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Abstract 

Introduction 

Limbal Stem Cell Deficiency (LSCD) is characterized by a loss or deficiency of 

the stem cells in the limbus that are vital for re-population of the corneal 

epithelium and to the barrier function of the limbus.The etiology of LSCD are 

classified into genetic, acquired, and idiopathic.Chemical and thermal trauma is 

one of the most common acquired etiology of LSCD. This condition leading to 

decreased visual acuity, photophobia, and ocular pain.The management of LSCD 

is based on the severity of limbal dysfunction. 

Purpose 

To report a new transplantation method called Simple Limbal Epithelial 

Transplantation (SLET) in the management of Limbal Stem Cell Deficiency 

(LSCD) 

Case Report 

A 9 year old boy presented with decreased visual acuity in right eye accompanied 

by recurrent pain and redness since almost one year ago. Patient had history of 

thermal injury on the right eye one year before. He has been treated in Cicendo 

Eye Hospital for 10 months. Ophthalmologic examination revealed that visual 

acuity in right eye was 1/300 and for left eye was 0,8. From the anterior segment 

examination of right eye revealed simblepharon on superior palpebra, corneal 

cicatrics, corneal neovascularization, conjunctivalization, and keratopathy. 

Patient was diagnosed with Keratopathy and Limbal Stem Cell Deficiency 

(LSCD) for right eye and treated with autologous tear serum hourly, 

hydroxypropylmethylcellulose eye gel 3x, and planned to undergo Simple Limbal 

Epithelial Transplantation (SLET) for right eye. 

Conclusion 

The management of Limbal Stem Cell Deficiency (LSCD) cases is based on the 

severuty of limbal dysfunction. Simple Limbal Epithelial Transplantation (SLET) 

could be used as a new transplantation method for treatment of LSCD with high 

successful rate to restore the ocular surface and prevent the reconjuntivalization 

of the cornea. 
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I.  Pendahuluan 

Kornea yang jernih berperan penting dalam penglihatan. Kejernihan 

permukaan kornea dipengaruhi oleh sel epitel yang melapisi permukaaannya. 

Gangguan dalam regenerasi sel epitel kornea dapat mengganggu fungsi tersebut. 

Proses regenerasi sel ini diatur oleh sel punca limbal. Sel punca limbal memiliki 

kemampuan istimewa dan tidak terbatas dalam melakukan regenerasi sel. 

Kemampuan ini sangat penting dalam menjaga populasi sel epitel pada kornea 

agar tetap stabil. Sel punca limbal terdapat pada limbus, area perbatasan antara 

kornea dengan konjungtiva.
1-3

  

Disfungsi atau kerusakan dari sel punca limbal dapat menyebabkan Limbal 

Stem Cell Deficiency (LSCD). Etiologi penyebab LSCD ini bervariasi, dibagi 

menjadi penyebab primer dan sekunder. Trauma kimia dan termal merupakan 

penyebab tersering kasus LSCD ini terjadi. Sekitar 16 persen dari 2,5 juta 

penduduk Amerika Serikat datang ke Unit Gawat Darurat karena trauma termal 

setiap tahunnya. Konjungtivalisasi, defek epitel yang persisten, neovaskularisasi, 

dan sikatrik pada kornea merupakan beberapa gambaran klinis yang dapat 

ditemukan pada LSCD. Gejala klinis yang sering dirasakan berupa penurunan 

tajam penglihatan, fotofobia, lakrimasi, dan nyeri disertai kemerahan pada 

mata.
1,4,7

  

Berbagai modalitas terapi dapat dilakukan pada kasus LSCD. Pemberian 

steroid topikal pada derajat ringan hingga transplantasi sel punca limbal pada 

derajat berat dapat menjadi pilihan dalam menangani kasus ini. Penentuan jenis 

transplantasi sel punca limbal yang baik dapat dijadikan alternatif dalam 

memperbaiki fungsi penglihatan. Laporan kasus ini akan membahas mengenai 

LSCD dan Simple Limbal Epithelial Transplantation (SLET) yang dapat dipilih 

sebagai salah satu cara tata laksana.
5,6

 

