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ABSTRAK
Latar Belakang: Sindroma Parry Romberg (SPR) dikenal sebagai atrofi hemifasial progresif. SPR merupakan kelainan yang 

jarang. SPR ditandai dengan atrofi wajah unilateral yang mengenai kulit, jaringan subkutan, otot dan struktur tulang. SPR diduga 
merupakan kelainan autoimun. Komorbid SPR antara lain trauma, infeksi, malformasi vascular, disfungsi simpatik dan proses imunologi 
yang mengganggu metabolisme lemak. Kelainan ini dapat diikuti berbagai macam manifestasi sistemik, neurologis, oftalmologis dan 
maksilofasial. Kasus ini ditemukan lebih banyak pada wanita dengan rasio 3:1. Penyakit ini bersifat progresif dimulai pada usia 2-20 
tahun kemudian menetap. Tujuan: Kami akan melaporkan kasus pasien dengan klinis atrofi hemifasial yang diduga merupakan suatu 
Sindroma Parry Romberg. Laporan Kasus: Seorang wanita Nn. D dengan usia 21 tahun mengeluh separuh wajah kanan mengecil. 
Wajah sisi kanan mengecil sejak 4 tahun terakhir, makin lama makin memberat. Tidak ada nyeri kepala, nyeri wajah, kejang, gerak 
involunter dan atrofi di tempat lain. Riwayat keluarga: tidak ada yang menderita seperti ini. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda 
vital dan pemeriksaan neurologi dalam batas normal, sedangkan pada inspeksi didapatkan atrofi hemifasial kanan. Pada pemeriksaan 
mata menunjukkan retina dan kornea dalam batas normal. CT scan kepala tanpa kontras menunjukkan atrofi jaringan lemak subkutan 
pada wajah dan tulang maksial kanan. MRI kepala tanpa kontras menunjukkan adanya atrofi otot orbicularis kanan, levator labii 
superior kanan, temporalis kanan dan masseter kanan disertai atrofi lemak subkutan. Pada hasil histopatologi jaringan pada wajah sisi 
atrofi (kanan) didapatkan adanya atrofi jaringan dermis dan epidermis. Kesimpulan: Sindroma Parry Romberg merupakan kelainan 
yang jarang dengan karakteristik atrofi hemifasial yang mengenai kulit, jaringan subkutan, jaringan otot dan struktur tulang disertai 
kelainan sistem organ lain. Pada kasus ini secara klinis didapatkan atrofi pada sisi wajah kanan yang didukung hasil CT scan kepala 
tanpa kontras, MRI kepala tanpa kontras dan histopatologi jaringan wajah sisi kanan. CT Scan kepala tanpa kontras menunjukkan 
atrofi pada lemak subkutan dan jaringan tulang pada sisi wajah kanan. MRI kepala tanpa kontras yang menunjukkan atrofi otot 
orbicularis kanan, levator labii superior kanan, temporalis kanan dan masseter kanan. Pemeriksaan histopatologi wajah sisi kanan 
menunjukkan adanya atrofi jaringan dermis dan epidermis.

Kata Kunci: Sindroma Parry Romberg, atrofi hemifasial progresif, scleroderma en coup de sabre

LATAR BELAKANG

Sindroma Parry-Romberg merupakan sindroma atrofi 
hemifasial progresif yang dilaporkan pertama kali oleh Caleb 
Parry pada 1815 dan Moritz Romberg pada 1846. Sindroma 
langka ini merupakan kumpulan gejala klinis akibat atrofi 
pada kulit, subkutan, jaringan lemak, jaringan otot dan 
tulang. Beberapa ditemukan mengenai lidah, gusi, gigi dan 
palatum. Pada sindroma ini dapat ditemukan manifestasi 
sistemik yang bervariasi seperti neurologis, oftalmologis 
dan maksilofasial.(1,2,3,4)

