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ABSTRAK 

Pemfigoid bulosa adalah penyakit autoimun kronik yang ditandai dengan bula 
subepidermal yang besar dan berdinding tegang. Pada pemeriksaan imunopatologik ditemukan 

komponen komplemen ke-3 (C3) pada epidermal basement membrane zone. Pengobatan 

pemfigoid bulosa menggunakan kortikosteroid dalam waktu yang lama sehingga perlu 

diperhatikan efek samping terapi. Seorang laki-laki berusia 62 tahun timbul gelembung berisi 

cairan yang muncul hampir di seluruh tubuhnya sejak 3 bulanyang lalu. Pada pemeriksaan fisik 

status dermatologis tampak bula multipel berisi cairan jernih berdinding tebal dan tegang, ukuran 

lentikuler hingga nummular, di atas permukaan kulit eritema. Terdapat pula erosi dan ekskoriasi 

multipel dan beberapa dengan krusta kekuningan di atasnya. Pasien didiagnosis dengan 

pemfigoid bulosa dan mendapatkan terapi per oral berupa: prednisone 10x5 mg; cetirizine 1 x 10 

mg; sefadroksil 2x500 mg; lansoprasole 1x30 mg. 

Kata kunci: pemphigoid bulosa, kortikosteroid, penyakit autoimun, tatalaksana 

ABSTRACT 

Bullous pemphigoid is a chronic autoimmune disease characterized by large, tense-walled 

subepidermal bullae. In immunopathological examination, a 3rd complement (C3) component was 

found in the epidermal basement membrane zone. Bullous pemphigoid treatment uses 

corticosteroids for a long time so side effects of therapy need to be considered. A 62-year-old man 

bubbles with a fluid that appears almost all over his body since 3 months ago. On physical 

examination the dermatological status appears multiple bullae filled with clear fluid thick-walled 

and tense, size of lenticular to nummular, on the surface of the erythema skin. There are also 

multiple and several erosion and excoriations with yellowish crusts on them. Patients were 

diagnosed with bullous pemphigoid and received oral therapy in the form of: prednisone 10x5 mg; 

cetirizine 1 x 10 mg; cefadroxyl 2x500 mg; Lansoprasole 1x30 mg. 
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PENDAHULUAN 

Pemfigoid Bulosa (PB) adalah 

penyakit umum autoimun kronik yang 

ditandai oleh adanya bula subepidermal 

pada kulit. Sebagian besar pasien dengan 

Pemfigoid Bulosa berumur lebih dari 60 

tahun dengan puncak insiden terjadi pada 

usia sekitar 80 tahun dan jarang terjadi 

pada anak-anak. Pengobatan pada penyakit 

ini sangatlah penting karena penyakit ini 

bersifat kronik dan dapat terjadi remisi 

spontan. Penyakit PB pertama kali 

dilaporkan oleh Lever pada tahun 1953 

dengan angka kematian sebesar 24%. 

Meskipun telah ada pemberian 

kortikosteroid sistemik, angka kematian 

PB masih berkisar antara 12-40 %.  

Etiologi PB adalah autoimun, tetapi 

penyebab yang menginduksi 

produksiautoantibodi pada Pemfigoid 

Bulosa masih belum diketahui. Sistem 

imun tubuh kita menghasilkan antibodi 

untuk melawan bakteri, virus, atau zat 

asing yang berpotensi membahayakan. 

Untuk alasan yang masih belum diketahui, 

tubuh dapat menghasilkan antibodi untuk 

suatu jaringan tertentu dalam tubuh. Dalam 

Pemfigoid Bulosa, sistem kekebalan 

menghasilkan antibodi terhadap membran 

basal kulit, lapisan tipis dari serat yang 

menghubungkan lapisan luar kulit (dermis) 

dan lapisan berikutnya dari kulit 

(epidermis). Antibodi ini memicu aktivitas 

inflamasi yang menyebabkan kerusakan 

pada struktur kulit dan rasa gatal pada 

kulit. 

Pemfigoid Bulosa (PB) ditandai oleh 

adanya bula subepidermal yang besar dan 

berdinding tegang, dan pada pemeriksaan 

imunopatologik ditemukan C3 (komponen 

komplemen ke-3) pada epidermal 

basement membrane zone, IgG sirkulasi, 

dan antibodi IgG yang terikat pada 

basement membrane zone. 

