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REPAIR EYELID AND CONJUNCTIVA POST STEVEN-JOHNSON 
SYNDROME 

 
ABSTRACT 
Introduction: Ocular manifestation as though symblepharon and 
ankyloblepoharon often occur in late phase of Stevens-Johnson synrome (SSJ). 
Ankyloblepharon and symblepharon released has to be considered for evaluating 
the ocular surface, however it has a high risk of recurrence. Graft selection is 
becoming more limited because of unhealthy conjunctival. 
Purpose: To describe a technique for total symblepharon and recurrent 
ankyloblepharon repair with ocular surface reconstruction using plastic sheet 
implant. 
Case report: A-9-years old boy came to Reconstruction, Oncology, and Oculoplasty 
Unit of National Eye Center Cicendo Eye Hospital with chief complain of fusioning 
eyelids in both eyes for 4 months before. The distance vision was light perception 
in the right eye and hand movement in the left eye. He was previously diagnosed 
with skin eruptions. The examination revealed total eyelid fusion in right eye and 
partial eyelid fusion with total symblepharon in the left eye. Throughout 
examinations preceding, the patient was diagnosed with ankyloblepharon and total 
symblepharon in both eyes. Insicion ankyloblepharon and symblepharonectomy 
with reconstruction using plastic sheet implant were done as the chosen 
management to this patient.  
Conclusion: Special consideration and technique are needed for the management 
of symblepharon and ankyloblepharon in cases of chronic SJS. Eyelid 
reconstruction technique using plastic sheets graft is an option in the preventing 
recurrence of symblepharon and ankyloblepharon. 
Keywords: Stevens-Johnson syndrome, symblepharon, total ankyloblepharon, 
plastic sheet graft. 

 
 

I. PENDAHULUAN 

Sindroma Steven-Johnson (SSJ) dan Nekrolisis Epidermal Toksik (NET) 

adalah reaksi ekstrim kerusakan jaringan kutaneus yang dapat mengancam, baik 

morbiditas dan mortalitas. Insidensi SSJ/NET setiap tahun pada populasi umum di 

dunia dapat mencapai 1-6 juta orang dimana mortalitas pada kasus SJS mencapai 

1-5%, sedangkan kasus NET adalah 30%. Faktor resiko tersering pada kasus 

SSJ/NET adalah penggunaan obat-obatan. Obat-obatan yang paling sering 

mencetuskan SSJ adalah karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, dan alopurinol. 

Manifestasi okular pada kasus SSJ/NET dapat berlanjut hingga fase kronik, salah 

satunya simblefaron dan ankiloblefaron.1,2 
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Definisi simblefaron adalah kondisi patologis yang ditandai dengan 

penempelan bola mata dengan konjungtiva palpebra, sedangkan ankiloblefaron 

adalah fusi tepi kelopak mata yang dapat terjadi secara sebagian atau seluruhnya. 

Kasus simblefaron dan ankiloblefaron dapat terjadi secara kongenital dan didapat 

dari trauma ataupun reaksi inflamasi. Beberapa penyebab simblefaron dan 

ankiloblefaron oleh reaksi inflamasi adalah SSJ/NET, sikatrik pemfigoid okular, 

sarkoidosis, poliangitis granumolatosis, kegagalan graft-versus-host yang kronik, 

pemfigoid paraneoplasti membran mukosa, Lichen planus, epidermolisis distrofi 

bulosa, dan infeksi keratokonjungtivitis kronik. Penegakkan diagnosis dan terapi 

yang tepat pada kasus simblefaron dan epiblefaron akan meningkatkan kualitas 

hidup pasien.2-4 Laporan kasus ini bertujuan untuk memaparkan teknik bedah 

rekonstruksi forniks dan margo palpebra sebagai tatalaksana simblefaron dan 

ankiloblefaron pada kasus SSJ. 

