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I. Pendahuluan 

     Epitel kornea dan lapisan air mata berfungsi menjaga kejernihan permukaan 

kornea. Sel punca pada lapisan basal limbus berperan penting dalam regenerasi 

epitel kornea dan sebagai pembatas antara epitel kornea dan konjungtiva. Kondisi 

yang merusak sel punca epitel limbus menyebabkan keadaan yang disebut sebagai 

defisiensi sel punca epitel limbus (Limbal Stem Cell Deficiency/LSCD) yang 

ditandai dengan neovaskularisasi, konjungtivalisasi, dan defek epitel persisten 

(persistent epithelial defect/PED). Kondisi LSCD menyebabkan nyeri okular 

kronik dan hilangnya transparansi kornea yang dapat menurunkan tajam 

penglihatan.1-4 

     Pengelolaan LSCD tergantung dari fase akut atau kronik, luas area LSCD,  

lateralitas, dan kondisi permukaan okular. Transplantasi sel limbus merupakan 

prosedur pembedahan untuk merekonstruksi epitel kornea. Terdapat berbagai 

metode transplantasi sel limbus dengan sumber donor yang berasal dari lokasi 

anatomi yang berbeda-beda, baik autologus maupun alogenus, dengan teknik 

transplantasi langsung ataupun kultivasi donor. Sari kepustakaan ini akan 

membahas mengenai penyebab, gambaran klinis, diagnosis, dan berbagai metode 

transplantasi sel punca epitel limbus dalam manajemen LSCD.4-6 

 

II. Defisiensi Sel Punca Epitel Limbus  

     Sel punca pada lapisan basal limbus berperan penting dalam menjaga 

transparansi, avaskularitas kornea dan stabilitas permukaan okular dengan cara 

memperbaharui dan meregenerasi epitel kornea serta sebagai pembatas antara epitel 

kornea dan konjungtiva. Bentuk undulasi pada limbus menggambarkan morfologi 

dari palisade of Vogt, tempat terdapatnya sel punca.2-6 

     Sel punca limbus berada dalam lingkungan mikro yang disebut sebagai niche. 

Sel punca dilindungi dari radiasi ultraviolet oleh melanosit yang terdapat di lapisan 

basal epitel limbus, juga dilindungi oleh palpebra superior dan inferior yang 

menutupi limbus superior dan inferior. Sel mesenkim dan pembuluh darah stroma 

limbus menyediakan oksigen, sitokin, faktor pertumbuhan dan nutrisi lainnya. 
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Proses yang melibatkan sel punca baik proliferasi, apoptosis, maupun 

diferensiasinya bergantung pada interaksi antara sel punca dan niche.2-7 

     Proliferasi sel punca limbus menghasilkan dua kelompok sel, yaitu sel punca 

epitel limbus oligopoten dan transient amplifying cells (TAC). Setelah mitosis TAC 

akan berdiferensiasi menjadi postmitotic cells (PMC) dan kemudian menjadi 

terminally differentiated cells (TDC). Selama proses diferensiasi sel bermigrasi 

secara sentripetal dari limbus ke arah permukaan kornea. Menurut hipotesis XYZ 

oleh Thoft dan Friend, ketika epitel kornea mengalami deskuamasi dari permukaan 

kornea (Z), sel yang hilang diganti oleh migrasi epitel kornea dari perifer ke sentral 

(X) dan oleh migrasi sel dari lapisan basal epitel kornea ke arah permukaan (Y). 

Oleh karena itu, homeostasis epitel kornea dirumuskan sebagai X+Y=Z.4,6-8 

 

 

Gambar 1. Palisade of Vogt 

Dikutip dari: Kacham dkk7 

 

     Kondisi yang menyebabkan kerusakan sel punca epitel limbus dapat 

mengganggu homeostasis komponen XYZ sehingga menyebabkan LSCD. Akibat 

hilangnya fungsi penghalang invasi epitel konjungtiva ke kornea, epitel konjungtiva 

yang tebal dan ireguler berproliferasi pada area kornea menyebabkan vaskularisasi, 

hilangnya kejernihan permukaan kornea, gangguan pembentukan dan defek 

persisten epitel kornea.1-4,6-7 

 

