
vesikulobulosa  

Epidermolisis Bulosa 

Definisi 
Epidermolisis bulosa adalah suatu penyakit mekanobulosa subepidermal khronik, jarang melibatkan 
kulit dan membrana mukosa.  
 
Etiologi 
 Sekelompok beragam penyakit mekanobulosa didominasi kutaneous, tetapi juga mukosa. Didapati 
dalam dua bentuk yaitu: 
   • bentuk warisan pola yang terjadi mungkin  autosomal dominan atau resesif 
  • bentuk dapatan (acquisita): autoimun dari autoantibodi (Immunoglobulin G IgG]) terhadap       
kolagen tipe VII (target antigen utama) diendapkan dalam zona membran basal dan dermis bagian 

atas atau lamina propria. 
Presentasi Klinis 

- Kriteria diagnostik klinik untuk epidermolisis mencakup fragilitas dan pembentukan blister di 
kulit yang kejadiannya spontan tetapi sering juga diinduksi oleh trauma. Lesi sembuh dengan  
pembentukan jaringan parut dan milia. 

- bervariasi, tergantung pada bentuk spesifik dari banyak subtipe yang ada. 
- Lesi mukosa berkisar dalam keparahan dari ringan sampai dengan  yang  melemahkan,  

tergantung pada subtipe: 
       • bentuk warisan memiliki keterlibatan berbagai mukosa mulut keterlibatan, bentuk yang    

   paling parah (autosomal resesif, dermolytic) juga menunjukkan enamel hipoplasia dan    
         karies 
       • bentuk dapatan dengan varian membrana mucous  pemfigoid menunjukkan oral  dan   
         konjungtiva yang erosi /blister. 

- Keterlibatan mukosa absen dalam beberapa varian 
- Jaringan parut dan pembentukan struktur biasa terjadi pada yang resesif parah 
- Mukosa sering rapuh, tapi mungkin bisa sangat parah  lepuhannya (blister), erosi, atau 

ulserasi. 
- Kehilangan landmark anatomi oral dapat terjadi setelah tarjadi i jaringan parut yang parah 

(Misalnya, mukosa lidah  dapat menjadi halus dan atrofi dengan episode blistering dan 
jaringan parut). 

- Obliterasi vestibula, pengurangan pembukaan mulut, ankiloglossia 
- Jaringan parut dapat dikaitkan dengan atrofi dan leukoplakia, dengan peningkatan risiko 

untuk berkembangnya karsinoma sel skuamosa. 
Temuan mikroskopis 
      -  Bula bervariasi dalam lokasi tergantung pada bentuk  yang ada: 
  • Intraepitel pada bentuk nonscarring 
  • pada bentuk distrofik terjadi di  pertemuan epitel jaringan ikat   
               pada hemidesmosom 
 -pada bentuk jaringan paru terletak di subepitel/intradermal 
- temuan ultrastruktur 
 - bentuk intraepitel terjadi defektif sitokeratin 
               • bentuk Junctional terkait dengan defektif  filamen penjangkar di lokasi hemidesmos   

                (pertemuan epitel-jaringan ikat ) 
              • jenis dermal menunjukkan destruksi fibril dan kolagen penjangkar. 
Diagnosa 
  • Distribusi lesi 
  • Riwayat keluarga 
  • Evaluasi mikroskopis 
  • Evaluasi ultrastruktur 
  • Evaluasi imunohistokimia zona membran basemen menggunakan antibodi berlabel khusus       
               sebagai penanda untuk tempat formasi  blister  
Diagnosis Diferensial 
• Bervariasi dengan bentuk khusus 
• Secara umum meliputi: 
  • Pemfigoid bulosa 



  • Membran mukosa (cicatricial) pemfigoid 
  • Lichen planus erosif 
  • Dermatitis herpetiformis 
  • Porfiria kutanea tarda 
  • Eritema multiforme 
  • Impetigo bulosa 
  • Sindrom Kindler 
  • Penyakit Ritter 
Pengobatan 
• bentuk acquisita : 
  • Colchicine dan dapsone 
  • agen imunosupresif termasuk azathioprine, metotreksat, siklosporin dan mungkin efektif 
• bentuk Acquisita dan warisan; 
  • Menghindari trauma 
  • strategi pencegahan gigi termasuk sikat ekstra-lembut, aplikasi fluoride topikal harian,       
koseling diet 
Prognosa 

