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I. Pendahuluan 

     Distrofi kornea merupakan suatu kelainan kornea yang disebabkan adanya 

kelainan genetik. Istilah distrofi sebenarnya merupakan suatu istilah yang kurang tepat 

digunakan pada distrofi kornea, akan lebih baik menggunakan istilah kelainan genetik 

pada kornea. Namun, karena penggunaan yang kurang tepat tersebut sudah digunakan 

hampir sepuluh tahun pada literatur yang membahas distrofi kornea, maka 

International Committee for the Classification of Corneal Dystrophies (IC3D) 

memutuskan tetap menggunakan istilah distrofi pada kelainan tersebut.1-4 

     Definisi yang masih bervariasi dan kejadian yang jarang tersebut menyebabkan 

kesulitan dalam menentukan prevalensi distrofi kornea. Oleh karena itu, seringkali 

angka kejadian distrofi kornea hanya didapat berdasarkan hasil pemeriksaan 

histopatologi dari pasien yang dilakukan transplantasi kornea dan laporan kasus dari 

dokter spesialis mata yang melakukan transplantasi kornea. Berdasarkan studi yang 

dilakukan oleh Musch dkk, distrofi kornea yang paling sering di Amerika Serikat 

tahun 2008 adalah distrofi endotel kornea Fuchs, yang menjadi penyebab keempat 

indikasi terbanyak dilakukan transplantasi kornea. Sebuah studi lain menyebutkan 

prevalensi distrofi kornea berdasarkan indikasi tindakan transplantasi kornea yaitu 

sebesar 4% di Arab Saudi, 12,6% di Jepang dan 23,2% di Perancis pada tahun 

2008.1,6,7 

     Manifestasi klinis tiap jenis distrofi kornea sangat bervariasi, dari yang tidak 

memiliki gejala sampai gangguan penglihatan yang berat. Terapi yang diberikan pun 

bervariasi tergantung pada gejala klinis, klasifikasi yang adekuat berdasarkan temuan 

histologi,  luas dan kedalaman lesi kornea yang terjadi.1,2,4 

     Sari kepustakaan ini akan membahas mengenai definisi, klasifikasi dan jenis 

distrofi kornea, manifestasi klinis serta terapi yang dapat diberikan pada distrofi 

kornea. Pembahasan distrofi kornea ini diharapkan dapat membantu diagnosis serta 

tatalaksana yang adekuat pada pasien dengan distrofi kornea. 

II. Anatomi Kornea 

Kornea adalah jaringan avaskular transparan yang berperan utama dalam kekuatan 

refraksi mata. Kornea mempunyai ukuran horizontal 11-12 mm dan 10-11 mm secara 

vertikal. Radius kelengkungan permukaan anterior kornea pada tengah kornea adalah 
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7,8 mm dan 6,5 mm pada permukaan  posterior. Permukaan posterior kornea yang 

lebih lengkung daripada permukaan anterior menyebabkan bagian sentral kornea lebih 

tipis daripada bagian perifer dengan ketebalan 0,53 mm di sentral dan 0,71 mm pada 

perifer. Kornea mempunyai densitas persarafan yang padat, sensitivitasnya seratus 

kali lipat dibanding konjungtiva. Serabut saraf sensoris berasal dari pleksus saraf 

siliaris panjang dan membentuk pleksus subepitel.2,4 

 
Gambar 2.1 Anatomi Kornea 
                       Dikutip dari: AAO2 

 

