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Penatalaksanaan defek setelah eksisi ”Kissing Nevus” 

dengan Full Thickness Skin Graft 

 

Abstract 

 

Introduction : Kissing nevus, which also known as divided nevus, is a rare congenital nevi 

occurs on corresponding areas of the upper and lower eyelids of one eye, such that both nevus 
lesion appose becoming one large lesion when the eyelids are closed. Kissing nevus can have 

cosmetic and functional disorder. Full thickness skin graft after excision nevus considered as 

one of reconstruction options for kissing nevus lesion. 
Purpose : to report full thickness skin graft as an option for reconstruction after excision 

kissing nevus 
Case report : A 33 years  old woman came to Cicendo Eye Hospital with chief complaint 
mass on her right eyelid since she was born. Visual acuity on right eye wa s  0,4 and left 
eye 1,0. From ophthalmologic examination showed black round hairy mass sized 4 cm x 2 
cm on her upper right eyelid and sized 5 cm x 1 cm on her lower right eyelid. She felt less 
confident with her appearance. Patient was diagnosed as kissing nevus and underwent 
excision followed by full thickness skin graft. Graft was harvested  from supraclavicular area. 
Graft was placed over the wound and sutured with the dermis side down.. Examination on 
the first and second day after surgery showed graft and suture were intact with pale 
color. Tenth day after surgery, graft and suture were intact, and had similar color with 
surrounding skin. Then suture was removed. Histology examination revealed intradermal 
nevus. 
Conclusion : Eyelid defect after excision kissing nevus can be managed with  full thickness 
skin graft. Reconstructions for the defect after excision depend on clinical manifestation, and 
consider skills and experience of surgeon. 
Keyword : Kissing nevus,reconstruction, full thickness skin graft 

 

I.   Pendahuluan 

     Lesi melanosit pada kulit berasal dari tiga sumber yaitu sel nevus, melanosit dermal, 

dan epidermal melanosit. Nevus adalah suatu lesi neoplasma jinak pada kulit yang 

bersifat  hamartomatous akibat proliferasi sel-sel melanosit. Nevus pada kelopak mata 

dapat terjadi sejak lahir atau secara klinis baru terlihat saat masa kanak-kanak yang 

kemudian akan mengalami peningkatan pigmentasi pada masa remaja dan dewasa 

muda. Nevus yang berdiameter lebih dari 20 cm disebut sebagai giant congenital 

melanotic nevi. Risiko melanoma pada nevus kongenital berbanding lurus dengan 

ukuran nevus. Follow-up yang ketat dan tindakan eksisi pada nevus kongenital sangat 

disarankan.1,2  
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     Kejadian nevus kongenital terjadi 1% pada bayi baru lahir dan jarang timbul sebagai 

suatu bentuk kissing nevus. Kissing nevus, disebut juga dengan divided nevus adalah 

lesi nevus kongenital yang terdapat pada area kelopak mata atas dan bawah yang saling 

berkaitan pada satu mata, sehingga saat menutup mata lesi tersebut akan bergabung 

membentuk satu lesi nevus yang besar. Kissing nevus pertama kali dilaporkan oleh 

Fuchs pada tahun 1919, meskipun merupakan tumor jinak yang tidak membahayakan 

namun dapat menimbulkan masalah fungsional dan kosmetik.3,4 

     Eksisi kissing nevus dapat menimbulkan defek yang meliputi kelopak atas dan 

bawah, sehingga diperlukan tindakan rekonstruksi untuk menutup defek tersebut. 

Berbagai prosedur rekonstruksi kelopak mata dapat dilakukan tergantung ukuran dan 

kedalaman defek, keterlibatan kantus, sistem lakrimal dan pengalaman operator. 

