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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akne Vulgaris

2.1.1 Definisi

Akne vulgaris adalah peradangan kronik dari folikel polisebasea yang

menyebabkan deskuamasi abnormal epitel folikel dan sumbatan folikel sehingga

timbul proses inflamasi, dengan diikuti perubahan bentuk seperti papula, pustula,

nodul, dan komedo.18 Inflamasi yang mengenai unit folikel polisebasea yang

menimbulkan komedo, papula, pustula, nodul, kista, dan bekas luka, dapat

ditemukan di wajah dan badan.19 Akne vulgaris sering ditemukan pada daerah

muka, bahu bagian atas dari ekstremitas superior, dada, dan punggung.20

2.1.2 Epidemiologi

Prevalensi akne vulgaris di Indonesia cukup besar dengan menunjukkan

angka 60% pada tahun 2006, 80% pada tahun 2007, dan 90% pada 2009.20 Studi

pada 400 penderita di India, kejadian akne vulgaris dimulai dari usia 10-20 tahun

pada 75% kasus, dan pada usia 20-30 tahun pada 18% kasus.21 Terdapat sekitar

80% kasus akne vulgaris yang terjadi pada usia remaja, dan 14% datang ke dokter

umum, 0,3% datang ke dokter kulit.22

Penelitian yang dilakukan di Singapura, kejadian akne vulgaris lebih banyak

terjadi pada laki-laki 53,6%, sedangkan pada perempuan hanya 50,8%, namun
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perbedaan diantara keduanya tidak signifikan.23 Observasi yang dilakukan di

Palembang dengan menggunakan kuisioner, terdapat 35,8% penderita akne vulgaris

dengan tipe papulopustular, 30,1% tipe komedonal, dan 2,2% tipe nodulistik,

sedangkan 31,8% tidak menderita akne vulgaris.24 Akne vulgaris banyak terjadi

pada kelompok Afrika-America sebanyak  37% dan kelompok perempuan Hispanik

sebanyak 32% dibandingkan pada  kelompok perempuan yang ada di India

sebanyak 23%, kelompok Kaukasia 24%, dan Asia 30%.25

2.1.3 Etiologi

Banyak faktor yang menyebabkan akne vulgaris, sehingga belum ada

etiologi yang pasti, namun ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan terjadinya

akne vulgaris, antara lain20 :

a. Genetik

Faktor genetik cukup berperan dalam timbulnya akne vulgaris. Penelitian

sebelumnya mengatakan, seseorang yang memiliki saudara kandung dengan

akne vulgaris mempunyai resiko lebih tinggi untuk terkena akne vulgaris

apabila mereka berada di lingkungan yang sama.26 Studi pada mahasiswa di

China dikatakan bahwa jerawat diturunkan 78% pada keturunan pertama.27

b. Faktor Hormon

Akne vulgaris sangat erat dikaitkan dengan faktor hormonal. Hormon

progesteron mempengaruhi timbulnya akne vulgaris pada perempuan

terutama seminggu sebelum menstruasi, sehingga menyebabkan akne

premenstrual.20 Hormon androgen juga berperan penting pada terjadinya
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akne vulgaris walaupun tidak mempengaruhi derajat akne. Hormon

androgen meningkatkan ukuran kelenjar sebasea dan meningkatkan

produksi sebum, juga memicu proliferasi keratinosit pada duktus

seboglandularis dan akroinfundibulum.28

c. Faktor Diet (Makanan)

Faktor makanan dapat memicu atau memperberat akne vulgaris. Makanan

yang tinggi lemak dan karbohidrat dapat memicu akne, karena lemak dapat

meningkatkan produksi sebum. Insiden akne semakin meningkat karena

mengikuti gaya hidup orang barat yang identik dengan makan daging, kue

sebagai makanan penutup, makan cepat saji yang tinggi lemak. Makanan

pedas, alkohol, dan makanan tinggi yodium juga dapat sebagai pemicu.20,29

d. Faktor Kosmetik

Bahan kosmetik yang bersifat komedogenik menyebabkan timbulnya akne.