Epitel kornea terdiri dari sel-sel epitel skuamosa berlapis. Epitel kornea 

mempunyai ketebalan 50µm yaitu sekitar 10% dari ketebalan kornea. Epitel kornea 

terdiri dari lima atau enam lapisan, yaitu selapis sel basal kolumnar yang melekat ke 

membrana basalis dibawahnya, dua sampai tiga lapis wing cell, dan dua lapis sel 

skuamosa superfisial. Permukaan paling luar terdiri atas mikroplika dan mikrovili 

yang berperan dalam perlekatan lapisan air mata. Proses diferensiasi epitel kornea 

terjadi 7-14 hari. Sel basal epitel mensekresikan basal membran yang tersusun atas 

kolagen IV, laminin dan protein lainnya. Epitel kornea mempunyai peranan penting 

sebagai pertahanan dari stimulus eksterna.2,4  

Membran bowman adalah lapisan superfisial dari stroma dengan ketebalan 12µm, 

lapisan ini bukan merupakan suatu membran, namun merupakan susunan yang terdiri 
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dari serat kolagen dan proteoglikan. Serat kolagen pada membran bowman terutama 

kolagen tipe I dan III. Diameter dari serat kolagen ini sekitar 20-30µm, lebih kecil 

daripada serat kolagen yang terdapat pada stroma. Lapisan Bowman tidak dapat 

regerasi bila mengalami kerusakan. Peran fisiologis lapisan bowman masih belum 

jelas.2,4 

Stroma kornea mengisi 90% dari ketebalan kornea. Stroma terdiri atas susunan 

lapisan serat kolagen. Keratosit terletak diantara lamela kornea dan mensintesis 

kolagen dan proteoglikan. Serat kolagen stroma terdiri dari kolegan tipe I, III, V, dan 

VI. Densitas keratosit berkurang seiring usia. Kejernihan kornea dipengaruhi susunan 

yang teratur antar serta kolagen dan kadar air dari stroma kornea yang dipertahankan 

78%. Hidrasi kornea sebagian besar dikendalikan oleh epitel yang intak, sawar endotel 

dan fungsi pompa endotel.2,4  

Membran Descemet adalah membran basal dari endotel kornea dengan ketebalan 

8-10µm. Membran descemet terutama terdiri dari kolagen tipe IV dan VIII dan 

laminin serta fibronektin. Membran Descemet melekat erat ke bagian posterior stroma 

dan mencerminkan perubahan bentuk stroma. Membran Descemet sangat elastis dan 

berkembang seumur hidup2,4  

     Endotel kornea terdiri dari selapis sel heksagonal yang berasal dari lapisan 

neuroektodermal. Endotel kornea mempertahankan kejernihan kornea dengan berperan 

sebagai barrier terhadap humor akuos dan sebagai pompa metabolik. Densitas sel endotel 

kornea berkisar antara 2000-3000 sel/mm2 dan jumlah sel menurun sekitar 0,6% sel per tahun 

Densitas sel endotel bervariasi, konsentrasi paling banyak terdapat di bagian perifer kornea. 

Adanya kehilangan sel endotel menyebabkan sel sekitar mengalami migrasi dan pembesaran 

untuk mengisi ruang yang mengalami defek..2,4  

 

III. Distrofi Kornea 

     Distrofi didefinisikan sebagai kelainan noninfeksi yang diwariskan pada sel, 

jaringan, atau organ, yang dikarakteristikan dengan adanya perburukan yang progresif 

dari bagian tubuh tersebut. Distrofi kornea didefinisikan sebagai suatu kelainan 

kornea yang diwariskan, yang secara tipikal bilateral, simetris, progresif lambat, tanpa 

adanya hubungan dengan faktor lingkungan atau sistemik. 1,2,3,5 
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     Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, definisi distrofi kornea tersebut 

seringkali tidak tepat pada praktiknya. IC3D menyatakan bahwa masih belum ada 

definisi yang tepat untuk distrofi kornea sampai saat ini, namun komite tersebut telah 

membuat klasifikasi dan kriteria inklusi-eksklusi untuk distrofi kornea. Diagnosis 

distrofi kornea akan sangat sulit tanpa adanya informasi genotip, karena distrofi 

kornea yang terjadi dapat memberikan fenotip yang bervariasi walaupun dengan 

kelainan genetik yang sama.1,2,3 

     Distrofi kornea diklasifikasikan berdasarkan lapisan kornea yang terdapat 

kelainan, yang terbagi menjadi epitel dan subepitel, lapisan Bowman, stroma, 

membran Descemet dan endotel. Klasifikasi ini sebetulnya kurang tepat namun tetap 

dipertahankan karena tradisi. Oleh karena itu, IC3D mengeluarkan suatu klasifikasi 

baru yang terdiri dari 4 kategori, yaitu: 

