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SEVERE DRY EYE CAUSED BY PRIMARY SJӦGREN’S SYNDROME : 

DIAGNOSIS AND MANAGEMENT 

 

ABSTRACT  

Introduction : Dry eye disease is one of the most common problems affecting the 

general population. Sjӧgren’s syndrome is one cause of dry eye disease related to 

aqueous tear deficiency. Sjӧgren’s syndrome is a systemic autoimune disease with 

inflammatory chronic involvement of exocrine glands, mainly ocular and salivary 

glands. 

Purpose : to report the diagnosis and management of severe dry eye caused by 

Primary Sjӧgren’s syndrome. 

Case Report : 43 years old woman came with a chief complaint of redness and 

blurred vision on both eyes since the last 3 months, which is more severe on the 

left eye. The patient was diagnosed as filamentary keratitis before with no 

improvement from the last series of treatment then reffered to Cicendo Eye 

Hospital. The patient also had history of vasculitis since the last 10 months. 

Ophthalmology examination showed filament on right eye and corneal ulcer on 

left eye. He was diagnosed as filamentary keratitis on right eye and perforated 

corneal ulcer caused by severe dry eyes on left eye with suspicion of Primary 

Sjӧgren’s Syndrome. Patient was reffered to Rheumatology Unit in Hasan Sadikin 

General Hospital for diagnose dan management of the underlying autoimmune 

disease.  

Conclusion : Early diagnosis of  Sjӧgren's syndrome is important and requires 

more aggressive management. Multidiscipline treatments in Sjӧgren’s Syndrome 

may improve outcomes and prevent further complications. 

Keywords : dry eye disease, Sjӧgren’s syndrome, corneal ulcer, autologus serum 

 

I. Pendahuluan 

     International Dry Eye Workshop menyebutkan bahwa penyakit mata kering 

merupakan penyakit multifaktorial yang terjadi pada air mata dan permukaan bola 

mata. Penyakit ini ditandai dengan rasa tidak nyaman pada mata, gangguan 

penglihatan dan instabilitas air mata yang berpotensi merusak permukaan bola 

mata. Penyakit mata kering diklasifikasikan menjadi dua tipe yaitu tipe defisiensi 

air mata dan tipe evaporatif. Tipe defisiensi air mata  selanjutnya dibagi menjadi 

dua kelompok utama yaitu mata kering dengan sindroma Sjӧgren atau tanpa 

sindroma Sjӧgren.1-4  

     Sindroma Sjӧgren merupakan kelainan inflamasi kronis yang ditandai oleh 

disfungsi kelenjar eksokrin dan gejala sistemik lainnya. Sika merupakan gejala 
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khas penyakit ini dimana terjadi kekeringan pada mata (keratokonjungtivitis sika), 

mulut (xerostomia), dan juga pada beberapa organ lain meliputi kulit, hidung, 

trakea dan vagina. Diagnosis dini pada sindroma Sjӧgren sangat penting 

mengingat kekeringan pada mata akibat sindroma Sjӧgren jauh lebih berat dan 

membutuhkan tatalaksana yang lebih agresif.1,3,5,6 

     Penentuan terapi ditentukan oleh derajat beratnya kekeringan pada mata. 

Sindroma Sjӧgren sering kali salah atau bahkan tidak terdiagnosis dikarenakan 

gejala pada sindroma Sjӧgren tidak selalu muncul secara bersamaan sehingga 

kadang baik dokter maupun dokter gigi hanya mengobati masing-masing gejala 

yang ada tanpa menyadari kelainan sistemik lain yang muncul. Laporan kasus ini 

bertujuan untuk membahas diagnosis dan tatalaksana untuk penyakit mata kering 

derajat berat yang diakibatkan oleh sindroma Sjӧgren primer.4,6,7 

 

II. Laporan Kasus 

     Pasien Ny. R, usia 43 tahun datang ke Unit Infeksi dan Imunologi RS Mata 

Cicendo pada tanggal 22 Desember 2017 dengan keluhan kedua mata buram sejak 

3 bulan yang lalu. Keluhan dirasakan semakin memberat 2 minggu terakhir. 