II.1 Penyebab Defisiensi Sel Punca Epitel Limbus 

     Defisiensi sel punca limbus dapat disebabkan oleh berbagai penyebab primer 

dan sekunder. Penyebab primer yaitu gangguan niche pendukung sel punca pada 

penyakit herediter seperti aniridia atau pada kondisi didapat seperti inflamasi kronik 
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limbus. Penyebab tersering LSCD yaitu oleh faktor eksternal yang merusak sel 

punca seperti trauma kimia, trauma termal dan sindrom Stevens Johnson (SSJ).3,5-8 

 

Tabel 1. Penyebab defisiensi sel punca epitel limbus 

Penyebab Defisiensi Sel Punca Epitel Limbus 

Penyebab Primer 

Aniridia 

Defisiensi endokrin multipel 

Displasia epidermal 

Sindrom displasia ectodermal 

Penyebab Sekunder 

Trauma kimia dan termal 

Pemakaian lensa kontak 

Penyakit mata inflamasi 

    Sindrom Stevens Johnson, nekrolisis epidermal toksik 

    Pemfigoid sikatrisial okular 

    Limbitis kronik: penyakit autoimun, infeksi mikroba luas, konjungtivitis atopik 

Keratitis neurotropik 

Krioterapi, radiasi atau pembedahan limbus luas 

Keratopati bulosa 

Antimetabolit topikal (5-Flourouracil, Mitomycin C) 

Kemoterapi sistemik (hidroksiurea) 

       Dikutip dari : Haagdorens dkk6 

 

II.2 Diagnosis Klinis dan Laboratorium Defisiensi Sel Punca Epitel Limbus 

     Keluhan yang sering dialami penderita LSCD yaitu penurunan tajam 

penglihatan, fotofobia, lakrimasi, blefarospasme, nyeri dan kemerahan mata 

berulang. Diagnosis LSCD dibuat berdasarkan temuan klinis, yaitu kehilangan 

anatomi limbus, adanya epitel yang tipis dan iregular, konjungtivalisasi, 

neovaskularisasi kornea, dan PED yang dapat menyebabkan ulserasi, perforasi 

maupun pembentukan sikatrik. Pada LSCD parsial temuan klinis tersebut terbatas 

pada regio tertentu yang dapat dihitung dengan jumlah keterlibatan area sel punca 

limbus dalam jumlah regio jarum jam. Diagnosis pasti ditegakkan melalui 

pemeriksaan sitologi impresi dimana adanya sel goblet pada permukaan kornea 

mengindikasikan invasi sel konjungtiva yang merupakan hallmark dari LSCD.4,6-8 

 

II.3 Tatalaksana Defisiensi Sel Punca Epitel Limbus 

     Tatalaksana LSCD bergantung pada fase akut atau kronik, luas area yang 

terlibat, lateralitas, serta kondisi sistemik yang berkaitan dengan toleransi pasien 

terhadap terapi imunosupresif sistemik.3,4 
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II.3.1 Tatalaksana Fase Akut 

     Pengelolaan LSCD pada fase akut ditujukan untuk mengontrol inflamasi 

permukaan okular baik dengan pendekatan farmakologis maupun pembedahan. 

Pada fase akut trauma kimia ataupun SSJ inflamasi menyebabkan kerusakan sel 

punca yang lebih besar dibanding trauma primernya. Temuan pemeriksaan 

flouresensi yang menggambarkan defek permukaan yang melibatkan limbus tidak 

memastikan bahwa sel punca pada lapisan basal limbus mengalami kerusakan total. 

Oftalmologis yang pertama melakukan tataksana penderita harus mengupayakan 

kontrol inflamasi dan mempertahankan sel limbus.3,4 

     Prabhasawat et al melaporkan bahwa transplantasi membran amnion (Amniotic 

Membrane Transplant/AMT) dalam lima hari setelah onset trauma kimia tingkat 

II-III mempercepat penyembuhan epitel, menurunkan opaksifitas kornea dan LSCD 

dibandingkan dengan AMT yang dilakukan setelah hari ke lima paska trauma.    