 Kategori 1 (K1): distrofi kornea yang didefinisikan dengan jelas, telah ditemukan 

gen yang mengalami kelainan, mutasi yang terjadi telah berhasil diidentifikasi 

secara spesifik. 

 Kategori 2 (K2): distrofi yang telah didefinisikan dengan jelas, telah diketahui 

letak lokus kromosom yang mengalami kelainan, namun gen spesifik yang 

mengalami kelainan belum dapat diidentifikasi. 

 Kategori 3 (K3): distrofi yang telah didefinisikan dengan jelas secara klinis, 

namun belum diketahui letak lokus kromosom yang mengalami kelainan 

 Kategori 4 (K4): kategori ini disediakan bagi distrofi kornea yang masih baru 

diduga, atau sebelumnya pernah didokumentasikan sebagai distrofi kornea, 

walaupun belum ada bukti penelitian yang dapat membuktikannya. 

 

Tabel 1. Klasifikasi Distrofi Kornea Berdasarkan IC3D 

Distrofi Epitel dan Subepitel 

1. Distrofi epitel membran basalis: diduga merupakan proses degenerasi atau K1 

2. Mutasi gen keratin: Meesman corneal dystrophy: K1 

3. Lisch epithelial corneal dystrophy: K2 

4. Gelatinous droplike corneal dystrophy: K1 
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5. Subepithelial mucinous dystrophy 

6. Epithelial recurrent erosion dystrophy 

Distrofi Lapisan Bowman 

1. Distrofi kornea Reis-Buckler, distrofi kornea granular tipe 3: K1 

2. Distrofi kornea Thiel-Behnke: K1 

Distrofi Stroma 

1. Distrofi kornea TGFBI  

    A. Lattice corneal dystrophy 

        i. Lattice corneal dystrophy, tipe TGFBI: K1 

       ii. Lattice corneal dystrophy, gelsolin type: K1 (bukan merupakan distrofi 

kornea    yang sebenarnya, namun tetap dimasukan dalam kategori ini untuk 

mempermudah diagnosis banding) 

    B. Distrofi kornea granular: K1 

         i. Distrofi kornea granular tipe 1 (klasik): K1 

        ii. Distrofi kornea granular tipe 2 (granular-lattice): K1 

       iii. Distrofi kornea granular tipe 3 (Reis-Buckler): K1 

2. Distrofi kornea NON-TGFBI 

    A. Distrofi kornea makular: K1 

    B. Distrofi kornea Schnyder: K1 

    C. Distrofi stroma kornea kongenital: K1 

    D. Distrofi kornea Fleck: K1 

    E. Posterior amorphous corneal dystrophy: K3 

    F. Distrofi pre-Descemet kornea: K4 

Distrofi Membran Descemet dan Endotel Kornea 

1. Fuchs endothelial corneal dystrophy: K1, K2, atau K3 

2. Posterior Polymorphous corneal dystrophy: K1 atau K2 

3. Distrofi kornea kongenital herediter 1: K2 

4. Distrofi kornea kongenital herediter 2: K1 

TGFBI = Transforming Growth Factor ß-induced  

Dikutip dari: AAO2 
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     Distrofi kornea relatif muncul pada usia muda dan mempunyai perjalanan penyakit 

yang progresif. Kelainan yang terjadi biasanya mengenai bagian sentral kornea. 