Tujuan laporan kasus ini untuk mengetahui tatalaksana yang tepat pada kasus kissing 

nevus .3,5  

II. Laporan Kasus 

     Seorang wanita berusia 33 tahun datang ke Poliklinik Rekonstruksi, Onkologi dan 

Okuloplasti RS Mata Cicendo pada 22 Agustus 2019 dengan keluhan utama benjolan 

berwarna hitam berambut pada mata kanan yang muncul sejak lahir. Benjolan 

dirasakan semakin membesar secara perlahan. Selama 5 tahun terakhir, kelopak mata 

kanan dirasakan semakin turun. Benjolan tidak mudah berdarah, tidak terasa nyeri, dan 

tidak ada keluhan penglihatan buram. Riwayat trauma, riwayat operasi, riwayat 

keluhan yang sama pada keluarga tidak ada. Pekerjaan pasien ibu rumah tangga dan 

tidak ada riwayat paparan sinar matahari lama. Pasien belum pernah melakukan 

pengobatan sebelumnya terkait keluhan tersebut. 

     Pemeriksaan fisik didapatkan status generalis dalam batas normal dengan tekanan 

darah 110/70 mmHg, frekuensi nadi 84 x/menit dan frekuensi pernafasan 24 x/menit. 

Pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus mata kanan 0,4 dan visus mata kiri 1.0, 

posisi kedua bola mata orthotropia dan gerak bola mata baik ke segala arah. Tekanan 

intraokular palpasi normal pada kedua mata. Pada pemeriksaan segmen anterior mata 
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kanan, kelopak mata atas tampak menurun menutup seluruh mata dan ditemukan massa 

tumor berwarna hitam ukuran 4 x 2 cm pada palpebra superior dan 5 x 1 cm pada 

palpebra inferior, masing - masing mencapai margo palpebra dan saling beraposisi satu 

sama lain, batas tegas, konsistensi kenyal, terdapat rambut pada permukaan massa, 

tidak dapat digerakkan, dan tidak terdapat nyeri. Kedua massa terletak dengan posisi 

sejajar atas dan bawah, sehingga saat kelopak mata tertutup tampak sebagai satu 

kesatuan massa. Pemeriksaan segmen anterior mata kiri dalam batas normal. Segmen 

posterior kedua mata dalam batas normal. 

 

 

 

      

 

      

 

Gambar 2.1 Kissing nevus pada mata kanan pasien 
                 Sumber : RS Mata Cicendo 

 

     Pasien didiagnosis dengan kissing nevus palpebra superior et inferior mata kanan, 

kemudian direncanakan tindakan eksisi nevus dengan pemeriksaan patologi anatomi 

dan rekonstruksi palpebra superior dan inferior mata kanan dalam narkose umum (NU). 

Operasi dilakukan pada tanggal 3 September 2019, dilakukan eksisi massa pada 

palbebra superior dan inferior. Teknik operasi yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1) dilakukan penyuntikan Lidokain HCl 20 mg dan Adrenalin 12.5 mcg secara 

infiltratif sekitar lesi di palpebra superior dan inferior; 2) dilakukan eksisi nevus sekitar 

lesi palpebra superior dan inferior dengan blade no. 15; eksisi dilakukan sebersih 

mungkin sampai seluruh ketebalan dermis; 3) perdarahan dikontrol dengan kauter 

bipolar; 4) dilakukan pengukuran defek, pemberian marker kemudian pengambilan 
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graft pada regio supra clavicula; 5) Dibuat insisi berbentuk segi enam pada area supra 

clavicula, kemudian graft diambil dengan menggunakan skalpel dan jaringan subkutis 

dari graft dibersihkan sampai didapat lapisan dermis. Area supra clavicula dijahit 

interrupted dengan menggunakan benang silk 4-0; 6) dilakukan penjahitan graft pada 

area defek dengan vicryl 4-0 secara interrupted, dilakukan penjahitan dressing diatas 

graft; 7) Diberikan salep kloramfenikol dan ditutup dengan kassa steril yang telah 

dibasahi larutan NaCl 0,9%; 8) Sediaan  jaringan massa nevus dilakukan pemeriksaan 

patologi anatomi.  

