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LIMBAL STEM CELL TRANSPLANTATION DALAM 

PENATALAKSANAAN LIMBAL STEM CELL DEFICIENCY ET CAUSA 

TRAUMA KIMIA ALKALI 

 
ABSTRACT 
Introduction: Chemical injuries to the eye represent one of the true ophthalmic 
emergencies that needs immediate evaluation and management as well as follow-up to limit 
complications. Based on etiology, chemical injuries are categorized into acid and alkali 
injury. It is well known that alkali substances can cause extensive damage to ocular surface 
as well as intraocular structures. Alkali substances cause saponification reaction to fatty 
acid of the cell membranes which facilitate deeper penetration into ocular tissues. 
Management of alkali injury to the eye can be challenging due to many complications that 
could worsen the prognosis. Alkali substances can cause damage to limbal stem cell 
leading to limbal stem cell deficiency that can interfere with corneal reepithelization. 
Surgical management to repopulate limbal stem cell could be important to restore normal 
corneal integrity and clarity. 
Purpose: To report the management of limbal stem cell deficiency in a patient after alkali 
injury to the eye with limbal stem cell transplantation. 
Case report: A 57 years old male patient presented at the emergency department with a 
chief complain of pain on the right eye. Patient was also complains of redness and blurred 
vision on the right eye. The patient was accidentally drop his asthma medication on his 
right eye 12 hours before admission. Ophthalmologic examination revealed that visual 
acuity for the right eye was 0,16 and left eye was 1,0. IOP examination for the right and 
left eye by non-contact tonometry was 14 and 11. Anterior segment examination for right 
eye was blepharospasm, ciliary injection, limbal ischemic, corneal edema and epithelial 
defect. pH measurement with pH strip was 8. Patient was diagnosed with corneal abrasion 
with limbal ischemic due to alkali injury on the right eye. Patient’s right eye was irrigated 
with physiologic saline solution until pH measurement with pH strip was 7 and treated with 
artificial tears, topical antibiotic, vitamin C supplementation and vitamin A, aneurin 
hydrochloride, calcium pantotenate supplementation. Persistent epithelial defects with 
limbal stem cell deficiency was diagnosed in this patient 2 weeks later and were managed 
surgically with limbal stem cell transplantation. 
Conclusion: Management of alkali injury to the eye is a continuous process begins at the 
time of injury and needs periodic evaluation to assest the efficacy of treatment and to 
identify any complication that can occur during the healing process. Limbal ischemic 
leading to limbal stem cell deficiency is one of most the devastating complication that can 
worsen the visual prognosis. Surgical intervention with limbal stem cell transplantation 
needs to be taken as a definitive management to improve visual acuity and restore corneal 
integrity. 
Keyword: Alkali injury, limbal stem cell deficiency, limbal stem cell transplantation. 
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I. Pendahuluan 

 Trauma kimia pada mata merupakan salah satu kasus kegawatdaruratan yang 

membutuhkan evaluasi dan penanganan segera. Trauma kimia pada mata juga 

memerlukan tatalaksana lanjutan yang adekuat sesuai dengan derajat kerusakan 

jaringan yang terjadi. Berdasarkan etiologi, trauma kimia pada mata dibagi menjadi 

dua yaitu trauma kimia alkali dan trauma kimia asam. Agen penyebab yang bersifat 

alkali dapat menyebabkan kerusakan yang fatal pada permukaan okular hingga 

segmen anterior. Agen penyebab yang bersifat alkali akan meningkatkan pH 

jaringan, menyebabkan saponifikasi asam lemak pada membran sel, degradasi dan 

denaturasi jaringan kolagen, serta menginisiasi pelepasan mediator-mediator 

inflamasi sehingga terjadi penetrasi agen penyebab ke jaringan okular yang lebih 

dalam.1–4 

 Tatalaksana kasus trauma kimia alkali pada mata merupakan proses yang 

berkesinambungan, dimulai sedini mungkin untuk menghambat penetrasi agen 

penyebab ke jaringan yang lebih dalam dan mengembalikan pH jaringan yang 

normal kemudian diikuti dengan tatalaksana lanjutan sesuai dengan perjalanan 

klinis dengan tujuan akhir adalah untuk mengembalikan integritas permukaan 

okular yang normal dan kejernihan kornea.1,3,4 

 Trauma kimia alkali pada mata dapat menimbulkan berbagai komplikasi. Salah 

satu komplikasi yang dapat terjadi akibat trauma kimia alkali pada mata adalah 

defek epitel kornea persisten yang disebabkan oleh limbal stem cell deficiency 

(LSCD). Hal ini terjadi akibat paparan sel punca yang terdapat pada daerah limbus 

terhadap agen penyebab. LSCD juga dapat menyebabkan konjungtivalisasi 

permukaan kornea yang dapat mengakibatkan gangguan penglihatan. Tatalaksana 

definitif pada LSCD yang disebabkan oleh trauma kimia alkali pada mata adalah 

dengan limbal stem cell transplantation (LSCT).1–4 

 Laporan kasus ini memaparkan kasus limbal stem cell deficiency (LSCD) pada 

pasien yang mengalami trauma kimia alkali pada mata kanan yang ditatalaksana 

dengan limbal stem cell transplantation (LSCT). 
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II.  Laporan Kasus 

