi infeksi HIV.
 12 

Pada 

studi ini, kasus IMS hanya ditemukan 26% dari semua 

kasus infeksi pada HIV. Hal ini dapat terjadi karena 

kemungkinan pasien HIV di RSUP Dr Sardjito melakukan 

hubungan seksual yang aman dengan memakai kondom, 

tidak berganti pasangan, abstinensia, atau kasus IMS yang 

telah terjaring pada layanan primer. Penyakit IMS tertinggi 

yang ditemukan pada penelitian ini adalah kasus 

kondilomata akuminata (46,3%). Kondilomata akuminata 

merupakan manifestasi IMS tersering pada pasien HIV. 

Berbagai modalitas terapi yang ada saat ini belum mampu 

meningkatkan keberhasilan terapi kondiloma akuminata 

dan angka kekambuhan masih tinggi. 
13

 

Pasien HIV/AIDS berisiko tinggi terhadap tumor 

ganas, yaitu sarkoma kaposi, non-Hodgkin lymphoma dan 

karsinoma serviks. Ketiga keganasan sering disebut 

―AIDS-defining condition”, yaitu bila ditemukan salah 

satu dari ketiga keganasan tersebut, dapat menunjukkan 

perjalanan infeksi HIV telah mencapai tahap AIDS. 

Hubungan terjadinya HIV dengan tipe keganasan tertentu 

masih belum dapat dijelaskan, kemungkinan berhubungan 

dengan penurunan sistem imunitas.
14

 Sarkoma kaposi 

dahulu ditemukan pada keturunan Yahudi, lelaki muda di 

Afrika dan penerima organ transplantasi. Saat ini sarkoma 

kaposi merupakan keganasan yang paling sering ditemukan 
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pada pasien HIV homoseksual dan berhubungan dengan 

infeksi human herpes virus (HHV)-8. 
14,15 

Pada studi ini 

hanya ditemukan 1 kasus tumor yaitu sarkoma kaposi. 
 

SIMPULAN 

Dari 928 kasus HIV didapatkan 205 subyek dengan 

366 kasus manifestasi mukokutan. Laki-laki lebih banyak 

dibanding perempuan dengan rasio 1,89:1. Seks tidak 

aman menjadi risiko transmisi infeksi HIV tertinggi 

(72%). Manifestasi infeksi lebih besar dibandingkan 

dengan manifestasi mukokutan bukan infeksi maupun 

tumor (71,3%) dan sebagian besar adalah infeksi bukan 

IMS. Infeksi jamur merupakan manifestasi mukokutan 

tersering dijumpai dengan dominasi penyakit kandidiasis 

oral. Terdapat hubungan bermakna antara jumlah CD4 

< 200 sel/mm
3 

dengan infeksi jamur; sedangkan infeksi 

virus dan parasit justru berhubungan bermakna dengan 

CD4 > 200 sel/mm
3
.  
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ABSTRAK 

Psoriasis adalah suatu penyakit kulit kronis yang secara klasik ditandai oleh daerah kulit memerah 

dan menebal, ditutupi skuama keperakan. Etiopatogenesisnya kompleks, melibatkan faktor genetik, 

imunologik dan lingkungan. Kemungkinan adanya kontribusi neuroendokrin pada patogenesis psoriasis 

cukup menarik perhatian. Kortisol merupakan salah satu profil neuroendokrin yang berinteraksi dengan 

banyak jalur dalam mencetuskan psoriasis, antara lain regulasi kompartemen epidermis, modulasi respons 

imun, dan stres. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kadar kortisol dalam serum antara pasien 

psoriasis vulgaris dengan bukan pasien psoriasis vulgaris, menggunakan rancangan penelitian analitik 

dengan pendekatan potong lintang. Penelitian dilakukan sejak bulan Juni sampai Oktober 2016 di RSUP H. 

Adam Malik Medan. Kadar kortisol dalam serum subyek diperiksa dengan enzyme-linked immunosorbent 

assay (ELISA). Digunakan uji T-independen untuk menilai perbandingan kadar kortisol dalam serum antara 

kedua kelompok. 

Selama 5 bulan penelitian didapatkan 40 subyek penelitian yang terdiri atas 20 pasien psoriasis 

vulgaris dan 20 bukan pasien psoriasis vulgaris. Ditemukan kadar rerata kortisol yang lebih rendah dalam 

serum pasien psoriasis vulgaris (7,185  5,04 g/dL) dibandingkan dengan bukan pasien psoriasis vulgaris 

(10,390  3,74 g/dL) yang bermakna secara statistik (p<0,05). 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik pada 

nilai rerata kadar kortisol dalam serum antara pasien psoriasis vulgaris dengan bukan pasien psoriasis 

vulgaris.  

Kata kunci: psoriasis, neuroendokrin, kortisol 

 

DIFFERENCE OF SERUM CORTISOL LEVEL BETWEEN PSORIASIS 

VULGARIS AND NON-PSORIASIS VULGARIS PATIENTS 
 

ABSTRACT 
Psoriasis is a chronic skin disease that is classically characterized by thickened, red areas of skin, 

covered with silvery scales. Etiopathogenesis of psoriasis is complex, including genetic, immunologic and 

environmental factors. The possible contributions of environmental neuroendocrine in its pathogenesis is 

quite interesting. Cortisol is one of neuroendocrine profile which interact with many pathways to induce the 

disease, including regulation of epidermal compartment, modulation of immune responsse, and stress. 

The aim of this study is to determine the difference between serum cortisol level in psoriasis vulgaris 

and non-psoriasis vulgaris patients, using a cross-sectional analytic study. This study was performed since 

June until October 2016 in Haji Adam Malik General Hospital Medan. The quantitative measurement of 

serum cortisol was obtained from enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). The independent T-test was 

used to determine difference of serum cortisol level between two groups. 

During 5 months of study, there were 40 subjects, consist of 20 psoriasis vulgaris patients and 20 non-

psoriasis vulgaris patients. The mean of serum cortisol level in psoriasis vulgaris patients (7.185  5.04 g/dL) was 

significantly lower than non-psoriasis vulgaris patients (10.390  3.74 g/dL), with p value < 0.05. 
This study indicate that there is statistically significant difference in the mean levels of serum cortisol 

between psoriasis vulgaris and non-psoriasis vulgaris patients. 

Key words:  psoriasis, neuroendocrine, cortisol 

Artikel Asli 

Korespondensi: 

Jl. Bunga Lau No.17 Medan 20136 

Telpon: 082183585595 

Email: dewiutamiputri@gmail.com 
 

mailto:dewiutamiputri@gmail.com


72 

PENDAHULUAN 

Psoriasis adalah penyakit kulit inflamasi kronis, 

secara fenotip ditandai oleh bercak kemerahan meninggi, 

berbatas tegas, dan ditutupi oleh skuama keperakan 

seperti mika. Lesi karakteristik psoriasis tersebut disebab-

kan oleh proliferasi keratinosit yang berlebihan.
1,2

 

Terdapat berbagai bentuk lesi psoriasis, antara lain plak, 

gutata, pustular, eritrodermik, dan inversa. Bentuk yang 

terbanyak pada hampir 80% pasien adalah plak, dikenal 

sebagai psoriasis vulgaris. Lokasinya sering pada daerah 

ekstensor ekstremitas, bokong, dan kepala.
3 

Psoriasis terjadi secara universal. Prevalensi psoriasis 

pada populasi berbeda di seluruh dunia berkisar antara 

0,1-11,8%. Variasi prevalensi tersebut bergantung pada 

lokasi geografis, iklim, dan ras. Usia rerata awitan 

psoriasis bervariasi dari berbagai penelitian, namun 

hampir 75% pasien psoriasis memiliki awitan sebelum 

usia 40 tahun, dan 12% pasien memiliki awitan pada usia 

50-60 tahun. Tidak ada perbedaan prevalensi terhadap 

jenis kelamin.
4,5

 

Etiopatogenesis penyakit ini kompleks, melibatkan 

faktor genetik, imunologik, dan lingkungan. Sebagian besar 

penelitian yang telah dilakukan fokus pada peran sitokin 

dan sel imun. Namun, saat ini kontribusi neuroendokrin 

pada patogenesis psoriasis cukup menarik perhatian, salah 

satunya kortisol. Kortisol merupakan hormon gluko-

kortikoid endogen pada manusia yang diproduksi di 

korteks adrenal. Sekresi kortisol memperlihatkan irama 

sirkadian (variasi diurnal), di mana rentang nilai normal 

kortisol dalam serum pada remaja dan dewasa pada pagi 

hari (pukul 07.00-10.00) adalah 3,2-19,4 g/dL, sedangkan 

pada sore dan malam hari (pukul 16.00-20.00) adalah 2,3-

11,9 g/dL.
6,7

 

Melalui interaksi dengan reseptor glukokortikoid di 

keratinosit, kortisol meregulasi fungsi imun kulit maupun 

fungsi kompartemen epidermis, dermis, dan adneksa 

kulit. Kortisol dibutuhkan untuk perkembangan kulit yang 

sesuai, diferensiasi keratinosit normal, dan pembentukan 

sawar kulit yang baik. Dinyatakan bahwa berkurangnya 

produksi kortisol dapat menyebabkan kelainan kulit 

hiperproliferatif. Selain itu, kortisol memiliki potensi 

imunosupresif dan anti inflamasi yang diperantarai oleh 

berbagai sitokin, serta merupakan elemen penting selama 

periode stres.
8-10

 

Saat ini mulai banyak penelitian dilakukan yang 

ditujukan untuk mengetahui peran neuroendokrin pada 

psoriasis dan penyakit autoimun lainnya. Namun, masih 

sedikit penelitian yang fokus pada peran kortisol pada 

patogenesis psoriasis. Lebih jauh, didapatkan hasil yang 

bertentangan dalam ekspresi kortisol pada pasien psoriasis 

dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. 

Sehubungan dengan hal tersebut penulis melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan kadar kortisol pada 

pasien psoriasis khususnya di Sumatera Utara.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan 

pendekatan potong lintang. Penelitian telah dilakukan 

sejak bulan Juni 2016 hingga Oktober 2016, bertempat di 

Poliklinik Divisi Imunodermatologi SMF Ilmu Kesehatan 

Kulit dan Kelamin RSUP H. Adam Malik Medan, dan 

pengambilan serta pemeriksaan sampel darah dilakukan di 

Instalasi Patologi Klinik RSUP H. Adam Malik Medan. 

Subyek penelitian adalah pasien psoriasis vulgaris berusia 

15-65 tahun yang berobat ke Poliklinik Divisi Imuno-

dermatologi SMF Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin 

RSUP H. Adam Malik Medan dan individu sehat sebagai 

kelompok kontrol. Diagnosis psoriasis vulgaris ditegak-

kan berdasarkan gambaran klinis yang khas yaitu berupa 

plak eritematosa yang ditutupi skuama tebal berwarna 

putih keperakan dengan predileksi pada daerah kulit 

kepala, garis perbatasan kepala dan rambut, ekstremitas 

ekstensor, batang tubuh, dan lumbosakral. Pasien psoriasis 

vulgaris dan kontrol yang sedang hamil, menyusui, meng-

gunakan obat–obat sistemik imunosupresif (kortikosteroid, 

siklosporin, metotreksat) 4 minggu sebelum dilakukan 

penelitian, menggunakan obat-obat topikal imunosupresif 

(kortikosteroid, takrolimus, pimekrolimus) 2 minggu se-

belum dilakukan penelitian, dicurigai menderita penyakit 

infeksi, inflamasi, keganasan gangguan kejiwaan (seperti 

depresi dan gangguan cemas) serta melakukan aktivitas 

berat sebelum pemeriksaan tidak diikutsertakan dalam 

penelitian. Seluruh subyek penelitian telah menanda-

tangani informed consent. 

Pengambilan sampel pada penelitian ini meng-

gunakan metode consecutive sampling. Cara pengambilan 

data penelitian dimulai dengan pencatatan data dasar 

subyek penelitian yang dilakukan oleh peneliti di 

Poliklinik SMF Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUP H. 

Adam Malik Medan, meliputi identitas pasien, anamnesis, 

dan pemeriksaan dermatologis. Kemudian dilakukan 

pengambilan sampel darah oleh petugas laboratorium 

SMF Patologi Klinik RSUP H. Adam Malik Medan pada 

jam 8-10 pagi untuk menghindari variasi hasil akibat 

irama sirkadian. Selanjutnya dilakukan pengukuran kadar 

kortisol dalam serum dengan enzyme-linked immuno-

sorbent assay (ELISA) analyser menggunakan perangkat 

dari Architect Abbott (Amerika Serikat). Setelah data 

terkumpul, data dianalisis secara statistik. Normalitas 

distribusi data ditentukan dengan uji Kolmogorov-

Smirnov, dan uji T-independen digunakan untuk menilai 

perbandingan kadar kortisol dalam serum antara 

kelompok pasien psoriasis vulgaris dengan kelompok 

bukan pasien psoriasis vulgaris. Batas uji kemaknaan (p) 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05. 

Pada penelitian ini kontrol yang dimasukkan pada 

kriteria inklusi kontrol adalah individu sehat.  
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HASIL DAN DISKUSI 

Dalam 5 bulan penelitian didapatkan 40 subyek 

penelitian yang terdiri atas 20 pasien psoriasis vulgaris dan 

20 bukan pasien psoriasis vulgaris yang merupakan individu 

sehat. Karakteristik subyek pada penelitian ini ditampilkan 

berdasarkan karakteristik demografik pasien psoriasis 

vulgaris yaitu jenis kelamin, usia, dan suku bangsa, serta 

berdasarkan lama menderita psoriasis (Tabel 1). 

 
Tabel 1. Karakteristik umum pasien psoriasis vulgaris (n=20) 

Karakteristik Jumlah 

(orang) 

Presentase (%) 

Jenis Kelamin 

- Laki-laki 

- Perempuan 

 

9 

11 

 

45 

55 

Kelompok Usia (tahun) 
- <21 

- 21-30 

- 31-40 

- 41-50 
- 51-60 

- >60 

 
2 

2 

3 

8 
4 

1 

 
10 

10 

15 

40 
20 

5 

Lama Menderita (tahun) 

- <5 
- 5-10 

- 11-15 

- >15 

 

6 
4 

3 

7 

 

30 
20 

15 

35 

 

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah kasus pada 

jenis kelamin perempuan dan laki-laki hampir sama. 

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan di 

Indonesia, sebagian besar hasil penelitian menunjukkan 

bahwa jumlah pasien laki-laki lebih banyak daripada 

perempuan. Seperti penelitian yang dilakukan di RSCM 

pada tahun 2012 (laki-laki 60% dan perempuan 40%) dan 

di RSUP H. Adam Malik Medan pada tahun 2014 (laki-

laki 68% dan perempuan 32%).
11,12

 Meskipun demikian, 

sebagian besar literatur menyatakan bahwa psoriasis 

mempengaruhi kedua jenis kelamin secara seimbang.
4,5

 

Kejadian psoriasis vulgaris pada subyek kasus 

penelitian ini memiliki distribusi terbanyak pada 

kelompok usia 41-50 tahun (40%), dan terendah pada 

kelompok usia di atas 60 tahun (5%). Hasil yang mirip 

didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh Wardhana, 

di mana pasien psoriasis terbanyak terdapat pada kelompok 

usia 30-50 tahun (53%), dan terendah pada kelompok usia 

di atas 50 tahun (18%).
13

 Meskipun psoriasis dapat 

mengenai semua kelompok usia, namun psoriasis jarang 

ditemukan pada anak dan terdapat kecenderungan 

penurunan prevalensi setelah usia 60 tahun.
4,14

 

Berdasarkan tabel di atas, kejadian psoriasis vulgaris 

pada penelitian ini memiliki frekuensi terbanyak pada 

durasi penyakit lebih dari 15 tahun sebesar 35%, diikuti 

oleh <5 tahun sebesar 30% dan 5-10 tahun sebesar 20%. 

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Lin dkk.
15

 (2011) mengenai kualitas hidup dari 480 

pasien psoriasis, di mana didapatkan proporsi durasi 

penyakit tertinggi adalah lebih dari 10 tahun yaitu 

sebanyak 175 pasien (38,6%), diikuti oleh 1-5 tahun 

(27,4%) dan 6-10 tahun (26,7%).
15 

Perjalanan psoriasis 

vulgaris biasanya kronis dengan remisi secara intermiten. 

Lesi psoriasis dapat menetap selama berbulan-bulan 

sampai bertahun-tahun pada lokasi yang sama. Meskipun 

demikian, periode remisi lengkap dapat terjadi.
16

 

Perbandingan kadar kortisol dalam serum pasien 

psoriasis vulgaris (kasus) dengan bukan pasien psoriasis 

vulgaris (kontrol sehat) dapat dilihat pada tabel 2.  

 
Tabel 2. Perbandingan nilai rerata kadar kortisol diantara 

subyek penelitian 

Subyek n Rerata ± SD 

(g/dL) 

Nilai minimal-
maksimal 

(g/dL) 

P 

Kasus  20 7,185 ± 5,045 0,2 – 17,1 0,028 

Kontrol 20 10,390 ± 3,748 5,2 – 18,7  

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat nilai rerata 

kadar kortisol yang lebih rendah secara bermakna dalam 

serum pasien psoriasis vulgaris (kasus) dibandingkan 

bukan pasien psoriasis vulgaris (kontrol sehat). Hasil 

tersebut mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Weigl
17

 pada tahun 1998 terhadap 70 pasien psoriasis dan 

50 kontrol sehat, dimana ditemukan kadar kortisol yang 

lebih rendah dalam serum pasien psoriasis vulgaris (16  

0,91 g/dL) dibandingkan dengan kontrol sehat (18  0,94 

g/dL).
 

Hasil yang berbeda ditemukan oleh Karanikas 

dkk.
18

 di Yunani pada tahun 2009, dimana rerata kadar 

kortisol pada 24 pasien pasien vulgaris (18,03  1,98 

g/dL) lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol sehat 

(16,94  1,22 g/dL), meskipun tidak bermakna secara 

statistik.
18 

Sedangkan Wardhana
13

 yang meneliti profil 

neuroendokrin pada 32 pasien psoriasis dan 26 kontrol 

sehat di Bali pada tahun 2012 tidak menemukan perbedaan 

kadar kortisol yang berarti pada kelompok pasien (7,80  

2,85 g/dL) dengan kelompok kontrol (8,12  2,23 

g/dL).
13

 Beberapa peneliti menyatakan bahwa kadar 

kortisol yang rendah ini mungkin sama dengan keadaan 

defisiensi-glukokortikoid ataupun kambuhnya psoriasis 

setelah penghentian steroid, yang dikenal dengan fenomena 

steroid-induced psoriasis rebound yang dapat 

meningkatkan kerentanan terhadap penyakit inflamasi dan 

autoimun. Sekresi kortisol yang menurun akan men-

stimulasi proliferasi keratinosit yang berlebihan, mem-

pengaruhi fungsi sawar kulit, dan meningkatkan sitokin-

sitokin pro-inflamasi yang berperan pada imunitas selular, 

yang dapat mencetuskan atau mengeksaserbasi 

psoriasis.
6,10,19 

Distribusi kadar kortisol berdasarkan karaktertistik 

demografik dan lama menderita penyakit dapat dilihat 

pada tabel 3. 
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Tabel 3.  Distribusi kadar kortisol serum berdasarkan 

karakteristik demografik pasien (n=20) 

 Kadar kortisol  (g/dL) 

n Rerata SD Minimal Maksmal 

Jenis kelamin 

- Laki-laki 

- Perempuan  

 

 

9 

11 

 

7,11 

7,24 

 

5,47 

4,93 

 

0,2 

0,5 

 

14,9 

17,1 

Kelompok usia 

(tahun) 

- <21 

- 21-30 

- 31-40 

- 41-50 

- 51-60 

- >60 

 

 

 

2 

2 

3 

8 

4 

1 

 

4,50 

9,10 

6,90 

7,08 

7,30 

9,90 

 

0,99 

1,55 

5,77 

6,28 

5,98 

Tidak 

terdefi-

nisi 

 

3,8 

8,0 

0,3 

0,2 

1,0 

9,9 

 

5,2 

14,9 

11,0 

17,1 

13,4 

9,9 

Lama menderita 

(tahun) 

- <5 

- 5-10 

- 10-15 

- >15 

 

6 

4 

3 

7 

 

7,81 

6,77 

8,90 

6,17 

 

4,56 

4,92 

8,46 

4,91 

 

3,5 

0,3 

0,2 

0,5 

 

14,9 

11,0 

17,1 

13,4 

 
Berdasarkan tabel 3 t, ditemukan bahwa kadar 

kortisol dalam serum lebih rendah pada jenis kelamin laki-

laki (7,11 g/dL) dibandingkan dengan perempuan (7,24 

g/dL). Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian yang 

didapatkan oleh Robati dkk 
20 

pada tahun 2013 terhadap 30 

pasien psoriasis, di mana nilai rerata kadar kortisol dalam 

serum pasien jenis kelamin perempuan (133,43  41,85 

ng/mL) lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki (157,12 

 77,71 ng/mL).
20

 Berdasarkan literatur, adapun 

perbedaan kadar kortisol pada jenis kelamin biasanya 

hanya bermakna sebelum perempuan mengalami 

menopause, diduga hal tersebut berkaitan dengan 

hormonal.
21

 

Berdasarkan lama menderita penyakit, ditemukan 

bahwa nilai rerata kadar kortisol terendah terdapat pada 

kelompok pasien psoriasis vulgaris dengan durasi 

penyakit lebih dari 15 tahun (6,17 g/dL). Peran kortisol 

pada awitan maupun eksaserbasi psoriasis telah dibahas 

sebelumnya, namun untuk menentukan apakah ada peran 

kortisol dalam perjalanan durasi penyakit membutuhkan 

penelitian lebih lanjut. 

 

SIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan perbedaan yang bermakna 

secara statistik pada nilai rerata kadar kortisol dalam 

serum antara pasien psoriasis vulgaris dengan bukan 

pasien psoriasis vulgaris. Karena itu, kortisol sebagai 

parameter neuroendokrin mungkin dapat dipertimbangkan 

pada patogenesis psoriasis terkait pengaruhnya terhadap 

sistem imun dan sitokin inflamasi yang terlibat pada 

psoriasis. Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk 

mengetahui peran kortisol sebagai elemen penting selama 

periode stres dalam mencetuskan psoriasis dan meng-

hubungkan kadar kortisol dalam serum dengan derajat 

keparahan psoriasis vulgaris. 
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ABSTRAK 

Keterlibatan mata pada penyakit kusta sering terjadi dan masih merupakan masalah kesehatan yang 

serius, namun hanya sedikit data yang dipublikasikan. Kelainan mata akibat penyakit kusta dapat 

menyebabkan kebutaan dan termasuk cacat tingkat dua yang dapat mengganggu produktivitas pasien kusta 

setelah kecacatan pada ekstremitasnya. Kelainan mata ekstraokuler yang dapat terjadi berupa madarosis dan 

lagoftalmos, yang mudah didiagnosis oleh petugas kesehatan atau dokter yang bukan dokter spesialis mata. 

