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ABSTRAK
Xantomatosis adalah deposit lemak pada kulit atau tempat lain karena hiperlipidemia, disebabkan oleh defek genetik primer
atau sekunder pada kelainan metabolisme. Xantoma jarang pada anak, dapat disebabkan sindrom Alagille, yakni suatu kelainan genetik
berupa hipoplasia saluran empedu disertai peningkatan kadar kolesterol serum. Sindrom ini terkait dengan kelainan pada beberapa organ
dan wajah yang khas.
Seorang anak laki-laki berusia 2 tahun, timbul banyak bintil kekuningan yang meluas dan gatal sejak usia 1 tahun. Pasien menderita
sumbatan empedu sejak lahir dengan tubuh kuning mulai usia 1 pekan. Pasien ikterik, pada wajah terdapat dahi yang lebar, menonjol dan
hipertelorisme. Di wajah, badan, bokong, serta sendi tangan dan kaki terdapat banyak papul dan plak, lentikuler-plakat, berkelompok,
warna kekuningan. Histopatologi sesuai xantoma. Terdapat hiperkolesterolemia dan hipertrigliseridemia. Pada pemeriksaan USG
ditemukan hepatomegali dan kolestasis intrahepatik dan gambaran histopatologi hati sesuai dengan sindrom Alagille.
Gambaran klinis dan histopatologis pada pasien ini sesuai dengan sindrom Alagille. Ditemukan beberapa gambaran xantoma, yakni
xantelasma, xantoma eruptif, dan xantoma tuberosa. Penatalaksanaan dengan obat penurun kadar lemak darah dan observasi lesi kulit,
diharapkan xantoma akan resolusi spontan.
Kata kunci : xantomatosis, xantelasma, xantoma eruptif, xantoma tuberosa , sindrom Alagille

ABSTRACT
Xanthomatoses are deposition of lipid in the skin and elsewhere caused by hyperlipidemia, either caused by primary genetic
defect or secondary to defective metabolism. Xanthomas in children are uncommon, could be caused by Alagille syndrome, an inherited
syndrome of billiary hypoplasia leading to elevated serum cholesterol. It is associated with some organ abnormalities and characteristic
facial appearance.,
A 2-year old boy had an eruption of yellowish papules which spreaded and accompanied with itch since one year old. He had
bile obstruction since he was born and jaundice since 1 week after birth. The patient was icteric, with widened forehead and
hypertelorism. On the face, trunk, gluteus, and knuckles there were yellowish-skin colored papules and plaques, lenticular to plaque in
size. Histopathologic examination revealed xanthoma. We found hypercholesterolemia and hyperlipidemia. There were hepatomegaly,
intrahepatic cholestasis, and liver biopsy revealed Alagille syndrome.
Clinical manifestation and histopathologic finding of this patient confirmed Alagille syndrome. We found several features of
xanthomatoses such as xanthelasma, eruptive xanthoma and tuberous xanthoma, Treatment with lipid lowering agent and observation, it is
expected the xanthoma will resolve spontaneously.
Keywords: xanthomatoses , xanthelasma, eruptive xanthoma, tuberous xanthoma, Alagille syndrome

