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DANDRUFF 

 IS THAT PITYRIASIS AMIANTACEA? 

Made Swastika Adiguna 

Bagian Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin FK UNUD/RSUP Sanglah Denpasar 

 

ABSTRAK 

Kelainan pada kulit kepala dapat dialami oleh semua orang dan berpotensi mengakibatkan 

berbagai masalah bagi penderitanya. Contoh kelainan pada kulit kepala yang akan dibahas 

dalam artikel ini adalah dandruff dan pityriasis amiantacea. Keduanya merupakan jenis 

penyakit dengan entitas klinis yang berbeda. Dandruff adalah penyakit dengan skuama ringan 

sampai sedang pada kulit kepala dengan derajat iritasi dan eritema bervariasi, tanpa adanya 

peradangan atau hanya minimal. Kelainan ini disebabkan oleh interaksi antara jamur 

Malassezia, sebum dan kerentanan individu. Banyak pilihan pengobatan yang tersedia untuk 

mengatasi dandruff dengan efektivitas yang cukup baik, antara lain meliputi agen keratolitik, 

antiinflamasi, antiproliferatif (regulator keratinisasi), regulator sebum serta preparat 

antifungal. Pityriasis amiantacea adalah reaksi inflamasi pada kulit kepala disertai skuama 

tebal, putih berkilat yang melekat erat pada kulit kepala sehingga tampak seperti asbestos. 

Penyakit ini paling sering didapatkan sebagai komplikasi dari psoriasis, dermatitis seboroik, 

dan dermatitis atopik dengan patogenesis yang belum diketahui secara pasti.
 
Pityriasis 

amiantacea seringkali resisten terhadap pengobatan dan terapi umumnya ditujukan pada 

penyakit yang mendasarinya. Dapat pula ditambahkan agen keratolitik, kortikosteroid dan 

agen imunosupresif lain, parafin cair, serta pencucian rambut secara teratur untuk 

menghilangkan skuama yang tebal dan melekat kuat. 

 

Kata kunci: dandruff, pityriasis amiantacea, etiopatogenesis, gambaran klinis, 

penatalaksanaan. 
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ABSTRACT 

Scalp diseases are common in general population and may cause various problems to the 

patients. This review will summarize two kinds of scalp disorder, dandruff and pityriasis 

amiantacea. These two conditions are considered as different clinical entity and will be 

discussed separately. Dandruff is characterized by mild to moderate scales on scalp with 

some degrees of irritation and erythema, accompanied by none to mild inflammation. This 

condition is multifactorial, influenced by interactions of Malassezia, sebum production and 

individual susceptibility. Several treatment modalities with proven efficacy are available for 

dandruff, including keratolytic, anti-inflammatory, anti-proliferative (regulator of 

keratinization), sebum regulator and antifungal agents. Pityriasis amiantacea is regarded as a 

inflammatory reaction presents with thick, shiny white, asbestos-like scales which adhere to 

the scalp. Most of this condition occurs as a complication of psoriasis, seborrhoeic dermatitis, 

or atopic dermatitis, however its exact pathogenesis still yet to be solved. It usually resistent 

to therapy and the underlying cause needs to be treated. The patients may benefit from 

keratolytic agents, corticosteroid or other immunosuppresant, liquid paraffin, and regular 

shampooing to remove  

the thick, adherent scales. 

 

Key word: dandruff, pityriasis amiantacea, etiopathogenesis, clinical feature, therapy. 
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PENDAHULUAN 

Kelainan pada kulit kepala dapat dialami oleh semua orang dan berpotensi mengakibatkan 

berbagai masalah bagi penderitanya, baik secara sosioekonomi maupun psikologis. Dandruff 

atau ketombe merupakan salah satu keluhan pada kulit kepala yang umum dijumpai. Kondisi 

ini ditandai dengan adanya serpihan pada kulit dan rambut kepala yang disertai kekeringan 

dan rasa gatal.
1
 Dandruff sering disebut juga dengan pityriasis simplex capillitii, p. capitis, p. 

