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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 2.1. DEFINISI 

   DKA merupakan suatu penyakit keradangan kulit yang ada dalam 

keadaan akut atau subakut dan kronik. Penyakit ini disebabkan oleh reaksi 

hipersensitifitas tipe IV dan merupakan respon hipersensitifitas tipe lambat 

dan timbul akibat pajanan suatu alergen, yang sebelumnya sudah terpajan 

oleh alergen yang sama.
1,2,3,12  

Pentingnya zat-zat tertentu sebagai 

penyebab DKA bervariasi dengan prevalensi zat yang ada dalam 

lingkungan. Senyawa merkuri dulu merupakan penyebab yang sering dari 

DKA namun saat ini, senyawa tersebut jarang terjadi sebagai penyebab 

DKA.
13

  Saat ini alergen dari bahan nikel merupakan penyebab utama dari 

terjadinya DKA.
14

 Pada umunya lesi yang ditimbulkan pada stadium akut 

berupa eritema, oedem kemudiaan diikuti oleh munculnya papul, vesikula 

dan krusta. Sedangkan pada stadium kronik, lesi muncul berupa 

likenifikasi, fissura dan kulit mengalami pigmentasi. 
15

 Lokasi terjadinya 

DKA bervariasi, tetapi lokasi tersering adalah kelopak mata, wajah, leher.
1 
 

 

 2.2. EPIDEMIOLOGI 

 Menurut Survei Ambulatory Medical Care National dilakukan 

pada tahun 1995 diperkirakan 8,4 juta kunjungan rawat jalan ke dokter 
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Amerika untuk dermatitis kontak. Dermatitis kontak inilah yang paling 

sering didiagnosis sebagai penyebab terbanyak kedua. Kunjungan kantor 

untuk dermatologis, 9% adalah untuk dermatitis. Di sebuah klinik pusat 

kesehatan mahasiswa dermatologi, 3.1% pasien untuk DKA, dan 2,3% 

untuk DKI. Sebuah studi di Swedia menemukan bahwa prevalensi DKA 

pada tangan adalah 2,7 kasus dari 1000 populasi. Sedangkan sebuah studi 

di Belanda, menemukan bahwa prevalensi DKA adalah  12 kasus dari 

1000 populasi. 
13

 

 Di Indonesia prevalensi kejadian DKA kira-kira hanya 20 %. 

Meskipun demikian pada kenyataannya banyak kasus DKA yang tidak 

terlaporkan. Salah satu penyebabnya adalah tidak tersedianya alat / bahan 

uji tempel (Patch Test) sebagai sarana diagnostik. (Trihapsoro, 2003).  

 Sedangkan pada kasus anak, jumlah laporan DKA pada anak telah 

meningkat. Anak – anak dengan erupsi eksema harus dilakukan tes Patch, 

terutama pada tangan dan eksema pada kelopak mata. 
16

 Secara umum 

DKA jarang terjadi pada tahun pertama kehidupan dan dengan 

bertambahnya usia (pada usia 10 tahun) akan terlihat pada usia dewasa. 
17

  

 Nikel merupakan penyebab penting dari DKA pada populasi 

umum, baik di kalangan anak-anak dan orang dewasa, dengan prevalensi 

di seluruh dunia sekitar 8,6% . Prevalensi di kalangan wanita muda bahkan 

lebih tinggi, sekitar 17% . 
18
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 2.3.  Etiologi 

 Penyebab DKA adalah bahan kimia eksogen yang dapat memicu 

reaksi hipersensitifitas tipe 4. Dalam hitungan menit bahan kimia tersebut 

dapat memicu reaksi alergi tersebut. Untuk meningkatkan reaksi kekebalan 

terhadap suatu alergen,  individu harus rentan dan memiliki kepekaan yang 

cukup terhadap bahan kimia yang sering menjadi alergen. Manifestasi 

klinis yang terjadi diakibatkan oleh kerjasama berbagai faktor 

konstitusional dan faktor pencetus. Faktor individu, imunologi, pekerjaan, 

bahan kimia, lingkungan berperan dalam timbulnya penyakit DKA. 
6,19

 

 

 2.3.1.  Faktor individu  

  Jenis kelamin 

 Wanita memiliki respon kekebalan sel-yang dimediasi yang 

lebih kuat daripada laki-laki, Namun, setidaknya secara 

 eksperimental wanita tidak tampak rentan terhadap sensitisasi. 

