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PENGGUNAAN MITOMYCIN C PADA PENCEGAHAN REKURENSI 

PTERIGIUM 

 

I. Pendahuluan  

Pterygium adalah pertumbuhan jaringan fibrovaskular berbentuk segitiga 

yang tumbuh dari arah konjungtiva menuju kornea pada daerah interpalpebra. 

Pterygium tumbuh berbentuk sayap pada konjungtiva bulbi. Pterygium tersebar 

di seluruh dunia, tetapi lebih banyak di daerah iklim panas dan kering. 

Prevalensi juga tinggi di daerah berdebu dan kering. Hubungan yang signifikan 

antara paparan sinar matahari dan usia dengan pterigium telah dibuktikan 

sesuai dengan penelitian Gazzard G et al yang dilakukan di Indonesia. Faktor 

yang sering mempengaruhi adalah daerah dekat ekuator, yakni daerah yang 

terletak kurang 37º Lintang Utara dan Selatan dari ekuator. Indonesia 

merupakan daerah yang dekat dengan ekuator sehingga angka prevalensi 

pterygium di Indonesia cukup besar, secara keseluruhan angka prevalensi 

pterygium di Indonesia adalah 10,0% dengan rentang usia 20-29 tahun berkisar 

2,9% sedangkan pada usia ≥ 50 tahun sebesar 17,3%.
1,2,3

 

Terapi untuk menangani pterygium saat ini terus mengalami 

perkembangan. Penanganan pterygium saat ini difokuskan pada pembedahan 

eksisi pterygium. Teknik pembedahan pterygium dapat dibagi menjadi 

beberapa teknik yaitu, secara Bare sclera, eksisi dengan penutupan 

conjungtiva, eksisi dengan terapi tambahan antimitotik, serta teknik 

transplantasi permukaan okular. Dari berbagai teknik tersebut, masih 

dimungkinkan terjadinya rekurensi pasca operasi pterygium. Angka rekurensi 

pterygium dilaporkan sebanyak 30-80% setelah eksisi pterygium primer 

maupun yang rekuren. Untuk mengatasi hal tersebut, telah banyak dilakukan 

penelitian dalam mencegah terjadinya rekurensi pterygium, salah satunya 

adalah dengan menggunakan antimetabolit yaitu Mitomycin C yang dapat 

diberikan secara preoperatif, intraoperatif maupun postoperatif.
2 

Pada sari kepustakaan ini akan dibahas mengenai penggunaan 

Mytomicin C dalam pencegahan terjadinya pterygium rekuren. 



 
 

 
 

II. Tinjauan Kepustakaan 

2.1 Alternatif Pencegahan Rekurensi Pterygium 

Teknik pembedahan pterigium selalu mengalami perkembangan, namun 

tidak ada satu teknik pun yang dapat mengatasi rekurensi pterigium secara 

pasti. Angka rekurensi pterigium berkisar antara 24-89% setelah eksisi 

pterigium. Rekurensi terutama lebih sering terjadi pada usia muda. Faktor lain 

yang mempengaruhi rekurensi diantaranya derajat pterygium, karakteristik 

iklim dan metode pembedahan dapat mempengaruhi rekurensi pterigium 

setelah pembedahan. 
4 

Rekurensi dapat menyebabkan pembentukan jaringan sikatrik selain 

jaringan pterigium kembali. Fibroblast yang diisolasi dari jaringan pterigium 

menunjukkan perubahan bentuk fenotipe, tumbuh lebih baik pada medium 

yang berisi serum dengan konsentrasi yang rendah dibandingkan dengan 

fibroblast konjungtiva yang normal. Telah ditemukan pula bahwa fibroblast 

pterigium lebih banyak mengandung matrix metalloproteinase, yaitu suatu 

enzim degradasi matiks ekstraseluler yang berespon untuk mendegradasi 

jaringan, penyembuhan luka dan remodeling. Fibroblast pada pterigium 

berrespon terhadap sinyal TGF-beta yang berbeda dengan jaringan konjungtiva 

normal serta ekspresi berlebihan bFGF dan IGF-II. TGF-beta merupakan 

cytokin yang poten menyebabkan terjadinya sikatrik dan proses fibrosis pada 

penyembuhan luka. Hal ini menjelaskan mengapa pterigium cenderung tumbuh 

ke stroma kornea dan menyebabkan rekurensi setelah pembedahan.
3 

Penanganan rekurensi pterigium memerlukan tindakan yang lebih agresif 

karena pembedahan rekurensi pterigium lebih sulit dan berpotensi 

meningkatkan komplikasi berupa peradangan yang lebih banyak, lebih luas dan 

lebih tebal bila dibandingkan dengan pterigium primer. Oleh karena itu 

diperlukan terapi definitif pterigium pada pembedahan primer agar tidak terjadi 

suatu rekurensi.
2,3 

Karena angka rekurensi yang tinggi pada pembedahan tunggal, beberapa 

teknik khusus dan penambahan terapi setelah pembedahan telah digunakan 

untuk menurunkan angka rekurensi tersebut antara lain dengan menggunakan 



 
 