Kelainan yang tampak pada distrofi kornea yaitu kekeruhan pada kornea yang 

diakibatkan akumulasi materi (dapat berupa kristal lipid atau kolestrol) baik 

intraseluler maupun ekstraseluler kornea tergantung kelainan genetik yang terjadi 

(gambar 3.1). Patogenesis pada distrofi kornea berbeda-beda tergantung kelainan 

genetik yang terjadi pada tiap jenis distrofi kornea.1-4 

 

3.1 Distrofi Epitel dan Subepitel Kornea 

3.1.1 Epithelial Basement Membrane Dystrophy (Map-Dot-Fingerprint) 

     Hampir sebagian besar kasus epithelial basement membrane dystrophy (EBMD) 

tidak ada dokumentasi bahwa kelainan ini diwariskan, oleh karena itu seringkali 

dikatakan suatu kelainan kornea yang degeneratif atau sekunder terhadap trauma. 

Namun, saat ini telah ditemukan adanya kelainan genetik pada EBMD, yaitu pada 

lokus 5q31. EBMD ditemukan pada 6-18% populasi, lebih sering pada perempuan, 

dengan frekuensi semakin meningkat pada usia di atas 50 tahun.1,2,3,8     

           Istilah map-dot-fingerprint merupakan gambaran klinis berupa mikrokista 

intraepitel (dots), subepithelial ridges (fingerprint) dan geographic opacities (maps).  

Kelainan yang mengenai bagian epitel dan basal membran mempunyai gambaran 

klinis yang bervariasi namun mempunyai patofisiologi dan perjalanan penyakit yang 

sama. Pada umumnya, kelainan yang terjadi meliputi kompleks basal membran yaitu 

ketidakmampuan untuk membentuk hemidesmosom yang baik atau anchoring fibril, 

gangguan perlekatan antara epitel dan lapisan Bowman yang menyebabkan erosi           

Gejala erosi rekuren mulai dirasakan saat dewasa muda, yaitu iritasi mata ada pagi 

hari hingga nyeri pada mata akibat episode berulang erosi epitel kornea, astigmatisma 

iregular dan “ghost-images” akibat sekunder dari akumulasi seperti plak oleh debris 

subepithelial, membran basalis, dan kolagen. William dan Buckley menyatakan 

bahwa distrofi map-dot-fingerprint merupakan penyebab erosi kornea rekuren paling 

sering di praktek.1,3,8 kornea yang rekuren dan defek kornea yang persisten.1,2,3,8  
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Gambar 3.1 Karakteristik perubahan kornea pada berbagai jenis distrofi kornea 
                        Dikutip dari: Kenyon dkk3 

      

     Terapi dengan debridemen atau keratektomi superfisial untuk membersihkan 

debris subepitel dapat membantu terapi konservatif seperti pemberian lubrikan, salep 
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hipertonik, patching, atau bandage soft contact lens. McLean dkk merekomendasikan 

anterior stromal puncture. 1,8,9           

 

 
Gambar 3.2  Epithelial basement membrane dystrophy. A. Gambaran map-like. B. 

Gambaran mikrokista intraepitel (dots). C gambaran fingerprint. 
Dikutip dari: Kenyon dkk3 

 

3.1.2 Distrofi Epitel Kornea Meesman (Stocker-Holt) 

     Kelainan yang diwariskan secara autosomal dominan pada epitel kornea. Mutasi 

pada gen yang berperan dalam produksi keratin, terutama gen KRT3 dan KRT12 pada 

kromosom 17q12. Secara klinis, kista intraepitel asimptomatik terjadi pada bulan 

pertama kehidupan, tampak sebagai kekeruhan pungtata putih keabuan pada zona 

interpalpebral kornea. Kista yang terbentuk seragam ukuran dan bentuk, beberapa 

diantaranya dapat diwarnai dengan fluorescein. Kista merupakan akumulasi materi 

seluler degenerasi dan debris membran basalis. Pada 85% kasus menunjukkan 

mikrokista terdapat pada seluruh epitel, sedangkan sisanya terlokalisasi di bagian 

superior, inferior, sentra, dan/atau perifer kornea. Penggabungan beberapa kista 

menyebabkan terbentuk kekeruhan linier. Kornea terlihat mengalami penipisan dan 

sensitivitas kornea dapat menurun.1,8,9 

 

