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Epithelial Ingrowth after Laser-Assisted In Situ Keratomileusis Surgery 

 

Abstract 

Introduction Epithelial ingrowth is abnormal epithelial cells that invade the space 

between the corneal flap and stromal bed.  Prevalence of epithelial ingrowth 

following primary Laser-Assisted In Situ Keratomileusis (LASIK) is estimated 

between 0% and 3.9%. Epithelial ingrowth is asymptomatic, but it can cause glare, 

astigmatism, reduced vision, irregular surface with dry spots, flap melting, and 

scarring in a minority (0.92%) of cases. Principal management of epithelial 

ingrowth is removing the epithelial cells that invade the space between corneal flap 

and stromal bed. 

Purpose To report a case of epithelial ingrowth developed 18 months after 

Femtosecond LASIK surgery in Cicendo Eye Hospital. 

Case A 37-years-old male came to Cicendo Eye Hospital with the chief complain 

blurred vision of right eye since 1 years ago. He had history of Femtosecond LASIK 

surgery 18 months before symptoms appeared. His visual acuity after Femtosecond 

LASIK surgery was improved to 1.0 and started to decrease 6 months after the 

surgery. Ophthalmological examination revealed right eye visual acuity was 0.2. 

Anterior segment examination of the right eye revealed epithelial ingrowth in the 

cornea. He undergo flap reopening, epithelial debridement and flap hecting for the 

right eye. 

Conclusion Epithelial ingrowth is a rare, but serious, vision-threatening 

complication after ocular surgery. Management of epithelial ingrowth is focused 

on surgical removal of involved tissues.  

Keyword Epithelial ingrowth, LASIK, Femtosecond LASIK  

 

I. Pendahuluan 

Epithelial ingrowth adalah adanya pertumbuhan sel epitel kornea di daerah 

yang tidak seharusnya. Epithelial ingrowth dapat terjadi setelah operasi LASIK 

dimana terjadi pertumbuhan sel epitel pada permukaan antara flap LASIK dan 

permukaan stroma pada kornea pasien. Hal ini merupakan salah satu bentuk 
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komplikasi yang jarang terjadi setelah operasi mata. Epithelial ingrowth terjadi 

paling umum setelah ekstraksi katarak intrakapsular dan sangat jarang terjadi 

setelah fakoemulsifikasi. Epithelial ingrowth pernah dilaporkan setelah trauma dan 

jenis operasi mata lainnya, termasuk trauma tembus pada mata, keratoplasti, operasi 

katarak dan pterigium. Prevalensi epithelial ingrowth setelah LASIK sangat rendah, 

diperkirakan antara 0% dan 3,9%, namun risikonya meningkat secara signifikan 

hingga 10% - 20% ketika flap diangkat untuk dilakukan perawatan ulang.1-3 

Manifestasi klinis epithelial ingrowth disebabkan adanya sel epitel kornea yang 

memiliki akses ke arah lingkungan intraokular dan mengakibatkan proliferasi sel-

sel epitel pada permukaan struktur intraokular seperti kornea posterior, sudut bilik 

mata depan, badan siliar, iris dan kapsul lensa. Sel epitel permukaan yang 

menginvasi struktur intraokular, seperti kornea, iris, badan siliar, kapsul lensa dapat 

menyebabkan dekompensasi kornea, uveitis anterior kronik, dan glaukoma 

sekunder sudut tertutup yang sulit diatasi.  Hal ini dapat mengancam penglihatan 

dan ditandai dengan adanya pertumbuhan sel-sel epitel yang menyebar di seluruh 

jaringan ruang anterior bola mata. Insidensi komplikasi ini berkisar antara 0,08% 

hingga 0,12% untuk operasi katarak ekstrasapsular atau intrakapsular dan telah 

dilaporkan dengan insidensi 0,27% setelah operasi penetrating keratoplasty. 

