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Kulit, Rambut dan Kuku 
Angie L Goeser 

Tercakup dalam bab ini bahasan yang ditulis pada 

edisi pertama oleh Edward M. DeSimone III 

 

 

TINJAUAN ANATOMI DAN FISIOLOGI 

Kulit, yang dikenal sebagai sistem 

integumentari, adalah organ terbesar tubuh. Kuku dan 

rambut lebih dianggap sebagai bagian tambahan dari 

kulit daripada sebagai kesatuan anatomi yang 

independen. 

Kulit 

Kulit berfungsi sebagai penahan dua arah: 

membantu menyimpan cairan tubuh dan mencegah 

dehidrasi komponen-komponen tubuh bagian dalam, 

dan sekaligus mencegah masuknya organisme-

organisme infeksius dan zat-zat beracun ke dalam 

tubuh. Kulit juga melindungi struktur-struktur internal 

dari kerusakan mekanis, seperti trauma eksternal dan 

kerusakan yang diakibatkan sumber-sumber yang 

kurang kentara (misalnya: radiasi ultraviolet).  

Kulit berfungsi sebagai medium untuk aliran darah dan ekskresi sampah melalui 

kelenjar keringat. Kedua fungsi tersebut berkaitan dalam pengaturan suhu tubuh dan hidrasi. 

Selain fungsi-fungsi yang lebih umum dimengerti tadi, terdapat persarafan/inervasi sensori 

yang masif pada kulit yang memungkinkan seseorang merasakan tekstur, suhu, dan 

kelembaban lingkungan. Kulit juga memainkan peran berharga dalam mengekspresikan 

DAFTAR ISTILAH 

 Jerawat 

 Cacar monyet (impetigo) 

 Alopesia 

 Linea nigra 

 Kandidiasis 

 Campak (measles) 

 Karbunkel/bisul batu 

 Onikomikosis 

 Cacar air (varicella) 

 Pedikulosis 

 Kloasma 

 Purpura 

 Ruam popok 

 Sindrom stevens-johnson 

 Eksema 

 Striae 

 Furunkel/bisul 

 Xerosis 

 Folikulitis 
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emosi, dimediasi oleh otak, melalui pergerakan perototan di bawahnya dan dilatasi atau 

konstriksi pembuluh-pembuluh darah di bawahnya untuk menimbulkan perasaan malu, takut, 

marah, kaget, dan banyak lainnya. 

Kulit terbagi menjadi tiga lapisan utama: (i) epidermis, (ii) dermis, dan (iii) hipodermis 

(jaringan subkutan) (Gambar 8-1). Epidermis terbentuk dari lima lapisan sel epitelial 

squamosa, diantaranya yang paling umum adalah keratinosit. Keratinosit adalah sel-sel yang 

bertanggung-jawab untuk pembentukan keratin, protein struktural dari kulit, rambut, dan kuku. 

Sel-sel ini diyakini terlibat dalam proses imun dengan pertama kali melepaskan 

immunoglobulin A dan kemudian interleukin-1, yang memicu pengaktifan sel-sel T. Lapisan 

yang paling dalam, stratum germinativum, juga dikenal sebagai lapisan sel basal. Kurang lebih 

setengah dari keratinosit bergerak dari lapisan sel basal ke atas melalui semua lapisan-lapisan 

epidermis yang lain. Sambil bergerak melalui lapisan-lapisan, strukturnya berubah dan sel-sel 

mulai memipih, kehilangan inti, dan akhirnya kering. Ketika sel-sel ini mencapai lapisan yang 

paling luar, stratum corneum, mereka kemudian dikenal sebagai sel tanduk. Inilah sebabnya 

stratum corneum juga disebut lapisan tanduk. Sel-sel tanduk yang mati kemudian luruh. Siklus 

regenerasi ini memerlukan waktu kurang lebih satu bulan. Umumnya, kandungan kelembaban 

epidermis berkisar dari 10% hingga 20%. Jika kelembaban terlalu rendah, maka dapat 

terbentuk kulit kering, retak, dan pecah-pecah. 

 

Gambar 8‐1 Kulit 
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Jenis sel kedua terbesar dari epidermis, melanosit, ditemukan pada lapisan basal. Rasio 

keratinosit terhadap melanosit adalah 10:1. Walaupun jumlah melanosit cukup konstan 

(kendati asal-asal rasial), variasi dalam warna kulit ditentukan oleh ukuran dan jumlah 

melanosom, atau granul pigmen, yang diproduksi oleh sel-sel ini. Baik ukuran maupun jumlah 

melanosom lebih tinggi pada individu yang secara alamiah berkulit lebih gelap. Melanosom 

bermigrasi ke seluruh keratinosit dari epidermis dan menghasilkan pigmen warna, melanin. 

Individu yang berkulit lebih gelap secara alami memiliki jumlah melanin yang lebih banyak 

daripada mereka yang berkulit lebih terang. 

Sel Langerhans merupakan jenis sel ketiga terbanyak pada epidermis. Sel-sel ini 

ditemukan pada stratum spinosum, di atas lapisan basal. Walaupun sel-sel ini 

merepresentasikan kurang dari 5% sel pada lapisan ini, sel-sel Langerhans tetap terlibat dalam 

beberapa aktivitas signifikan, termasuk produksi interleukin-1 sebagai bagian dari respon 

imun, induksi penolakan transplantasi kulit, dan pembentukan dermatitis alergi kontak. 

Lapisan kedua kulit, dermis, biasanya 40 kali lebih tebal dari epidermis dan tersusun 

dari bahan mukopolisakarida. Pada dermis terdapat sel-sel mast dan fibroblast. Sel mast 

memiliki situs reseptor untuk immunoglobulin E dan mengandung sejumlah senyawa penting, 

seperti zat yang bereaksi lambat pada proses anafilaksis, prostaglandin E2, dan histamin. 

Fibroblast mensintesis komponen penunjang struktural dari kulit (yaitu: serat-serat elastik, 

kolagen, dan serat retikulum). 

Serat elastik (jaringan elastik) diberi nama demikian karena serat ini yang memberi 

sifat elastisitas pada kulit. Komponen utama dari serat ini adalah elastin, suatu protein 

amorf/tanpa bentuk tertentu. Kolagen, suatu protein fibrosa (berbentuk serat), merupakan 

komponen utama kulit, mencakup lebih dari 70% total beratnya. Dikenal sebagai jaringan 

penghubung, kolagen memberikan kekuatan yang diperlukan ligamen dan tendon untuk 

menahan otot dan tulang ke tempat perlekatannya. Dan dengan demikian juga mendukung 

tulang rangka untuk dapat berfungsi. Selain itu, kolagen bertanggung-jawab untuk memberi 

resistensi/ketahanan pada kulit terhadap cedera akibat kekuatan eksternal. Serat-serat 

retikulum, yang juga merupakan bagian dari sistem jaringan penghubung, berukuran lebih 

kecil dibandingkan kolagen tetapi berfungsi kurang lebih sama. 

Vaskularisasi kulit berakhir pada dermis. Arteriol dan pembuluh-pembuluh limfatik 

yang berasal dari jaringan subkutan menyuplai keseluruhan dermis, dan arteriol-arteriol ini 



Raylene M Rospond, 2008. Terj. Benediktus Yohan, D. Lyrawati, 2009   

268 

 

menjadi kapiler-kapiler yang menyuplai bagian lebih atas (area papilari). Selain pembuluh-

pembuluh darah, dermis mengandung sejumlah besar saraf yang berkontribusi terhadap 

sensasi nyeri, suhu, gatal, dan tekanan. 

Lapisan ketiga dari kulit, hipodermis (atau subkutis), tersusun atas sel-sel lemak 

(jaringan adiposa), kolagen, dan pembuluh-pembuluh darah yang lebih besar. Jaringan 

berlemak mempengaruhi regulasi panas tubuh dan memberikan efek bantalan terhadap 

tekanan eksternal dan cedera. 

Beberapa struktur tambahan juga ditemukan pada dermis. Struktur-struktur ini dikenal 

sebagai tambahan epidermal (atau adneksa), oleh karena mereka berakhir pada permukaan 

epidermal walaupun mereka berada di dalam dermis. Mereka meliputi dua jenis kelenjar 

keringat yang berbeda: unit ekrin dan apokrin. Fungsi unit apokrin pada manusia tidak 

dimengerti dengan baik, tetapi unit ekrin bertanggung-jawab untuk pembentukan dan ekskresi 

keringat. Unit-unit ekrin menyuplai semua area kulit, tetapi mereka ditemukan dalam jumlah 

yang lebih besar pada aksila, dahi, dan telapak kaki dan tangan. Kelenjar-kelenjar sebasea, 

tambahan yang lain, ditemukan pada semua area tubuh kecuali telapak kaki dan tangan. 