 

Gambar 2.2 Durante operasi (a) setelah eksisi nevus; (b) setelah pemasangan graft 

                   Sumber : RS Mata Cicendo 

 

     Pasca operasi pasien ditatalaksana dengan ciprofloksasin tablet 2x500 mg, 

parasetamol tablet 3x500 mg, dan chloramphenicol-polymyxin B sulfate salep mata 

3xOD. Evaluasi satu hari pasca operasi tidak ada keluhan, pemeriksaan oftalmologis 

mata kanan menunjukan edema minimal, jahitan dan graft yang intak, berwarna pucat 

dibandingkan kulit disekitarnya dan perdarahan aktif tidak ada. Terapi masih tetap 

dilanjutkan. Evaluasi hari kedua dan ketiga pasca operasi masih didapatkan gambaran 

yang sama seperti hari pertama. Evaluasi hari keempat didapatkan gambaran hecting 

intak, graft intak berwarna pink dan sebagian kecil berwarna menyerupai kulit 

(a) (b) 
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sekitarnya. Pasien dapat dilakukan rawat jalan dan terapi masih dilanjutkan dengan 

pemberian kompres Na Cl 0,9%. 

     Pasien kontrol ke poliklinik ROO satu minggu pasca operasi tanggal 10 September 

2019, pasien mengatakan tidak ada keluhan. Pemeriksaan oftalmologis graft dan 

hecting intak, warna graft sebagian besar hampir menyerupai warna kulit sekitarnya, 

dan dilakukan pengangkatan jahitan seluruhnya. Hasil pemeriksaan patologi anatomi 

menunjukkan gambaran intradermal nevus. 

 

 

Gambar 2.3 Follow – up pasca operasi (a) hari ke-1, (b) hari ke-2; (3) hari ke-4; (d) hari ke-7 
              Sumber: RS Mata Cicendo 

(a) (b) 

(c) (d) 
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     Prognosis pada pasien ini quo ad vitam ad bonam karena pada hasil pemeriksaan 

patologi anatomi didapatkan gambaran intradermal nevus dan tidak menunjukkan suatu 

keganasan. Quo ad functionam dubia ad bonam karena berdasarkan follow-up terakhir 

terlihat graft tumbuh dengan baik. Evaluasi yang ketat diperlukan untuk melihat 

komplikasi jangka panjang. Qua ad sanationam dubia karena masih terdapat 

kemungkinan terjadi rekurensi setelah tindakan eksisi. 

III. Diskusi 

     Kissing nevus atau divided nevus, adalah suatu bentuk nevus kongenital yang jarang 

terjadi dan biasanya terdapat pada area kelopak mata atas dan bawah dan berdekatan 

pada satu mata, sehingga saat menutup mata lesi tersebut akan bertemu dan membentuk 

satu lesi nevus yang besar. Kissing nevus terbentuk selama masa embriologi sebagai 

lesi tunggal, ketika kelopak mata masih menyatu, setelah migrasi melanoblast dari 

neural crest ke epidermis (minggu ke 12–14 kehamilan). Saat kelopak mata terbagi 

dua pada usia kehamilan 24 minggu, nevus akan terbagi menjadi dua. Nevus akan 

mengalami evolusi semasa hidup dalam tiga tahap yaitu, junctional, compound dan 

dermal. Pada anak nevus biasanya muncul sebagai junctional nevus, yang bersifat rata, 

makula berpigmen, dekade kedua nevus menjadi compound yang bersifat papul 

berpigmen dan permukaan yang meninggi, selanjutnya epitel pigmen akan menghilang 

tetapi tetap tinggi permukaannya, pada usia 70 tahun semua nevus akan menjadi dermal 

nevus dan akan kehilangan pigmentasi. Nevus secara klinis ukurannya bervariasi, dan 

dikategorikan dalam tiga kelompok berdasarkan diameter maksimal lesi yaitu lesi kecil 

(< 1,5 cm), lesi sedang (1,5-20 cm), lesi besar (> 20 cm).1,6,7 

     Kissing nevus dapat menimbulkan masalah secara kosmetik dan fungsional. 