 

II. Laporan Kasus 

Seorang anak laki-laki berusia 9 tahun datang dirujuk ke Poli Infeksi dan 

Imunologi Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo pada tanggal 4 

Oktober 2018 dengan keluhan pandangan buram di mata kanan sejak satu tahun 
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yang lalu. Pandangan buram dirasakan secara tiba-tiba setelah mata kanan terkena 

ledakan petasan. Keluhan terasa mengganjal seperti ada selaput yang menempel di 

bagian atas mata kanan juga turut dirasakan oleh pasien. Keluhan ini diikuti 

dengan mata kanan yang terasa kering dan terkadang sulit dibuka. Keluhan nyeri 

dan kemerahan juga kadang dirasakan oleh pasien, namun jika meneteskan obat 

tetes mata yang sebelumnya sudah diresepkan dari Pusat Mata Nasional RS Mata 

Cicendo, yaitu obat tetes mata prednisolon asetat, keluhan nyeri dan kemerahan 

akan dirasakan membaik sesudah penetesan.  

Riwayat sebelumnya berupa mata kanan terkena ledakan petasan pada bulan 

Juni 2017 saat sedang bermain dengan teman sebaya di lingkungan rumah. Saat 

sedang bermain, teman pasien menyalakan petasan dan pasien tidak sengaja 

melintas saat petasan tersebut meledak. Pada hari kejadian, pasien merasakan 

pandangan buram seketika diikuti rasa nyeri hebat di mata kanan. Pasien dibawa  

ke RS Mata Yap Yogyakarta dan sudah menjalani dua kali operasi sebelum 

dirujuk ke Pusat Mata Nasional RS Mata Cicendo. Operasi pertama berupa 

operasi eksplorasi mata kanan pada bulan Juni 2017, diikuti dengan operasi kedua 

berupa operasi ekstirpasi granuloma + AMG (Amniotic Membrane Graft) + 

simblefarektomi + injeksi triamsinolon asetat subkonjungtiva palpebra OD pada 

bulan September 2017. Pasien menjalani kontrol terakhir di RS Mata Yap 

Yogyakarta pada bulan Desember 2017, didapatkan pemeriksaan bahwa 

granuloma ditemukan kembali di mata kanan hingga akhirnya pasien dirujuk ke 

RS Mata Cicendo. 

Pada pemeriksaan oftalmologis, didapatkan visus dasar mata kanan 1/300, 

mata kiri 0,8. Kedudukan kedua bola mata ortotropia. Gerakan kedua bola mata 

baik ke segala arah. Tekanan kedua bola mata secara palpasi dalam batas normal. 

Pemeriksaan segmen anterior mata kanan ditemukan simblefaron pada palpebra 

superior. Konjungtiva bulbi tampak tenang. Pada kornea, ditemukan keratopati, 

neovaskularisasi, dan konjungtivalisasi. Bilik mata depan didapatkan kesan 

sedang, flare/cell sulit dinilai. Pupil, iris, dan lensa sulit dinilai. Pemeriksaan 

segmen anterior mata kiri berada dalam batas normal. Pasien didiagnosis dengan 

Keratopati OD + Limbal Stem Cell Deficiency OD ec Post Trauma Termal. Pasien 
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lalu diberikan tata laksana berupa serum autologous 1 tetes per jam, gel 

hidroksipropilmetilselulosa 3 kali mata kanan, dan direncanakan Cultivated 

Limbal Epithelial Transplantation (CLET) atau SLET (Simple Limbal Epithelial 

Transplantation) OD. Namun karena fasilitas fresh amnion graft belum tersedia di 

Pusat Mata Nasional RS Mata Cicendo, pasien disarankan untuk dirujuk ke pusat 

riset sel punca yang terdapat di Universitas Airlangga Surabaya. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Konjungtivalisasi, neovaskularisasi, dan keratopati pada mata kanan 

 

Pasien pertama kali datang ke Pusat Mata Nasional RS Mata Cicendo pada 

tanggal 4 Januari 2018 ke Poli Pediatrik Oftalmologi dan didiagnosis dengan 
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Simblefaron OD + Keratopati OD + Granuloma Kornea OD ec Post Trauma 

Termal, kemudian pasien dikonsulkan ke Poli Infeksi dan Imunologi. Pada 

pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus dasar mata kanan 1/300, mata kiri 1.0. 