Karakteristik penting dari sindroma ini adalah adanya 
atrofi regional pada kulit, jaringan subkutan, jaringan lemak, 
jaringan otot dan jaringan tulang pada sisi ipsilateral. Onset 
sindroma ini umumnya dimulai sebelum dekade kedua 
termasuk deformitas tulang dan kartilago lalu progresif 
secara perlahan selama beberapa tahun lalu stabil dengan 
sendirinya. Sindroma ini dapat disertai hiperpigmentasi 
dan alopesia. Sebanyak 5–10% dapat terjadi pada wajah 
bilateral.(2,5)
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EPIDEMIOLOGIS

Studi terhadap sindroma ini mengalami banyak hambatan 
di berbagai negara karena tergolong penyakit yang langka. 
Beberapa studi terhadap sindroma Parry Romberg dilakukan 
replikasi secara global dan didapatkan suatu rasio insiden 
antara pria dan wanita yaitu 3:1. Pada suatu studi di Klinik 
Mayo di Departemen Penyakit Kulit di Rochester, Amerika 
Serikat pada 54 pasien menunjukkan rata-rata penderita 
berusia 13,6 tahun dengan median 10,5 tahun. Survey 
secara global hingga tahun 2015 ini didapatkan 26% pasien 
mengalami percepatan progresivitas, diantaranya 68% 
adalah wanita dan memberat selama kehamilan atau setelah 
persalinan. Selain itu stress (26%) dan operasi (8%) juga 
dapat menjadi pemicu percepatan progresivitas.(1,7)

PATOFISIOLOGI DAN ETIOLOGI

Patofisiologi terjadinya sindroma ini belum diketahui 
dengan pasti namun Cassier tahun 1912 menyampaikan 
suatu teori patogenesis neurotropik yaitu suatu proses atrofi 
yang mengikuti pola inervasi nervus trigeminalis. Sindroma 
ini juga diduga merupakan kejadian yang diturunkan 
Keterlibatan sistem saraf simpatis sebagai salah satu etiologi 
pernah disampaikan oleh Moss Crickelair.(5,11)

Beberapa teori yang diduga menjadi etiologi sindroma 
Parry-Romberg diantaranya: neuritis trigeminal,(5,11) 
neurovaskulitis autoimun kronik,(5) infeksi kronik oleh virus 
neurotropik (contoh: Herpes),(5) peningkatan aktivitas saraf 
simpatik yang memicu atrofi fasial.(5)

MANIFESTASI KLINIS DAN DIAGNOSIS

Beberapa manifestasi klinis yang dapat ditemukan pada 
penderita sindroma Parry-Romberg diantaranya: hemitrofi 
fasial pada jaringan lemak, kuit, jaringan ikat, otot dan atau 
tulang (100%),(1,2,8) hemiatrofi kontralateral atau ipsilateral 
lengan, tubuh dan tungkai (20%),(7) atrofi lidah (25%),(1,8) 
abnormalitas dental (50%) dan trismus/gejala rahang (spasme 
hemimastikatorik (35%),(1,4,8) migrain, trigeminal neuralgia 
(45%)(3,6,8) abnormalitas okular termasuk retraksi bola mata, 
uveitis, abnormalitas pupil, miopati okuar restriktif (mirip 
Duane’s syndrome), heterokromia, perubahan pigmen retina 
dan fundus optikus, inflamasi intraocular, atrofi kelopak 
mata,(8,11) epilepsi (10%) yang terkait dengan perubahan 
parenkimm otak pada MRI (5%),(8) vitiligo, depigmnentasi/
hiperpigmentasi rambut (20%),(8) abnormalitas MRI kepala 
(biasanya ipsilateral tapi kadang kontralateral pada substansia 
grisea dan putih).(7)

Selain pemeriksaan fisik dan pemeriksaan fisik neurologis, 
untuk membantu mendukung diagnosis sindroma ini dapat 
dikerjakan beberapa pemeriksaan penunjang diantaranya 
pemeriksaan histopatologi, CT Scan kepala tanpa kontras, 
bone scan, CT angiografi dan MRI kepala tanpa kontras. 
Deformitas yang mengenai beberapa organ di daerah kepala 
leher juga memerlukan tindakan diagnosis dari bagian lain 

seperti konsultasi ke bagian mata untuk membantu menilai 
abnormalitas okular, konsultasi ke bagian bedah mulut untuk 
membantu menilai abnormalitas dental.(7,8,9)