 Seorang laki-laki berusia 57 tahun datang ke IGD RS Mata Cicendo tanggal 26 

November 2016 dengan keluhan utama mata kanan terasa perih karena secara tidak 

sengaja ditetes obat asma herbal 12 jam SMRS. Keluhan disertai dengan mata 

merah, berair, dan buram. Saat itu pasien langsung berobat ke IGD RSUD Subang 

dan ddiberi suntikan obat anti alergi di lengan atas kiri, diberikan obat tetes mata 

“Alletrol” dan pasien diijinkan pulang. Selama di rumah pasien tidak merasakan 

adanya perbaikan, oleh karena itu pasien berobat ke IGD RS Mata Cicendo. Pasien 

memiliki riwayat penyakit asma dengan pengobatan menggunakan obat tetes 

herbal. Riwayat sakit mata sebelumnya disangkal, riwayat darah tinggi disangkal, 

kencing manis disangkal. Pada tahun 2012 pasien pernah menjalani operasi katarak 

pada mata kanan dan kiri. Pemeriksaan fisik di IGD RS Mata Cicendo ditemukan 

tanda vital tekanan darah 143/102 mmHg, laju nadi, laju respirasi dan suhu dalam 

batas normal. Pemeriksaan oftalmologis pada mata kanan didapatkan tajam 

penglihatan 0,16 PH 0,25 dan mata kiri 1,0. Pemeriksaan tonometri non kontak 

mata kanan 14 mmHg mata kiri 11 mmHg, kedudukan bola mata kanan dan kiri 

ortotropia, gerak bola mata baik ke segala arah, segmen anterior mata kanan 

ditemukan blefarospasme, injeksi siliar, kemosis konjungtiva dan iskemik limbal 

arah jam 5-7, kornea terdapat edema, defek epitel ukuran 6 x 8 mm, tes fluorescein 

+, bilik mata depan Van Herick grade III, tidak ditemukan flare dan cell, pupil bulat, 

tidak terdapat sinekia, lensa PC IOL. Segmen anterior mata kiri lensa PC IOL, lain-

lain dalam batas normal. Pemeriksaan pH permukaan okular mata kanan 8. Pasien 

didiagnosis dengan abrasi kornea OD dengan iskemik limbal OD et causa trauma 

kimia alkali dan pseudofakia ODS. Pasien ditatalaksana dengan irigasi mata kanan 

dengan NaCl 0,9 % 8 kolf dengan pH permukaan okular akhir 7, ofloxacin tetes 

mata 6xOD, tetes air mata buatan 1 tetes/jam OD, vitamin C 2x500 mg p.o dan 

vitamin A, aneurin hidroklorida, kalsium pantotenat tetes mata 4xOD. Pasien 

disarankan untuk kontrol ke poli infeksi dan imunologi dua hari yang akan datang. 

 Pasien kontrol ke poli infeksi dan imunologi tiga hari kemudian dengan 

keluhan mata kanan masih terasa nyeri. Pemeriksaan oftalmologis visus mata kanan 

0,05, palpasi tekanan bola mata kanan dan kiri baik, kedudukan bola mata kanan 
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dan kiri ortotropia, gerak bola mata baik ke segala arah, segmen anterior mata kanan 

blefarospasme, injeksi siliar, iskemik limbal arah jam 5-7, kornea terdapat defek 

epitel ukuran 3 x 5 mm pada inferonasal, keratitis punctata superfisialis +, tes 

fluorescein +, bilik mata depan Van Herick grade III, tidak ditemukan flare dan 

cell, pupil bulat, tidak terdapat sinekia, lensa PC IOL. Pasien ditatalaksana dengan 

levofloxacin tetes mata 6xOD, tetes air mata buatan 1 tetes/jam OD, kloramfenikol 

hidrokortison salep mata 2xOD, flourometholon tetes mata 4xOD, vitamin C 2x500 

mg p.o, dan vitamin A, aneurin hidroklorida, kalsium pantotenat tetes mata 4xOD. 