 
 

teknik tambahan berupa cangkok konjungtiva atau limbal, penambahan agen 

Mitomycin C atau 5-Fluorouracil (5-FU).
2,3,4 

Cangkok konjungtiva atau limbal maupun penambahan Mitomycin C 

selama atau setelah pembedahan merupakan terapi yang efektif menurunkan 

angka rekurensi dibandingkan dengan hanya teknik bare sclera. Beberapa  

penelitian menunjukkan bahwa cangkok konjungtiva atau limbal mempunyai 

efek yang sama dengan penambahan Mitomycin C intraoperatif. Terdapat 

keuntungan yang lebih apabila cangkok konjungtiva atau limbal disertai 

dengan pemberian Mitomycin C.
5 

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Frucht dkk yang membandingkan 

beberapa teknik penanganan pterigium. Penggunaan Mitomycin C intraoperatif 

ditambah cangkok konjungtiva didapatkan hasil tidak adanya rekurensi pada 30 

pasien, dengan teknik bare sclera terdapat 14 dari 30 pasien mengalami 

rekurensi (46,6%), dengan terapi tambahan Mitomycin C saja terdapat 2 dari 

30 pasien mengalami rekurensi (6,6%)  dan dengan teknik cangkok 

konjungtiva saja terdapat 4 dari 30 pasien mengalami rekurensi (13,3%). Dari 

penelitian tersebut didapatkan hasil berupa teknik kombinasi merupakan teknik 

yang paling baik dalam mencegah rekurensi.
2 

 

2.2 Struktur dan Mekanisme Kerja Mitomycin C 

Mitomycin C  adalah suatu golongan antibiotik yang bersifat antineoplastik 

dan antimetabolit. Efek dari Mitomycin C adalah menghambat replikasi DNA, 

RNA dan sintesis protein pada proliferasi sel. Mitomycin C diisolasi dari 

bakteri Streptococcus calspitosus yang ditemukan pada tahun 1958.
6
   

 

 



 
 

 
 

 

Gambar 2.1 Formula struktur Mitomycin C
6 

Antineoplastik Mitomycin C termasuk ke dalam golongan alkylating agent 

yang bereaksi melalui substitusi nucleofilik dengan DNA menyebabkan 

aktifitas immunosupresi yang lebih dominan. Kerusakan terjadi pada rantai 

tunggal DNA. Ketika kerusakan ini diperbaiki terbentuk ikatan fosfodiester 

yang menghasilkan terganggunya fungsi sel. Reaksi silang antar rantai DNA, 

antara DNA dan RNA dan antara molekul ini dengan protein sel, secara umum 

akan menghasilkan kematian sel.
6 

Penggunan Mitomycin C secara luas dipakai pada terapi tambahan untuk 

kanker seperti kanker pankreas, mammae, kandung kemih atau paru-paru. Pada 

bidang oftalmologi sering dipergunakan pada operasi glaukoma dan juga 

dipergunakan untuk menangani pasien dengan pterigium yang rekuren.
6 

Pada operasi pterygium, Mitomycin C dipergunakan sebagai prosedur 

tambahan dengan menghambat proliferasi fibroblast episklera, mengurangi 

pertumbuhan fibrovaskular dan menghambat pembentukan sikatriks. Prosedur 

ini diperkenalkan pertama kali sebagai terapi tambahan pada operasi pterygium 

pada tahun 1963 oleh Kunimoto dan Mori dari Jepang. Sejak saat itu, 

khususnya beberapa dekade terakhir mendapat perhatian yang banyak 

mengenai penggunaan obat ini.
2,3 

 

2.3 Penggunaan Mitomycin C preoperatif, intraoperatif, dan postoperatif 

pterygium 

Penggunaan Mitomycin C preoperatif telah digunakan untuk mencegah 

rekurensi pterigium namun penggunaannya secara rutin tidak 



 
 

 
 

direkomendasikan untuk pterigium primer meskipun efek rekurensi bisa timbul 

tanpa bisa diprediksikan.
7,8 

Terdapat penelitian yang menggunakan penyuntikan sebanyak 0.1 mL 

0.02% larutan Mitomycin C secara subpterigial preoperatif menggunakan spuit 

insulin 30-Gauge yang disuntikan sublesi sepanjang limbus pada sisi pterigium 

yang tumbuh ke kornea. Satu bulan setelah injeksi Mitomycin C pasien 

dilakukan eksisi pterigium dengan teknik bare sclera. Kemudian diamati pada 

setiap kali kunjungan adanya kemungkinan komplikasi berupa formasi dellen, 

defek epitel kornea, nekrosis sklera maupun terjadinya rekurensi. Peneliti 

menyimpulkan bahwa penyuntikan Mitomycin C subkonjungtiva merupakan 

terapi efektif pada kondisi tersebut. 
9 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ghoneim dkk membandingkan antara 

penyuntikan Mitomycin C subkonjungtiva preoperatif 24 jam sebelum eksisi 

pterigium pada teknik bare sclera dengan pemberian topikal Mitomycin C 

intraoperatif sebagai terapi tambahan pada penanganan pterigium primer 

menyebutkan bahwa penyuntikan 0,15mg/mL Mitomycin C preoperatif sama 

efektifnya dengan pemberian topikal sebanyak 0,15mg/mL intraoperatif.
10 

Mitomycin C dapat digunakan intraoperatif selama operasi pterygium. 