Pada SSJ, AMT dalam dua minggu setelah onset SSJ memfasilitasi penyembuhan 

epitel yang lebih cepat serta menurunkan inflamasi dan sikatrik permukaan okular. 

Selain itu, pemberian kortikosteroid topikal pada fase akut trauma kimia permukaan 

okular merupakan tatalaksana medikamentosa yang sangat penting pada fase 

akut.1,3,4 

 

II.3.2 Tatalaksana Fase Kronik 

     Pengelolaan LSCD fase kronik bergantung pada multifaktor yaitu luas area 

LSCD, lateralitas, keadaan permukaan okular, dan toleransi sistemik pasien 

terhadap kortikosteroid sistemik jangka panjang postoperatif. Mengembalikan 

fenotip permukaan kornea sangat bergantung pada kesehatan jaringan sekitar 

sehingga rehabilitasi permukaan okular mencakup juga upaya memperbaiki 

lingkungan permukaan okular. Kesehatan lingkungan permukaan okular dicapai 

dengan kontrol peradangan, lubrikasi yang sesuai, penutupan kelopak mata yang 

adekuat, serta eliminasi simblefaron dan keratinisasi. Koreksi malposisi palpebra 

dan adhesi forniks harus dilakukan sebelum prosedur pembedahan untuk LSCD.3,4,9 
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II.3.2.1   Defisiensi Sel Punca Epitel Limbus Unilateral Parsial 

     Defisiensi sel punca epitel limbus unilateral yang tidak melibatkan aksis visual  

ditatalaksana secara konservatif. Manajemen konservatif nonpembedahan yaitu 

lubrikan mata, serum autologus, agen antiinflamasi, lensa kontak lunak dan lensa 

kontak sklera. Pemberian lubrikan pada permukaan mata mencegah adhesi epitel 

kornea ke konjungtiva tarsal. Serum autologus mempromosi migrasi dan proliferasi 

epitel sehat sambil melubrikasi permukaan okular dan mencegah adhesi epitel ke 

konjungtiva tarsal. Kontak lensa lunak terapetik membantu proses penyembuhan 

PED dan mencegah pembentukan defek epitel baru. Interfase cairan pada lensa 

kontak sklera membantu penyembuhan PED, memberikan efek optik meningkatkan 

tajam penglihatan, menurunkan nyeri dan fotofobia, serta mencegah terbentuknya 

defek epitel baru.1,3,5 

     Tatalaksana konservatif pembedahan dilakukan bila LSCD parsial unilateral 

melibatkan aksis visual dan sebagian besar permukaan kornea ditutupi oleh epitel 

konjungtiva. Metode yang digunakan yaitu berupa Sequential Sector Conjunctival 

Epitheliectomy/SSCE dan AMT. Pada SSCE konjungtiva yang tumbuh di sektor 

permukaan kornea, limbus dan konjungtiva bulbi dibersihkan sehingga dapat terjadi 

proses reepitelisasi kornea oleh sel punca yang tersisa. Prosedur ini dapat diulang 

beberapa kali karena migrasi epitel konjungtiva lebih cepat dibandingkan dengan 

migrasi epitel kornea. Membran amnion meningkatkan proliferasi dan migrasi sel 

punca epitel limbus yang tersisa, berperan dalam perbaikan permukaan kornea, 

mengingkatkan tajam penglihatan, mengurangi nyeri dan fotofobia. Hal ini terjadi 

karena membran amnion memiliki imunogenitas yang rendah, efek antiinflamasi, 

antiangiogentik, antifibrosis, antimikroba dan antiapoptosis. Transplantasi 

membran amnion dilakukan segera setelah SSCE dimana membran amnion 

ditambal pada area defek epitel.4-6,10 

 

