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I. Pendahuluan 

     Aplikasi perekat jaringan di bidang oftalmologi sudah dimulai sejak awal abad 

ke 19. Pengembangan temuan perekat jaringan didasari oleh komplikasi-

komplikasi yang berkaitan dengan penjahitan saat operasi, meliputi 

ketidaknyamanan paska operasi, waktu penyembuhan yang memanjang, resiko 

infeksi, waktu operasi yang lebih lama, dan pembentukan jaringan parut. 

Karakteristik ideal dari perekat jaringan meliputi kenyamanan paska operasi, harga 

terjangkau, waktu persiapan yang cepat, kekuatan tarikan yang kuat antara tepi 

luka, mudah diaplikasikan, biodegradasi, dan biokompatibilitas. Ada dua kelas 

utama perekat jaringan, yaitu sintetik, contohnya cyanoacrylate dan acrylic-based 

polymers, dan biologis, contohnya lem fibrin, biodendrimers dan senyawa 

riboflavin-fibrinogen. Setiap perekat jaringan memiliki keuntungan dan 

kekurangannya masing-masing. Sari kepustakaan ini akan membahas lebih lanjut 

mengenai aplikasi lem fibrin pada penyakit permukaan okular.1,2 

 

II. Jenis-Jenis Lem Fibrin 

2.1. Lem Fibrin Komersial 

     Perekat fibrin sudah tersedia di Eropa sejak tahun 1978 dan bank darah atau 

laboratorium-perekat turunan fibrin telah digunakan di Amerika sejak tahun 

1980 an. Lem fibrin komersial tidak dijual bebas sampai tahun 1998 di Amerika 

karena kasus transmisi hepatitis pada persiapan awal fibrinogen. Tisseel adalah 

perekat fibrin pertama yang telah disetujui oleh FDA untuk digunakan di 

Amerika.1,2 

     Semua perekat fibrin memiliki 2 komponen utama, yaitu fibrinogen murni 

dan trombin murni dari darah donor atau sapi. Komponen tambahan lainnya 

faktor XIII pada darah manusia dan aprotinin dari paru-paru sapi. Faktor XIII 

merupakan komponen yang memperkuat pembekuan darah yang mendukung 

ikatan silang antara serat fibrin. Aprotinin merupakan protein yang 

menghambat enzim pemecah bekuan darah.1,13 



3 
 

     Resiko transmisi virus telah dikurangi dngan cryoprecipitation, proses 

pemanasan, pembekuan dan pengeringan. Aprotinin dapat menyebabkan 

respon imunologi dan meningkatkan resiko gagal ginjal dan infark 

miokardium.1,2 

 

2.2.Lem Fibrin Otologus  

     Lem fibrin otologus (LFO) merupakan biomaterial perekat dengan 

komponen utama trombin, fibrinogen dan faktor XIII yang berasal dari plasma 

darah pasien sendiri. Komponen fibrinogen dan trombin berasal dari darah 

penderita yang bersangkutan sehingga tidak ada risiko transmisi penyakit. 

Fibrinogen dan faktor XIII berasal dari plasma pasien sendiri dibuat 

berdasarkan modifikasi teknik Hartmant dan trombin otologus berdasarkan 

teknik Armand J Quick.1,5 

     Keuntungan menggunakan lem fibrin otologus yaitu terhindar dari resiko 

infeksi virus. Kerugiannya proses pembuatan yang mahal dan menghabiskan 

waktu 24 jam. Hasil produknya memiliki konsentrasi yang bervariasi 

tergantung kepada individu sehingga kinerjanya tidak dapat diprediksi.1,5 

 

2.3.Lem Fibrin Rekombinan (LFR)  

     Teknologi saat ini dapat menyediakan fibrinogen dan trombin yang terbebas 

dari kemungkinan kontaminasi virus yaitu dihasilkannya lem fibrin rekombinan 

(LFR) dengan melakukan desain dan sintesis gen sintetik pengkode protein 

rekombinan. Pemikiran ilmiah dan komersil mendasari pengembangan trombin 

manusia rekombinan untuk menggantikan trombin sapi atau plasma manusia. 

Trombin manusia rekombinan apabila diaplikasikan bersama dengan 

fibrinogen dan faktor XIII otologus manusia dapat berperan sebagai lem fibrin 

tanpa risiko kontaminasi penyakit menular maupun timbulnya reaksi alergi. 