Komplikasi intraokuler yang dapat menyebabkan kebutaan secara langsung adalah katarak, uveitis, dan 

glaukoma. Tujuan survei pendahuluan ini adalah untuk mendapatkan data komplikasi pada mata akibat  

infeksi Mycobacterium leprae (M. leprae), dan untuk digunakan sebagai acuan penelitian lebih lanjut. Hasil 

survei yang dilakukan di pemukiman sekitar wilayah RS Sitanala Tangerang, ditemukan kelainan katarak 

menduduki prevalensi tertinggi yaitu 24,68%, diikuti oleh uveitis dengan prevalensi 23,41% dan 13,92% 

ditemukan uveitis bilateral. Pemeriksaan kelainan mata seyogianya dilakukan oleh dokter spesialis mata yang 

kompeten di bidangnya. Dengan demikian tata laksana kasus kusta dapat dilakukan terintegrasi, sehingga 

kebutaan dapat dicegah lebih dini.   

Kata kunci: kusta, keterlibatan mata 

 

 

 

PREVALENCE OF OCULAR DISORDER ON LEPROSY PATIENTS 

IN A LIVING AREA IN TANGERANG: 

A pilot survey 
 

ABSTRACT 

Ocular involvement in leprosy is common, but little data has been published. The purpose of this 

preliminary survey is to obtain data on eye complications caused by Mycobacterium leprae infection (M. 

leprae), and to be used as a reference for further research. The most common eye disorders are madarosis 

and lagophthalmos, both are easily diagnosed by a health professional or physician who is not an 

ophthalmologist. Further ocular involvement may cause direct blindness, such as uveitis, or indirect blindness 

due to lagophtalmos or cataracts. Result of survey conducted at leprosy community in Sitanala Tangerang 

Hospital found that cataract is the most prevalent abnormality with 24.68%, followed by uveitis with 

prevalence of 23.41% and 13.92% is found to have bilateral uveitis. Examination of ocular disorders should 

be performed by a competent ophthalmologist. Thus, the management of leprosy cases should be integrated, 

so that ocular complications including blindness can be prevented earlier. 

Keywords: leprosy, ocular involvement 
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PENDAHULUAN 

Kusta merupakan penyakit infeksi yang disebabkan 

oleh Mycobacterium leprae, dengan afinitas utama pada 

saraf tepi, kemudian kulit dan organ tubuh lain termasuk 

mata. Keterlibatan mata pada kusta dapat terjadi akibat 

invasi bakteri langsung pada mata karena adanya lesi di 

sekitar mata. Di samping itu, secara tidak langsung dapat 

terjadi akibat terbentuknya granuloma di sekitar mata dan 

adneksanya, serta keterlibatan saraf di sekitar kelopak mata 

saat terjadi reaksi kusta.
1
 Selain itu invasi bakteri dapat juga 

secara hematogen dan menyebar ke dalam jaringan uvea, 

yaitu iris, korpus siliaris, jaringan trabekuler, dan khoroid, 

yang kaya vaskularisasi. Kelainan inipun dapat terjadi 

sebelum atau selama pengobatan, bahkan lebih sering ter-

jadi setelah pengobatan selesai. Berbagai bentuk kelainan 

pada mata yang mudah dikenali oleh dokter yang bukan 

dokter spesialis mata antara lain madarosis, lagoftalmos, 

mata merah, mata kering dan katarak. Sedangkan gangguan 

pada mata lainnya yaitu uveitis, yang merupakan inflamasi 

pada jaringan uvea harus diperiksa dengan alat slitlamp 

yang hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis mata.
2 

Berdasarkan kepustakaan, dilaporkan bahwa lagoftalmos 

dan gangguan pada uvea merupakan keterlibatan mata 

yang berpotensi menyebabkan kebutaan pada pasien 

kusta.
3
 

Angka kejadian keterlibatan mata pada kusta di dunia 

bervariasi. Singh
4 

melakukan penelitian di India pada tahun 

2014, mendapatkan keterlibatan mata sebesar 39,4%. Pada 

tahun 2015, Rao
5 

melaporkan berbagai bentuk kelainan 

mata, tersering ialah madarosis sebesar 58,33%; diikuti 

dengan gangguan kornea 38,8%; lagoftalmos 38,3%; dan 

kebutaan mencapai 30,55%. Komplikasi mata terbanyak 

ditemukan pada kusta tipe multibasiler (MB) dan usia yang 

lanjut. Risiko gangguan pada mata meningkat bila 

terlambat didiagnosis dan berakibat terlambat diobati.
1
 Hal 

ini tentu akan meningkatkan angka kecacatan pada mata. 

Data keterlibatan mata pada kusta di Indonesia yang 

dipublikasikan antara lain laporan yang diperoleh melalui 

survei cepat di Gresik dan Lamongan, Jawa Timur pada 

tahun 1997-1998. Pada laporan tersebut diperoleh data ke-

terlibatan mata 7% dari 112 pasien kusta dengan kecacatan.
6 

Berdasarkan data morbiditas Poliklinik Kulit dan Kelamin 

Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta tahun 

2013-2015, didapatkan 2,4% dari 501 kasus kusta baru 

yang mengalami lagoftalmos.
7 

Diagnosis awal gangguan 

mata ini ditegakkan hanya berdasarkan pemeriksaan klinis 

pada saat melengkapi lembar evaluasi pencegahan cacat 

kusta. Bila ditemukan gangguan mata, pasien  kemudian 

dirujuk ke Poliklinik Mata, untuk tata laksana lebih lanjut. 

Lagoftalmos dan uveitis merupakan gangguan mata yang 

dapat menyebabkan kebutaan pada pasien kusta. 

Kebutaan pada pasien kusta perlu dicegah, karena 

gangguan fungsi penglihatan sangat berpengaruh pada 

aktivitas kehidupan sehari-hari, terutama bila telah 

mengalami gangguan sensibilitas pada kedua telapak 

tangan dan kaki. 

Sebagai upaya mengatasi gangguan penglihatan ter-

sebut, dilakukan pemeriksaan mata  melalui survei cepat 

untuk mendapatkan data prevalensi kelainan mata pada 

pasien kusta. Untuk mendapatkan data yang akurat, 

dilakukan pemeriksaan kolaboratif yang melibatkan dokter 

spesialis kulit dan kelamin bersama dokter mata. Tulisan 

ini merupakan laporan yang memaparkan hasil survei 

pendahuluan berkaitan dengan keterlibatan mata pada 

kusta. Data prevalensi ini akan digunakan sebagai data 

dasar penelitian selanjutnya. 

 

METODE  

Dilakukan survei dengan cara mengumpulkan warga 

dari pemukiman sekitar Rumah Sakit Kusta (RSK) Sitanala, 

Tangerang, yang sedang berobat atau telah menyelesaikan 

pengobatan kusta. Wilayah ini merupakan area pemukiman 

pasien kusta beberapa dekade terakhir. Sebanyak 320 orang 

pasien kusta atau yang pernah mengalami kusta datang ke 

Gedung Serba Guna di wilayah tersebut untuk mengikuti 

kegiatan pemeriksaan kulit dan mata terkait kusta. Setelah 

diberi penjelasan tentang tujuan pemeriksaan, dimintakan 

persetujuan secara lisan dan dicatat dalam rekam medik. 

Diagnosis kusta telah dikonfirmasi sebelumnya oleh dokter 

spesialis kulit, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan mata 

oleh dokter spesialis mata di Poliklinik RS Kusta Sitanala. 

Hanya pasien dengan kelainan mata yang diperiksa lebih 

rinci. Pemeriksaan mata dilakukan dengan menggunakan 

refraktometri untuk pemeriksaan visus, slit lamp untuk 

pemeriksaan segmen anterior, pemeriksaan tekanan 

intraokuler dengan tonometri Schiotz dan tes Schirmer 

untuk pemeriksaan air mata.  

 

HASIL 

Sebanyak 320 orang yang datang pada saat survei 

diperoleh tipe MB 138 orang (43,13%) yang diperiksa oleh 

dokter mata mengalami kelainan pada mata. Berdasarkan 

riwayat pengobatan, didapatkan 130 (94,20%) orang sudah 

menyelesaikan pengobatan atau release from treatment/ 

RFT, dan 8 (5,80%) orang sisanya masih menjalani peng-

obatan di RS Kusta Sitanala. Pasien laki-laki lebih banyak 

dibandingkan dengan perempuan, yaitu 79 (57,25%) vs 

59 (42,75%) orang. Kebanyakan pasien berusia dewasa, 

dengan jumlah terbanyak dalam kelompok usia produktif, 

yaitu usia 25-60 tahun (62,59%), sedangkan usia anak 

kurang dari 18 tahun hanya 2,88%. Di antara 8 orang yang 

masih berobat, terdapat 1 orang anak usia 16 tahun dengan 

diagnosis morbus Hansen tipe borderline lepromatosa (BL) 

dengan reaksi eritema nodosum leprosum (ENL), belum 

bekerja, dan saat pemeriksaan sedang dalam pengobatan 

bulan ke-6. Tujuh orang sisanya berusia dewasa, terdiri 

MDVI                                                                                                      Vol. 45. No 2 Tahun 2018: 76 – 80 



78 

atas 2 orang perempuan dan 5 orang laki-laki. Data 

demografik ini dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Data demografik pasien kusta di wilayah 

pemukiman  

Karakteristik  

 

Jumlah 

(N=138) 

Persen 

(%) 

Usia (tahun) 
≤ 18 tahun 

18-25 tahun 

25-60 tahun 

≥ 60 tahun 
 

 
4 

1 

87 

46 
 

 
2,88 

0,72 

62,59 

33,33 
 

Tipe kusta 

Multibasiler (MB) 

 

 

138 

 

43,13 

 

Status pengobatan 

Masih berobat 

Release from treatment/RFT 

 

 

9 

130 

 

5,80 

94,20 

 

Pada pemeriksaan kondisi mata pasien, kelainan mata 

dapat dijumpai lebih dari satu macam pada satu orang, 

demikian pula dapat mengenai satu atau dua mata. Dengan 

demikian jumlah kelainan mata yang diperoleh melebihi 

jumlah pasien yang diperiksa. Pada pemeriksaan tersebut 

didapatkan 15 macam kelainan mata yang diperoleh dari 

158 bola mata. Data kelainan mata dapat dilihat pada 

Gambar 1. Beberapa contoh kelainan mata ditampilkan 

dalam Gambar 2 dan 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kondisi mata pada pasien kusta yang diperiksa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2A menunjukkan kelainan madarosis bilateral, 

lagoftalmos bilateral disertai ekropion, keratitis OS, 

uveitis ODS, dan katarak ODS dengan visus 4/60 pada 

OD dan 1/ pada OS.  

Gambar 2B. menunjukkan gambaran bola mata kanan 

(OD), konjungtiva hiperemis, kornea KPs (+), COA sel 

/flare (-), Fibrin dan globi granuloma (+), I/P sinekia 

posterior dan tampak nodul Koeppe, L keruh.* 
*) OD (oculus dextra), OS (oculus sinistra) 
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Gambar 3A dan B. Pasien kusta tipe MB dengan uveitis OS derajat III dengan visus 1/60. 

 

PEMBAHASAN  

Keterlibatan mata pada kusta seringkali tidak ter-

deteksi saat awal pengobatan, karena mungkin tidak 

dikeluhkan oleh pasien, atau baik dokter maupun pasien 

lebih fokus pada kelainan kulitnya. Beberapa laporan 

penelitian menunjukkan prevalensi kelainan mata yang 

beragam. Ebeigbe
8
 pada penelitiannya di Afrika mendapat-

kan kelainan mata berupa lagoftalmos (29%) menempati 

urutan kedua setelah madarosis (72,5%).
 
Sedangkan Reddy

9
 

pada penelitiannya di India mendapatkan lagoftalmos men-

duduki urutan pertama, diikuti dengan anestesi kornea dan 

uveitis.
 
Kedua peneliti ini melakukan penelitian pada pasien 

kusta yang berada di pusat rehabilitasi. 

Pada survei ini, keterlibatan mata pada kusta tipe 

MB cukup banyak, yaitu katarak (24,68%) ditemukan 

terbanyak disusul oleh uveitis yang ditemukan pada 37 

mata (23,41%) dari 158 bola mata, 22 mata (13,92%) 

menderita uveitis bilateral, dan lagoftalmos 12 mata 

(7,59%). Katarak merupakan kekeruhan pada lensa mata 

yang dapat terjadi akibat penggunaan steroid dalam jangka 

waktu lama atau akibat komplikasi uveitis. Komplikasi 

uveitis merupakan inflamasi pada jaringan uvea (iris, 

korpus siliaris, dan trabekularis atau khoroid) yang diduga 

akibat terbentuknya kompleks imun di intra okuler. Kedua 

kelainan mata tersebut merupakan penyebab kebutaan dan 

uveitis bilateral merupakan cacat tingkat dua yang fatal. 

Hal ini sangat berbeda bila dibandingkan dengan kelainan 

mata terbanyak dari Poliklinik Kulit dan Kelamin RS Dr. 

Cipto Mangunkusumo, yaitu lagoftalmos sebesar 2,4%. 

Perbedaan ini disebabkan data di Poliklinik Kulit dan 

Kelamin RSCM adalah data yang diperoleh dari pasien 

yang sedang berobat, sedangkan dalam survei ini 

diperoleh dari subjek yang telah menyelesaikan peng-

obatan. Keadaan ini sesuai dengan beberapa pustaka yang 

menyatakan bahwa kelainan mata pada kusta lebih sering 

terjadi setelah pengobatan selesai.
2,3

  

Pemeriksaan kondisi mata dalam survei ini, dilaku-

kan pada pasien kusta yang umumnya  telah menyelesai-

kan pengobatan beberapa tahun sebelumnya. Tidak dilaku-

kan kontrol rutin pada mata setelah mereka menyelesaikan 

pengobatan keterbatasan survei ini, akibat tidak bisa 

mendapatkan data yang akurat tentang saat timbulnya 

kelainan mata, hubungan dengan tipe kusta, dan kapan 

diagnosis dan pengobatan diberikan, serta waktu 

menyelesaikan pengobatan.  

 

SIMPULAN 

 Keterlibatan mata pada kusta sering dialami oleh 

pasien kusta, baik yang belum atau sedang dalam peng-

obatan, bahkan lebih sering terjadi dalam periode telah 

menyelesaikan pengobatan. Gangguan penglihatan dapat 

dicegah lebih awal, melalui program pengawasan lanjut 

dan pemeriksaan oleh dokter spesialis mata secara berkala, 

walaupun pasien telah menyelesaikan pengobatan. Dengan 

demikian kualitas hidup pasien dapat lebih baik, meng-

ingat penglihatan yang baik sangat diperlukan oleh pasien, 

terutama bila telah mengalami gangguan sensibilitas pada 

tangan dan kakinya. 
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ABSTRAK 

Hingga tahun 2013, Indonesia berada di urutan ketiga dunia untuk penyakit kusta.  Angka kejadian 

reaksi eritema nodosum leprosum (ENL) di RS Kusta Dr. Sitanala tahun 2015 adalah sebesar 17,22%. 

Reaksi ENL berat dapat disertai vaskulonekrotik.  

Laporan kasus  ini bertujuan mengulas penggunaan pentoksifilin pada reaksi ENL serta melaporkan 

penggunaannya pada kasus ENL berat dengan lesi vaskulonekrotik pada pasien kusta lelaki, 29 tahun, 

dengan gizi kurang dan pengobatan tidak adekuat di RSK Dr. Sitanala. Penelusuran kepustakaan secara 

online menggunakan database elektronik, dan kata kunci erythema nodosum leprosum and pentoxifylline. 

Empat artikel terpilih ditelaah untuk menentukan apakah sahih dan dapat diterapkan pada pasien. 

Pentoksifilin memiliki efektivitas tidak hanya pada perbaikan klinis namun juga penurunan kadar TNF-

α yang merupakan mediator inflamasi utama reaksi ENL. Pada reaksi ENL berat dengan vaskulonekrotik, 

efektivitas talidomid lebih unggul dibandingkan dengan pentoksifilin, namun pentoksifilin dapat menjadi obat 

alternatif yang baik dengan angka perbaikan hampir sama. 

Kata kunci: Eritema nodosum leprosum (ENL), pentoksifilin, kusta , vaskulonekrotik 

 

 

 

PENTOXYFILLINE USAGE ON SEVERE ERYTHEMA NODOSUM  

LEPROSUM WITH VASCULONECROTIC LESION 
 

ABSTRACT 

Indonesia has been in the third rank for worldwide leprosy until 2013. Incidence of erythema nodosum 

leprosum (ENL) reaction in Dr. Sitanala’s Leprosy Hospital was 17. 22% in 2015. Severe ENL reaction may 

presents with vasculonecrotic lesion.  

This evidence based case report aims to review the usage of pentoxifylline and to report its usage on s 

evere ENL with vasculonecrotic lesion, underweight, and inadequate treatment case of  Dr. Sitanala’s 

Leprosy Hospital patient, male, 29 year old. Literature was searched using online electronic database. 

Keywords are erythema nodosum leprosum and pentoxifylline. Four selected articles are studied whether the 

therapy can be applied in patient. 

Pentoxifylline’s efficacy is not only in the clinical improvement, but also in reducing level of the 

primary inflammatory mediator, TNF-α. Thalidomide has greater efficacy  in relieving severe ENL, 

nevertheless pentoxifylline may be a good alternative drug with number of improvements similar with 

thalidomide. 

Key words:  Erythema Nodosum Leprosum (ENL), pentoxifylline, leprosy, vasculonecrotic  

Laporan Kasus 

Korespondensi: 

Jalan Dr. Sitanala No. 99, 

Sintanala,Tangerang, Banten 

15121, Telepon: 021-5523059 

 Email: joannenatasha88@gmail.com 
 

https://www.google.co.id/search?q=rs+sitanala+telepon&sa=X&ved=0ahUKEwjKv6HzwIPYAhUIR48KHT6wBjgQ6BMImQEwEg


82 

PENDAHULUAN 

Jumlah kasus kusta di Indonesia menurut data WHO 

sampai tahun 2013,  masih berada di urutan ketiga dunia, 

dengan kasus baru sebesar 232.857 kasus. World Health 

Organization mencatat jumlah kasus kusta paling banyak 

pada awal tahun 2013 terdapat di regional Asia Tenggara 

(166.445), diikuti Amerika (36.178), Afrika (20.559), dan 

sisanya berada di regional Pasifik Barat (5400) dan 

Mediterania timur (4235). Distribusi di Indonesia tidak 

merata, tertinggi antara lain di pulau Jawa, Sulawesi, 

Maluku, dan Papua.
1,2

 Data dari Rumah Sakit Kusta Dr. 

Sitanala (RSKS) tahun 2015 didapatkan 12,24% dari total 

kunjungan pasien kusta (6936 pasien) merupakan pasien 

baru dan 17,22% pasien dengan reaksi ENL. 
1-4

  

Pengobatan reaksi kusta bertujuan untuk meredakan 

inflamasi, dan nyeri, mencegah episode reaksi berulang 

serta mencegah kerusakan saraf.
5
  Reaksi yang sangat ringan 

dapat diobati dengan obat anti-inflamasi non-steroid 

(OAINS). Sementara reaksi kusta yang lebih berat diterapi 

dengan kortikosteroid. Klofazimin dapat digunakan untuk 

pengobatan reaksi ENL yang berat dan berulang dengan 

ketergantungan terhadap steroid. Talidomid efektif 

mengatasi reaksi ENL sedang-berat meskipun beberapa 

negara sudah tidak menggunakannya lagi. Obat lain yang 

dapat dijadikan pengganti talidomide  adalah pentoksifilin 

(PTX).
1,5,6

 

Tujuan laporan kasus ini untuk mengulas efektivitas 

penggunaan PTX sebagai salah satu pengobatan reaksi 

ENL berat serta melaporkan penggunaannya pada kasus 

ENL berat yang disertai lesi vaskulonekrotik pada pasien 

kusta dengan keadaan gizi kurang serta riwayat 

pengobatan yang tidak adekuat. 

 

KASUS 

Pasien laki-laki 29 tahun, suku Jawa, bekerja sebagai 

buruh bangunan, datang ke Instalasi Gawat Darurat 

RSKS, pada Januari 2016, dengan keluhan luka basah 

disertai nanah pada empat ekstremitas, disertai kaku sendi 

lutut dan lengan. Sejak 5 bulan sebelum masuk RS, 

muncul benjolan kemerahan mendadak  pada ke-empat 

ekstremitas (indeks bakteriologi +24/6), terasa nyeri 

disertai demam, benjolan pecah menjadi luka lebar dan 

bernanah. Terdapat penurunan berat badan dan penurunan 

asupan makanan. Pasien telah didiagnosis kusta sejak 

tahun 2011, dengan riwayat minum multidrug therapy 

(MDT) tidak teratur. 

Pada pemeriksaan fisis, keadaan umum pasien baik, 

tampak sakit berat. Kedua konjungtiva anemis, status gizi 

kurang dengan cachexia. Pada keempat ekstremitas 

ditemukan ulkus multipel dengan diameter antara 2 – 7 

cm, dasar eritema, kotor, terdapat jaringan granulasi, pus 

sedikit, tepi tidak meninggi, tidak bergaung disertai 

nekrosis di sekitarnya, nodus tidak ditemukan, anestesi 

tidak jelas. Pada sendi genu dan kubiti bilateral ditemukan 

kontraktur serta clawing fingers pada jari tangan dan kaki 

bilateral. Teraba pembesaran nervus ulnaris bilateral, 

nervus peroneus komunis bilateral, nervus tibialis 

posterior bilateral disertai nyeri tekan. 

Pada pemeriksaan penunjang didapatkan anemia 

dengan hemoglobin 9,6 g/dL, leukositosis (11.400/uL), 

gula darah sewaktu 82 mg/dL, indeks masa tubuh 15,62 

kg/m
2
. Pemeriksaan bakterioskopis pada Januari 2016 

didapatkan indeks bakteri +14/6 dengan indeks morfologi 

fragmented 90%, dan granular 10%. 