II.3.2.2 Defisiensi Sel Punca Epitel Limbus Total  

     Bila tidak ada lagi sel punca yang tersedia maka kornea harus disemai dengan 

sel punca baru. Sel limbus hanya dapat ditransplantasi dengan jaringan 

pembawa/carrier, dapat berupa konjungtiva (conjunctival limbal graft) atau kornea 
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(keratolimbal graft). Metode optimalisasi penyemaian sel punca pada kornea terus 

berkembang dari waktu ke waktu. Nomenklatur prosedur rehabilitasi permukaan 

okular sesuai dengan Cornea Society yaitu berdasarkan anatomi sumber donor 

(konjungtiva, limbus, atau mukosa oral), genetik sumber donor (autograft atau 

allograft-cadaveric/living relative/living nonrelative), dan teknik kultur sel untuk 

multiplikasi jaringan donor.3,5,6 

     Proses persiapan mata resipien sama pada semua prosedur pembedahan. 

Dilakukan pembebasan permukaan okular dari simblefaron diikuti peritomi 

konjungtiva 4-5mm dari limbus kemudian pannus konjungtivalisasi dibersihkan 

dengan diseksi tumpul. Hemostasis dilakukan dengan kauter atau adrenalin 

1:10.000.1,5 

    

II.3.2.2.1  Conjunctival Limbal Autograft (CLAU) 

     Prosedur CLAU dideskripsikan oleh Kenyon dan Tseng pada tahun 1989. 

CLAU merupakan prosedur pilihan utama untuk LSCD unilateral total. Teknik 

pembedahan CLAU yaitu dengan menggunakan 2 potong graft limbus konjungtiva, 

masing-masing sekitar 6-7mm panjang arkus limbus, termasuk 1mm di dalam 

limbus dari limbus kuadran superior dan inferior. Tergantung pada hasil 

simblefaronlisis, dapat pula diambil 5mm atau lebih konjungtiva yang berdekatan. 

Dua graft bebas ini kemudian ditransfer ke mata resipien dan dijahit secara 

interuptus dengan benang nylon 10-0 pada limbus dan vicryl 8-0 pada sklera. Area 

lesi pada mata donor dapat ditutup dengan amniotic membrane patch untuk 

mencegah kemungkinan komplikasi. Menurut Ikeda et al untuk mencegah LSCD 

iatrogenik pada mata donor sebaiknya menghindari eksisi dan transplantasi donor 

berukuran lebih dari 6 besaran jarum jam dan graft diambil secara partial thickness 

(40-60 μm).3,4,11 

     Pada penelitan Tseng et al, CLAU mempercepat penyembuhan permukaan 

okular, memberikan adhesi epitel yang stabil tanpa PED, menghentikan dan 

meregresi neovaskularisasi kornea, memberikan perbaikan tajam penglihatan, serta 

meningkatkan keberhasilan keratoplasti lamelar ataupun penetrans.5,11 

 



7 
 

 

Gambar 2. Prosedur conjunctival limbal autograft 

(A) Diambil dua graft konjungtiva dari mata donor, (B) peritomi konjungtiva 

360 derajat dengan reseksi terbatas konjungtiva superior dan inferior sebagai 

tempat jaringan donor, (C) keratektomi lamelar untuk menghilangkan epitel 

yang mengalami pannus dan sikatrik, (D) jaringan donor diposisikan di limbus 

superior dan inferior dengan jahitan interuptus atau fibrin glue 

Dikutip dari: Thompson dkk11 

 

II.3.2.2.2 Keratolimbal Allograft (KLAL)  

 

     Prosedur KLAL pertama kali diperkenalkan oleh Tsai dan Tseng pada tahun 

1994.  Indikasinya yaitu dilakukan pada LSCD bilateral berat, juga dapat menjadi 

pilihan pada penderita LSCD unilateral yang takut akan gangguan mata 

kontralateral selama ekstraksi jaringan donor. Prosedur ini dilakukan bila tidak 

tersedia keluarga yang masih hidup dan mencakup juga transplantasi sel punca 

limbus kadaver. Keratolimbal allograft ideal untuk penyakit yang secara primer 

mengenai limbus dengan minimal atau tanpa keterlibatan konjungtiva seperti pada 

aniridia. Transplantasi KLAL dapat berupa KLAL 360 derajat untuk LCSD total 

atau KLAL sektoral untuk LSCD parsial.3,4,11 

     Sumber jaringan donor KLAL yaitu rima korneosklera yang diawetkan di media 

penyimpanan kornea pada suhu 4°C. Sebaiknya dipilih donor berusia kurang dari 

50 tahun agar area donor sel punca yang tersedia optimal. Kornea sentral dari rima 