Trombin rekombinan memungkinkan trombin manusia untuk diproduksi secara 

melimpah melalui sel inang Pichia pastoris yang telah lama digunakan untuk 
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mengekspresikan protein plasma manusia. Saat ini sudah ada aplikasi teknologi 

rekombinan pada kultur sel mamalia yang memungkinkan untuk memproduksi 

dan memasarkan kompleks protein plasma untuk aplikasi terapeutik pada 

manusia. Beberapa protein plasma rekombinan telah diproduksi secara 

komersial. Soejima dkk., mengembangkan trombin rekombinan bebas patogen 

dan dapat digunakan sebagai farmasetika dalam hemostatis ataupun komponen 

lem fibrin. Pada tahun 2007 telah dilakukan percobaan terhadap hewan coba, 

kemudian telah dilakukan penelitian penggunaan trombin rekombinan ini pada 

operasi liver dan jantung dibandingkan dengan lem fibrin yang berasal dari 

sapi, sehingga pada tahun 2008 FDA telah memberikan ijin resmi untuk 

produksi trombin rekombinan yang dapat digunakan untuk tindakan 

pembedahan.3,5 

      

III. Cara pembuatan lem fibrin 

1. Persiapan trombin. 

Darah vena diambil sebanyak 12 ml, lalu diinkubasi  selama 20 menit 

untuk menghasilkan fibrin dan trombin akibat koagulasi. Siapkan 

sepasang suntikan kemudian disentrifugasi selama 20 menit pada 930 

g, menghasilkan pemisahan serum trombin dan sel dan komponen 

fibrin. Trombin secara otomatis pindah ke suntikan B.9,10 (Gambar 3.1) 

 
Gambar 3.1 Persiapan trombin 

                          Dikutip dari: Düregge10 
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2. Persiapan fibrinogen. 

Darah vena diambil sebanyak 12 ml ditambahkan sodium sitrat 4%. 

Suntikan disambungkan dengan penambahan ethanol 1.2 ml. 

Sentrifugasi pertama dilakukan selama 20 menit pada 930 g untuk 

memisahkan platelet poor plasma (PPP) pindah ke suntikan B dan 

bercampur dengan etanol. Sentrifugasi kedua dilakukan selama 20-30 

menit pada 1100-1200 g dan suhu 1oC untuk menghasilkan fibrinogen. 

Sisanya pindah kembali ke suntikan A.9,10 (Gambar 3.2)  

 
Gambar 3.2 Persiapan fibrinogen 
                        Dikutip dari: Düregge10 

 

IV. Mekanisme Kerja 

     Mekanisme awal penutupan luka yaitu ketika perdarahan terjadi kemudian 

berhenti karena terbentuknya bekuan darah. Bekuan darah terbentuk sebagai 

hasil akhir dari jaras koagulasi darah. Lem fibrin mirip dengan hasil koagulasi 

yang menghasilkan kemampuan perekat.1,2 

     Luka mengaktifkan jaras koagulasi, faktor X akan menghidrolisis 

protrombin menjadi trombin. Trombin akan mengkonversi fibrinogen menjadi 

fibrin. Trombin juga mengaktifkan faktor XIII yang akan menstabilkan bekuan 

menyebabkan polimerisasi dan pembentukan ikatan silang dari rantai fibrin. 
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Hasil dari jaras koagulasi ini mirip dengan lem fibrin yang akan menginduksi 

penempelan jaringan.1,9 

 

V. Teknik Mengaplikasikan lem fibrin 

     Dua komponen lem fibrin, fibrinogen dan trombin, dapat diaplikasikan 

secara bersamaan atau bertahap. Aplikasi secara bersamaan menggunakan 2 

jarum suntik yang memiliki ujung yang bergabung, akan mengeluarkan volume 

yang sama. Aplikasi secara bertahap pertama-tama diaplikasikan selapis tipis 

trombin, diikuti lapisan fibrinogen. Cara lainnya dapat mengaplikasikan 

trombin dan fibrinogen pada permukaan jaringan yang berbeda. Setelah 

diaplikasikan, tekan jaringan dengan lembut selama 3 menit untuk 

menghasilkan adesi yg kuat.1,9 

 