Kedudukan kedua bola mata ortotropia. Gerakan kedua bola mata baik ke segala 

arah. Tekanan kedua bola mata dalam batas normal. Pemeriksaan segmen anterior 

mata kanan ditemukan simblefaron pada palpebra superior. Konjungtiva bulbi 

tampak tenang. Pada kornea, ditemukan keratopati, neovaskularisasi, dan 

granuloma. Pemeriksaan terhadap bilik mata depan kesan sedang, flare/cell sulit 

dinilai. Pupil, iris, dan lensa sulit dinilai. Pemeriksaan segmen anterior mata kiri 

dalam batas normal. Pemeriksaan tambahan berupa USG mata kanan dilakukan, 

didapatkan hasil berupa segmen posterior dalam batas normal. Pasien lalu 

didiagnosis dengan Granuloma Kornea OD + Simblefaron OD + Keratopati OD + 

Limbal Stem Cell Deficiency OD ec Post Trauma Termal. Tatalaksana pada pasien 

ini berupa serum autologous 1 tetes per jam mata kanan, obat tetes prednisolon 

asetat 4 kali 1 tetes mata kanan per hari. Pasien disarankan untuk kontrol 1 bulan 

kemudian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 2.2 Simblefaron dan granuloma pada tanggal 4 Januari 2018 

 

Pada kunjungan berikutnya tanggal 1 Februari 2018, keluhan pasien dirasakan 

membaik dibandingkan kunjungan sebelumnya. Pemeriksaan oftalmologis 

ditemukan visus dasar mata kanan 1/300, mata kiri 1,0. Kedudukan kedua bola 
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mata ortotropia. Gerakan kedua bola mata baik ke segala arah. Tekanan kedua 

bola mata dalam batas normal. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan 

ditemukan simblefaron pada palpebra superior dan blefarospasme. Terdapat 

injeksi siliar pada konjungtiva bulbi. Pemeriksaan kornea ditemukan keratopati, 

neovaskularisasi, granuloma dengan diameter sekitar 2 mm. Kesan sedang pada 

bilik mata depan dengan flare/cell yang sulit dinilai. Pupil, iris, dan lensa sulit 

dinilai. Tata laksana berupa serum autologous 1 tetes per jam mata kanan, obat 

tetes prednisolon asetat 4 kali 1 tetes mata kanan pada minggu pertama dan 3 kali 

1 tetes mata kanan pada minggu kedua, dan gel hidroksipropilmetilselulosa 3 kali 

mata kanan. Pasien dijadwalkan kontrol pada dua minggu berikutnya, namun 

karena alasan domisili, pasien meminta kontrol pada 1 bulan yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Pemeriksaan oftalmologis pada tanggal 1 Februari 2018 
 

Pada kunjungan tanggal 8 Maret 2018, pasien merasa lebih nyaman. 

Pemeriksaan oftalmologis ditemukan visus dasar mata kanan 1/300, mata kiri 1,0. 