Bahan-bahan tersebut antara lain seperti lanolin, petrolatum, minyak atsiri,

asam oleat dan butil stearat.20

e. Faktor Infeksi

Mikroorganisme P.aknes bakteri gram positif dan anerob yang merupakan

flora normal kelenjar pilosebasea. Kolonisasi P.aknes memicu terjadinya

inflamasi pada akne vulgaris. Terdapat mikroorganisme lain seperti

Staphylococcus epidermidis dan Pityrosporum ovale yang juga merupakan

flora normal kulit yang berperan pada timbulnya akne.30,31

f. Faktor Lingkungan dan Pekerjaan
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Penderita akne lebih sering ditemui di daerah industri dan pabrik, karena

resiko terpapar bahan-bahan kimia seperti oli dan debu-debu logam lebih

besar, hal ini dikenal dengan sebutan “Occupational Akne”. Chlorakne

merupakan salah satu contoh jerawat yang timbul akibat paparan

hidrokarbon aromatik terhalogenasi yang disebut “chloraknegens”.32

g. Faktor Psikis

Kondisi stress dan depresi dapat sebagai pemicu timbulnya akne vulgaris,

selain itu dapat juga memperberat derajat akne, dan dapat menimbulkan

efek psikologis yang buruk bagi penderita sehingga menurunkan kualitas

hidup penderita. Penelitian sebelumnya mengatakan, tidak ada korelasi

antara stress dan peningkatan produksi sebum pada akne vulgaris.2,33

h. Faktor trauma

Faktor trauma fisik seperti gesekan, tekanan, garukan, regangan, dan

cubitan dapat memicu timbulnya akne vulgaris. Trauma mekanik dapat

menginduksi terbentuknya IL-1α sehingga memicu inflamasi. Keadaan ini

dikenal dengan sebutan akne mekanika.34

2.1.4 Patogenesis

Proses timbulnya akne dipengaruhi oleh banyak hal, sehingga

patogenesisnya pun kompleks, namun ada 4 teori patogenesis yang sudah

disepakati, yaitu peningkatan produksi sebum, hiperkeratinisasi folikel polisebasea,

kolonisasi bakteri P.aknes, dan proses inflamasi.27,34,35

a. Peningkatan produksi sebum
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Unit pilosebasea adalah folikel yang berisi kelenjar sebasea dan ada rambut

vellus halus di dalamnya. Pertumbuhan unit pilosebasea sangat tergantung

dengan hormon androgen terutama hormon testosteron, sehingga

peningkatan hormon menyebabkan pertambahan ukuran kelenjar, produksi

sebum juga akan meningkat. Kelenjar sebasea mensekresi lipid, produksi

lipid yang berlebihan dapat menjadi tempat P.aknes untuk bermetabolisme

dan tumbuh. Ketidakseimbangan antara produksi sebum dan kapasitas

sebum menyebabkan penyumbatan dan akhirnya terbentuk akne

vulgaris.34,35

b. Hiperkeratinisasi duktus pilosebasea

Penyumbatan saluran pilosebasea menyebabkan terjadinya akne vulgaris.

Sumbatan terjadi karena proliferasi stratum korneum yang menjadi lebih

tebal dan lebih melekat. Penyebab dari proses ini belum diketahui secara

pasti, namun diduga dipengaruhi oleh hormon androgen.35 Terjadinya

penurunan asam linoleat menyebabkan defisiensi asam lemak esensial,

sehingga memicu hiperkeratosis folikuler dan penurunan fungsi barier epitel

dari duktus pilosebasea. Masa keratin yang menyumbat aliran sebum ke

permukaan kulit menyebabkan terbentuknya mikrokomedo. Mikrokomedo

adalah proses awal dari pembentukan akne vulgaris, dan dapat berkembang

menjadi lesi inflamasi atau lesi non inflamasi.3,35

c. Kolonisasi Mikroorganisme

Mikroorganisme yang sering terlibat dalam kejadian akne vulgaris adalah
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Propionibacterium aknes, Staphylococcus epidermidis, Pityrosporum