Laporan kasus ini membahas mengenai kejadian epithelial ingrowth pada pasien 

yang telah menjalanai operasi LASIK 18 bulan sebelumnya di Pusat Mata Nasional 

Rumah Sakit Mata Cicendo.2, 4, 5  

 

II. Laporan Kasus 

Seorang laki-laki usia 37 tahun datang ke Poliklinik Infeksi dan Imunologi Pusat 

Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo pada tanggal 11 Oktober 2019 dengan 

keluhan mata kanan buram sejak 1 tahun yang lalu. Keluhan dirasakan semakin 

parah 1 bulan terakhir. Keluhan disertai munculnya bercak berwarna putih pada 

mata pasien. Keluhan  juga disertai mata menjadi mudah lelah dan rasa mengganjal 

pada mata kanan pasien. Riwayat kelilipan dan trauma disangkal oleh pasien.  

Pasien memiliki riwayat operasi LASIK 18 bulan sebelumnya di Rumah Sakit 

Mata Cicendo. Operasi LASIK dilakukan atas keinginan pasien karena tidak ingin 
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menggunakan kacamata. Jenis operasi LASIK yang dijalani pasien adalah 

Femtosecond LASIK. Visus dasar pasien sebelum operasi Femtosecond LASIK 

untuk mata kanan dan kiri adalah1/60 dan dengan menggunakan koreksi S -9.50 C 

-2.00 X 180 visusnya menjadi 0.8. Visus dasar pasien meningkat menjadi 1.0 

setelah operasi Femtosecond LASIK. Riwayat operasi mata selain Femtosecond 

LASIK disangkal oleh pasien. 

Pemeriksaan status generalis pasien dan tanda vital dalam batas normal. 

Pemeriksaan oftalmologis untuk tajam penglihatan mata kanan 0.2 pin hole 0.63 

dan mata kiri 1.0. Pemeriksaan tekanan bola mata dengan palpasi dalam batas 

normal dan dengan menggunakan Non-Contact Tonometry (NCT) pada mata kanan 

sulit dilakukan dan pada mata kiri adalah 15.  

Pemeriksaan segmen anterior pada mata kanan didapatkan palpebra superior dan 

inferior serta konjungtiva dalam keaadaan tenang. Pemeriksaan segmen anterior 

pada kornea mata kanan  didapatkan adanya pertumbuhan jaringan putih keabuan 

diantara flap LASIK dan permukaan stroma. Pemeriksaan bilik mata depan sebelah 

kanan didapatkan Van Herrick grade III dengan flare cell negatif. Pupil mata kanan 

bulat dengan refleks cahaya +/+, iris tidak memiliki sinekia dan lensa dalam 

keadaan jernih. Pemeriksaan segmen anterior mata kiri didapatkan dalam batas 

normal.  

 

(A)  (B)  

Gambar 2.1 (A) & (B) Pemeriksaan segmen anterior pada mata kanan dengan 

biomikroskop lampu celah pre operasi 

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan oftalmologis, ditegakkan diagnosa kerja pada 

pasien dengan Epithelial Ingrowth mata kanan pasca Femtosecond LASIK. Pasien 
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kemudian dilakukan tatalaksana dengan pembukaan kembali flap LASIK, 

pembuangan jaringan epithelial ingrowth, dan penjahitan flap LASIK mata kanan 

dalam narkose umum. Prognosis pada pasien ini quo ad vitam ad bonam, quo ad 

functionam dubia ad bonam dan quo ad sanationam dubia ad bonam. 