sicca maupun p. furfuracea, dan dapat bermanifestasi sebagai skuama ringan sampai sedang 

pada kulit kepala dengan derajat iritasi dan eritema yang bervariasi.
2,3

 Secara umum dandruff 

sering dianggap sebagai bentuk paling ringan dari dermatitis seboroik pada kulit kepala 

dengan peradangan yang minimal atau bahkan tanpa peradangan dan bersifat subklinis.
1,4

 

Pengelupasan dan skuama yang terjadi pada dandruff adalah akibat percepatan pertumbuhan 

epidermis yang menandakan spektrum lebih aktif dari deskuamasi fisiologis.
5
 Hal ini 

dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu jamur Malassezia, produksi sebum dan kerentanan individu 

yang saling berinteraksi dalam menyebabkan dandruff.
2,6

 

 Pityriasis amiantacea yang juga merupakan kelainan pada kulit kepala pertama kali 

dideskripsikan oleh Alibert pada tahun 1832 dan mendapat penamaan sesuai gambaran 

klinisnya, yaitu skuama tebal yang menyerupai asbestos (amiante dalam bahasa Yunani).
7,8 

Keadaan ini merupakan suatu penyakit dengan entitas klinis yang berbeda dari dandruff dan 

ditandai dengan adanya reaksi inflamasi pada kulit kepala disertai skuama tebal, putih 

berkilat yang melekat erat pada kulit kepala atau batang rambut sehingga tampak menebal 

dan lengket seperti tertutup lilin.
7,9

 Pityriasis amiantacea yang diistilahkan pula sebagai tinea 

amiantacea, asbestos scalp, porrigo amiantacea, tinea asbestina dan keratosis follicularis 

amiantacea paling sering didapatkan sebagai sekuel atau komplikasi dari psoriasis, dermatitis 

seboroik, maupun dermatitis atopik.
2,10

 Penyebab lainnya meliputi infeksi pioderma atau 

jamur, liken planus, liken simpleks kronik dan pityriasis rubra pilaris.
7,11 

Mekanisme 

pembentukan skuama pada penyakit ini belum diketahui secara pasti.
  

Penatalaksanaan dandruff bertujuan untuk mengembalikan kulit kepala ke kondisi 

yang sehat melalui terapi pada tiga faktor penyebab, yaitu dengan bahan yang bersifat 

keratolitik, antiinflamasi, antiproliferatif (regulator keratinisasi), regulator sebum serta 

preparat antifungal.
1,4,12 

Sediaan berbentuk shampo dengan bahan aktif yang bervariasi 

merupakan pilihan yang sesuai dan mudah diaplikasikan untuk mengatasi dandruff.
6 

 Pityriasis amiantacea seringkali resisten terhadap terapi sehingga belum ada panduan 

terapi yang spesifik untuk penyakit ini.
13

 Terapi ditujukan terhadap penyakit yang 
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mendasarinya, dengan penambahan agen keratolitik, kortikosteroid topikal, parafin cair dan 

pencucian rambut secara teratur untuk menghilangkan skuama yang tebal dan melekat 

kuat.
10,11

  

Artikel berikut akan membahas lebih lanjut mengenai dandruff dan pityriasis 

amiantacea, meliputi etiopatogenesis, gambaran klinis, diagnosis dan penatalaksanaan kedua 

penyakit tersebut.  