LAPORAN KASUS 

Seorang laki-laki, Tn. S, berusia 63 

tahun datang dengan keluhan adanya 

gelembung berisi cairan yang muncul 

hampir di seluruh tubuh. Pasien 

mengatakan bahwa hal ini dimulai sejak 
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tiga bulan yang lalu, saat secara tiba-tiba 

pada lengan kanan, badan, punggung, 

wajah, dan kaki terasa gatal dan 

menyebaran keseluruh tubuh dalam waktu 

seminggu. Gatal dirasakan hampir 

sepanjang hari dan tidak ada waktu dimana 

gatal dirasakan mereda ataupun semakin 

terasa. Untuk meringankan rasa gatal yang 

dialaminya, pasien menggaruk dengan 

tangannya. Riwayat makan makanan 

tertentu sebelum gejala disangkal. Riwayat 

kontak dengan serangga a taupun bahan 

iritan disangkal. 

Karena semakin hari gelembung yang 

dialaminya semakin banyak, Tn. S, 

memutuskan untuk berobat ke poli klinik 

RSUD Dr. Harjono Ponorogo. 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pemeriksaan fisik, 

didapatkan keadaan umum tampak sakit 

sedang, kesadaran komposmentis, gizi 

kesan baik, tekanan darah 120/80 mmHg, 

nadi 90 x/menit reguler, pernafasan 

18x/menit , suhu 37 C 

Pada status dermatologis, ditemukan 

kelainan pada regio brachii dekstra dan 

sinistra, axilla dekstra-sinistra, regio thorax 

anterior posterior, regio abdomen anterior 

posterior, dan kruris dextra et sinistra saat 

inspeksi ditemukan lesi multiple sebagian 

besar terdiri bula dengan cairan jernih 

berdinding tebal dan tegang, ukuran 

bervariasi dari lentikuler hingga numular 

berada diatas permukaan kulit yang 

berwarna kemerahan dengan batas yang 

tegas. Terdapat pula lesi berupa erosi 

dengan dasar kulit erosif berwarna merah, 

berbentuk ireguler dengan batas tegas, 

beberapa telah mengering dengan tepi 

yang dikelilingi serum yang mengering, 

dan beberapa masih basah, dan dengan 

aktif mengeluarkan serum. Nikolsky sign 

(-), terdapat pula lesi lama yang 

menunjukkan makula hipopigmentasi. Lesi 
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tersebar hampir di seluruh tubuh pasien 

secara diskret. 

 

 

 

 

 

 

Diagnosis pada pasien ini adalah 

pemfigus bulosa, terapi yang diberikan 

pada pasien ini adalah prednisone , 

cefadroxil 2x500 mg, cetirizine 1x10 mg, 

lansoprazole 1x30 mg, dan diberi obat 

topikal gentamicin cream 0,1 % dan 

pemberian minyak zaitun pada seluruh 

tubuh 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemfigoid Bulosa (PB) adalah 

penyakit umum autoimun kronik yang 

ditandai oleh adanya bula subepidermal 

pada kulit. Penyakit ini biasanya diderita 

pada orang tua dengan erupsi bulosa 

disertai rasa gatal menyeluruh dan lebih 

jarang melibatkan mukosa, tetapi memiliki 

angka morbiditas yang tinggi. 

Diagnosis pemfigoid bulosa pada 

pasien ini didapatkan dari anamnesis dan 

pemeriksaan fisik. Dari anamnesis 

diketahui bahwa Tn. S, usia 63 tahun, 

didapatkan keluhan utama berupa 

timbulnya gelembunggelembung berisi air 

pada kedua lengan dan tungkai sejak ±3 

bulan sebelum masuk RS. Berdasarkan 

kepustakaan, penyakit ini lebih banyak 

dialami oleh orang dewasa dan lanjut usia. 

Sebagian besar pasien dengan Pemfigoid 

Bulosa berumur lebih dari 60 tahun dan 

jarang terjadi pada anak-anak. Tidak ada 

predileksi etnis, ras, atau jenis kelamin 

yang mendominasi pada penyakit ini. 

Tidak ada penyebab khusus yang 

memicu timbulnya PB, namun beberapa 

faktor dikaitkan dengan terjadinya PB. 

Sebagian kecil kasus mungkin dipicu obat 

seperti furosemide, sulphasalazine, 

penicillamine, dan captopril. Suatu studi 
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kasus menyatakan obat antipsikotik dan 