Ditegakkan masalah pada pasien adalah MH tipe 

LL, riwayat putus obat MDT-MB lebih dari 6 bulan, 

reaksi ENL berulang dengan ulkus multipel, anemia, 

cacat tingkat 2 berupa clawing fingers, kontraktur pada 

sendi genu bilateral dan kubiti bilateral, atrofi otot 

keempat ekstremitas. Berdasarkan berat badan 40 kg dan  

tinggi badan 160 cm didapatkan Indeks Massa Tubuh 

15,62, sehingga pasien ditetapkan  sebagai status gizi 

kurang.
7
 

Pasien mendapat tatalaksana sebagai berikut: multidrug 

therapy Multibasiler (MDT MB)  kembali diberikan, infus 

ringer laktat dan dekstrosa 5% dengan perbandingan 2:1 

sebanyak 30 tetes per menit, injeksi metilprednisolon 

1x31,25 mg/hari, injeksi ranitidin 2x50 mg/hari, 

sefadroxil 2x500 mg per oral, PTX 2x400 mg per oral 

(mulai diberikan pada hari ke-10 rawat),  ibuprofen 

2x400mg per oral, mekobalamin 2x1 tablet. Pemberian 

terapi topikal: kompres dan cuci luka 1-2 jam per hari 

dengan NaCl 0,9% 2 kali sehari, salap seng oksida 10% 

dalam vaselin album diberikan 2x/hari, krim mupirosin  

dengan asam salisilat 0,1% diberikan 2 kali/hari pada 

ulkus dengan pus. Pasien mendapat diet tinggi kalori 

tinggi protein 1700-1900 kkal dengan ekstra susu dan 

putih telur. Direncanakan program fisioterapi 1 kali/hari, 

berupa stretching dan positioning.  

Pada hari perawatan ke-20, luka pada ke-empat 

ekstremitas membaik, tidak terdapat pus, keluhan nyeri 

sendi dan nyeri pada luka berkurang. Kontraktur membaik, 

range of motion (ROM) meningkat. Pada hari perawatan 

ke-24, luka membaik, diameter luka mengecil, terdapat 

jaringan parut. Pasien direncanakan untuk operasi 

pelepasan kontraktur setelah selesai MDT dan saat reaksi 

sudah teratasi. Pemberian metilprednisolon pada pasien 

dengan tappering off dari bentuk injeksi intravena 1x31,25 

mg selama 9 hari, diturunkan menjadi 1x32 mg per oral 

selama 7 hari, lalu 1x24 mg per oral selama 14 hari. 

Pasien menjalani rawat inap selama 28 hari dengan 

perbaikan klinis yang cukup bermakna. Pasca rawat 

pasien melanjutkan pengobatan dengan rawat jalan. 

Edukasi yang diberikan, antara lain perawatan diri, 

higienitas, latihan gerak otot dengan stretching dan 

positioning,  memperhatikan asupan gizi makanan, serta 

kepatuhan mengonsumsi obat yang diberikan.  
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              Hari rawat ke-5               Hari rawat ke-27 

 

Gambar 1. Keadaan luka pasien 

 
Keterangan gambar 1. Regio keempat ekstremitas: ulkus multipel, batas tegas, diameter 2-7 cm yang berangsur mengecil, nekrotik (+), 

pus (-), jaringan granulasi (+), krusta (+), disertai pembentukan jaringan parut dan hipopigmentasi di beberapa tempat, clawing finger 

(+), kontraktur sendi genu bilateral dan sendi kubiti bilateral yang berangsur membaik, kaheksia (+). Mulai terlihat perbaikan klinis pada 

hari rawat ke-20 (setelah penggunaan  pentoxifylline selama 10 hari) 

 

 

METODE PENELUSURAN LITERATUR 

Untuk menjawab pertanyaan secara klinis, 

dilakukan penelusuran kepustakaan online  (electronic 

searching) database Pubmed dengan bahasa pengantar 

bahasa Inggris.  Kata kunci adalah erythema nodosum 

leprosum and pentoxyfilline. Terdapat 4 artikel yang 

terpilih dan kemudian menjalani telaah kritis untuk 

menentukan apakah artikel tersebut sahih dan apakah 

dapat diterapkan pada pasien.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Diagram hasil penelusuran literatur  

 

14 jurnal dari Pubmed 

(didapat 2 judul yang 

sama dari 15 jurnal) 

8 jurnal tidak 

berhubungan dengan 

laporan kasus 

2 jurnal berbahasa 

Perancis 

1 jurnal tidak dapat 

diakses 

1 jurnal percobaan tidak 

pada manusia 

4 jurnal ditelaah 
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HASIL PENELUSURAN KEPUSTAKAAN 

Telaah dari  4 artikel yang terpilih, adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Ringkasan studi dari artikel yang ditelaah 
8,9,10,11

 

Study Population Intervention Control Treatment Outcome Critical Appraisal 

1. Sales AM, dkk. Double-

blind trial of the efficacy of 

pentoxyfilline vs thalidomide 

for the treatment of type II 

reaction in leprosy. Brazilian 

Journal of Medical and 

Biological Research 

(2007)40: 243-248 

 

44 Pasien MH 

dewasa lelaki 

dan perempuan 

post menopause 

dengan Reaksi 

ENL 

Talidomid 300 

mg dan PTX 

1200 mg 

Talidomid 300 mg Perbaikan klinis 

Reaksi ENL  5  

V : subjek representatif, 

percobaan terapi secara acak , 

tidak ada perbedaan antar 2 

kelompok,  perlakuan sama dan 

objektif.  

I: Kelompok PTX p-value 0,02, 

tidak ada perbedaan bermakna 

perbaikan pada 2 kelompok 

dengan efek samping keluhan 

gastrointestinal dan neuritis. 

A : PTX dapat diaplikasikan pada 

kasus 

 

2. Carsalade GY, dkk. 

Pentoxifylline in The 

Treatment of Erythema 

Nodosum Leprosum. The 

Journal of 

Dermatology.2003; 30: 64- 

10 pasien MH 

MB dengan 

Reaksi ENL 

PTX 1200-2400 

mg/ hari 

Tidak ada 

perbandingan 

Perbaikan klinis 

Reaksi ENL 

V:  subjek representatif, 

percobaan secara acak, tidak ada 

grup, perlakuan sama dan objektif 

I: penurunan derajat keparahan 

Reaksi ENL pada hari ke 7-21, 

RR tidak dihitung 

A: PTX dapat diaplikasikan pada 

kasus 

 

3. Sampaio EP, dkk. 

Pentoxyfilline decreases in 

vivo and in vitro Tumour 

Necrosis Factor-Alpha 

(TNF-α) production in 

lepromatous leprosy 

Patients with Erythema 

Nodosum Leprosum (ENL). 

Clin Exp Immunol.1998; 

111:300-308  

 

18 pasien MH 

BL dan LL 

dengan Reaksi 

ENL 

 

PTX 1200 mg/ 

hari  

Tidak ada 

perbandingan 

Penurunan kadar 

TNF-α 

 

V: subjek representatif, 

percobaan tidak secara acak dan 

tidak tersamar, perlakuan sama 

dan objektif.  

I: penurunan kadar TNF-α pada 

hari ke 7-60, p-value 0,004 

A: kadar TNFα tidak diukur pada 

kasus, belum dapat di aplikasikan 

4.Moraes MO , dkk. Anti 

Inflammatory Drugs Block  

Cytokin mRNA 

Accumulation in The Skin 

and Improve The Clinical 

Condition of Reactional 

Leprosy Patients. The 

Journal of Investigative 

Dermatology.2000 ;115 (6)  

13 pasien MH 

BL dan LL 

dengan reaksi 

ENL dan reaksi 

reversal 

PTX 1200 mg/ 

hari, 

Thalidomide 

300 mg/ hari, 

dan Prednison 1 

mg/kgBB  

 

Talidomid 300 

mg/hari dan 

Prednison 1 

mg/kgBB 

perbaikan klinis 

reaksi dan 

penurunan profil 

sitokin 

V: subjek representatif, 

percobaan secara acak, perlakuan 

sama dan objektif 

I : Perbaikan klinis dan 

penurunan kadar sitokin, p-value 

tidak dicantumkan 

A: PTX dan Prednison belum 

dapat diaplikasikan pada kasus 

Keterangan: V= Validitas, I= Importance, A= Applicability, RR= Relative Risk 

 

Uji klinis acak tersamar ganda (level of evidence 2) 

Sebuah uji klinis tersamar ganda (study 1) dilakukan 

untuk membandingkan penggunaan PTX dan talidomid 

pada 44 pasien Morbus Hansen Tipe Lepromatous Polar 

dengan ENL tanpa neuritis. Subyek berusia antara 18–69 

tahun dan dibagi dalam 2 kolompok secara acak. 

Kelompok pertama (20 subyek) mendapat terapi 

talidomid 300mg/hari dan kelompok kedua (24 subyek) 

mendapat PTX 1200 mg/hari. Pada kelompok talidomid 19 

dari 20 subyek dapat menyelesaikan terapi selama 30 hari, 

sementara pada kelompok PTX hanya 17 dari 24 subyek. 

Respons pengobatan dinilai setelah 7 hari pengobatan, 

perbaikan lesi kulit terlihat pada 95% pasien 

menggunakan talidomid dan 59% pasien menggunakan 

PTX. Pada akhir minggu ke-2  menunjukkan perbaikan 

umum 95% pada kelompok talidomid dan 75% pada 

kelompok pentoksifilin, sedangkan pada akhir minggu ke-

4, perbaikan umum tetap 95% pada kelompok talidomid 

dan menurun menjadi 62,5% pada kelompok  
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pentoksifilin (p=0.02, perbandingan pada kedua 

kelompok pada hari ke-30, t-test). Meskipun talidomid 

lebih cepat dalam mengatasi respons inflamasi pada 

reaksi ENL, namun PTX terbukti memiliki efektivitas 

mengurangi pembesaran nodus dan ulkus. Penurunan 

kadar CRP sebagai petanda respons inflamasi juga terlihat 

nyata, yaitu dari 72% pada kelompok talidomid menjadi 

33% dan 60% pada kelompok PTX menjadi 20% pada 

hari ke-30. Tidak terdapat perbedaan efek samping obat 

yang bermakna antara kedua kelompok. Evaluasi pada 

hari ke-30 menunjukkan respons pengobatan thalidomid 

lebih cepat dibandingkan dengan respons PTX, namun 

PTX dapat menjadi alternatif yang baik jika talidomid 

tidak dapat digunakan.
8
 

 
Uji klinis tanpa randomisasi/tersamar 

Sebuah penelitian mengukur kadar TNF-α sebelum 

dan selama terapi pentoksifilin, dengan mendeteksi 

ekspresi mRNA TNF-α melalui biopsi lesi kulit yang 

sedang mengalami reaksi ENL dan mengukur kadar 

sitokin melalui serum dengan ELISA. Subyek adalah 18 

pasien yang sedang mengalami reaksi. Pada 2 orang 

subyek mendapatkan terapi talidomid dan 16 subyek 

mendapatkan PTX 3 x 400 mg. Penurunan rerata kadar 

TNF-α serum mulai nyata sejak hari ke-7 dengan 

perbedaan yang sangat bermakna (24,4±5,4 pg/ml, 

p=0,006, Friedman Anova test). Rerata kadar TNF-α pada 

akhir pengamatan (minggu ke-8) menurun sebanyak 

86.6% dibandingkan dengan baseline (p=0.004). PTX 

dapat menurunkan kadar TNF-α dengan cara menghambat 

produksinya, inhibisi transkripsi mRNA, dan menginduksi 

produksi IL-10, dan IL-10 akan bekerja menghambat sintesis 

sitokin, antara lain: TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8, IL-12.
10

 

Penelitian lain dilakukan pada 10 pasien MH (total 

16 episode ENL) dengan variasi, sebagai berikut: ENL 

pertama kali, ENL rekurens dengan ketergantungan 

steroid,  ENL pada MH relaps, serta ENL pada MH RFT. 

Pemberian MDT dan/atau steroid diteruskan tanpa 

perubahan pada semua pasien. Pada 10 pasien yang 

diberikan PTX 1200-2400 mg/hari, 8 pasien di antaranya 

mengalami perbaikan gejala sistemik (neuritis, demam, 

artralgia) dalam 1 minggu dan  perbaikan lesi kulit dalam 

3 minggu, dengan perbaikan dari tingkat 3 – 4 (typical 

ENL dan severe ENL) menjadi tingkat 0–1 (no ENL dan 

minimal ENL) pada minggu ke-3 pengobatan. Pasien 

ENL rekurens juga memiliki respons yang sama baiknya 

dengan pengobatan PTX (dibanding dengan ENL yang 

dialami pertama kali), gejala sistemik membaik pada hari 

ke-7, dengan perbaikan keseluruhan pada hari ke-31. 

Tidak terdapat kasus relaps selama pemantauan 9–23 

bulan. Namun 2 orang dengan ENL berat ketergantungan 

steroid (penggunaan prednison lebih dari 1 tahun)  tidak 

menunjukkan perbaikan klinis dengan PTX 1200 mg/hari 

selama 3 – 4 minggu. Efek samping yang terjadi pada 

penggunaan PTX terutama keluhan gastrointestinal, 

dikeluhkan pada 5 dari 10 pasien. Empat dari 8 pasien 

yang dihentikan terapi PTX secara mendadak setelah 

perbaikan klinis, mengalami relaps ENL, sementara  pada 

3 pasien yang di tapering off tidak terjadi kejadian relaps 

ENL.
9
 

Penelitian Moraes OM, dkk. tahun 2000 di Brazil 

tentang peran anti inflamasi terhadap inhibisi sitokin 

mRNA pada kulit pasien reaksi kusta. Penelitian selama 2 

bulan pada 13 pasien MH MB yang sedang mengalami 

reaksi ENL dan RR, diberi terapi talidomid atau PTX 

pada kelompok reaksi ENL dan prednison pada kelompok 

reaksi RR. Dilakukan pemantauan kadar sitokin TNF-α, 

IL-6, IFN-, IL-12 dengan pemeriksaan RT-PCR, saat 

reaksi dan selama pemberian obat tersebut. Pada 

kelompok talidomid didapatkan hasil perbaikan bermakna 

pada klinis dan inhibisi kadar sitokin terutama TNF-α dan 

IL-6. Pada kelompok PTX, perbaikan klinis pada 4/7 

pasien dan perburukan klinis pada 3/7 pasien diikuti 

dengan 3/7 pasien yang mengalami inhibisi sitokin dan 

4/7 pasien yang mengalami peningkatan sitokin, 

sementara pada kelompok prednison terdapat perbaikan 

bermakna baik klinis dan kadar sitokin. Disimpulkan 

bahwa talidomid memiliki efektivitas lebih nyata dalam 

perbaikan klinis meskipun PTX dan prednison juga 

terbukti dapat bekerja sebagai inhibitor ekspresi mRNA 

sitokin inflamasi.
11

  

PEMBAHASAN 

Reaksi ENL merupakan salah satu tipe reaksi pada 

penyakit kusta yang dapat terjadi sebelum, selama, dan 

setelah pengobatan. Reaksi ENL dapat menyebabkan 

peradangan di berbagai organ, misalnya: kulit (ENL), 

neuritis, limfadenitis, arthritis, nefritis, dan vaskulitis.
1,12,13

 

Vaskulitis akibat ENL dapat menyebabkan ulserasi pada 

kulit (ENL nekrotikans).
1,12,14

 Faktor utama yang 

menyebabkan terjadinya vaskulitis adalah penarikan 

neutrofil serta sitokin proinflamasi ke dalam pembuluh darah 

yang menyebabkan vaskulonekrotik, diperberat dengan 

pembentukan trombus endotel dan nekrosis pada bagian 

tubuh yang sirkulasinya terganggu. Vascular injury pada 

vaskulitis dapat disertai infeksi melalui invasi langsung pada 

sel endotel, misalnya virus, jamur, dan bakteri.
15

  
 

Reaksi ENL dapat dicetuskan oleh trauma, ke-

hamilan, menyusui, pubertas, infeksi piogenik, vaksinasi, 

dan stres psikologis. Kadar imunoglobulin penderita kusta 

tipe lepromatosa lebih tinggi dibandingkan dengan tipe 

tuberkuloid karena jumlah kuman pada tipe lepromatosa 

jauh lebih banyak. Namun, didapatkan kadar imunitas 

seluler yang rendah sehingga menyebabkan mudahnya 

replikasi M. leprae. Reaksi ENL menjadi lebih berat pada 

kasus kusta yang tidak diobati dengan adekuat, infeksi, 

dan imunokompromais. 
1,14,16
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Berdasarkan 4 jurnal yang ditelaah tidak satupun 

studi yang mencantumkan pasien reaksi ENL dengan 

ulserasi. Secara umum tatalaksana reaksi ENL dengan 

atau tanpa ulserasi sama.
6
 Hingga saat ini pemberian 

kortikosteroid (KS) masih merupakan pengobatan 

andalan, namun demikian mengingat efek samping KS, 

dan sudah banyak obat lain yang mulai dipakai untuk 

pengobatan reaksi ENL dengan hasil bervariasi. Peng-

gunaan obat, misalnya talidomid, PTX, siklosporin, 

etanercept sudah banyak ditulis dalam laporan kasus 

maupun studi. Kami memilih untuk menelaah peng-

gunaan PTX karena di tempat kami merupakan obat yang 

paling mumpuni untuk diperoleh. 

Kepustakaan yang telah membahas tentang 

penggunaan PTX pada reaksi ENL menunjukkan 

perbandingan efektivitas terapi PTX dengan talidomid. 

Pada empat literatur yang didapatkan, hanya satu yang 

menunjukkan validitas dalam perbandingan efektivitas 

penggunaan keduanya, dan tidak terdapat perbedaan 

bermakna perbaikan secara keseluruhan pada kedua 

kelompok pengobatan. Meskipun perbaikan klinis reaksi 

ENL yang didapat lebih unggul  dengan pemberian 

talidomid 300 mg, namun cukup setara dengan PTX 1,2 

gram p value 0,02 dan relative risk (RR) 0,92. Penelitian 

dilakukan secara acak tersamar, setiap kelompok 

mendapat perlakuan yang sama, perbaikan klinis dinilai 

secara objektif. Tiga literatur lainnya berupa laporan 

kasus penggunaan PTX dalam meredakan gejala klinis 

Reaksi ENL. Pada literatur PTX memiliki respons klinis 

hampir sebanding dengan talidomid atau prednison, 

sehingga dapat digunakan sebagai terapi ajuvan atau 

bahkan terapi utama pasien reaksi ENL.
8-11

 Efek samping 

talidomid teratogenik menyebabkan PTX sebagai 

pengganti thalidomid mulai banyak digunakan untuk 

tatalaksana reaksi ENL. India sudah menerapkan 

penggunaan PTX sebagai terapi lini pertama reaksi ENL 

sejak tahun 1998 bersamaan dengan MDT MB.
9
 

Pada laporan kasus ini secara klinis harus dibedakan 

dengan Lucio phenomenon (LP) karena gambaran ulkus 

vaskulonekrotik seringkali muncul pada pasien MH BL 

atau LL dengan ENL vaskulonekrotik maupun pada 

pasien LP.
17

 LP biasanya terjadi pada pasien MH non-

nodular yang tidak mendapat pengobatan atau tidak 

adekuat, terjadi 1-3 tahun setelah awitan klinis. Tampilan 

klinis berupa bercak merah nyeri menjadi ulkus diameter 

0,5-1 cm di ekstremitas dapat menjadi nekrotik, biasanya 

tidak disertai demam, gejala konstitusi, keterlibatan 

visceral, atau neuritis.
17,18

 Saat peradangan berat, dapat 

terbentuk lepuh hemoragik yang pecah menjadi ulkus tepi 

tidak teratur dikelilingi area yang inflamasi. Ulkus biasanya 

membaik dalam 2 minggu meninggalkan jaringan parut 

atrofik. ENL vaskulonekrotik biasanya terjadi pada MH 

tipe BL dan LL setelah memulai terapi MDT, beberapa 

kasus pada yang belum mendapat pengobatan. Pasien 

mengalami ulkus yang nyeri dan berat disertai gejala 

konstitusional dan neuritis. Ulkus meninggalkan jaringan 

parut fibrotik yang lebih nyata. 
17-19 

 

Pada pasien kami, lesi timbul secara mendadak dan 

timbul ulserasi yang nyeri disertai gejala konstitusi. 

Sayangnya, tidak dilakukan pemeriksaan histopatologis 

dari lesi kulit maupun ulkus karena keterbatasan sumber 

daya. Namun demikian, berdasarkan gejala klinis kasus ini 

lebih merupakan reaksi ENL dengan  lesi vaskulonekrotik. 

Pada laporan kasus ini penatalaksanaan pasien 

diberikan PTX pada hari ke-10 rawat inap karena obat 

belum tersedia. Perbaikan klinis cukup bermakna, terlihat 

pada hari ke-10 pemberian PTX. Dosis yang diberikan 

pada pasien diturunkan menjadi 2x400 mg po dengan 

tujuan mengurangi efek samping keluhan pencernaan 

mengingat pasien memiliki dispepsia. Pada kasus reaksi 

ENL berulang dan/atau steroid-dependent patut 

dipertimbangkan pemberian PTX sebagai alternatif 

talidomid. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Telah dilaporkan satu kasus reaksi ENL berat dengan 

lesi vaskulonekrotik pada lelaki 29 tahun dengan MH LL, 

status gizi kurang,  putus MDT MB  lebih dari 6 bulan 

dengan ulkus multipel nekrotik pada empat ekstremitas. 

Pasien dirawat di RSKS selama 28 hari dengan perbaikan 

klinis yang cukup bermakna, luka membaik pada hari 

rawat ke-20. Pasien mendapat terapi PTX 2x400 mg, 

metilprednisolon intravena 31,25 mg, terapi simptomatik 

lainnya, perawatan luka, serta fisioterapi setiap hari.  

Penambahan PTX dalam terapi dipikirkan karena 

terdapat lesi nekrotik pada reaksi ENL berulang. 

Berdasarkan empat literatur yang kami telaah, PTX 

memiliki respons klinis hampir sebanding dengan talidomid 

atau prednison, sehingga dapat digunakan sebagai terapi 

ajuvan atau bahkan terapi utama pasien reaksi ENL. PTX 

perlu diberikan untuk mengurangi ketergantungan KS dan 

untuk menurunkan dosis KS.  
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ABSTRAK 

Psoriasis adalah penyakit inflamasi seluler kronis, sering pada anak-remaja (usia <18 tahun) dan 

dewasa. Prevalensi psoriasis anak-remaja adalah sekitar 0-1,37%. Psoriasis pustulosa termasuk psoriasis 

pustulosa generalisata (PPG) sangat jarang pada anak-remaja. Gambaran klinisnya hampir sama dengan 

dewasa. Metotreksat (MTX) merupakan terapi lini pertamanya yang aman. 

 Seorang remaja, 16 tahun, muncul bercak merah dan bintil bernanah di seluruh tubuh. Pertama kali 

muncul saat pasien berusia 3 bulan. Kemudian muncul kembali 4 bulan dan 2 minggu yang lalu, tidak ada 

demam maupun gigi berlubang. Riwayat alergi dan keluarga sakit serupa tidak ada. Status dermatologis 

regio generalisata tampak pustul multipel diskret sebagian konfluens (lake of pustule) dengan dasar eritem 

dan krusta di atasnya. Pemeriksaan laboratorium ditemukan netrofilia dan hipernatremia. Pemerikaan 

histopatologi pada epidermis tampak psoriasiform dan sebukan netrofil disertai kelompok netrofil pada 

subkorneal.  