Sensitisasi dicapai dengan mudah dengan menggunakan 

 beberapa alergen misalnya lanolin, parfum, p-phenylphedine, 

mungkin sebagai akibat dari paparan sebelum dan sensitisasi pada 

waktu  subklinis. Ada hal yang menarik bahwa kepekaan nikel 

tampaknya kurang umum pada pria jika mereka memakai anting-

anting.  
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  Hormon 

   Hormon memiliki efek pada DKA. Misalnya, kehamilan 

dan penggunaan gestagen dapat meningkatkan atau memperburuk 

DKA. DKA dapat dipicu pada saat pra menstruasi, dan reaktivitas 

tes Patch dapat bervariasi sesuai dengan tahap siklus menstruasi. 

 

  Umur 

Usia memiliki pengaruh yang kecil pada kapasitas 

sensitisasi. Kepekaan anak-anak sama mudahnya dengan orang 

dewasa, dan kedua bayi dengan orang tua juga dapat peka terhadap 

poison ivy. Tetapi, jumlah reaksi uji tempel yang positif cenderung 

meningkat seiring bertambahnya usia, karena akumulasi dari alergi 

yang diperoleh selama hidup. Usia juga merupakan faktor 

berperan dalam setiap penelitian tes Patch. 

 

2.3.2.  Sistem Imun 

 Reaksi sensitisasi menginduksi sel T efektor dan supressor 

sel T, yang terakhir membatasi respon kekebalan tubuh sehingga 

reaksi epidermal regresi dan tidak berlanjut. Secara teoritis, oleh 

karena itu, stimulasi untuk mencegah sel supressor dapat 

menyebabkan antigen yang tidak bertanggung jawab. Dengan 

demikian dapat dicapai dengan pemberian alergen dengan rute tidak 

langsung , misalnya dengan intravena, oral atau peritoneal, sehingga 
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dapat melewati epidermal dari sel Langerhans. Toleransi ini juga 

dicapai dengan menerapkan alergen ke kulit tanpa sel Langerhans. 

 

 2.3.3.  Lingkungan 

  Iklim 

 Iklim, berdasarkan dari berbagai paparan UV, panas dan 

kelembaban, mempunyai peran dalam kewajiban terjadinya reaksi 

alergi. Paparan UVB telah terbukti mengurangi respon kekebalan 

kulit dalam terjadinya reaksi alergen. Sedangkan paparan UVA, 

tampaknya tidak memiliki efek yang sama, dan ada bukti bahwa 

pengurangan respon kekebalan bersifat sementara, mungkin karena 

mekanisme adaptif. 

  

  Sosio-ekonomik dan Budaya 

 Hubungan DKA dengan sosio-ekonomik belum dipelajari 

secara rinci, tetapi paparan logam nikel yang murah yang 

digunakan sebagai perhiasan mungkin akan meningkat pada orang 

dengan pendapatan kurang. Faktor budaya dapat juga sebagai 

faktor predisposisi DKA, khususnya penggunaan obat herbal 

tradisional dan balsam untuk mengobati gangguan kulit di Timur 

Tengah.  

 

  



 

 
 

15 

 2.3.4.  Pekerjaan 

 Pengetahuan riwayat DKA yang didukung tepat dari bahan 

yang digunakan di tempat kerja, mesin yang dioperasikan dan 

perlindungan  pribadi yang digunakan akan diperlukan ketika 

dicurigai sebagai dermatitis akibat kerja. Lembar data kesehatan 

dan keselamatan harus diperiksa karena dapat memberikan nama-

nama zat kimia dari material yang digunakan, serta indikasi dari 

iritasi dan alergenisitas. 