 

II. LAPORAN KASUS 

     Pasien An. R usia 9 tahun datang pada tanggal 9 Februari 2021 ke Pusat Mata 

Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo poliklinik rekonstruksi, onkologi, dan 

okuloplasti dengan mengeluhkan tidak bisa membuka kedua mata sejak 4 bulan 

yang lalu. Satu bulan sebelum kejadian, pasien mengeluhkan demam, mata merah, 

kulit terasa seperti terbakar, dan bibir bengkak setelah meminum air kepala dan 

susu. Pasien sudah berobat awal ke bidan terdekat dan terdiagnosa SSJ serta 

diberikan terapi parasetamol, klorampenikol, guaifenesin, dan fenilopropanolamin. 

Setelah berobat ke bidan untuk masalah kulit, pasien baru datang ke dokter mata 

untuk mengobati keluhan mata yang tidak bisa dibuka. Pasien pernah berobat ke 

mantri dan dilakukan pelepasan perlengketan mata kanan sebanyak 2 kali dengan 

menggunakan gunting, namun beberapa hari kemudian menempel kembali. Pasien 

di rujuk dari rumah sakit umum Lampung ke RS Mata Cicendo. 

     Pemeriksaan status generalis dalam batas normal. Pemeriksaan tajam 

penglihatan dasar mata kanan LP dengan proyeksi buruk ke segala arah dan mata 

kiri 1/300. Pemeriksaan tekanan intraokular (TIO) palpasi mata kanan dan kiri 

normal. Gerak bola mata kanan dan kiri sulit dinilai. Kelopak mata kanan terdapat 



 3 

ankilobleron total. Pemeriksaan lampu celah mata sebelah kiri didapatkan 

ankikoblefaron pada kelopak bagian nasal, keratosis pada kelopak marginal atas 

dan bawah. Pengukuran fisura palpebra mata kiri 2 mm. Terdapat simblefaron total 

yang menutup seluruh kornea sehingga pemeriksaan bilik mata depan tidak dapat 

dinilai. Pemeriksaan funduskopi kedua mata tidak dapat dinilai. 

 
Gambar 2.1 Foto klinis awal pasien. Mata kanan terdapat ankiloblefaron 

total, sedangkan mata kiri terdapat ankiloblefaron pada area 
medial dan simblefaron pada seluruh permukaan kornea. 
Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 

 
Diagnosis pada pasien ini adalah ankiloblefaron total OD, ankiloblefaron 

parsial OS, dan simblefaron total OS et causa SSJ. Pasien dikonsulkan ke 

departmen mata unit infeksi dan imunologis untuk dipertimbangkan tindakan 

pemasangan amnion membrane graft (AMG). Unit infeksi dan imunologi 

mempertimbangkan pemasangan AMG jika kornea sudah dapat terevaluasi paska 

tindakan simblefaronektomi. Pasien direncanakan untuk insisi ankiloblefaron ODS 

dan simblefaronektomi ODS dalam bius umum. Sebelum operasi pasien dan 

keluarga pasien diberikan edukasi bahwa pasien memiliki resiko untuk simblefaron 

berulang serta dijelaskan prognosis visual yang mungkin terjadi pada pasien ini.  

Tindakan operasi dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021 dalam narkose 

umum. Tindakan operasi dilakukan pada mata kiri terlebih dahulu karena 

simblefaron dan ankiloblefaron lebih minimal dibandingkan mata kanan. Mata kiri 

dilakukan pelepasan ankiloblefaron area nasal dengan menggunakan gunting. 

Defek palpebra dilepaskan dari jaringan fibrotik yang menutup kornea dengan hati-

hati. Tindakan dilanjutkan dengan pemasangan plastik steril untuk menghindari 

perlengketan kembali digunakan dan lensa kontak lunak untuk melindungi kornea. 
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Plastik dipasangkan untuk membentuk forniks superior dan inferior dan difiksasi 

plastik pada palpebra superior dan inferior. 