 

DANDRUFF 

Dandruff merupakan salah satu kelainan tersering pada kulit kepala yang mengenai sekitar 

50% populasi, terutama laki-laki usia 20 hingga 60 tahun.
14,15

 Kata dandruff berasal dari 

bahasa Anglo-Saxon ‘tan’ yang berarti penyakit kulit dan ‘drof’ yang berarti kotor.
4 

Dandruff 

tampak sebagai serpihan pada kulit kepala dan rambut sehingga tampak kotor dan tidak 

higienis, disertai rasa gatal yang menyebabkan ketidaknyamanan dan menurunkan 

kepercayaan diri penderitanya.
6,16

 Masalah sosial dan psikologis akibat dandruff lebih besar 

dibandingkan masalah kesehatan yang ditimbulkannya.
6
 

 

Etiopatogenesis  

Lapisan epidermis pada kulit kepala normal akan mengalami turnover dan renewal secara 

terus-menerus dan berganti dengan sendirinya. Sel-sel stratum korneum terdorong ke atas dan 

akhirnya akan mati dan terkelupas. Pada sebagian besar orang, pengelupasan ini terlalu kecil 

untuk dapat dilihat sehingga tidak menimbulkan masalah. Pada penderita dandruff didapatkan 

epidermis yang mengalami kelainan, berupa percepatan pertumbuhan, hiperproliferasi, 

peningkatan lipid inter- dan intraseluler, parakeratosis, serta peningkatan eksfoliasi.
3,12

 

Kombinasi hal tersebut akan mengakibatkan hancurnya struktur kolumner dari stratum 

korneum dan peningkatan pembentukan agregasi sel membentuk lempengan.
12

 Deskuamasi 

sel akan tampak sebagai serpihan kering berwarna putih atau abu-abu pada kulit kepala dan 

rambut, yang kemudian disebut sebagai dandruff.  

Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya dandruff, yaitu jamur Malassezia, 

produksi sebum dan kerentanan individu.
2,6

 Interaksi saling ketergantungan antara faktor-

faktor tersebut mendasari terbentuknya dandruff. Malassezia merupakan organisme komensal 

yang dijumpai pada kulit kepala orang normal maupun penderita dandruff, namun pada 

penderita dandruff jumlah Malassezia ini meningkat 1,5 sampai 2 kali lipat dibandingkan 

pada orang tanpa dandruff.
5 

Pertumbuhan spesies Malassezia dapat dieksaserbasi oleh 

hipersekresi sebum dan hiperproliferasi stratum korneum. Hal ini terkait dengan sifat lipofilik 
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Malassezia yang memerlukan lipid sebum sebagai sumber nutrisi sehingga peningkatan 

produksi sebum akan memicu proliferasi ragi ini.
1 

Jenis kelamin laki-laki memiliki kelenjar 

sebasea yang lebih besar dan hormon androgen (5-α-dihidrotestosteron) yang lebih tinggi, 

sedangkan usia dua puluhan merupakan waktu maksimum aktivitas kelejar sebasea, sehingga 

terjadi peningkatan produksi sebum dan menjelaskan tingginya prevalensi dandruff pada 

kelompok tersebut.
4,12,16 

Malassezia menghasilkan enzim lipase yang menghidrolisis trigliserida pada sebum 

menjadi asam lemak tidak jenuh, yaitu asam oleat dan derivat asam arakidonat yang 

merupakan mediator poten untuk timbulnya proses inflamasi, serta asam lemak jenuh yang 

diperlukan ragi untuk berproliferasi.
3
 Asam oleat selanjutnya akan menarik neutrofil yang 

dapat menghasilkan spesies oksigen reaktif dan sitokin yang menyebabkan inflamasi dermal 

dan berperan dalam komponen inflamasi dermatitis seboroik dan dandruff.
15

 Asam oleat juga 

menyebabkan hiperproliferasi keratinosit yang memicu deregulasi keratin, sehingga korneosit 

yang ada di epidermis bergabung membentuk serpihan kulit besar yang selanjutnya 

berdeskuamasi dan menandakan timbulnya dandruff.
15,17

   