 

 2.3.5.  Bahan Kimia 

 Sel-sel kulit, terutama asam nukleat dan protein, tersusun 

dari molekul yang mengandung atom nukleofilik, yang bermuatan 

negatif dan kaya elektron. Sebagian besar alergen (hapten) 

adalah  bahan kimia sederhana dengan berat molekul rendah 

(kurang dari 500-1000 Da) yang mengandung atom elektrofilik, 

yang bermuatan positif dan kaya elektron. Interaksi antara dua jenis 

atom menyebabkan ikatan kovalen yang kuat untuk membentuk 

kompleks protein hapten atau antigen kompleks. Garam logam dan 

logam menjadi suatu ikatan kaya elektron atom (ligan) dengan 

mengambil beberapa elektron dan membentuk ikatan koordinat. 

Hapten dapat dikelompokkan sesuai dengan reaktivitas kimia dalam 

kaitannya dengan protein pembawa yang diduga atau sesuai dengan 

kelompok fungsional. 
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NO KELOMPOK HAPTEN CONTOH 

1 Asam  Asam maleat 

2 Aldehid Formaldehid  

3 Amine Ethylenediamin,  

ρ-phenylenediamin 

4 Senyawa Diazo Bismark coklat 

5 Ester  Benzokain  

6 Eter Benzyl eter 

7 Ekpoksida  Resin epoksin 

8 Halogen Dinitroklorobenzin  

9 Quinon  Primin, hidrokuinon 

10 Metal  Ni
2+

, Co 
2+

, Cr
3+

 

11 Senyawa tak jenuh Δ-Carine (turpentine) 

Tabel 2. Daftar hapten yang dapat menyebabkan DKA 

 

   2.4.  Patogenesis 

 Mekanisme terjadinya DKA mengikuti respons imun yang 

diperantarai oleh sel (cell-mediated immune respons) atau reaksi 

hipersensitivitas tipe 4 yang merupakan reaksi hipersensitivitas tipe 

lambat. Reaksi ini terjadi melalui dua fase yaitu fase sensitisasi dan fase 

elisitasi. Hanya individu yang telah mengalami fase sensitisasi yang 

dapat menderita DKA. 
19, 20
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 2.4.1.  Fase sensitisasi 

 Fase ini terjadi pada kontak pertama pada kulit dengan 

hapten dan ditangkap oleh sel Langerhans dan diproses secara 

 kimiawi oleh enzim lisosom atau sitosol yang diterima oleh antigen 

leukosit HLA – D. Produksi keratinosit yang rusak atau terpajan 

oleh hapten akan menyebabkan migrasi sel Langerhans dan 

sensitisasi pada tahap berikutnya. Selama keratinosit terpajan oleh 

hapten, keratinosit yang terpapar akan melepaskan sitokin (IL-1) 

yang akan mengaktivasi sel Langerhans yang kemudian 

menstimulasi sel T. Melalui sifat pro-inflamasi, hapten 

mengaktivasi sistem imunitas bawaan dari kulit dan memberikan 

sinyal  yang dapat menginduksi migrasi dan pematangan sel 

dendritik kulit (DC) dalam alur MHC kelas I dan MHC kelas II. 

Dengan pengikatan residu asam amino, sel dendiritik dapat 

memodifikasi protein dan memungkinkan ekspresi pada kulit. IL -

1β, ICAM – 1, LFA – 3 dan IM – CSF juga berperan dalam 

aktivasi, pematangan dan migrasi sel Langerhans. Sitokin  

proinflamasi lain yang dilepaskan oleh keratinosit adalah TNF –α, 

yang dapat mengaktifasi sel T, makrofag dan granulosit, 

menginduksi perubahan molekul adesi sel dan pelepasan sitokin 

juga meningkatkan MHC kleas I dan MHC kelas II.  
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 Fase sensitisasi juga dapat memungkinkan terjadi pada 

kelenjar getah bening setempat melalui saluran limfe. Alergen 

membawa sel Langerhans melalui kelenjar limfonodi aferen 

menuju ke area parakortikal yang mempresentasikan kompleks 

HLA – DR antigen kepada sel T spesifik. Sel T spesifik  bertugas 

untuk mengekpresikan molekul CD 4 yang mengenali HLA – DR 

sel Langerhans, dan kompleks reseptor sel T CD 3 yang mengenali 

antigen yang telah diproses. Ada atau tidaknya sel T spesifik ini 

ditentukan secara genetik. 