Masalah kosmetik menimbulkan stress psikologik dan kurang percaya diri bagi pasien 

sedangkan masalah fungsional yang ditimbulkan yaitu ptosis mekanik, ektropion, 

epifora, dan ambliopia deprivatif. Perubahan kissing nevus menjadi ganas jarang 

terjadi, karena umumnya berukuran kecil – sedang, hanya nevus yang berukuran > 20 

cm yang berisiko menjadi ganas. Jacobs dkk dalam penelitiannya menyatakan risiko 
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terjadinya keganasan pada nevus tergantung pada ukurannya, kongenital nevus dapat 

berubah bentuk menjadi ukuran > 20 cm sekitar 5 % - 40% tergantung lamanya follow-

up yang dilakukan. 3,8 

     Pasien didiagnosis kissing nevus berdasarkan anamnesis mengeluhkan benjolan 

berwarna hitam, berambut pada kelopak atas dan bawah mata kanan yang muncul sejak 

lahir, semakin membesar secara perlahan dan dalam 5 tahun ini dirasakan kelopak mata 

kanan semakin menurun. Saat kedua mata menutup kedua massa tampak sebagai satu 

nevus berukuran besar. Pasien merasa kurang percaya diri akibat massa tersebut. 

Pemeriksaan fisik ditemukan massa ukuran 4 x 2 cm pada palpebra superior dan 5 x 1 

cm pada palpebra inferior, masing - masing mencapai margo palpebra dan saling 

beraposisi satu sama lain, batas tegas, konsistensi kenyal, terdapat rambut pada 

permukaannya.  

     Tindakan rekonstruksi kelopak mata memerlukan penilaian yang komprehensif 

terhadap struktur kelopak mata yang terlibat seperti lamella anterior, lamella posterior, 

tendon kantus, kanalikuli, dan otot levator palpebra. Observasi bukan merupakan 

strategi penatalaksanaan yang tepat pada beberapa kasus kissing nevus, karena alasan 

kosmetik maupun fungsional (ektropion, ptosis, epifora). Prinsip dari tindakan 

rekonstruksi untuk penutupan defek pada kelopak mata setelah eksisi nevus diharapkan 

selalu memperhatikan skin tension pada kelopak mata, simetrisitas dengan mata 

kontralateral, meminimalisasi kerusakan jaringan, dan mempertahankan tarsus tetap 

intak. Pada pasien ini dilakukan tindakan eksisi massa nevus atas indikasi telah terjadi 

ptosis dan gangguan kosmetik.9,10  

     Berbagai macam teknik rekonstruksi untuk menangani kissing nevus tergantung dari 

ukuran defek dan tingkat kedalamannya yaitu sebagai berikut : penjahitan langsung, 

flap lokal (skin flap, musculocutaneus flap, skin transposition flap), supratrochlear 

island flap, SMAS-pedicled flap, reversal superficial temporal artery flap, expanded 

frontal flap, dan full-thickness skin graft. Huang et al mengevaluasi beberapa pilihan 

teknik pembedahan dan menyimpulkan pilihan pembedahan untuk kissing nevus 

sebagai berikut : (1) penjahitan langsung jika ukuran nevus kurang dari 1/3 panjang 
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kelopak mata; (2) local skin flap jika ukuran nevus antara 1/3 – 1/2 panjang kelopak 

mata; (3) rekonstruksi secara bertahap atau dikombinasikan dengan skin graft jika 

ukuran nevus lebih dari 1/2 panjang kelopak mata. Pasien ini setelah dilakukan eksisi 

nevus didapatkan defek pada lamella anterior kelopak mata atas dan bawah yang 

besarnya lebih dari 1/2 panjang kelopak mata, sehingga tidak dapat dilakukan 

penjahitan langsung kelopak mata. Flap didefinisikan sebagai pengganti jaringan kulit 

dan subkutan yang hilang berisi asupan darah, dan di cangkok ke daerah donor yang 

terletak disekitar flap sedangkan graft didefinisikan sebagai suatu pengganti jaringan 

kulit yang hilang dan tidak mempunyai asupan darah dan diletakkan jauh dari daerah 

donor. Asupan darah pada graft tergantung dari vaskularisasi recipient bed. Pilihan 

rekonstruksi pada  keadaan seperti ini dapat dilakukan dengan teknik rekonstruksi 

menggunakan skin graft. Pada pasien dilakukan tindakan rekonstruksi dengan skin 

graft dengan pertimbangan defek setelah eksisi nevus cukup besar dan tidak dapat 

dilakukan penjahitan primer. 6,8,11  

     Skin graft dibagi menjadi dua kategori yaitu full thickness dan split thickness. Full 

thickness skin graft terdiri dari epidermis dan seluruh dermis sedangkan split thickness 