PENDAHULUAN
Xantomatosis adalah deposit lemak pada kulit/tempat lain yang disebabkan keadaan
hiperlipidemia.1 Penyebabnya dapat faktor primer, misalnya defek genetik dan sekunder yakni akibat
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kelainan metabolisme.1 Xantoma jarang ditemukan pada anak, sehingga bila ditemukan harus dilakukan
pemeriksaan lebih lanjut untuk mencari kelainan /penyakit yang mendasarinya. 2
Xantoma dapat disebabkan oleh sindrom Alagille, yakni suatu sindrom genetik dengan hipoplasia
saluran empedu disertai peningkatan kadar kolesterol serum.2 Penyakit ini bersifat dominan autosomal,
terjadi mutasi pada gen Jagged 1 dan gen ini berperan sebagai ligan pada reseptor Notch-1 yang berfungsi
dalam proses kaskade sinyal dalam pertumbuhan fetus. 3 Diagnosis ditegakkan bila pada hasil biopsi hati
terdapat duktus biliaris yang jarang disertai 3 dari 5 kriteria mayor sebagai berikut: kolestasis, wajah khas,
anomali vertebra, anomali mata, murmur jantung.3,4
Alagille dkk.(1975) melaporkan beberapa kasus hipoplasia duktus biliaris dengan gambaran
kelainan seperti tersebut di atas.3 Di Amerika Serikat insidens kasus ini 1 dari 100.000 bayi hidup. 3-4 Di
Indonesia kasus ini cukup sering ditemukan, rata-rata 1 pasien pertahun (2005-2007) yang dirawat pada
Divisi Hepatologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak (Dept. IKA) RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo
(RSCM). Angka yang didapat mungkin lebih kecil karena sebagian diagnosis ditegakkan setelah pasien
selesai dirawat. Umumnya pasien jarang dirujuk ke Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin RSCM
karena xantoma akan menyembuh bila kelainan sistemik teratasi.

LAPORAN KASUS
Seorang anak laki-laki usia 2 tahun dibawa ibunya berobat dengan keluhan timbul banyak bintil
kekuningan yang meluas dan gatal sejak usia 1 tahun. Awalnya timbul bercak kekuningan di punggung,
terasa gatal sehingga sering digaruk, lalu meluas ke sekitarnya, dan menyebar ke seluruh tubuh. Pasien
menderita sumbatan empedu sejak lahir sehingga tubuh berwarna kuning mulai usia 1 pekan hingga saat
ini, dan buang air besar berwarna seperti dempul. Sindrom Alagille ditegakkan oleh Departemen Ilmu
Kesehatan Anak RSCM disertai penyakit jantung bawaan nonsianotik dan gagal tumbuh. Pasien tidak
kontrol ke Dept. IKA RSCM selama ini karena lokasi cukup jauh, tetapi berobat ke dokter umum dekat
rumah dan hanya mendapat curcuma 3x1 tablet perhari. Ibu pasien khawatir terhadap kelainan kulit pasien
sehingga berobat ke Dept. IK Kulit dan Kelamin RSCM. Kakak pasien juga menderita sumbatan empedu
dan kuning sejak lahir, namun tidak terdapat bintil kuning di kulit. Karena keterbatasan biaya, kakak
pasien belum dilakukan tindakan biopsi hati dan belum ditegakkan diagnosis sindrom Alagille.

Pedigree Sindrom Alagille

Ikterik saat
kecil

8 tahun, ikterik,
hepatosplenomegali

Pada pemeriksaan fisis, pasien tampak ikterik, sklera ikterik-kehijauan, auskultasi jantung terdapat
murmur grade III, abdomen membuncit, pada palpasi terdapat hepatomegali. Pada wajah terdapat dahi
yang lebar dan menonjol, mata terletak agak menjorok ke dalam dan hipertelorisme, serta ujung hidung
berbentuk bulbus (gambar 1-3).
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Gambar 1

Gambar 2.

Gambar 3.

Wajah yang khas pada sindrom Alagille disertai xantelasma

Pada kantus medial mata (gambar 3), sendi jari tangan posterior dan pergelangan kaki, punggung
dan bokong tampak papul dan nodus kekuningan, tersebar diskret, sebagian bergabung menjadi plak
kekuningan berukuran plakat, berbatas tegas.
Kakak pasien seorang anak perempuan, 8 tahun berat badan 13 kg (gagal tumbuh), hepatomegali,
dan sklera ikterik .
Pada profil lemak darah, ditemukan hiperkolesterolemia dengan kolesterol 1203 mg/dL (200-239
mg/dL), hipertrigliseridemia dengan trigliserida 475 mg/dL (<150mg/dL), bilirubinemia dengan bilirubin
direk 12,08 mg%(<0,2) dan bilirubin indirek 7,86 mg%(<0,6) serta peningkatan SGOT/ dan SGPT sebesar
396/326 mU/ml. Pada pemeriksaan USG ditemukan hepatomegali dan kolestasis intrahepatik.
Histopatologi kulit tampak epidermis menipis dan mendatar (gambar 4) dan pada dermis tampak
kelompokan makrofag berbusa (foamy), sesuai dengan xantoma (gambar 5)
Gambar 4