 Sel Langerhan mensekrsi IL-1 yang mengstimulasi sel T 

untuk mensekresi IL-2 dan mengekpresi reseptor IL-2. Sitokin ini 

akan menstimulasi proliferasi sel T spesifik, sehingga menjadi 

lebih banyak. Turunan sel ini yaitu sel T memori (sel T-teraktivasi) 

akan meninggalkan kelenjar getah bening dan beredar ke seluruh 

tubuh. Pada saat tersebut individu menjadi tersensitisasi. Fase 

sensisitisasi berlangsung selama 10 – 15 hari.  

 

2.4.2 Fase Elisitasi 

 Fase kedua (elisitasi) hipersensitivitas tipoe lambat terjadi 

pada pajanan ulang alergen (hapten). Seperti pada fase sensitisasi, 

hapten akan ditangkap oleh sel Langerhans dan diproses secara 

kimiawi menjadi antigen, diikat oleh HLA – DR – antigen akan 

dipresentasikan kepada sel T yang telah tersensitisasi (sel T 
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memori) baik di kulit maupun di kelenjar limfonodi sehingga 

terjadi proses aktivasi. Sel Langerhans mensekresi IL-1 yang 

menstimulasi sel T untuk memproduksi IL-2 dan mengekspresi IL-

2R, yang akan menyebabkan proliferasi dan ekspansi populasi sel 

T di kulit. Sel T teraktivasi juga mengeluarkan IFN-γ yang 

mengaktifkan keratinosit mengkespresi ICAM-1 dan HLA-DR. 

Adanya ICAM-1 meungkinkan keratinosit untuk berinteraksi 

dengan sel T dan leukosit yang lain yang mengekspresi molekul 

LFA-1. Sedangkan HLA-DR memungkinkan keratinosit untuk 

berinteraksi langsung dengan sel T CD 4+, dan juga 

memungkinkan presentasi oksigen kepada sel tersebut. HLA-DR  

juga dapat merupakan target sel T sitotoksik pada keratinosit. 

Keratinosit menghasilkan juga sejumlah sitokin antara lain IL-1, 

IL-6, TNF-α dan GMCSF, semuanya dapat mengkativasi sel T. IL-

1 dapat menstimulasi keratinosit menghasilkan ekisanoid. Sitokin 

dan ekisanoid ini akan mengkatifkan sel mast dan makrofag. Sel 

mast yang berada di dekat pembuluh darah dermis akan 

melepaskan antara lain histamin, berbagai jenis faktor kemotatik, 

PGE 2 dan PGD 2, dan leukotrin B4 (LTB4) . Ekisanoid baik yang 

berasal dari sel mast (prostaglandin) maupun dari keratinosit atau 

leukosit menyebabkan dilatasi vaskuler dan meningkatkan 

permeabilitas sehingga molekeul larut seperti komplemen dan kinin 

mudah  berdifusi ke dalam dermis dan epidermis. Selain itu, faktor 
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kemotatik dan ekisanoid akan menarik neutrofil, monosit dan sel 

darah lain dari dalam pembuluh darah masuk ke dalam dermis. 

Rentetan kejadian tersebut akan menimbulkan respon klinik DKA. 

Fase elisitasi umumnya berlangsung antara 24 – 48 jam. 