Keluhan disertai adanya mata merah, rasa kering dan mengganjal. Keluhan mata 

berair, silau, dan timbul kotoran mata kuning kehijauan disangkal. Pasien 

mengeluhkan adanya nyeri sendi hilang timbul terutama di kedua lutut sejak 10 

bulan terakhir, badan mudah lelah, bercak merah hilang timbul pada tungkai 

bawah, mulut terasa kering dan sulit menelan makanan, mulut mudah sariawan, 

gigi rusak, rambut rontok, vagina terasa kering dan ujung-ujung jari kadang 

kesemutan.  

     Riwayat trauma pada mata, bercak kemerahan pada kedua pipi, sakit kepala 

hebat, kejang, sariawan menetap di langit-langit mulut, pembesaran kelenjar air 

liur disangkal. Riwayat hipertensi, diabetes mellitus, anemia disangkal. Pasien 

didiagnosis menderita vasculitis oleh internis di Tasikmalaya dan sedang 

mendapat terapi metilprednisolon tablet 1x 4 mg sejak 10 bulan terakhir 

sedangkan untuk keluhan matanya pasien sudah berobat di Tasikmalaya 

sebelumnya sebanyak 3 kali. Pasien terakhir kontrol 2 hari yang lalu di 
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Tasikmalaya dan diberikan tobramisin-deksametason tetes mata 3x/hari ODS, 

tetes mata air mata buatan 6x/hari ODS dan metilprednisolon tablet 1x 4 mg 

sesuai terapi internis dan selanjutnya dirujuk ke RS Mata Cicendo dengan 

diagnosis keratitis filamentosa + vasculitis karena keluhan dirasakan tidak 

membaik. 

 
Gambar 1. Temuan klinis pasien (kiri); dan ulkus kornea dengan tes Seidel + pada 

mata kiri (kanan). 
Dikutip dari: RS Mata Cicendo 

 

     Pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus dasar OD 0,16 dan OS 0,1. 

Tekanan intraokular kedua mata dengan palpasi didapatkan N pada mata kanan 

dan N(-) pada mata kiri. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan didapatkan 

injeksi siliar, pada kornea tes fluoresein (+), keratik pungtata superfisialis (KPS) 

>30, filamen (+) (skor pewarnaan okular tanpa pewarnaan konjungtiva adalah 5), 

tes Schirmer I tanpa anestesi 1mm, tear break up time (TBUT) <1 detik. 

Pemeriksaan segmen anterior mata kiri didapatkan blepharospasme palpebra, 

injeksi siliar, ulkus kornea ukuran 2,5mm x 1mm dengan tes Seidel (+), KPS >30 

(skor pewarnaan okular tanpa pewarnaan konjungtiva adalah 5), kamera okuli 

anterior (COA) flat, tes Schirmer I tanpa anestesi 1mm, TBUT <1 detik. Segmen 

posterior mata dalam batas normal.  

     Pemeriksaan fisik status generalis didapatkan caries dentis (+), pembesaran 

kelenjar air liur (-), kulit kering (+), lain-lain dalam batas normal. Pemeriksaan 

tambahan yaitu tes produksi saliva tanpa stimulasi didapatkan 1 ml/ 15 menit. 

Pasien didiagnosis ulkus kornea perforasi OS + keratitis filamentosa OD + severe 

dry eye ODS e.c suspek Sindroma Sjӧgren primer DD/ sekunder . Pasien 

direncanakan tindakan cangkok membran amnion OS dan ditatalaksana dengan 
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pemberian levofloksasin tetes mata 6x/hari OD dan 1 tetes/jam OS, tetes mata air 

mata buatan 1 tetes/jam ODS, siklopentolat 1% tetes mata 3x/hari OS dan 

metilprednisolon tablet 1x4mg per oral tetap dilanjutkan. Pasien dilakukan 

persiapan dan direncanakan tindakan operasi pada tanggal 26 Desember 2017. 

Pasien juga diperiksakan laboratorium penunjang yaitu hematologi rutin, laju 

endap darah (LED), faktor rheumatoid (RF), profil antinuklear antibodi (ANA), 

dan disarankan untuk biopsi kelenjar saliva. 

