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CONJUNCTIVOCHALASIS MANAGEMENT USING MODIFIED 
CONJUNCTIVOPLASTY: A CASE REPORT 

 

ABSTRACT 
Introduction: Conjunctivochalasis is a chronic, loose and redundant bulbar 
conjunctiva, commonly found in elderly. Exact mechanisms of conjunctivochalasis 
remain unclear. Medical and surgical approach can be considered in symptomatic 
patients. Surgical treatment is necessary when medical approach is unsuccessful. The 
technique include conjunctival excision, cauterization, scleral fixation of conjunctiva, 
fibrin glue, and amniotic membrane graft. 

Purpose: To report modified conjunctivoplasty as a management for 
conjunctivochalasis. 

Case report:  A 52-year-old woman presented in Reconstruction, Oculoplasty, and 
Oncology Unit of Cicendo Eye Hospital, with chief complaint of loose membrane in 
both eyes for 4 years with epiphora and foreign body sensation. Patient was diagnosed 
with bilateral conjunctivochalasis. Conjunctivochalasis was repaired using modified 
conjunctivoplasty by combining cauterization with scleral fixation of conjunctiva,, and 
the patient treated postoperatively using Tobramycin-Dexamethasone 6x1 drop RLE, 
Vitamin A ointment 1x1 app RLE, Paracetamol 3x500 mg oral, and Ciprofloxacin 2x500 
mg oral. At one week, symptoms had improved and no complication was detected.  
Conclusion: Modified conjunctivoplasty appears to be an effective procedure and 
alternative choice for conjunctivochalasis management. 
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I. Pendahuluan  

Konjungtivokalasis adalah kondisi kronis pada konjungtiva yang tampak 

longgar dan bertumpuk terutama di bagian konjungtiva bulbar inferior. 

Konjungtivokalasis sering ditemukan pada lansia atau pada pasien dengan 

riwayat inflamasi kronis. Etiologi pasti dari konjungtivokalasis belum dapat 

ditegakkan. Kondisi ini seringkali tidak menimbulkan gejala pada pasien, namun 

dapat pula ditemukan keluhan seperti mata berair dan rasa tidak nyaman pada 

kasus yang lebih berat.1-3 

Konjungtivokalasis dapat ditatalaksana secara medikamentosa maupun 

pembedahan pada pasien dengan gejala simptomatik. Pemberian antihistamin, 

agen antiinflamasi, lubrikan dapat diberikan dengan tujuan mengurangi 

inflamasi permukaan okular. Apabila pemberian medikamentosa tidak mampu 

mengendalikan keluhan pasien, dapat dipertimbangkan tindakan pembedahan 

untuk membuang konjungtiva yang berlebih. Tindakan yang dapat diberikan 
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berupa eksisi konjungtiva, kauterisasi, radiofrekuensi, lem fibrin, fiksasi 

konjungtiva ke sklera, atau graft membran amnion dengan hasil yang 

memuaskan. Laporan kasus ini membahas teknik modifikasi konjungtivoplasti 

pada tatalaksana konjungtivokalasis.1-4 

II. Laporan kasus

Seorang wanita usia 52 tahun datang ke poli Rekonstruksi, Okuloplasti , dan 

Onkologi Pusat Mata Nasional RS Mata Cicendo pada tanggal 12 September 

2019 dengan keluhan terdapat selaput di kedua mata sejak 4 tahun SMRS. 

Keluhan disertai rasa mengganjal dan sering berair. Riwayat mata merah 

berulang dan trauma tidak ada. Terdapat riwayat operasi katarak pada mata kiri 

pada tahun 2017. Penyakit diabetes mellitus dan hipertensi tidak ditemukan pada 

pasien ini.  

Gambar 2.1  Segmen anterior pra operasi 
Sumber : PMN RS Mata Cicendo 

Pada pemeriksaan oftalmologis tanggal 12 September 2019 didapatkan visus 

mata kanan 0.1 dengan pinhole tetap dan visus mata kiri 0.32 dengan pinhole 

0.5. Kedudukan bola mata kanan dan kiri ortotropia. Gerakan bola mata pada 

kedua mata baik ke segala arah. Tekanan bola mata dengan pengukuran non-

contact tonometer pada mata kanan dan kiri 18. Pemeriksaan segmen anterior 

mata kanan ditemukan konjungtivokalasis pada konjungtiva bulbi, kornea jernih, 

lensa agak keruh, dan lainnya dalam batas normal. Pemeriksaan segmen anterior 

mata kiri ditemukan konjungtivokalasis pada konjungtiva bulbi, kornea jernih, 

lensa tanam intraokular, dan lainnya dalam batas normal. Hasil pemeriksaan 

segmen posterior dengan funduskopi pada kedua mata dalam batas normal. 
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Pasien didiagnosis dengan konjungtivokalasis ODS, katarak senilis imatur OD, 

dan pseudofakia OS. Pasien direncanakan tindakan konjungtivoplasti ODS pada 

tanggal 29 September 2019. 