 Pasien kontrol ke poli paviliun tanggal 6 Desember 2016 dengan keluhan nyeri 

pada mata kanan berkurang. Pemeriksaan oftalmologis visus mata kanan 0,05, 

pemeriksaan tonometri non kontak mata kanan 11mmHg mata kiri 13 mmHg, 

kedudukan bola mata kanan dan kiri ortotropia, gerak bola mata baik ke segala arah, 

segmen anterior mata kanan blefarospasme, injeksi siliar, kornea terdapat defek 

epitel dengan ukuran sama dengan sebelumnya yaitu 3 x 5 mm, keratitis punctata 

superficialis +, tes fluorescein +, bilik mata depan Van Herick grade III, tidak 

ditemukan flare dan cell, pupil bulat, tidak terdapat sinekia, lensa PC IOL. Pasien 

ditatalaksana dengan levofloxacin tetes mata 6xOD, air mata artifisial 1 tetes/jam 

OD dan sodium hyaluronat tetes mata 4xOD. 

 Pasien kontrol ke poli paviliun tanggal 13 Desember 2016 dengan keluhan 

mata kanan terasa ada yang mengganjal. Pemeriksaan oftalmologis visus mata 

kanan 0,05, pemeriksaan tonometri non kontak mata kanan 9 mmHg mata kiri 12 

mmHg, kedudukan bola mata kanan dan kiri ortotropia, gerak bola mata baik ke 

segala arah, segmen anterior mata kanan blefarospasme, injeksi siliar, iskemik 

limbal arah jam 5-7, kornea terdapat defek epitel dan neovaskularisasi pada limbus. 

Pasien didiagnosis defek epitel persisten OD et causa trauma kimia alkali dengan 

limbal stem cell deficiency. Pasien ditatalaksana dengan levofloxacin tetes mata 

6xOD, tetes air mata buatan 1 tetes/jam OD, sodium hyaluronat tetes mata 4xOD, 

serum autologous 1 tetes/jam OD dan direncanakan untuk dilakukan tindakan 

limbal stem cell transplantation dengan cangkok membran amnion pada mata 

kanan, namun pasien belum bersedia untuk dilakukan tindakan. 



	 5	

	

 Pasien kontrol ke poli paviliun tanggal 20 Desember 2016 dengan keluhan 

mata kanan terasa mengganjal. Pemeriksaan oftalmologis visus mata kanan 0,05, 

pemeriksaan tonometri non kontak mata kanan sulit dinilai, mata kiri 12 mmHg, 

kedudukan bola mata kanan dan kiri ortotropia, gerak bola mata baik ke segala arah, 

segmen anterior mata kanan blefarospasme, injeksi siliar, iskemik limbal arah jam 

5-7, kornea terdapat defek epitel dan neovaskularisasi. Pasien ditatalaksana dengan 

levofloxacin tetes mata 6xOD, sodium hyaluronat tetes mata 4xOD, serum 

autologous 1 tetes/jam OD dan tetap disarankan untuk dilakukan limbal stem cell 

transplantation dengan cangkok membran amnion namun pasien masih belum 

bersedia dilakukan tindakan. 

 Pada kontrol tanggal 27 Desember 2016 pasien mengeluh mata kanan masih 

terasa mengganjal. Pemeriksaan oftalmologis visus mata kanan 0,05, palpasi 

tekanan bola mata kanan dan kiri baik, kedudukan bola mata kanan dan kiri 

ortotropia, gerak bola mata baik ke segala arah, segmen anterior mata kanan 

blefarospasme, injeksi siliar, iskemik limbal arah jam 5-7, kornea terdapat defek 

epitel dan neovaskularisasi pada limbus. Saat ini pasien telah bersedia untuk 

dilakukan tindakan limbal stem cell transplantation saja dikarenakan masalah 

biaya. Dilakukan skrining pre operasi pada pasien dengan hasil pemeriksaan 

laboratorium hemoglobin 15,1 g/dL, leukosit 10.080 /uL, hematokrit 42,5%, 

trombosit 273.000/uL, aPTT 22,7 detik, PT 10,3 detik, gula darah sewaktu 116 

mg/dL, SGOT 15 U/L, SGPT 19 U/L, ureum 33,2 mg/dL, kreatinin 1,03 mg/dL. 

Pemeriksaan EKG dalam batas normal. Pemeriksaan rontgen thorax dalam batas 

normal. 
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Gambar 2.1 Pemeriksaan segmen anterior mata kanan dengan slit lamp biomicroscope 
 

 Pada tanggal 30 Desember 2016 dilakukan operasi limbal stem cell 

transplantation (LSCT) pada mata kanan pasien dengan teknik conjunctival limbal 

autograft (CLAU). Terapi pasca operasi diberikan polimiksin B sulfat, neomisin 

sulfat, prednisolon asetat tetes mata 6xOD, kloramfenikol, polimiksin B sulfat salep 

mata 3xOS, asam mefenamat 3x500 mg p.o, tetes air mata buatan 6xOD. 