korneosklera dieksisi dengan trephine 7.5mm. Rima perifer yang berlebihan 
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dieksisi dengan meninggalkan sekitar 1mm sklera perifer dari limbus. Jaringan 

limbus berbentuk cincin dijahit ke area limbus resipien secara interuptus.3,4,11 

     Karena adanya vaskular dan komponen sel Langerhans pada area limbus, 

transplantasi limbus allograft memiliki risiko rejeksi yang lebih besar dibandingkan 

transplantasi kornea. Semua pasien yang menjalani transplantasi allograft langsung 

membutuhkan penggunaan imunosupresif sistemik jangka panjang untuk mencapai 

hasil postoperatif yang baik. Keberhasilan KLAL jangka panjang dengan agen 

imunosupresif sebesar 40-50% pada 3-5 tahun setelah pembedahan. Angka 

keberhasilan KLAL lebih rendah pada  kondisi penyakit inflamasi kronik, defisiensi 

lapisan air mata, serta abnormalitas palpebra yang tidak terkoreksi seperti pada 

SSJ.3,4,11 

 

II.3.2.2.3  Conjunctival Limbal Allograft (CLAL) 

 

     Prosedur CLAL bermanfaat pada kelompok resipien yang sama dengan KLAL 

namun donor berasal dari kadaver (c-CLAL), anggota keluarga yang masih hidup 

(living relative/lr-CLAL), atau donor hidup yang bukan keluarga (living non-

relative/ln-CLAL). Pada penelitian oleh Tsuboto et al terjadi epitelisasi lengkap 

namun terdapat pasien yang mengalami episode rejeksi yang berhasil dikontrol 

dengan imunosupresif sistemik.3,4,11 

 

II.3.2.2.4 Cultured Limbal Epithelial Transplantation (CLET) 

     Pada prosedur CLET biopsi limbus dapat dari mata kontralateral atau area 

limbus yang sehat pada LSCD parsial maupun dari mata anggota keluarga atau mata 

kadaver pada LSCD bilateral. Sel punca dari jaringan biopsi diisolasi dan 

diekspansi secara ex vivo di labolatorium guna mendapat lembaran kultur sel punca 

limbus pada AMT. Kelebihan teknik ini yaitu jaringan yang diangkat pada biopsi 

limbus berukuran kecil sehingga mengurangi risiko LSCD iatrogenik mata donor, 

selain itu dapat pula dilakukan biopsi ulang. Kelebihan teknik ini dibanding KLAL 

dan lr-CLAL yaitu menurunkan inflamasi postoperatif dan risiko rejeksi allograft 

karena tidak adanya antigen-presenting Langerhans cells pada sel punca yang 

dikultur secara ex vivo.1,4,5,11 
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    Angka keberhasilan CLET di atas 70% dengan perbaikan tajam penglihatan di 

atas dua baris sebesar 55%. Holland menganalisis keberhasilan CLET jangka 

panjang pada 720 mata dengan mayoritas menggunakan CLET autologus selama 

24 bulan atau lebih sebesar 72%. Pada LSCD rekuren CLET autologus kultivasi 

berhasil mengembalikan stabilitas permukaan okular dan meningkatkan tajam 

penglihatan dengan angka keberhasilan yang mirip dengan CLET pertama tanpa 

mempengaruhi mata donor. Keberhasilan CLET dikaitkan dengan persentasi sel 

punca dengan p-53 pada kultur dimana jumlah sel punca hasil kultur dengan p-53-

positif kurang dari 3% berkaitan dengan berkurangnya keberhasilan secara 

bermakna.3,5,12 

 

II.3.2.2.5 Simple Limbal Epithelial Transplantation (SLET) 