Terdapat berbagai faktor yang memicu perubahan status komensal Malassezia 

menjadi saprofit dan menyebabkan individu tertentu menjadi lebih rentan untuk menderita 

dandruff.
6 

Faktor tersebut antara lain kualitas intrinsik startum korneum, permeabilitas kulit, 

serta respon imun terhadap Malassezia.
1,3

 Pengaruh lingkungan seperti iklim dan musim, 

paparan matahari yang berlebihan, perubahan hormonal, stres psikologis, iritasi akibat 

shampo berlebihan, kotoran dan debu, terlalu sering menyisir rambut, kelainan neurologis 

serta keadaan imunosupresi juga meningkatkan kejadian dandruff.
4,16

 Peningkatan insiden 

dan keparahan dari dandruff pada individu seropositif HIV menunjukkan pertumbuhan 

Malassezia yang tidak terkendali pada pasien imunokompromais bertanggung jawab terhadap 

kondisi tersebut. Hal lain yang dapat memperberat dandruff adalah kondisi kulit kepala yang 

kering, mengakibatkan berkurangnya lapisan minyak yang bersifat protektif (seramid) 

sehingga kulit kepala mudah mengalami iritasi.
6 

 

Diagnosis 

Dandruff didiagnosis dengan pemeriksaan fisik pada kulit kepala. Kondisi ini ditandai dengan 

adanya serpihan kecil berwarna putih atau abu-abu yang berakumulasi secara difus, terbatas 

hanya pada kulit kepala, sering disertai kekeringan dan rasa gatal.
1,3

 Tingkat keparahan dapat 

bervariasi dengan peradangan yang minimal atau bahkan tanpa peradangan sama sekali dan 

bersifat subklinis.
4,12

 Dapat dijumpai kehilangan rambut akibat dandruff yang disebabkan dari 
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penggunaan lipid yang berlebihan oleh Malassezia pada epidermis dan dermis sehingga 

melemahkan akar rambut dan terjadi kerontokan.
16 

 Pemeriksaan histopatologis pada dandruff akan menunjukkan parakeratosis yang 

minimal pada fokus-fokus skuama tanpa adanya spongiosis maupun infiltrat inflamasi.
2
 

 

Penatalaksanaan 

Terdapat tiga faktor yang terlibat dalam patogenesis dandruff sehingga sejumlah bahan dapat 

digunakan untuk penatalaksanaannya, antara lain keratolitik, antiinflamasi, antiproliferatif 

(regulator keratinisasi), regulator sebum serta preparat antifungal.
1,4,12 

Sediaan berbentuk 

shampo dengan bahan aktif yang bervariasi merupakan pilihan yang sesuai dan mudah 

diaplikasikan untuk mengatasi dandruff sehingga lebih disukai dibandingkan produk topikal 

lainnya seperti cairan, salep dan foam.
6
 Shampo secara simultan dapat membersihkan rambut 

dan kulit kepala dengan mengemulsikan sekresi minyak dan juga dapat mengatasi penyakit 

yang mendasarinya. Dandruff memberikan respon lebih baik dengan pemberian shampo yang 

lebih sering atau dibiarkan berbusa untuk waktu yang lebih lama.
2
 Dianjurkan kepada pasien 

untuk memakai shampo sampai berbusa, kemudian dibiarkan dahulu 5-10 menit barulah 

dibilas.
3
 Shampo biasanya digunakan setiap hari selama 2 minggu, kemudian dilanjutkan 1-2 

kali dalam seminggu untuk pemeliharaan.  

 

1. Keratolitik 

Patogenesis dandruff melibatkan hiperproliferasi keratinosit yang mengakibatkan deregulasi 

dari keratinisasi. Korneosit menjadi menggumpal sehingga terlihat sebagai lempengan-

lempengan yang luas di kulit. Agen keratolitik seperti asam salisilat dan sulfur, dapat 

melembutkan, melarutkan dan melepaskan perlekatan antara korneosit sehingga terbilas dan 

hilang dengan shampo.
4
  

Asam salisilat 

Asam salisilat adalah agen keratolitik asam beta hidroksi yang berguna untuk menghilangkan 

skuama pada kulit yang hiperkeratotik.
4
 Agen ini mengurangi perlekatan antar sel korneosit 