VI. Penggunaan klinis di bidang oftalmologi: 

     Lem fibrin pertama kali digunakan oleh Tidrick et al. pada tanhun 1944 

untuk memfiksasi tandur kulit. Katzin pertama kali menggunakan lem fibrin 

untuk tandur kornea pada mata kelinci tahun 1946. Lem fibrin banyak 

digunakan untuk penelitian dan praktek klinis untuk operasi tanpa penjahitan.1,2 

1. Operasi konjungtiva 

     Penggunaan lem fibrin pada penutupan luka konjungtiva dan 

transplantasi memiliki efektivitas yang sama seperti teknik penjahitan. Lem 

fibrin memberikan keuntungan diantaranya, mengurangi waktu operasi, 

ketidaknyamanan paska operasi dan rekasi inflamasi.1,2,4 

2. Operasi pterigium 

     Pterigium ditatalaksana dengan operasi eksisi. Tingkat kekambuhan 

paska operasi sangat tinggi dengan teknik eksisi sederhana. Banyak metode 

telah dikembangkan untuk mengurangi tingkat kekambuhan, diantaranya 

iradiasi beta, aplikasi mitomisin C, transplantasi tandur membran amnion, 

dan tandur konjungtiva autologous atau tandur limbal-konjungtiva 
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autologous. Tandur konjungtiva otologous memiliki tingkat kekambuhan 

paling rendah dan aman. Teknik lem fibrin pada penempelan tandur 

konjuntiva dapat mengurangi waktu operasi, ketidaknyamanan paska 

operasi dan reaksi inflamasi. Penggunaan lem fibrin dilaporkan 

menurunkan tingkat rekurensi dibandingkan dengan teknik penjahitan.2,7,8 

 

Gambar 6.1 kiri: pre operasi pterigium 
         kanan: paska operasi hari ke 3 

 Dikutip dari: Gong11 
3. Operasi pada anak 

     Penggunaan lem fibrin dapat  digunakan pada operasi penutupan luka 

konjungtiva pada anak atau bayi yang tidak memungkinkan untuk 

mencabutan jahitan. Dadeya dan Kamlesh melaporkan kenyamanan paska 

operasi pada pasien dengan luka konjungtiva dibandingkan dengan teknik 

penjahitan.1,2 

4. Operasi kornea 

     Laguette et al melaporkan 93% tingkat kesuksesan pada operasi 

penutupan ulkus kornea perforasi menggunakan lem fibrin. Penggunaan 

lem fibrin pada ulkus kornea perforasi dapat digabungkan dengan tandur 

membran amnion atau tandur kornea. Scalcione melaporkan kasus 

penutupan luka kornea menggunakan lem fibrin memberikan hasil yang 

baik1,2,17 
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Gambar 6.2 Kiri: vulnus penetratum kornea 

Kanan: paska pembedahan dengan lem fibrin, tidak ada kebocoran 
Dikutip dari: Scalcione17 

5. Transplantasi Membran Amnion 

     Kheirkhah menggunakan lem fibrin dan membran amnion pada pasien 

defisiensi sel limbal dan conjuntivochalasis. Pasien dengan defisiensi sel 

limbal menunjukkan pertumbuhan epitel kornea yang baik di seluruh 

jangkauan membran amnion. Pasien dengan conjuntivochalasis 

menunjukkan perkembangan lapisan konjungtiva yang baik pada sclera.2,8 

 
Gambar 6.3 A: pasien dengan total defisiensi sel limbal 

 E: 2 tahun paska SLET 
 Dikutip dari: Basu18 

6. Keratoplasti Lamelar 

     Rostron et al melakukan penempelan lenticule menggunakan lem fibrin 

mengurangi waktu operasi hingga setengahnya. Kim et al melaporkan 71% 

keratoplasti lamelar pada 24 mata kelinci tetap pada tempatnya dengan 

reaksi inflamasi yang minimal. Pot et al melaporkan penggunaan lem fibrin 

efektif pada deep lamellar keratplasty dalam menutup ulkus kornea 

perforasi yang lebih besar (2-4 mm).1,2 
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Gambar 6.4 A: pre operasi perforasi kornea 

                                                           B: 3 bulan paska operasi lenticule graft 
   Dikutip dari: Bhandari16 

7. Penetrating Keratoplasty 

     Bahar et al melaporkan efikasi penutupan penetrating keratoplasty 

dengan kombinasi penjahitan dan lem fibrin. Teknik lem fibrin 

menghasilkan waktu penyembuhan yang lebih cepat dan lebih sedikit 

menginduksi vaskularisasi kornea. 1,2 

 
Gambar 6.5 Kiri: Kebocoran pada penetrating keratoplasty 

Kanan: paska injeksi lem fibrin, bilik mata depan terbentuk 
    Dikutip dari: Scalcione17 

8. Transplantasi sel limbal 

     Lem fibrin dapat digunakan untuk menempelkan tandur keratolimbal 

pada pasien desifiensi sel limbal. Penelitian ini melaporkan tidak ada reaksi 

rejeksi pada tandur ataupun dislokasi berkaitan dengan perlekatan dengan 

lem fibrin.1,2 

9. Epithelial ingrowth dan komplikasi paska LASIK lainnya 

     Lem fibrin dapat digunakan untuk mencegah pertumbuhan epitel di 

dalam pada LASIK. Azar et al melakukan terapi pertumbuhan epitel 
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berulang paska LASIK dengan tandur membran amnion dan lem fibrin. 