ovale.31. Pertumbuhan berlebihan dari P.aknes menghasilkan asam lemak

bebas yang dapat menginisiasi terjadinya mikrokomedo. P. aknes juga

memproduksi komponen aktif seperti lipase, protease, hialuronidase, dan

faktor kemotaktik yang menyebabkan inflamasi.35

d. Proses Inflamasi

Keberadaan P.aknes menyebabkan terjadinya penarikan leukosit

polimorfinuklear dan terjadi proses fagositosis.3 Proses ini menyebabkan

keluarnya enzim hidrolisis yang merusak epitel dinding folikel. Terbentuk

juga asam lemak bebas yang menyebabkan inflamasi.35

2.1.5 Manifestasi Klinis

Lesi utama pada akne adalah komedo yaitu pelebaran folikel rambut yang

berisi sebum. Komedo yang berwarna hitam akibat mengandung unsur melanin

disebut komedo hitam atau komedo terbuka black head), sedangkan komedo yang

berwarna putih karena letaknya lebih dalam sehingga tidak mengandung unsur

melanin disebut komedo putih atau komedo tertutup (white head).3,28

Lesi akne lainnya dapat berupa papula yang terlihat seperti penonjolan kulit

<1cm, pustula berupa seperti vesikel yang mengandung pus, nodul dan kista.36

Lokasi predileksi akne pada wajah, bahu, dada, punggung, dan lengan atas.18

Jaringan parut dapat merupakan komplikasi dari akne, baik pada akne inflamasi

maupun non-inflamasi. Keluhan akne dapat berupa sensasi gatal atau sakit, namun

lebih sering karena keluhan estetik.28
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2.1.6 Klasifikasi

Klasifikasi akne ada banyak versi yang dikemukakan. Pengelompokan ini

diperlukan untuk menentukan jenis terapi yang tepat. Klasifikasi yang sudah lama

dari Pillsburry pada tahun  1956,  yang mengelompokkan akne menjadi 4  skala

berdasarkan perkiraan jumlah dan tipe lesi, serta luas keterlibatan kulit.37 Plewig

dan Kligman pada tahun 2005 mengelompokkan akne vulgaris menjadi :38

A. Akne komedonal

a. Grade 1: Kurang dari 10 komedo pada tiap sisi wajah

b. Grade 2 : 10-25 komedo pada tiap sisi wajah

c. Grade 3 : 25-50 komedo pada tiap sisi wajah

d. Grade 4 : Lebih dari 50 komedo pada tiap sisi wajah

B. Akne papulopustul

a. Grade 1 : Kurang dari 10 lesi pada tiap sisi wajah

b. Grade 2 : 10-20 lesi pada tiap sisi wajah

c. Grade 3 : 20-30 lesi pada tiap sisi wajah

d. Grade 4 : Lebih dari 30 lesi pada tiap sisi wajah

2.1.7 Diagnosis

Diagnosis akne vulgaris dapat ditegakkan dengan anamnesis dan

pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dapat ditemukan komedo, dapat komedo

terbuka atau tertutup. Papula, pustula, nodul, dan kista juga dapat ditemukan.
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Pemeriksaan penujang lain tidak selalu dilakukan kecuali ada indikasi.28

2.1.8 Penatalaksanaan

Pengobatan akne dapat berupa medikamentosa dan non medikamentosa,

maupun kombinasi antara keduanya. Medikamentosa dapat berupa terapi topikal

dan sistemik dapat berupa kombinasi.7

a. Terapi topikal

Terapi topikal merupakan terapi standart untuk akne vulgaris, efektif

digunakan pada derajat ringan-sedang. Bertujuan untuk mencegah

pembentukan komedo, menekan peradangan, dan mempercepat

penyembuhan lesi. Obat yang digunakan terdiri dari bahan yang

mengandung iritan yang dapat mengelupas kulit, seperti sulfur, resorsinol,

asam salisilat, dan lain-lain. Tretionin menjadi obat lini pertama yang

digunakan dan bersifat keratolitik.7 Benzoyl peroksida juga mempunyai

sifat keratolitik sering digunakan untuk akne derajat sedang-berat.6

Antibiotik topikal yang dapat mengurangi jumlah mikroba dalam folikel

antara lain eritromycin dan clindamycin. Anti-peradangan topikal, seperti

krim kortikosteroid, nicotinamide, dan zinc, dan asam laktat 10% yang dapat

menghambat pertumbuhan jasad renik.27

b. Terapi sistemik

Terapi sistemik dapat digunakan pada akne derajat sedang-berat yang

bertujuan untuk menekan aktifitas jasad renik, mengurangi reaksi radang,

menekan produksi sebum, dan mempengaruhi keseimbangan hormonal.
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Antibiotik sistemik golongan tetrasiklin dan derivatnya masih menjadi