Gambar 5

Gambaran histopatologik hati menunjukkan kolestasis keras intrasel, dan intrakanal, duktulus
tidak proliferatif, terkesan berkurang dengan perbandingan 0,3 yang tidak bertentangan dengan sindrom
Alagille. Pada foto rontgen polos torak tampak deformitas korpus vertebrae torakal (butterfly vertebrae)
dan kardiomegali.
Diagnosis lesi kulit adalah xantomatosis pada sindrom Alagille. Untuk mengurangi gatal diberikan
hidroksizin 0,6 mg/kg BB/hari sedangkan untuk peningkatan profil lemak diberikan obat penurun kadar
lemak darah, yakni kolestipol 5 mg perhari. Vitamin A, D, E, dan K, asam ursodeoksikolat 80 mg tiga kali
sehari, dan rifampin 80 mg perhari juga diberikan.

DISKUSI
Kelainan klinis pada sindrom Alagille dapat bervariasi mulai dari yang ringan hingga berat,
bergantung berat ringannya mutasi gen. Pada sindrom Alagille yang berat dapat ditemukan delesi total pada
kromosom 20p12gen lokus Jagged 1. Namun terdapat beberapa kasus dengan mutasi pada gen ini tanpa
disertai kelainan klinis. Begitu pula sebaliknya, terdapat pasien sindrom Alagille tanpa disertai mutasi
gen.5 Sindrom ini ditemukan pada 70% pasien yang tubuhnya kuning sejak lahir atau sebelum usia 6
bulan.3,5
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Sindrom Alagille diturunkan secara dominan autosomal. 3-5 Pada kakak pasien terdapat gambaran
klinis yang mirip dengan sindrom Alagille. Tidak didapati riwayat yang sama pada anggota keluarga dari
pihak ibu dan ayah. Hal ini mungkin terjadi karena rendahnya ekspresivitas, reduced penetrance atau
terjadi forme fruste penyakit ini pada anggota keluarga lain sehingga sebagian besar tidak ditemukan
kelainan klinis.
Pada semua kasus ditemukan gambaran histopatologi hati berupa duktus empedu intrahepatik
yang jarang (paucity of intrahepatic bile ducts <0,4), terdapat kolestasis, gambaran vertebra seperti kupukupu, murmur jantung, dan wajah yang khas. Wajah khas berupa dahi lebar dan menonjol (frontal
bossing), mata yang terletak agak dalam dengan hipertelorisme, dagu lancip, hidung memanjang dengan
ujung berbentuk bulbus, serta hipoplasia mandibula atau dagu yang menjorok ke depan (pointed chin).
Kelainan ini tampak makin jelas dengan bertambahnya usia. 3
Pada pasien ini terdapat gambaran wajah khas, hasil PA terdapat duktus empedu yang jarang
dengan perbandingan 0,3, pada foto polos vertebrae tampak gambaran butterfly wing, dan terdapat murmur
jantung, memenuhi empat dari lima kriteria sindrom Alagille. Sehingga diagnosis dapat ditegakkan dari
manifestasi klinis, radiologis, dan histopatologis biopsi hati sesuai dengan sindrom Alagille.
Kelainan kulit yang umumnya ditemukan adalah xantoma yang mulai timbul bila terdapat
peningkatan kadar kolesterol darah > 500 mg/dL.4 Umumnya timbul pada permukaan posterior jari tangan
(khas), leher, telinga, fosa poplitea, dan bokong. Pasien ini tidak kontrol dan minum obat selama setahun
sehingga terdapat hiperkolesterolemia yang cukup tinggi yang menimbulkan lesi kulit.
Secara klinis gambaran xantoma dibagi menjadi empat, yakni eruptif, tuberous (ekstensor siku,