 Pada follow up hari pertama pasca operasi pasien mengeluh nyeri pada mata 

kanan dan kiri hilang timbul. Pemeriksaan oftalmologis visus mata kanan 0,125 

mata kiri 1,0, palpasi tekanan bola mata kanan dan kiri N, kedudukan bola mata 

kanan dan kiri ortotropia, gerak bola mata baik ke segala arah, segmen anterior mata 

kanan blefarospasme, konjungtiva bulbi injeksi siliar, graft intak, hecting intak, 

kornea terdapat defek epitel, edema, neovaskularisasi di limbus, bilik mata depan 

Van Herick grade III, tidak ditemukan flare dan cell, pupil bulat, tidak terdapat 

sinekia, lensa PC IOL. Pasien diperbolehkan rawat jalan dan dijadwalkan kontrol 1 

minggu yang akan datang. 

 Pasien kontrol ke poli infeksi dan imunologi tanggal 6 Januari 2017. 

Pemeriksaan oftalmologis visus mata kanan 0,125 mata kiri 1,0, palpasi tekanan 

bola mata kanan dan kiri N, kedudukan bola mata kanan dan kiri ortotropia, gerak 

bola mata baik ke segala arah, segmen anterior mata kanan pada konjungtiva bulbi 

injeksi siliar, graft intak, hecting intak, kornea terdapat defek epitel ukuran 2,5 x 4 

mm, neovaskularisasi di limbus, bilik mata depan Van Herick grade III, tidak 

ditemukan flare dan cell, pupil bulat, tidak terdapat sinekia, lensa PC IOL. Pasien 
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ditatalaksana dengan polimiksin B sulfat, neomisin sulfat, prednisolon asetat tetes 

mata 6xOD, serum autologous 1 tetes/jam OD dan dan tetes air mata buatan 6xOD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)                                        (B) 

 

 

 

 

 

 

 

(C)                               (D) 
Gambar 2.2 Pemeriksaan segmen anterior mata kanan dengan slit lamp biomicroscope 

(A) pasca operasi (B) satu hari pasca operasi (C) dan (D) satu minggu pasca operasi 
 

III. Diskusi 

 Trauma kimia pada mata merupakan kasus kegawatdaruratan yang 

membutuhkan penanganan segera untuk menghindari komplikasi yang berat dan 

kehilangan penglihatan. Derajat kerusakan jaringan yang terjadi bergantung pada 

beberapa faktor, seperti karakteristik kimia dan fisik agen penyebab, reaksi yang 

terjadi pada jaringan, konsentrasi, volume, suhu dan durasi paparan terhadap agen 

penyebab. Agen penyebab trauma kimia dapat berbentuk padat, cairan, serbuk, dan 

aerosol.1,3–5 

 Berdasarkan etiologi trauma kimia pada mata dibagi menjadi trauma kimia 

asam dan trauma kimia alkali. Secara umum agen penyebab yang bersifat alkali 
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menyebabkan kerusakan jaringan yang lebih fatal dibandingkan yang bersifat asam. 

Ion hidroksil (OH) akan menyebabkan saponifikasi asam lemak pada membran sel 

serta hidrolisis kolagen dan glikosaminoglikan pada stroma kornea, mengakibatkan 

penetrasi pada jaringan okular yang lebih dalam. Agen penyebab yang bersifat asam 

secara umum menyebabkan denaturasi dan koagulasi protein pada lapisan epitel 

sehingga membatasi penetrasi ke jaringan okular yang lebih dalam, namun terdapat 

pengecualian untuk asam flourida yang dapat menyebabkan penetrasi dan 

kerusakan jaringan okular seperti agen penyebab yang bersifat alkali.1,3–5  

 Pada trauma kimia asam maupun alkali yang berat, dapat terjadi peningkatan 

tekanan intraokular segera setelah paparan terhadap agen penyebab yang 

disebabkan oleh penyusutan serat kolagen yang membungkus bola mata. Agen 

penyebab yang bersifat alkali kuat dapat mempenetrasi jaringan okular dengan 

cepat, mengalahkan kapasitas buffer jaringan pada permukaan okular, segmen 

anterior dan humor aqueous. Terjadi peningkatan pH humor aqueous yang cepat 

yang menyebabkan lisis jaringan kornea dan sel-sel yang membatasi bilik mata 

depan, mengakibatkan kerusakakan blood-aqueous barrier, pelepasan debris-

debris nekrotik ke dalam humor aqueous dan penurunan konsentrasi askorbat di 

dalam humor aqueous. Hal ini menyebabkan terjadinya reaksi peradangan pada 

segmen anterior bola mata. Jaringan trabekula, badan siliar, iris, dan lensa dapat 