   

 2.5. Gejala dan Gambaran Klinis 

 Ruam muncul di daerah yang terkena pajanan alergen, biasanya 

didistribusikan secara asimetris atau unilateral. Kepekaan alergen pada 

tangan atau pakaian dipindahkan ke bagian tubuh lainnya. Ruam ditandai 

dengan eritema, vesikel dan edema yang berat. Pruritus merupakan 

keluhan utama yang sering muncul pada DKA. Berdasarkan fase 

berlangsungnya pajanan DKA dibagi dalam 3 fase, yaitu : 
21 

 1.  Fase akut  

 Kelainan kulit umumnya muncul 24-48 jam pada tempat 

terjadinya kontak dengan bahan penyebab. Derajat kelainan kulit 

yang timbul bervariasi ada yang ringan ada pula yang berat. Pada 

yang ringan mungkin hanya berupa eritema dan edema, sedang 

pada yang berat selain eritema dan edema yang lebih hebat disertai 

pula vesikel atau bula yang bila pecah akan terjadi erosi dan 

eksudasi. Lesi cenderung menyebar dan batasnya kurang jelas. 

Keluhan subyektif berupa gatal. 
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2.  Fase Sub Akut 

 Jika tidak diberi pengobatan dan kontak dengan alergen 

sudah tidak ada maka proses akut akan menjadi subakut atau 

kronis. Pada fase ini akan terlihat eritema, edema ringan, vesikula, 

krusta dan pembentukan papul-papul. 

3.  Fase Kronis 

 Dermatitis jenis ini dapat primer atau merupakan kelanjutan 

dari fase akut yang hilang timbul karena kontak yang berulang-

ulang. Lesi cenderung simetris, batasnya kabur, kelainan kulit 

berupa likenifikasi, papula, skuama, terlihat pula bekas garukan 

berupa erosi atau ekskoriasi, krusta serta eritema ringan. Walaupun 

bahan yang dicurigai telah dapat dihindari, bentuk kronis ini sulit 

sembuh spontan oleh karena umumnya terjadi kontak dengan 

bahan lain yang tidak dikenal. 

 

 2.6. Predileksi   

  Skalp  

  Meskipun potensi besar untuk paparan alergen, kulit kepala masih 

relatif tahan terhadap dermatitis alergi. Kemungkinan alasannya adalah 

ketebalan kulit, perubahan dalam lingkungan seluler karena unit folikel 
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rambut, variasi vaskularisasi, dan efek pengenceran keringat. sering 

alergen yang diterapkan pada kulit kepala dan rambut. 

 

  Wajah dan Kelopak mata  

  Wajah selalu terkena sejumlah besar alergen yang berpotensi 

menjadi penyebab. Pajanan yang terkait dengan aeroalergen dapat 

mengakibatkan resiko terjadinya DKA, karena wajah adalah daerah yang 

paling mungkin menghadapi segudang alat perawatan seperti pengeriting 

bulu mata, spons alat make up, dan sikat gigi (aditif karet) dan produk-

produk kebersihan pribadi dan kosmetik (aroma, emulsifier, pengawet), 

berbagai alergen harus dipikirkan untuk berpotensi menjadi sumber 

penyebab. 

 

  Leher 

   Dermatitits kontak di leher disebabkan oleh pemakaian parfum, 

sunblock, bedak, foundation maupun perhiasan yang berasal dari nikel 

atau kobalt. 

 

   Tangan  

  Penyebab dermatitis pada tangan erat hubungannya dengan 

pekerjaan, terutama pekerjaan yang ada hubungannya dengan lingkungan 

yang basah (wet work). Pertimbangan yang cermat harus diberikan untuk 
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mengetahui alergen yang berpotensi menyebabkan DKA pada para 

pekerja.   

 

  Telinga  

  DKA di telinga dapat disebabkan oleh pemakaian parfum, penutup 

kepala (shower cap), pencepit rambut, perhiasan yang terbuat dari nikel, 

kobalt, atau plastik.  

 

  Kaki 

  DKA di kaki dapat disbebkan oleh pemakaian stoking, sepatu dari 

bahan kulit maupun karet, obat topical, antiseptic, antiperspiran.
 6,19,22

 

 

 2.7.  Diagnosis 

  Diagnosis dapat ditegakan dengan melihat riwayat, anamnesis 

yang tepat dan temuan klinis pada pemeriksaan fisik yang dilakukan. 