Hasil pemeriksaan visus pasca operasi hari pertama untuk mata kanan 0,125 pin 

hole tetap dan mata kiri 1.0. Tekanan bola mata dengan palpasi dalam batas normal 

untuk mata kanan dan kiri. Pemeriksaan oftalmologi mata kanan didapatkan hasil 

palpebra superior dan inferior relatif tenang, konjungtiva terdapat injkesi siliar 

dengan terpasang bandage contact lense (BCL), dan jahitan kornea dalam keadaan 

intak serta flap dalam keadaan rapat. Pemeriksaan bilik mata depan mata kanan 

didapatkan Van Herrick grade III dengan flare cell negatif. Pupil mata kanan bulat 

dengan refleks cahaya +/+, iris tidak memiliki sinekia dan lensa dalam keadaan 

jernih. Pemeriksaan oftalmologi pasca operasi hari pertama mata kiri dalam batas 

normal. Pasien kemudian direncanakan rawat jalan, kontrol 1 minggu yang akan 

datang ke unit Infeksi dan Imunologi Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata 

Cicendo dengan pemberian tetes mata buatan 1 tetes/jam mata kanan, prednisolon 

asetat 6 x 1 tetes mata kanan, levofloxacin 6 x 1 tetes mata kanan, dan asam 

mefenamat tablet 3 x 500 mg per oral. 

 

(A)  (B)  

Gambar 2.2 (A) & (B) Pemeriksaan segmen anterior pada mata kanan dengan 

biomikroskop lampu celah 1 hari pasca operasi 

 

Pasien datang kembali 1 minggu kemudian dengan keluhan mata kanan masih 

terasa buram. Hasil pemeriksaan visus saat kunjungan 1 minggu setelah operasi 

masih tetap mata kanan 0,16 pin hole 0.32 dan mata kiri 1.0. Hasil pemeriksaan 
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oftalmologis saat kunjungan 1 minggu setelah operasi mata kanan palpebra superior 

dan inferior serta konjungtiva relatif tenang dengan terpasang BCL. Jahitan kornea 

dalam keadaan intak serta flap dalam keadaan rapat. Pemeriksaan bilik mata depan 

mata kanan didapatkan Van Herrick grade III dengan flare cell negatif. Pupil mata 

kanan bulat dengan refleks cahaya +/+, iris tidak memiliki sinekia dan lensa dalam 

keadaan jernih. Pemeriksaan oftalmologis saat kunjungan 1 minggu setelah operasi  

mata kiri dalam batas normal. Pasien kemudian direncanakan kontrol 2 minggu 

yang akan datang ke unit Infeksi dan Imunologi Pusat Mata Nasional Rumah Sakit 

Mata Cicendo dengan pemberian tetes mata buatan 8 x 1 tetes mata kanan, penurnan 

dosis prednisolon asetat menjadi 5x dan 4x 1 tetes mata kanan setiap minggunya, 

levofloxacin 6 x 1 tetes mata kanan. 

 

(A)  (B)  

Gambar 2.3(A) & (B) Pemeriksaan segmen anterior pada mata kanan dengan 

biomikroskop lampu celah 1 minggu setelah operasi 

 

Pasien datang kembali 2 minggu kemudian dengan keluhan mata kanan masih 

terasa buram. Hasil pemeriksaan visus saat kunjungan 3 minggu setelah operasi 

pada mata kanan 0,2 pin hole 0.5 dan mata kiri 1.0. Hasil pemeriksaan oftalmologis 

saat kunjungan 3 minggu setelah operasi mata kanan palpebra superior dan inferior 

serta konjungtiva relatif tenang dengan terpasang BCL. Jahitan kornea dalam 

keadaan intak serta flap dalam keadaan rapat. Pemeriksaan bilik mata depan mata 

kanan didapatkan Van Herrick grade III dengan flare cell negatif. Pupil mata kanan 

bulat dengan refleks cahaya +/+, iris tidak memiliki sinekia dan lensa dalam 

keadaan jernih. Pemeriksaan oftalmologis saat kunjungan 3 minggu setelah operasi  

mata kiri dalam batas normal. Pasien kemudian direncanakan kontrol 3 minggu 
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yang akan datang ke unit Infeksi dan Imunologi Pusat Mata Nasional Rumah Sakit 

Mata Cicendo untuk pelepasan jahitan kornea dan pemberian terapi tetes mata 

buatan 8 x 1 tetes mata kanan, prednisolon asetat dilakukan penurnan dosis menjadi 

3x, 2x, dan 1x 1 tetes mata kanan setiap minggunya dan penggantian BCL. 