Klinis pada sindroma Parry Romberg yang dapat 
ditemukan selain abnormalitas pada wajah dan dental adalah 
gejala neurologis. Nyeri kepala dan kejang adalah gejala 
klinis tersering. Pasien dengan klinis kejang umumnya 
kejang parsial sederhana atau kompleks dan tidak respons 
dengan pengobatan. Kejang ini terkait dengan lesi pada 
korteks serebri ipsilateral. Neuropati kranial yang melibatkan 
saraf kranial III, V, VI dan XII dapat terjadi. Trigeminal 
neuralgia sekunder terkait dengan kerusakan struktur 
tulang disertai inflamasi vaskuler pada wajah ipsilateral 
menghasilkan kerusakan yang menyebabkan nyeri kronik 
pada wajah yang kurang respons dengan pengobatan 
simptomatik. Disatria dan afasia dapat pula ditemukan 
pada pasien sindroma Parry-Romberg. Gangguan kognitif 
juga dilaporkan. Tingkat atrofi pada jaringan intraranial dan 
pembuluh darahnya dapat menghasilkan klinis hemiparese, 
disesthesia dan paresthesia yang umumnya disebabkan 
suatu kerusakan vaskuler, dysplasia vaskuler dan perubahan 
diameter pembuluh darah.(1,8,9)

Gangguan pada mata dapat terjadi berupa gangguan 
visual minimal hingga kebutaan. Bila atrofi mengenai 
jaringan yang lebih dalam dapat terjadi enoftalmus karena 
atrofi pada jaringan otot-otot ekstraokular. Atrofi ini juga 
dapat menyebabkan strabismus restriktif yang berat. Adanya 
vaskulitis pada arteri retina juga dilaporkan dan walaupun 
jarang dapat pula terjadi neuroretinitis, uveitis, papillitis, 
glaukoma, katarak, perubahan pigmen pada retina dan fundus 
optikus, heterokromia iris.(7,11)

Abnormalitas pada dental dan keterlibatan otot-otot 
mandibular dan mastikatori dapat ditemukan. Mahkota dan 
akar yang memendek pada gigi yang biasanya ditemukan. 
Hipoplasia sekunder pada maksila dan mandibular, gangguan 
mengunyah, tersenyum dan bicara juga dapatterjadi 
meskipun hanya hemiatrofi dan gangguan pada struktur 
oral yang lain seperti lidah, bibir, kelenjar saliva dan 
gusi juga bisa mempengaruhi terjadinya gejala klinis ini. 
Nyeri sekunder karena spasme otot kunyah nyeri pada 
sendi temporomandibular dan locking pada rahang juga 
dilaporkan.(4,7)

Hipoplasia otot pada area cranium umum didapatkan, 
meskipun signifikansi klinik tidak diketahui. Atrofi pada 
ekstrimitas baik ipisilateral maupun kontralateral dari atrofi 
hemifasial seperti pada badan jarang ditemukan. Meskipun 
penjelasannya belum diketahui, slaah satu pasien yang 
mengalaminya setelah dikerjakan suatu MRA pada ekstrimitas 
yang atrofi terjadi penurunan volume otot dan jaringan lemak 
tanpa suatu proses iskemik atau vaskuler yang mendasari.
(1,8,9) Gambaran histopatologi yang dapat ditemukan pada 
penderita sindroma Parry-Romberg diantaranya adalah atrofi 
pada epidermis, dermis dan jaringan subkutan,(1,3,8) sklerosis 
dermis,(1,3,8) infiltrasi Tsel limfosit dan monosit pada jaringan 
subkutan,(5) berkurangnya jaringan lemak subkutan,(1.5) 
atrofi folikel rambut,(5) perubahan endotel vaskuler (dengan 
mikroskop elektron).(5)
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Beberapa penyakit yang dapat menjadi diagnose banding 
sindroma Parry-Romberg: Linear Scleroderma en coup de 
sabre(1,2), Rasmussen syndrome(1,2), Goldenhar syndrome(1,2), 
Atrofi post traumatik(1,5), Partial lipodystrophy (Barraquer-
Simon Syndrome) (Tabel 1–4).(1,5)

