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Laporan Kasus
Dermatitis Atopik pada Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis)

[CASE REPORT: ATOPIC DERMATITIS IN A LONG-TAILED MONKEY 
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Abstract. Atopic dermatitis is an inflammatory skin condition which neither has pathognomonic clinical 
or diagnostic features. Basic criteria of atopic dermatitis consist of pruritus, regional alopecia, scale, 
hyperkeratosis with lichenification and exfoliation. It was reported that a female three years old Macaca 
fascicularis had developed a chronic active skin condition, characterized by pruritus, erythema, papula, 
scaling, swelling, and exfoliation on extremities. Diagnostic tests included complete blood count, and deep 
skin scrapings were conducted, with the results that all CBCs value were within normal limits, while the deep 
skin scrapings showed that no ectoparasites or hifa fungus were found. Based on the clinical symptoms and 
physical examinations, atopic dermatitis was made as the clinical diagnosis. Therapy was given orally with 
glicocorticoid prednisone 0.5 mg/kg two times a day (bid) for 3 days and followed with a tapering dose of 
once a day (sid) for 3 days and every 48 hours for 3 days, and a half dose for 3 days per oral, enrofloxacin 
5 mg/kg once a day (sid) intra muscular (im) for 10 days, and vitamin E 3.75 IU/kg intra muscular. Topical 
corticosteroid ointment (hidrocortisone acetate) combined with triple antibiotics comsisting of  neomicin, 
bacitracin and polimixin B was also given in order to treat severe atopic dermatitis (Torreilles et al. 2009). 
The animal recovered at the end of treatment.

Abstrak. Dermatitis atopik adalah kondisi inflamasi kulit yang tidak patognomonis secara klinis atau diagnosis. 
Kriteria dasar dari dermatitis atopik terdiri dari pruritus, alopecia regional, berkerak, hiperkeratosis dengan 
perubahan warna dan pengelupasan kulit. Dilaporkan seekor Macaca fascicularis betina berumur tiga tahun 
yang mengalami kondisi penyakit kulit kronis aktif, ditandai dengan pruritus, berkerak, eritema, papula, 
pembengkakan, dan pengelupasan kulit pada ekstremitas. Tes diagnostik termasuk hitung darah lengkap, 
dan dilakukan kerokan kulit, hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan  semua nilai CBCs berada dalam 
batas normal, sedangkan hasil pemeriksaan kerokan kulit menunjukkan tidak ada ektoparasit atau hifajamur 
yang ditemukan. Berdasarkan gejala klinis, pemeriksaan fisik, dan diagnosis penunjang ditegakkan diagnosis 
dermatitis atopik, terapi diberikan secara oral dengan glikokortikoid prednison 0,5 mg/kg dua kali sehari 
(bid) selama 3 hari dan diikuti dengan tapering dosis sekali sehari (sid) selama 3 hari dan setiap jam 48 
selama 3 hari dan dosis setengah selama 3 hari per oral, enrofloksasin 5 mg/kg sekali sehari (sid) intra 
muskuler (im) selama 10 hari, dan vitamin E 3,75 IU/kg intra musculer. Pengobatan topikal menggunakan 
salep (hidrokortison asetat) dengan kombinasi tripel antibiotik, yaitu neomisin, basitrasin dan polimiksin 
B juga diberikan untuk mengobati dermatitis atopik parah (Torreilles et al. 2009). Satwa pulih pada akhir 
pengobatan. 
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Pendahuluan
Dermatitis atopik adalah peradangan kulit 

yang disertai dengan kegatalan yang kronis dan 
tidak menular  dengan gejala tidak spesifik 
(pathognomonis). Pada satwa primata, gejala 
yang ditimbulkan adalah kegatalan, bulu rontok, 
berkerak, pengelupasan kulit, hiperkeratosis, 
dan akantosis  pada kasus kronik (Bielitzki 
1995). Lesio hanya terbatas pada daerah 
mandibula, leher, aksila, inguinal, ekstremitas 
dan interdigit (Ovadia et al. 2005).  Penyakit ini 
sering dijumpai pada manusia, 10-20% anak-
anak dan 1-3% dewasa di negara industri 
menderita dermatitis atopik. Beberapa keadaan 

yang mempengaruhi dermatitis atopi adalah 
cekaman, perubahan suhu atau kelembaban 
udara, infeksi kulit oleh bakteri, dan makanan.  
Diagnosis dermatitis atopi ini didasarkan pada 
anamnese, gejala klinis, dan pemeriksaan 
histopatologi biopsi jika memungkinkan 
(Torreilles et al. 2009).