• sangat bervariasi tergantung pada subtipenya 

Eritema multiforme 
Definisi 
Eritema multiforme adalah suatu penyakit mukokutan bersifat akut, self limiting yang lebih sering 
mengenai individu muda dan kurang pada dewasa dan lansia 
Etiologi 
• Banyak kasus didahului oleh infeksi virus herpes simpleks; sedikit kasus  sering dengan 
Mycoplasma pneumoniae atau organisme lain 
• Dapat berhubungan dengan konsumsi obat, termasuk sulfonamid, antibiotik lain, analgesik, 
pencahar mengandung fenolftalein, barbiturat 
• pemicu lain mungkin terapi radiasi. 
• Pada dasarnya proses reaktif imunologis, kemungkinan berhubungan dengan sirkulasi kompleks 
imun 
Presentasi Klinis 
Terdapat dua varian klinik utama:  
a. eritema multiforme minor dan 
b. eritema multiforme mayor atau sindroma Steven Johnson 
Pada eritema multiforme minor sekitar 20-30% mengenai mukosa oral. Walau jarang lesi mukosa oral 
dapat hanya manifestasi penyakit ini. Sedangkan pada tipe mayor, lesi oral selalu ada dan lebih 
parah. 
• onset akut dari beberapa ulkus dangkal dan erosi dengan margin yang tidak teratur, menyakitkan 
• lesi awal di mukosa adalah makula, eritematosa, dan kadang-kadang bulosa. 
• Dapat mengenai mukosa mulut dan kulit serentak atau metachronously 
• Bibir paling sering terkena dengan berupa lesi erosi, berkrusta, dan lesi hemoragik (eksudat 
serosanguinus) dikenal sebagai Sindrom Stevens-Johnson bila parah 
• Sebanyak-banyaknya setengah dari kasus oral telah dikaitkan lesi eritematosa atau lesi  bulosa di 

kulit. 
• lesi target atau iris di kulit  dapat terjadi pada ekstremitas atas. 
• dapat terjadi lesi genital dan lesi mata. 
• Biasanya membatasi diri/self limiting; lamanya 2 - 4 minggu 
• Kekambuhan adalah umum. 
Diagnosa 

• Penampilan klinik, onset yang cepat, keterlibatan di beberapa tempat dalam setengah jumlah kasus 

• Hasil biopsi dengan kriteria histopatologik sering membantu, tetapi tidak selalu diagnostik 

Diagnosis Diferensial 
• Infeksi virus, khususnya, herpes gingivostomatitis  akut (Catatan: Eritema multiforme jarang 
mengenai gingiva.) 
- Pemfigus vulgaris 
- Ulkus aftousa mayor 
- Lichen planus erosif 
- Mucous membrane (cicatrical) pemphigoid 



- Erupsi obat lainnya 
Pengobatan 
Identifikasi dan eliminasi semua kemungkinan infeksi atau obat-obatan yang menjadi pemicunya 
• bentuk ringan (minor): terapi simptomatik / suportif dengan hidrasi yang memadai, diet cairan, 
analgesik, agen kortikosteroid topikal 
• bentuk parah (mayor): kortikosteroid sistemik, cairan parenteral pengganti, antipiretik 
• Jika ada bukti antesiden infeksi virus atau sebagai pemicunya, obat antivirus sistemik selama 
penyakit atau sebagai profilaksis dapat membantu. 
Prognosis: 
Pada umumnya sangat baik 
Bisasa terjadi rekurensi 
 