mengalami kerusakan secara langsung akibat paparan terhadap humor aqueous 

dengan pH tinggi. Peningkatan tekanan intraokular yang berkelanjutan disebabkan 

oleh pelepasan prostaglandin dan akumulasi debris inflamasi pada humor aqueous 

dan sudut bilik mata depan yang menyebabkan hambatan aliran keluar humor 

aqueous.1–5  

 Trauma kimia alkali pada konjungtiva dapat menyebabkan reaksi inflamasi 

yang mengakibatkan kerusakan sel goblet dan epitel konjungtiva, sikatrik, 

kerusakan pada forniks dan pembentukan simblefaron. Kerusakan lapisan epitel 

kornea dapat mengakibatkan erosi kornea rekuren yang disebabkan oleh kerusakan 

pada membran basalis dan stroma kornea bagian anterior. Kerusakan pada daerah 

limbus akan menyebabkan iskemik dan defisiensi serta hilangnya fungsi sel punca 
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yang dapat mengganggu proses reepitelisasi kornea, ditandai dengan permukaan 

kornea yang ireguler dan defek epitel kornea berulang atau persisten.1–4,6 

 Klasifikasi derajat kerusakan jaringan okular yang terjadi akibat trauma kimia 

pertama kali dibuat pada tahun 1960an oleh Ballen dan dimodifikasi oleh Ropper-

Hall. Klasifikasi Ropper-Hall dibuat berdasarkan derajat keterlibatan kornea dan 

besar area iskemik perilimbal. Dua et al mengusulkan suatu klasifikasi baru 

berdasarkan besar area limbus dan persentase area konjungtiva yang terlibat. Hal 

penting yang perlu diidentifikasi dalam klasifikasi pasien trauma kimia adalah 

keterlibatan area limbus, kornea, dan konjungtiva pada pemeriksaan awal dan 

perubahan yang terjadi pada perjalanan klinis selanjutnya. Sistem klasifikasi trauma 

kimia pada mata dibuat dengan tujuan untuk memprediksi prognosis pada kasus 

trauma kimia pada mata.2,3,4,7 

 Perjalanan klinis trauma kimia dibagi menjadi empat fase menurut McCulley, 

yaitu fase awal, fase akut, fase penyembuhan awal, dan fase penyembuhan lanjut. 

Fase awal dimulai segera setelah paparan permukaan okular terhadap agen 

penyebab. Tujuh hari pertama setelah paparan terhadap agen penyebab terjadi fase 

akut dimana terjadi proses inflamasi pada permukaan okular dan segmen anterior, 

penyembuhan jaringan dan reepitelisasi permukaan kornea. Fase penyembuhan 

awal dimulai pada hari ke-8 sampai hari ke-20 setelah paparan terhadap agen 

penyebab. Pada fase ini reaksi inflamasi akut dan reepitelisasi yang terjadi berubah 

menjadi reaksi inflamasi kronis, proses regenerasi stroma kornea, dan pembentukan 

jaringan parut. Pada fase penyembuhan awal defek epitel kornea persisten dapat 

menyebabkan timbulnya ulserasi kornea. Fase penyembuhan lanjut dimulai tiga 

minggu pasca paparan terhadap agen penyebab. Pada fase ini dapat terjadi 

penyembuhan sempurna atau komplikasi yang dapat mempengaruhi prognosis 

visual.3–5  

 Pasien ini mengalami trauma kimia pada mata kanan. Berdasarkan anamnesis 

diduga agen penyebab trauma kimia bersifat alkali. Pasien mengeluhkan nyeri, 

penglihatan lebih buram, mata kanan berair dan merah. Pada pemeriksaan 

oftalmologis didapatkan visus mata kanan menurun, tekanan bola mata normal, 

didapatkan area berwarna putih pada daerah limbus arah jam 5-7, pada kornea 



	 10	

	

terdapat edema dan defek epitel. Diagnosis pada pasien ini ditegakkan berdasarkan 

anamnesis, pemeriksaan oftalmologis dan pemeriksaan pH permukaan okular. 

Derajat kerusakan jaringan okular pada pasien ini masuk ke dalam derajat dua 

berdasarkan klasifikasi Ropper-Hall dan Dua dengan prediksi prognosis baik. 