C 
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Gambar 3.3 Distrofi epitel kornea Meesman. A.Kekeruhan keabuan yang difus pada  

iluminasi direk pada lampu celah. B. mikrokista transparan yang soliter 

dengan retroiluminasi pada lampu celah 
                       Dikutip dari: Weiss dkk1 

  

3.1.3 Distrofi Kornea Lisch 

     Distrofi Kornea Lisch Mutasi terjadi pada kromosom Xp22.3, onset terjadi pada 

usia anak-anak. Distrofi kornea ini dikarakteristikan mikrokista dengan tepi feathery 

dalam konfigurasi seperti pusaran air serta band-shaped di dalam epitel kornea. Pada 

pemeriksaan retroiluminasi dengan lampu celah, menunjukkan gambaran mikrokista 

intraepitel yang jernih dengan susunan yang padat dan sektorial. Pada distrofi kornea 

Meesmann tidak tampak adanya band-shaped, feathery lesion, serta lesi yang terjadi 

lebih luas (gambar 3.4). Mikroskop cahaya dan elektron menunjukkan vakuolisasi 

sitoplasmik pada seluruh sel epitel pada area yang terkena.Visus terganggu bila lesi 

mengenai visual axis namun erosi kornea jarang terjadi. Pembersihan epitel yang 

terkena dengan keratektomi superfisial dapat memperbaiki visus.2,8,9  

                  

Gambar 3.4 Distrofi Kornea Lisch. A dan B kekeruhan kornea yang difus, keabuan, tepi 

feathery. C. Pada retroiluminasi, mikrokista tersusun padat dan sectorial. 
                   Dikutip dari: Weiss dkk1 

A B 
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3.1.4 Gelatinous Droplike Corneal Dystrophy 

     Distrofi kornea ini diwariskan secara autosomal dominan, terdapat kelainan pada 

lokus 1p32. Pada pemeriksaan mikroskop cahaya menunjukkan adanya deposit 

amiloid di subepitel dan stroma. Adanya gangguan dalam ikatan interseluler epitel 

menyebabkan permeabilitas epitel yang tinggi. Kelainan ini muncul pada usia dekade 

pertama dan kedua dengan gambaran klinis mirip band keratopathy atau berupa nodul 

kecil multipel (konfigurasi mulberry). Keluhan yang dirasakan penderita adalah 

penurunan tajam penglihatan, fotofobia, dan iritasi. Kekeruhan stroma atau lesi nodul 

yang besar (kumquat-like lesion) dapat terjadi. Rekurensi terjadi pada pasien yang 

telah dilakukan keratektomi superfisial, lamellar keratoplasty, atau penetrating 

keratoplasty. Lensa kontak lunak efektif dalam manajemen permebailitas epitel yang 

abnormal.1,8,9 

                     

Gambar 3.5 Gelatinous droplike corneal dystrophy. A. Tipe mulberry. B. Tipe band-

keratopathy. C. Tipe Kumquat-like 
                       Dikutip dari: Weiss dkk1 

 

3.2 Distrofi Lapisan Bowman Kornea   

3.2.1 Distrofi Kornea Reis-Buckler (Distrofi Lapisan Bowman Kornea Tipe 1)  

     Distrofi kornea Reis-Buckler dikemukakan oleh Reis pada tahun 1917 dan 

Buecklers ada tahun 1949. Ada beberapa ahli menyatakan bahwa distrofi ini 

merupakan varian superfisial dari distrofi granular pada lapisan stroma kornea. Pada 
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distrofi kornea Reis-Buckler tersebut diketahui terjadi mutasi pada R124L dalam 

kromosom 5q31. Kelainan tersebut terjadi bilateral dan simetris. Terjadi pada dekade 

pertama atau kedua dengan keluhan nyeri pada mata akibat episode berulang erosi 

kornea. Pasien juga mengeluhkan penurunan penglihatan akibat adanya sikatrik pada 

bagian anterior kornea dan permukaan kornea yang iregular.1,2,3 

     Pada pemeriksaan lampu celah, ditemukan kelainan epitel yang iregular difus dan 

bercak kekeruhan geographic-like pada lapisan Bowman. Seiring waktu, opasitas 

sentral menyebar ke midperifer sampai batas anterior stroma.1,2,3 

             