Riwayat yang komprehensif sangat penting untuk mengidentifikasi kontak 

dengan alergen dan beberapa pengetahuan tentang  kimia dan proses 

industri merupakan hal yang penting juga. Sensitisasi pada DKA  

berikutnya mungkin akibat dari paparan tunggal. Meskipun biasanya 

 beberapa atau banyak eksposur yang diperlukan sebelum sensitisasi dan 

dermatitis terjadi. 
21, 22, 24

 Data yang berasal dari anamnesis meliputi 

riwayat keluarga, riwayat penyakit kulit sebelumnya, pekerjaan, durasi, 
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kebiasaan sehari – hari, hobi, sumber allergen, benda yang sering 

digunakan.
19, 22 

 

  Pemeriksaan fisik sangat penting dilakukan untuk menegakan 

diagnosis, karena dengan melihat lokasi dan pola kelainan kulit biasanya 

dapat diketahui penyebabnya. Hal ini meliputi pemeriksaan adanya respon 

eksema (dermatitis). Dari respon eksema inilah kita dapat melihat 

perbedaan antara reaksi akut, reaksi subakut, reaksi kronis, distribusi dari 

respon eksema tersebut. Sebaiknya pemeriksaan fisik dilakukan di tempat 

yang cukup cahaya atau terang sehingga memudahkan untuk melihat 

kemungkinan kelianan kulit lain oleh sebab – sebab endogen. 
19

 

 

 2.8.  Diagnosis Banding 

  Harus selalu diingat bahwa DKA dapat meniru atau mempersulit 

jenis eksim dan dermatitis lainnya. Sensitisasi terhadap aplikasi topikal 

dapat menjadi komplikasi dari hampir semua dermatosis yang mengarah 

ke rujukan tertentu. Tes Patch akan sering diperlukan sebelum 

mengkonfirmasikan penyebabnya secara keseluruhan. Berikut adalah tabel 

dari diagnosis banding dari DKA : 
6, 25 

Diagnosis 

Banding 

Faktor Pembeda Metode 

Diagnosis 

Prinsip Terapi 

Dermatitis 

Atopi 

Lebih luas daripada 

dermatitisdistribusi 

mengikuti yang 

Riwayat 

penyakit kulit 

sebelumnya 

Antihistamin 

oral, steroid 

topikal, steroid 
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melibatkan 

permukaan fleksor 

dan 

penampilan 

klinis, biopsi 

kulit bila tidak 

pasti 

sistemik, 

antibiotik 

Eksema 

Dishidrotik 

Terjadi pada tangan 

dan kaki, vesikel 

mendalam, eritema, 

dan scalling 

Riwayat 

penyakit kulit 

sebelumnya, 

dan 

penampilan 

klinis, biopsi 

kulit bila tidak 

pasti 

Steroid topikal 

dan emolien 

Alergi latex Eritema, pruritus, 

dan mungkin reaksi 

sistemik 

Riwayat 

penyakit kulit 

sebelumnya, 

dan 

penampilan 

klinis, tes 

alergi bila 

tidak pasti 

Menghindari 

paparan lateks, 

Menggunakan 

sarung tangan 

non-lateks 

Psoriasis 

palmoplantar 

Plak dan pustula 

pada telapak tangan 

Riwayat 

penyakit kulit 

Steroid topikal 

potesi tinggi dan 
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dan kaki sebelumnya, 

dan 

penampilan 

klinis, biopsi 

kulit bila tidak 

pasti 

retinoid oral 

Skabies  Burrows dan 

distribusi khas pada 

tangan, kaki, 

pinggang, ketiak, 

atau selangkangan 

Riwayat dan 

penampilan 

klinis, kerokan 

kulit ketika 

tidak pasti 

Permethrin 5% 

Tinea pedis Biasanya terjadi 

antara jari kaki, 

pada telapak, dan di 

sisi kaki, sedangkan 

dermatitis kontak 

lebih sering terjadi 

pada dorsum kaki 

Sejarah dan 

penampilan 

klinis, kalium 

hidroksida 

pengujian saat 

pasti 

Obat antijamur 

topikal 

Tabel 3. Diagnosis banding dari DKA 
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 2.9.  Penatalaskanaan 