TATALAKSANA

Terapi pada atrofi hemifasial progresif masih dalam tahap 
percobaan. Belum ada terapi primer untuk menghentikan 
proses aktif dari penyakit ini. MTX (Methotrexate) adalah 
terapi standar untuk penyakit yang masih aktif. MTX 
diberikan dengan dosis standar 0,3-1 mg/Kg/minggu 
dengan dosis maksimal 25 mg per minggu baik oral maupun 
injeksi. MTX dikombinasikan dengan prednisone oral pada 
bulan pertama karena adanya fakta bahwa MTX memiliki 
efek menunda proses inflamasi dan fibrosis. Sebagian 
besar regimen diberikan prednisone 1 mg/Kg/hari dalam 
2 bulan dan di tappering pada bulan ketiga. Pemberian 
metiprednisolone dosis tinggi secara intravena yaitu 1000 
mg selama hari tiap bulan selama 6 bulan juga telah dicoba. 
Tujuan utama dari pemberiannya adalah meningkatkan 
efek antiinflamasi kortikosteroid tanpa efek samping yang 
membahayakan. Pemberian terapi jangka panjang umumnya 
memberikan kemungkinan relaps dibandingan terapi jangka 
pendek. Lamanya terapi yang menginduksi relaps berbeda 
pada tiap pasien. Beberapa studi menunjukkan bahwa 
terapi MTX 12-24 bulan lebih efektif memperpanjang masa 
remisi.(1,2)

Penggunaan antimalaria juga dapat diberikan dengan 
beberapa efikasi pada kasus yang terbatas. Ultraviolet A 
(UVA) dan psoralen yang dikombinasikan dengan UVA 
(PUVA) efektif pada terapi localized scleroderma. PUA telah 
dilaporkan menghentikan aktivitas penyakit pada beberapa 
kasus atrofi hemifasial progresif.(10)

Operasi rekonstruksi dan mikrovaskular, graft jaringan 
lemak dan dermis, injeksi sel lemak (lipoinjection atau 
lipofilling), implantasi silikon, graf jaringan otot, graf 
jaringan tulang, operasi orthognathic, allograf dan segala 
bantuan untuk mengembalikan fungsi serta segala jenis 
operasi yang lain memerlukan peran dari berbagai 
multidisiplin ilmu yang profesional di bidangnya khususnya 
neurologi, oftalmologi, dentologi, bedah plastic, bedah saraf, 
patologi dan radiologi.(1,10) 

LAPORAN KASUS

Seorang wanita berusia 21 tahun, suku jawa mengeluh 
wajah sisi kanan mengecil sejak 4 tahun terakhir, makin 
lama makin berat. Tidak ada nyeri kepala, nyeri wajah, 
kejang, gerak involunter dan atrofi di tempat lain. Tidak 
ada nyeri kepala dan gangguan pendengaran. Penglihatan 
mata kanan dirasa berkurang dibanding mata kiri. Tidak ada 
kelemahan separuh tubuh maupun kebas/kesemutan separuh 
tubuh. Tidak didapatkan diabetes mellitus, hipertensi dan 
riwayat trauma ataupun riwayat keluarga dengan penyakit 

yang sama. Pemeriksaan fisik neurologis hanya didapatkan 
atrofi hemifasial sinistra. Pada pemeriksaan lengkap di Poli 
spesialis mata tidak ada gangguan visus, retina dan kornea 
dalam batas normal dan pada OCT tidak ditemukan kelainan 
sedangkan pemeriksaan di Poli spesialis bedah mulut tidak 
ditemukan abnormalitas dental yang telah dikonfirmasi 
dengan foto panoramik. 