Diagnosis PPG pada kasus ini ditegakkan berdasarkan pemeriksaan klinis dan histopatologi. Terapi 

MTX terutama untuk psoriasis sedang–berat; peroral, subkutan/intradermal dan relatif murah. Saat ini 

belum ada panduan pengobatan dan dosis MTX untuk anak-remaja. Metotreksat pada pasien ini diberikan 

seperti pada dewasa. Tolerabilitas dan efikasinya pada anak-remaja dilaporkan pada beberapa laporan 

kasus, termasuk dari kasus ini walaupun masih memerlukan pemantauan lebih lanjut. 

Kata kunci: metotreksat, psoriasis pustulosa generalisata pada anak-remaja  

 

 

 
ADOLESCENT GENERALIZED PUSTULAR PSORIASIS  

TREATED WITH METOTREXATE INJECTION 

 
ABSTRACT 

Psoriasis is a chronic, T-cell-mediated-inflammatory disease, commonly in children-adolescent (age 

<18 years) and adults. The prevalence of children-adolescent psoriasis is 0-1.37%, very rare in generalized 

pustular psoriasis (GPP). Clinically GPP in <18 years-old  is similar to adults. Methotrexate is the safe-

first-line therapy option. 

A 16-year-old girl complaints of pustule on eritematous base all over the body. Similar complaints 

appeared when she was 3-months-old. Then reappeared 4 months and 2 weeks before admission. There were 

no fever or carries-dentis. Allergy and family history were denied. Dermatological examination showed 

multiple discrete pustules with some lake of pustule on an erythematous-base and crust on it. From 

laboratory examination showed neutrophilia and hypernatremia. Histopathological examination of 

epidermis showed psoriasiform and discrete neutrophils with a grouped neutrophil on the subcorneal layer.  

The diagnosis of chidren-adolescent GPP like this case is established based on clinical and 

histopathological examination. Methotrexate especially for moderate-severe psoriasis, administered orally, 

subcutaneously/intradermally, and relatively cheap. Until now there is no treatment guidelines and doses 

regimen for methotrexate in children-adolescent. Methotrexate in this patient give as that adult. Tolerability 

and efficacy in children-adolescent have been reported from several literature as well as from this case, 

although the patient still needs monitoring and further follow-up. 

Key words:  Erythema Nodosum Leprosum (ENL), pentoxifylline, leprosy, vasculonecrotic  
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PENDAHULUAN 

Psoriasis adalah penyakit inflamasi seluler kronis 

yang mengenai kulit, kuku dan atau persendian, sering 

ditemui pada dua kelompok usia yaitu anak - remaja (usia 

<18 tahun) dan dewasa. Penyakit ini diperkirakan 

mengenai 2,0-3,5 % populasi dunia.
1
 Hampir sepertiganya 

terdiagnosis pertama kali pada usia <18 tahun yaitu pada 

usia 6,6 –7,6 tahun.
1,2

 Prevalensi psoriasis pada kelompok 

usia <8 tahun adalah sekitar 0-1,37 %,
3
 dengan tipe 

psoriasis yang sering terjadi adalah psoriasis plak dan 

psoriasis gutata. Sedangkan psoriasis pustulosa sangat 

jarang terjadi yaitu hanya 1,0-5,4 % dari seluruh pasien 

psoriasis anak - remaja.
1,4

  

Psoriasis pustulosa merupakan salah satu bentuk 

psoriasis yang memiliki beberapa varian yaitu: psoriasis 

pustulosa generalisata (PPG)/von Zumbusch, psoriasis 

pustular anularis, psoriasis pustular eksantem dan 

psoriasis pustular lokalisata.
5,6

 Keempat bentuk psoriasis 

pustulosa ini dapat ditemukan pada orang dewasa maupun 

anak - remaja dengan perbedaan distribusi, morfologi dan 

gejala klinisnya.
1,4

 Walaupun demikian, diagnosis PPG 

tetap dapat ditegakkan berdasarkan gambaran klinis dan 

didukung dengan pemeriksaan histopatologi.
7
 Diagnosis 

harus segera ditegakkan karena psoriasis pada anak 

maupun remaja berdampak cukup besar pada kesehatan 

psikologis dan sering disertai komorbid seperti obesitas, 

hipertensi, hiperlipidemia, diabetes melitus dan artritis 

reumatoid.
1
  

Sampai saat ini belum ada panduan terapi standar 

psoriasis pada anak - remaja.
1,8

 Secara umum, manajemen 

terapi PPG pada usia anak - remaja yaitu terapi topikal dan 

pengendalian faktor pencetus dengan tujuan menurunkan 

terjadinya kekambuhan. Terapi sistemik baik terapi 

biologik maupun non-biologik diberikan terutama untuk 

psoriasis plak yang berat, psoriasis nonstabil (eritroderma 

psoriatika dan PPG), psoriasis artritis dan yang tidak respons 

terhadap terapi topikal.
8,9

 Terapi sistemik yang dapat 

digunakan pada psoriasis anak - remaja yaitu asitretin, 

retinoid, metotreksat (MTX) dan siklosporin.
8,10

 Pada 

beberapa literatur dikatakan bahwa MTX adalah terapi yang 

aman dan pilihan terapi lini pertama untuk pasien PPG usia < 

18 tahun.
8,11-13

 Respons PPG usia tersebut terhadap MTX 

lebih cepat (4,5 minggu) dibandingkan psoriasis plak (5 

minggu) dan bentuk rupioid (13 minggu), namun tetap 

diperlukan pemantauan dan follow up rutin.
11

 

Pada makalah ini dilaporkan satu kasus PPG pada 

seorang anak berusia 16 tahun yang diterapi dengan injeksi 

MTX. Tujuan pelaporan kasus ini adalah melaporkan kasus 

jarang yang terjadi pada remaja dan penggunaan MTX 

pada remaja sehingga dapat menambah wawasan mengenai 

penyakit ini dan terapi MTX pada remaja. 

 

KASUS 

Seorang anak perempuan berusia 16 tahun, datang ke 

instalasi gawat darurat (IGD) RS. Dr. Moewardi (RSDM) 

pada tanggal 22 Mei 2017 dengan keluhan muncul bercak 

merah dan bintil bernanah di seluruh tubuh sejak 2 minggu 

yang lalu. Keluhan serupa pertama kali muncul saat pasien 

berusia 3 bulan. Pasien dibawa berobat ke dokter spesialis 

kulit dan kelamin oleh orang tuanya, sembuh dan tidak 

pernah kambuh hingga 4 bulan yang lalu pasien mengeluh 

muncul keluhan yang sama, namun pasien tidak berobat ke 

dokter. Pasien membeli obat sendiri di apotek yaitu 

mikoral
®
 tablet 1x1 selama 14 hari dan 1 macam obat oles 

yang pasien lupa namanya. Dua minggu sebelum masuk 

rumah sakit ketika pulang dari acara perkemahan, pasien 

mengeluh muncul kembali bercak merah dan bintil putih, 

awalnya di paha kemudian semakin meluas ke seluruh 

tubuh. Bercak merah tersebut tidak gatal dan tidak nyeri. 

Satu hari sebelum masuk rumah sakit keluhan dirasa 

semakin berat, kemudian pasien berobat jalan ke Rumah 

Sakit Univeritas Sebelas Maret dan mendapat terapi sinar 

namun keluhan semakin bertambah banyak sehingga 

pasien dibawa ke RSDM. Keluhan tidak disertai dengan 

demam. Pasien tidak mempunyai gigi berlubang, riwayat 

alergi dan riwayat sakit serupa dalam keluarga.  

Pada pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum 

baik, kesadaran kompos mentis, kesan gizi cukup, 

pemeriksaan fisik dalam batas normal, tidak didapatkan 

pembesaran kelenjar getah bening regional dan skor nyeri 

skala 2-3. Status dermatologis pada regio generalisata 

tampak pustul multipel diskret sebagian konfluen 

membentuk lake of pustule dengan dasar eritem dan krusta 

di atasnya (Gambar 1). Diagnosis banding kasus ini 

adalah psoriasis pustular generalisata dan pustulosis 

eksantematosa generalisata akut (PEGA). 
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Untuk menegakkan diagnosis, dilakukan pemeriksaan 

laboratorium, pewarnaan Gram dan biopsi kulit. Pada 

pemeriksaan laboratorium, didapatkan lekosit meningkat 

(25,4 ribu/ul / N = 4,5-14,5 ribu / ul); peningkatan netrofil 

(84,30 % / N = 29 - 72 %) dan monosit (8,30 % / N = 0 – 6 

%), penurunan limfosit (6,80 % / N = 33 – 48 %); glukosa 

darah sewaktu sedikit meningkat (117 mg/dl / N = 60-100 

mg / dl); pembekuan darah, fungsi hepar dan ginjal dalam 

batas normal; penurunan natrium (131 mmol/L / N = 132-

145 mmol/L) dan kalsium (1,11 mmol/L / N=1,17-1,29 

mmol/L). Pada pemeriksaan Gram didapatkan polimono-

nuklear 5-10 / lapang pandang besar (LPB), kokus gram 

positif 50-100 / LPB, batang gram negatif 20 -30 / LPB. 

Pada tanggal 29 Mei 2017 dilakukan biopsi plong pada lesi 

di tungkai bawah kiri. Jaringan diwarnai dengan Hema-

toxilin Eosin (HE) didapatkan hasil pada epidermis 

tampak psoriasiform dan sebukan sel lekosit polimorfo-

nuklear (PMN) yaitu sel netrofil disertai kelompok 

leukosit PMN subkorneal. Jaringan subepidermal sembab 

dengan sebukan ringan leukosit PMN. Kesimpulan dari 

pemeriksaan histopatologi yaitu dapat menyokong diagnosis 

PPG (Gambar 2). Sehingga berdasarkan anamnesis, 

pemeriksaan fisik, dan histopatologi diagnosis pasien ini 

adalah PPG. 

Penatalaksanaan untuk pasien tersebut yaitu rawat 

inap, diet TKTP 1700 kkal, infus RL 20 tetes / menit, 

injeksi MTX 5 mg (test dose), injeksi Ranitidin 50 mg / 

12 jam, kompres dengan NaCl 0,9 % kemudian dioles 

salap desoksimetason sehari. Pasien dirawat selama 10 

hari kemudian kontrol setiap minggu ke poli kulit dan 

kelamin. Karena lesi baru selalu muncul maka dosis MTX 

dari dosis terapi 10 mg/minggu dinaikkan menjadi 15 

mg/minggu pada kontrol yang ketiga. Pada saat kontrol 

yang keempat pasien flare saat pasien baru saja selesai 

ujian semester. Kemudian pasien dirawat inap kembali 

selama 1 minggu. Pemeriksaan laboratorium darah rutin, 

gula darah, fungsi hati dan ginjal didapatkan hasil dalam 

batas normal. Tata laksana pasien selanjutnya yaitu pasien 

akan terus dipantau terutama untuk mendapatkan dosis 

MTX terkontrol. 

 

 

 

A D C B 

E F G H 

Gambar 1 (A-H). Foto Pasien saat datang ke IGD RSDM. Regio generalisata tampak pustul multipel diskret sebagian konfluen 

membentuk lake of pustule dengan dasar eritem dan krusta di atasnya.  
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Gambar 2 (A-C). Pemeriksaan histopatologi dengan pewarnaan HE. Sediaan diambil dari lesi pada tungkai bawah. (A) Pada 

pembesaran 40x. tampak psoriasiform (panah keatas) dan kelompok leukosit PMN pada subkorneal (panah kebawah). Jaringan 
subepidermal sembab, dengan sebukan ringan leukosit PMN (panah kesamping). (B) Pembesaran 100x tampak kumpulan sel leukosit 

PMN subkorneal. (C) Pembesaran 1000x. tampak kumpulan sel leukosit PMN yaitu sel netrofil, tidak ada eosinofil. 

 

PEMBAHASAN 

Psoriasis pustulosa generalisata adalah salah satu 

bentuk psoriasis pustulosa yang akut, episodik dan 

berpotensi mengancam jiwa.
4
 Psoriasis pustulosa sangat 

jarang terjadi pada usia < 18 tahun.
1,4

 Onset penyakit ini 

mulai dari usia 1 bulan sampai 11 tahun, rata-rata 

ditemukan pada usia 6,6 tahun untuk anak laki - laki dan 

5,5 tahun untuk anak perempuan.
4
 Pada remaja PPG lebih 

sering terjadi pada laki - laki.
2
 Etiologi dan patogenesis 

psoriasis pustulosa pada kelompok usia < 18 tahun 

sampai saat ini belum diketahui. Sekitar 30 % pasien 

tersebut mempunyai riwayat orang tua dengan psoriasis. 

Psoriasis pada usia ini juga berhubungan dengan faktor 

pencetus seperti infeksi, vaksinasi, withdrawal 

kortikosteroid, stres psikososial, obesitas dan berbagai 

faktor eksaserbasi seperti trauma maupun iritasi pada kulit 

akibat penggunaan obat litium, antagonis β-adrenergik 

dan inhibitor tumor necrosis factor alpha.
1,2

  

Diagnosis psoriasis pada usia anak-remaja dapat 

ditegakkan berdasarkan gambaran klinis (morfologi dan 

distribusi lesi). Karakteristik klasik lesi PPG dapat ditemui 

pada kelompok usia ini berupa pustul steril yang tersebar 

generalisata di atas kulit yang eritem dan mengalami resolusi 

dalam 3 - 4 hari, dengan masa inflamasi yang berulang, 

biasanya disertai demam dan toksisitas.
4
 Lesi PPG pada anak 

- remaja sering difus dan berbentuk sirsinar atau anular,
1,2,7

 

dapat disertai komplikasi pada tulang berupa lesi litik steril 

dan dapat bermanifestasi menjadi sindrom SAPHO 

(sinovitis, akne, pustulosis, hiperostosis dan osteitis).
6
  

Pada PPG tidak ada pemeriksaan laboratorium yang 

spesifik.
7
 Pada pemeriksaan darah lengkap dan kimiawi 

dapat ditemukan adanya peningkatan laju endap darah,
14

 

leukositosis dengan netrofilia, gangguan elektrolit, ginjal 

dan hepar,
7
 serta hipokalsemia.

5
 Pada pemeriksaan 

sediaan apus pustul tidak didapatkan bakteri Gram positif 

ataupun Gram negatif.
6,7

 Pemeriksaan laboratorium juga 

digunakan untuk mencari faktor komorbid pada pasien 

dan evaluasi pengobatan yang telah diberikan.
1,7

 

Biopsi kulit hampir tidak pernah dilakukan pada 

anak-remaja. Namun jika gambaran klinis tidak khas 

maka biopsi kulit dapat membantu memastikan 

diagnosisnya.
1
 Gambaran histopatologi psoriasis pada 

epidermis tampak parakeratosis, akantolitik, pemanjangan 

rete ridges, kumpulan netrofilik (mikroabses munro), 

pada dermis tampak pembuluh darah melebar dan infiltrat 

limfositik perivaskular.
15

 Karakteristik ini dapat bervariasi 

bergantung pada perjalanan penyakit, lokasi biopsi, 

subtipe psoriasis dan apakah pasien telah diobati dengan 

obat topikal dan atau sistemik sebelumya.
1,15

 

Kasus ini didiagnosis banding dengan PEGA, yaitu 

suatu reaksi kulit yang parah, ditandai dengan 

pembentukan pustul steril nonfolikular akut dengan dasar 

eritematosa disertai demam dan netrofilia yang biasanya 

berhubungan dengan obat.
16,17

 Pada anak-remaja PEGA 

juga merupakan penyakit kulit yang sangat jarang terjadi. 

Pada beberapa laporan PEGA pada anak-remaja terjadi 

akibat obat (amoksisilin, vankomisin, ribavirin, labetolol 

dan lain-lain), infeksi virus (Virus Coxsackie B4, Virus 

Epstein–Barr), dan vaksin pneumococcus. Jarak waktu 

dari minum obat sampai muncul lesi kulit biasanya 2 - 3 hari 

untuk antibiotik dan 3-18 hari untuk selain antibiotik.
18

 

Gambaran histopatologi PEGA yaitu terdapat pustul 

netrofilik pada lapisan korneum dan atau epidermis 

dengan spongiosis dan akantolisis minimal, pada dermis 

terdapat sebukan sel limfosit dan eosinofil.
19

 Gambaran 

histopatologi PEGA kadang sangat mirip dengan PPG. 

Dibandingkan dengan PPG, PEGA dapat sembuh spontan 

jika obat sudah dieliminasi, resolusi biasanya terjadi 
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dalam waktu singkat, tidak mengalami rekurensi, dan 

tidak ada keluhan artritis.
16,19

  

Sementara pasien pada kasus ini, dari anamnesis 

didapatkan bahwa pasien tidak demam, tidak menderita 

penyakit infeksi, tidak ada riwayat minum obat. Menurut 

keluarga, pasien sudah pernah menderita sakit serupa saat 

berusia 3 bulan dan baru muncul lagi 1 bulan yang lalu, 

dan saat masuk lesi kulit semakin meluas. Dari 

pemeriksaan fisik didapatkan lesi generalisata berbentuk 

anular dengan pustul steril di atas kulit yang eritem; dari 

pemeriksaan laboratorium didapatkan lekositosis dengan 

netrofilia dan hipernatremia; dan dari pemeriksaan 

histopatologi tampak psoriasiform pattern minimal 

namun tidak dijumpai adanya sel eosinofil. Sehingga 

berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan 

penunjang tersebut diagnosis pasien ini adalah PPG. 

Selama masa perawatan pasien beberapa kali mengalami 

flare. Saat ini pasien terapi dengan MTX 15 mg / minggu. 

Metotreksat adalah antimetabolit yang memodulasi 

sistem imun dan proses inflamasi,  merupakan obat yang 

sering diresepkan untuk psoriasis di seluruh dunia terutama 

di negara berkembang.
12

 Berdasarkan evidence base, MTX 

merupakan pilihan pengobatan sistemik yang aman untuk 

psoriasis sedang - berat pada anak-remaja yang dapat 

diberikan secara oral, subkutan maupun intradermal dan 

relatif murah.
8,11,12

 Penggunaan MTX pada anak-remaja 

awalnya ditetapkan untuk psoriasis plak namun selanjutnya 

digunakan juga untuk psoriasis ekstensif, rekalsitran, berat, 

resisten terhadap terapi topikal dan fototerapi, psoriasis 

eritrodermik maupun PPG.
20

  

Sampai saat ini belum ada rejimen pengobatan dan 

dosis MTX untuk anak-remaja.
1,11

 Tolerabilitas dan 

efikasinya pada anak usia tersebut telah dilaporkan dari 

beberapa laporan kasus. Kebanyakan MTX digunakan 

dengan dosis 0,2-0,4 mg/kgbb/minggu namun ada juga 

yang menggunakan dosis rendah 0,003-0,24 mg/kgbb/ 

minggu kemudian dinaikkan menjadi 0,1-0,41 mg/kgbb/ 

minggu.
12

 Napolitano dkk. menetapkan dosis MTX untuk 

anak-remaja adalah 0,2-0,7 mg/kgbb/minggu karena telah 

menunjukkan efektifitas dan manfaatnya, kemudian dosis 

dinaikkan 1,25-5 mg/minggu sampai didapatkan 

perbaikan klinis.
8
 Ketika dicapai dosis terapi terkontrol 

(PASI 75) dianjurkan untuk segera menurunkan dosis ke 

dosis perawatan yang efektif atau lebih rendah untuk 

mengurangi efek samping MTX.
1
 Pasien pada kasus ini 

masih belum didapatkan dosis terkontrolnya.   

Efek samping MTX pada psoriasis kelompok usia 

<18 tahun biasanya dapat diatasi dengan baik.
13

  Efek 

samping yang paling umum terjadi yaitu mual, muntah, 

kelelahan, stomatitis dan abnormalitas tes fungsi hati. 

Penekanan sumsum tulang, toksisitas paru, infeksi dan 

hepatotoksik termasuk fibrosis hati jarang dilaporkan 

terjadi   pada  anak-remaja.  Penekanan   sumsum   tulang 

berpotensi mengancam jiwa, dan umumnya terjadi dalam  

 

bulan pertama pengobatan. Pemeriksaan laboratorium harus 

dilakukan secara berkala untuk memantau hal tersebut. 

Selain itu, perlu dihindari penggunaan secara simultan obat 

anti-inflamasi nonsteroid dan trimetoprim/ sulfa-metoksazol 

karena dapat berinteraksi dengan MTX dan meningkatkan 

potensi toksisitasnya.
1,8

 Selain pemantauan rutin, untuk 

mencegah terjadinya efek samping dan meningkatkan 

efikasi, MTX sebaiknya dikombinasikan dengan terapi 

topikal dan atau fototerapi,
8
 serta asam folat.

21
 

 

SIMPULAN  

Telah dilaporkan satu laporan kasus PPG pada 

pasien anak perempuan berusia 16 tahun. Diagnosis 

ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan 

histopatologi. Pasien diterapi dengan injeksi MTX dengan 

dosis 15 mg/minggu.  Sampai saat ini masih belum 

dicapai dosis terkontrol. Metotreksat merupakan salah 

satu pilihan terapi lini pertama yang aman untuk PPG 

pada anak dan remaja. Walaupun efek samping jarang 

terjadi pada usia tersebut begitu juga pada pasien ini tetap 

diperlukan pemantauan yang bersinambungan. 
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ABSTRAK 

Dowling-Degos disease (DDD) merupakan penyakit genodermatosis jinak yang jarang terjadi, 

ditandai oleh pigmentasi berupa makula berwarna hitam kecoklatan dengan pola retikuler. Pengobatan 

penyakit ini biasanya sulit dan sering mengecewakan. 

Seorang laki-laki, 18 tahun dengan keluhan timbul bercak hitam kecoklatan di bagian fleksural lengan 

kanan atas dan punggung yang terletak pada sisi kanan tubuh dengan awitan penyakit saat dewasa muda 

dan didapatkan riwayat keluarga dengan keluhan yang sama. Secara klinis pada bagian fleksural lengan 

kanan atas dan ketiak kanan didapatkan makula hiperpigmentasi multipel, batas tegas, bentuk bulat, yang 

konfluen membentuk bercak geografis, dan di sekitarnya tampak papul hiperpigmentasi membentuk pola 

retikuler. Pada sisi kanan punggung didapatkan papul hiperkeratotik folikuler comedo-like. Hasil 

pemeriksaan histopatologis mendukung diagnosis familial asymmetrical Dowling Degos disease. Pasien 

diterapi dengan formula Kligman, laser Q-Switched Nd:YAG 1064 nm, dan peeling kimiawi superfisial. 