Tindakan dilanjutkan pada mata kanan. Pasien dilanjutkan dengan 

pemeriksaan mata dan didapatkan hasil kornea jernih, bilik mata depan tampak 

sedang, refleks cahaya langung dan tidak langsung baik, lensa jernih, serta terlihat 

refleks fundus pada kedua mata. Pemberian salep mata antibiotik pada kedua mata 

untuk mencegah infeksi dan perlengketan kembali. Diagnosis pasien menjadi paska 

simblefaronektomi dan insisi ankiloblefaron ODS. Paska operasi diberikan salep 

mata kombinasi deksametason, neomisin sulfat, dan polimiksin B sulfat 3xODS, 

tetes mata natrium kalium klorida 1 tetes perjam, dan dilakukan pembebasan 

perlengketan forniks dengan spatula kaca 3 kali sehari. Prognosis pasien quo ad 

vitam adalah bonam, quo ad functionam adalah dubia ad bonam, dan quo ad 

sanationam adalah dubia ad bonam. 

A B C 

D E F 

Gambar 2.2 Foto mata kiri pasien saat prosedur pemasangan dan fiksasi plastik.  
(A) Kedua sisi benang sudah diinsersikan ke forniks inferior.  
(B) Plastik dimasukkan ke forniks inferior sambil menarik kedua benang.  
(C) Kedua benang dibuat simpul sehingga plastik dapat terfiksasi pada forniks 
inferior, kemudian plastik dengan sisi yang di luar diperpendek.  
(D) Sisi dalam plastik ditekuk dan difiksasikan ke kulit kelopak mata bawah 
dengan menggunakan benang vycryl 6.0.  
(E) Kondisi mata kiri setelah dilakukan fiksasi dengan 1 simpul.  
(F) Kondisi mata kiri setelah dilakukan fiksasi dengan 3 simpul. 
Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 
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 Pasien tidak ada keluhan pada satu hari setelah operasi, namun masih tidak 

nyaman dan sedikit nyeri saat membuka mata. Pemeriksaan tajam penglihatan 

adalah close face counting finger (CFFC) pada kedua mata. Pemeriksaan TIO sulit 

untuk dievaluasi. Pada pemeriksaan kelopak mata kanan dan kiri terlihat minimal 

edema, serta tampak plastik dan jahitan yang intak. Hasil pengukuran fisura 

palpebra mata kanan 3 mm dan mata kiri 3 mm. Pada pemeriksaan konjungtiva 

bulbi tampak perdarahan minimal pada subkonjungtival pada kedua mata. Kornea 

kedua mata tampak terpasang lensa kontak lunak dan jernih, namun pemeriksaan 

dengan lampu celah biomikroskop sulit untuk dilakukan. Diagnosis pasien adalah 

paska simblefaronektomi dan insisi ankiloblefaron ODS. Pasien dapat melanjutkan 

terapi rawat jalan. Terapi paska operasi masih dilanjutkan dan dilakukan evaluasi 

area forniks 3 kali sehari dengan menggunakan spatula kaca. 

Pada kontrol 1 minggu paska operasi, pasien tidak ada keluhan. Evaluasi 

forniks dengan spatula kaca dilanjutkan 3 kali sehari. Pemeriksaan tajam 

penglihatan adalah CFFC pada kedua mata. Hasil pengukuran fisura palpebra mata 

kanan 4 mm dan mata kiri 4 mm. Pada pemeriksaan konjungtiva bulbi tampak 

hiperemis pada kedua mata. Kornea kedua mata tampak terpasang lensa kontak 

lunak. Kornea mata kanan lebih jernih dibandingkan mata kiri. Diagnosis pasien 

adalah paska simblefaronektomi dan insisi ankiloblefaron ODS. Terapi tetes mata 

natrium dan kalium klorida serta salep mata kombinasi deksametason, neomisin 

sulfat, dan polimiksin B sulfat masih dilanjutkan. Evaluasi area forniks tetap 

dilakukan 3 kali sehari dengan menggunakan spatula kaca. Pasien direncanakan 

Gambar 2.3 Foto klinis pasien pada hari pertama paska operasi. Pasien dapat sedikit 
membuka mata dengan fisura palpebra mata kanan dan kiri adalah 3 mm.  
Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 
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untuk tindakan pelepasan hecting dan plastik serta penggantian lensa kontak lunak 

pada satu minggu kemudian di ruang tindakan dengan bius topikal. 