Satu kerugian menggunakan lem fibrin pada penempelan kembali flap 

adalah kekeruhan yang dihasilkan menyebabkan kesulitan menilai respon 

inflamasi.1,12 

10. Membran dasar sementara 

     Bonatti menggunakan lem fibrin sebagai lapisan dasar pada kornea 

untuk photorefractive keratectomy dan ulkus kornea autoimun non 

infeksi.1,2 

11. Operasi glaukoma 

     Lem fibrin dapat digunakan untuk menutup luka setelah trabekulektomi 

dan efektif untuk mengatasi kebocoran bleb dan mengamankan flap 

konjungtiva. Kahook et al menggunakan lem fibrin untuk menutup 

konjungtiva pada pemasangan Glaucoma drainage tube di sclera.2,6 

 
Gambar 6.6 6 bulan paska operasi pemasangan implant GDD 

 Dikutip dari: Harvey6 

12. Operasi katarak 

     Lem fibrin digunakan pada operasi katarak untuk menutup luka, 

implantasi lensa intraokular pada bilik mata belakang pada mata dengan 

defisiensi kapsul penyokong. Buschman et al melaporkan keberhasilan 

penggunaan lem fibrin untuk menutup luka pada kapsul anterior lensa.1,2 
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13. Operasi vitreoretina 

     Lem fibrin dapat digunakan pada kebocoran persisten luka 

transkonjungtiva pada pembedahan vitreoretina, pembedahan macular 

holes dan robekan retina yang besar pada ablasio retina.1,2 

14. Operasi kelopak mata dan jaringan penyokong 

     Lem fibrin dapat digunakan untuk merekatkan tandur kulit pada 

penutupan defek kulit, prosedur pemisahan kelopak mata pada enteropion 

derajat berat pada kelopak mata atas, dan trikiasis kelopak mata bawah. 

Lem fibrin dapat juga digunakan pada operasi rekonstruksi robekan 

kanalikuli, flap mukosa hidung dan kelenjar lakrimal.1,2 

 

VII. Keamanan dan keunggulan lem fibrin 

     Bahaya terbesar dari lem fibrin komersial adalah transmisi virus. Hino 

et al pada tahun 1991 melaporkan 3 kasus transmisi parvovirus B19 dari 

lem fibrin komersial. Metode sterilisasi lem fibrin komersial semakin 

berkembang untuk mengurangi transmisi virus, diantaranya radiasi gamma, 

cryprecipitation, adsorpsi, pemanasan uap, pasteurisasi, dan filtrasi nano. 

Jaminan bebas virus setelah 6 bulan telah tercapai melalui tes penanda virus 

pada donor. Namun bagaimanapun juga, lem fibrin paling aman didapatkan 

dari darah pasien sendiri atau otologus.1,2 

     Aktivitas biologis fibrinogen meliputi respon inflamasi akut, 

mengaktifasi neutrophil yang meningkatkan fagositosis, toksisitas selular, 

dan penundaan apoptosis. Lem fibrin komersial menggunakan trombin dari 

hewan yang membawa resiko reaksi imunologi. 

     Penggunaan lem fibrin di bidang oftalmologi memiliki banyak 

keuntungan, diantara nya inflamasi minimal paska operasi, kenyamanan 

paska operasi, memiliki efek antibakteri, biodegradasi, dan nontoksik. 

Rifada melaporkan penggunaan lem fibrin untuk melekatkan tandur 

konjungtiva bulbi pada pembedahan pterigium menghasilkan derajat 
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hiperemis yang lebih kecil dibandingkan dengan teknik penjahitan. Sharma 

et al melaporkan teknik lem fibrin pada penempelan tandur konjungtiva 

lebih mudah, aman, efektif, dan meminimalisasi waktu operasi juga 

memberikan kenyamanan paska operasi jika dibandingkan dengan teknik 

penjahitan.2,4,14,15 

 

VIII. Simpulan 

     Penggunaan bioadesif dapat menjadi alternatif perekatan jaringan untuk 

menghindari komplikasi dari jahitan 3 dekade terakhir ini. Keuntungan 

penggunaan lem fibrin diantaranya, mengurangi waktu operasi, memiliki 

kekuatan ikatan yang baik, meminimalisasi perdarahan, minimal reaksi 

alergi atau toksik, mudah diaplikasikan, tidak menyebabkan reaksi 

inflamasi, dapat terdegradasi sendiri walaupun dalam jumlah banyak.1,2 
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