Konsentrasi terbesar dari kelenjar ini adalah pada kulit kepala, wajah, dan punggung. Kelenjar 

ini bertumbuh dalam ukuran dan menjadi aktif saat pubertas seiring dengan peningkatan 

produksi hormon-hormon androgenik. Kelenjar-kelenjar sebasea hampir selalu melekat pada 

folikel rambut; pengecualian pada sekitar areola perempuan, kulup, perbatasan bibir, dan 

kelopak mata. Kelenjar sebasea memproduksi sebum, campuran berlilin yang menghidrasi 

kulit dan rambut. 

Ketebalan dari stratum korneum adalah sama baik pada orang berkulit gelap atau 

terang, tetapi densitas lapisan-lapisan ini berbeda. Akan tetapi, makna perbedaan ini tidak 

diketahui. Perbedaan pada pigmentasi kulit, yang disebabkan oleh jumlah melanin, 

mempengaruhi jumlah radiasi ultraviolet (UV) yang mempenetrasi kulit. Hal ini mengurangi 

kerusakan terhadap kulit baik dari  radiasi UVA maupun UVB. Orang dengan kulit gelap, 

memiliki kecenderungan lebih besar terhadap kelainan-kelainan hipo- dan hiperpigmentasi 

dan terhadap penyakit-penyakit seperti bullous lupus erythematosus. Tidak diragukan lagi, 

terdapat perbedaan-perbedaan pada struktur kulit individu-individu berkulit gelap 

dibandingkan dengan individu-individu yang berkulit terang. Kelainan-kelainan tertentu 

memiliki presentasi yang berbeda pada individu-individu berkulit gelap, dan kelainan-kelainan 
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lain hampir selalu unik pada individu-individu yang sama. Hal yang paling penting adalah 

bahwa perbedaan-perbedaan berdasar pada ras memang terjadi, dan bahwa kemungkinan ini 

harus diperhitungkan saat mengkaji pasien. 

Rambut 

Folikel rambut adalah suatu insersi sel-sel epidermal ke dalam dermis yang 

membentuk selubung akar bagian sebelah luar dari sehelai rambut (Gambar 8-2). Berada di 

tengah-tengah dari selubung akar bagian sebelah luar adalah selubung akar bagian sebelah 

dalam yang mengelilingi berkas rambut. Bergerak secara vertikal ke bawah dari folikel 

rambut, ditemukan sejumlah struktur anatomis. Bukaan pada epidermis, yang disebut kanal 

rambut, diikuti oleh saluran kelenjar sebasea. Di bawahnya adalah otot arrector pili. Folikel 

rambut terletak membentuk suatu sudut dengan kulit, dan ketika kulit dikenai suhu dingin, otot 

arrector pili menarik folikel rambut hingga bergerak secara vertikal. Piloereksi (atau 

“guncangan angsa”) meningkatkan ketebalan relatif kulit, yang lebih lanjut melindungi kulit 

terhadap cedera akibat dingin. Pada bagian dasar dari folikel adalah papila, yang di dalamnya 

terjadi pertumbuhan sel 

Folikel rambut tidak terus-menerus memproduksi rambut. Sebaliknya mereka melalui 

tiga siklus pertumbuhan, degenerasi, dan istirahat. Kecuali folikel janggut dan kulit kepala, 

siklus yang umum bertahan selama beberapa bulan; folikel kulit kepala melalui suatu siklus 

yang bertahan rata-rata 1.100 hari. Walaupun jumlahnya beragam kurang lebih 10% 

tergantung warna rambut, rata-rata kulit kepala mengandung kurang lebih 100.000 folikel. 

Kurang lebih 100 rambut rontok dari kulit kepala setiap harinya. Rambut kulit kepala tumbuh 

pada laju kurang lebih 35 hingga 37 mm/hari, tetapi pertumbuhan ini dapat dipengaruhi oleh 

beragam obat, seperti hormon seks laki-laki dan perempuan, hormon tiroid, dan kortikosteroid.  

Setiap rambut individu disusun oleh sel-sel epitelial yang terkeratinasi, yang 

dipersatukan satu sama lain oleh beragam protein khusus. Latar belakang etnik menghasilkan 

perbedaan-perbedaan pada struktur dan tekstur rambut kulit kepala, tetapi efek keetnisan ini 

tidak ditemukan pada rambut bagian-bagian tubuh yang lain. 



Raylene M Rospond, 2008. Terj. Benediktus Yohan, D. Lyrawati, 2009   

270 

 

 

Gambar 8‐2 Rambut 

Kuku 

Kuku terbentuk dari sel-sel terkeratinasi dan memiliki beberapa segmen anatomis 

kunci (Gambar 8-3). Yang pertama adalah akar kuku atau matriks, yang bermula pada bagian 

dasar dari kuku. Bagian paling proksimal ditutupi oleh jaringan epidermal (lipatan kuku) dan 

tidak terlihat oleh mata. Jaringan pada bagian ujung lipatan kuku adalah kutikula, yang 

melekat pada lempeng kuku, bergerak bersamanya dalam jarak yang pendek saat lempeng 

bertumbuh, dan kemudian lepas. Area yang terang, berbentuk sabit yang terproyeksi dari 

bawah lipatan kuku ibu jari adalah bagian dari matriks yang dapat terlihat. Area ini disebut 

lunula (bulan kecil) dan umumnya tidak terihat pada kuku jari tangan yang lain atau pada jari 

kaki. 

Bagian utama dari kuku adalah lempeng kuku, yang terbentuk saat sel-sel matriks 

berubah dan menjadi sel-sel pipih bertanduk dengan tingkat perlekatan yang tinggi. Di bawah 

lempeng kuku adalah dasar kuku, yang tumbuh keluar dari lapisan sel basal epidermis. Dasar 

kuku tidak memanjang hingga ke bagian ujung lempeng kuku. Area dari bagian ujung dasar 

kuku ke lekukan distal dari kuku disebut hiponikium. Area ini penting, karena banyak kondisi 

medis yang berbeda muncul dari lokasi ini. 
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Kuku ibu jari tumbuh dalam laju yang lebih lambat daripada jari kuku lain. Sebagai 

tambahan, kuku-kuku jari dari individu yang sama tumbuh pada laju yang berbeda. Beberapa 

faktor dapat mempengaruhi laju pertumbuhan kuku dan meliputi genetik, usia (laju 

pertumbuhan melambat selama dekade ketiga kehidupan), dan cuaca (laju pertumbuhan 

meningkat selama masa-masa yang lebih hangat dalam tahun). 

 

Gambar 8.3 Kuku 

PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN KHUSUS 

Pasien Pediatri  

Anatomi dan fisiologi kulit manusia mulai berubah selama periode pertumbuhan janin 

dan terus berubah selama kehidupan individu. Sebagai contoh, folikel-folikel rambut pertama 

kali terlihat pada janin pada kurang lebih 9 minggu gestasi, dengan distribusi terbatas pada 

wajah. Akan tetapi, perkembangan utama dari folikel rambut dimulai pada sekitar bulan 

keempat gestasi. Kerapatan rambut kulit kepala (folikel/cm2) ternyata tertinggi saat lahir dan 

kemudian menurun selama kehidupan seseorang. Distribusi dan pertumbuhan rambut 

(misalnya: bagian wajah, ketiak/aksila, dan pubis) diatur oleh berbagai hormon yang menjadi 

aktif saat pubertas. 

Untuk pasien pediatri, ada dua pertimbangan penting. Pertama, kondisi dermatologis 

tertentu, misalnya dermatitis atopi, paling sering terjadi pada anak-anak. Kedua, pada anak-

anak berusia lebih muda dari 6 bulan, karakteristik penyerapan kulit berbeda dengan orang 

dewasa. Oleh karena itu, bayi mungkin tidak bisa memetabolisme atau mengekskresi obat-

obat yang diserap secara topikal karena status sistem mereka yang belum matang. 
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Pasien Geriatri 

Perubahan-perubahan utama pada kulit meliputi kerutan, kekeringan (menyebabkan 

kulit terasa kasar), perubahan atau pigmentasi kulit yang tidak merata, senile lentigines (warna 

coklat, tua, atau bercak hati), penurunan jumlah tahi lalat pada kulit, dan kulit yang mengkilap, 

tipis, yang disebabkan oleh atropi pada ketiga lapisan kulit. Perubahan-perubahan ini 

menyebabkan individu lanjut usia mudah terkena cedera kulit, terutama yand diakibatkan oleh 

kekuatan-kekuatan yang bersifat menarik shearing (misalnya: ulkus dekubitus). Kulit yang 

menua juga cenderung lebih lambat sembuh, dan penurunan jumlah sel-sel Langerhans 50% 

pada pasien-pasien geriatri mengindikasikan kemungkinan penurunan kekebalan mereka 

terhadap kanker kulit. Karena perkembangan sel kanker yang lambat, pasien-pasien lanjut usia 

lebih cenderung mengalami keratosis aktinik, yang merupakan lesi-lesi premalignan pada 

area-area kulit yang mengalami paparan sinar matahari yang signifikan (misalnya: wajah dan 

tangan). Selain itu, berbagai kelainan atau keluhan kulit lebih sering terjadi pada pasien lanjut 

usia, seperti pruritis, psoriasis, kandidiasis, herpes zoster, dermatitis seboreik, bullous 

pemphigoid, dan tinea pedis/kutu air (athlete’s foot). Ketika orang bertambah tua, vaskularitas 

kulit juga berkurang. Oleh karena hal ini, pasien-pasien yang lebih tua mungkin nampak 

kepucatan pada kulitnya, merasa dingin, dan menderita memar yang lebih tinggi tingkatnya. 