antagonis aldosteron termasuk dalam 

faktor pencetus Pemfigoid Bulosa. Belum 

diketahui apakah obat yang berefek 

langsung pada sistem imun seperti 

kortikosteroid juga berpengaruh pada 

kasus Pemfigoid Bulosa. Sinar ultraviolet 

juga dinyatakan sebagai faktor yang 

memicu PB ataupun memicu terjadinya 

eksaserbasi PB. Beberapa faktor fisik 

termasuk suhu panas, luka, trauma lokal, 

dan radioterapi dilaporkan dapat 

menginduksi PB pada kulit normal 

Dari anamnesis, pasien mengeluhkan 

timbul gelembung-gelembung berisi air 

yang berawal dari tangan kanan kiri, kaki 

kanan kiri pasien menyebar hampir ke 

seluruh tubuh, berawal sejak ±3 bulan 

yang lalu. Awalnya pasien hanya 

mengeluhkan gatal dan kulit yang sedikit 

membengkak dan kemerahan seperti 

biduran, hal ini disertai rasa gatal, demam 

namun tidak ada nyeri, kemudian bengak 

berkurang, dan timbul bintik-bintik kecil 

dengan ukuran bervariasi pada tempat 

yang tadinya memerah. Awalnya bintik 

berukuran kecil warna putih, kemudian 

bintik tersebut membesar membentuk 

gelembung yang berisi cairan, dindingnya 

tegang dan terasa gatal. Bintik-bintik 

menetap dan semakin menyebar ke seluruh 

tubuh, Hal ini menyebabkan pasien 

berobat ke Rumah sakit. 

Antigen PB merupakan protein yang 

terdapat pada hemidesmosom sel basal, 

diproduksi oleh sel basal, dan merupakan 

bagian Basal Membrane Zone (BMZ) 

epitel gepeng berlapis. Fungsi 

hemidesmosom ialah melekatkan sel-sel 

basal dengan membran basalis, strukturnya 

berbeda dengan desmosom. 

Terbentuknya bula adalah akibat 

komplemen yang beraktivasi melalui jalur 

klasik dan alternatif, yang kemudian akan 

mengeluarkan enzim yang merusak 

jaringan sehingga terjadi pemisahan 

epidermis dengan dermis. 

Langkah awal dalam pembentukan 

bula adalah pengikatan antibodi terhadap 

antigen Pemfigoid Bulosa. Fiksasi IgG 
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pada membran basal mengaktifkan jalur 

klasik komplemen. Aktifasi komplemen 

menyebabkan kemotaksis leukosit serta 

degranulasi sel mast. Produk-produk sel 

mast menyebabkan kemotaksis dari 

eosinofil melalui mediator seperti faktor 

kemotaktik eosinofil anafilaksis. Akhirnya, 

leukosit dan protease sel mast 

mengakibatkan pemisahan epidermis kulit. 

Sebagai contoh, eosinofil, sel inflamasi 

dominan di membran basal pada lesi 

Pemfigoid Bulosa, menghasilkan 

gelatinase yang memotong kolagen 

ekstraselular dari PBAG2, yang mungkin 

berkontribusi terhadap pembentukan bula. 

Pada pemeriksaan fisik, khususnya 

status dermatologis lokalis : pada regio 

brachii dekstra dan sinistra, axilla dekstra-

sinistra, regio thorax anterior posterior, 

regio abdomen anterior posterior, dan 

kruris dextra et sinistra. Effloresensi 

tampak bula cairan jernih yang sebagian 

berdinding tegang, sebagian berdinding 

kendur, dan sisanya tampak mengalami 

erosi. Terdapat pula luka yang telah 

mengalami penyembuhan dan menghasilan 

makula hipopigmentasi. Hal ini sesuai 

dengan gambaran klinis pemfigoid bullosa 

yang diutarakan dalam kepustakaan pada 

PB tahap bulosa, yang ditandai oleh 

perkembangan vesikel dan bula pada kulit 

normal ataupun eritematosa yang tampak 

bersama-sama dengan urtikaria dan 

infiltrat papul dan plak yang kadang-

kadang membentuk pola melingkar. Bula 

tampak tegang, diameter 1-4 cm, berisi 

cairan bening, dan dapat bertahan selama 

beberapa hari, meninggalkan area erosi 

dan berkrusta. Lesi seringkali memiliki 

pola distribusi simetris, dan dominan pada 

aspek lentur anggota badan dan tungkai 

bawah, termasuk perut. Perubahan post-

inflamasi memberi gambaran 

hiperpigmentasi dan hipopigmentasi serta, 

yang lebih jarang, miliar. 

Pemeriksaan penunjang pada pasien 

ini tidak dilakukan karena dari anamnesa 

dan pemeriksaan fisik, diagnosa sudah 

dapat ditegakkan. Namun, pemeriksaan 

dapat dilakukan apabila gambaran klinis 
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tidak jelas. Terapi PB bertujuan 

menyembuhkan lesi kulit dan mukosa 

dengan cepat dan menekan rasa gatal 

sehingga dapat meningkatkan kualitas 

hidup pasien. Sebagian besar pasien 

mengalami remisi dalam lima tahun.  