PEMBAHASAN

Sindroma ini umumnya dimulai sebelum dekade kedua 
termasuk deformitas tulang dan kartilago lalu progresif secara 
perlahan selama beberapa tahun lalu stabil dengan sendirinya. 
Kasus ini ditemukan lebih banyak pada wanita dengan rasio 
3:1. Sindroma ini merupakan kumpulan gejala klinis akibat 
atrofi pada kulit, subkutan, jaringan lemak, jaringan otot dan 
tulang. Beberapa ditemukan mengenai lidah, gusi, gigi dan 
palatum. Pada sindroma ini dapat ditemukan manifestasi 
sistemik yang bervariasi seperti neurologis, oftalmologis 
dan maksilofasial. 

Proses atrofi wajah sisi kanan pada pasien ini dimulai 
pada usia 17 tahun dan masih progresif hingga saat ini. Pada 
pemeriksaan fisik didapatkan tanda vital dan pemeriksaan 
neurologi dalam batas normal, sedangkan pada inspeksi 
didapatkan atrofi hemifasial kanan sedangkan pada 
pemeriksaan mata menunjukkan retina dan kornea dalam 
batas normal. Hasil pemeriksaan oleh teman sejawat bedah 
mulut dan yang didukung dengan hasil foto panoramik 
menunjukkan tidak adanya abnormalitas dental.

Foto polos skull menunjukkan tidak adanya kelainan 
pada skull namun CT scan kepala tanpa kontras pada 
pasien menunjukkan atrofi jaringan lemak subkutan pada 
wajah dan tulang maksial kanan. Pada foto MRI kepala 
pada T2 aksial nampak jelas adanya atrofi otot orbicularis 
kanan, levator labii superior kanan, temporalis kanan dan 
masseter kanan disertai atrofi lemak subkutan. Baik pada 
CT scan kepala tanpa kontras dan MRI kepala nampak 
bahwa bulbus okuli kanan terlihat lebih dalam (enoftalmus) 
dibanding bulbus okuli kiri. Hasil pemeriksaan histopatologi 
didapatkan adanya penipisan lapisan epidermis dan dermis 
yang mendukung diagnosis sindroma Parry Romberg pada 
pasien ini. Selain itu juga ditemukan infiltrasi sel limfosit 
pada jaringan dermis yang menunjukkan adanya proses 
inflamasi jaringan. Biasanya progresivitas SPR berhenti usia 
20 tahun. Pada pasien ini berbeda dengan kasus-kasus SPR 
sebelumnya, prosesnya masih berjalan hingga saat ini yaitu 
di usia 21 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa perjalanan 
penyakit pasien kami masih aktif dan progresif.
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Tabel 1. Perbedaan antara Linear Scleroderma dengan Sindroma Parry Romberg 

Linear Scleroderma Sindroma Parry Romberg

Kulit Indurasi dan Penebalan Tidak ada indurasi dan penebalan

Lokasi tersering Dahi dan scalp Pipi dan hidung

Pola penyebaran Biasanya tidak menyebar ke bawah dahi
Kadang-kadang bisa mengenai hidung, pipi, dagu 

dan leher
Kadang bilateral

Biasanya menyebar hingga wajah bagian bawah
Biasanya unilateral

Keterlibatan sistemik ya tidak

Keterlibatan intrakranial ya ya

Tabel 2. Perbedaan antara Rasmussens Encephalitis dengan Sindroma Parry Romberg

Rasmussen’s Encephalitis Sindroma Parry Romberg

Klinis pada wajah 
dan kepala

Tidak ada Atrofi hemifasial, hiperpigmentasi, alopesia

Defisit neurologis Kejang parsial/kejang parsial kontinua, 
Hemiparesis kontralateral, afasia, gg lapang 
pandang, hemispasial neglect