Penyakit tangan-kaki-dan-mulut  
Definisi 
Penyakit tangan-kaki-dan-mulut adalah suatu infeksi virus yang akut dan endemik. 
Etiologi  
• satu infeksi enterovirus yang sangat umum (coxsackievirus A10, A5 atau  A16), yang dapat terjadi 
dalam proporsi epidemi ringan atau kasus-kasus terisolasi, utamanya pada   anak-anak dan remaja  
• Presentasi Klinis  
• beberapa vesikel kecil (5-20) muncul di mukosa oral dengan penampilan seperti fokal herpes 
simpleks,  biasanya melibatkan jaringan nonkeratinized (palatum lunak, dasar  mulut, mukosa labial-
bukal), segera pecah meninggalkan ulser sedikit nyeri, dangkal dikelilingi daerah kemerahan.  
• selain lesi di mulut menyertai pula lesi palma, plantar, dan lesi digital yang  terdapat di bagian lebih 
dalam berupa vesikular, dan eritematosa  
• Waktu kejadiannya (lama penyakit) adalah  singkat dengan gejala ringan  
Diagnosa  
• lesi oral dan kulit yang timbul bersamaan  
• Lesi kulit umumnya melibatkan tangan dan kaki.  
• Lesi kulit mungkin melibatkan pantat.  
• Peningkatan titer Antibodi- diukur antara fase akut dan pemulihan    
Diagnosis Diferensial  
- ulser aftousa 
- Herpangina  
- Ulkus infeksi Herpes simpleks primer dan sekunder 
- lymphonodular faringitis akut 
Pengobatan  
• Pengobatan simtomatik. Untuk anak-anak istirahat di tempat tidur selama 3-4 hari  
• Pasien harus berhati-hati terhadap penggunaan aspirin yang biasa diberikan 4-6 hari untuk  
mengelola demam.  
- makanan lembut 
-penyakit sifatnya self limiting 
Prognosa  
• sangat baik 
• imunitas seumur hidup, tetapi untuk strain  tertentu  
 
Herpangina  
Definisi 
Herpangina adalah suatu infeksi virus akut di rongga mulut 
Etiologi  

• Paling sering disebabkan oleh oleh anggota coxsackievirus grup A (tipe 1-6, 8, 10, 12  dan 16) atau 

kelompok B (1-5)  

• Kadang-kadang karena echovirus 9 atau 17  

Presentasi Klinis  



- demam tiba-tiba (38-40C) 
• Masa inkubasi dari 5 sampai 9 hari, sering subklinis  
• onset akut  
• Biasanya endemik pada anak-anak; biasanya terjadi pada musim panas  
• daerah eritematosa macular mendahului erupsi vesikular berumur pendek,  diikuti oleh ulserasi     
   dangkal  
• Regio yang terkena adalah posterior rongga mulut, pilar tonsil  
• Disertaii faringitis, dysphagia, demam, malaise,  sakit kepala, limfadenitis, dan muntah  
• perjalannya adalah self-limiting, biasanya kurang dari  2 minggu 
Diagnosa 
-diagnosis berbasis klinis 
- Perjalanan penyakit, waktu dalam rentang tahun (misal musim panas), lokasi lesi, kontak dengan  
individu yang diketahui terinfeksi  
-Penyakit virus lain yang harus dikesampingkan atau dipisahkan 
Diagnosis Diferensial  
- Penyakit tangan-kaki-dan-mulut  
- Varisela  
- Gingivostomatitis herpetika akut 
-ulser aftousa 
-Faringitis streptokokal 
-Faringitis limfonodular akut 
Pengobatan  
• Diet Lunak  
• Hidrasi  
• Antipiretik  
• kumur antiseptik khlorhexidine  
• pemberian analgesik  
Prognosa  
• Sangat baik 
 

Stomatitis Herpetika: Primer  
Definisi 
Virus herpes simpleks (Herpes simplex virus/HSV) adalah infeksi herpetik yang paling sering di regio 
oral dan maksilofasial. 
Etiologi  
• Virus Herpes simplex (HSV) tipe 1 dan tipe 2 (jarang)  
• Lebih dari 95% dari herpes primer oral  karena HSV- tipe1  
• Kontak fisik adalah cara penularan  
Presentasi Klinis  
• 88% populasi mengalami gejala subklinis atau gejala transien ringan  
• Sebagian besar kasus terjadi pada mereka diusia antara 0,5 dan 5 tahun.  
• Masa inkubasi hingga 2 minggu  
• Onset mendadak pada mereka dengan antibodi terhadap HSV-I Yang rendah atau tidak ada  
• Gejala prodromal berupa demam tinggi, iritabilitas, malaise, anoreksia, limfadenopati servikal, 
sakit kepala, adalah gejala selain  mulut yang perih 
• Vesikel kecil, berukuran kepala peniti yang multiple, bergabung,  berkelompok selanjutnya terjadi  
ulserasi yang bulat, dangkal. 
• Dasar ulkus menunjukkan warna kuning, fibrinous dengan halo  eritematus 
• Terkena baik mukosa berkeratin dan  yang nonkeratinisasi di gingiva, lidah, bibir, palatum dan 
mukosa bukal 
• Jaringan gingiva edema, eritema yang intens, rasa sakit, dan  lembut/lunak  