Hasil pemeriksaan segmen anterior mata kanan menunjukkan hasil yang sama 

dengan kunjungan sebelumnya. Pemeriksaan segmen anterior mata kiri dalam 

batas normal. Pasien didiagnosis dengan Granuloma OD + Keratopati OD ec Post 

Trauma Termal. Pasien diberikan tata laksana yang serupa dengan kunjungan 

sebelumnya dan direncanakan untuk kontrol 1 bulan yang akan datang. 
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Pasien rutin kontrol ke Poli Infeksi dan Imunologi setiap bulan sesuai dengan 

yang disarankan. Pada kunjungan bulan April hingga Juli 2018, pasien merasa 

lebih nyaman namun terdapat keluhan mengganjal seperti selaput yang menempel 

di bagian atas mata kanan. Pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus dasar mata 

kanan CFFC (counting finger face closed), mata kiri 0,8. Hasil pemeriksaan 

segmen anterior mata kanan menunjukkan keratopati, sikatrik kornea, dan 

neovaskularisasi pada kornea selama empat kali kunjungan poli setiap bulan. 

Pemeriksaan segmen anterior mata kiri dalam batas normal. Pasien didiagnosis 

dengan Keratopati OD ec Post Trauma Termal. Pasien diberikan tata laksana 

berupa serum autologous  1 tetes per jam mata kanan, obat tetes prednisolon asetat 

2 kali 1 tetes mata kanan, gel hidroksipropilmetilselulosa 3 kali mata kanan. Pada 

kunjungan poli bulan Juli 2018, pasien direncanakan kontrol pada 2 bulan 

berikutnya, yaitu pada kunjungan terakhir pasien di Poli Infeksi dan Imunologi 

pada tanggal 4 Oktober 2018 tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Pemeriksaan oftalmologis pada bulan April hingga Juli 2018 
 

Prognosis pada pasien ini quo ad vitam ad bonam, quo ad functionam dubia ad 

malam, dan quo ad sanationam dubia ad malam. 

 

III. Diskusi 

Sel epitel kornea terdiri dari lapisan epitel stratified squamous yang akan 

luruh secara berkala pada proses alamiah. Limbal Stem Cell Deficiency (LSCD) 
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merupakan kondisi dimana terdapat kerusakan atau hilangnya sel punca limbal 

yang berfungsi penting dalam pengaturan repopulasi epitel kornea. Sel epitel 

kornea tidak dapat memperbaharui atau memperbaiki dirinya sendiri ketika sel 

punca limbal rusak.
1-4

 

Pada LSCD, gejala-gejala yang dapat muncul diantaranya penurunan tajam 

penglihatan, fotofobia, lakrimasi, blefarospasme, episode nyeri pada mata yang 

berulang, dan riwayat mata merah berulang. Pada anamnesis pasien ini, 

ditemukan beberapa gejala yang mendukung terhadap diagnosis LSCD berupa 

pandangan buram, riwayat nyeri dan mata merah yang sering berulang.
1,4,5

 

Pada pemeriksaan oftalmologis dengan menggunakan slit lamp, dapat 

ditemukan permukaan kornea yang iregular, struktur epitel yang bervariasi bentuk 

dan kejernihannya. Tanda khas pada LSCD adalah konjungtivalisasi, 

neovaskularisasi, dan hilangnya palisade of Vogt yang disebabkan oleh gangguan 

fungsi barrier pada limbus sehingga sel konjungtiva dapat bermigrasi ke kornea. 

Kegagalan fungsi sel punca ini dapat mengganggu proses penyembuhan luka pada 

kornea yang ditandai dengan permukaan kornea yang iregular dan defek epitel 

yang berulang atau persisten. Gangguan sel punca limbal yang berat dapat 

menimbulkan pertumbuhan dari pannus, keratitis kronik, sikatrik, dan kalsifikasi 

kornea. Pada pasien ini, ditemukan tanda klinis yang mengarah kepada LSCD 

berupa konjungtivalisasi, neovaskularisasi, dan hilangnya palisade of Vogt.
1,4,5

  

Klasifikasi etiologi penyebab LSCD dibagi menjadi genetik, didapat 

(acquired), dan idiopatik. Pada acquired LSCD, salah satu pencetusnya dapat 

berupa trauma kimia atau termal. Menurut data Ontario Health Technology 

Assessment Series pada tahun 2008, terdapat sekitar 16 persen dari 2,5 juta orang 