     Prosedur SLET diperkenalkan oleh Sangwan pada tahun 2012 dan merupakan 

metode transplantasi limbus sederhana yang mengkombinasikan manfaat CLAU 

dan CLET. Permukaan okular menjadi inkubator alami untuk multiplikasi dan 

pertumbuhan sel. Donor limbus diambil dari mata yang sehat berukuran 2x2mm, 

kemudian dibagi menjadi 10-15 potongan kecil yang didistribusikan dan dilekatkan 

pada membran amnion di area resipien dengan menghindari aksis visual. Donor 

dilekatkan dengan menggunakan fibrin glue dan kemudian kornea ditutup dengan 

bandage soft contact lens.3,8,10,11 

     Penelitian multisenter oleh Vazirani et al menganalisis keberhasilan metode 

SLET yang dilakukan oleh ahli bedah yang berbeda pada 8 pusat kesehatan di tiga 

negara (India, Meksiko, Amerika Serikat) dengan total 68 mata dari 68 pasien 

menjalani SLET autologus untuk LSCD unilateral. Median waktu pengamatan 

yaitu 12 bulan dengan rentang waktu 6-59 bulan. Keberhasilan klinis berupa 

epitelisasi lengkap dan permukaan kornea avaskular dicapai pada 57 kasus (83.8%). 

Angka ini mirip atau lebih baik dibandingkan keberhasilan pada CLAU ataupun 

CLET dengan risiko LSCD iatrogenik yang lebih kecil. Selain itu, terdapat 

perbaikan tajam penglihatan sebanyak dua baris atau lebih pada 65.7% pasien. 

Amescua et al mengembangkan teknik SLET dengan menggunakan cryopreserved 

amniotic membrane dimana donor diposisikan di antara dua lapis AMG dan 
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memberikan hasil yang sebanding dengan teknik original pada empat seri 

kasus.5,10,11 

 

 

      Gambar 3. Langkah-langkah prosedur simple limbal epithelial transplantation 

(a) biopsi limbus dari donor mata sehat, (b) konjungtivalperitomi 360 

derajat, (c) diseksi pannus, (d) kauterisasi scleral bed, (e) penempatan AMG 

pada permukaan okular, (f) memotong biopsi limbus menjadi potongan kecil 

pada Teflon block, (g) menempatkan donor limbus pada kornea, (h) 

pemberian fibrin glue untuk menguatkan transplantasi, (i) pemberian 

bandage contact lens 

Dikutip dari : Lal dkk5 

      

     Perbedaan mendasar antara SLET dan CLET yaitu bahwa SLET merupakan 

prosedur satu tahap dan tidak memerlukan ekspansi sel ex vivo maka dapat 

dilakukan dimana saja sehingga biayanya lebih murah. Sangwan et al 

membandingkan biaya antara CLET, SLET dan CLAU dengan temuan bahwa biaya 

CLET 8 kali lebih tinggi dibanding SLET dan CLAU. Menurut Vazirani et al 

penyebaran jaringan limbus donor pada seluruh permukaan kornea pada SLET 

memberi hasil yang lebih baik dibandingkan memposisikan donor di area yang 

dekat dengan limbus resipien seperti pada CLAU. SLET tidak menginduksi LSCD 
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iatrogenik pada mata donor dan relatif lebih mudah dipelajari oleh ahli bedah 

kornea. Baik prosedur SLET dan CLAU memungkinkan biopsi ulang bila 

membutuhkan transplantasi berulang.3-5,11,12   

     Risiko kegagalan SLET berkaitan dengan adanya simblefaron dan keratoplasti 

simultan. Penggunaan bandage contact lens ataupun membran amnion kedua tidak 

mempengaruhi risiko kegagalan SLET. Komplikasi terbanyak yaitu rekurensi fokal 

pannus yang tidak progresif ke pusat kornea dengan keberhasilan klinis (30.9%). 