Riwayat dan Gejala Penyakit. Monyet 
ekor panjang (Macaca fascicularis) betina, 
umur 3 tahun, dikandangkan pada kandang 
kelompok anakan dengan pakan monkey 
chow dan buah-buahan. Satwa ditemukan 
menyendiri,  dengan tingkah laku menggigit dan 
menggesekkan tangan dan kaki pada kandang.



Pembahasan
Patogenesis dermatitis atopik belum 

diketahui dengan baik dan banyak faktor 
predisposisi yang mempengaruhi seperti 
genetik, lingkungan, agen infeksi, disfungsi 
epidermal pembatas (barier), dan respon 
immunologi (Torreilles et al. 2009).  Penyebab 
atopik dermatitis yang berhubungan dengan 
kerusakan barier epidermal adalah perubahan 
struktur protein, enzim epidermal protease 
dan penghambat protease (protease inhibitor). 
Kelainan dasar genetika pada dermatitis atopik 
ditandai dengan kecenderungan individu untuk 
membentuk antibodi berupa imunoglobulin E 
(IgE) spesifik, jika berhadapan dengan alergen 
yang umum dijumpai.  Dermatitis atopik 
pada satwa primata biasanya terkait dengan 
reaksi alergi, dilaporkan pada Macaca fuscata 
atopik yang diakibatkan karena terekspos 
serbuk sari (Bielitzki 1998). Dermatitis 
atopik ini merupakan inflamasi pada kulit 
dengan gejala yang tidak pathognomonis dan 
tidak ada pengobatan tunggal yang berhasil, 
kriteria utamanya berupa  pruritus, eritema, 
makulopapula, kulit berkerak, pengelupasan 
kulit, lesio terbatas pada daerah tubuh yang 
sedikit ditumbuhi rambut, dan sejarah alergi 
akan  memperkuat diagnosa kondisi ini. 
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Gambar 2 dan 3  Keadaan kulit tangan dan kaki setelah  pengobatan berakhir 
 

Diagnosis. Tahapan diagnosis yang 
dilakukan antara lain  observasi tanda klinis, 
pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah, 
hemogram, dan pemeriksaan mikroskopis 
kerokan kulit lapisan dalam.  Hasil observasi 
gejala klinis dan pemeriksaan fisik menunjukkan 
hewan mengalami anoreksia, dehidrasi ringan, 
bilateral kebengkakan pada telapak tangan 
hingga jari-jari, pruritus, eritema, papula, 
berkerak,  kulit terkelupas  dan luka karena 
gigitan sendiri, serta karena gesekkan pada kawat 
kandang. Perubahan pada interdigit kaki kanan 
berupa adanya pruritus, eritema, papula dan kulit 
terkelupas terutama pada jari kelingking bagian 
medial (Gambar 1).  Pemeriksaan mikroskopis 
kerokan kulit tidak ditemukan parasit maupun 
spora atau hifa jamur, dan hasil pemeriksaan 
hematologi juga menunjukkan bahwa semua 
nilai parameter sel-sel darah masih dalam batas 
normal. Berdasarkan seluruh hasil pemeriksaan 
ditegakkan diagnosis dermatitis  atopik. 

Pengobatan. Pengobatan topikal 
yang diberikan yaitu hidrokortison asetat 
dikombinasikan dengan tiga jenis antibiotik, 
neomisin, basitrasin dan polimiksin B (Torralles 
et al. 2009).  Pengobatan sistemik yang diberikan 
berupa injeksi enrofloxacin 5 mg/kg satu kali 
sehari intra muscullar selama 10 hari, dan 
vitamin E 3.75IU/kg intra muscullar selama 10 
hari, prednison 0,5 mg/kg sehari dua kali (bid) 
untuk 3 hari kemudian turun dosis sehari sekali 
(sid) untuk 3 hari, kemudian dosis  prednison 
diturunkan tiap 48 jam selama 3 hari dan dosis 
diturunkan setengahnya tiap 48 jam selama 3 