     Pasien datang dan dirawat inap tanggal 26 Desember 2017 untuk dilakukan 

tindakan operatif. Pemeriksaan oftalmologis preoperatif (terapi hari ke-4) 

didapatkan visus dasar OD 3/60 dan OS 0,1. Tekanan intraokular kedua mata 

dengan palpasi didapatkan N pada mata kanan dan N pada mata kiri. Pemeriksaan 

segmen anterior mata kanan didapatkan blefarospasme palpebra, injeksi siliar , 

pada kornea tes fluoresein (+), KPS (+), ulkus ukuran 1,5mm x 1mm dengan 

1,5mm x 0,3mm dengan tes Seidel (-). Pemeriksaan segmen anterior mata kiri 

didapatkan blepharospasme palpebra, injeksi siliar, ulkus kornea terepitelisasi 

ukuran 2,5mm x 1mm dengan tes Seidel (-), KPS (+), COA Van Herick derajat III 

lain -lain dalam batas normal.  

 

 
Gambar 2.  Ulkus kornea mata kanan (kiri); ulkus kornea terepitelisasi mata kiri 

(tengah kiri); ulkus kornea dengan tes fluoresein mata kanan (tengah 

kanan);  dan ulkus kornea terepitelisasi dengan tes fluoresein mata 

kiri (kanan) hari ke-4 
Dikutip dari: RS Mata Cicendo 

 

     Pasien didiagnosis ulkus kornea terepitelisasi OS + ulkus kornea OD + keratitis 

pungtata superfisialis ODS + severe dry eye ODS e.c suspek sindroma Sjӧgren 

primer DD/ sekunder. Tindakan operasi ditunda kemudian obat tetes mata 

sebelumnya dihentikan dan diganti dengan serum autologus tetes mata 1 tetes/jam 

ODS, asam hyaluronat tetes mata 4x/hari ODS dan metilprednisolon tablet 
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1x4mg. Pasien direncanakan untuk dikonsulkan ke bagian rheumatologi RS Hasan 

Sadikin. 

     Pemeriksaan oftalmologis pada tanggal 27 Desember 2017 (terapi hari ke-5) 

didapatkan visus dasar OD 0,08 dan OS 0,2. Tekanan intraokular kedua mata 

dengan palpasi didapatkan N pada mata kanan dan N pada mata kiri. Pemeriksaan 

segmen anterior mata kanan didapatkan blefarospasme palpebra minimal, injeksi 

siliar ,pada kornea tes fluoresein (+), KPS (+), ulkus ukuran 1mm x 1mm dengan 

1mm x 0,3mm dengan tes Seidel (-) sedangkan pada mata kiri didapatkan 

blepharospasme palpebra minimal, injeksi siliar, ulkus kornea terepitelisasi 

ukuran 2,5mm x 1mm dengan tes Seidel (-), KPS (+), lain -lain dalam batas 

normal. Hasil laboratorium menunjukkan hematologi rutin dalam batas normal, 

LED 20 mm/jam, RF non reaktif, profil ANA reaktif dengan SS-A(Ro) (+++), SS-

B(La) (+++), Ro-52 rekombinan (+++), dan ribosomal P-protein (+++). Pasien 

didiagnosis ulkus kornea terepitelisasi OS + ulkus kornea OD + keratitis punctata 

superfisialis ODS + severe dry eye ODS e.c suspek sindroma Sjӧgren primer DD/ 

sekunder. Pasien ditatalaksana dengan serum autologus tetes mata 1 tetes/jam 

ODS, asam hyaluronat tetes mata 4x/hari ODS, dan metilprednisolon tablet 

1x4mg. Pasien kemudian pulang untuk dikonsulkan ke bagian rheumatologi RS 

Hasan Sadikin dan dijadwalkan kontrol di bagian Unit Infeksi dan Imunologi RS 

Mata Cicendo 1 minggu kemudian.  