5,9-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

II.3.2.2.6 Cultivated Oral Mucosal Epithelial Transplantation (COMET) 

     Pada kultur in vivo, sel punca mukosa oral autologus tumbuh dengan cepat 

dengan aktivitas proliferasi yang tinggi sehingga diharapkan sebagai sumber sel 

yang baik untuk rekonstruksi permukaan okular. Manfaat utama COMET yaitu 

sebagai sumber autologus sel progenitor sehingga tidak memerlukan penggunaan 

agen imunosupresif topikal ataupun sistemik untuk mencegah rejeksi imun 

postoperatif. Manfaat lain dari COMET dan teknik transplantasi epitel ex vivo 

lainnya yaitu epitelisasi segera permukaan okular setelah pembedahan.1,3 

     Nakamura et al mengemukakan bahwa pada COMET permukaan kornea yang 

terbentuk kurang transparan, dengan lebih banyak penghamburan cahaya dibanding 

mata yang mendapat transplantasi sel limbus. Pada penelitian Satake et al dengan 

masa penelitian rata-rata 25.5 bulan (rentang waktu 6-54.9 bulan), stabilitas 

permukaan kornea berkurang setelah 6 bulan dan terjadi neovaskularisasi kornea 

setelah bulan pertama post operasi. Nakamura et al membuat teori bahwa 

neovaskularisasi postoperatif terjadi karena dalam keadaan in vivo mukosa oral 

membutuhkan vascular bed untuk bertahan hidup. Chen et al menyebutkan bahwa 

kurangnya faktor antiangiogenik mungkin berkontribusi pada neovaskularisasi 

kornea perifer setelah COMET.1,3,4,6,8 

 

II.4 Alogaritma Tatalaksana Defisiensi Sel Punca Epitel Limbus 

 

     Berikut ini merupakan alogaritma tatalaksana LSCD : 
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Gambar 5. Alogaritma tatalaksana defisiensi sel punca epitel limbus 

 Keterangan: SC: Stem cell 
 Dikutip dari : Lužnik dkk4 

 

     Prinsip tatalaksana operatif LSCD yaitu memperbaiki malposisi palpebra dan 

adhesi forniks serta mengoptimalisasi lapisan air mata terlebih dahulu. Bila LSCD 

melibatkan aksis penglihatan, lakukan penilaian derajat LSCD. Pada LSCD parsial 

dan mengenai seperempat hingga sepertiga limbus, lakukan SSCE dengan atau 

tanpa AMT. Bila LSCD lebih dari sepertiga area limbus hingga LSCD total, 

tentukan lateralisasi apakah unilateral atau bilateral, terkait dengan sumber donor 

yang akan digunakan. Pada LSCD unilateral, CLAU atau auto-SLET menjadi 

pilihan utama.3-5,12 

Pada LSCD bilateral, nilai apakah pasien dapat dan bersedia mengkonsumsi 

agen imunosupresif sistemik jangka panjang. Bila pasien tidak dapat 

diimunosupresi maka dilakukan COMET. Bila pasien dapat diimunosupresi maka 

dipilih KLAL atau allo-SLET.  Bila gagal atau tidak tersedia, dilakukan allo-CLET.  

Bila terdapat sikatrik pada kornea, prosedur transplantasi sel limbus dapat diikuti 

dengan deep anterior lamellar keratoplasty atau keratoplasti penetrans untuk 

mencapai tajam penglihatan yang lebih baik.3-5,12 
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III. Simpulan 

     Defisiensi sel punca epitel limbus ditandai dengan neovaskularisasi, 

konjungtivalisasi dan defek epitel persisten. Keberhasilan terapi LSCD dipengaruhi 

oleh patologi yang mendasari, kondisi lapisan air mata dan palpebra, serta inflamasi 

permukaan okular. Tatalaksana fase akut ditujukan untuk mengontrol inflamasi. 

Metode pembedahan pada fase kronik dipilih berdasarkan luas area LSCD, 

lateralitas dan kondisi sistemik pasien. Pada LSCD bilateral total dengan 

permukaan okular basah dapat dipilih LR-CLAL, KLAL, CLET ataupun COMET. 

Pada LSCD unilateral total pilihan pertama yaitu CLAU atau SLET. SLET lebih 

sering digunakan karena lebih sederhana, lebih terjangkau dan tidak menginduksi 

LSCD iatrogenik pada mata donor.  
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