Perubahan juga terjadi pada tangan dan kuku mereka sesuai usia. Pasien lanjut usia 

lebih cenderung memperlihatkan rambut yang menipis atau menjadi keabu-abuan (atau 

keduanya), juga kebotakan dengan derajat tertentu. Penurunan tingkat estrogen dapat 

mengakibatkan tumbuhnya rambut wajah pada wanita. Pasien lanjut usia juga memiliki 

kecenderungan lebih besar mengalami kuku yang memisah dan perubahan warna kuku. Baik 

ukuran lunula dan ketebalan lapisan kuku keduanya menyusut. Indvidu lanjut usia juga lebih 

sering mengalami distropi kuku ibujari, kerutan-kerutan longitudinal, onikolisis, dan 

perlambatan pertumbuhan kuku. 

Pasien Hamil 

Kehamilan menghasilkan banyak perubahan hormonal pada ibu, seperti halnya 

peningkatan tingkat progesteron dan estrogen, sebagaimana juga pada hormon-hormon yang 

diproduksi oleh plasenta, seperti human chorionic gonadotropin. Peran dari hormon maternal 

dan plasenta dalam pembentukan kelainan dermatologis tidak dipahami dengan baik, tetapi 
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banyak perubahan kulit terlihat selama kehamilan. Sebagai contoh, hiperpigmentasi kulit dapat 

terjadi di sekitar areola, genitalia, dan paha. Hiperpigmentasi wajah dikenal sebagai kloasma 

atau melasma (“topeng kehamilan”). Rambut dapat menjadi lebih tebal atau tipis, perubahan 

pada tekstur dan menjadi lebih lurus atau keriting, atau bahkan rontok. Kebanyakan wanita 

mengandung membentuk striae gravidarum (stretch mark) di sekitar pangkal paha, perut, 

bokong, atau dada, sebab pasti dari hal ini tidak diketahui. Berbagai kelainan kulit juga secara 

langsung diasosiasikan dengan kehamilan, termasuk pruritis urtikaria papel dan plak 

kehamilan dan herpes gestationis. Sebagian besar dari kondisi ini teratasi setelah kelahiran 

atau terminasi/penghentian dari laktasi/menyusui.  

TINJAUAN PATOLOGI 

KULIT 

Pengkajian efektif keluhan-keluhan pasien mengenai sistem integumentari 

memerlukan pemahaman terhadap presentasi klinis dari ruam, lesi, dan kelainan-kelainan 

rambut dan kuku. Lesi kulit dikategorikan sebagai satu dari tiga tipe dasar: (i) primer, (ii) 

sekunder, dan (iii) lain-lain (Tabel 8-1). Lesi primer dapat terbentuk dari kulit yang 

sebelumnya normal, dan meliputi perubahan-perubahan berbatas, datar, tidak dapat diraba 

terhadap warna kulit, seperti makula dan bercak; massa padat yang dapat diraba, menonjol, 

seperti papel/bintil, plak, nodul, tumor, dan wheal/gelegata; dan tonjolan dangkal berbatas 

pada kulit yang terbentuk oleh cairan bebas dalam rongga di dalam lapisan kulit, seperti 

vesikel, bula, dan pustula. Lesi sekunder terbentuk dari perubahan-perubahan lesi primer, dan 

meliputi lesi yang menyebabkan hilangnya permukaan kulit, seperti ulser atau fisura, 

sebagaimana juga dengan lesi-lesi yang melibatkan material muncul pada permukaan kulit, 

seperti krusta atau kerak. Lesi lain-lain meliputi likenifikasi, parut, atropi, ekskoriasi, lubang, 

komedo, telangiekstasia, dan nevi. 

Oleh karena kulit merupakan organ terbesar tubuh, terdapat kondisi patologis dalam 

jumlah sangat banyak yang melibatkan kulit. Banyak dari kondisi ini akan mendorong pasien 

untuk menghubungi farmasis untuk asuhan medis atau rekomendasi-rekomendasi perawatan 

obat bebas (over-the-counter). Kondisi patologis dalam bab ini dibagi dalam lima kategori 

utama: (i) kondisi-kondisi inflamasi, (ii) kondisi-kondisi infeksius, (iii) reaksi obat kutan yang 

berlawanan, (iv) infestasi, dan (v) kanker kulit. 
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Tabel 8‐1 Istilah‐istilah yang Menggambarkan Lesi Kulit 

Istilah  Deskripsi  Ilustrasi 

Le
si
‐l
e
si
 P
ri
m
e
r 

Makula  Suatu  lesi  datar,  rata  kulit  dengan warna  yang 
berbeda dari jaringan di sekeliling. 

Bercak  Suatu makula yang menunjukkan beberapa sisik 
atau kerutan halus. 

Papel/bintil  Suatu  lesi  padat,  menonjol,  dengan  diameter 
kurang dari 0,5 cm. 

Plak  Lesi  dengan  diameter  lebih  dari  0,5  cm  tetapi 
dengan kedalaman yang marjinal. 

Likenifikasi  Penebalan kulit yang dapat dilihat sebagaimana 
juga  dapat  diraba  dan  yang  memiliki  tanda‐
tanda kulit yang mengerut.   

Nodul  Lesi  lebih  besar  dari  0,5  cm  baik  lebar  dan 
kedalamannya; seringkali lebih dalam dan keras 
daripada papel.   

Wheal/gelegat
a 

Papel  atau  plak  yang  bersifat  sementara  oleh 
karena  edema,  yang  hampir  selalu 
menyebabkan  pruritis.  Juga  dikenal  sebagai 
gelegata atau urtikaria. 

 

Cyst/Kista  Nodul  yang mengandung  cairan  atau  semisolid 
yang dapat diekspresikan. 

Vesikel  Lepuhan berdiameter kurang dari 0,5 cm berisi 
cairan bening. 

Bula  Lepuhan  berdiameter  lebih  dari  0,5  cm  berisi 
cairan bening. 

Pustula  Vesikel  yang  dipenuhi  dengan  cairan  purulent 
(nanah). 

Le
si
‐l
e
si
 S
e
ku

n
d
e
r 

Kerak (koreng)  Eksudat  dari  lesi  yang  telah  mengering  pada 
kulit. 

Sisik  Agregasi/kesatuan  dari  sel  hiperkeratotik 
stratum korneum yang  lepas. Normalnya kering 
dan tampak berwarna putih. 

Fissure/Retaka
n 

Celah  tipis  pada  epidermis  yang  dapat meluas 
ke dermis. 

Erosi  Lebih  lebar  dari  retakan  tetapi  terbatas  pada 
epidermis. 

Ulcer/Ulkus  Destruksi epidermis  (dengan atau tanpa cedera 
dermal) yang menampakkan dermis. 
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Kondisi Inflamasi 

Dermatitis Kontak Dermatitis kontak mengacu kepada setiap ruam yang timbul akibat 

kulit berkontak dengan suatu bahan. Hal ini umumnya merupakan kondisi inflamasi, dapat 

akut atau kronis, dan dibagi menjadi dua tipe, iritan (nonalergik) dan dermatitis kontak alergik. 

Dermatitis kontak alergik dapat disebabkan oleh sabun, deterjen, atau bahan organik, seperti 

minyak tanah (Gambar 8-4). Dermatitis kontak alergik bersifat immunologis dan terjadi ketika 

suatu bahan bertindak sebagai hapten. Bahan antigenik diambil oleh sel-sel Langerhans, yang 

setelah dimodifikasi maka bahan tersebut diteruskan ke sel-sel T, memicu reaksi. 

Faktor-faktor resiko untuk tipe iritan meliputi: 

 Asam, lemah atau kuat 

 Basa, lemah atau kuat 

 Sabun 

 Deterjen 

 Kosmetik 

 Pelarut 

 Bahan yang dapat mengiritasi kulit 

Faktor-faktor resiko untuk tipe alergik meliputi: 

 Resin-resin tanaman, seperti poison ivy dan poison oak 

 Logam, seperti nikel dan kobal, ditemukan pada perhiasan 

 Semen yang mengandung kromium 

 Lateks dan karet 

 Asap rokok 

 Anestetik lokal, terutama dari tipe “kain” 

 Neomisin 

 Asam Aminobensoat (sebelumnya PABA) 
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Gambar 8‐4 Dermatitis kontak.  (Lihat plat warna 5; dicetak ulang dengan  ijin dari Goodheart HP. A 
Photo  Guide  of  Common  Skin  Disorders:  Diagnosis  and  Management.  Philadelphia:  Lippincott 
Williams & Wilkins, 1999:44.) 