 

 

Gambar 3. Ulkus kornea mata kanan (kiri); ulkus kornea terepitelisasi mata kiri 

(tengah); dan ulkus kornea terepitelisasi dengan tes fluoresein mata kiri 

(kanan) hari ke-5 
Dikutip dari: RS Mata Cicendo 
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     Pasien datang ke Unit Infeksi dan Imunologi RS Mata Cicendo untuk kontrol 

berikutnya pada tanggal 3 Januari 2018 (terapi hari ke-13). Pasien membawa hasil 

pemeriksaan dari bagian rheumatologi RS Hasan Sadikin dan didiagnosis 

sindroma Sjӧgren primer. Pasien diberikan metilprednisolon tablet 1x8mg, 

azathioprine tablet 1x50 mg, kalsium tablet 2x500mg, dan asam folat tablet 

1x1mg. Pasien juga dikonsulkan ke bagian gigi-mulut RS Hasan Sadikin untuk 

perawatan kesehatan gigi dan mulutnya. Pemeriksaan oftalmologis didapatkan 

visus dasar OD 0,16 dan OS 0,32. Tekanan intraokular kedua mata dengan palpasi 

didapatkan N pada mata kanan dan N pada mata kiri. Pemeriksaan segmen 

anterior mata kanan didapatkan injeksi siliar ,pada kornea tes fluoresein (+), KPS 

(+), ulkus ukuran 1mm x 1mm dengan 1mm x 0,3mm sedangkan pada mata kiri 

didapatkan ulkus kornea terepitelisasi ukuran 2,5mm x 1mm, KPS (+), lain -lain 

dalam batas normal. Pasien didiagnosis ulkus kornea terepitelisasi ODS + keratitis 

punctata superfisialis ODS + severe dry eye ODS e.c sindroma Sjӧgren primer. 

Pasien ditatalaksana dengan serum autologus tetes mata 1 tetes/jam ODS, asam 

hyaluronat tetes mata 4x/hari ODS dan obat-obatan oral sesuai bagian 

rheumatologi. Pasien disarankan kontrol kembali ke Unit Infeksi dan Imunologi 2 

minggu kemudian. 

 

 
Gambar 4. Ulkus kornea terepitelisasi mata kanan (kiri); ulkus kornea terepitelisasi 

mata kiri (tengah) hari ke-13 
Dikutip dari: RS Mata Cicendo 

 

III. Diskusi 

     International Dry Eye Workshop menyebutkan bahwa penyakit mata kering 

merupakan penyakit multifaktorial yang terjadi pada air mata dan permukaan bola 

mata. Penyakit ini ditandai dengan rasa tidak nyaman pada mata, gangguan 

penglihatan dan instabilitas air mata yang berpotensi merusak permukaan bola 



7 

 

 

 

mata. Mata kering merupakan salah satu keluhan tersering yang membuat pasien 

berobat ke dokter mata. Keluhan akan meningkat seiring usia dan mengenai 

sekitar 10% populasi berusia 30-60 tahun dan 15% usia diatas 65 tahun.1,2,4,8  

    Beberapa studi menunjukkan prevalensi wanita dengan mata kering lebih tinggi 

daripada pria. Penyakit mata kering diklasifikasikan menjadi dua tipe yaitu tipe 

defisiensi air mata dan tipe evaporatif. Masing-masing tipe dapat disebabkan oleh 

berbagai kondisi seperti digambarkan pada gambar 3.1. Tipe defisiensi air mata  

selanjutnya dibagi menjadi dua kelompok utama yaitu mata kering dengan 

sindroma Sjӧgren atau tanpa sindroma Sjӧgren.1-3,9  

 

 
Gambar 3.1 Klasifikasi mata kering 

                                       Dikutip dari : Weisenthal RW, et al.1 

 

     Patofisiologi utama pada mata kering berhubungan dengan hiperosmolaritas air 

mata, instabilitas air mata, dan inflamasi.  Gambar 3.2 menunjukkan pada tipe 

defisiensi akuos air mata terjadi inflamasi pada kelenjar lakrimal yang dimediasi 

sel T yang akan mengurangi produksi air mata dan meningkatkan mediator-

mediator inflamasi pada permukaan mata. Pasien dengan defisiensi akuos air mata 

umumnya  mengeluhkan rasa terbakar pada mata, sensasi kering, silau, dan  

penglihatannya menjadi buram. Gejala klinis pada tipe ini bervariasi dari iritasi 

mata ringan, penurunan meniskus air mata, permukaan kornea yang ireguler  

bahkan sampai gejala yang berat yang dapat menyebabkan kecacatan permanen. 