dengan melepaskan desmoglein dan disintegrasi desmosom. Asam salisilat dengan 

konsentrasi 1,8-3% telah disetujui dan dijual bebas untuk terapi dandruff.
3
 

Sulfur 

Sulfur memiliki efek keratolitik dan antimikrobial. Efek keratolitiknya diperkirakan 

dimediasi oleh reaksi antara sulfur dan asam amino sistein pada keratinosit, sedangkan efek 

antimikrobial tergantung pada konversi sulfur menjadi asam pentationik oleh flora kulit 
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normal atau oleh sel keratinosit.
4
 Sulfur dengan konsentrasi 2-5% telah disetujui dan dijual 

bebas untuk terapi dandruff.
3
 

 

2. Antiproliferasi (regulator keratinisasi) 

Zinc 

Zinc pyrithione merupakan agen aktif yang paling banyak digunakan untuk dandruff. Zinc 

secara efektif dapat meregulasi keratinisasi dan sebum, memiliki efek antimikroba, 

menormalisasi sawar lipid kulit kepala, serta dapat menghantarkan bahan aktif ke folikel 

rambut sehingga meningkatkan kemampuan terapeutik.
1,12

 Beberapa penelitian juga 

menunjukkan penurunan yang signifikan dari jumlah organisme ragi setelah penggunaan zinc 

pyrithione.
18

 

Tar 

Tar memiliki efek antiproliferatif dan sitostatik yang memperlambat produksi sel-sel kulit 

serta efek antiinflamasi.
4
 Produk tar dapat menghancurkan skuama sehingga mengurangi 

kolonisasi Malassezia, namun memiliki kekurangan berupa pewarnaan kehitaman, kotor dan 

berbau menyengat sehingga dijadikan terapi lini kedua.
4,18

 

Steroid 

Kortikosteroid topikal bekerja melalui efek antiinflamasi dan antiproliferasi dalam mengobati 

dandruff.
4
 Pada kulit kepala, bentuk losio atau solusio dengan potensi sedang sampai tinggi 

sering digunakan. Penggunaan steroid topikal sering dikombinasikan dengan pengobatan 

dandruff lainnya seperti agen antijamur. 

 

3. Agen Antimikroba 

Selenium sulfida 

Sampo selenium sulfida yang tersedia dalam konsentrasi 1,8% di Indonesia efektif mengatasi 

dandruff melalui efek antifungal yang dimilikinya.
3,19

 Selenium sulfida juga memiliki efek 

sitostatik pada epidermis epitel folikuler sehingga menurunkan produksi korneosit.
18

 

Agen Antifungal Imidazol 

Antifungal imidazol topikal seperti shampo ketokonazol 2% bekerja dengan cara memblok 

biosintesis ergosterol, derivatif sterol utama dari membran sel jamur. Perubahan pada 

permeabilitas membran yang disebabkan oleh deplesi ergosterol akan mengganggu 

pertumbuhan jamur serta daya hidupnya.
19

 Ketokonazol adalah agen antimikotik dengan 

spektrum luas yang menjadi agen pilihan karena efektivitasnya yang juga dapat mengatasi 

dermatitis seboroik.
4
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Hidroksipiridon 

Siklopiroks 1% yang merupakan suatu hidroksipiridon bekerja dengan cara mengganggu 

transport aktif prekursor makromolekul yang penting, integritas membran sel dan proses 

respirasi sel jamur sehingga bersifat fungistatik dan fungisidal.
18

 Siklopiroks secara luas 

digunakan sebagai adjuvan pada banyak sediaan. 