 Tatalaksana awal pada kasus trauma kimia pada mata adalah irigasi permukaan 

okular. Irigasi dilakukan untuk menghilangkan dan mencegah penetrasi agen 

penyebab lebih dalam pada jaringan okular dan mengembalikan pH jaringan okular 

yang normal. Tindakan Irigasi dapat menentukan prognosis pada pasien, oleh 

karena itu irigasi sebaiknya dilakukan sesegera mungkin dan sebelum dilakukannya 

pemeriksaan oftalmologis menyeluruh. Terdapat tiga jenis cairan irigasi 

berdasarkan kemampuan buffering, yaitu air dan cairan garam fisiologis tanpa 

kemampuan buffer, cairan buffer spesifik (fosfat, asetat dan borat) serta cairan 

amfoterik yang memiliki kemampuan buffer non spesifik. Air merupakan pilihan 

cairan irigasi yang paling sering digunakan pada kasus trauma kimia karena 

ketersediaannya. Penelitian Schrage et al tahun 2000 menyebutkan air memiliki 

efek dilusi yang baik namun bersifat hipotonik terhadap stroma kornea sehingga 

dapat menyebabkan edema kornea. Cairan garam fisiologis bersifat isotonik namun 

tidak memiliki kemampuan buffer yang baik pada jaringan okular. Penelitian 

Scharge et al tahun 2002 pada mata hewan percobaan trauma kimia alkali 

menyebutkan bahwa cairan amfoterik dapat mengembalikan pH humor aqueous 

lebih cepat dibandingkan cairan garam fisiologis dan tidak menimbulkan efek 

samping. Hasil dari berbagai penelitian mengenai pilihan cairan irigasi pada kasus 

trauma kimia alkali pada mata menyebutkan bahwa irigasi menggunakan air segera 

setelah paparan terhadap agen penyebab berpengaruh terhadap prognosis. Irigasi 

dengan cairan garam fisiologis, ringer laktat, cairan buffer spesifik, dan cairan 

amfoterik pada saat pasien datang ke unit gawat darurat juga berpengaruh terhadap 

prognosis. Pada prinsipnya, irigasi harus dilakukan sesegera mungkin dengan 

cairan yang tersedia dan irigasi dilanjutkan hingga pH permukaan okular kembali 

normal. Irigasi dilakukan secara menyeluruh pada permukaan okular untuk 

mengeliminasi agen penyebab dari permukaan okular.3–5,8–13 
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 Pada pasien ini tidak dilakukan irigasi segera setelah paparan terhadap agen 

penyebab. Irigasi dilakukan saat pasien datang ke IGD dengan cairan garam 

fisiologis. Irigasi dilakukan hingga pH permukaan okular pasien mencapai 7. 

Keterlambatan tindakan irigasi pada kasus trauma kimia alkali dapat menyebabkan 

efek berkepanjangan dan penetrasi yang lebih dalam pada jaringan okular, sehingga 

pada pasien ini patut diwaspadai komplikasi yang dapat terjadi, seperti peningkatan 

tekanan intraokular dan peningkatan pH humor aqueous yang dapat menyebabkan 

kerusakan jaringan okular lebih lanjut yang dapat mempengaruhi prognosis.  

 Tatalaksana fase akut dimulai setelah tatalaksana awal dan pemeriksaan klinis 

dilakukan. Tujuan tatalaksana fase akut adalah untuk mencegah infeksi sekunder, 

menurunkan derajat inflamasi yang terjadi, membatasi dan memperbaiki kerusakan 

stroma kornea, serta mendorong proses reepitelisasi. Pencegahan infeksi sekunder 

dilakukan dengan pemberian antibiotik topikal spektrum luas selama fase akut. 

Reaksi inflamasi akut yang terjadi dapat dikontrol dengan pemberian kortikosteroid 

topikal atau sistemik. Kortikosteroid bekerja dengan cara menghambat infiltrasi sel-

sel inflamasi ke jaringan okular, stabilisasi membran sitoplasma dan lisosom 

neutrofil, dan menghambat pelepasan enzim-enzim degradasi matriks jaringan. 

Kortikosteroid topikal dapat diberikan hingga akhir fase akut. Penggunaan 

kortikosteroid lebih lanjut dapat menghambat proses reepitelisasi dan sintesis 

kolagen pada stroma kornea sehingga meningkatkan risiko terjadinya perforasi 

pada kornea. Kerusakan stroma kornea pasca trauma kimia alkali dapat terjadi 

karena adanya pelepasan enzim-enzim degradasi matriks ektraseluler yang 

disekresikan oleh sel-sel inflamasi. Asam askorbat dapat membantu proses 

regenerasi stroma kornea dengan berperan sebagai kofaktor penting dalam sintesis 

kolagen dan penyembuhan luka. Trauma kimia alkali yang berat dapat 

menyebabkan penurunan konsentrasi askorbat pada humor aqueous yang dapat 

mengganggu sintesis kolagen, sehingga suplementasi asam askorbat oral atau 

topikal dapat diberikan untuk mendorong proses regenerasi kolagen pada stroma 

kornea. Inhibitor kolagenase seperti ethylenediamine tetra acetic acid (EDTA) 

bekerja dengan cara menghambat aktivitas enzim kolagenase sehingga dapat 

mencegah terjadinya ulserasi pada kornea. Suplementasi EDTA dapat diberikan 
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pada kasus trauma kimia alkali yang berat dengan adanya ancaman terhadap 

integritas kornea. Proses reepitelisasi kornea mulai terjadi pada fase akut. 