Pasien kontrol kembali 2 minggu paska operasi, pasien tidak ada keluhan. 

Pasien dilakukan pengangkatan jahitan dan plastik pada kedua mata serta 

pengangkatan lensa kontak lunak dengan bius topikal. Pasien diperiksa kembali 

setelah plastik dikeluarkan. Tajam penglihatan mata kanan adalah 0.1 (ph 0.2F) dan 

mata kiri 1/60. Pemeriksaan TIO perpalpasi adalah N pada kedua mata. Gerak bola 

mata terdapat hambatan saat melihat ke bawah. Pemeriksaan palpebra didapatkan 

eritema, tidak ada edema, dan fisura palpebra pada kedua mata adalah 5 mm. Lid 

margin memiliki kontur yang rata dan tidak terdapat ankiloblefaron pada kedua 

mata. Pada pemeriksaan konjungtiva bulbi tampak hiperemis pada kedua mata. 

Kornea mata kanan tampak sikatrik pada area superior dengan area sekitarnya 

jernih, sedangkan pada kornea mata kiri tampak keruh dengan neovasucularization 

Gambar 2.4 Foto klinis pasien pada satu minggu paska operasi. Pasien dapat sedikit 
membuka mata dengan fisura palpebra mata kanan dan kiri adalah 4 mm.  
Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 

 

Gambar 2.5 Foto klinis pasien setelah dilakukan pelepasan plastik dan jahitan. 
Pasien dapat sedikit membuka mata dengan fisura palpebra mata kanan 
dan kiri adalah 5 mm.  
Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 
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dalam dan superfisial. Bilik mata kedua mata tampak sedang dengan Van Herick 

grade III, tanpa ada flare dan sel. Pupil kedua mata bulat dengan reflek cahaya 

langsung dan tidak langsung baik. Lensa didapatkan jernih pada kedua mata. Reflek 

fundus terlihat baik pada kedua mata. Diagnosis pasien adalah paska 

simblefaronektomi dan insisi ankiloblefaron ODS. Terapi tetes mata natrium dan 

kalium klorida serta salep mata kombinasi deksametason, neomisin sulfat, dan 

polimiksin B sulfat masih dilanjutkan. Evaluasi area forniks dengan menggunakan 

spatula kaca tetap dilakukan 3 kali sehari. 

 

III. DISKUSI 

 Terdapat tiga fase yang dapat terjadi pada pasien yang mengalami SSJ, yaitu 

fase prodormal, fase akut, dan fase akhir. Fase prodromal ditandai dengan demam, 

mialgia, malaise, nyeri sendi, dan keratokonjungtivitis. Mayoritas pasien yang 

mengalami fase prodromal akan mengalami kerusakan yang progresif pada jaringan 

kulit seperti perubahan makula menjadi vesikel dan bulla, kemudian menjadi 

daerah nekrosis. Fase akut terjadi sekitar 8 hingga 12 hari setelahnya yang ditandai 

dengan adanya reepitelisasi pada jaringan kulit yang tandas. Fase ini terjadi sekitar 

2-4 minggu serta memiliki resiko tinggi perkembangan infeksi. Pada fase akhir, 

manifestasi okular yang dapat muncul adalah simblefaron, sikatrik, dan keratinisasi 

posterior lid margin.3-5 Pasien An. R mengalami gejala prodromal SSJ seperti 

demam, mata merah, kulit terasa seperti terbakar, dan bibir bengkak setelah 

meminum air kepala dan susu yang diduga sebagai faktor penyebab. Pasien datang 

ke RS Mata Cidendo saat fase akhir dengan mengeluhkan mata yang mulai tidak 

bisa dibuka setelah 1 bulan mengalami gejala erupsi kulit. Pasien menjalani 

perawatan di bidan selama fase akut, namun tidak ada terapi pada mata pasien 
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sehingga timbul manifestasi pada fase akhir yaitu simblefaron,  ankiloblefaron, 

serta berdampak pada pemendekan forniks.  

 Kondisi fase akhir tidak berhubungan dengan keparahan pada fase akut. 