(A)  (B)  (0 

Gambar 2.4 (A) & (B) Pemeriksaan segmen anterior pada mata kanan dengan 

biomikroskop lampu celah 3 minggu setelah operasi 

 

III. Diskusi 

Epithelial ingrowth merupakan pertumbuhan lapisan sel epitel pada tempat yang 

abnormal pada kornea. Bentuk epithelial ingrowth pada pasien ini dikeluhkan 

sebagai bercak keputihan yang timbul pada lapisan diantara flap LASIK dan stroma 

kornea mata kanan pasien yang timbul pasca operasi Femtosecond LASIK. Gejala 

klinis dari epithelial ingrowth dapat terjadi sewaktu-waktu, mulai dari 4 hari hingga 

38 tahun setelah peristiwa yang dapat menjadi resiko dari epithelial ingrowth 

seperti trauma ataupun operasi pada bola mata. Gejala yang dirasakan pasien mulai 

timbul 18 bulan setelah pasien melakukan operasi Femtosecond LASIK dan riwayat 

operasi Femtosecond LASIK  menjadi resiko dari epithelial ingrowth pada pasien 

ini.6,7 

Faktor risiko epithelial ingrowth pasca LASIK  terdiri dari faktor yang dapat 

dimodifikasi dan faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang dapat 

dimodifikasi antara lain adalah instrumen operasi LASIK yang digunakan, teknik 

operasi yang digunakan saat perawatan ulang, cara pembentukan ujung dari flap 

LASIK, luka pada epitel kornea, dan dislokasi dari flap LASIK. Faktor risiko yang 

dapat dimodifikasi yang ada pada pasien ini adalah instrumen operasi LASIK yang 

digunakan adalah Femtosecond LASIK. Letko dkk melaporkan bahwa angka 
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kejadian epithelial ingrowth setelah operasi lasik dengan menggunakan 

Femtosecond LASIK (1.4%) lebih sedikit dibandingkan LASIK dengan 

menggunakan mikrokeratom (8.3%). Hal tersebut diakibatkan oleh trauma yang 

lebih sedikit pada bagian perifer dari flap LASIK saat menggunakan Femtosecond 

LASIK. Riwayat operasi Femtosecond LASIK menjadi faktor resiko yang 

mendasari terjadinya epithelial ingrowth pada pasien ini meskipun penggunaan 

Femtosecond LASIK tetap memiliki risiko yang lebih rendah untuk terjadinya 

epithelial ingrowth jika dibandingkan dengan mikrokeratom LASIK. Faktor yang 

tidak dapat dimodifikasi antara lain proses penuaan, riwayat penyakit sistemik 

seperti diabetes melitus, gangguan pada lapisan membran basalis epitel kornea, 

jenis dari gangguan refraksi, dan riwayat LASIK yang berulang.  Pasien berusia 36 

tahun saat menjalani operasi Femtosecond LASIK dan tanpa disertai riwayat 

diabetes mellitus ataupun gangguan pada lapisan membran basalis epitel kornea. 

Jenis gangguan yang refraksi yang dimiliki pasien adalah miopia. Mohamed dkk 

dalam penelitiannya mengemukakan bahwa risiko terjadinya epithelial ingrowth 

lebih kecil pada LASIK yang dilakukan pada pasien miopia dibandingkan dengan 

pasien hipermetropia, hal ini berhubungan dengan ablasi laser yang dilakukan pada 

pasien hipermetropia lebih banyak pada bagian perifer dibandingkan dengan pasien 

miopia yang dilakukan dibagian sentral dari kornea.1, 3, 8, 9              

Manifestasi klinis dari epithelial ingrowth sangat bervariasi. Pasien biasanya 

tidak merasakan gejala dari epithelial ingrowth sampai pasien melakukan kontrol 

rutin setelah operasi ataupun sampai terjadi penurunan visus. Gejala yang dialami 