• lama penyakit 7 s/d  14 hari  
Diagnosa  
• Biasanya dengan presentasi klinis dan pola keterlibatan  
• Preparat sitologi untuk menunjukkan sel epithehal raksasa berinti banyak yang terinfeksi virus  
• Hasil Biopsi dari daerah makula yang intak menunjukan  vesikel  intraepithelial  atau perubahan 
awal epitel diinduksi virus (sitopatik)  
• diagnosis definitif adalah dengan mengultur virus atau pemeriksaan polymerase chain reaction 
(PCR)  dari cairan blister atau goresan/scrapping dari dasar erosi  
Diagnosis Diferensial  
- Ulkus aftousa 
- Pemphigoid 
- Streptokokal stomatitis 
• Herpangina  
• Penyakit tangan-kaki-dan-mulut 
• Varicela  
• Herpes zoster (shingles)  
• Eritema multiforme (biasanya tidak ada lesi gingiva)  
Pengobatan  
• diet lunakt dan hidrasi  
-manajemen infeksi HSV-tipe 1 area oral dan perioral adalah dengan paliatif. Hal penting untuk 
menilai bebrapa faktor bila memilih modalitas terapi: jumlah rekurensi dan apakah pasien dapat 
mengatasi gejala prodromal cukup untuk inisiasi perawatan; status imun pasien 
• pemberian antipiretik (hindari aspirin) 
• kumur khlorhexidine atau dyclonin hidrokhlorid 0,5 atau 1% untuk meredakan nyeri 
• Obat antivirus sistemik (acyclovir, valacyclovir) diberikan diawal perjalanan penyakit  atau pada 
pasien imunokompromis  
• Pasien harus tetap di tempat tidur selama 4-6 hari pada kasus infeksi primer 
-hindari makanan berbumbu dan keras dan menyikat gigi selama tahap akut sangat 
direkomendasikan  
Prognosa  
• Sangat baik pada  host yang imunokompeten  
• Remisi / fase laten di hampir semua orang  dengan titer antibodi yang memadai 
 
Membran mukosa Pemfigoid  

Definisi 
Membrana mukosa pemfigoid (pemfigoid sikatrikal) adalah suatu penyakit autoimun, khronik, rekuren 
yang membentuk blister yang utamanya mengenai membrana mukosa dan jarang di kulit. Pemfigoid 
sikatrikal ini menggambarkan penyakit yang heterogenous dengan keparahan yang berbeda, lokasi 
klinis tempat yang terlibat dan isotipe dari autoantibodi yang berkaitan. 
Etiologi  
• Pemfigoid sikatrik adalah suatu kondisi autoimun; pemicu tidak  diketahui  
• Autoantibodi ditujukan terhadap antigen  zona membran basemen  yaitu hemodesmosom dan 
lamina lusida, antigen bulous pemfigoid 180 (BP180), laminin 5, beta4 integrin dan kolagen tipe VII. 

Presentasi Klinis  
• eritema, vesikel dan bula (berumur pendek) meninggalak daerah erosi yang nyeri  
- lesi biasanya rekuren, bertahan dalamwaktu lama dan terkadang mengarah ke atrofi atau jaringan   
  parut. 
-  Mukosa oral hampir selalu terkena, diikuti mukosa lain di okular, hidung, faring, laring, esofagus, 
genitalia, anus dan jarang di kulit (5-10%); palatum lunak, mukosa bukal adalah  lokasi  intraoral 
biasa terjadi (kadang-kadang hanya gingiva)  
• Biasanya pada orang dewasa yang lebih tua  
• 2:1 predileksi pada perempuan  
• Sepertiga kasus terlihat lesi pada mata   