8 

 

 

 

Filamen, plak mukus, penipisan tepi atau parasentral kornea bahkan ulkus kornea 

akan timbul pada tahap yang berat.1,3,8 

 

 
Gambar 3.2 Patofisiologi mata kering 

                                    Dikutip dari : Weisenthal RW, et al.1 

 

     Pemeriksaan tambahan seperti tes Schirmer dan TBUT dapat membantu dalam 

menentukan tipe mata kering. Adanya hasil yang abnormal pada tes Schirmer 

menunjukkan defisiensi produksi air mata, sedangkan hasil abnormal pada TBUT 

menunjukkan adanya peningkatan evaporasi dari air mata. Tingkat berat nya mata 

kering diklasifikasikan berdasarkan Scheme menjadi 4 tingkat seperti pada tabel 

1. Pada kasus di atas, pasien mengeluhkan adanya rasa mengganjal pada mata 

yang terus-menerus disertai dengan penglihatan yang buram. Pemeriksaan 

oftalmologis menunjukkan adanya erosi pungtata yang berat, filamen, ulkus pada 

kornea, serta hasil tes Schirmer 1mm/5 menit dan TBUT 1 detik. Maka dari itu 

dapat disimpulkan bahwa pasien menderita mata kering derajat berat (tingkat 4) 

tipe defisiensi air mata.1,3,4,8 

     Salah satu penyebab defisiensi akuos air mata adalah sindroma Sjӧgren.      

Sindroma Sjӧgren merupakan kelainan inflamasi kronis yang dimediasi imun dan 

ditandai adanya destruksi kelenjar eksokrin terutama saliva dan lakrimal sehingga 

akan menimbulkan karakteristik gejala yang khas yaitu xeroftalmia dan 

xerostomia. Sindroma Sjӧgren dapat terjadi  primer maupun sekunder yang 

berkaitan dengan adanya penyakit autoimun lain seperti rheumatoid arthritis, 
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sistemik lupus eritematosus (SLE), skleroderma, dan polimiositis. Prevalensi 

sindroma Sjӧgren primer di dunia adalah 61 per 100.000 penduduk dengan paling 

banyak di Eropa. Sindroma Sjӧgren mengenai usia  sekitar 40-60 tahun  dengan 

wanita lebih sering terkena dibandingkan pria dengan perbandingan 9-19:1.1,2,5,6  

 
Tabel 1. Derajat keparahan mata kering 
Derajat Keparahan 1 2 3 4* 

Ketidaknyamanan, 

keparahan, frekuensi 

Ringan dan/atau 

episodik; terjadi karena 

stress lingkungan 

Episodik 

sedang atau 

kronis; 

dengan atau 

tanpa stress 

Sangat sering 

atau konstan 

tanpa stress 

Berat 

dan/atau 

menyulitkan 

dan konstan 

Gejala visual Tidak ada atau ringan Mengganggu 

dan/atau 

aktifitas 

terbatas, 

episodik 

Mengganggu, 

kronis 

dan/atau 

konstan,  

aktifitas 

terbatas 

Konstan 

dan/atau 

mungkin 

menyulitkan 

Injeksi konjungtiva Tidak ada hingga ringan Tidak ada 

hingga 

ringan 

+/- +/++ 

Pewarnaan 

konjungtiva 

Tidak ada hingga ringan Bervariasi Sedang 

hingga 

terwarna 

Terwarna 

Pewarnaan kornea 

(keparahan/lokasi) 

Tidak ada hingga ringan Bervariasi Terwarna di 

sentral 

Erosi 

pungtata 

berat 

Tanda pada kornea/air 

mata 

Tidak ada hingga ringan Debris 

sedikit, 

meniskus ↓ 

Keratitis 

filamentosa, 

mukus 

menggumpal, 

↑ debris air 

mata 

Keratitis 

filamentosa, 

mukus 

menggumpal, 

↑ debris air 

mata, ulkus 

Kelopak/kelenjar 

Meibum 

DKM bervariasi DKM 

bervariasi 

Sering Trikiasis, 

DKM, 

keratinisasi, 

simblefaron 

TBUT (detik) Bervariasi ≤ 8 ≤ 5 Segera 

Nilai Schirmer (mm/5 

menit) 

Bervariasi ≤ 10 ≤ 5 ≤ 2 

* Harus memiliki gejala dan tanda. DKM : defisiensi kelenjar meibom; ketidaknyamanan bisa 

minimal atau tidak ada pada derajat 3 dan 4, hal ini disebabkan oleh degenerasi saraf. 