Gambar 3.6 Distrofi Kornea Reis-Buckler. A. Kekeruhan geographic-like. B. Kekeruhan 

menyebar ke bagian limbus dan stroma bagian dalam. 

                       Dikutip dari: Weiss dkk1 

 

 

3.2.2 Distrofi Kornea Thiel-Behnke (Distrofi Lapisan Bowman Kornea Tipe 2) 

      Distrofi kornea ini diwariskan secara autosomal dominan, terdapat kelainan pada 

lokus 5q31, 10q24,dan gen TGFBI; onset terjadi pada awal masa kanak-kanak. Tanda 

awal berupa kekeruhan bintik-bintik soliter atau kekeruhan yang menyebar secara 

ireguler pada lapisan Bowman, diikuti kekeruhan seperti sarang lebah yang simetris 

pada subepitel. Pada pemeriksaan klinis, kelainan fase awal pada distrofi lapisan 

Bowman tipe 1 dan 2 ini sama pada pemeriksaan klinis, hanya dapat dibedakan 

dengan mikroskop cahaya atau mikroskop elektron. Erosi kornea rekuren yang terjadi 

dapat menimbulkan nyeri pada dekade pertama dan ekdua. Erosi dan ganguan tajam 

penglihatan terjadi lebih lama dibandingkan tipe 1.1,2,3 
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Gambar 3.7 Distrofi kornea Thiel-Behnke,  kekeruhan subepitel yang simetris dan 

menyerupai sarang lebah. 
                         Dikutip dari: Laibson dkk8 

 

3.3 Distrofi Stroma Kornea 

3.3.1 Distrofi Kornea Lattice: Tipe Klasik  

     Distrofi kornea Lattice diwariskan secara autosomal dominan, terjadi mutasi pada 

lokus 5q31. Distrofi kornea Lattice merupakan amyloidosis kornea bilateral 

dikarakteristikan dengan tanda patognomonik berupa percabangan “pipestem” lattice 

dalam stroma (gambar 3.8). Keluhan biasanya mulai muncul pada dekade pertama 

kehidupan berupa penurunan tajam penglihatan akibat adanya erosi yang rekuren 

karena adanya akumulasi material amyloid di subepitel dan stroma. Penyebab utama 

adanya deposit amyloid tersebut masih belum diketahui, diduga akibat aktivitas enzim 

lisosomal yang diproduks keratosit yang abnormal.  Pada fase awal, gambaran klinis 

kelainan ini kekeruhan subepitel berbatas tegas berbentuk oval, bintik putih pada 

stromal bagian anterior. Pada tahap ini, karena pada kornea menunjukan kekeruhan 

superfisial, pada pemeriksaan sulit untuk mendapatkan gambaran tipikal berupa 

lattice. Oleh karena itu, pemeriksaan pada anggota keluarga lain dapat 

berguna.1,2,9,11,12 

                                    

                   Gambar 3.8. Distrofi Kornea Lattice: tipe klasik 
                                         Dikutip dari: Aldave dkk9 
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3.3.2 Distrofi Kornea Granular Tipe 1 (Groenouw Tipe I) 

     Kelainan ini dapat bermanifestasi sejak usia 2 tahun dan diturunkan secara 

autosomal dominan. Lesi yang terbentuk berbatas tegas, milky; kekeruhan yang terjadi 

menyerupai butiran salju atau remah roti dan terbatas pada daerah axial kornea, 

biasanya dimulai dari bagian paling superfisial dari stroma kornea. Kekeruhan yang 

terjadi terbentuk akibat degenerasi hialin sehingga serat stroma tampak granular. 