Prognosis kasus ini adalah dubia karena meskipun ukuran lesi berkurang namun lesi baru tetap muncul 

secara bertahap.  
 

Kata kunci: Dowling-Degos disease, laser, peeling kimiawi 

 

 

 

FAMILIAL ASYMETRICAL DOWLING DEGOS DISEASE TREATED WITH 

COMBINATION OF LASER AND SUPERFICIAL CHEMICAL PEELING 

THERAPY 
 

ABSTRACT 

Dowling-degos disease (DDD) is a rare benign genodermatosis disease, characterized by pigmentation 

as brownish black macules with reticulated pattern. Treatment of this disease usually difficult and often 

disappointing. 

An 18-year-old man came with complaint of brownish-black patches on the flexural of his right arms 

and on the right side of his back. There is a positive family history for the same symptoms and the symptoms 

begin to appear on young adult period. Physical examination on the flexural of right arms and right axilla 

showed multiple hyperpigmented macules with well-defined margin and round shapes, some confluenced into 

geographical patches, surrounded by hyperpigmented papules forming reticulated pattern. On the right side 

of the back,  there were comedo-like follicular hyperkeratotic papules. Result of histopathology examination 

support the diagnosis of familial asymmetrical Dowling Degos disease. Patient was treated with Kligman’s 

formula topically, Q-Switched Nd:YAG laser of 1064 nm, and superficial chemical peeling. The prognosis is 

uncertain, because even though the lesion diminished, new lesion can still continue to appear gradually. 

 

Keyword: Dowling-Degos disease, laser, chemical peeling 

Laporan Kasus 

Korespondensi: 

Jl. Diponegoro, Bali, Denpasar 

Telp. 0361-257517 

email: yunioematan@gmail.com 
 



95 

   PENDAHULUAN 

Dowling-Degos disease (DDD) atau dark dot disease 

adalah kelainan pigmen autosomal dominan yang jarang 

terjadi, disebabkan oleh defek gen yang terletak pada 

keratin.
1
 Dowling-Degos disease banyak dilaporkan di 

negara Asia dan Mediterania.
2
 Kejadian DDD yang 

dilaporkan di seluruh dunia tidak berbeda antara ras 

maupun jenis kelamin.
3
 Manifestasi klinis DDD 

didominasi pigmentasi dengan pola retikuler pada daerah 

fleksor, disertai comedo-like lesions dan pitted scars pada 

daerah perioral.
4
 Berdasarkan buku register poliklinik 

Kulit dan Kelamin Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) 

Sanglah Denpasar dalam waktu 5 tahun terakhir (2009-

2015) belum pernah ditemukan kasus DDD.
5  

Pengobatan DDD biasanya sulit dan sering 

mengecewakan.
6
 Pemberian kortikosteroid topikal, agen 

depigmentasi, adapalen, memberikan hasil yang baik 

namun hanya bersifat sementara.
2,6

 Lesi berpigmen dapat 

diterapi dengan laser Quality-Switched Neodymium: 

Yttrium-Aluminium-Garnet (Q-Switched Nd:YAG) 1064 

nm karena laser tersebut dapat berpenetrasi hingga ke 

lapisan dermis.
7
 Penelitian lebih lanjut berupa evaluasi 

klinis yang lebih panjang dan pengertian tentang 

imunopatogenesis dibutuhkan untuk mengevaluasi efikasi 

dan keamanan pilihan terapi yang bervariasi.
6 

Kasus ini dilaporkan karena familial DDD yang 

asimetris jarang dilaporkan sehingga dengan adanya 

laporan kasus ini dapat menambah pengetahuan untuk 

mengenal lesi DDD, gambaran histopatologis, dermos-

kopis serta menambah informasi bagi kalangan medis 

dalam memilih modalitas terapi yang tepat.. 

 

KASUS 

Seorang pasien laki-laki, usia 18 tahun, suku Bali, 

warga negara Indonesia, status belum menikah, dirujuk 

oleh dokter spesialis Kulit dan Kelamin pada tanggal 23 

Januari 2015 dengan diagnosis banding nevus pigmentosum, 

linear and whorled nevoid hypermelanosis.   

Keluhan utama pasien tersebut adalah bercak 

berwarna hitam kecoklatan di lengan kanan atas sejak 

kurang lebih usia 12 tahun. Awalnya timbul beberapa 

bintik berwarna coklat muda (sewarna kulit) yang baru 

disadari sejak usia 12 tahun di lengan kanan atas yang 

semakin menggelap seiring bertambahnya usia dan 

menyebar hingga ke ketiak kanan. Pasien juga me-

ngeluhkan beberapa bintik berwarna hitam kecoklatan 

yang teraba kasar di punggung yang baru disadari sejak 1 

tahun yang lalu. Pasien tidak mengeluh gatal. Pasien 

menyangkal pernah mengalami infeksi kulit, minum obat 

dalam jangka waktu lama, luka atau trauma fisik di kulit 

akibat luka bakar atau prosedur kosmetik, gigitan 

serangga atau gatal karena kontak dengan suatu bahan di 

lengan kanan atas sebelum timbul bercak tersebut.  

Riwayat penyakit keluarga, ayah, ibu dan adik 

perempuan pasien juga mengeluh bercak berwarna coklat 

muda hampir sewarna kulit yang sama seperti pasien 

sejak lahir. Berdasarkan pedigree tiga generasi, dapat 

dilihat bahwa penurunan penyakit sesuai dengan pola 

dominan autosomal. 

  

      

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pedigree tiga generasi 

 

Pada pemeriksaan fisik didapatkan berat badan 64 

kg, tinggi badan 175 cm, keadaan umum baik, kesadaran 

kompos mentis, dengan tekanan darah 120/80 mmHg, 

status generalis dalam batas normal. 

Status dermatologis, pada bagian fleksural lengan 

kanan atas didapatkan makula hiperpigmentasi multipel, 

batas tegas, bentuk bulat, ukuran bervariasi dengan 

diameter 0,2-0,3 cm, yang konfluen membentuk  bercak 

geografis, ukuran 16 cm x 10 cm disekitarnya tampak 

papul multipel, bentuk bulat, diameter 0,2-0,3 cm  hingga 

membentuk pola retikuler (Gambar 2). Pada punggung, 

didapatkan efloresensi papul hiperkeratotik folikuler 

comedo-like multipel, bentuk bulat, ukuran bervariasi 

diameter 0,1-0,2 cm (Gambar 3-5). Lokasi ketiak kanan 

dan kiri, didapatkan efloresensi makula hiperpigmentasi, 

soliter, batas tidak tegas, bentuk geografis, ukuran 2x3 cm 

(Gambar 6-9). Tipe kulit menurut Fitzpatrick adalah tipe 

kulit  IV.  

Keterangan: 

 

      : laki-laki yang memiliki kelainan 

: perempuan yang memiliki kelainan 

 : pasien 
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Pasien didiagnosis dengan suspek linear and 

whorled nevoid hypermelanosis (LNWH) dengan 

diagnosis banding hiperpigmentasi pasca inflamasi (HPI) 

dan DDD. Dilakukan pemeriksaan penunjang berupa 

lampu Wood’s, dermoskopi dan histopatologi. Hasil 

pemeriksaan lampu Wood’s didapatkan peningkatan 

kontras warna kulit (Gambar 10). Pemeriksaan dermoskopi, 

didapatkan gambaran ireguler brownish projections di 

sekitar fokus hipopigmentasi (Gambar 11). Pemeriksaan 

histopatologis, pada lapisan epidermis tampak ketebalan 

normal sampai dengan akantosis ringan (dengan pola 

pemanjangan rete ridges/lentigo like pattern) disertai 

melanosis basalis yang prominen (diperkuat dengan 

pulasan histokimia Masson Fontana, pembesaran 10 x 

40), beberapa dengan aksentuasi pada ujung dari rete 

ridges (Gambar 12). Dermis atas mengandung pembuluh 

darah yang melebar dengan infiltrat ringan perivaskuler, 

terdiri dari beberapa limfosit, 1-2 eosinofil, dan sel mast 

(pewarnaan HE, pembesaran 10 x 40) (Gambar 13). 

Tampak pula melanin incontinence ringan pada dermis 

atas (pewarnaan Masson Fontana, pembesaran 10 x 40) 

(Gambar 14). Gambaran histologis, lokasi dan riwayat 

klinis lebih sesuai untuk familial asymmetrical DDD. 

 

Gambar 2 Gambar 3 Gambar 4 

Gambar 6 Gambar 7 Gambar 8 Gambar 9 

Gambar 5 
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Berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan 

pemeriksaan penunjang tersebut, ditegakkan diagnosis 

familial asymmetrical Dowling-Degos disease. Pasien 

diterapi dengan kombinasi laser Q-Switched Nd:YAG 

1064 nm, fluence 800 mJ/P, frekuensi 2 Hz, 

menggunakan ukuran tip 4 mm dengan peeling kimiawi 

superfisial dan formula Kligman.  

Hasil pengamatan setelah bulan kedua dilakukan 

terapi kombinasi laser dan peeling kimiawi superfisial 

sesi kedua didapatkan bercak kehitaman mengecil. Pada 

lengan kanan atas didapatkan efloresensi  berupa plak 

hiperpigmentasi, batas tegas, bentuk geografika, ukuran 

mengecil menjadi 14 cm x 7 cm (Gambar 15). Prognosis 

pada pasien adalah dubia karena meskipun ukurannya 

mengecil namun karena DDD adalah penyakit genetik 

maka lesi baru akan tetap muncul.  

 

 

 

PEMBAHASAN 

Dowling-degos disease merupakan penyakit geno-

dermatosis jinak dengan awitan lambat yang diturunkan 

secara autosomal dominan dan bersifat asimtomatis.
1,8-10

 

Dowling-degos disease disebabkan oleh hilangnya fungsi 

mutasi pada domain head non helical dari gen 1 keratin 5 

(KRT5) yang menyebabkan haplo-inssuficiency.
3,8

 Lesi 

DDD biasanya tampak saat pubertas atau dewasa muda, 

namun dapat juga tampak saat dewasa, yaitu usia 30 

hingga 40 tahun.
11

 Lesi pigmentasi DDD berupa makula 

berwarna coklat kehitaman yang berkembang secara 

bertahap menjadi konfluen dengan pola retikuler atau 

―lacelike‖ dan pada daerah perifer tampak bintik berupa 

makula hitam kecoklatan, kadang ditemukan papul coklat 

kecil yang tersebar diskret.
8,9,11 

Pigmentasi dengan pola 

retikuler pada area fleksor biasanya terjadi simetris.
1 

Lesi 

tersebut awalnya mengenai daerah aksila dan inguinal, 

kemudian perlahan bertambah secara progresif ke daerah 

leher, lipatan inframammae atau sternal, badan, lengan 

bagian proksimal, fosa antekubiti, dan paha bagian 

dalam.
1,8-10

 Lesi tersebut jarang terjadi pada pergelangan 

tangan, wajah, skalp, skrotum dan vulva.
6
 Lesi pigmentasi 

tidak berubah dengan pajanan sinar matahari, namun 

kelainan tersebut biasanya tampak dan/atau memburuk 

setelah pubertas.
2
 Pada daerah wajah sering ditemukan 

pitted acneiform scars di daerah perioral.
6
 Pada daerah 

Gambar 10 Gambar 11 Gambar 12 

Gambar 13 Gambar 14 

Gambar 15 
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punggung dan leher dapat ditemukan lesi papul hiper-

keratotik folikuler comedo-like.
3,8,9

 
 

Pada kasus ini, DDD terjadi pada seorang laki-laki 

berusia 18 tahun dengan keluhan bercak berwarna hitam 

kecoklatan di bagian fleksural lengan kanan atas dan 

punggung yang terletak pada area sisi kanan midline, 

dengan riwayat penyakit keluarga yang serupa. Hal 

tersebut berbeda dengan literatur yang menyebutkan 

bahwa DDD biasanya simetris. Tampilan klinis sesuai 

literatur karena awalnya bercak tersebut tampak berupa 

bintik berwarna coklat muda hampir sewarna kulit 

kemudian bertambah banyak, melebar dan makin 

menggelap dengan tampilan bintik coklat disekitar bercak 

yang konfluens dengan pola retikuler. Lesi makin melebar 

dan menggelap bukan karena pajanan sinar matahari 

tetapi kelainan ini memang memburuk setelah pubertas 

sesuai dengan literatur.  

Diagnosis DDD ditegakkan berdasarkan gejala klinis 

dan didukung oleh pemeriksaan histopatologis dan 

dermoskopis yang khas.
9,15

 Gambaran histopatologis DDD 

didapatkan epidermis yang khas, yaitu akantosis ditandai 

dengan pemanjangan rete ridges yang sempit dan ber-

cabang serta saling terangkai pada bagian dasarnya se-

hingga memberikan gambaran seperti tanduk.
9,10

 Tampak 

peningkatan pigmen melanin pada lapisan basal terutama 

pada daerah ujung dari papila dermis.
1,6,8

 Selain itu, dapat 

ditemukan dermal melanosis dan infiltrat limfohistiositik 

perivaskuler ringan.
6,8

 Dermoskopi pada lesi makula 

hiperpigmentasi DDD menunjukkan irreguler brownish 

projections di sekitar fokus hipopigmentasi. Irreguler 

brownish projections merupakan gambaran rete ridges 

yang memanjang dengan pigmentasi pada ujung papila 

dermis, sementara fokus hipopigmentasi menunjukkan 

adanya infundibulum folikuler.
12 

Untuk lesi berpigmen 

yang jinak harus dilakukan pemeriksaan lampu Wood‘s 

untuk membantu menentukan kedalaman letak pigmen di 

epidermis atau dermis.
13

 

Pada kasus, pemeriksaan dermoskopis tampak 

irregular brownish projections disekitar fokus 

hipopigmentasi sesuai gambaran histologis yaitu adanya 

pemanjangan rete ridges disertai melanosis basalis dengan 

aksentuasi pada ujung rete ridges. Pada pemeriksaan lampu 

Wood‘s tampak peningkatan kontras warna kulit yang 

menunjukkan bahwa pigmen terletak di lapisan epidermis. 

Temuan ini sesuai dengan pemeriksaan histopatologis, 

yaitu adanya melanosis basalis yang prominen dengan 

aksentuasi pada ujung rete ridges. Secara keseluruhan 

gambaran histologis sesuai literatur namun karena lokasi 

dan riwayat klinis maka hasil pemeriksaan lebih sesuai 

untuk familial asymmetrical DDD. 

Pasien awalnya didiagnosis suspek linear and whorled 

nevoid hypermelanosis (LNWH) dengan diagnosis banding 

HPI dan DDD. Linear and whorled nevoid hypermelanosis 

disebut juga ―zosteriform lentiginous nevus‖, ―zebra like 

hyperpigmentation in whorls and streaks‖, ―reticulate 

hyperpigmentation  distributed in a zosteriform fashion‖ dan 

―hyperpigmentation of Ijima‖ ditandai oleh makula 

hiperpigmentasi dengan konfigurasi seperti garis 

sepanjang garis Blascho tanpa riwayat inflamasi atau 

atropi sebelumnya.
14

 Pada pemeriksaan histopatologis 

tampak melanosis epidermis tanpa inkontinensia pigmen 

pada lapisan dermis.
15

 Pada kasus tetap dipertimbangkan 

suatu LNWH karena tidak ada riwayat inflamasi 

sebelumnya namun diagnosis LNWH dapat disingkirkan 

karena pada pemeriksaan histopatologis tidak ditemukan 

adanya inkontinensia pigmen pada lapisan dermis. 

Pada hiperpigmentasi pasca inflamasi (HPI) tampak 

makula atau bercak hiperpigmentasi yang khas pada area 

kulit yang mengalami suatu proses inflamasi sebelumnya 

dengan gambaran histopatologis yaitu tampak inkontinesia 

pigmen dengan adanya akumulasi melanofag dan 

peningkatan melanin di lapisan atas dermis atau epidermis. 

Hiperpigmentasi pasca inflamasi lebih sering terjadi pada 

tipe kulit yang lebih gelap, yaitu kulit Fitzpatrick tipe III-

VI.
14,16  

Pada kasus,
 
diagnosis banding HPI disingkirkan 

karena meskipun kulit pasien sesuai Fitzpatrick tipe IV 

namun pada pasien tidak ada riwayat inflamasi se-

belumnya dan pada pemeriksaan histopatologis tampak 

akantosis ringan dengan pola pemanjangan rete ridges 

yang khas untuk lesi DDD. 

Letak kedalaman pigmen pada lesi di kulit harus di-

tentukan untuk memilih modalitas terapi laser. Pada lesi 

berpigmen yang terletak di lapisan dermis dapat digunakan 

laser Q-Switched Nd:YAG dengan panjang gelombang 

1064 nm, yang akan diabsorbsi dengan baik oleh 

melanin.
17 

Pada kasus, dilakukan dua kali laser Q-

Switched Nd:YAG 1064 nm dengan fluence 800 mJ/P, 2 

Hz, ukuran tip 4 mm sesuai dengan letak pigmen pada 

lesi. Laser tersebut menggunakan pulse width fixed pada 

20 nsec sesuai dengan TRT pada lesi berpigmen yang 

bervariasi antara 0,25 dan 1 µs. Tindakan laser dilakukan 

secara bergantian dengan peeling Jessner dikombinasi 

dengan TCA 10 % untuk mengangkat pigmen melanin 

yang terletak pada lapisan epidermis. Prognosis pasien ini 

dubia karena meskipun ukuran lesi pada lengan kanan 

atas mengecil dari ukuran awal 16 cm x 10 cm menjadi 14 

cm x 7 cm, namun lesi tersebut masih dapat terus ber-

kembang secara bertahap karena penyakit ini merupakan 

penyakit yang diturunkan. Perlu dijelaskan kepada pasien 

bahwa terapi ini mungkin tidak akan memberikan hasil 

yang memuaskan karena lesi baru masih dapat terus 

muncul dan pengobatan ini membutuhkan waktu yang 

panjang. 
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ABSTRAK 

Infeksi endogen genitalia wanita merupakan infeksi yang disebabkan oleh perubahan keseimbangan 

bakteri endogen vagina, termasuk bacterial vaginosis (BV) dan kandidiasis vulvovaginalis (KVV). Keduanya 

menyebabkan angka kejadian dan rekurensi yang tinggi, dan regimen terapi standar menunjukkan efektivitas 

yang bervariasi. Akhir-akhir ini Lactobacillus sebagai probiotik sering digunakan untuk terapi dan 

pencegahan rekurensi pada BV dan KVV. Lactobacillus merupakan flora normal dominan pada vagina, yang 

mampu menghasilkan asam laktat untuk menjaga pH normal, menghasilkan substansi antimikroba, 

menempel pada sel epitel vagina, dan menghambat pertumbuhan mikroba patogen. Penelitian menunjukkan 

efektivitas yang bervariasi dalam penggunaan Lactobacillus pada BV dan KVV, baik dalam bentuk sediaan 

oral ataupun intravagina. Lactobacillus efektif digunakan dalam pencegahan rekurensi BV, dan sebaiknya 

digunakan sebagai kombinasi bersama terapi antibiotika standar. Penelitian in vitro mendukung efektivitas 

Lactobacillus dalam inhibisi Candida, namun dibutuhkan lebih banyak penelitian klinis yang baik untuk 

dapat menjelaskan lebih lanjut efektivitas dan keamanan Lactobacillus untuk terapi KVV. 

Kata kunci: Lactobacillus, Bacterial Vaginosis, Kandidiasis Vulvovaginalis, rekurensi 
 

 

 

THE ROLE OF LACTOBACILLUS IN MANAGING ENDOGENOUS  

FEMALE GENITAL TRACT INFECTIONS 
 

ABSTRACT 

Endogenous female genital tract infections are caused by a shift of vaginal endogen bacteria, including 

Bacterial Vaginosis (BV) and Vulvovaginal Candidiasis (VVC). Both have high prevalence and recurrence 

rates, and standard treatment regiment shows varied effectivity. Recently, Lactobacillus as probiotic is being 

used to treat and prevent recurrence in BV and VVC. As the dominant normal vaginal flora, Lactobacillus 

has the ability to produce lactic acid to maintain normal vaginal pH, produce antimicrobial substances, and 

adhere to vaginal epithelial cells, thus inhibits the growth of pathogenic microbes. Studies show varied 

efficacy in treating and preventing reccurences of BV and VVC with oral or intravaginal preparations of 

Lactobacillus. Lactobacillus is effective in preventing BV recurrence, and is best to be used in combination 

with standard antibiotic therapy. In vitro studies have proven the efficacy of Lactobacillus in inhibiting the 

growth of Candida, but more good quality clinical studies are needed to further explain the effectivity and 

safety of Lactobacillus in the management of VVC.   
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PENDAHULUAN 

Infeksi endogen genitalia wanita merupakan infeksi 

pada vagina yang tidak menular secara seksual, namun 

disebabkan oleh perubahan keseimbangan bakteri endogen 

vagina, termasuk bacterial vaginosis (BV) dan kandidiasis 

vulvovaginalis (KVV). Keduanya menimbulkan angka 

kejadian tinggi, dengan prevalensi BV di Amerika Serikat 

29% dan prevalensi KVV 70-75% pada wanita usia 

reproduktif.
1,2

 Angka kesembuhan jangka panjang rendah, 

BV kambuh pada 40% wanita dalam 3 bulan setelah 

selesai terapi antibiotika dan pada 50% wanita setelah 6 

bulan terapi.
1 

 Survei di Amerika Serikat menunjukkan 

6,5% wanita mengalami >1 episode KVV dan 8% 

mengalami >4 episode KVV dalam setahun.
2
 Efektivitas 

penggunaan terapi standar untuk tatalaksana BV dan 

KVV bervariasi. Akhir-akhir ini, Lactobacillus dengan 

potensi probiotik sering digunakan sebagai sediaan 

intravagina ataupun oral untuk terapi dan pencegahan 

rekurensi BV dan KVV.
3
 Sampai saat ini efektivitas dan 

keamanan Lactobacillus untuk terapi BV dan KVV masih 

dipertanyakan. 