Dikutip dari : Weisenthal RW, et al.1 

      

     Gejala mata kering pada sindroma Sjӧgren dapat berupa ulkus kornea steril, 

kekeruhan kornea, dan bahkan perforasi kornea. Gejala Sindroma Sjӧgren dapat 

menyerupai gejala menopause, lupus, arthritis rheumatoid, fibromyalgia, dan 

multipel sklerosis. Gejala pada sindroma Sjӧgren dapat menyerang beberapa 
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sistem organ seperti pada gambar 3.3 dan tidak selalu muncul secara bersamaan 

sehingga kadang baik dokter maupun dokter gigi hanya mengobati masing-masing 

gejala tanpa menyadari kelainan sistemik lain yang muncul. Rata-rata waktu yang 

dibutuhkan dari onset timbulnya gejala sampai terdiagnosis adalah sekitar 6 tahun. 

Pada kasus diatas ditemukan pasien berjenis kelamin wanita dengan usia kisaran 

40 taun yang sesuai dengan angka kejadian sindroma Sjӧgren. Gejala dan tanda 

klinis sindroma Sjӧgren dapat kita temui pada kasus diatas yaitu berupa mata 

kering disertai ulkus kornea, mulut kering, kerusakan gigi, badan mudah lelah, 

nyeri sendi, kesemutan di ujung-ujung jari, dan vagina terasa kering.3,5,6,10 

 

 
Gambar 3.3  Target organ Sindroma Sjӧgren 

Dikutip dari : Both T, et al.10 

 

     Sindroma Sjӧgren sering kali salah atau bahkan tidak terdiagnosis. Diagnosis 

dini pada sindroma Sjӧgren sangat penting mengingat kekeringan pada mata 

akibat sindroma Sjӧgren jauh lebih berat dan membutuhkan tatalaksana yang lebih 

agresif. American College of Rheumatology (ACR) and the European League 

Against Rheumatism (EULAR) pada tahun 2016 telah memperbarui kriteria 

diagnosis sindroma Sjӧgren primer  seperti pada tabel 2 dari yang sudah ada 

sebelumnya. Pasien pada kasus di atas telah berobat untuk keluhan matanya 

sebanyak 3 kali sejak 3 bulan terakhir, namun tidak didapatkan perbaikan yang 
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signifikan. Diagnosis pasien yang ditegakkan pada saat itu belum mencakup 

etiologi yang mungkin menyebabkan kekeringan pada matanya. Hal ini 

menunjukkan bahwa keterlambatan diagnosis dan terapi inadekuat dapat 

menyebabkan perburukan klinis pada pasien.6,7,10-12  

 
Tabel 2. Kriteria diagnosis Sindroma Sjӧgren primer menurut ACR/EULAR 2016 
Kriteria klasifikasi terbaru  

- Aliran saliva tanpa stimulasi*1 abnormal ≤ 0.1 ml/menit 

- Schirmer tes abnormal ( < 5mm dalam 5 menit) 

- Temuan abnormal dengan hijau lissamine atau pewarnaan fluoresens (≥ 5 

pada skor pewarnaan okular atau ≥ 4 pada skor Van Bijsterveld) 

- Deteksi autoantibodi: Anti-Ro/SSA 

- Histologis*2 – Sialadenitis limfositik lokal, skor Fokus ≥ 1 fokus/4mm2 

1 fokus = 50 limfosit/4mm2 

1 poin 

1 poin 

1 poin 

 

3 poin 

3 poin 

Diagnosis dipertimbangkan bila skor ≥ 4 poin, setelah aplikasi kriteria inklusi dan eksklusi 

- Kriteria inklusi : 

Kekeringan mata dan/atau mulut minimal selama 3 bulan tanpa sebab yang jelas (bukan 

karena medikasi atau infeksi) 

- Kriteria eksklusi : 

                 Status post radiasi kepala/leher, HIV/AIDS, Sarcoidosis, infeksi aktif dengan  hepatitis C, 

virus, amyloidosis, penyakit graft-versus-inang, penyakit terkait IgG4 

Kurangnya potensi penyakit terkait menjadi kunci yang dibutuhkan untuk klasifikasi sebagai 