Amerika Serikat dengan kasus LSCD yang disebabkan oleh trauma termal setiap 

tahunnya. Kasus trauma termal ini menjadi penyebab tersering kedua setelah 

trauma kimia yang dapat mencetuskan terjadinya LSCD. Pada pasien ini, 

didapatkan anamnesis berupa penyebab awal LSCD berupa trauma termal, yaitu 

mata kanan yang terkena ledakan petasan secara tidak sengaja saat pasien 

melintas.
1,4,7
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Tabel 1.1 Klasifikasi Etiologi Limbal Stem Cell Deficiency (LSCD) 

GENETIK DIDAPAT (ACQUIRED) IDIOPATIK 

Aniridia Autoimun/ Inflamatori Idiopatik 

Peter's Anomaly Sindrom Steven-Johnson   

Sindrom Ectrodactyly-

Ectodermal Dysplasia-Clefting  Ocular Cicatrical Pemphigoid   

Sindrom Keratitis-Ichtyosis-

Deafness (KID) Graft Versus Host Disease   

Xeroderma Pigmentosum Keratokonjungtivitis Vernal   

Sindrom Turner Keratopati Bulosa   

Dyskeratosis Congenita     

Dominantly Inherited Keratitis Infeksius   

  Jamur   

  Bakteri   

  Virus   

      

  Trauma/ Bahan Kimia   

  Radiasi   

  Kemoterapi   

  Termal   

  Penggunaan Lensa Kontak   

  Operasi Limbal   

      

  Lainnya   

  Tumor Ocular Surface   

  Pterygium/ Pseudopterygium   

  Keratopati Neurotropik   

Dikutip dari: American Ophthalmology Association1 

 

Pada pemeriksaan dengan pewarnaan fluoresen dapat terlihat adanya stippled 

late staining pattern pada permukaan kornea yang mengalami konjungtivalisasi 

dan daerah tersebut tampak lebih tipis dari epitel kornea normal di sekitarnya. 

Strukturnya yang iregular menjadikan permukaan kornea rentan terhadap erosi 

berulang dan memicu terbentuknya neovaskularisasi. LSCD dapat dikonfirmasi 

secara histologis dengan ditemukannya sel goblet di permukaan kornea pada 

pemeriksaan sitologi impresi sebagai bukti adanya konjungtivalisasi.
1,5

 

Kasus LSCD dapat terjadi secara parsial ataupun total. Pada kasus LSCD 

yang ringan atau parsial terkait dengan penggunaan lensa kontak atau obat-obatan 
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topikal, semua faktor pencetus harus dihentikan. Penggunaan steroid topikal dan 

pemberian lubrikasi okular dapat ditambahkan pada kondisi ini. Selain itu, dapat 

dilakukan debridemen pada epitel yang abnormal untuk merangsang pembentukan 

sel epitel baru. Pada pasien dengan gejala yang lebih berat, lensa kontak skleral 

dapat menjadi pilihan terapi awal. Bila tidak efektif, pasien dengan LSCD total 

harus dipertimbangkan untuk terapi bedah berupa transplantasi limbal. Terdapat 

beberapa alternatif pilihan transplantasi limbal yang dapat diberikan, seperti 

misalnya Cultivated Oral Mucosal Epithelial Transplantation (COMET), 

Cultivated Limbal Epithelial Transplantation (CLET), Simple Limbal Epithelial 

Transplantation (SLET), dan Boston Keratoprosthesis.
6,8-10

 

Pada pasien ini, transplantasi limbal yang disarankan oleh unit Infeksi dan 

Imunologi adalah Simple Limbal Epithelial Transplantation (SLET). SLET 

merupakan teknik pembedahan yang pertama kali diperkenalkan oleh Dr. 

Sangwan pada tahun 2012. Sejak saat itu, beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa teknik pembedahan ini efektif dalam merestorasi permukaan okular, 

membantu regenerasi sel epitel kornea, dan mencegah rekonjungtivalisasi kornea. 