Angka kekambuhan yang tinggi pada infeksi endogen 

genitalia wanita disebabkan oleh kemungkinan resistensi 

antibiotika dan pembentukan mikroorganisme patogen di 

dalam biofilm bakteria. Sampai saat ini pilihan terapi 

untuk pencegahan rekurensi belum memuaskan. Infeksi 

endogen vagina rekurens dapat menyebabkan depresi dan 

gangguan dalam kehidupan profesional, personal, dan 

hubungan intim.
4 

Kekambuhan itu menyebabkan peningkat-

an pajanan terhadap antibiotika ataupun antijamur, dan 

munculnya galur yang resisten terhadap obat sehingga 

menimbulkan kebutuhan untuk alternatif terapi, misalnya 

produk probiotik.
5
 

Lactobacillus adalah bakteri yang mendominasi 

vagina sehat, berperan dalam mempertahankan mikroflora 

normal dan keasaman normal vagina dengan produksi 

asam laktat. Lactobacillus juga menghasilkan bahan anti-

mikroba dan berkompetisi dengan mikroorganisme lain 

untuk nutrisi intravagina, sehingga mencegah pertumbuhan 

berlebihan dari bakteri patogen dan organisme oportunistik.
5
 

Terdapat banyak bukti bahwa pemberian Lactobacillus 

sebagai probiotik efektif untuk pencegahan dan atau 

terapi penyakit, terutama pada BV dan KVV, tetapi hasil-

hasil penelitian masih belum konsisten sehingga perlu 

dilakukan pengkajian tentang peran terapi Lactobacillus 

pada managemen infeksi endogen genitalia wanita.  

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan tentang profil, mekanisme kerja, efektivitas, 

dan efek samping Lactobacillus sebagai probiotik, dalam 

penggunaannya untuk tatalaksana BV dan KVV. Peng-

gunaan Lactobacillus dengan tepat diharapkan dapat me-

nurunkan kekambuhan BV dan KVV dan meningkatkan 

kualitas hidup pasien.  

 

 

SISTEM PERTAHANAN VAGINA 

Vagina adalah lumen elastis yang terdiri atas 3 

lapisan, yaitu dinding vagina berupa epitel skuamosa 

berlapis, lapisan tengah berupa otot polos, dan lapisan luar 

jaringan fibrosa. Vagina normal pH berkisar antara 3,5-4,5 

yang mendukung kehidupan sejumlah mikroorganisme dan 

dipertahankan dengan produksi asam laktat oleh 

Lactobacillus sebagai flora normal yang mendominasi.
6
 

Metabolisme glikogen yang merupakan sumber 

nutrisi utama mikroba vagina, diperantarai oleh hormon 

estrogen melalui reseptor estrogen pada epitel vagina. 

Aktivitas reseptor estrogen bergantung pada siklus hormon 

ovarium. Perubahan dinamis lingkungan vagina saat 

siklus menstruasi menyebabkan perubahan ekologi 

mikroflora vagina.
6
 Lapisan mukosa menyediakan nutrisi 

bagi mikroflora vagina dan berperan sebagai reseptor. 

Lactobacilli mengalami interaksi fisiokimia dengan epitel 

vagina, dan membentuk biofilm yang terdiri atas lapisan 

sel bakteria dan komponen sekretoris vagina.
 

Hidrasi 

lapisan epitel menyebabkan penurunan permeabilitas 

lapisan mukosa terhadap organisme patogen.
6
 

MIKROFLORA NORMAL VAGINA 

Lactobacillus adalah bakteria fakultatif anaerob non-

patogen, berbentuk batang Gram positif yang berkolonisasi 

pada traktus genitalia, rongga mulut, dan lambung. Spesies 

Lactobacillus yang mendominasi traktus genitalia adalah L. 

acidophilus, L. iners, L. crispatus, L. gasseri dan L. 

jensenii. Regulasi flora normal pada vagina dilakukan 

melalui ―bacterial interference” yaitu fenomena bakteri 

baik yang mendominasi lingkungan dan nutrisi sehingga 

bakteri patogen tidak berproliferasi.
6
 
 

INFEKSI ENDOGEN GENITALIA WANITA
 

Bacterial Vaginosis 

 Untuk diagnosis BV dapat digunakan kriteria Amsel 

yaitu terdapat 3 dari 4 kriteria berikut: (1) discharge 

vagina tipis dan homogen; (2) pH vagina lebih tinggi dari 

4,5; (3) bau amis pada cairan vagina setelah penambahan 

larutan 10% kalium hidroksil (KOH) (whiff test); dan (4) 

ditemukan clue cells pada pemeriksaan mikroskopis. 

Pewarnaan Gram dari hapusan vagina merupakan 

pemeriksaan penunjang baku emas untuk diagnosis BV.
7,8

 

Penyulit BV yaitu rekurensi, fasilitasi transmisi infeksi 

menular seksual lain, ruptur membran prematur pada 

kehamilan, kelahiran preterm, infeksi intra amniotik, dan 

endometritis pasca partus.
5
  

 Terapi yang direkomendasikan adalah metronidazol 

oral 2x500 mg selama 7 hari atau metronidazol gel 0,75% 

5 g  intravagina  sekali  sehari  selama  5  hari,  atau   krim 

klindamisin  2%,  5g  intravagina  sebelum  tidur selama 7 
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hari. BV rekurens terjadi pada hampir 50% wanita 6 bulan 

setelah terapi. Angka rekurensi yang tinggi terhadap 

pajanan antibiotika yang berulang dan munculnya galur 

resisten obat memberikan kebutuhan untuk alternatif 

terapi.
5,8

 

 

Kandidiasis Vulvovaginalis (KVV) 

KVV merupakan infeksi kandida pada vagina dan 

vestibulum, dapat meluas ke luar labium minor, labium 

mayor, dan regio intercruris.
9  

Gejala klinis tersering adalah 

pruritus, dispareunia, disuria eksternal, dan discharge 

abnormal. Pada pemeriksaan klinis didapatkan edema vulva, 

fisura, ekskoriasi, atau fluor albus putih kental seperti susu 

pecah, pH<4,5. Serviks tidak terinfeksi.
9 

Pemeriksaan 

mikroskopis berupa sediaan basil dengan pewarnaan laturan 

KOH 10%, pewarnaan atau pemeriksaan basah yang 

menunjukkan budding yeast, blastospora, atau pseudohifa 

dapat memastikan diagnosis. Komplikasi yang dapat terjadi 

adalah KVV rekurens, yaitu ≥4 episode KVV dalam setahun, 

dan KVV berat berupa eritema dan edema vulva yang berat, 

ekskoriasi dan fisura.
9 

Terapi rekomendasi KVV adalah antijamur topikal 

durasi cepat, misalnya klotrimazole 1% krim 5g intra-

vagina selama 7-14 hari, klotrimazol 2% krim 5g intra-

vagina selama 3 hari, mikonazol 2% krim 5g intravagina 

selama 7 hari, mikonazol 200mg vaginal suppository 

selama 3 hari.
8
 Pada KVV rekurens, terapi antijamur 

topikal dapat diberikan dalam jangka waktu lebih lama 

yaitu 7-14 hari. Namun 30-50% wanita akan mengalami 

kekambuhan setelah terapi maintenance dihentikan.
8
 

PROBIOTIK (Lactobacillus) 

 Lactobacillus merupakan flora intestinal dan 

urogenital nonpatogen, dan telah digunakan sebagai 

probiotik untuk infeksi traktus genital dan intestinal dengan 

berbagai derajat keberhasilan. Probiotik merupakan 

mikroorganisme hidup yang dapat memberikan keuntungan 

kesehatan pada pejamu apabila diberikan dalam jumlah 

yang cukup. Efek probiotik tergantung pada jumlah bakteri 

dalam produk sehingga kurangnya bakteri probiotik yang 

viabel akan menyebabkan berkurangnya efek probiotik.
3
 

 Kebanyakan probiotik telah disetujui oleh Food and 

Drug Andministration (FDA) sebagai Generally Regarded 

as Safe (GRAS). Pada seorang yang imunokompromais, 

bakteri probiotik termasuk Lactobacillus dapat translokasi 

karena defek barier usus, sehingga dapat menyebabkan 

bakteremia, septisemia, dan kegagalan organ multipel. 

Namun translokasi sangat sulit terjadi pada orang sehat, 

dan apabila terjadi, efeknya tidak membahayakan.
10 

 

Secara keseluruhan, jumlah kasus infeksi terkait 

Lactobacillus sangat sedikit dibandingkan dengan 

keuntungan dan penggunaannya yang luas.
11

 Produk 

probiotik yang mengandung Lactobacillus dianggap tidak 

berbahaya, dan tidak ada laporan infeksi yang disebabkan 

oleh probiotik genital.
3
 Tidak didapatkan kontra indikasi 

terhadap penggunaan Lactobacillus.
8,9

 

EVIDENCE-BASED PENGGUNAAN PROBIOTIK 

(LACTOBACILLUS) PADA INFEKSI ENDOGEN 

GENITALIA WANITA  

Lactobacillus pada Bacterial Vaginosis 

Berdasarkan bukti bahwa penurunan Lactobacillus 

vagina menyebabkan perkembangan BV, beberapa penelitian 

telah mengevaluasi efektivitas penggunaan Lactobacillus 

untuk terapi dan pencegahan rekurensi BV. Penelitian 

tersamar tunggal probiotik intravagina (L. rhamnosus GR-

1 dan L. fermentum RC-14) dibandingkan dengan gel 

metronidazol untuk terapi BV menunjukkan angka ke-

sembuhan pada kelompok Lactobacillus 65% dibanding-

kan dengan 33% pada kelompok metronidazol setelah 30 

hari (P=0,056).
12 

Penelitian tersamar ganda dengan kontrol 

plasebo dilakukan Mastromarino menggunakan produk 

kombinasi tiga spesies lactobacilli (L.brevis CD2, 

L.salivarius FV2, dan L.plantarum FV9) pada wanita 

dengan BV. Pada kelompok yang menggunakan lactobacilli 

didapatkan angka kesembuhan 50% dibandingkan dengan 

6% pada kelompok plasebo (P=0,017).
13 

Penelitian 

prospektif, tersamar ganda, acak, dengan kontrol plasebo, 

yang dilakukan oleh Ya dkk. mengevaluasi efektivitas 

probiotik intravagina (L. rhamnosus, L. acidophilus, dan 

Streptococcus thermophilus) sebagai profilaksis BV pada 

wanita sehat dengan riwayat BV rekurens, dibandingkan 

dengan kapsul plasebo intravagina selama 7 hari, kemudian 

berhenti selama 7 hari dan diberikan lagi 7 hari berikutnya. 

Profilaksis probiotik menghasilkan angka kekambuhan lebih 

rendah untuk BV (15,8%) dibandingkan dengan plasebo 

(45,0%) setelah 11 bulan evaluasi, dinilai dari kriteria 

Amsel (P< 0,001).
14 

Beberapa penelitian yang mengevaluasi penggunaan 

kombinasi terapi antibiotika dan Lactobacillus untuk BV 

menunjukkan peningkatan angka kesembuhan BV secara 

konsisten. Petricevic mengevaluasi terapi klindamisin 

yang diikuti dengan probiotik L. casei rhamnosus (Lcr35) 

intravagina selama 7 hari, dibandingkan dengan kelompok 

kontrol yang tidak mendapat Lcr35. Setelah 4 minggu 

angka kesembuhan pada kelompok probiotik adalah 83%, 

sedangkan kelompok plasebo 35% (P<0,001).
15

 Martinez 

juga mengkonfirmasi bahwa pemberian L.rhamnosus GR-

1 dan L. reuteri RC-14 selama 4 minggu setelah terapi 

standar memberikan angka kesembuhan yang lebih tinggi 

secara bermakna dibandingkan dengan antibiotika saja 

(87,5% vs 50%, P=0,001).
16

 Marcone menunjukkan 

bahwa pemberian probiotik intravagina (L. rhamnosus) 

selama 2 bulan setelah terapi BV standar menghasilkan 

rekurensi yang lebih rendah. Pada evaluasi hari ke-90, 

angka kesembuhan sebesar 88% pada kelompok probiotik 

dibandingkan dengan 71% pada kelompok kontrol 
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(P=0,05).
17

 Pada penelitian kedua, subjek penelitian 

menerima kapsul probiotik intravagina (L. rhamnosus) 

seminggu sekali sebagai terapi selama 6 bulan. Evaluasi pada 

bulan ke-6 dan bulan ke-12 menunjukkan prevalensi 

keseimbangan ekosistem vagina lebih tinggi pada kelompok 

probiotik dibandingkan dengan kelompok yang diterapi 

metronidazol saja (bulan ke-6: 96% vs 74%, P<0,05, bulan 

ke-12: 91% dan 69%, P=0,40).
18

 Larsson dkk. melakukan 

penelitian dengan terapi berulang L. gasseri dan L. 

rhamnosus selama 3 siklus menstruasi, dibandingkan dengan 

plasebo, setelah terapi BV standar dengan krim klindamisin 

intravagina 2%. Angka kesembuhan dievaluasi dengan skor 

Hay/Ison, menunjukkan bahwa 6 bulan setelah terapi, angka 

kekambuhan berkurang secara bermakna pada kelompok 

probiotik (65% vs 46,2%, P=0,042).
19

 

Penggunaan Lactobacillus secara oral ataupun intra-

vagina telah terbukti efektif dalam tatalaksana BV. Peng-

gunaan Lactobacillus secara oral memiliki kemampuan 

untuk  Lactobacillus  bermigrasi dari usus ke vagina melalui 

kulit perineum dan vulva, namun penggunaan intravagina 

menguntungkan dalam efisiensi dosis, frekuensi peng-

gunaan, dan tidak terganggu oleh penyerapan gastro-

intestinal.
4
 Kombinasi terapi antibiotika standar dan 

suplementasi probiotik Lactobacillus meningkatkan angka 

kesembuhan BV secara konsisten dan menurunkan angka 

rekurensi BV, tanpa efek samping yang bermakna. Data 

tidak mendukung penggunaan Lactobacillus untuk meng-

gantikan antibiotika sebagai terapi BV.
4,6

  

 

Lactobacillus pada Kandidiasis Vulvovaginalis 
 
 

 
Terdapat beberapa penelitian klinis yang dilakukan 

untuk mengetahui efektivitas sediaan oral maupun 

intravagina Lactobacillus pada wanita dengan KVV. Reid 

dkk. memberikan probiotik oral (L. rhamnosus GR-11 dan 

L. fermentum RC-14) dua kali sehari selama 14 hari kepada 

10 wanita, 9 wanita di antaranya menderita KVV rekurens. 

Seminggu setelah terapi, Lactobacillus mendominasi 

vagina semua subjek penelitian dan tidak didapatkan 

kekambuhan KVV selama penelitian dan evaluasi.
20

 

Sebuah uji klinis acak tersamar ganda, oleh Martinez dkk. 

mengevaluasi efektivitas pemberian flukonazol oral 150 

mg dosis tunggal disertai probiotik per oral (L. rhamnosus 

GR-1 dan L. reuteri RC-14) diminum sekali sehari selama 

28 hari dimulai bersamaan dengan penggunaan flukonazol, 

dibandingkan dengan terapi flukonazol oral dan kapsul 

plasebo pada populasi wanita dengan KVV. Angka 

kesembuhan berdasarkan kultur sebesar 89,7% pada 

kelompok yang diberi probiotik, dan 61,5% pada kelompok 

kontrol (P=0,014).
21

 Kovachef melakukan penelitian pada 

wanita dengan KVV untuk mengevaluasi efektivitas terapi 

azol standar, yaitu flukonazol 150 mg per oral dan 

fentikonazol 600 mg dosis tunggal intravagina, 

dibandingkan dengan terapi azol dan kombinasi dengan 

10 aplikasi probiotik intravaginal (L. acidophilus, L. 

rhamnosus, Streptococcus thermophilus dan L. 

delbrueckii) yang dimulai pada hari ke-5 setelah terapi 

azol. Persistensi gejala klinis pada kelompok azol adalah 

79,7%, dibandingkan dengan 31,1% pada kelompok 

kombinasi azol dan probiotik.
22 

Murina dkk. 

mengevaluasi efektivitas tablet vagina lepas lambat yang 

mengandung L. fermentum LF10 dan L. acidophilus 

LA02 pada pasien KVV setelah pemberian flukonazol 

oral 200 mg selama 3 hari, dan mendapatkan 72,4% 

pasien bebas rekurensi pada evaluasi bulan ke-10.
23 

 

Beberapa penelitian in vitro dan penelitian klinis telah 

menunjukkan efektivitas beberapa strain lactobacilli 

terhadap C. albicans dan C. glabrata.
 

Namun banyak 

penelitian klinis yang ada menggunakan jumlah sampel 

yang sedikit, tidak membandingkan dengan kontrol, atau 

tidak memastikan riwayat KVV rekurens pada sampel 

penelitian.
11 

Jenis Lactobacillus yang berbeda menunjuk-

kan sifat dan efek terhadap Candida yang berbeda, 

sehingga hasil dari penelitian terhadap sebuah galur 

Lactobacillus seharusnya tidak diekstrapolasikan ke galur 

lain. L. acidophilus, L. rhamnosus GR-1 dan L. fermentum 

RC-14 dapat dipertimbangkan sebagai bahan pencegahan 

empiris potensial pada wanita dengan KVV rekurens, 

karena efek sampingnya yang juga sangat jarang. 

Dibutuhkan lebih banyak penelitian acak, bersamar ganda, 

dengan kontrol plasebo, dengan ukuran sampel yang lebih 

banyak agar dapat menjelaskan lebih lanjut efektivitas dan 

keamanan Lactobacillus pada terapi KVV.
11

 

 

SIMPULAN  

Lactobacillus efektif digunakan dalam pencegahan 

rekurensi BV, dan sebaiknya digunakan dengan kombinasi 

bersama terapi antibiotika standar. Penelitian in vitro 

mendukung efektivitas Lactobacillus dalam inhibisi 

Candida, namun dibutuhkan lebih banyak penelitian 

klinis yang baik untuk dapat menjelaskan lebih lanjut 

efektivitas dan keamanan Lactobacillus sebagai terapi 

KVV. 
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ABSTRAK 

Keterlibatan intraokular paling sering terjadi pada kusta lepromatosa, dan tidak pernah pada kusta 

tuberkuloid. Tanda kelainan intraokular juga tidak umum didapati pada empat atau lima tahun pertama 

perjalanan penyakit. Kelainan mata pada kusta terjadi akibat kerusakan saraf dan invasi basil secara 

langsung. Komplikasi mata akibat kusta hanya terjadi pada segmen anterior dan adneksa mata. Lesi yang 

berpotensi menyebabkan kebutaan pada pasien kusta adalah lagoftalmus, hipoestesia kornea, iritis, skleritis 

dan atrofi iris. Riwayat atau sedang mengalami reaksi kusta tipe II dengan atau tanpa iritis, bercak di pipi 

atau infiltrasi difus di kulit wajah, pasien yang memiliki kecacatan tingkat I-II atau hanya pada mata, dan 

adanya penyakit penyerta, misalnya diabetes melitus atau glaukoma juga menjadi faktor risiko terjadinya 

kebutaan pada pasien kusta. Komplikasi mata juga sering ditemukan pada pasien kusta yang baru 

terdiagnosis dan yang sedang menjalani pengobatan. Deteksi dini, pengobatan yang efektif dan 

pengendalian reaksi yang tepat penting untuk menurunkan komplikasi mata pada pasien kusta. 

 

       Kata kunci: kusta, kelainan mata, prevalensi, deteksi, pengobatan, pencegahan 

 

 

 

OCULAR ABNORMALITIES IN LEPROSY PATIENT 

 
 

ABSTRACT 

Ocular involvement is most commonly found in lepromatous leprosy and never in cases of tuberculoid 

leprosy. Signs of intraocular abnormality are not commonly found in the first four or five-years course of the 

disease. In 50% untreated multibacillary leprosy patients ocular lesions will appear at the end of the first 

decade. Ocular abnormalities in leprosy occurs due to nerve damage and direct invasion of bacilli. This 

complications due to leprosy occur only in the anterior segment and adnexa. Lesions that could potentially 

cause blindness in leprosy patients is lagophthalmus, corneal hypoaesthesia, iritis, scleritis and iris atrophy. 

A history or current episode of type II leprosy reaction with or without iritis, spots on the cheek or diffuse 

infiltration in the skin, patients who have a disability I-II level or only in the eye, and the presence of 

comorbidities such as diabetes mellitus or glaucoma is also  risk factors of blindness in leprosy. Ocular 

complications are also commonly found in newly diagnosed leprosy patient and those undergoing treatment. 

Early detection, effective treatment and proper reaction management is important to reduce ocular 

complications in leprosy patients. 

 

Keywords: leprosy, ocular abnormalities, prevalence, detection, treatment, prevention. 