 
Bentuk yang bersifat iritan biasanya tampak dalam beberapa jam paparan, sedangkan 

bentuk alergik dapat memerlukan beberapa hari untuk terbentuk, tergantung kepada 

sensitivitas dari individu yang terpapar. Dermatitis kontak umumnya terbatas pada area 

kontak; akan tetapi, pada orang yang sangat sensitif, penyebaran luas atau bahkan erupsi yang 

tergeneralisasi dapat terjadi. Kontak dengan resin tanaman dapat menghasilkan lesi dengan 

garis linier. Cairan menyerupai serum/serus dalam vesikel adalah nonimunogenik. Tanda dan 

gejala-gejala umum dari dermatitis kontak didaftar pada Kotak 8-1. 

Langkah pertama dalam perawatan adalah untuk mengidentifikasi dan menghilangkan 

agen yang mengganggu. Oleh karena dermatitis kontak merupakan kelainan yang membatasi 

diri sendiri yang hilang dalam 7-10 hari, perawatan umumnya simptomatik. Vesikel yang 

mengeluarkan cairan dapat dirawat dengan penutup basah menggunakan astringent seperti 

larutan Burow setiap 2 hingga 3 jam. Rasa gatal dapat dirawat menggunakan krim 

hidrokortison nonresep; sementara semprotan anestetik topikal mengandung hingga 20% 

benzokain juga dapat digunakan dengan perhatian (oleh karena potensi menyebabkan 

sensitisasi). Untuk gatal yang tetap, antihistamin oral dapat berguna, tetapi rasa lega dari agen-

agen ini utamanya oleh karena efek sedatifnya. Jika perawatan-perawatan ini tidak 

mengurangi gejala, atau jika gejala menyebar, kortikosteroid sistemik seperti prednison dapat 

membantu. 
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Kotak 8‐1Tanda dan Gejala‐gejala Dermatitis Kontak 

Tipe Iritan 
Tanda‐tanda 

Eritema dengan kulit kusam  
Vesikel 
Kerak 
Sisik 

Gejala‐gejala 
Pruritis   

Tipe Alergik 
Tanda‐tanda 

Eritema 
Papel 
Vesikel 
Erosi 
Kerak 
Sisik 

Bintik hitam 
Bintik putih (bintil) 
Papel 
Pustula 
Nodul 
Kista 

Gejala‐gejala 
Pruritis 
 

Jerawat Jerawat merupakan inflamasi bersifat membatasi diri sendiri dari unit 

pilosebaseus yang tampak sebagai bintil, bintik hitam, kista, dan pustula (Gambar 8-5). 

Eksaserbasi dapat terjadi akibat oklusi atau tekanan pada kulit (akne mekanika) atau dari stress 

emosional. Dalam kebanyakan kasus, kelainan timbul pada saat pubertas oleh karena 

munculnya hormon-hormon androgenik dan berkurang pada usia 18 sampai 25 tahun. Jerawat 

paling umum terlihat pada wajah, tetapi lesi dapat pula timbul pada dada, punggung, leher, dan 

bahu. Tanda dan gejala-gejala dari jerawat didaftar pada Kotak 8-2. 

Perawatan nonfarmakologis melibatkan pencucian kulit setiap hari menggunakan 

sabun wajah yang lembut. Bergantung pada keparahan jerawat, agen-agen farmakologi 

mungkin penting dan meliputi benzoil peroksida topikal, antibiotik topikal (eritromisin atau 

klindamisin), retinoid topikal (tretinoin, adapalene, atau tazarotene), antibiotik oral (tetrasiklin, 

doksisiklin, atau minosiklin), atau isotretinoin oral. 
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Gambar 8‐5 Jerawat (Lihat Pelat Warna 6; dicetak ulang dengan ijin dari Goodheart HP. A Photo Guide 
of Common Skin Disorders: Diagnosis and Management. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 
1999:17.) 

 

Kotak 8‐2 Tanda dan Gejala‐gejala Jerawat 

Tanda‐tanda 
Komedo terbuka (bintik hitam) 
Komedo tertutup (bintik putih) 
Papel 
Pustula 
Nodul 

Gejala‐gejala 
Tidak ada 
 

Eksema Eksema merupakan istilah yang sangat luas untuk beragam kondisi inflamasi 

kulit. Dermatitis atopik adalah kelainan inflamasi kronis pada dermis dan epidermis (Gambar 

8-6) dan sering timbul selama masa bayi atau kanak-kanak awal (menjadi nyata kelihatan pada 

usia 1 tahun pada 60% pasien). Lebih dari dua pertiga pasien memiliki faktor resiko, yang 

meliputi riwayat personal atau keluarga terhadap rhinitis alergi, demam jerami (hay fever), 

asma, dan dermatitis atopik. Tanda dan gejala-gejala dermatitis atopik didaftar pada Kotak 8-

3. 

Manajemen eksema dimulai dengan membuat pasien berhenti menggaruk. Penutup 

basah, hidrasi kulit, glukokortikoid topikal, dan antihistamin oral membantu untuk 

mengurangi pruritus. Antibiotik antistaphylococcal oral, seperti eritromisin, azitromisin, 

klaritromisin, atau penisilin resisten terhadap penisilase dapat digunakan. Mupirosin topikal 

juga telah terbukti efektif. 
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Gambar  8‐6  Dermatitis  atopik  (eksema).  (Lihat  Pelat  Warna  7;  dicetak  ulang  dengan  ijin  dari 
Goodheart HP. A Photo Guide of Common Skin Disorders: Diagnosis and Management. Philadelphia: 
Lippincott Williams & Wilkins, 1999:31.) 

 

Kotak 8‐3 Tanda dan Gejala‐gejala Dermatitis Atopik (Eksema) 

Pruritus, bersama‐sama dengan: 
Hay fever 
Asma 
Rhinitis alergi 
Noktah‐noktah eritematus, plak, atau papel 
Likenifikasi (diakibatkan garukan kronis) 

 

Ruam Popok Ruam Popok adalah kondisi inflamasi akut pada area pantat/bokong, 

genitalia, perineum, dan abdomen (Gambar 8-7). Ruam popok sering dijumpai pada bayi oleh 

karena sifat popok yang oklusif, yang menahan kelembaban dan material kotoran pada kulit 

dalam lingkungan hangat. Sebagai tambahan, orang dewasa yang menggunakan popok karena 

ketidakmampuan menahan buang air juga mengalami peningkatan resiko pembentukan ruam 

popok. Tanda dan gejala-gejala dermatitis popok meliputi noktah eritematosus, erosi kulit, 

nyeri, vesikel, dan kemungkinan ulserasi. 

Perawatan utamanya melibatkan penggantian popok yang sering untuk menjaga area 

tetap kering dan bersih. Bedak talkum atau pati jagung  juga digunakan untuk menjaga aagar 

area kering. Pada kasus-kasus yang parah, area dapat dipaparkan ke udara untuk memfasilitasi 

mengeringnya kulit, selama waktu tersebut bayi tidak memakai popok. Perawatan lain 

meliputi mencuci kulit dengan air, menghindari friksi ketika mengeringkan kulit, dan 

mengaplikasikan pelindung kulit (misalnya: zink oksida) setiap penggantian popok. 
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Gambar 8‐7 Ruam popok. (Lihat Pelat Warna 8; dicetak ulang dengan ijin dari Goodheart HP. A Photo 
Guide  of Common  Skin Disorders: Diagnosis  and Management.  Philadelphia:  Lippincott Williams & 
Wilkins, 1999:84.) 

Kondisi Infeksius 

Campak/Measles  

Campak merupakan penyakit virus masa kanak-kanak yang sangat infeksius yang 

dapat berakibat fatal. Organisme penyebab telah dikategorikan sebagai paramyxovirus. Oleh 

karena vaksinasi campak yang diwajibkan, insiden campak di Amerika Serikat adalah hanya 

kurang lebih 500 kasus per tahun. Faktor resiko tunggal untuk berkembangnya penyakit 

adalah tidak divaksinasi. Virus ditransmisikan di udara, dalam darah, dan melalui kontak 

seksual. Tanda dan gejala-gejala meliputi: 

 Prodroma (pertanda akan timbulnya suatu penyakit) demam, malaise, radang 

tenggorokan, sakit kepala, konjungtivitis, batuk, dan gejala-gejala lain yang 

konstitusional. 

 Ruam eritematosus yang menyebar, berkurang dalam 5 hingga 6 hari. 