dapat berupa adanya bercak berwarna putih keabuan yang muncul pada kornea 

pasien. Pasien juga  dapat mengeluhkan adanya sensasi benda asing akibat adanya 

iregularitas dari lapisan epitel di sepanjang tepi flap LASIK. Tajam pengelihatan 

dapat menurun ketika epithelial ingrowth mulai bertambah ke arah aksis visual. Hal 

ini sesuai dengan yang dialami pasien dimana tajam penglihatan pasien turun dari 

1.0 menjadi 0.2 dan disertai muncul bercak keputihan pada kornea pasien serta 

adanya sensai benda asing pada mata kanan pasien.3, 8, 10   

Probst / Machat mengklasifikasikan epithelial ingrowth berdasarkan lokasi, 

gambaran klinis, dan keparahannya dan dikategorikan menjadi tiga tahapan. 
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Klasifikasi ini berfungsi sebagai bantuan untuk penilaian yang terstandarisasi serta 

memberikan panduan tentang tatalaksana yang akan dilakukan. Tahap 1 dari 

epithelial ingrowth terdapat pertumbuhan epitel pada lokasi < 2 mm dari tepi flap 

LASIK, transparan, sulit dideteksi pada pemeriksaan, tidak progresif dan tidak 

terjadi perubahan pada flap LASIK. Tahap 2 terjadi epithelial ingrowth  yang lebih 

tebal dengan jarak 2 mm dari flap LASIK namun masih tembus oleh cahaya, mudah 

dilihat pada pemeriksaan, dan bersifat progresif. Tahap 3 dari epithelial ingrowth 

terdapat pertumbuhan sel epitel dengan jarak > 2mm dari tepi flap LASIK yang 

menjadi area yang tidak tertembus oleh cahaya. Epithelial ingrowth yang dialami 

pada pasien ini sudah masuk pada tahap 3 dimana terdapat membran putih yang 

tidak tembus cahaya pada kornea pasien dengan jarak lebih dari 2 mm dari tepi flap 

LASIK.1, 3, 5  

Alat diagnostik yang dapat digunakan untuk membantu penilaian dan 

pemantauan epithelial ingrowth adalah pemeriksaan lampu celah. Topografi 

koherensi optik segmen anterior berguna dalam mendeteksi perubahan epithelial 

ingrowth halus yang sulit terdeteksi pada pemeriksaan lampu celah. Topografi / 

tomografi kornea dapat digunakan untuk menilai perubahan yang disebabkan 

epithelial ingrowth yang dapat menyebabkan ketidakteraturan permukaan okular. 

Selain itu, densitometri kornea menggunakan tomografi Scheimpflug dapat 

digunakan untuk memberikan kuantifikasi objektif dan pemantauan tingkat 

keparahan dan perkembangan epithelial ingrowth. Penegakan diagnosis pada 

pasien ini hanya menggunakan pemeriksaan lampu celah dan tidak dilakukan 

pemeriksaan tomografi koherensi optik segmen anterior ataupun topgrafi dan 

tomografi kornea. Hasil pemeriksaan lampu celah dengan teknik penyinaran 

langsung pada pasien ini menunjukkan pertumbuhan abnormal pada lapisan epitel 

diantara flap LASIK dan permukaan stroma kornea pasien sehingga ditegakkan 

diagnosis epithelial ingrowth pada pasien ini.1, 10  

Tatalaksana pada epithelial ingrowth dapat disesuaikan dengan tahapan gejala 

yang dialami oleh pasien. Rapuano melaporkan dalam penelitiannya bahwa 

sebanyak 64% mata yang dipengaruhi oleh epithelial ingrowth tidak memerlukan 

intervensi. Pasien-pasien ini biasanya memiliki epithelial ingrowth dalam jarak 2 
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mm dari ujung flap tanpa disertai gejala gangguan visual. Indikasi dilakukannya 

terapi pada epithelial ingrowth meliputi adanya pertumbuhan epitel yang lebih dari 