 

Prognosis 

Dandruff dapat sukses diterapi dengan agen anti-dandruff yang tersedia, namun pasien perlu 

diberi pemahaman bahwa terapi hanya dapat mengontrol penyakit dan bukan 

menyembuhkannya. Terapi pemeliharaan jangka panjang harus dipertimbangkan mengingat 

Malassezia merupakan organisme komensal yang dapat kembali setelah terapi dihentikan.
3
   

 

PITYRIASIS AMIANTACEA 

Pityriasis amiantacea merupakan penyakit kulit kepala yang jarang ditemui dan memiliki pola 

reaksi khusus yang didapatkan pada sejumlah kelainan kulit inflamasi maupun infeksi.
20

 

Penyakit ini mendapat penamaan amiante yang berarti asbestos, karena manifestasi klinisnya 

menunjukkan gambaran berupa skuama tebal yang menyerupai asbestos pada kulit kepala.
7,8

 

Pityriasis amiantacea dapat terjadi pada semua usia, terutama kaum remaja dan wanita muda.
2
 

Kondisi ini biasanya muncul pada masa remaja dan pada suatu penelitian, 2-15% kasus 

didapatkan berkembang menjadi psoriasis tipikal.
9
  

 

Etiopatogenesis 

Dilihat dari sisi etiopatogenesis, pityriasis amiantacea masih merupakan masalah yang 

kontroversial.
8
 Penyebab pasti penyakit ini belum diketahui, namun didapatkan bahwa 

pityriasis amiantacea menandakan adanya pola reaksi khusus terhadap berbagai penyakit 

inflamasi maupun infeksi, yang paling sering adalah psoriasis (35%), dermatitis seboroik dan 

dermatitis atopik (34%).
2,21

 Penyebab lainnya meliputi infeksi pioderma atau jamur, liken 

planus, liken simpleks kronik dan pityriasis rubra pilaris.
7,11 

Isolat Stafilokokus didapatkan 

pada 96% pasien, dan diperkirakan berperan sebagai penyebab atau superinfeksi.
2,10

 Penyakit 

ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor bawaan pejamu namun hipotesis ini masih belum jelas 

sepenuhnya.
8
 Mekanisme pembentukan skuama pada penyakit ini juga belum diketahui 

secara pasti. 
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Diagnosis 

Pityriasis amiantacea didiagnosis secara klinis, yaitu dengan didapatkannya reaksi inflamasi 

pada kulit kepala disertai skuama tebal, putih berkilat keperakan dan menyerupai asbestos, 

yang melekat erat pada kulit kepala atau batang rambut sehingga tampak menebal dan 

lengket seperti tertutup lilin.
7,8,9

 Satu atau beberapa patch berskuama padat berukuran 2-10 

cm tampak pada kulit kepala dan dapat menetap selama berbulan-bulan sebelum disadari 

adanya kerontokan rambut temporer atau adanya lempengan skuama besar yang menempel 

dengan erat pada kulit kepala atau rambut. Karakteristik skuama pada penyakit ini melekat 

secara bertumpuk dan berlapis pada kulit kepala ataupun batang rambut sehingga terdorong 

seiring pertumbuhan rambut.
7,11

 Kerontokan fokal hingga alopesia yang terjadi dapat bersifat 

reversibel maupun sikatrisial.
9,20

 

 Diagnosis pityriasis amiantacea dapat ditegakkan oleh dermatologis melalui 

pemeriksaan klinis, namun diperlukan pemeriksaan tambahan untuk membantu mendiagnosis 

penyakit yang mendasarinya. Pemeriksaan penunjang dapat meliputi histopatologis, 

bakteriologis, mikologis, kultur dan dermoskopi.
8,20 

Gambaran histopatologi pityriasis 

amiantacea menunjukkan spongiosis, eksositosis limfosit ringan dan akantosis. Skuama 

menyerupai asbestos terjadi akibat lapisan tebal hiperkeratosis dan parakeratosis disertai 

keratosis folikuler yang mengelilingi selubung batang rambut.
2,9 

Dermoskopi tidak membantu  

dalam mendiagnosis penyakit penyebab namun dapat memperjelas gambaran kulit kepala 

akan adanya material padat serupa asbestos yang melekat pada batang rambut.
8 

 