Penggunaan teknik ini terutama digunakan pada pasien dengan kepatuhan yang 

kurang baik. Banyak penelitian  yang menggunakan Mitomycin C dengan 

konsentrasi 0,2 atau 0,4 mg/mL yang diaplikasikan secara langsung pada 

daerah sklera selama 2-5 menit di tempat post eksisi pterygium. Manning dkk 

telah meneliti bahwa angka rekurensi pada graft konjungtiva tanpa pemberian 

Mitomycin C didapatkan sebanyak 22,2 %, pemberian Mitomycin C 

intraoperatif (0,4mg/mL selama 3 menit) sebanyak 10,5 % dan pemberian 

Mitomycin C pasca operasi (0,2mg/mL empat kali selama 1 minggu) sebanyak 

21,1 %.
2 

Telah dilaporkan pula bahwa terdapat komplikasi setelah penggunaan 

intraoperatif Mitomycin C topikal yaitu adanya perlunakan pada sklera, 

penipisan dan perforasi kornea, keratitis punctata, dan keluhan subjektif berupa 

fotofobia dan nyeri. Untuk mengurangi risiko komplikasi yang terjadi, terdapat 



 
 

 
 

penelitian yang menggunakan Mitomycin C dengan teknik pulse-mode untuk 

meminimalkan efek penetrasi Mitomycin C ke dalam bilik mata depan. Cara 

tersebut adalah dengan mengaplikasikan spons dengan Mitomycin C 0,02% 

pada sklera selama total 2 menit yang dibagi menjadi 4 waktu. Lamanya 

masing-masing aplikasi adalah 30 detik dengan interval 1 menit. Selama 

interval, sklera diirigasi menggunakan cairan BSS (Balanced Salt Solution). 

Teknik ini dianggap lebih aman dilakukan pada saat operasi.
2,11 

Penggunaan Mitomycin C postoperatif telah dilaporkan pada penanganan 

pterygium primer maupun rekuren. Dosis yang diberikan adalah 0,4 atau 0,2 

mg/mL diteteskan sebanyak 2-4 kali perhari selama 4 hari sampai 2 minggu 

pasca operasi. Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa Mitomycin C 

efektif dalam menurunkan angka rekurensi pterygium. Singh dkk. menyatakan 

bahwa pasien pasca operasi pterygium yang mendapatkan tetes mata 1,0 

mg/mL, 0,4 mg/mL Mitomycin C, dan placebo empat kali sehari selama 2 

minggu, angka rekurensi setelah 5 bulan adalah 2,3% pada kelompok pasien 

yang diberikan Mitomycin C dan 89% pasien dengan plasebo. Penelitian lain 

menurut Mahar yang menggunakan tetes mata 0,2mg/mL Mitomycin C selama 

5 hari pasca operasi didapatkan angka rekurensi 9,4% dibandingkan pada 

kelompok yang mendapatkan konjungtiva autograf tanpa menggunakan 

Mitomycin C, yaitu sebanyak 25,9%.
2 

Meskipun penggunaan Mitomycin C pasca operasi telah dijelaskan sebagai 

terapi tambahan yang aman, namun terdapat risiko yang berpotensi terjadinya  

komplikasi antara lain terbukanya kembali luka pasca operasi, glaukoma 

sekunder, edema kornea, ulkus dan perforasi kornea, penipisan sklera, maupun 

katarak.
2 

 

III. Kesimpulan 

Mitomycin C merupakan agen terapi tambahan yang efektif digunakan 

dalam mencegah rekurensi pterigium setelah pembedahan pterigium. Namun 

didalam penggunaannya perlu diperhatikan adanya kemungkinan komplikasi 



 
 

 
 

yang timbul berupa erosi epitel punctata, defek epitel kornea, edema, ulkus, 

perforasi, glaukoma sekunder, katarak matur, avaskularisasi dan penipisan 

sklera sehingga penggunaan rutin sebagai terapi tambahan tidak dianjurkan. 

Penggunaan Mitomycin C harus memperhatikan beberapa faktor yang 

mempengaruhi rekurensi pterigium seperti usia muda, derajat pterigium, dan 

metode pembedahan. Pemberian Mitomycin C subkonjungtiva preoperatif 

merupakan teknik yang sama efektifnya dengan pemberian topikal intraoperatif 

bila dibandingkan dengan pemberian postoperatif, namun pada teknik 

penyuntikan subkonjungtiva preoperatif lebih invasif dibandingkan dengan 

secara topikal intraoperatif. 
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