skin graft terdiri dari epidermis dan sebagian dermis. Full thickness skin graft diambil 

dengan menggunakan diseksi tajam menggunakan skalpel, dan ketebalan dari graft 

ditentukan dari daerah tubuh tempat donor diambil. Split thickness graft hanya 

mengambil sebagian dari dermis dan tetap meninggalkan sisa dermis pada daerah 

donor untuk beregenerasi. Daerah yang paling baik untuk mengambil full thickness 

skin graft yaitu post auricular, supra clavicular, supra palpebral, ante cubital, volar 

wrist, lower abdominal dan inguinal. Penelitian Rathore dkk mengenai full thickness 

skin graft pada daerah periokular, mengambil 44% daerah supraclavicular sebagai 

tempat pengambilan donor. Pada penelitian tersebut didapatkan hasil tingkat ketahanan 

graft yang sangat baik, posisi kelopak mata yang baik, dan warna graft yang sesuai 

dengan kulit aslinya. 12,13 

     Pasien ini menggunakan full thickness skin graft yang diambil dari regio supra 

clavicula dengan pertimbangan vaskularisasi area periokular donor yang cukup baik 
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dan rendahnya angka kejadian kontraktur pasca full thickness skin graft. Regio 

periokular baik untuk dilakukan tindakan skin graft karena kaya akan suplai pembuluh 

darah yang akan membantu pertumbuhan kapiler baru dan produksi kolagen yang 

berperan dalam kesuksesan penempelan graft. Full thickness skin graft telah digunakan 

sejak lama dalam rekonstruksi kelopak mata pasca pengangkatan tumor, trauma dan 

luka bakar. Rekonstruksi dengan full thickness skin graft pada daerah dengan area kulit 

yang lebih tipis akan memberikan hasil yang lebih baik dalam warna maupun 

teksturnya. 5,10,13  

    Skin graft memerlukan berbagai tahap penyembuhan untuk mendapatkan hasil yang 

baik pada recipient bed. Terdapat beberapa metode untuk mempertahankan graft pada 

recipient bed selama beberapa hari, dengan memastikan graft tidak terangkat dari 

recipient bed akibat hematom dibawahnya yaitu dengan penggunaan dressing diatas 

graft setelah dilakukan penjahitan graft pada recipient bed. Dressing akan 

mempertahankan posisi yang baik antara graft dan recipient bed. Evaluasi vaskularisasi 

recipient bed merupakan hal penting sebelum dilakukan tindakan full thickness skin 

graft, untuk memastikan tingkat ketahanan graft. Full thickness skin graft sebaiknya 

tidak ditempatkan pada daerah dengan jaringan avaskular yang luas, tendon yang 

terekspos keluar, tulang rawan maupun tulang. 11,12 

     Prinsip perawatan luka setelah pemasangan graft adalah mencegah perdarahan, 

infeksi dan mempertahankan ketahanan graft. Evaluasi yang dinilai pasca 

pencangkokan full thickness skin graft yaitu perlekatan graft, nekrosis, infeksi, 

perdarahan, ektropion, hipertrofi graft, dan hipopigmentasi. Selain itu juga dinilai 

posisi kelopak mata, warna graft dibandingkan dengan warna kulit sekitar, dan bentuk 

graft secara kosmetik. Graft pada pasien ini cukup baik, tidak terdapat nekrosis, 

infeksi, perdarahan. Follow-up lebih lanjut pada pasien ini diperlukan untuk menilai 

ketahanan graft.11,13 
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IV. Kesimpulan 

     Kissing nevus adalah suatu bentuk nevus kongenital pada kelopak atas dan bawah 

yang dapat menimbulkan masalah fungsional dan kosmetik bagi pasien. 

Penatalaksanaan dengan tindakan bedah berupa eksisi menjadi pilihan utama dalam 

kasus tersebut. Berbagai tindakan rekonstruksi untuk defek yang disebabkan setelah 

tindakan eksisi harus disesuaikan dengan kondisi klinis pasien seperti ukuran luas lesi, 

keterlibatan struktur lain di periokular dengan mempertimbangkan keahlian dan 

preferensi operator agar menghasilkan hasil dengan kosmetik dan fungsi yang baik.      
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