Kejang, hemiparesis kontralateral, atrofi ekstrimitas

MRI kepala Atrofi kortikal fokal unilateral dan
T2/FLAIR hiperintensitas (multi- or unifocal) 

atau
Atrofi kaput nukleus kaudatus unilateral

Atrofi fokal ipsilateral
T2/Flair hiperintensitas tersering pada substansia alba, 

kadang pada substansia grisea
Penebalan korteks, infark (jarang)
Tidak selalu ada abnormalitas pada MRI kepala

EEG Unilateral slowing dengan atau tanpa 
epileptiform activity,

unilateral ictal onset

Bervariasi
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Tabel 3. Perbedaan antara Sindroma Goldenhar dengan Sindroma Parry Romberg 
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Etiologis Herediter, AD Belum diketahui (terkait proses autoimun)

Kelainan pada kulit right cleft lip dan palatum, wajah dan kranium asimetri
Area frontonasal asimetri, displasia aurice ipsilateral,
preauricular tags, hypertelorism, epicanthus, dan facial 

palsy perifer ipsilateral

Kelainan pada wajah 
dan kepala

right cleft lip dan palatum, wajah dan kranium asimetri
Area frontonasal asimetri, displasia aurice ipsilateral,
preauricular tags, hypertelorism, epicanthus, dan facial 

palsy perifer ipsilateral

Atrofi hemifasial

Kelainan pada organ 
lain

Thoraks: anomali vertebra thoracalis III-IV, skoliosis, 
dan agenesis costae II-IV ipsilateral dan insersi otot 
pectoralis.

Abdomen: hipoplasia ginjal ipsilateral
Ekstrimitas: tidak adanya tulang radius ipsilateral dan gg 

adduksi ekstrimitas atas ipsilateral

Ekstrimitas: Hemiparese
Atrofi ipsilateral
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LAMPIRAN 1

Gambar 1. Timeline pasien (kiri ke kanan, atas ke bawah): usia 5 tahun  usia 9 tahun  usia 13 tahun  usia 15 tahun  usia 
18 tahun  usia 20 tahun  usia 21 tahun (Februari 2016)  usia 21 tahun (Maret 2016)

a b

Gambar 2. a. atrofi hemifasial dekstra(dari depan); b. kanan: atrofi hemifasial dekstra (dari lateral); kiri: normal (wajah kiri)

Tabel 4. Perbedaan antara Sindroma Barraquer dengan Sindroma Parry Romberg

Sindroma Barraquer Sindroma Parry Romberg

Jaringan yang mengalami 
atrofi

Jaringan lemak subkutan epidermis, dermis, jaringan subkutan, jaringan 
lemak subkutan, dan folikel rambut

Organ yang terkena Wajah, leher, dada, lengan, abdomen atas, 
pinggul, paha, tungkai

Wajah dan kepala

Onset Usia 8-10 tahun Dekade kedua

Etiologi Proses autoimun yang didahului suatu infeksi 
virus akut

Autoimun disease
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LAMPIRAN 2
p
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Gambar 3. CT scan kepala tanpa kontras: a. pada potongan koronal jaringan lunak sisi kanan nampak menipis dibanding sisi kiri; 
b tidak ada abnormalitas skull; c pada potongan aksial: atrofi jaringan lemak subkutan pada wajah dan tulang maksial 
kanan, bulbus okuli kanan lebih dalam

j g ,

ba

Gambar 4. MRI kepala: a tanpa kontras potongan aksial T2 tampak enoftalmus oculi kiri; b. dengan kontras potongan aksial tampak 
atrofi otot orbicularis kanan, levator labii superior kanan, temporalis kanan dan masseter kanan disertai atrofi lemak 
subkutan

a b

Gambar 5. a. atrofi jaringan epidermis, rete ridge memendek sampai rata, folikel rambut melebar berisi bahan keratin; b. atrofi 
jaringan dermis, banyak kelenjar sebacea, infiltrasi sel-sel limfosit di superfisial dermis