Penatalaksanaan 

Hingga saat ini belum ada panduan terapi yang spesifik maupun rekomendasi yang kuat 

untuk penatalaksanaan pityriasis amiantacea.
13,21

 Terapi ditujukan terhadap penyakit yang 

mendasarinya, dengan penambahan agen keratolitik, kortikosteroid topikal maupun sistemik, 

agen imunosupresif lain, parafin cair dan pencucian rambut secara teratur untuk 

menghilangkan skuama yang tebal dan melekat kuat.
10,11,20

  

Agen keratolitik seperti asam salisilat dan tar membantu menghilangkan skuama tebal 

dan meningkatkan penetrasi steroid topikal. Steroid topikal efektif untuk penyakit dasar 

psoriasis atau dermatitis atopik karena mengurangi inflamasi dan pruritus.
10

 Pada kasus 

dengan psoriasis sebagai penyakit dasar, terapi lini pertama meliputi keratolitik dan steroid 

topikal, namun terapi sistemik dapat dipertimbangkan untuk mencegah alopesia sikatrisial 

dan morbiditas lainnya.
21

 Antifungal topikal seperti sampo ketokonazol berguna untuk terapi 

dermatitis seboroik, sementara antifungal oral direkomendasikan hanya pada kasus tinea 
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kapitis yang sudah terkonfirmasi.
10

 Antibiotik dapat diberikan apabila terdapat superinfeksi 

Stafilokokus. Penelitian terakhir mendapatkan hasil yang lebih baik saat terapi konvensional 

dikombinasikan dengan antibiotik sistemik yang ditujukan untuk Stafilokokus.
20  

Pityriasis amiantacea sulit diterapi secara efektif dengan agen topikal, diperlukan 

penggunaan beberapa minggu sebelum menampakkan hasil, dan skuama yang tebal sering 

terakumulasi kembali bila terapi dihentikan. Terapi sistemik dapat diberikan pada kasus yang 

berat dan tidak berespon dengan terapi topikal.
21

 Agen biologis infliksimab (Remicade®), 

suatu penghambat tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) didapatkan efektif dalam penanganan 

pityriasis amiantacea terkait psoriasis.
10

 Agen ini merupakan antibodi monoklonal chimerik 

terhadap TNF-α yang menyebabkan penurunan interleukin (IL)-1 dan IL-6 dari sel inflamasi, 

sehingga menghentikan proses inflamasi yang terjadi.
21

 

 

Prognosis 

Pityriasis amiantacea sulit untuk ditangani dan seringkali resisten terhadap terapi.
13,21

 Tanpa 

terapi yang efektif terhadap penyebab yang mendasarinya, penyakit ini dapat berkembang 

menjadi kronis dan menyebabkan alopesia.
13,20

 Alopesia yang terjadi bersifat nonsikatrisial 

dan reversibel, kecuali bila terdapat infeksi sekunder oleh Streptokokus atau Stafilokokus.
2
 

 

RINGKASAN 

Dandruff dan pityriasis amiantacea merupakan penyakit pada kulit kepala dengan entitas 

klinis yang berbeda. Dandruff adalah penyakit dengan skuama ringan sampai sedang pada 

kulit kepala dengan derajat iritasi dan eritema bervariasi, tanpa adanya peradangan atau 

hanya peradangan minimal. Kelainan ini disebabkan oleh interaksi antara jamur Malassezia, 

sebum dan kerentanan individu. Banyak pilihan pengobatan yang tersedia untuk mengatasi 

dandruff dengan efektivitas yang cukup baik. Pityriasis amiantacea adalah reaksi inflamasi 

pada kulit kepala disertai skuama tebal, putih berkilat yang melekat erat pada kulit kepala 

sehingga tampak seperti asbestos. Penyakit ini paling sering didapatkan sebagai komplikasi 

dari psoriasis, dermatitis seboroik, dan dermatitis atopik dengan patogenesis yang belum 

diketahui secara pasti.
 
Pityriasis amiantacea seringkali resisten terhadap pengobatan dan 

terapi umumnya ditujukan pada penyakit yang mendasarinya. 
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