• kecenderungan terbentuk jaringan parut di mata, laring, nasofaring, dan oropharyngeal  
Temuan mikroskopis  
• pembentukan celah  subepitel  
• Pola linear dari IgG dan komplemen 3 (C3) sepanjang zona basemen  membran; untuk IgA adalah  
   kurang umum   
• Pemeriksaan imunofluoresensi langsung positif pada 80% kasus  
• Pemeriksaan imunofluoresensi tidak langsung biasanya negatif  
• pada kebanyakan pasien imunoreaktan dideposit di lamina lucida  
Diagnosa  
• diagnosis klinik harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan histopatologi dan   
• Pemeriksaan imunofluoresen langsung maupun tidak langsung 
Diagnosis Diferensial  
• Pemphigus vulgaris  
• Khronik ulcerative stomatitis 
- Eritema multiforme  
- Herpetik stomatitis 
• Lichen planus tipe erosif dan bulosa  
•Epidermolisis bullosa acquisita  
Pengobatan  
• perawatan sistemik atau topikal adalah untuk memanaje pemfigoid sikatrikal ini tergantung pada 
keparahan penyakit dan organ yang terkena  
• kortikosteroid topikal atau sistemik berupa prednisone sistemik, azathioprine, atau siklofosfamid 
tetap merupakan terapi yang utama 
• Tetrasiklin / niacinamide  
• Dapson  
• Pasien dengan lesi oral harus menghindari injuri mekanik dari makanan yang keras dan kasar, sikat 
gigi, gigi yang tajam/pecah, tambalan dengan tepi yang kasar dan gigi tiruan. 
Prognosa  
• Morbiditas berhubungan dengan terjadinya jaringan parut di mukosa  (oropharyngeal,  nasofaring, 
laring, mata, genital)  
• Manajemen seringkali sulit karena respon yang bervariasi terhadap  kortikosteroid  
• Manajemen sering membutuhkan beberapa spesialis yang bekerja di concert (dental, dermatologi, 
oftalmologi, THT)  Lupus eritematosus 
 

Pemphigus paraneoplastik  
Etiologi  
• suatu penyakit autoimun yang  dipicu oleh tumor ganas atau jinak  
• Autoantibodi diarahkan terhadap berbagai antigen epidermal  termasuk desmogleins 3 dan 1, 
desmoplakins I dan II, dan  antigen desmosomal lainnya, serta antigen zona basemen membran  
Presentasi Klinis  
• vesikel dan bula berumur pendek  diikuti oleh erosi dan ulserasi;  menyerupai pemphigus oral  
• dijumpai di beberapa lokasi oral 
• cheilitis erosif hemoragik berat, berkrusta 
• lesi sakit  
• Lesi kutaneous adalah polimorphous; mungkin menyerupai lichen  planus, eritema multiforme, 
atau pemfigoid bulosa  
• adanya neoplasma yang mendasari seperti limfoma non-Hodgkin,  leukemia, thymoma, neoplasma 
sel spindle, Waldenstrom  macroglobulinemia, dan penyakit Castleman  
Temuan mikroskopis  
• Pada pemeriksaan histopatologi menunjukan adanya akantolisis suprabasilar, nekrosis keratinosit, 
dan vacuolar  interface inflammatory  



• tes imunofluorescent langsung adalah positif untuk sel epitel  yang ada deposit  permukaan IgG 
dan C3 dan reaksi jaringan lichenoid  dengan pola deposit  interface   
• tes imunofluoresen langsung positif untuk sel epitel  antibodi surface IgG  
• pengujian khusus dengan kandung kemih, otot jantung, dan  hati mencit dan tikus mungkin 
menunjukkan antibodi pemphigus paraneoplastic  yang mengikat epitel kolumnar sederhana dan 
transisi  
Diagnosa  
• Biopsi kulit atau mukosa  
• Pemeriksaan imunofluoresen langsung kulit atau mukosa  
• Pemeriksaan imunofluoresen tidak langsung dari sera termasuk  substrat khusus  
Diagnosis Diferensial  
- Pemfigus vulgaris  
• Sindroma Stevens-Johnson  
• membran mukosa (cicatricial) pemphigoid  
• lichen planus oral erosif 
Pengobatan  
• Identifikasi keganasan yang timbul bersamaan  
• Terapi imunosupresif  
Prognosa  
• Baik dengan eksisi neoplasma jinak  
• Grave, biasanya fatal, dengan keganasan  
• Manajemen sangat menantang 
 