pilihan pertama.7 Obat hormonal bertujuan untuk menekan produksi

hormon androgen dan secara kompetitif menduduki reseptor organ target di

kelenjar sebasea. Kortikosteroid sistemik digunakan sebagai anti-inflamasi

dan menekan sekresi kelenjar adrenal. Isotretinoin derivat dari retinoid

efektif secara sistemik menghambat produksi sebum. Pemberian zinc

sistemik bertujuan sebagai anti inflamasi.6

Pengobatan non medikamentosa yang difokuskan pada pengendalian faktor

resiko seperti perawatan wajah dan kulit, pemakaian kosmetik yang tidak

komedogenik, pengaturan diet,  dan pengendalian emosi. Tindakan bedah kulit juga

dapat dilakukan pada akne derajat berat. Jenis tindakan bedah antara lain bedah

scalpel, bedah listrik, bedah kimia, bedah beku, dan dermabrasi.

2.1.9 Evaluasi hasil terapi

Terdapat lebih dari 25 grading sistem untuk mengevaluasi terapi akne

vulgaris. Penghitungan lesi akne (lesion counting method) pertama kali di

publikasikan pada tahun 1966. Cara penghitungan lesi ini telah banyak digunakan

karena mudah dan cepat, namun menggunakan cara ini saja tidak cukup akurat.39

Evaluasi hasil terapi akne vulgaris metode lain adalah diukur dengan menggunakan

Physician’s Global Evaluation. Metode ini sering digunakan dalam penelitian

bidang dermatologi. Metode ini mengukur evalusi klinis dengan skala ordinal,

sebagai berikut :37

Sangat baik =  bila papul/pustul jumlahnya berkurang 75-100%
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Baik =  bila papul/pustul jumlahnya berkurang 50-74,9%

Cukup = bila papul/pustul jumlahnya berkurang 25-49,9%

Kurang =  bila papul/pustul jumlahnya berkurang 0-24,9%

Memburuk =  bila papul/pustul jumlahnya bertambah

Kombinasi pendekatan evaluasi akne vulgaris dengan metode

penghitungan lesi dan Physician’s Global Evaluation diharapkan dapat

meningkatan evaluasi menjadi lebih akurat dan objektif.

2.2 Tretinoin

2.2.1 Definisi

Tretinoin adalah generasi pertama dari asam retinoat yang merupakan

derivat dari vitamin A. Tretinoin juga disebut “all-trans retinoic acid” (ATRA).

Tersedia umumnya dalam bentuk gel atau krim dengan konsentrasi 0,025%, 0,05%,

0,1%. 6,7

2.2.2 Farmakokinetik

Tretinoin topikal efektif untuk akne derajat ringan-sedang. Digunakan

sekali atau dua kali dalam sehari, saat malam hari.6 Sifat tretinoin yang komedolitik,

sehingga membuat kulit rentan terhadap matahari. Pemakaian sunblock saat akan

keluar rumah disarankan. Penyerapannya sangat sedikit melalui kulit. Hepar akan

mengabsorbsi dalam jumlah yang kecil, dan sekresi melalui urin dan feses.40

2.2.3 Farmakodinamik
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Tretinoin memiliki sifat komedolitik dan dapat menormalkan proliferasi

folikel epitel sehingga pertumbuhan komedo terhenti. Awalnya terjadi proses

inflamasi, yang melibatkan sel mast, limfosit, dan sel langerhans yang teraktivasi.,

selanjutnya bagian epidermal mengalami hiperplasia dan hipergranulosis pada

sekitar minggu kedua, akhirnya lapisan sel menjadi tidak teratur, dan kemudian

komedo pecah.41 Tretinoin juga menghambat melanogenesis.42

2.3 Nicotinamide

2.3.1 Definisi

Nicotinamide adalah bentuk aktif dari niasin (Vitamin B3), sebutan lain

adalah amide asam nikotinat. Nicotinamide merupakan vitamin yang larut air dan

masuk golongan vitamin B.43

2.3.2 Farmakokinetik

Pemberian nicotinamide topikal belum diketahui secara pasti mekanisme

farmakokinetiknya. Namun pemberian oral nicotinamide mudah diserap dari

saluran pencernaan dan didistribusikan secara luas di jaringan tubuh. Jalur utama