2 mm dari tepi flap LASIK, perkembangan epithelial ingrowth yang progresif, 

adanya peluruhan dari flap, dan adanya gangguan tajam penglihatan yang 

diakibatkan epithelial ingrowth. Indikasi dilakukannya terapi pada pasien ini adalah 

adanya gangguan visual yang menyebabkan turunnya tajam penglihatan pasien dan 

pertumbuhan epitel yang lebih dari 2 mm dari tepi flap LASIK. 3, 8, 11 

Tatalaksana definitif untuk epithelial ingrowth difokuskan pada operasi 

pengangkatan jaringan yang terlibat. Umumnya flap akan diangkat kembali dan 

epithelial ingrowth dihilangkan dari lapisan stromal dan sisi flap LASIK. 

Tatalaksan pada pasien ini adalah dengan dilakukan pembukaan kembali dari flap 

LASIK dan dilakukan pembuangan jaringan epitel yang abnormal pada stroma dan 

sisi flap LASIK. Epithelial ingrowth yang ada untuk waktu yang singkat (<4 

minggu) umumnya akan mudah untuk dilakukan debridemen dengan menggunakan 

MQA, namun untuk epithelial ingrowth yang ada lebih lama cenderung lebih keras 

dan biasanya menggunakan sisi pisau bedah yang tumpul untuk mengikis epithelial 

ingrowth dari stroma dan flap LASIK. Tindakan debridemen pada pasien ini 

dilakukan dengan menggunakan bagian tumpul dari pisau bedah karena epithelial 

ingrowth yang sudah ada untuk waktu yang cukup lama dan tidak hilang dengan 

menggunakan MQA.1, 3, 12  

Tatalaksana epithelial ingrowth melibatkan pembukaan kembali flap LASIK dan 

menghilangkan sel-sel epitel yang ada dan sering dikombinasikan dengan tindakan 

tambahan untuk mencegah terjadinya rekurensi  dari epithelial ingrowth seperti 

penjahitan flap LASIK, pemberian etanol, mitomycin-C (MMC), neodymium YAG 

laser, atau penggunaan lem fibrin. Kombinasi ini digunakan untuk mencegah 

terjadinya rekurensi dari epithelial ingrowth. Tatalaksana yang dilakukan pada 

pasien ini dikombinasikan dengan penjahitan flap LASIK untuk mencegah 

rekurensi dari epithelial ingrowth. Epithelial ingrowth disebabkan adanya migrasi 

ataupun implantasi langsung sel epitel akibat adanya celah antara flap LASIK dan 

stroma kornea pasien, Penjahitan kembali flap LASIK dapat mencegah akses untuk 

migrasi sel epitel ke celah antara flap LASIK dan stroma. 8, 13, 14 
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IV. Simpulan 

Epithelial ingrowth adalah salah satu komplikasi yang dapat terjadi pasca 

LASIK ataupun operasi mata lainnya dan trauma pada mata. Memahami faktor 

risiko terjadinya epithelial ingrowth dapat membantu mengurangi kejadian 

epithelial ingrowth dan juga memungkinkan konseling pasien yang lebih baik 

sebelum operasi. Pengelolaan yang tepat untuk kasus epithelial ingrowth  dapat 

membuat prognosis visual yang baik  yang biasanya dapat dicapai pada pasien 

dengan epithelial ingrowth. Langkah-langkah tambahan mungkin diperlukan dalam 

kasus epithelial ingrowth yang agresif atau refraktori untuk mencapai 

pemberantasan penyakit yang lengkap dan permanen serta mecegah rekurensi dari 

epithelial ingrowth. Tatalaksana definitif untuk epithelial ingrowth difokuskan 

pada operasi untuk pengangkatan jaringan yang terlibat. 
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