Tindakan operasi dilakukan pada tanggal 29 September 2019 dalam anastesi 

umum, kemudian dilakukan tindakan aseptik dan pemasangan duk steril. 

Konjungtiva inferior yang berlebih diangkat dan dipisahkan dengan forcep 

anatomis, selanjutnya dilakukan kauterisasi dan koagulasi menggunakan kauter 

bipolar sekitar 3-5 mm di bawah limbus agar tercapai penyusutan dari 

konjungtiva. Sisa koagulasi konjungtiva dibersihkan. Tampak konjungtiva 

terekspos, kemudian konjungtiva dijahit ke sklera sekitar 8 mm dari limbus 

menggunakan Vicryl 8.0 dengan jahitan secara interrupted. Tahapan prosedur 

operasi dapat dilihat pada gambar 2.2. 

Gambar 2.2  Tahapan prosedur operasi a) konjungtiva inferior diangkat 
dan dipisahkan , b) dilakukan klem dan kauterisasi pada konjungtiva; c) 

konjungtiva yang terkoagulasi dibuang; d) dan e) penjahitan konjungtiva ke 
sklera dengan Vicryl 8.0 secara interrupted; f) konjungtiva terjahit   

Sumber : PMN RS Mata Cicendo 
 

b c a 

d e f 
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Pemeriksaan oftalmologis satu hari pasca operasi pada kedua mata 

ditemukan blefarospasme pada palpebra superior, perdarahan subkonjungtiva 

dan hecting intak pada konjungtiva bulbi, tidak ditemukan perdarahan aktif. 

Pasien mendapatkan terapi tetes mata Tobramisin-Deksametason 6x1 tetes ODS, 

salep Vitamin A 1x1 aplikasi ODS, Parasetamol 3x500 mg oral, dan 

Ciprofloxacin 2x500 mg oral. Pasien diperbolehkan rawat jalan dan disarankan 

kontrol ke poliklinik Rekonstruksi, Okuloplasti, dan Onkologi satu minggu yang 

akan datang. 

 

 
Gambar 2.3 Segmen anterior pasca operasi hari 1 a) OD b) OS 

Sumber : PMN RS Mata Cicendo 
 

Pemeriksaan oftalmologis satu minggu pasca operasi pada kedua mata 

ditemukan hecting intak pada konjungtiva bulbi, dengan keluhan mata berair dan 

rasa mengganjal sudah tidak ada. Pasien mendapat terapi Lyteers 6x1 tetes ODS, 

Tobramisin-Deksametason tetes mata 6x1 tetes ODS, dan disarankan kontrol 2 

minggu yang akan datang. Prognosis quo ad vitam pada pasien ini adalah bonam, 

quo ad fungtionam adalah ad bonam, quo ad sanationam adalah ad bonam. 
 

  
Gambar 2.4 Segmen anterior pasca operasi 1 minggu a) OD b) OS 

Sumber : PMN RS Mata Cicendo 

a b 

a b 
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III. Diskusi 

Konjungtivokalasis adalah gangguan kronis pada konjungtiva, dimana 

terdapat konjungtiva bulbar yang longgar dan bertumpuk terutama di bagian 

konjungtiva bulbar inferior. Konjungtivokalasis dapat terjadi secara bilateral, 

seperti yang ditemukan pada pasien ini. Etiologi dari konjungtivokalasis belum 

dapat ditegakkan secara pasti, dengan faktor risiko yang diajukan yaitu penuaan 

konjungtiva, friksi mekanik, dan inflamasi permukaan okular. Penelitian oleh 

Marmalidou dkk. menyatakan bahwa konjungtivokalasis sering ditemukan pada 

usia tua dan wanita, sesuai dengan demografi pasien.2-5 

 Gejala pada konjungtivokalasis yaitu rasa mengganjal, mata berair, buram, 

lelah, dan perdarahan subkonjungtival. Pada pasien ditemukan gejala yaitu 

adanya selaput pada kedua mata, mata berair, dan mengganjal. 

Konjungtivokalasis tanpa gejala pada sebagian besar kasus tidak memerlukan 

penanganan, namun bila sudah memberikan keluhan dapat diberikan pendekatan 

medikamentosa maupun pembedahan.1,3,4  

Tatalaksana awal dari konjungtivokalasis yaitu dengan medikamentosa. 