Keuntungan prosedur SLET adalah teknik single step yang tidak memerlukan 

pengaturan laboratorium spesial sehingga biaya yang dikeluarkan jauh lebih 

rendah jika dibandingkan dengan teknik transplantasi lainnya. Selain itu, teknik 

ini lebih aman pada mata donor karena pengambilan ukuran graft limbal yang 

lebih kecil.
8,10,12

 

Indikasi SLET dilakukan pada kasus LSCD total, namun pada 

perkembangannya, teknik transplantasi ini mulai digunakan pada kasus LSCD 

parsial. Sebelum merencanakan teknik ini, syarat utama yang harus diperhatikan 

adalah pasien memiliki mata kontralateral yang sehat sebagai pendonor sel punca. 

Hal ini bisa dilakukan pada kasus LSCD unilateral yang biasanya disebabkan oleh 

trauma kimia atau termal, penggunaan lensa kontak yang lama, atau sindrom 

Steven-Johnson. Kontraindikasi teknik SLET adalah jika mata kontralateral sehat 

merupakan pengguna lensa kontak sebelumnya. Pengguna lensa kontak memiliki 

risiko tinggi dalam perkembangan LSCD.
8,10,12
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Persiapan preoperatif yang dilakukan adalah menciptakan lingkungan 

permukaan okular yang optimal terlebih dahulu pada mata yang mengalami LSCD 

sehingga ketika transplantasi dilakukan, kemungkinan perkembangan akan lebih 

baik, terutama pada kasus LSCD yang dicetuskan oleh trauma kimia atau termal. 

Hal ini dapat dicapai dengan pemberian obat-obatan topikal seperti misalnya tetes 

mata artifisial.
8,12,13

 

Perawatan pasca operasi berupa follow up pada hari pertama, hari ketiga, satu 

minggu, dan satu bulan sesudah operasi. Lensa kontak harus terpasang selama 

tujuh hingga sepuluh hari. Menurut V. Mittal et al, proses epitelisasi komplit pada 

permukaan kornea terjadi pada minggu kedua dan transparansi eksplan terlihat 

pada minggu kedelapan. Penelitian ini juga menunjukkan hasil bahwa prosedur 

SLET ini mempunyai tingkat keberhasilan sebesar 83% dalam merestorasi 

permukaan okular dan mencegah rekonjungtivalisasi kornea. Tidak ada mata 

donor kontralateral yang mengalami LSCD.
11

 

Komplikasi yang sering terjadi pasca operasi adalah rekurensi 

konjungtivalisasi kornea, terutama pada kasus LSCD yang berhubungan dengan 

trauma kimia dan adanya simblefaron berat. Sebagai kesimpulan, SLET 

merupakan teknik pembedahan transplantasi yang efisien dan efektif dalam 

merestorasi permukaan okular, bahkan pada kasus trauma termal berat dan LSCD 

total. Transplantasi limbal yang berhasil akan menunjukkan penyembuhan 

permukaan okular dengan cepat, stabilitas permukaan terjaga tanpa adanya erosi 

berulang, adanya regresi dari neovaskularisasi kornea, yang keseluruhan ini akan 

menghasilkan perbaikan tajam penglihatan.
1,8,11,13

 

 

IV. Simpulan 

Limbal Stem Cell Deficiency (LSCD) merupakan kondisi dimana terdapat 

kerusakan atau hilangnya sel punca limbal yang berfungsi penting dalam 

pengaturan repopulasi epitel kornea. Penatalaksanaan kasus LSCD ini bergantung 

pada tingkat keparahan gangguan sel punca limbal. Dengan perkembangan 

teknologi, teknik pembedahan transplantasi baru bernama Simple Limbal 

Epithelial Transplantation (SLET) dapat dipertimbangkan menjadi alternatif 
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terapi baru dalam menangani kasus LSCD dengan tingkat keberhasilan yang 

tinggi.  
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