   Penatalaksanaan awal dari semua jenis DKA diduga terdiri dari 

reduksi atau eliminasi semua alergen yang dicurigai. Penggunaan steroid 

topikal terutama di wajah, inhibitor kalsineurin topikal untuk dapat 

mengembalikan kulit menjadi normal. 
6,26

   

  Pencegahan 

  Prinsip-prinsip pencegahan dapat dihubungkan dengan dua 

kategori, individu dan kelompok, dan dibagi menjadi primer, sekunder, 

tersier. Pencegahan primer fokus pada induksi kontak sensitisasi dan 

kontrol paparan. Pencegahan sekunder berhubungan dengan 

 elisitasi, dan pencegahan tersier untuk mengukur dermatitis berulang. 
6 
 

  Menghindari Alergen 

  Alergen potensial yang dihadapi dalam industri dapat disimpan 

dalam sistem tertutup, sehingga menghindari potensi untuk kontak 

 langsung dengan kulit. Dalam kasus lain produk dapat disimpan dalam 

wadah khusus, yang memungkinkan tidak ada teknik berhubungan ketika 

menggunakan isinya. Penggantian komponen dan penghapusan potensi 

bahaya alergi dapat membantu dengan baik di lingkungan tempat tinggal  

dan lingkungan tempat bekerja, misalnya parfum kosmetik bebas dan obat-

obatan, sarung tangan non lateks. 
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  Ketersediaan peralatan rumah tangga yang modern secara 

signifikan mengurangi kontak kulit dengan iritan dan berpotensi di rumah. 

Bagaimanapun, ibu rumah tangga masih salah satu yang terbesar di 

kelompok yang berisiko pada kasus perkembangan dermatitis pada tangan 

dan  menjadi prioritas utama.
22

 Sedangkan pada DKA akibat pekerjaan, 

informasi dan proteksi atau pelindungan diri dari alergen dapat diperoleh 

dari lembaran data keselematan yang terdapat pada tempat bekerja. 

Lembaran data keselamatan tersebut juga harus memberikan infromasi 

dari nomor telepon dari toksikolog. 
23 

  Pengobatan   

  Berdasarkan The American Academy of Allergy, Asthma and 

Immunology dan American College of Allergy, Asma and Imunology 

bersama-sama merekomendasikan kortikosteroid topikal sebagai 

pengobatan lini pertama untuk DKA lokal. Mereka menyarankan 

memberikan kortikosteroid sistemik untuk lesi yang mencakup lebih dari 

20% dari luas permukaan tubuh (misalnya, prednison 0,5-1 mg / kg per 

hari selama 5-7 hari, kemudian 50% dari dosis selama 5-7 hari).  

  Pada penelitian yang lain menngenai kasus DKA yang disebabkan 

oleh paparan tanaman (Rhus), menemukan bahwa salep clobetasol 

propionate 0,05% yang diterapkan dua kali sehari secara signifikan dapat 

mengurangi vesikulasi secara keseluruhan, eritema, indurasi, dan pruritus 

dibandingkan dengan kontrol. Peneliti mengevaluasi eritema, indurasi, dan 
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pruritus pada skala 0 sampai 3 (tidak timbul, ringan, sedang, atau berat) 

dan vesikulasi pada skala 0 – 3.  Peneliti memulai pengobatan pada 12, 24, 

dan 48 jam setelah paparan dan  pasien dievaluasi selama 14 hari. 