Sindroma Sjӧgren primer 

*1 Pasien diminta untuk duduk tenang, tidak bicara/mengunyah selama 5-15 menit, saliva yang 

diproduksi dalam rentang waktu ini dipindahkan ke dalam tabung tes dan diukur 

*2 Biopsi : Pengangkatan 3-5 glandula salivatorius labial dari bibir bawah dengan anestesi lokal, 

jaringan difiksasi dengan formalin dan diwarnai dengan pewarnaan HE. Perhatian: parestesi lokal 

setelah biopsi 

HE : Hematoxylin dan Eosin;  PCR : Polymerase Chain Reaction 

Dikutip dari : Stefanski AL, et al.6 

            

     Pasien  pada kasus di atas sudah memenuhi kriteria inklusi awal yaitu 

menderita kekeringan mata dan mulut sejak 3 bulan yang lalu tanpa sebab yang 

jelas. Hasil pemeriksaan pada pasien juga menunjukan adanya produksi saliva 

tanpa stimulasi, tes Schirmer 1mm/5menit, skor pewarnaan okular 5 tanpa 

pewarnaan konjungtiva dengan Lisamine green, Anti SSA/Ro (+++) sehingga 

skor yang didapat berdasarkan EUACR sebesar 6 poin dan dapat disimpulkan 

pasien menderita sindroma Sjӧgren primer. 

     Pemilihan modalitas terapi untuk keluhan mata kering pada sindroma Sjӧgren 

bergantung pada derajat beratnya defisiensi air mata seperti pada tabel 3. Tujuan 

dari tatalaksana ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan 

mengobati gejala sika dan kelemahan badan yang dapat terjadi. Tatalaksana yang 
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rutin diberikan adalah penggunaan air mata buatan baik dalam bentuk tetes 

mata,gel, atau salep. Air mata buatan yang disarankan adalah yang tanpa 

menggunakan pengawet untuk mencegah toksisitas apabila digunakan terus 

menerus. Penggunaan zat pengawet dapat meningkatkan deskuamasi epitel 

kornea.1,3,6,10,13  

 
Tabel 3. Tatalaksana yang direkomendasikan untuk defisiensi air mata 

Keparahan Opsi tatalaksana 

Ringan Air mata buatan berpengawet sampai 4x sehari 

Salep lubrikan sebelum tidur 

Kompres hangat dan masase kelopak mata 

Sedang Air mata buatan tanpa pengawet 4x sehari sampai setiap jam 

Salep lubrikan sebelum tidur 

Terapi antiinflamasi topikal (siklosporin A 0.05% 2x sehari) 

Oklusi reversibel puncta bagian bawah (sumbat) 

Berat Semua di atas 

Oklusi puncta bagian atas dan bawah 

Serum drop topikal (20%) 4-6x sehari 

Kortikosteroid topikal (tanpa pengawet, bila tersedia) 

Lingkungan yang lembap (humidifier, penjaga kelembapan) 

Tarsorafi (lateral dan medial) 

Lensa kontak pelindung (jarang) 

Dikutip dari : Weisenthal RW, et al.1 

 

     Tatalaksana yang juga baik untuk kasus yang berat adalah penggunaan asam 

hyaluronat topikal dan tetes mata serum autologus.  Serum autologous 

mengandung beberapa faktor penting yang dibutuhkan untuk proliferasi, migrasi, 

dan maturasi sel epitel kornea. Insulin-like growth factor, substansi P, dan nerve 

growth factor (NGF) pada serum (yang tidak ditemukan pada sampel air mata 

normal) memiliki faktor neurotropik yang dapat membantu penyembuhan 

permukaan bola mata. Serum autologus juga memiliki efek inhibitor terhadap 

mediator inflamasi seperti interleukin-1, faktor nekrosis tumor (TNF), dan matriks 

metalloproteinase. Pemberian topikal siklosporin  dapat dijadikan alternatif karena 

mampu mencegah inflamasi yang ditimbulkan akibat sel limfosit T. Efek anti 

inflamasi dari siklosporin baru akan muncul setelah beberapa bulan pasca 

pemberiannya.1,3,13-15 

     Filamen yang timbul pada keratitis filamentosa dapat dilakukan debridement 

setelah diberikan tetes anestesi topikal apabila jumlahnya sedikit. Agen mukolitik 
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seperti asetilsistein 10% topikal 3x/hari selama 2-3 minggu dapat dijadikan 