metabolisme adalah konversi ke N–methylnicotinamide, 2-pyridone dan 4-

pyridone derivatif. Nicotinamide dimetabolisme di hati. Sejumlah kecil

nicotinamide diekskresikan tidak berubah dalam urin, jumlah ini meningkat dengan

dosis yang lebih besar.44,45

2.3.3 Farmakodinamik
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Cara kerja nicotinamide didasarkan pada peran dari cincin pyridine pada

struktur kimianya yang menimbulkan efek anti inflamasi. Nicotinamide menekan

transformasi limfosit, hambat kemotaksis leukosit, menekan sekresi mediator

inflamasi, dan menghambat 3'5'-cyclic-AMP phosphodiesterase. Nicotinamide

adalah inhibitor PARP-1 yang mengontrol transkripsi NFkB yang merupakan

mediator inflamasi. Niacinamide juga dapat menghambat ekspresi MHC-II serta

produksi IL-12, TNF-α, IL-1 dan oksida nitrat. Nicotinamide secara langsung juga

menekan reseptor histamin, sehingga produk histamin tidak keluar.16,44

2.4 Zinc

2.4.1 Definisi

Zinc atau seng adalah elemen logam kimia dengan simbol Zn dan bernomor

atom 30. Zinc sulfat telah menjadi pilihan terapi untuk beberapa penyakit kulit,

termasuk akne vulgaris. Penggunaan zinc sulfat tablet effervescent untuk akne

menujukkan hasil yang sama efektif jika dibandingkan tetrasiklin dengan efek

samping yang lebih sedikit.46

2.4.2 Farmakokinetik

Sekitar 20-30% zinc oral di absorbsi di duodenum dan usus halus bagian

proksimal. Zinc didistribusikan ke seluruh tubuh termasuk ke kulit. Ekskresi zinc

terutama melalui feses, sekitar 2% melalui urin.46,47

2.4.3 Farmakodinamik

Mekanisme kerja zinc dalam mengobati akne melibatkan pembentukan

retinol binding protein, penyembuhan luka, pembentukan sistem imun, dan
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regenerasi jaringan.47

2.5 Hubungan zinc oral dengan akne vulgaris

Zinc diperlukan untuk menghasilkan bentuk aktif vitamin A dalam pigmen

visual dan pembentukan retinol binding protein (RBP) untuk transport vitamin A

ke permukaan kulit.  Vitamin A  sangat diperlukan untuk memelihara kesehatan

kulit. Defisiensi zinc dapat meningkatkan produksi hormon laki-laki, yaitu

androgen. Peningkatan hormon androgen dapat memicu hiperaktivitas kelenjar

pilosebasea. Zinc dapat menghambat pertumbuhan P.acnes dengan menghambat

lipase P.acnes dan kadar asam lemak bebas. Zinc juga dapat memberikan efek anti-

inflamasi dalam mengurangi peradangan pada akne vulgaris. Zinc dapat

menghambat kemotaksis sel polimorfonuklear (PMN), mengaktifkan Natural Killer

(NK). Anti inflamasi yang diinduksi oleh zinc pada akne vulgaris juga dapat timbul

akibat berkurangnya aktivitas Tumor Necrosis Factor-(TNF-)α dan produksi IL-

6.10,48
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2.6 Kerangka Teori

Akne Vulgaris

 Genetik

 Hormon

 Makanan

 Kosmetik

 Infeksi
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2.7 Kerangka Konsep

2.8 Hipotesis

2.8.1 Hipotesis Mayor

Berdasarkan penelitian sebelumnya didapatkan presentase kesembuhan

terapi tretinoin 91,69%49,sedangkan kelompok nicotinamide 64,20%47,sehingga

didapatkan hipotesis sebagai berikut. Penurunan derajat lesi akne vulgaris

kelompok yang mendapat topikal tretinoin 0,025% yang dikombinasikan dengan

zinc oral lebih besar dibandingkan kelompok yang mendapat topikal nicotinamide

4% yang dikombinasikan dengan zinc oral selama 4 minggu

2.8.2 Hipotesis Minor

1. Pemberian topikal tretinoin 0,025% yang dikombinasikan dengan zinc oral

dapat menurunkan derajat lesi akne vulgaris

2. Pemberian topikal nicotinamide 4% yang dikombinasikan dengan zinc oral

dapat menurunkan derajat lesi akne vulgaris.

Tretinoin 0,025%

+ Zinc oral

Derajat Lesi
akne vulgaris

Nicotinamide 4%

+ Zinc Oral