lutut, sendi jari tangan,bokong), tendinous, dan planar (xantelasma).2 Pada pasien ini terdapat beberapa
gambaran xantoma, yakni xantelasma, xantoma eruptif, dan tuberous xanthoma. Tuberous xanthoma
berupa lesi pada telapak tangan adalah gambaran yang sering ditemukan pada sindrom Alagille.
Tatalaksana xantoma pada sindrom Alagille antara lain adalah pemberian obat penurun lemak
(lipid lowering agent), penurun garam empedu dalam darah ( asam urodeoksikolat), hingga pembedahan,
misalnya transplantasi hati (terutama bila terdapat sirosis dan gagal hati) dan billiary diversion. Bila
penyakit sistemik teratasi, xantoma akan mengalami resolusi spontan.2-4 Pasien ini telah mendapat terapi
obat-obatan yakni suplementasi vitamin A, D, E, dan K yang tidak dapat diserap oleh pasien karena vitamin
tersebut larut lemak. Asam ursodeoksikolat 3 x 80 mg untuk menurunkan kadar garam empedu dalam
darah, kolestipol 1x 5 mg untuk menurunkan kadar kolesterol, rifampin 1x 80 mg untuk mengurangi
pruritus walau mekanisme kerjanya belum diketahui dengan pasti. Kolestipol belum diminum karena ibu
pasien belum bisa mendapatkan obat tersebut.
Pada sindrom Alagille kelainan jantung dan hati berpengaruh terhadap angka harapan hidup
pasien. Prognosis jangka panjang belum pasti namun 15% kasus berkembang menjadi sirosis hati dan 510% meninggal karena penyakit hati. Sebagian besar anak tetap kurus dan memiliki umur yang pendek
walau dengan dukungan nutrisi yang baik. Terdapat gagal tumbuh pada pasien ini , diperberat dengan
pengobatan yang tidak maksimal. Pada satu laporan kasus serial 25% pasien meninggal karena keterlibatan
jantung. Hiperkolesterolemia dapat menjadi faktor risiko bermakna terhadap kelainan kardiovaskular.
Angka harapan hidup selama 20 tahun pada pasien dengan sindrom Alagille adalah 80% bila tidak disertai
kelainan jantung yang serius dan hanya 20% bila disertai kelainan jantung seperti tetralogy of Fallot, atrial/
ventricular septal defect, persistent ductus arteriosus.4,5
Pada pasien ini terdapat kelainan jantung dan gangguan fungsi hati yang masih dapat berkembang
menjadi lebih berat karena perjalanan penyakit itu sendiri dan keterbatasan ekonomi sehingga pasien tidak
berobat teratur. Prognosis sindrom Alagille pada pasien ini quo ad vitam dubia ad malam, ad sanationam
dubia ad malam dan quo ad functionam dubia ad malam
Pilihan terapi untuk xantelasma di antaranya adalah eksisi, aplikasi trichloroacetate (TCA), laser,
dan elestrodesikasi, untuk xantoma tuberosum & xantoma eruptif harus dilakukan terapi untuk penyakit
sistemiknya. Lesi kulit pada kasus ini sementara dilakukan observasi karena cukup luas dan pasien belum
cukup koperatif. Diharapkan xantoma resolusi spontan dengan pengobatan sistemik untuk mengatasi
hiperkolesterolemia. Prognosis untuk lesi xanthoma, quo ad vitam bonam, ad sanationam dubia ad malam
karena pasien belum mampu kontrol dan berobat teratur, ad functionam bonam karena tidak menganggu
aktivitas pasien.
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