 Koplik’s spots (bintik-bintik kecil, berwarna merah pada bagian buccal mukosa dengan 

pusat kecil berwarna putih; dianggap sebagai pathognomik/pembeda khas untuk 

campak) (Gambar 8-8). 

Perawatan hanya bersifat simptomatik. Antibiotik hanya digunakan untuk komplikasi 

bateri. 
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Gambar  8‐8  Koplik’s  spots  dengan  campak.  (Lihat  Pelat Warna  9;  dicetak  ulang  dengan  ijin  dari 
Goodheart HP. A Photo Guide of Common Skin Disorders: Diagnosis and Management. Philadelphia: 
Lippincott Williams & Wilkins, 1999:290.) 

Chicken pox/Cacar air 

 Cacar air (varicella) merupakan penyakit masa kanak-kanak yang sangat infeksius 

disebabkan oleh virus varicella-zoster. Sebelum introduksi vaksin virus varicella-zoster pada 

tahun 1995, kurang lebih 3 hingga 4 juta kasus dilaporkan setiap tahunnya di Amerika Serikat, 

berakibat pada sekitar 100 kematian setiap tahun. Akan tetapi, insiden telah berkurang secara 

signifikan dengan peningkatan pada angka vaksinasi yang tetap. Cacar air ditularkan melalui 

kontak langsung atau droplet yang tersebar melalui udara dan faktor resiko utama adalah 

paparan terhadap anak dengan infeksi varicella yang telah diketahui. Anak-anak dianggap 

infeksius mulai 2 hari sebelum onset ruam hingga semua vesikel mengeras (biasanya 4 hingga 

6 hari setelah onset ruam). Paparan terhadap penyakit tampaknya memicu imunitas ke 

episode-episode tambahan. Tanda dan gejala-gejala meliputi: 

 Prodroma demam, malaise, sakit kepala, nyeri-nyeri, dan rasa sakit (tidak umum dan 

minor).  

 Ruam yang menyebar (walaupun terkonsentrasi pada badan dan wajah, yang 

berkembang dengan cepat sekali dari papel ke vesikel (tetesan embun elips), pustula, 

dan kerak (Gambar 8-9). 

Perawatan umumnya meliputi antihistamin oral untuk pruritus. Asetaminofen oral 

lebih dipilih daripada aspirin pada anak-anak untuk mengurangi resiko sindrom Reye’s. Agen-

agen antiviral oral, seperti acyclovir, famiclovir, dan valacyclovir dapat digunakan pada kasus-
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kasus berat. Mupirocin topikal dan erythromycin oral dan antibiotik-antibiotik resisten 

terhadap penisilinase dapat digunakan untuk mengobati infeksi kulit sekunder. 

 

Gambar 8‐9 Varicella (cacar air). (Lihat Pelat Warna 10; dicetak ulang dengan ijin dari Goodheart HP. 
A  Photo  Guide  of  Common  Skin  Disorders:  Diagnosis  and  Management.  Philadelphia:  Lippincott 
Williams & Wilkins, 1999:288.) 

Impetigo  

Impetigo merupakan infeksi bakteri kutan disebabkan oleh Staphylococcus aureus dan 

Streptococcus pyogenes grup A β-hemolitik. Impetigo mengacu kepada infeksi di epidermis, 

sedangkan ektima (impetigo ulseratif) juga melibatkan dermis. Keduanya dapat merupakan 

infeksi primer (disebabkan oleh hilangnya integritas kulit) atau sekunder akibat dari kelainan-

kelainan dermatologis lainnya. Infeksi primer biasanya dijumpai pada anak kecil. Cairan serus 

atau eksudat purulen dari lesi dapat mengakibatkan autoinokulasi dan pembentukan lesi satelit 

pada bagian lain dari tubuh. Eksudat mengering dan membentuk kerak. Impetigo paling sering 

ditemukan di wajah, ekstremitas, dan bokong, sedangkan ekitema terjadi di pergelangan kaki, 

kaki bagian dorsa, paha, dan bokong (Gambar 8-10). Ekitema dapat menyebabkan rasa sakit 

dan nyeri pada waktu palpasi/periksa raba. Pada anak-anak, impetigo seringkali ditemukan di 

sekitar mulut oleh karena kolonisasi dari hidung oleh organisme staph atau strep. Lesi-lesi ini 

dapat pruritik dan menjadi konfluen dan membentuk kerak-kerak besar. Jika tidak dirawat, 

infeksi-infeksi tersebut dapat memburuk dan mengarah ke glomerulonefritis. Impetigo dapat 

bertahan beberapa minggu, sedangkan ekitema dapat bertahan beberapa bulan. Faktor resiko 

untuk terbentuknya impetigo dan ekitema meliputi: 

 Temperatur hangat dengan kelembaban tinggi 

 Kerusakan pada kulit 

 Kelainan kulit yang telah ada sebelumnya (misalnya: dermatitis atopik) 
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 Kebersihan yang buruk 

 Kondisi tempat tinggal yang padat 

 Trauma minor pada kulit yang diabaikan 

Obat pilihan untuk perawatan topikal adalah salep mupirocin. Berbagai antibiotik oral 

digunakan tergantung pada organisme penyebab. Diantara obat-obat yang direkomendasikan 

adalah penicillin VK, cephalexin, antibotik makrolida, amoxicillin/asam klavulanat, 

trimethoprim/sulfamethoxazole (TMP/SMZ), dicloxacillin, dan ciprofloxacin. 

 

Gambar 8‐10 Impetigo. (Lihat Pelat Warna 11; dicetak ulang dengan ijin dari Goodheart HP. A Photo 
Guide  of Common  Skin Disorders: Diagnosis  and Management.  Philadelphia:  Lippincott Williams & 
Wilkins, 1999:292.) 

Infeksi Jamur/Fungal  

Infeksi jamur menggambarkan kelainan kulit yang paling umum. Infeksi jamur dari sel 

terkeratinasi disebabkan oleh dermatofit dan dikenal sebagai dermatofitosis. Istilah tinea 

mengacu kepada infeksi-infeksi yang disebabkan dermatofit dan biasanya berpasangan dengan 

situs anatomik dari infeksi. Candidiasis mengacu kepada infeksi jamur yang disebabkan oleh 

Candida albicans. 

Penyebab-penyebab yang paling umum dari dermatofitosis adalah Epidermophyton, 

Microsporum, dan Tricophyton sp. Dermatofit tersebut dapat ditransmisikan oleh fomites 

(obyek-obyek tak bernyawa), oleh hewan (terutama kucing dan anjing), dan dari tanah. Tiga 

jenis dermatofitosis yang paling umum adalah tinea pedis (athlete’s foot) (Gambar 8-11), tinea 

corporis (ringworm) (Gambar 8-12), dan tinea cruris (jock itch). Tanda dan gejala-gejala dari 

ketiga infeksi ini didaftar pada Kotak 8-4. Faktor-faktor resiko dari dermatofitosis meliputi: 

 Area dari tubuh yang hangat, intertriginus (lipatan-lipatan pada kulit), yang hampir 

selalu lembab, menyebabkan maserasi kulit dan memungkinkan organisme masuk. 
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 Pasien-pasien terimunosupresi 

 Dermatitis atopik 

 Penggunaan kortikosteroid 

 Tinggal pada iklim dengan kelembaban tinggi 

 Pakaian atau alas kaki yang oklusif  

 Obesitas 

 

Gambar  8‐11  Tinea  pedis  (athlete’s  foot).  (Lihat  Pelat Warna  12;  dicetak  ulang  dengan  ijin  dari 
Goodheart HP. A Photo Guide of Common Skin Disorders: Diagnosis and Management. Philadelphia: 
Lippincott Williams & Wilkins, 1999:120.) 

 

Gambar  8‐12  Tinea  corporis  (ringworm).  (Lihat  Pelat  Warna  13;  dicetak  ulang  dengan  ijin  dari 
Goodheart HP. A Photo Guide of Common Skin Disorders: Diagnosis and Management. Philadelphia: 
Lippincott Williams & Wilkins, 1999:106.) 

 

Pada sebagian besar kasus, dermatofitosis dapat berhasil diobati dalam sekitar 4 

minggu dengan agen antifungal topikal, banyak diataranya yang tersedia tanpa resep. 

Beberapa dari agen yang lebih populer meliputi miconazole, clotrimazole, tolnaftate, 

oxiconazole, naftifine, terbinafine, dan ciclopiroxolamine. Pada kasus-kasus yang resisten atau 
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disertai infeksi jamur bersamaan pada bagian lain dari tubuh, terapi antifungal oral dengan 

griseofulvin mungkin diperlukan. 

Candidiasis biasanya terjadi pada area intertriginus yang hangat dan lembab, seperti 

pada sela jari kaki, pada kunci paha, dan aksila dan di bawah payudara (Gambar 8-13). Tanda 

dan gejala-gejala dari candidiasis didaftar pada Kotak 8-5. Lesi dapat menjadi konfluen, 

membentuk plak besar membungkus keseluruhan bagian kunci paha, area aksila atau kulit di 

bawah payudara. Faktor-faktor resiko untuk candidiasis meliputi: 

 Area dari tubuh yang hangat, intertriginus (lipatan-lipatan pada kulit), yang hampir 

selalu lembab, menyebabkan maserasi kulit dan memungkinkan organisme masuk. 