Perbedaan terbesar dalam nilai rata-rata adalah terjadinya pengurangan 

skor vesikulasi sekitar 1 poin antara hari ke 2 sampai ke 7 terapi 
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Tabel 4. Klasifikasi dari steroid topikal berdasarkan potensinya 
28

 

  DKA akut dengan lesi lokal berhasil diobati dengan steroid topikal 

potensi sedang atau potensi tinggi , seperti triamcinolone 0,1 % (Kenalog) 

atau clobetasol 0,05 % ( Temovate ) . Pada daerah dengan kulit yang lebih 

tipis (misalnya, permukaan lentur, kelopak mata, wajah, daerah ano - 

Grup 1 

Potensi Rendah 

 

Grup 2 

Potensi Sedang 

Grup 3 

Potensi Tinggi 

Grup 4 

Potensi sangat 

tinggi 

Alclcometasone 

dipropionate 

0,05%  

Betametason 

valerat 0,025% 

Beklometason 

dipropionat 

0,025% 

Clobetasol 

propionate 

0,05% 

Fluocinolone 

acetonide 

0,0025%  

Klobetason 

butirat 0,05%  

Betametason 

dipropionat 

0,05%  

Diflukortolon 

valerat 0,3%  

Hidrokortison 

0,5-2,5%  

Desosimetason 

0,05%  

Desosimetason 

0,25%  

Halcinonide 

0,1%  

 Fluosinolon 

asetonid 

0,00625%  

Diflukortolon 

valerat 0,1%  

 

 Flurandrenolon 

0,0125%  

Fluosinolon 

asetonid 0,025%  

 

 

 

 

 

Fluosinonid 

0,05%  

 

  Hidrokortison 

17-butirat 0,1%  

 

  Mometason 

furoat 0,1%  

 

  Triaminocolon 

asetonid 0,1%  
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genital, steroid - potensi yang lebih rendah, seperti salep 

desonid(Desowen), dapat membantu dan meminimalkan risiko kulit atrofi. 

  Jika DKA melibatkan daerah yang luas (lebih dari 20 persen), 

terapi steroid sistemik sering diperlukan dalam 12 sampai 24 jam. 

Prednison, 0,5 sampai 1 mg per kg sehari, selama 5 - 7 hari perlu 

dianjurkan. Penggunaan steroid tergantung pada faktor-faktor seperti 

tingkat keparahan dan durasi dari DKA, dan beberapa alergen yang 

potensial dapat dicegah.  Pada dermatitis yang parah, prednison oral harus 

diberikan secara ketat selama 2 – 3 minggu karena penghentian cepat 

steroid dapat menyebabkan dermatitis meningkat. 

  Beberapa pasien mungkin alergi terhadap bahan pengawet yang 

digunakan dalam dasar krim steroid. Salep steroid merupakan rekomendasi 

yang paling baik karena memungkinkan obat untuk mempertahankan 

kontak dengan kulit lebih lama dan mempunyai sedikit resiko terhadap 

reaksi alergi (reaksi alergi terhadap steroid jarang). Selain itu, merendam 

daerah yang terkena sebelum menggunakan steroid diduga dapat 

membantu meningkatkan penetrasi dan meningkatkan keefektivitasnya. 
25 

 2.10.  Prognosis  

   Prognosis DKA tergantung dari penyebabnya dan kemampuan 

untuk menghindari paparan berulang atau paparan yang berlanjut dari 

alergen penyebab. Individu dengan DKA mungkin dapat persisten atau 

kambuh, terutama jika bahan penyebab tidak diketahui, tidak 
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menggunakan krim dengan ceramides atau emolien untuk melindungi kulit 

mereka. Hubungan yang terkait dengan DKI dan faktor konstitusional juga 

penting. Selain itu, prognosis umumnya relatif buruk bagi mereka yang 

alergi terhadap nikel dan chromat, mungkin sebagai akibat dari lingkungan 

mereka, meskipun sebagian besar penelitian kromat telah melibatkan 

orang-orang dengan dermatitis akibat kerja, yang merupakan kelompok 

selektif. Pengetahuan yang baik dari kondisi mereka, dan diagnosis dini 

dan pengobatan, merupakan faktor yang meningkatkan prognosis dan 

mengurangi biaya dermatitis kerja. 
6
 

 

 