Tinjauan Pustaka 

Korespondensi: 

Jl. T. Angkasa Bendahara, Kec 

Kuta Alam, Banda Aceh 24415 

Telp/fax: 0651-24712/ 0651-22550 
Email: ninda.sari2000@gmail.com 
 



106 

PENDAHULUAN 

Penyakit kusta merupakan infeksi granulomatosa 

kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae, 

terutama menyerang saraf perifer dan kulit,
1,2 

namun 

dapat juga mengenai organ mata, saluran pernapasan, 

limfonodus, otot, tulang dan testis, kecuali susunan saraf 

pusat.
2,3 

Komplikasi mata akibat kusta terbatas pada 

segmen anterior dan adneksa mata, sedangkan segmen 

posterior mata tidak terlibat.
4  

Sekitar 11% penderita kusta multibasiler (MB) me-

miliki satu atau lebih komplikasi kusta pada mata.
5 

Perubahan okular dan ekstra okular pada pasien kusta 

lepromatosa yang tidak diobati yaitu madarosis, keratitis 

(karena gabungan trikhiasis, lagoftalmus dan hilangnya 

sensibilitas di kornea), konjungtivitis, skleritis dan 

episkleritis.
6 
 

Tingginya insidens kelainan mata dan kemungkinan 

kebutaan pada pasien kusta, maka diperlukan pemahaman 

terhadap patogenesis cacat mata, sehingga dapat 

dilakukan pencegahan kecacatan pada mata.
7 

Faktor risiko 

terjadinya kebutaan pada pasien kusta, adalah: kusta tipe 

MB, durasi penyakit aktif >10 tahun, riwayat atau sedang 

mengalami reaksi tipe II dengan atau tanpa iritis, bercak 

di pipi atau infiltrasi difus di kulit wajah, kelemahan otot 

orbikularis okuli atau lagoftalmus, menurun atau 

hilangnya sensasi kornea, riwayat atau teridentifikasi 

klinis pernah terjadi skleritis, pasien yang memiliki 

kecacatan tingkat I-II atau hanya pada mata, dan adanya 

penyakit penyerta misalnya diabetes mellitus atau 

glaukoma.
8 

Komplikasi mata juga sering ditemukan pada pasien 

kusta yang baru terdiagnosis dan yang sedang menjalani 

pengobatan multidrug therapy (MDT).
9 

Pasien kusta yang 

telah dinyatakan sembuh, tetap membutuhkan evaluasi 

dan perawatan mata, karena kesembuhan tersebut tidak 

mencegah perkembangan komplikasi disabilitas.
10 

Skrining kusta dan program pemberantasan kusta 

seharusnya meliputi pemeriksaan mata sebagai prosedur 

skrining rutin, terutama pada pasien dengan riwayat kusta 

MB. Panduan International Federation of Anti-Leprosy 

Associations (ILEP) terkini untuk pemeriksaan mata pada 

kusta meliputi penilaian: adanya celah saat menutup mata 

secara perlahan; kemampuan visus > atau < 6/18; ada atau 

tidaknya kemerahan pada mata secara persisten; dan ada 

atau tidaknya bercak fasial saat terjadi reaksi.
8
 

 

Epidemiologi 

Prevalensi keterlibatan mata pada kusta dipengaruhi 

oleh banyak variabel, misalnya lokasi geografis: iklim, 

kondisi lingkungan, kelompok etnik, status sosial; tipe dan 

durasi penyakit; tipe dan durasi pengobatan yang diterima; 

tipe dan frekuensi episode reaksi kusta; pasien baru 

terdiagnosis dan fasilitas perawatan mata.
8,11 

Prevalensi lesi 

okular pada kusta dilaporkan bervariasi dari berbagai 

negara (tabel 1). Variasi luas yang tampak pada tabel di 

bawah bisa disebabkan oleh kombinasi variable di atas.
11 

 

Tabel 1. Prevalensi kelainan mata pada kusta yang telah dilaporkan oleh beberapa negara
 

Negara n Lesi okuler Madarosis Lagoftalmus Anestesia kornea Uveitis anterior 

Brazil(16) 100 72,0 59,0 13,0 36,0 19,0 

Burma(20) 256 69,5 48,0 12,5 3,1 - 

Cameroon(33) 218 77,5 25,7 10,1 13,5 2,3 

Ghana(18) 250 46,0 12,8 8,4 3,6 - 

India(19) 385 46,2 - 1,8 - 17,1 

India(27) 430 24,6 5,8 0,4 - 0,7 

India(32) 742 23,8 18,1 4,0 3,2 2,3 

Kenya(31) 199 52,7 19,0 34,1 20,0 7,5 

Malawi(23) 8325 6,4 - 3,1 2,9 1,7 

Malaysia(25) 444 51,8 25,0 47,0 0,4 0,6 

Nepal(11) 260 37,3 10,0 34,6 0,4 1,1 

Nepal(29) 466 74,2 33,0 27,2 - 5,1 

Nepal(34) 58 57,0 22,4 10,3 15,5 10,3 

Nigeria(35) 456 48,0 - 12,6 - 2,2 

Pakistan(13) 143 73,0 65,7 25,0 30,8 21,6 

Papua New Guinea(28) 109 52,3 44,9 5,5 12,8 6,4 

Sri Lanka(21) 630 47,1 - 6,3 - 17,4 

Afrika Selatan(22) 223 61,4 30,5 19,7 7,6 0,9 

Tanganyika(17) 1212 8,3 - 17,3 - 28,8 

Uganda(24) 890 21,1 8,2 5,6 - 3,1 

Amerika Serikat(14) 61 74,0 - 11,0 16,0 7,0 

Amerika Serikat(30) 55 74,5 58,2 3,6 60,0 20,6 

Vietnam(26) 51 76,4 15,7 27,4 - 19,6 

Penelitian terbaru ini 1004 60,3 44,1 17,3 36,1 14,7 
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Malla dkk. (1981) melaporkan kelainan mata yang 

ditemukan pada pasien kusta di suatu institusi di Nepal, 

didapatkan insidens komplikasi mata dan kebutaan se-

bagian besar terjadi pada pasien kusta lepromatosa.
12

 Studi 

prevalensi manifestasi kelainan mata pada 110 pasien kusta 

juga telah diteliti di Rumah Sakit Umum Port Moresby, 

Papua New Guinea (tabel 2).
13

 Tahun 2002 diperkirakan 

hingga 100.000 orang buta (<0,1) akibat kusta, termasuk 

pasien kusta yang telah selesai pengobatan.
4 

 

Tabel 2. Prevalensi lesi-lesi mata berdasarkan tipe kusta
 

 Tuberkuloid Borderline Lepromatous 

Madarosis - 22 27 

Infiltrasi 

kelopak mata 

- 6 8 

Lesi epibulbar - - - 
Keratitis 

superfisial 

- 10 10 

Hipoestesia 

kornea 

- 7 7 

Keratopathi 

pita 

- - - 

Flare - 1 3 

Cells - 1 4 
Sinekia 

posterior 

- - 1 

Keratitik 

presipitat 

- 2 4 

Iris putih 

mutiara 

- - 3 

Lesi koroidal - - - 

Keratitis 
interstitial 

- - 1 

Leprous 

pannus 

- - - 

Lagoftalmus - 6 - 

 

 

Patogenesis kelainan mata pada kusta 

Penyebaran pada organ mata terutama terjadi saat 

basil banyak dalam aliran darah (hematogen), tetapi dapat 

juga melalui kulit kelopak mata, glandula Meibom atau 

dari hidung melalui sistem drainase lakrimal.
3,7,14

 Lesi 

mata pasien kusta dapat terjadi melalui empat cara. 

Pertama adalah lesi akibat invasi langsung M.leprae pada 

mata. Kedua, melalui reaksi inflamasi jaringan mata atau 

pembentukan kompleks imun dalam dinding pembuluh 

darah mata. Ketiga, terjadi setelah infiltrasi granuloma 

pada saraf kranial V dan VII. Keempat adalah lesi akibat 

infiltrasi granuloma ke adneksa mata, misalnya alis, bulu 

mata, kelenjar pada kelopak mata dan sistem drainase 

lakrimal.
7,11  

 
Lesi pada mata akibat invasi M.leprae 

M.leprae menginvasi mata hanya pada spektrum 

lepromatosa. Jaringan yang pertama terkena adalah segmen 

anterior mata,
6
 karena area tersebut merupakan tempat 

yang paling dingin di dalam rongga mata dan aman dari 

efek obat-obat sistemik yang digunakan untuk pengobatan 

kusta.
6,15 

Basil M.leprae dapat ditemukan di konjungtiva, 

sklera, episklera, kornea, iris (paling banyak), badan siliaris, 

badan vitreous dan retina pada pasien lepromatosa.
6,16

  

Invasi langsung oleh M.leprae dan atrofi saraf mata 

dapat menyebabkan madarosis, keratitis subepithelial, 

lepromata, iris pearls, atrofi iris, pinpoint pupil dan hilang-

nya sensori kornea.
17

  

 

Kelainan pada kelopak mata 

Basil M.leprae memiliki kemampuan untuk memasuki 

cabang saraf perifer di wajah.
3 

Lagoftalmus umumnya 

terjadi karena paresis otot orbikularis okuli, akibat 

kerusakan cabang saraf zigomatik dan temporal wajah 

(n.VII[3]) sehingga menghilangkan efek proteksi kornea 

dan drainase lakrimal. Kelainan tersebut menyebabkan 

keratopati eksposur.
1,7,18 

Lagoftalmus sering dikaitkan 

dengan reaksi kusta tipe 1 terutama yang berada di wajah.
6,19 

Risiko ini dapat terjadi sebelum diagnosis ditegakkan, atau 

selama pengobatan dengan antikusta pada 6-12 bulan.
19

 

Setelah selesai MDT, risiko kerusakan saraf fasialis 

sangat kecil. Sedangkan etiologi lagoftalmus pada kusta 

lepromatosa berbeda, cenderung berjalan lambat dan 

bilateral.
1,19

 

Penyebab lain lagoftalmus pada kusta akibat: (1) 

miositis leprosa primer menyebabkan kelemahan otot 

orbikularis, (2) kekakuan kelopak mata pada saat tuber-

kuloid reaktif, atau (3) atrofi kulit dan otot orbikularis 

yang berlebihan.
20  

Pengobatan lagoftalmus bergantung pada: durasi 

lagoftalmus, besarnya celah kelopak mata dan eksposur 

kornea, serta ada atau tidaknya hipoestesia kornea. 

Panduan pengobatan lagoftalmus dibedakan sebagai 

berikut (tabel 3):
4 

 
Tabel 3. Pengobatan lagoftalmus 

Lagoftalmus selama <6 
bulan 

- Prednisolon 40 mg/hari 
diturunkan dalam 12 

minggu 

- Latihan berkedip 

- Kacamata pelindung 
 

Lagoftalmus selama >6 
bulan 

- tidak ada keratitis 

eksposur 

- sensasi kornea normal 

- Edukasi kesehatan mata 
- Kacamata pelindung dan 

upaya pelindung lainnya 

- Kebiasaan ―think & blink‖ 

 

Lagoftalmus selama >6 

bulan 
- disertai keratitis eksposur/ 

ektropion/ sensasi kornea 

anaestesi 

- Horizontal lid shortening 

(wedge excision) 
- Tarsal strip procedure 

- Permanent tarsorrhaphy 

- Temporalis muscle transfer 
(TMT) 

MDVI                                                                                                   Vol. 45. No. 2 Tahun 2018;105– 110 



108 

Kelainan pada konjungtiva 

Konjungtiva normal biasanya bening dengan sedikit 

pembuluh darah yang kasat mata.
3 

Inflamasi konjungtiva 

ringan ditandai oleh edema dan dilatasi pembuluh darah. 

Pterigium yang disertai kumpulan makrofag yang berisi 

M.leprae pernah juga dilaporkan.
15

 Infiltrasi ke konjungtiva 

dan sklera pada pasien lepromatosa terjadi melalui dua 

jalur: secara hematogen dan melalui perluasan lepromata 

badan siliaris melalui pembuluh darah sklera di dekat 

limbus.
 

Penting halnya untuk membedakan kemerahan 

karena konjungtivitis atau karena iritis akut, seperti yang 

terlihat dalam tabel berikut ini:
3 

Tabel 4. Perbedaan konjungtivitis dan iritis akut 

 Kemerahan Nyeri Penglihatan 

kabur 

Refleks 

pupil 

Konjungtivitis Ada di 

kelopak 

mata, 

disertai 

sekret 

Gatal 

+/- 

Ada 

sensasi 

benda 

asing 

- Baik 

Iritis akut Ada di 

dekat 

kornea, 

tanpa sekret 

Ada Biasanya 

ada 

Buruk 

 
Kelainan pada kornea mata 

Jaringan kornea tidak memiliki pembuluh darah, 

sehingga M.leprae dapat menginvasi struktur hanya 

dengan cara ekstensi (keluar) dari jaringan sekitarnya. 

Beberapa ahli meyakini bahwa kuman dapat berjalan 

sepanjang saraf dan membentuk pembengkakan mikro-

nodular. Kelainan tersebut dapat terdeteksi awal saat 

muncul di kuadran luar atas berbentuk butiran kapur 

berwarna putih tebal dan diskret (tersebar) yang disebut 

―corneal pearls‖. Lesi tersebut khas untuk kusta 

lepromatosa
15 

dan terbentuk dari clumps of bacteria laden 

cells (globi) yang mengalami kalsifikasi. Gejala klinis 

bersifat asimtomatik, tidak ada rasa nyeri atau kemerahan, 

namun bila daerah di depan pupil terlibat maka pasien 

sulit untuk melihat dalam keadaan terang.
7
 Adanya 

lepromata tersebut menunjukkan invasi berat dan 

membutuhkan pengobatan sistemik yang intensif. Karena 

bentuk ini amat peka terhadap timbulnya iridosiklitis, 

diberikan MDT yang mengandung klofazimin.
3 

Semakin lama perjalanan penyakit kusta lepromatosa, 

maka lesi kornea menjadi lebih parah. Kornea menjadi 

tervaskularisasi dan lesi baru terbentuk sepanjang pembuluh 

darah. Keadaan tersebut dinamakan pannus lepromatosa. 

Pada tahap ini mutiara lepromatosa mulai terlihat pada 

permukaan iris, yang disebut sebagai granulomatous 

lepromatous iritis. Makrofag yang mengandung kuman 

M.leprae akan beragregasi ke sekitar kapiler yang ter-

invasi, membentuk mikrogranuloma perivaskuler. Granu-

loma dapat menginfiltrasi lebih dalam ke stroma dan 

terjadilah keratitis interstitial yang akan berdampak buruk 

untuk penglihatan.
7,15

 

Nerve beading diyakini terjadi akibat kumpulan 

M.leprae yang sangat banyak pada saraf yang melintang 

stroma kornea. Terdapat kaitan yang erat antara corneal 

nerve beading dengan jumlah basil yang tinggi pada saat 

terdiagnosis dan sementara menjalani pengobatan MDT.
9
 

Beberapa laporan publikasi menyatakan bahwa 

hilangnya sensasi kornea dapat terjadi akibat kombinasi 

reaksi kusta tipe I dan II, facial palsy atau pada pasien 

lepromatosa.
17 

Derajat kerusakan kornea akibat pajanan 

sangat bergantung pada: (1) derajat kelemahan 

orbikularis, (2) sensasi kornea, (3) jumlah sekresi musin 

dan meibom; dan (4) reflek berkedip.
20

 

 

Kelainan pada badan siliaris dan iris 

M.leprae diduga berreplikasi dalam badan siliaris yang 

kaya akan pembuluh darah, kemudian menyebar ke struktur 

di sekitarnya, secara langsung atau melalui saraf dan 

hematogen.
7,14 

Basil yang berada dalam badan siliaris dan iris 

akan merusak beberapa jaringan saraf bersamaan dengan 

terjadinya iridosiklitis akibat efek antigenik.
14

 Adanya 

basilemia dalam iris dan badan siliaris, maka kedua jaringan 

tersebut menjadi sangat tervaskularisasi. Sfingter otot iris 

yang dikelilingi dan terinfiltrasi oleh granuloma lepromatosa 

secara perlahan mengalami kerusakan. Leproma miliari atau 

iris lepromata atau iris pearl merupakan kumpulan makrofag 

dan M.leprae yang berbentuk mikronodul di dekat pupil
15

 

akan menetap walaupun penyakitnya membaik.
3
 

Permukaan iris anterior yang terinfiltrasi oleh 

granuloma lepromatosa akan membentuk ulserasi yang 

dapat menyebabkan perlekatan struktur di dekatnya, 

disebut sinekia.
15 

Reaksi inflamasi yang terjadi saat reaksi 

kusta tipe II membuat jaringan edema dan hiperemik. 

Protein dan sel radang akan terlihat di aqueous humor.
7 

Iritis akut ini dapat rekuren kapan saja; dapat unilateral 

atau bilateral; dan tidak bergantung pada aktivitas 

penyakit ataupun reaksi ENL sistemik.
4
  

Pengobatan sama seperti pengobatan iritis akut secara 

umum; yakni atrofin sulfat 1% dua kali sehari, tetes mata 

steroid enam kali sehari dan steroid ointment pada malam 

hari. Steroid sistemik tidak diperlukan kecuali disertai 

dengan reaksi ENL.
4
 

Kadang lesi pada mata dapat menyebabkan atrofi iris 

serta badan siliaris.
7 

Atrofi iris lebih sering pada kusta 

MB, akibat durasi penyakit yang lama dan inflamasi 

kronik. Sekitar 2% atrofi iris ditemukan pasien kusta MB 

yang baru terdiagnosis, 2% terjadi sementara pengobatan 

MDT, dan 3% juga ditemukan setelah dua tahun sembuh 

secara bakteriologik. Hal tersebut diduga terjadi karena 

perubahan permukaan iris tetap berlanjut dan berkaitan 

dengan adanya presipitasi keratik.
21
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Keratitis dapat meninggalkan jaringan parut halus 

yang disebut nebula dan jaringan parut tebal yang disebut 

leukoma. Ulkus kornea superfisial bila terinfeksi dapat 

menjadi dalam dapat menyebabkan kebutaan. Bila ulkus 

kornea mengalami perforasi maka terjadi prolaps iris, 

kebocoran cairan aqueus, tekanan bola mata berkurang 

dan berakhir dengan phtisis bulbi (mata menyusut).
7
 

Umumnya inflamasi granulomatosa akan sembuh 

dengan pengobatan antikusta, namun ada beberapa kasus 

menetap dan menyebabkan chronic silent iritis. Inflamasi 

kronik juga bisa terjadi akibat adanya M.leprae persisten 

atau antigennya.
15

 

 

Kelainan pada episklera dan sklera 

Keterlibatan kedua jaringan ini sering pada pasien 

yang tidak diobati,
15 

sehingga akan tampak nodus pada 

sklera dekat limbus pada penyakit yang lanjut. Nodus 

tersebut tidak nyeri kecuali mengalami peradangan. Bila 

ukuran nodus bertambah besar, menyebabkan gesekan 

antara kelopak mata dengan kornea, sehingga kornea 

mengering, pecah dan menjadi ulkus.
7
 

Skleritis akut terjadi secara bilateral dan bersama 

reaksi ENL yang berat. Skleritis dapat nodular atau difus 

dan timbul dengan atau tanpa iritis akut serta dengan atau 

tanpa keratitis sklerosa. Bila disertai iritis (sklerouveitis) 

maka kornea menjadi kabur dan timbul glaukoma 

sekunder.
 

Skleritis yang berulang menyebabkan saraf 

siliaris rusak dan nyeri berkurang. Skleritis berat yang 

lama, akan membentuk stafiloma siliaris diikuti oleh 

penipisan dan translusensi sklera. Skleritis akut diobati 

dengan menggunakan steroid topikal (ditambah atrofin 

bila disertai iritis akut).
4
 

Episkleritis merupakan kondisi yang temporer, 

ditandai oleh kemerahan dan nyeri lokal, sering sebagai 

prekursor reaksi ENL sistemik dan sembuh secara 

spontan dan sempurna. Untuk menghilangkan gejala dan 

tanda, steroid topikal dapat digunakan.
4
 

 
Kelainan pada lensa mata 

Pupil normal berwarna hitam, sehingga bila tampak 

putih atau abu-abu menunjukkan adanya katarak.
3 
Katarak 

menjadi penyebab kebutaan pada pasien kusta termasuk 

yang telah menyelesaikan pengobatan MDT. Katarak juga 

lebih sering terjadi pada kusta MB.
20

 Iridosiklitis, uveitis 

kronik dan penggunaan steroid sistemik berperan dalam 

formasi katarak.
15,20

 Ketajaman visual mata dapat terganggu 

 

 

 

 

 

 

pada satu mata saja atau keduanya.
11

 Gangguan peng-

lihatan menurut kriteria WHO ditunjukkan pada tabel 5.
7 

 

Tabel 5. Derajat cacat mata menurut WHO 

Tingkat 0 Tidak ada kelainan pada mata (termasuk visus) 

Tingkat 1 Ada kelainan pada mata, tetapi tidak terlihat, 
visus sedikit berkurang 

Tingkat 2 Ada kelainan mata yang terlihat (misalnya 

lagoftalmus, iritis, kekeruhan kornea) dan atau 

visus sangat mengganggu. 

Ada hubungan erat antara tipe kusta dan komplikasi 

mata, seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut ini:
4 

Tabel 6. Komplikasi mata pada kusta 

Penyebab Komplikasi Pausi-

basiler 

Multi-

basiler 

Reaksi 

tipe I 

Lagoftalmus 

Hipo/anestesia kornea 

+ 

+ 

+ 

+ 

Reaksi 
tipe II 

Iritis akut 
Skleritis 

Iritis kronik 

- 
- 

- 

+ 
+ 

+ 

Basil 

dalam 
jumlah 

banyak 

Madarosis alis 

Dermatokhalasis 
Penyumbatan 

glandula lakrimalis 

Limbal leproma 

Keratitis leprosa 
Iris pearls 

Iritis neuroparalitik 

Atrofi iris 

- 

- 
- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

 

Pencegahan kebutaan 

Pasien kusta harus diskrining secara reguler, sehingga 

dapat terdeteksi kelainan kornea dan iridosiklitis secara 

dini. Pengobatan kelainan mata dan kontrol penyakit yang 

efektif akan menurunkan insidens kebutaan akibat 

penyakit kusta. Pemakaian kacamata protektif dapat 

mencegah terjadinya keratitis pajanan.
20 

Gangguan penglihatan dan kebutaan pada kusta 

dapat dicegah dengan cara: (1) pengobatan anti-kusta 

secara dini dan efektif, (2) pengobatan yang tepat untuk 

reaksi tipe I pada wajah dan reaksi tipe II sistemik yang 

berat, (3) pengobatan semua komplikasi mata dengan 

tepat, (4) menyembuhkan pasien kusta yang mengalami 

kebutaan katarak “backlog” dan (5) kerjasama yang baik 

antara tim kusta dan tim mata.
4 
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ABSTRAK 

Akne vulgaris merupakan inflamasi kronis pada unit pilosebasea, terutama terjadi pada masa pubertas 

dengan penyebab multifaktor. Selama ini, penggunaan antibiotik melawan Propionibacterium acnes (P. 
acnes) telah menjadi pilihan pada terapi akne vulgaris derajat sedang hingga berat. Efek penting antibiotik 

sebagai anti bakteri dan anti inflamasi pada akne vulgaris masih belum jelas. Penggunaan antibiotik jangka 

panjang dapat menyebabkan peningkatan terjadinya resistensi, khususnya golongan makrolid. Beberapa 

faktor yang dapat menyebabkan resistensi di antaranya pemberian obat yang tidak rasional, monitoring 

terbatas, kesalahan pemakaian antibiotik, dan transmisi komunitas. Faktor lain yang diduga dapat 

menyebabkan resistensi antibiotik adalah pembentukan biofilm yang dihasilkan oleh bakteri, sehingga 

peranannya pada akne vulgaris perlu diketahui. Untuk mencegah meningkatnya resistensi terhadap antibiotik 

pada pasien akne vulgaris perlu dilakukan berbagai upaya. Berdasarkan The global alliance to improve 

outcomes in acne, penggunaan antibiotik oral dan topikal tidak dianjurkan secara monoterapi atau bersamaan. 

Pemberian terapi kombinasi dengan retinoid topikal dan anti mikroba lain (misalnya benzoil peroksida) 

dianjurkan sebagai terapi lini pertama pada pasien dengan akne vulgaris derajat sedang dan berat. 

 

Kata kunci: akne vulgaris, antibiotik, resisten. 

 

 

 

 

ANTIBIOTIC RESISTANCE IN ACNE VULGARIS TREATMENT 

 
 

ABSTRACT 

Acne vulgaris is a chronic inflammatory condition in the pilosebasea unit, which primarily affects a 

person during puberty with a multifactorial etiology. The use of antibiotic against Propionibacterium acnes 

(P. acnes) has been an option in moderate to severe acne vulgaris therapy for many years. The important 

effect of antibiotics as anti-bacterial and anti-inflammatory on acne vulgaris remains unclear. Long used of 

antibiotics may lead to increased resistance, especially macrolide classes. Some factors that can lead to 

antibiotic resistance include irrational administration, limited monitoring, misused of antibiotics, and 

community transmission. Another factor that is suspected to cause antibiotic resistance is the formation of 

biofilms produced by bacteria, so its role in acne vulgaris needs to be known. There are some options that 

can be done to prevent the increased resistance with antibiotics in acne vulgaris patients. Based on the 

global alliance to improve outcomes in acne, the use of oral and topical antibiotics is not recommended as 

monotherapy or concurrent, providing combination therapy with topical retinoids and other anti-microbial 

agents (eg benzoyl peroxide) is recommended as first-line therapy in moderate and severe acne vulgaris. 