hari (Hrapkiewicz dan Leticia 2007). Kondisi 
hewan membaik selama10 hari pengobatan 
dan kulit dapat  dinormalkan kembali setelah 
pengobatan berakhir. 
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Gambar 1  A dan B. Inflamasi jari dan telapak tangan disertai pengelupasan kulit, C. Multipele cutaneous  
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Dilaporkan Macaca mulata betina berumur 
satu tahun mengalami pruritus, erithema, 
alopecia, kulit berkerak, dan lesio hanya 
pada daerah ventral tubuh, ekstremitas, serta 
interdigit.  Kerokan kulit tidak ditemukan 
parasit, hemogram dan kimia darah normal, 
hipersensitivitas, dan kultur jamur negatif 
kemudian didiagnosis atopi dermatitis (Ovadia 
et al. 2005). Begitu pula seekor Macaca mulata 
dewasa betina didiagnois dermatitis atopik 
dengan gejala pruritus, eritema, eksudatif, 
peradangan, alopesia, berkerak, dan kulit 
mengelupas pada ventral mandibula. Hasil 
pemeriksaan hematologi semua nilai dalam 
batas normal, kerokan kulit negatif parasit dan 
jamur, histopatologi biopsi ditemukan sel Mast 
dalam jumlah sedang dan superficial dermal 
fibrosis juga dalam jumlah sedang (Torrelles et 
al. 2009).  

 Pada kasus ini riwayat alergis tidak 
diketahui, tetapi berdasarkan gejala klinis dan 
pemeriksaan fisik terdapat spesifikasi lesio pada 
ekstremitas, dan inter digit yang disertai pruritik, 
bengkak, erithema, papula, kulit berkerak 
dan pengelupasan kulit. Hasil pemeriksaan 
mikroskopis tidak ditemukan adanya parasit dan 
jamur, dan ditunjang pemeriksaan hematologi,  
semua nilai dalam batas normal diagnois atopi 
ditegakkan. Adanya luka pada jari tangan dan 
kaki akibat gigitan dan gesekan pada kandang, 
karena hewan menderita kegatalan.  Keadaan 
ini juga menyebabkan hewan tidak dapat 
mengambil makanan dan minum sehingga 
terjadi dehidrasi ringan.

Cyclosporin oral 5 mg/kg perhari sebagai 
calcineurin inhibitor adalah pengobatan yang 
dianjurkan (Ovadia et al. 2005).  Pengobatan 
topikal menggunakan tacrolimus seperti 
pada manusia pernah dilaporkan akan tetapi 
detil mekanisme kerja dari tacrolimus belum 
diketahui, secara umum sebagai calcineurin 
inhibitor. Mengacu pada FDA (food and 
drugs) Amerika, ada efek samping pengobatan 
menggunakan calcineurin inhibitor yaitu 
kanker kulit (Torrelles et al. 2009).  Oleh karena 
itu pada kasus ini dipilih pengobatan dengan 
cara lama menggunakan kortikosteroid yang 
terkendali dan kombinasi dengan antibiotika.

Pengobatan yang diberikan pada hewan 
ini berupa infus untuk mengatasi dehidrasi, 
pemberian  antibiotika, karena adanya luka-
luka pada tangan dan kaki, serta glukokortikoid 
dan vitamin. Pemilihan antibiotika enrofloxacin 
didasarkan pada kegunaannya untuk infeksi 
dermal, pemberian glukokortikoid dalam 
hal ini prednison sebagai pengobatan atopik 
dan eksema, sedangkan vitamin E sebagai 
anti inflamasi yang memiliki efek saling 
menguatkan dengan steroid (Allen et al. 

1993). Pengobatan topikal dengan kortison 
hidrocortison asetat dikombinasikan dengan 
antibiotika neomicin, bacitracin, polimixin B 
sangat membantu mencegah kerusakan kulit 
yang lebih parah, karena bisa mengurangi 
ruam dan mengendalikan rasa gatal, tetapi 
penggunaannya tidak dalam waktu panjang.

Sangat sulit membuat diagnosis dan rencana 
pengobatan pada dermatitis atopi pada satwa 
maupun manusia. Hal itu karena tidak adanya 
gejala yang pathognomonis dan uji diagnostik 
yang definitif, sehingga diagnosis penyakit 
ini hanya didasarkan pada simpulan riwayat 
penyakit (anamnese), kegatalan, berbagai gejala 
lesio pada kulit, lokasi lesio, dan jika dilakukan 
histopatologi biopsi dengan ditemukannya sel 
mast dan eosinofil.  Faktor gatal dengan derajat 
bervariasi merupakan faktor terpenting, bahkan 
dinyatakan dermatitis atopi tidak akan muncul 
bila pada rasa gatal tersebut tidak dilakukan 
garukan.

Simpulan
Pengobatan injeksi mengunakan 

antibiotika, pemberian glukokortikoid, vitamin 
dan pengobatan topikal dengan kortison 
dikombinasikan dengan tripelantibiotika efektif 
untuk pengobatan atopik dermatitis pada 
monyet ekor panjang (Macaca fascicularis).
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