alternatif apabila filamen yang terbentuk dalam jumlah yang banyak atau terdapat 

mukus yang banyak yang melekat pada kornea. Edukasi pasien menjadi poin 

penting dalam keberhasilan tatalaksana sindroma Sjӧgren dikarenakan dibutuhkan 

follow up rutin untuk mencegah komplikasi yang dapat timbul. Modifikasi 

lingkungan atau menggunakan kacamata pelindung dibutuhkan pada kasus-kasus 

yang berat untuk mengurangi evaporasi dari air mata. Beberapa tindakan bedah 

seperti tarsorraphy maupun oklusi pungtum menjadi pilihan akhir apabila dengan 

terapi medikamentosa tidak didapatkan perbaikan. Oklusi pungtum kurang 

direkomendasikan karena dapat menyebabkan retensi dari sekresi meibom yang 

toksik sehingga memicu timbul nya mata kering tipe evaporatif. Penanganan 

sindroma Sjӧgren harus dilakukan secara multidisiplin baik dari bagian 

rheumatologi, mata, gigi dan lainnya.1,13-16 

     Pasien pada kasus diatas pada awalnya diberikan terapi air mata buatan sebagai 

tatalaksana mata kering selama kurang lebih 3 bulan, namun tidak didapatkan 

perbaikan yang berarti. Pasien kemudian dirujuk dan diberikan serum autologus 

dan asam hyaluronat tetes mata secara rutin sebagai terapi mata kering serta 

mendapat terapi imunomodulator dari bagian rheumatologi sebagai terapi 

kausatifnya. Keberhasilan terapi dapat dilihat dari adanya perbaikan baik klinis 

maupun tajam penglihatan yang signifikan yang tampak setelah pasien 

mendapatkan terapi kedua. Hal ini menunjukkan bahwa terapi yang agresif 

memang diperlukan untuk pasien dengan mata kering derajat berat dan dapat 

mencegah terjadinya perburukan, bahkan pada kasus ini telah menyebabkan 

perbaikan yang signifikan dari ulkus dan perforasi korneanya. Pasien juga harus 

mendapat perawatan secara komprehensif dari bagian mata, rheumatologi, dan 

gigi-mulut.  

     Sebanyak 20%-30% pasien dengan sindroma Sjӧgren primer memiliki 

keterlibatan organ paru-paru secara klinis yang memiliki dampak yang besar 

dalam kualitas hidup sehari-hari. Hal ini juga meningkatkan tingkat mortalitas 

dalam 10 tahun sebanyak 4 kali lipat. Pasien dengan sindroma Sjӧgren primer 

diperkirakan 16 - 37.5 kali lipat berisiko lebih tinggi terkena limfoma dibanding 
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populasi umumnya. Prevalensi limfoma non-Hodgkin B secara spesifik berkisar 

10 % pada pasien dengan sindroma Sjӧgren. Pasien pada kasus di atas kemudian 

akan dievaluasi setiap bulan untuk mendeteksi dini kemungkinan timbulnya 

limfoma non-Hodgkin B sebagai komplikasi yang dapat terjadi.2,5,6,10  

 

IV. Kesimpulan 

     Sindroma Sjӧgren merupakan kelainan inflamasi kronis yang dimediasi imun 

dan ditandai adanya destruksi kelenjar eksokrin terutama saliva dan lakrimal 

sehingga akan menimbulkan karakteristik gejala yang khas yaitu xeroftalmia dan 

xerostomia. Sindroma Sjӧgren umumnya mengenai usia sekitar 40-60 tahun  

dengan wanita lebih sering terkena dibandingkan pria. Sindroma Sjӧgren sering 

kali salah atau bahkan tidak terdiagnosis. Diagnosis dini pada Sindroma Sjӧgren 

sangat penting mengingat kekeringan pada mata akibat Sindroma Sjӧgren jauh 

lebih berat dan membutuhkan tatalaksana yang lebih agresif. Terapi yang 

inadekuat dapat menyebabkan perburukan penyakit bahkan timbulnya komplikasi. 

Penanganan Sindroma Sjӧgren harus dilakukan secara multidisiplin baik dari 

bagian mata, rheumatologi, gigi dan lainnya. 
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