 

Keywords: acne vulgaris, antibiotics, resistance. 
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PENDAHULUAN 

Akne vulgaris merupakan inflamasi kronis dengan 

penyebab multifaktor pada unit pilosebasea, terutama 

terjadi pada masa pubertas.
1
 Berdasarkan derajat keparahan 

akne dapat dibedakan menjadi derajat ringan, sedang, dan 

berat. Antibiotik digunakan pada akne derajat sedang dan 

berat merupakan terapi pilihan pada tatalaksana akne 

selama lebih dari 50 tahun. Hal tersebut mengakibatkan 

resistensi antibiotik pada akne vulgaris semakin meningkat. 

Banyak negara melaporkan lebih dari 50% galur P. acnes 

resisten terhadap antibiotik golongan makrolid.
2
 

Salah satu faktor penting yang berkontribusi me-

ningkatkan resistensi adalah penggunaan antibiotik yang 

tidak rasional dan antibiotik secara tunggal, sehingga The 

global alliance to improve outcomes in acne merekomen-

dasikan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi kemungkinan resistensi terhadap P. acnes.
3
 

AKNE VULGARIS 

Akne vulgaris merupakan suatu peradangan menahun 

unit pilosebasea yang umumnya terjadi pada masa remaja. 

Gambaran klinis lesi yang polimorfik, terdiri atas komedo, 

papul, pustul dan nodul dengan luas dan derajat yang 

keparahan yang bervariasi. Predileksi akne vulgaris yaitu 

di wajah, leher, dada, bahu, punggung dan lengan atas. 

Akne vulgaris dapat sembuh sendiri dan meninggalkan 

jaringan parut yang hipertropik atau hipotropik.
1,2

 

 
Epidemiologi  

 Akne vulgaris umumnya terjadi pada usia pubertas. 

Pada perempuan akne vulgaris dapat menjadi tanda 

pertama pubertas dan dapat terjadi satu tahun sebelum 

menarche (haid pertama). Prevalensi puncak sering terjadi 

pada usia anak hingga remaja akhir (14-19 tahun) dan 

mengenai dewasa lebih dari 85%. Insiden akne vulgaris 

kemudian menurun seiring bertambahnya usia, namun 

dapat juga menetap pada usia dekade ketiga atau lebih.
1,4 

 Suatu studi epidemiologi yang dilakukan oleh Burton 

JL dkk., di Inggris (1971) pada 1551 pasien usia sekolah 

(8-18 tahun) menemukan sekitar 95%-100% remaja lelaki 

dan 83%-85% remaja perempuan usia 16-17 tahun 

menderita akne vulgaris. Walaupun banyak kasus akne 

vulgaris mengalami resolusi saat memasuki usia dewasa, 

penelitian Collier CN dkk., di Inggris (2007) menemukan 

akne vulgaris pada 42,5% lelaki dan 50,9% perempuan 

berlanjut hingga usia dua puluhan. Pada usia 40 tahunan, 

1% lelaki dan 5% perempuan tetap masih menderita 

penyakit ini.
5
        

             

                                                             

 

 

Etiopatogenesis 

 Terdapat 4 faktor utama yang berperan dalam 

patogenesis akne vulgaris, yaitu hiperproliferasi epidermis 

folikular, produksi sebum yang berlebihan, inflamasi, 

kehadiran dan aktivitas P. acnes.
2,6 

 
Hiperproliferasi epidermal folikular akan menghasil-

kan komedo. Epitel bagian atas dari folikel rambut (infundi-

bulum), menjadi hiperkeratotik dengan meningkatnya 

kohesi dari keratinosit, sehingga menyebabkan tersumbat-

nya muara folikel. Rangsangan terhadap hiperproliferasi 

keratinosit dan meningkatnya adhesi tidak diketahui, 

namun beberapa faktor yang diduga yaitu rangsangan 

hormon androgen, penurunan asam linoleat, peningkatan 

aktifitas IL-1α dan pengaruh P. acnes.
2 

 Faktor kedua yang berperan dalam patogenesis akne 

vulgaris adalah produksi sebum yang berlebihan. Komponen 

sebum berupa trigliserida dan lipoperoxidase memainkan 

peranan penting dalam patogenesis akne. Trigliserida 

dipecah menjadi asam lemak bebas atau free fatty acid 

(FFA) oleh P. acnes, yang merupakan flora normal folikel 

sebasea. Asam lemak tersebut kemudian mendorong ter-

jadinya kolonisasi P. acnes. Lipoperoksidase menghasilkan 

sitokin proinflamasi dan mengaktivasi jalur peroxisome 

proliferator-activated reseptor (PPAR), yang menghasilkan 

peningkatan sebum.
2 

 Mikrokomedo akan terus berkembang dengan keratin 

yang padat, sebum dan bakteri yang pada akhirnya 

menyebabkan dinding folikel pecah. Proses tersebut 

dengan cepat merangsang proses inflamasi. Dalam 24 jam 

setelah ruptur dinding folikel maka limfosit segera 

berkumpul, limfosit CD4
+ 

ditemukan di sekitar folikel 

rambut sedangkan CD8
+ 

di sekitar perivaskuler. Satu 

hingga dua hari setelah ruptur komedo, neutrofil menjadi 

sel yang dominan di sekitar mikrokomedo tersebut.
2,7 

Dinding sel P. acnes memiliki antigen karbohidrat 

yang merangsang terbentuknya antibodi. Antibodi anti 

propionibacterium meningkatkankan respon inflamasi 

dengan mengaktifkan kaskade proinflamasi. Propioni-

bacterium acnes berperan dalam patogenesis akne dengan 

menghasilkan enzim lipase, protease, hialuronidase yang 

penting untuk mengubah trigliserida menjadi asam lemak 

bebas yang berperan dalam proses inflamasi dan 

mengeluarkan faktor kemotaktik.
2,7

 

 

Manifestasi Klinis 

Lesi akne vulgaris dapat berupa lesi noninflamasi 

dan lesi inflamasi. Lesi noninflamasi berupa komedo, 

yaitu komedo tertutup (whiteheads) dan komedo terbuka 

(blackheads). Komedo terbuka berupa lesi yang sedikit 

meninggi atau datar dengan bagian tengah folikel 

berwarna gelap. Komedo tertutup berupa papul kecil sedikit  
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meninggi dan berwarna pucat, dengan meregangkan kulit 

mudah mendeteksi lesi ini.
1,2 

Lesi inflamasi berupa papul, 

pustul dan nodul/nodulokistik. Di sekitar papul dan pustul 

terdapat eritema yang menandakan suatu inflamasi. 

Nodus ditandai dengan lesi papul eritematosa dan nyeri 

berdiameter lesi besar dari 5 mm.
8
 

Banyak terdapat klasifikasi akne vulgaris, namun 

berdasarkan tata laksana akne di Indonesia klasifikasi 

yang dipakai adalah menurut Lehmann dkk.
9 

 
Tabel 1. Rekomendasi acne grading Indonesian Acne Expert 

Meeting (IAEM) menurut Lehmann. 

Derajat 

Akne 

vulgaris 

 Kriteria   

Ringan Komedo < 20   Pustule < 15 Kista = 0 Total < 30 

Sedang Komedo 20-100   Pustule 15-50 Kista < 5 Total 30-125 

Berat Komedo > 100   Pustule > 50 Kista > 5 Total > 125 

Dikutip dengan perubahan kepustakaan nomor 9 

Penatalaksanaan 

 Pengobatan akne vulgaris berdasarkan kepada pato-

fisiologinya, yaitu memperbaiki keratinisasi folikular, me-

nurunkan aktifitas kelenjar sebasea, menurunkan jumlah 

populasi bakteri khususnya P. acnes dan mengurangi 

inflamasi.
2,7 

 
Pengobatan akne vulgaris diberikan berdasarkan 

derajat keparahannya, akne vulgaris derajat ringan, sedang 

dan berat. Pengobatan ini dapat berupa terapi topikal dan 

terapi sistemik.
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.  Pengobatan akne vulgaris berdasarkan derajat keparahan. 

  Akne vulgaris  

 Derajat ringan Derajat sedang Derajat berat 

Lini pertama Retinoid topikal atau 

kombinasi* 

Topikal retinoid + antimikrobial 

topical atau kombinasi* 

Oral antibiotik+ topikal 

retinoid±BPO atau kombinasi* 

Lini kedua Dapson topikal/azelaiz 
acid/salicylic acid 

Dapson topikal/azelaiz 
acid/salicylic acid 

Oral antibiotik+retinoid 
topikal±BPO atau kombinasi* 

Terapi lainnya Ekstraksi komedo Laser/light therapy, 

photodynamic teraphy 

Ekstraksi komedo, 

Laser/light therapy, 

photodynamic teraphy 

 
Terapi memeliharaan Topikal retinoid±BPO atau 

kombinasi* 

Retinoid topikal±BPO atau 

kombinasi* 

Retinoid topikal±BPO atau 

kombinasi* 

*BPO/eritromisin,BPO/clindamisin,adapalen/BPO, tretinoin/klindamisin. 

  Dikutip dengan perubahan dari kepustakaan nomor 2 

 

RESISTENSI ANTIBIOTIK PADA AKNE 

VULGARIS 

Resistensi antibiotik adalah terjadinya perubahan 

kepekaan mikroorganisme akibat antibiotik sehingga di-

butuhkan konsentrasi yang lebih tinggi untuk menghambat 

pertumbuhan bakteri yang resisten dibandingkan dengan 

galur yang peka.
10

 Akuisisi plasmid adalah cara yang 

paling sering menyebabkan resistensi antibiotik dan tidak 

ditemukan pada galur P. acnes yang resisten. Pada 

resistensi antibiotik, terjadi mutasi pada gen yang 

mengkode 23S rRNA (untuk eritromisin) dan 16S rRNA 

(untuk tetrasiklin). Seorang pasien dicurigai resisten 

terhadap antibiotik jika selama pengobatan tidak ada 

perbaikan klinis yang tampak, ketika respon awal diikuti 

dengan kekambuhan saat terapi dilanjutkan, atau ketika 

pasien diterapi dengan beberapa macam antibiotik tidak 

ada perbaikan klinis yang berarti, dan ketika pasien 

menunjukkan respon yang lemah.
11

 

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan resistensi 

antibiotik, di antaranya:
 
(1). Penggunaan antibiotik yang 

tidak tepat, pengobatan antibiotik jangka lama >12 

minggu, dosis di bawah yang direkomendasikan, 

antibiotik sebagai monoterapi, penggunaan antibiotik oral 

dan topikal secara bersamaan, dan penggunaan terus 

menerus antibiotik dengan struktur kimia berbeda); (2). 

Monitoring terbatas (sistem tracking surveillance 

penggunaan antibiotik, peningkatan serta penyebaran 

galur yang resisten, dan kontrol infeksi silang yang tidak 

memadai); (3). Ketidakpatuhan pasien, tidak mengguna-
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kan antibiotik dengan dosis tepat, penggunaan beberapa 

antibiotik bersamaan, dan akses yang mudah untuk 

membeli antibiotik; (4). Transmisi komunitas (kontak 

yang erat antara individu akan menyebabkan penyebaran 

galur yang resisten, perjalanan ke luar negeri dan fasilitas 

komersil mempermudah serta mempercepat penyebaran 

ke seluruh dunia).
11

 

Penggunaan antibiotik topikal dan oral masih menjadi 

terapi standar dalam pengobatan akne vulgaris derajat 

sedang-berat selama lebih dari 50 tahun. Hal ini 

menyebabkan resistensi antibiotik meningkat. Banyak 

negara melaporkan bahwa lebih dari 50% galur P. acnes 

resisten khususnya terhadap golongan makrolid topikal, se-

hingga terapi menjadi kurang efektif.
3,11

 Berbagai antibiotik 

tersebut bekerja dengan menghambat pertumbuhan P.acnes 

dan produksi mediator-mediator yang mereka hasilkan. 

Selain itu, antibiotik juga bekerja sebagai imuno-

modulator dan anti-inflamasi. Efek resistensi antibiotik 

terhadap P. acnes pada pasien akne vulgaris dapat berupa 

penurunan respon atau kekambuhan segera setelah terapi, 

potensi peningkatan patogenisitas P. acnes, serta 

kemungkinan pemindahan resistensi pada organisme 

patogen lainnya.
3
 

Resistensi antibiotik pada akne vulgaris pertama kali 

dilaporkan oleh Crawford pada tahun 1979 di USA, 

bahwa eritromisin ditemukan resisten pada suatu isolat 

tunggal. Berikutnya pada tahun 1980 dilaporkan P. acnes 

resisten terhadap tetrasiklin. Sejak saat itu, antibiotik 

resisten terhadap P. acnes telah dilaporkan di banyak 

negara lain di dunia dengan angka yang berbeda-beda. 

Insiden global resistensi P. acnes pada antibiotik 

meningkat dari 20% pada tahun 1978 hingga 62% pada 

tahun 1996. Prevalensi tertinggi ditemukan pada negara-

negara di Eropa, dengan resistensi terhadap eritromsin 

dan klindamisin sebanyak 45-91%, sedangkan pada 

tetrasiklin sebanyak 5-26.4%. Di Asia terdapat perbedaan 

yang besar pada prevalensi antibiotik resisten P. acnes; 

sebagai contoh di Jepang antibiotik resisten terhadap 

eritromisin dan klindamisin hanya sekitar 4%, sedangkan 

tetrasiklin dan doksisiklin  sebesar 2%. Di  Korea hanya 

ditemukan 1 dari 33 galur (3,25%) yang diisolasi resisten 

terhadap klindamisin, sehingga disimpulkan resistensi 

antibiotik belum terlalu banyak di Korea. Sedangkan di 

Singapura antibiotik resisten P. acnes dengan eritromisin 

dan klindamisin sering ditemukan dengan prevalensi 

>50% dan tetrasiklin dan doksisiklin > 11,5%.
3,11-14

 

Pemberian antibiotik yang tidak rasional sering 

dilakukan pada akne vulgaris. Di Amerika Serikat, 

dermatologis mewakili < 1% seluruh populasi dokter, 

namun meresepkan hampir 5% dari seluruh antibiotik. 

Sementara di Inggris, setidaknya 8% dari seluruh 

peresepan antibiotik diberikan oleh dermatologis.
12

 

Penelitian oleh Luk MT, dkk (Hong Kong, 2011) 

menemukan dari 111 spesimen yang didapatkan dari 111 

pasien, 86 adalah galur P. acnes. Empat puluh tujuh dari 

86 (54.8%) galur ditemukan resisten terhadap satu atau 

lebih antibiotik. Empat puluh enam (53.5%), 18 (20.9%), 

14 (16.3%), 14 (16.3%), dan 14 (16.3%) berturut-turut 

galur resisten terhadap klindamisin, eritromisin, 

tetrasiklin, doksisiklin, dan minoksiklin. Sepuluh galur 

(11.6%) memiliki resistensi silang di antara golongan 

antibiotik macrolide-lincosamides-streptogamines (MLS), 

1 (1.2%) galur memliki resistensi silang dengan kelompok 

siklin dan 14 (16.4%) memiliki resistensi silang antara 

kelompok MLS dan siklin.
11 

 

PERANAN BIOFILM PADA RESISTENSI 

ANTIBIOTIK 

Biofilm merupakan kumpulan dari sel-sel mikrobial 

yang melekat secara ireversibel  pada suatu permukaan 

dan terbungkus dalam matriks extracellular polymeric 

substances (EPS) yang dihasilkannya sendiri serta mem-

perlihatkan adanya perubahan fenotip seperti perubahan 

tingkat pertumbuhan dan perubahan transkripsi gen dari 

sel planktonik atau sel bebasnya. Pembentukan biofilm 

dimulai dari beberapa bakteri yang hidup bebas (sel 

planktonik) dan melekat pada suatu permukaan, kemudian 

memperbanyak diri dan membentuk satu lapisan tipis 

(monolayer) biofilm. Pada saat ini, pembelahan akan 

berhenti selama beberapa jam dan pada masa ini terjadi 

banyak sekali perubahan pada sel planktonik, yang akan 

menghasilkan transisi sel planktonik menjadi sel dengan 

fenotip biofilm. Sel biofilm berbeda secara metabolik dan 

fisiologik dari sel planktoniknya.
14

 

Beberapa faktor yang diperkirakan bertanggung 

jawab terhadap resistensi biofilm adalah:  

1. Penurunan penetrasi dari antimikroba  

Biofilm terbungkus dalam matriks eksopolimer yang 

dapat menghambat difusi substansi dan mengikat 

antibiotik. Misalnya pada fluorokuinolon yang dapat 

dengan mudah merusak biofilm, sehingga antibiotik 

ini paling efektif dalam menghambat pertumbuhan 

biofilm. Tapi pada antibiotik jenis lain, difusi yang 

lambat ini dapat memberikan kesempatan bagi 

enzim-enzim seperti beta laktamase untuk meng-

hancurkan antibiotika. Sinergi tersebut, misalnya 

terjadi pada  P. aeruginosa yang resisten terhadap 

antibiotika beta laktam.  

2. Penurunan tingkat pertumbuhan organisme dalam 

biofilm  

Antimikroba lebih efektif dalam membunuh sel-sel 

yang tumbuh dengan cepat. Beberapa antibiotika 

memerlukan secara mutlak sel-sel yang tumbuh dalam 

mekanisme penghambatannya. Contohnya seperti 

penisilin dan ampisilin tidak dapat membunuh sel yang 

tidak sedang tumbuh, sementara spektrum beta laktam 

yang luas seperti sefalosporin, aminoglikosida dan 

fluorokuinolon dapat membunuh sel yang tidak 

sedang tumbuh, walaupun lebih lambat.  
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3. Ekspresi dari gen resistensi yang spesifik dari biofilm  

Hal ini dapat terlihat pada resistensi biofilm bakteri 

P. aeruginosa, multi drug resistance (MDR) pump me-

mainkan peranan penting pada konsentrasi antibiotik 

yang rendah. Beta-galaktosidase berperan dalam respon 

P. aeruginosa terhadap imipenem dan piperacilin. 

 

UPAYA PENCEGAHAN RESISTENSI 

The global alliance to improve outcomes in acne 

merekomendasikan beberapa strategi yang dapat dilaku-

kan untuk mengurangi kemungkinan resistensi terhadap 

P.acnes: (1). Mengombinasikan retinoid topikal dengan 

antibiotik, (2). Membatasi penggunaan antibiotik untuk 

jangka waktu yang singkat dan menghentikannya apabila 

tidak ada atau sedikit perbaikan, (3). Memberikan produk 

yang mengandung benzoil peroksida, (4). Antibiotik oral 

dan topikal sebaiknya tidak digunakan sebagai monoterapi, 

(5). Menghindari penggunaan antibiotik oral dan topikal 

bersamaan, terutama jika kandungan kimianya berbeda, 

(6). Jangan mengganti antibiotik tanpa pertimbangan yang 

cukup, (7). Gunakan retinoid topikal sebagai terapi main-

tenance, dengan penambahan benzoil peroksida sebagai 

antimikroba jika diperlukan, (8). Hindari penggunaan 

antibiotik sebagai terapi maintenance.
3,12,15

 

 

PENUTUP 

Resistensi antibiotik terhadap akne semakin meningkat 

dari waktu ke waktu. Upaya pencegahan disertai dengan 

pemberian antibiotik yang rasional sangat diperlukan.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

1. Wasitaatmadja SM. Akne, erupsi akneiformis, roasea, 
rinofima. Dalam: Djuanda A, Hamzah M, Aisah S, 

penyunting. Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin. Edisi ke-6. 

Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; 

2010.h.253-9.  

2. Zaenglein AL, Graber EM, Thiboutot DM. Acne vulgaris 

and acneiform eruptions. Dalam: Wolff K, Goldsmith LA, 

Katz SI, Gilchrest BA, Paller AS, sLeffel DJ, penyunting. 
Fitzpatrick Dermatology in general medicine. Edisi ke-8. 

New York: McGraw Hill; 2012.h.897-917.  

3. Walsh TR, Efthimiou J, Dréno B. Systematic review of 

antibiotic resistance in acne: an increasing topical and oral 
threat. Lancet Inf Dis. 2016:1-11. 

4. Tan JKL, Bhate K. A global perpective on the 

epidemiology of acne. Brit J  Dermatol. 2015;172:3-13.  

5. Bowe WP, Shalita AR. Introduction: epidemiology, cost, 
and psychosocial implication. Dalam: Shalita RA, Rosso 

JQ, Webster GS, penyunting. Acne Vulgaris. Edisi ke-1. 

New-York: Informa Healthcare; 2011h.1-3.  

6. Zaenglein AL, Pathy AL, Schlosser BJ, Alikan A. 
Guidelines of care for the management of acne vulgaris. J 

Am Acad Dermatol. 2016;2:1-15.  

7. Nast A, Dreno B, Degitz K, Erdman R, Finlay Y. European 

evidence based guidelines for the treatment of acne. 
JEADV. 2012;26:1-29. 

8. Shah J, Parmar D. A complete review on acne vulgaris. 

JAMDSR. 2015;3:20-24.  

9. Kelompok Studi Dermatologi Kosmetik Indonesia. 

Indonesian Acne Expert Meeting. 2012.  

10. Galderma Media Center Antibiotic resistance and acne 

treatment Tackling the challenge. 2014:1-5. 

11. Luk MT, Hui M, Lee CS, Fu LH, Liu ZH, Lam LY, dkk. 
Antibiotic-resistant Propionibacterium acnes among acne 

patients in a regional skin centre in Hong Kong. JEADV. 

2011:1-6. 

12. Zaenglein AL, Thiboutot DM.  Expert Committee Recommen-
dations for Acne Management. Pediatrics.2006;118(3):1188-

99 

13. Dreno B, Bettoli V, Ochsendorf F, Layton A, Mobacken H, 

Degreef H. European recommendations on the use of oral 
antibiotics for acne. Eur J Dermatol. 2004;14:391-9. 

14. Chadha T. Bacterial Biofilms: Survival Mechanisms and 

Antibiotic Resistance. J Bacteriol Parasitol. 2014;5:3 

15. Zaenglein AL,  Pathy AL, Schlosser BJ, Alikhan A, Baldwin 
HE, Berson DS, dkk. Guidelines of care for the management 

of acne vulgaris. J Am Acad Dermatol.2016;74:945-73. 

 

MDVI                                                                                                 Vol. 45. No. 2 Tahun 2018: 111– 115 



116 

 