Pemfigus Vulgaris 
Definisi 
Pemphigus vulgaris adalah salah satu tipe pemphigus (suatu kelompok penyakit mukokutan, bulosa, 
khronik yang utamanya mengenai mukosa oral. 
Etiologi 
• suatu penyakit autoimun dimana antibodi diarahkan ke protein terkait desmosom yaitu 
desmoglein 3 atau desmoglein 1 
• terdapat suatu bentuk yang  induksi obat  dengan kurang spesifisitas dalam hal fitur imunologie, 
Presentasi klinis, dan histopatologi 
Presentasi Klinis 
• lebih dari 50% kasus terjadi  lesi oral sebagai manifestasi awal 
• lesi oral berkembang pada 70% kasus 
• ulkus nyeri, tidak teratur dangkal dengan mukosa berdekatan yang friable 
• pada nonkeratinisasi  (bukal, lantai, lidah ventral) sering lokasi awal yang terkena 
• gaya geser lateral pada kulit atau mukosa yang tidak terkena dapat menghasilkan slough 
permukaan atau menginduksi pembentukan vesikula (Nikolsky tanda) 
Temuan mikroskopis 
• Pemisahan atau celah dari suprabasal dari lapisan basal epitel 
• lapisan basal utuh dari epitbelium permukaan 
• terbentuk vesikel di tempat epitelnya terpisah 
• sel spinosus tidak saling berikatan ada dalam kondisi mengapung dalam cairan blister (sel Tzanck) 
• Pemeriksaan langsung imunofluoresen positif dalam semua kasus 
• IgG lokalisasi ke ruang  antar epitelium 
• C3 lokalisasi ke ruang antar sel  dalam 80% kasus 
• IgA lokalisasi ke ruang antar sel dalam 30% kasus 
• lmunofluoresen pemeriksaan langsung positif di 80% kasus 
• korelasi Umum dengan keparahan penyakit klinis 
Diagnosa 



• penampilan klinis 
• Manifestasi mukosa 
• studi imunofluoresen langsung/tidak langsung 
Diagnosis diferensial 

- mucous membrana (cicatrical) pemphigoid 
- Eritema multiforme 
- Lichen planus erosif 
- Reaksi obat 
- Pemphigus paraneoplastic 
Pengobatan 

Imunosupresi sistemik 

Prednison, azathioprine, mycophenolate mofetil, cyclophosphamide 

Plasmapheresis ditambah imunosupresi 

IVIg untuk beberapa kasus bandel 

 

Stomatitis herpetika rekuren: Sekunder 
Etiologi 
• virus Herpes simplex tipe 1 
• Reaktivasi virus laten oleh faktor pemicu misal kelelahan, sinar matahari 
Presentasi klinis 
• gejala prodromal: tidak ada gejala konstitusional namun terkadang ada  kesemutan, terbakar, atau 
sakit di tempat rekurensi beberapa jam sebelum erupsi terjadi. 
• vesikel multiple, berkelompok, rapuh yang ulserasi dan menyatu dengan ukuran yang lebih kecil 
dan  jumlah yang lebih sedikit 
• Paling umum di perbatasan vermilion bibir atau kulit yang berdekatan 
• Rekurensi intraoral khas pada di palatum  atau pada attached  gingiva (mukosa pengunyahan) 
• Pada pasien imunokompromis, lesi dapat terjadi di setiap bagian  oral dan lebih parah (herpetic 
glossitis geometris). 
Diagnosis 
-Karakteristik presentasi klinis dan riwayat 
• Kultur virus atau pemeriksaan PCR cairan blister atau scrapping dari dasar erosi 
• sitologie usapan 
• Pemeriksaan imunofluoresensi langsung dari usapan/smear 
Diagnosis Diferensial 
• Eritema multiforme 
• Herpes zoster (shingles) 
• Herpangina 
• Penyakit tangan-kaki-dan-mulut 
Pengobatan 
• Pemberian antivirus berupa asiklovir atau valasiklovir diberikan di awal prodrome 
• Perawatan suportif 
• Acyclovir dapat digunakan untuk profilaksis untuk pasien transplantasi yang seropositif  
• Gansiclovir dapat digunakan untuk human immunodeficiency virus  Pasien (HIV)-positif, terutama  
terdapat koinfeksi dengan sitomegalovirus. 
Prognosa 
• baik sekali 
• Penyembuhan tanpa jaringan parut dalam waktu 10 sampai 14 hari 
• penyembuhan berkepanjangan pada pasien HIV-positif 
 

