
DERMATITIS NUMULARIS



DEFINISI

Dermatitis Numularis adalah suatu peradangan dengan lesi

yang menetap, dengan keluhan gatal, yang ditandai dengan

lesi berbentuk uang logam, sirkular atau lesi oval berbatas

tegas, umumnya ditemukan pada daerah tangan dan kaki. 



ETIOLOGI
Etiologi dermatitis numularis belum diketahui secara pasti.

Faktor predisposisi:

• Infeksi (Staphylococcus dan Micrococcus)

• Emosional

• Gigitan serangga

• Trauma lokal

• Iklim dingin

• Kulit kering

Jumlah kejadian dermatitis numularis meningkat seiring 

bertambahnya usia



PATOGENESIS

MENGGARUK LESI → LESI 
PRIMER PECAH DAN 
MEMBENTUK KOIN

Timbul fissura di 
kulit kering

Kulit kering dan hidrasi stratum 
korneum rendah

MENGELUARKAN mediator 
inflamasi seperti histamin →

gatal

BARIER KULIT 
MENURUN

Memudahkan alergen 
masuk

MENGINDUKSI 
RESPON IMUN

Peningkatan jumlah 
neyropeptida/neurotransmitte
r pada serabut saraf sensorik

FUNGSI: 
VASodilator, 

transmisi nyeri 
dan gatal



• Timbul rasa sangat gatal

• Lesi kulit yang antara lain papul, vesikel, atau plak: 

– Bentuk numular (seperti koin). 

– Terutama pada tangan dan kaki.

– Umumnya melebar dan menyebar.

– Lembab dengan permukaan yang keras.

• Kulit bersisik atau ekskoriasi.

• Kulit yang kemerahan atau inflamasi.

• Lesi cenderung hilang timbul atau menetap

GEJALA KLINIS



GAMBARAN KLINIS

LESI AKUT
Vesikel dan papulovesikel →membesar dengan cara 

berkonfluensi atau meluas ke samping, membentuk 

satu lesi karakteristik seperti uang logam (coin), 

eritematosa, sedikit edematosa, dan berbatas tegas. 



GAMBARAN KLINIS

LESI KRONIK
Plak numular dengan skuama dan likenifikasi. 



DIAGNOSIS BANDING

DERMATITIS KONTAK ALERGI
Pada dermatitis kontak biasanya lokal, dan ditemukan

riwayat kontak sebelumnya. Untuk membedakan dapat

dilakukan pemeriksaan patch test atau prick test.



DIAGNOSIS BANDING

DERMATITIS ATOPI
Pasien dengan dermatitis atopik biasanya memiliki 

riwayat alergi atau atopi baik pada dirinya maupun 

keluarga.

Biasanya pada anak-anak atau usia muda.



DIAGNOSIS BANDING

PSORIASIS
Penyakit autoimun bersifat kronik dan residif. Lesi berupa 

skuama tebal berlapis dengan dasar eritema, transparan, 

dan berbatas tegas.

Diagnosis dapat ditegakkan dengan fenomena tetesan 

lilin, auspitz, dan koebner.



DIAGNOSIS BANDING

TINEA KORPORIS
Penyakit jamur yang menyerang kulit disebabkan oleh 

dermatofita. Bentuk lesi dengan pinggir aktif dan central 

healing.

Penegakkan diagnosis dapat dilakukan dengan 

pemeriksaan KOH



TATALAKSANA

NON-FARMAKOLOGI:

• Menemukan dan mengatasi etiologi yang 

mendasari/memicu terjadinya dermatitis.

• Edukasi kepada pasien untuk menjaga kulit agar 

selalu lembab

• Melindungi kulit dari trauma (garukan)

• Hindari menggunakan pakaian atau bahan yang bisa 

menyebabkan iritasi

• Hindari tempat dengan suhu terlalu dingin



TATALAKSANA

FARMAKOLOGI:

• Kortikosteroid topikal potensi sedang hingga kuat

• Antihistamin oral

• Bila lesi masih eksudatif (basah) lakukan kompres 

dengan permanganat kalikus

• Antibiotik bila ditemukan kemungkinan infeksi 

bakteri



TERIMA KASIH