Tujuan dari terapi medikamentosa yaitu mengurangi inflamasi permukaan 

okular, memperbaiki lubrikasi, dan menurunkan iritasi. Terapi yang dapat 

dipertimbangkan pada konjungtivokalasis yaitu pemberian air mata buatan, 

lubrikan, dan steroid topikal, dengan memperhatikan dan memperbaiki kelainan 

permukaan okular lainnya. Terapi pembedahan dilakukan pada 

konjungtivokalasis ketika terapi medikamentosa tidak dapat mengatasi keluhan 

pasien. Pada pasien ini dipertimbangkan untuk dilakukan tindakan pembedahan 

karena tingkat keparahan dari lipatan konjungtiva dan lamanya keluhan yang 

telah dirasakan oleh pasien.2-4 

Berbagai metode pembedahan diajukan untuk tatalaksana 

konjungtivokalasis. Dari literatur dijelaskan mengenai teknik eksisi konjungtiva 

dengan penjahitan secara kontinu. Penggunaan graft membran amnion 

digunakan untuk menutup konjungtiva pasca eksisi, yang bertujuan untuk 

epitelisasi dan mengurangi terbentuknya sikatrik. Penggunaan radiofrekuensi 

dijelaskan dalam penelitian oleh Trivli dkk dengan hasil yang baik pasca operasi.  
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Reseksi konjungtiva dijelaskan dalam berbagai literatur, dengan tambahan 

penggunaan lem fibrin pasca reseksi masih dalam tahap penelitian.4-6 

 
Gambar 3.1 Teknik operasi dengan kauterisasi : a) konjungtiva 

dipisahkan b) kauterisasi dengan kauter bipolar 
Sumber : Arenas dkk10 

 
Teknik fiksasi konjungtiva pada sklera dilakukan dengan penjahitan 

langsung menggunakan benang absorbable secara interrupted,dengan tujuan 

inflamasi dari penjahitan akan memperkuat penempelan konjungtiva pada dasar 

sklera. Korn dkk menggunakan kauterisasi atau konjungtivoplasti termal untuk 

mereduksi konjungtiva yang berlebih, koagulasi, dan penempelan pada 

episklera, dengan waktu penyembuhan cepat, instrumen sederhana, dan keluhan 

pasca operasi minimal. Penelitian oleh Caglayan dkk. menunjukkan bahwa 

kauterisasi merupakan tindakan efektif dibandingkan medikamentosa saja. 

Teknik laser termal jarak dekat dikemukakan oleh Yang dkk dengan hasil tanpa 

perdarahan dan komplikasi, waktu operasi lebih singkat, kosmetik lebih baik, 

dan penyembuhan lebih cepat.4,7-9 

Penelitian mengenai teknik dengan kauter bipolar dijelaskan oleh Arena 

dkk. dengan hasil tidak terbentuk sikatrik. Tidak ditemukan perbedaan 

signifikan pada pasien dengan teknik kauterisasi dan eksisi dalam penelitian oleh 

Caramello dkk. Perbandingan konjungtivoplasti secara eksisi dengan kauterisasi 

tidak menunjukkan perbedaan signifikan dalam penelitian oleh Santiago dkk. 

Pada pasien dilakukan teknik konjungtivoplasti modifikasi dengan 

menggabungkan teknik kauterisasi dan fiksasi konjungtiva pada sklera, dengan 

hasil post operasi yaitu perbaikan dari gejala dan tidak ditemukan komplikasi, 

adhesi lebih kuat dan meminimalisir kemungkinan rekurensi, sesuai dengan 
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penelitian oleh Qiu dkk. yang menggunakan teknik kombinasi eksisi dan 

kauterisasi pada 36 pasien dengan perbaikan gejala pada follow up 3 bulan.10-13 

  
Gambar 3.2 Teknik eksisi konjungtiva : a) konjungtiva ditandai bentuk 
bulan sabit dan dieksisi dengan forcep Westcott,  b) konjungtiva dijahit  

Sumber : Macsai dkk5 

 

Prognosis quo ad vitam pada pasien adalah ad bonam karena 

konjungtivokalasis adalah kelainan lokal pada mata dan tidak mengancam jiwa. 

Prognosis quo ad functionam adalah ad bonam karena perbaikan dari keluhan 

pasien. Prognosis quo ad sanationam adalah ad bonam karena sebagian besar 

konjungtivokalasis yang sudah dilakukan tindakan operasi tidak muncul 

kembali.2,4,5 

 

IV. Kesimpulan  

Modified conjunctivoplasty dapat menjadi prosedur yang efektif dalam 

penatalaksanaan konjungtivokalasis dan dapat menjadi pilihan alternatif pada 

kondisi konjungtivokalasis yang tidak dapat ditangani secara medikamentosa.  
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