Insidensi secara umum, sekitar 21-29% akan terjadi manifestasi okular yang kronik 

pada kasus pediatrik dan 27-59% pada kasus dewasa SSJ. Patogenesis terjadinya 

manifestasi okular dari fase akhir SSJ adalah terdapat inflamasi pada permukaan 

okular yang akibatkan oleh trauma akut serta iritasi permukaan mata yang berulang 

dari perubahan jaringan aneksa mata yang tidak segera ditangani saat fase akut. 

Indikasi pembedahan pada kasus simblefaron dan ankiloblefaron adalah 

keterbatasan gerakbola mata dan mengancam penglihatan. Persentase simblefaron 

dan ankiloblefaron pada fase akhir diakibatkan oleh adanya kerusakan Voght 

palisade limbus yang berhubungan oleh keratinisasi posterior lid margin, kerusakan 

kelenjar lakrimal dan meibom hingga sebesar 82.6%. Kerusakan tersebut 

menyebabkan aktivasi konjungtiva untuk invasi ke arah kornea ataupun area 

adneksa mata berulang sehingga terapi pemisahan ankiloblefaron dan simblefaron 

menjadi kurang efektif apabila kerusakan tersebut belum dapat teratasi.6-8 Pasien 

An. R tidak memiliki riwayat pengobatan mata saat fase akut sehingga terjadi 

manifestasi pada kedua mata. Tajam penglihatan mata kanan pasien adalah persepsi 

cahaya dan lambaian tangan pada mata kiri oleh karena tertutupnya aksis visual, 

hal tersebut menjadi indikasi untuk dilakukannya tindakan pembedahan 

Gambar 3.1 Hasil penelitian yang membandingan kedalaman forniks antara kontrol 
dengan pasien SSJ. Pengukuran dari 6 sisi yaitu sisi nasal, nasal atas, nasal 
bawah, temporal atas, temporal bawah, dan temporal. 
Sumber dari : Kawakita T, dkk6 
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simblefarektomi dan pelepasan ankiloblefaron. Pasien pernah dilakukan insisi 

ankiloblefaron sebanyak dua kali namun kembali menempel beberapa hari setelah 

tindakan. Hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya penangan pada keratinisasi 

posterior lid margin.  

 Terdapat beberapa pilihan untuk mengatasi keratinisasi posterior lid margin 

yaitu terapi non-invasif hingga terapi bedah. Terapi bedah yang dapat dilakukan 

adalah eksisi keratinisasi lid margin kemudian penempatan cangkok membran 

mukosa. Cangkok membran mukosa dapat menggantikan mukosa setelah dilakukan 

eksisi pada margo yang terjadi keratinisasi. Pengambilan cangkok mukosa dapat 

diambil dari mukosa konjungtiva pada mata kontralateral, mukosa bukal, dan 

mukosa labial. Cangkok mukosa dikatakan memberikan hasil yang baik dalam 

mengatasi dry eyes, keratinisasi posterior lid margin, dan menurunkan 

Gambar 3.2 Hasil pernelitian yang membandingan manifestasi dry eyes dan 
kerusakan kelenjar meibom antara kontrol dengan pasien SSJ.  
(A) Hasil pemeriksaan lapisan air mata pada pre-kornea pasien SSJ 
menunjukan keparahan dibandingkan kontrol, Pemfigoid Okular (PO), dan 
trauma kimia/termal dengan menggunakan interferometer. 
 (B) Evaluasi struktur kelenjar meibom dengan menggunakan sistem video-
meibografi menunjukan derajat keparahan kerusakan kelenjar meibom 
dibandingkan kontrol, PO, dan trauma kimia/termal 
Sumber dari : Kawakita T, dkk6 
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vaskularisasi kornea. Penggunaan plastik adalah salah satu pilihan yang jarang 