Pemberian lubrikasi dengan tetes air mata buatan dapat mempercepat terjadinya 

proses reepitelisasi dan menurunkan risiko erosi kornea rekuren.1–5 

 Pada pasien ini tatalaksana fase akut meliputi pemberian antibiotik profilaksis 

spektrum luas, tetes air mata buatan untuk mendorong proses reepitelisasi kornea, 

kortikosteroid topikal untuk mengkontrol reaksi inflamasi dan asam askorbat untuk 

membantu regenerasi kolagen.  

 Proses reepitelisasi kornea berlanjut pada fase penyembuhan awal. Jika pada 

hari ke-14 belum terjadi reepiteliasi kornea dengan tatalaksana yang diberikan, 

maka terdapat suatu defek epitel kornea persisten dan harus diberikan tatalaksana 

tambahan untuk menghindari komplikasi serta diidentifikasi etiologi yang 

mendasarinya. Trauma kimia alkali dapat berperan sebagai etiologi yang mendasari 

suatu defek epitel kornea persisten dengan menyebabkan kerusakan sel punca pada 

daerah limbus dan mengakibatkan LSCD. Tatalaksana konservatif pada defek epitel 

kornea persisten dapat berupa pemberian cairan lubrikasi, pemasangan bandage 

contact lens, patching kelopak mata dan pemberian serum autologous. Serum 

autologous mengandung komponen-komponen yang penting dalam proses migrasi 

dan proliferasi sel epitel kornea dan dapat digunakan sebagai pilihan tatalaksana 

konservatif defek epitel kornea persisten yang disebabkan oleh berbagai etiologi. 

Transplantasi membran amnion merupakan salah satu pilihan terapi bedah pada 

kasus defek epitel kornea persisten dengan kegagalan terapi konservatif. Membran 

amnion memiliki efek anti inflamasi, anti angiogenesis, mendorong proses 

reepitelisasi kornea dan dapat digunakan untuk melindungi defek epitel dari trauma 

mekanik selama proses reepitelisasi.3–6,14  

 Pada pasien ini terdapat suatu defek epitel kornea persisten, dimana pada 

pemeriksaan tidak terjadi reepitelisasi kornea setelah 2 minggu pasca paparan 

terhadap agen penyebab dengan tatalaksana yang telah diberikan. Serum 

autologous diberikan sebagai terapi konservatif pada pasien ini dan diharapkan 

dapat membantu proses reepitelisasi kornea, namun tidak terdapat respon yang 

signifikan. Etiologi yang mendasari terjadinya defek epitel kornea persisten pada 
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pasien ini adalah LSCD. Karena terapi konservatif dengan serum autologous tidak 

memberikan respon yang baik, maka diputuskan untuk dilakukan tindakan bedah 

pada pasien ini.  

 Tatalaksana fase penyembuhan lanjut pada trauma kimia alkali memerlukan 

penanganan komprehensif yang dapat melibatkan rekonstruksi permukaan okular, 

penatalaksanaan glaukoma, dan tatalaksana bedah LSCD. Tujuan tatalaksana pada 

fase penyembuhan lanjut adalah untuk mengembalikan anatomi permukaan okular 

yang normal serta mengembalikan fungsi penglihatan. LSCD merupakan salah satu 

komplikasi pada kasus trauma kimia alkali yang dapat mengancam penglihatan. 

Populasi dan fungsi sel punca yang normal bertindak sebagai barrier kornea 

terhadap invasi jaringan konjungtiva. Pada LSCD, jaringan konjungtiva dapat 

bermigrasi dan menyebabkan konjungtivalisasi kornea. LSCD dapat terjadi secara 

parsial atau total. Temuan klinis pada LSCD meliputi opaksifikasi limbus, whorl-

like staining, defek epitel kornea rekuren atau persisten, neovaskularisasi 

superfisial, dan sikatrik kornea.6,14–16  

 Tatalaksana LSCD bergantung pada luas kerusakan sel punca yang terjadi dan 

keterlibatan kornea sentral. Pada kasus yang tidak melibatkan kornea sentral 

dengan LSCD yang parsial, dapat ditatalaksana secara konservatif. Pada kasus yang 

melibatkan kornea sentral dan kegagalan terapi konservatif, tatalaksana bedah dapat 

dipertimbangkan. Limbal stem cell transplantation (LSCT) dilakukan setelah 

proses inflamasi telah ditatalaksana dan kelainan pada kelopak mata dan permukaan 

okular telah ditangani. Setelah inflamasi akut dan faktor pencetus telah 

ditatalaksana dengan baik, transplantasi sel punca merupakan terapi definitif dalam 