 Antibiotik 

 Steroid, oral dan topikal 

 Diabetes 

 Obesitas 

 Pekerjaan yang menyebabkan tangan seseorang terendam dalam air untuk periode 

waktu yang lama 

 Ruam popok 

Perawatan adalah topikal dan meliputi penggunaan clotrimazole, miconazole, atau 

nystatin untuk infeksi dan kortikosteroid untuk meringankan gejala-gejala inflamasi dan gatal. 

 

Gambar 8‐13 Candidiasis. (Lihat Pelat Warna 14; dicetak ulang dengan ijin dari Goodheart HP. A Photo 
Guide  of Common  Skin Disorders: Diagnosis  and Management.  Philadelphia:  Lippincott Williams & 
Wilkins, 1999:210.) 
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Kotak 8‐4 Tanda dan Gejala‐gejala Dermatofitosis Umum 

TINEA PEDIS 
Tanda‐tanda 

Eritema  
Maserasi 
Sisik 

Gejala‐gejala 
Pruritus 

 
 

Erosi 
Vesikel 
Pustula 

TINEA CORPORIS 
Tanda‐tanda 

Eritema 
Sisik 
Plak, sirkuler dan terhiperpigmentasi (merah hingga coklat) 
Vesikel (ada atau absen, pada pinggiran) 
Pustula (ada atau absen, pada pinggiran) 

Gejala‐gejala 
Pruritus 

TINEA CRURIS 
Tanda‐tanda 

Cenderung bilateral 
Sisik 
Plak, terhiperpigmentasi (merah hingga coklat) 
Papel (pada pinggiran) 
Pustula (pada pinggiran) 

Gejala‐gejala 
Pruritus (ada atau absen) 
 

Kotak 8‐5 Tanda dan Gejala‐gejala Candidiasis Kutan 

Tanda‐tanda 
Eritema 
Papel 
Pustula 
Pustula satelit 
Erosi disebabkan oleh maserasi kulit 
Retakan 
Kulit kering dengan sisik (beberapa kasus) 

Gejala‐gejala 
Gatal 
Sensasi terbakar 
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Efek Samping Obat pada Kulit 

Hampir setiap obat yang umum digunakan dilaporkan menyebabkan efek samping obat 

kutan yang tidak diinginkan, dengan insiden pada kisaran 2% hingga 3% pasien yang masuk 

rumah sakit. Reaksi-reaksi ini dapat terjadi dari setiap rute administrasi, tetapi bahan-bahan 

yang diaplikasikan secara topikal merupakan yang paling umum. Efek samping yang paling 

sering, ditemui adalah reaksi hipersensitivitas immunologis (misalnya: urtikaria, angioedema, 

erupsi obat tetap, sindrom Stevens-Johnson, dan nekrolisis epidermal toksik), beberapa secara 

alami merupakan nonalergi (misalnya: sindrom hipersensitivitas obat). Reaksi umumnya tidak 

dapat diprediksi dan rentang efeknya dapat ringan dan terlokalisir/setempat hingga reaksi yang 

parah dan mengancam jiwa. 

Urtikaria, Angioedema, dan Anafilaksis yang Diinduksi Obat 

Sebagian besar reaksi dalam kategori ini bersifat alergik, tetapi da juga yang 

disebabkan oleh kerja obat yang tidak berhubungan dengan sistem imun. Reaksi-reaksi 

demikian dikenal sebagai reaksi anafilaktoid. Faktor-faktor resiko (tidak inklusif) untuk 

urtikaria dan angioedema alergik meliputi: 

 Antibiotik (terutama penisilin, cephalosporin, dan sulfonamida) 

 Penghambat angiotensin-converting enzyme (ACEI) 

 Aspirin 

 Penghambat kanal kalsium (Calcium-channel blocker/CCB) 

 Kontrasepsi, oral 

 Agen-agen sitostatika 

 Obat-obat yang menyebabkan penglepasan histamin (misalnya: amfetamin, atropin, 

opiat, dan hydralazine) 

Faktor-faktor resiko (tidak inklusif) untuk urtikaria nonalergik (reaksi anafilaktoid) 

meliputi: 

 ACEI 

 CCB 

 Obat-obat anti-inflamasi nonsteroid 

 Obat-obat yang menyebabkan penglepasan histamin 

 Media radiografik kontras 
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Tanda-tanda dan gejal dapat beragam bergantung pada agen kausatif dan mekanisme 

aksinya. Gejala-gejala umum dapat dilihat pada Kotak 8-6. 

Langkah pertama dalam perawatan adalah menghentikan obat/agen yang bertanggung-

jawab menimbulkan reaksi. Reaksi umumnya akan berkurang dalam hitungan jam hingga 

beberapa hari. Lesi-lesi urtikaria biasanya menghilang dalam beberapa jam dan umumnya 

tidak berlangsung lagi lebih dari 24 jam setelah agen dihentikan. Dalam kasus-kasus ringan, 

tidak ada perawatan tambahan yang diperlukan. Namun, jika reaksi parah, mungkin diperlukan 

efinefrin, antihistamin, kontikosteroid intravena, atau prednison oral. 

Kotak 8‐6 Tanda dan gejala urtikaria, angioedema, dan anafilaksis akibat obat 

Tanda‐tanda 
Kesulitan bernapas 
Muka memerah 
Hipotensi  
Edema laringeal 
Wheal berukuran besar 

 
 

Gejala‐gejala 
Nyeri abdominal 
Sensasi terbakar, terutama pada telapak tangan dan kaki 
Pusing 
Kelelahan 
Sakit kepala 
Mual dan muntah 
Pruritus/gatal 

Erupsi Obat Exanthematus 

Erupsi obat exanthematus adalah satu dari dua tipe erupsi obat makulopapular. Dari 

semua efek samping kutan obat, tipe ini memiliki insiden tertinggi. Dikenal sebagai 

morbiliform oleh karena tampak sebagai ruam serupa campak. Dapat disertai demam atau 

tidak. Makula dan papula terdistribusi secara simetris pada ekstremitas dan tubuh, dan 

seringkali bergabung sehingga memberikan penampakan yang sangat difus (Gambar 8-14). 

Kondisi ini paling sering diakibatkan oleh penggunaan obat secar oral atau parenteral. 

Mekanisme pasti tidak diketahui, tetapi diyakini melibatkan reaksi hipersensitivitas obat yang 

tertunda. Lebih dari 50% pasien yang terinfeksi human immunodeficiency virus (HIV) yang 

diberi sulfonamid – dan pada hekekatnya 100% pasien yang terinfeksi virus Epstein-Barr yang 

diberi penisilin – akan mengalami erupsi ini. Tergantung dari apakah pasien telah tersensitisasi 

sebelumnya, awitan/onset erupsi dapat beragam mulai dari paling cepat 2  hari hingga 3 
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minggu setelah menggunakan obat. Pada kasus-kasus tertentu, terjadi kesulitan diagnostik, 

karena erupsi yang disebabkan oleh obat-obat tertentu khususnya penisilin, tidak tampak untuk 

beberapa minggu setelah obat dihentikan. Selain itu, pada riwayat pasien, tidak setiap obat 

akan menyebabkan erupsi berulang ketika pasien dipapar lagi dengan obat yang sama. Faktor-

faktor resiko untuk reaksi-reaksi obat exanthematus terdapat pada Kotak 8-7.  

Perawatan utama adalah penghentian penggunaan obat yang dicurigai bertanggung-

jawab. Pada beberapa kasus, erupsi akan perlahan berkurang bahkan jika obat tidak 

dihentikan. Rasa gatal dapat diredakan dengan penggunaan antihistamin oral. 

 

Gambar 8‐14 Reaksi obat (lihat pelat warna 15; dicetak ulang dengan ijin dari Goodheart HP, A Photo 
Guide  of Common  Skin Disorders: Diagnosis  and Management.  Philadelphia:  Lippincott Williams & 
Wilkins, 1999:124.) 