Tatalaksana pada pasien ini diberikan 

prednisone 10x5 mg yang dibagi menjadi 

3 dosis , pagi 3x5 mg siang 3x5 mg malam 

4x5 mg dan di tappering off selama 3 

minggu, cetirizine 1x10 mg ,cefadroxil 

2x500 mg per oral, lansoprazole 1x30 mg 

per oral, dan diberi obat tobikal gentamicin 

cream 0,1 %. Terapi pemfigoid bulosa 

bertujuan untuk merawat erupsi kulit, 

mengurangi gatal dan mencegah atau 

meminimalkan kemungkinan kambuh, dan 

memperbaiki kualitas hidup pasien serta 

mencegah komplikasi lebih lanjut. 1 

Terapi yang cepat dan efisien sangat 

berperan penting karena penyakit yang 

luas dengan penyembuhan tertunda dapat 

menyebabkan rentan terhadap infeksi. 

Oleh karena itu, diperlukan juga 

pemberian antibiotik terlebih pada kasus 

yang parah dan dirawat inap. 

Pemberian terapi kortikosteroid 

topikal dan sistemik tersebut untuk pasien 

ini sudah cukup tepat karena pasien ini 

tergolong dalam pemfigoid bulosa 

ekstensif. Pemberian kortikosteroid yang 

bersifat immunosupresif akan memberikan 

efek mempercepat supresi pembentukan 

lepuh pada pemfigoid bulosa. 

Dosis awal prednison adalah 0,75-1,0 

mg/kg/hari atau dengan obat yang setara, 

namun banyak kepustakaan yang 

memberikan rentang dosis prednison yaitu 

40-60 mg per hari. Setelah terlihat adanya 

perbaikan lesi, dapat dilakukan tappering 

off. Cara yang sering digunakan adalah 

penurunan dosis prednison dilakukan 5 mg 

per minggu untuk mencapai dosis 30 mg. 

Efek samping kortikosteroid sistemik 

meningkat seiring dengan peningkatan 

dosis dan lama waktu penggunaan. 

Beberapa efek samping yang perlu 

diwaspadai adalah diabetes melitus, 

hipertensi, obesitas, psikosis, gangguan 
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mata, ulkus peptikum, dan osteoporosis. 

Penggunaan kortikosteroid sistemik dosis 

tinggi dan jangka panjang pada pasien 

geriatri perlu lebih diperhatikan karena 

efek samping yang terjadi dapat lebih 

berat. Pada pasien ini diberikan ranitidin 

untuk mencegah tukak lambung yang 

sering muncul akibat terapi kortikosteroid. 

Pemberian antibiotik pada pasien bertujuan 

untuk mengatasi infeksi sekunder. 

KESIMPULAN 

Pemfigoid bulosa adalah penyakit 

autoimun kronik dan dapat remisi spontan 

yang ditandai dengan bula berukuran 

besar, tegang, dapat berisi cairan serosa 

atau hemoragik dan disertai rasa gatal. 

Terapi bertujuan untuk memperbaiki 

kualitas hidup pasien dan mencegah 

kekambuhan penyakit serta komplikasi 

lebih lanjut. Kortikosteroid merupakan 

pilihan terapi yang memerlukan 

pemantauan terapi berkala. 

DAFTAR PUSTAKA 
1. Bolognia JL, Jorizzo JL, Rapini RP, Callen 

JP, Horn TD, Mancini AJ, et al. 
Dermatology. Edisi ke-2. Philadelphia: 

Mosby Elsevier; 2008. 

2. Burton JL, Lovell CR. Disorders of 
connective tissue. Dalam: Rook A, 

Wilkinson DS, Ebling FJG, editor. 

Textbook of dermatology. Edisi ke-6. 

Oxford: Blackwell Science; 1998. hlm. 

2003-71.  

3. Stanley JR. Pemphigus. Dalam: Freedberg 

IM, Eisen AZ, Wolff K, Austen KF, 
Goldsmith LA, Katz SI, editor. 

Fitzpatrick’s dermatology in general 

medicine. Edisi ke-6. New York: McGraw-

Hill; 1999.  

4. Habif TP. Clinical dermatology: a color 

guide to diagnosis and therapy. Edisi ke4. 

Philadelphia: Mosby Elsevier; 2003.   

5. Djuanda A. Pemfigoid bulosa. Dalam: 

Hamzah M, Aisah S, editor. Buku ilmu 

penyakit kulit dan kelamin Edisi ke-5. 
Jakarta: Balai penerbit FKUI; 2010. hlm. 

210-1. 

6.  William H, Bigby M, Diepgen T, 
Herxheimer A, Naldi L, Rzany B. 

Evidencebased dermatology. Edisi ke-2. 

London: Blackwell Publishing; 2008.  

7. Wolff K, Johnson RA, Suurmond D, 

Fitzpatrick TB. Fitzpatrick’s color atlas and 

synopsis of clinical dermatology. Edisi ke6. 

New York: McGraw-Hill. 2005. 