penatalaksanaan LSCD. Transplantasi dapat dilakukan secara autograft, yaitu 

donor berasal dari mata pasien yang sehat dan secara allograft, yaitu donor berasal 

dari orang lain. Keuntungan transplantasi secara autograft adalah tidak terdapat 

reaksi penolakan pada jaringan resipien dibandingkan dengan transplantasi secara 

allograft. Tujuan dari LSCT adalah untuk mengembalikan populasi sel punca pada 

daerah limbus. LSCT dapat dikombinasikan dengan transplantasi membran amnion 

dengan tujuan untuk meningkatkan ekspansi sel punca dan mempercepat penutupan 

defek epitel kornea yang persisten. Prosedur LSCT dapat dilakukan dengan teknik 
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conjunctival-limbal autograft (CLAU), living-related conjunctival-limbal allograft 

(lr-CLAL), cadaveric keratolimbal allograft (KLAL), combined conjunctival 

limbal and keratolimbal allograft (c-CL/KLAL), cultivated limbal epithelial 

transplantation (CLET) dan simple limbal epithelial transplantation (SLET). 

CLAU diindikasikan pada LSCD parsial dan total unilateral dengan jaringan donor 

diambil dari mata pasien yang sehat, meliputi jaringan limbus dan konjungtiva. 

Living-related conjunctival-limbal allograft (lr-CLAL) diindikasikan pada LSCD 

bilateral dengan jaringan donor diambil dari mata keluarga pasien, meliputi 

jaringan limbus dan konjungtiva. KLAL diindikasikan pada pasien yang tidak 

memiliki keluarga sebagai donor yang sesuai dan pada LSCD bilateral atau 

unilateral dimana terdapat kemungkinan terjadi kerusakan pada mata yang sehat. 

Prosedur KLAL dapat dikombinasikan dengan lr-CLAL pada LSCD bilateral dan 

CLAU pada LSCD unilateral. Teknik CLET menggunakan donor jaringan limbus 

pasien dengan jumlah sedikit yang kemudian diisolasi dan dikultur di dalam media 

pertumbuhan. Teknik ini memiliki keuntungan karena jaringan donor yang diambil 

sedikit sehingga komplikasi pada mata donor minimal. Teknik ini diindikasikan 

pada LSCD total unilateral dan bilateral. SLET adalah teknik transplantasi fragmen 

jaringan limbus berukuran kecil tanpa ekspansi ex vivo seperti pada teknik CLET. 

Teknik SLET biasa dikombinasikan dengan cangkok membran amnion yang 

direkatkan pada permukaan kornea dengan fibrin glue, kemudian jaringan donor 

digunting membentuk fragmen kecil dan diletakkan menyebar di atas membran 

amnion. Jaringan donor kemudian direkatkan dengan membran amnion 

menggunakan fibrin glue.4–6,14–17  

 Keberhasilan LSCT bergantung pada beberapa faktor seperti lapisan air mata 

yang stabil, tidak terdapatnya inflamasi pada permukaan okular, fungsi kelopak 

mata yang normal, dan pemilihan teknik LSCT yang tepat.  Komplikasi yang dapat 

terjadi pasca LSCT adalah reaksi penolakan allograft dan kegagalan 

transplantasi.15–17 

 Pada pasien ini LSCD terjadi secara unilateral dan parsial dengan sel punca 

pada mata donor tidak terdapat kelainan, sehingga teknik transplantasi limbal yang 
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digunakan pada pasien ini adalah CLAU. Transplantasi membran amnion tidak 

dilakukan pada pasien ini karena pasien belum bersedia untuk dilakukan tindakan. 

 

IV. Simpulan 

Penatalaksanaan trauma kimia alkali pada mata merupakan suatu proses yang 

berkesinambungan, dimulai dari saat kejadian dan membutuhkan evaluasi berkala 

untuk menilai efektivitas terapi dan mengidentifikasi komplikasi yang dapat terjadi. 

Kerusakan jaringan okular akibat trauma kimia dapat terjadi pada permukaan okular 

hingga segmen anterior. Kerusakan pada permukaan okular dapat melibatkan 

kornea dan konjungtiva. Salah satu komplikasi yang dapat terjadi pada trauma 

kimia alkali pada permukaan okular adalah iskemik limbal yang mengakibatkan 

defisiensi sel punca. Sel punca penting dalam proses reepitelisasi kornea pasca 

trauma kimia alkali, oleh karena itu dibutuhkan tatalaksana yang komprehensif 

untuk mengembalikan populasi dan fungsi sel punca pada limbus. Limbal stem cell 

transplantation merupakan terapi bedah definitif pada kasus limbal stem cell 

deficiency akibat trauma kimia alkali dan dapat diindikasikan jika tidak terdapat 

respon yang signifikan pasca terapi konservatif.  
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