Kotak 8‐7 Faktor‐faktor resiko untuk reaksi‐reaksi obat exanthematus 
Obat‐obatana 

Allopurinol 
Barbiturat 
Benzodiazepine 
Carbamazepine 
Cephalosporin 
Erythromycin 
Garam‐garam Gold (insiden tertinggi) 
Hydantoin 
Obat‐obat antiinflamasi nonsteroid 
Penisilin 
Phenotiazine 
Streptomycin 
Sulfonamide 
Tetracyclin 

Faktor‐faktor Lain 
Cytomegalovirus mononucleosis 
Virus Epstein‐Barr 
Human immunodeficiency virus 
Erupsi obat exanthematus sebelumnya (obat yang sama) 
aTidak inklusif untuk semua 
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Erupsi Obat Tetap 

Erupsi obat tetap adalah suatu reaksi di mana lesi cenderung timbul pada situs 

anatomik yang sama, terutama genitalia dan wajah. Erupsi demikian diyakini selalu  

disebabkan oleh obat, tetapi masih dipertanyakan mengenai kemampuan polong-polongan dan 

pewarna makanan tertentu untuk memicu reaksi ini. Kondisi erupsi obat yang tetap ini 

diyakini sebagai reaksi alergi, tetapi mekanisme pastinya belum dipahami dengan baik. 

Tergantung pada sensitivitas pasien, lesi (normalnya hanya satu lesi yang terbentuk) biasanya 

muncul  dalam 8 jam setelah penggunan obat. Kondisi ni muncul dengan eritema dan progresi 

dari makula ke bula, yang sakit jika disentuh. Eritema dapat terjadi dengan atau tanpa gatal. 

Daftar faktor resiko untuk erupsi tetap akibat obat dapatdilihat pada pada Kotak 8-8. 

Penghentian obat penyebab adalah tindakan paling penting, karena tidak seperti efek 

samping obat pada kutan umumnya, lesi  erupsi tetap berlangsung terus selama pasien 

melanjutkan penggunaan obat. Lesi secara alaminya adalah inflamasi, oleh karena itu 

kortikosteroid lokal potensi tinggi dapat digunakan. Bacitracin atau Silvadene dapat digunakan 

pada vesikel yang telah kehilangan integritasnya. Kondisi ini memerlukan beberapa minggu 

untuk teratasi, tetapi hiperpigmentasi pada areanya dapat bertahan sampai beberapa bulan. 

Kotak 8‐8 Faktor‐faktor resiko untuk reaksi‐reaksi obat tetap 

Faktor‐faktor resikoa 
Acetaminophen 
Amphetamine 
Aspirin dan salisilat lainnya 
Barbiturat 
Garam‐garam Gold 
Hydralazine 
Metronidazole 
Obat‐obat antiinflamasi nonsteroid 
Kontrasepsi oral 
Penisilin 
Quinine 
Sulfonamid 
Tetrasiklin 
aTidak inklusif untuk semua 

Sindrom StevensJohnson Sindrom StevensJohnson (SSJ) 

Sindrom Stevens-Johnson Sindrom Stevens-Johnson (SSJ) adalah salah satu 

penyakit kutan terkait obat yang paling serius. Penyebabnya tidak selalu mudah untuk 
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dipahami, tetapi lebih dari separuh kasus diyakini disebabkan oleh obat-obatan. Lesi tersebar 

dan menutupi sebagian besar tubuh, termasuk membran mukosa. Varian yang lebih parah dari 

SSJ adalah nekrolisis epidermal toksik. Pada SSJ, prodroma ruam akhirnya mengarah pada 

meluruhnya area jaringan epidermal yang besar. Pada kondisi terburuk, pasien terlihat seperti 

mengalami luka bakar yang serius dan ekstensif meliputi bagian besar tubuh. Mortalitas (5% 

hingga 18% pasien) paling sering terjadi akibat kerusakan sistemik, seperti pada traktus 

respiratori atau gastrointestinal atau pada ginjal. Erupsi lesi kutan didahului oleh fase 

prodroma selama beberapa hari, yang meliputi sindrom serupa flu. Tanda dan gejala-gejala 

dari SSJ didaftar pada Kotak 8-9, dan faktor-faktor resiko untuk SSJ didaftar pada Kotak 8-10. 

Asuhan pasien yang dapt diberikan oleh farmasis antara lain termasuk penghentian 

obat yang mengganggu, prosedur tindkan untuk mengatasi luka bakar derajat tiga (meliputi 

penggantian cairan dan elektrolit), pencegahan dan perawatan infeksi-infeksi sepsis dan 

aplikasi salep erythromycin pada mata. 

Kotak 8‐9 Tanda dan gejala‐gejala sindrom stevens‐johnson dan nekrolisis epidermal toksik 
Tanda‐tanda 

Eritema 
Makula 
Papula 
Vesikel 
Kerutan pada kulit 
Penglepasan area epidermis yang besar (lebih besar pada nekrolisis epidermal toksik 
daripada dalam sindrom Stevens‐Johnson) 
Lesi membran mukosa 
Hiperemia okuler 
Gagal ginjal 

Gejala‐gejala 
Prodroma 
Pruritus konjungtival 
Demam 
Malaise 
Kulit sensitif dan nyeri 
Nyeri sendi 
Nyeri dari lesi membran mukosa 

Fotosensitivitas yang Diinduksi Obat 

Fotosensitivitas terinduksi obat adalah efek samping obat (atau zat kimia) sistemik atau 

topikal yang terjadi pada kutan di mana radiasi UV yang mengenai kulit mengubah obat-
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obatan pada jaringan menjadi bahan-bahan toksik atau alergik (yaitu hapten). Penyebab Paling 

sering, adalah UVA (320 - 400 nm), tetapi dapat pula diakibatkan oleh UVB (280 - 320 nm) 

dan cahaya tampak. Fotoalergi, yang biasanya mengikuti aplikasi topikal suatu obat, terjadi 

hanya pada 5% kasus, termediasi secara imunologis, dan membutuhkan sensitisasi 

sebelumnya. 

Tanda dan gejala-gejala reaksi-reaksi fotosensitivitas tercantum pada Kotak 8-11. 

Fotosensitivitas tampak sebagai kondisi serupa eksema; fototoksisitas tampak sebagai luka 

bakar matahari yang gawat dan terkait pada dosis. Reaksi fototoksik cukup baik terbatasi 

sepanjang area paparan, tetapi reaksi fotoalergik lebih cenderung menyebar ke jaringan yang 

tidak terpapar. Salah satu varian menarik dari ini adalah fitofotodermatitis, atau dermatitis 

“weed whacker”, yang mana merupakan reaksi fototoksik diakibatkan oleh radiasi UV yang 

memapar kulit setelah terkena kontak dengan berbagai tanaman, termasuk rumput liar, bagian 

hijau dari wortel, dan seledri. Agen kausatif lain adalah jus lemon dan parfum yang 

mengandung minyak bergamot, suatu psoralen. 

Obat-obatan yang dapat menyebabkan fotosensitivitas tercantum pada Kotak 8-12. 

Penghentian obat yang mengganggu biasanya akan meredakan reaksi fotosensitivitas. 

Kotak 8‐10 Faktor‐faktor resiko untuk terbentuknya sindrom stevens‐johnson 

Obat‐obatan 
Allopurinol 
Barbiturat 
Cephalosporin 
Hydantoin 
Obat‐obat antiinflamasi nonsteroid 
Penisilin 
Sulfonamid 

Faktor‐faktor lain 
Human Immunodeficiency virus 
Infeksi‐infeksi 
Neoplasma 
Kehamilan 
Systemic lupus erythematosus 
 

Kotak 8‐11 Tanda dan Gejala‐gejala Fotosensitivitas 

FOTOALERGI 
Tanda‐tanda 

Edema 
Eritema 
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Serupa eksema, kering, kulit berkerak 
Sisik 
Likenifikasi dengan goresan yang berkelanjutan 

Gejala‐gejala 
Gatal 

FOTOTOKSISITAS 
Tanda‐tanda 

Edema 
Eritema 
Vesikel 
Pigmentasi gelap merah kecoklatan (luka bakar gawat) 
Sisik 
Likenifikasi dengan goresan yang berkelanjutan 

Gejala‐gejala 
Gatal 

 

Kotak 8‐12 Obat‐obatan yang dapat menyebabkan fotosensitivitas 

Antihistamin 
Antihipertensi 
Agen‐agen kemoterapi 
Turunan ter batu bara 
Estrogen 
Fluoroquinolon 
Inhibitor‐inhibitor monoamin oksidase 
Obat‐obat antiinflamasi nonsteroid 
Fenotiazine 
Progestin 
Sulfonamid 
Sulfonilurea 
Tetrasiklin 
Diuretik‐diuretik tiazid 
Antidepresan trisiklik 

Infestasi 

Skabies 

Skabies/kudis adalah kelainan pruritis/gatal yang sangat hebat pada kulit  disebabkan 

oleh tungau Sarcoptes scabiei, yang bersembunyi ke dalam kulit. Tungau ditularkan dengan 

kontak antar kulit (termasuk kontak seksual) dan oleh pakaian atau tempat tidur yang 

terinfestasi (tungau dapat hidup untuk beberapa hari pada lingkungan tidak hidup). Faktor 

resiko yang penting adalah tinggal pada pengaturan institusional. Tanda dan gejala-gejala 
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meliputi gatal yang hebat, papel eritematus (pada beberapa kasus) dan liang intraepidermal 

(patognomonik untuk skabies). Perawatan meliputi aplikasi baik 1% lindane atau krim 5% 

permethrin. 