Sindroma Stevens-Johnson 
Etiologi 



• Sebuah penyakit mukokutan kompleks yang mengenai dua atau lebih mukosa secara bersamaan 
• pemicu paling umum: antecedent herpes simpleks infeksi 
• Infeksi Mycoplasma juga dapat berfungsi sebagai pemicu. 
• Obat dapat berfungsi sebagai inisiator dalam beberapa kasus. 
• Kadang-kadang disebut sebagai "eritema multiforme mayor" 
Presentasi Klinis 
-vermilion labial dan bagian anterior rongga mulut biasanya terpengaruh awalnya fase awal adalah 

makula diikuti oleh erosi, sloughing, dan ulserasi yang sakit ulkus bibir muncul berkrusta dan 
hemoragik. 
 -timbul pseudomembran; berbau busuk sebagai kolonisasi bakteri supervenes  posterior rongga 
mulut dan keterlibatan orofaring menyebabkan odynophagia, sialorrhea,  
• dapat terjadi keterlibatan di mata (konjungtiva) 
• dapat terjadi keterlibatan genital. 
• Keterlibatan kutaneous bisa menjadi bulosa. 
• lesi iris atau target yang merupakan karakteristik pada kulit 
Temuan mikroskopis 
• Pemisahan subepitel dengan liquefaction sel basal 
• neutrofil lntraepitelial 
' edema epitel dan jaringan ikat 
• inflltrate limfositik perivascular 
Diagnosa 
• Biasanya dibuat atas dasar klinis 
• Histopatologi tidak diagnostik. 
Diagnosis Diferensial 
• Pemfigus vulgaris 
• paraneoplastic pemphigus 
• membran mukosa (cicatricial) pemphigoid 
• pemphigoid bulosa 
• gingivostomatitis herpetik akut 
• Stomatitis medikamentosa 
Pengobatan 
• Hidrasi dan tindakan simptomatik lokal 
• topikal  bilasan oral 
• penggunaan kortikosteroid sistemik adalah kontroversial 
• kasus berulang, terkait virus dapat dikurangi frekuensi dengan penggunaan, dosis rendah terapi 
profilaksis harian antivirus (Acyclovir, famciclovir, valacyclovir). 
• Mungkin memerlukan masuk ke unit luka bakar rumah sakit  
Prognosa 
• baik, biasanya self limiting 
- rekurensi sering terjadi 
 

Varicela dan Herpes Zoster 
Definisi 
Herpes zoster atau shingles adalah suatu penyakit virus inflamatori akut 
Etiologi 
• bentuk primer dan rekuren karena virus varicella-zoster (VZV) dan 
• Primary VZV (cacar air): exanthem masa kanak-kanak 
• Sekunder (berulang) VZV (herpes zoster / shingles} infeksi: paling umum pada orang dewasa lanjut 
usia atau imunokompromis 
Presentasi Klinis 
• Varicella (cacar air) 



  • demam, sakit kepala, malaise, dan faringitis dengan inkubasi 2 minggu 
  • Kulit dengan erupsi vesikular yang tersebar  
  • mukosa oral dengan vesikel berumur pendek yang pecah membentuk, ulkus dangkal  
• Herpes zoster (shingles) 
  • kluster erupsi vesikular vesikel yang unilateral, dermatomal, berkelompok di kulit dan /      
                  atau      mukosa oral 
  • Vesikel bisa bergabung sebelum ulserasi dan pembentukan krusta. 
  • Lesi yang menyakitkan. 
  • Gejala prodromal sepanjang dermatom yang terkena mungkin terjadi. 
Sensasi gatal dan nyeri dapat menyerupai pulpitis 
• Nyeri, paresthesia, terbakar, kesemutan 
  • Nyeri postherpetic bisa berat. 
Diagnosa 
• dibuat berdasarkan penampilan dan gejala klinis 
• dengan sitologie smear ditemukan adanya  efek sitopatik (sel raksasa berinti banyak) 
• Kultur virus atau pemeriksaan PCR cairan blister atau scrapping dari dasar erosi 
• Evaluasi serologie antibodi VZV 
• Biopsi dengan pemeriksaan fluoresen langsung menggunakan fluorescein labeled 
  Antibodi VZV 
Diagnosis Diferensial 
• herpes simpleks primer / gingivostomatitis herpes akut 
• rekuren herpes simpleks intraoral 
• Pemfigus vuigaris 
• membran mukosa (cicatricial) pempbigoid 
Pengobatan 
• manajemen gejala pada infeksi primer 
• Obat antivirus (teutama asiklovir) di pasien imunokompromis atau pasien dengan penyakit yang luas 
• kortikosteroid sistemik dapat digunakan untuk membantu mengendalikan / mencegah 
  posherpetik neuralgia. 
• Kontrol Nyeri untuk mencegah inprinting "SSP" 
Prognosa 
• pada umumnya baik 
- rekurensi lebih sering terjadi dalam pasien imunosupresi 