digunakan dalam rekonstruksi forniks, plastik mencegah perlekatan pada 

konjungtiva palpebra dengan konjungtiva bulbar sehingga dapat membentuk 

forniks dan memperbaiki fungsi dari kelopak mata untuk berkedip. Literatur dari 

Piffaretti mengatakan bahwa teknik penggunaan plastik efektif dapat 

mempertahankan bentuk forniks pada 7 kasus.7-9 Pada pasien An. R dilakukan 

terapi pembedahan simblefarektomi dan pemisahan ankiloblefaron dengan 

menggunakan plastik. Pilihan penggunaan plastik dapat dipertimbangkan 

mengingat pasien tidak memiliki konjungtiva yang sehat pada kedua mata. Teknik 

cangkok mukosa bukal dan labial dapat dipertimbangkan, namun beberapa literatur 

menjelaskan tingkat kegagalan dari cangkok mukosa. Belum terdapat penelitian 

yang membandingkan tingkat keberhasilan dari penggunaan plastik dibandingkan 

cangkok mukosa. Pada pemeriksaan fisura palpebra pada hari ke 7 mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan pemeriksaan dihari pertama paska operasi. Hal 

tersebut menunjukan bahwa plastik dapat membentuk forniks dan mencegah 

reepitelisasi konjungtiva. Prognosis pasien quo ad vitam adalah bonam karena pada 

saat kedatangan pasien sudah melalui fase akut. Prognosis quo ad functionam 

adalah dubia ad bonam karena kornea tampak jernih setelah pasien dilakukan 

simblefaronektomi, namun pasien masih memiliki resiko ambliopia deprivasi 

akibat penutupan visual aksis selama 4 bulan. Prognosis quo ad sanationam adalah 

dubia ad bonam karena penatalaksaan simblefaron dan ankiloblefaron pada pasien 

An. R dilakukan secara menyeluruh dengan mengatasi gangguan pada lid margin 

sehingga menurunkan resiko rekurensi kejadian.  

Terapi non-invasif antara lain penggunaan all-trans retinoid acid (ATRA) 

topikal dan penggunaan lensa kontak sklera atau cincin simblefaron. ATRA dapat 

mengatasi keratinisasi dengan mengubah diferensiasi sel epitel. Penggunaan lensa 

kontak sklera dan cincin simblefaron dapat memproteksi menempelan jaringan dan 

memberikan hidrasi pada permukaan kornea sehingga meminimalisasi gesekan dan 

inflamasi pada permukaan okular ketika forniks sudah terbentuk.9-11 Pasien An. R 

dilakukan pemasangan lensa kontak lunak pada saat intra operasi. Penggunaan 

lensa kontak lunak dapat melindungi permukaan kornea dari mikrotrauma plastik 
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pada posterior lid margin dan mencegah epitelisasi konjungtiva ke kornea. 

Terdapat keterbatasan sediaan terapi seperti ATRA dan cincin simblefaron, 

sedangkan lensa kontak sklera masih sulit didapatkan sehingga penggunaan lensa 

kontak lunak dapat dipertimbangkan untuk awal terapi non-invasif. Penggunaan 

obat tetes air mata dapat digunakan setiap satu jam dan tetes mata steroid untuk 

mengurangi reaksi inflamasi pada permukaan okular. Penggunaan spatula kaca 

untuk evaluasi forniks dapat mencegah perlengketan kembali.  

 
IV. SIMPULAN 

Kerusakan dari lamela posterior akibat dari fase akhir SSJ dapat 

menyebabkan gangguan gerak bola mata dan mengganggu aksis visual. Tingkat 

keparahan manifestasi permukaan okular akibat SSJ banyak dipengaruhi oleh 

keratinisasi posterior lid margin serta kerusakan struktur lakrimal dan kelenjar 

meibom. Tatalaksana pembedahan simblefaron dan ankiloblefaron pada kasus SSJ 

dapat dimodifikasi dengan penggunaan plastik untuk mencegah re-epitelisasi yang 

mencetuskan simblefaron dan ankiloblefaron berulang. Penggunaan plastik 

menjadi salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan karena dinilai efektif dan 

efisien. 

 

A B 

Gambar 3.3   Gambar cincin simblefaron (A) dan lensa kontak sklera (B).   
Sumber dari : Jardon eye prosthethics®10 dan BostonSight PROSE®11 
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