Pedikulosis  

Pedikulosis mengacu pada infestasi kutu. Tiga tipe kutu yang umum di Amerika 

Serikat yaitu: (i) kutu kepala (pediculosis capitis), (ii) kutu badan (pediculosis corporis), dan 

(iii) kutu pubis (pediculosis pubis). Setiap jenis kutu ditemukan pada area tubuhnya sendiri, 

tetapi kutu pubis dapat pula ditemukan pada area-area berambut lainnya, seperti ketiak dan 

bulu mata. Faktor-faktor resiko untuk infestasi yang disebarkan kutu meliputi: 

 Berbagi sisir, topi, dan sikat yang terinfestasi, sebagaimana juga setiap kontak antar 

kepala (kutu kepala). 

 Pakaian atau tempat tidur yang terinfestasi (kutu badan, kutu kepala jika terjadi kontak 

dengan kepala). 

 Kontak fisik yang dekat, terutama seksual (kutu pubis, kutu kepala jika terjadi kontak 

dengan kepala). 

Gatal adalah gejala yang paling umum dari pedikulosis. Bila kutu umumnya tidak 

terlihat; larva atau telur seringkali ditemukan menempel pada batang rambut (Gambar 8-15). 

Pakaian harus dicuci dengan air panas dan dikeringkan dengan panas atau dry-clean. 

Tempatkan apa saja yang tidak bisa dicuci dalam kantung plastik dan tutup rapat selama 14 

hari untuk memastikan bahwa semua kutu dan telur telah mati. Perawatan obat meliputi 

lindane topikal (1%), pyrethrin dengan piperonyl butoxide, permethrin, dan malathion (0.5%) 

 

Gambar 8‐15 Pedikulosis (kutu). (Lihat pelat warna 16; dicetak ulang dengan ijin dari Goodheart HP. A 
Photo  Guide  of  Common  Skin  Disorders:  Diagnosis  and  Management.  Philadelphia:  Lippincott 
Williams & Wilkins, 1999:132.) 
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Kanker Kulit 

Tiga tipe utama kanker kulit adalah basal cell carcinoma (BCC), squamous cell 

carcinoma (SCC), dan melanoma. Menurut America Cancer Society, kurang lebih 850.000 

kasus baru BCC, 250.000 kasus baru SCC, dan 60.000 kasus baru melanoma terdiagnosa 

setiap tahun di Amerika Serikat. Faktor-faktor resiko meliputi kulit terang, paparan berlebih 

terhadap radiasi UV (matahari atau ranjang dan pojok berjemur), dan pasien-pasien yang 

mengasup obat-obat imunosupresan. 

Tanda dan gejala-gejala BCC dan SCC mirip dan meliputi: 

 Papel atau nodul yang berkilau dan tembus cahaya (BCC) 

 Ulserasi tunggal dengan batas yang tergulung (BCC) (Gambar 8-16). 

 Papel atau plak tunggal yang terus bertumbuh (SCC) (Gambar 8-17). 

Tanda dan gejala-gejala melanoma (Gambar 8-18) membentuk akronim ABCDE, 

ketika mengevaluasi karakteristik suatu tahi lalat, sebagai berikut: 

 Asimetri. 

 Batas ireguler. 

 Color/warna berubah atau belang-belang. 

 Diameter lebih besar dari 6 mm (ujung pensil). 

 Enlargement/perbesaran tahi lalat seiring waktu. 

Perawatan bergantung pada jangka waktu lesi dibiarkan tidak terawat. Pengangkatan 

melalui operasi seringkali merupakan perawatan yang dipilih. 

 

Gambar 8‐16 Basal cell carcinoma.  (Lihat pelat warna 17; dicetak ulang dengan  ijin dari Goodheart 
HP. A Photo Guide of Common Skin Disorders: Diagnosis and Management. Philadelphia: Lippincott 
Williams & Wilkins, 1999:144.) 
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Gambar  8‐17  Squamous  cell  carcinoma.  (Lihat  pelat  warna  18;  dicetak  ulang  dengan  ijin  dari 
Goodheart HP. A Photo Guide of Common Skin Disorders: Diagnosis and Management. Philadelphia: 
Lippincott Williams & Wilkins, 1999:152.) 

 

Gambar 8‐18 Melanoma. (Lihat pelat warna 19; dicetak ulang dengan ijin dari Goodheart HP. A Photo 
Guide  of Common  Skin Disorders: Diagnosis  and Management.  Philadelphia:  Lippincott Williams & 
Wilkins, 1999:250.) 

 

RAMBUT 

Folikulitis 

Folikulitis, suatu inflamasi pada folikel rambut, dapat disebabkan oleh bakteri atau 

jamur dan biasanya melibatkan bagian atas dari folikel rambut (Gambar 8-19). 

Folikulitis Infeksius 

Folikulitis paling sering terjadi pada area tubuh yang dicukur, walaupun dapat terjadi 

dimanapun. Folikulitis yang ada sebelumnya dapat diperparah dengan tindakan mencukur. 

Organisme kausatif meliputi Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa (folikulitis 

bak mandi air panas, yang biasanya terjadi beberapa hari setelah menggunakan bak mandi air 
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panas). Tanda dan gejala-gejala umum tercantum pada Kotak 8-13. Faktor-faktor resiko 

meliputi mencukur, pencabutan rambut, oklusi folikel (misalnya: oleh pakaian, perban, atau 

bahan kimia seperti minyak), dan tinggal di cuaca dengan kelembaban tinggi. Dalam kasus 

folikulitis superfisial, inflamasi hilang secara spontan, tetapi perawatan topikal dengan 

mupirocin atau salep triple-antibiotic adalah efektif. Jika perawatan topikal tidak memberikan 

hasil, antibiotik oral dapat digunakan. Pilihan dari antibiotik ditentukan oleh organisme 

kausatif dan dapat meliputi cephalexin, erythromicin, dicloxacillin, dan minocycline. 

Dua dari infeksi jamur yang paling umum mempengaruhi rambut adalah tinea capitis 

(kulit kepala) dan tinea barbae (janggut). Sebagaimana halnya dengan infeksi jamur pada kulit, 

infeksi-infeksi tersebut disebabkan oleh dermatofit. Spora yang mentransmisikan tinea capitis 

disebarkan oleh fomites (yaitu: benda-benda yang mampu mentransmisikan organisme 

penyebab penyakit) dari orang atau hewan. Pasien yang terkena lebih mungkin memiliki kulit 

gelap dan anak-anak akan lebih umum terkena daripada orang dewasa. Tinea capitis tidak 

memiliki faktor-faktor resiko jelas yang lain, kecuali berdesakan dalam lingkungan sosial 

dimana kondisi endemik. Tanda dan gejala-gejala umum didaftar dalam Kotak 8-14. 

Antifungal oral adalah perawatan terpilih dan meliputi itraconazole, terbinafine, ketoconazole, 

dan griseofulvin. Terapi topikal tidak efektif. Jika dibiarkan tidak dirawat, alopesia/kebotakan 

berbekas mungkin terbentuk. Tinea barbae terjadi di area janggut dan kumis dan terlihat hanya 

pada pria. Tanda dan gejala-gejala umum dapat ditemukan pada Kotak 8-14, dan perawatan 

sama halnya dengan tinea capitis. 

 

Gambar 8‐19 Folikulitis. (Lihat pelat warna 20; dicetak ulang dengan ijin dari Goodheart HP. A Photo 
Guide  of Common  Skin Disorders: Diagnosis  and Management.  Philadelphia:  Lippincott Williams & 
Wilkins, 1999:17.) 
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Kotak 8‐13 Tanda dan gejala‐gejala dari folikulitis infeksius (bakterial) 
Tanda‐tanda 

Terjadi di sekitar folikel rambut 
Eritema 
Papel 
Pustula (“whiteheads”) 
Kerak 

Gejala‐gejala 
Gatal 
Sensitif terhadap palpasi 
 

Kotak 8‐14T dan gejala‐gejala folikulitis infeksius (fungal) 
TINEA CAPITIS 
Tanda‐tanda 

Terjadi di sekitar folikel rambut 
Inflamasi (ada atau absen) 
Alopesia 
Plak 
Pustula 
Kerontokan rambut  
Kerontokan rambut dengan petak bulat, berwarna abu‐abu (tipe petak abu‐abu) 
Kerontokan rambut dengan titik hitam di mana batang rambut yang rusak pada garis 
kulit (tipe titik hitam) 

Gejala‐gejala 
Nyeri 
Sensitif 

TINEA BARBAE 
Tanda‐tanda 

Terjadi di sekitar folikel 
rambut 
Eritema 
Inflamasi 
Papel 

 
Kerak  
Kerontokan rambut 
Area berpetak, berwarna merah dengan sisik 
Pustula 

Gejala‐gejala 
Tidak ada 
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