Histopatologi distrofi granular dengan mikroskop cahaya menunjukkan deposit hialin 

eosinofilik, berbentuk batang, atau trapezius. Asal deposit itu bersumber masih belum 

diketahui. Beberapa hipotesis menyatakan bahwa deposit pada distrofi granular 

berasal dari sintesis protein  atau fosfolipid yang abnormal pada saat pembentukan 

membrane sel. Namun, masih belum diketahui apakah deposit tersebut dproduksi oleh 

epitel, keratosit stroma atau keduanya.1,2,10,11  

     Gejala yang muncul silau dan fotofobia. Penurunan ketajaman penglihatan terjadi 

seiring kekeruhan bertambah.1,2 

 

Gambar 3.9 Distrofi Kornea Granular Tipe 1. Kekeruhan yang terbentuk berupa 

gambaran seperti remah roti atau seperti pohon cemara. 
                      Dikutip dari: Kenyon dkk3 

3.3.2 Distrofi Kornea Granular Tipe 2 (Distrofi Kornea Granular-Lattice,  

distrofi kornea Avellino ) 

     Kelainan ini diwariskan secara autosomal dominan, terjadi mutasi pada lokus 

5q31; dapat terjadi sejak usia 3 tahun sampai 8 tahun. Secara patologis, terdapat  

deposit hyaline yang tipikal pada distrofi granular dan deposit amioloid yang tipikal 

pada distrofi lattice. Lesi ini meluas dari basal epitel sampai stroma bagian dalam.  
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      Tanda klinis awal kekeruhan seperti duri, ada pula yang memberikan gambaran 

linear seperti untaian kalung mutiara. Pada tahap yang lebih lanjut dapat memberikan 

gambaran bercak bulat (gambar 3.10). Keluhan yang dirasakan pasien adalah 

penurunan tajam penglihatan sering kekeruhan sudah mengenai bagian sentral 

kornea.1,2,10,12 

3.3.3 Distrofi Kornea Makular (Groenouw Tipe II) 

      Kelainan ini dikarakteristikan dengan kekeruhan kornea akibat deposit intraseluler 

dan ekstraseluler di dalam stroma kornea. Di antara distrofi stromal klasik, distrofi 

makular merupakan yang paling jarang dan paling berat manifestasi klinisnya. Pasien 

seringkali mengeluhkan kehilangan penglihatan yang progresif disertai dengan gejala 

iritasi dan fotofobia. Perubahan simetris yang terjadi biasanya terjadi pada usia 3 dan 

9 tahun, dikarakteristikan dengan kekeruhan difus, tipis dan superfisial pada bagian 

sentral stroma. Keruhan ini meluas sampai ke perifer dan mengenai seluruh bagian 

kornea pada dekade kedua. Pada tahap awal, pada pemeriksaan lampu celah, 

didapatkan gambaran kekeruhan ground-glass like pada bagian sentral dan superfisial 

stroma kornea. Secara histologi, distrofi makular dikarakterisitikan sebagai akumulasi 

glikosaminoglikan antara stroma, dibawah epitel dan didalam keratosit serta sel 

endotel. Patogenesis distrofi ini adalah keratosit dan sel endotel mensistensis materi 

fibrogranular yang abnormal yang terdiri dari glikosaminoglikan, glikoprotein, dan 

lipid serta proteoglikan keratin sulfat.1,2,10,12 

    
                Gambar 2.10 Distrofi kornea granular tipe 2   
                                           Dikutip dari: AAO2 
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Gambar 3.11 Distrofi kornea makular. A. Tahap awal dengan sedikit kekeruhan macula 

sentral. B. Deposit meluas ke limbus dan membrane Descemet. C. 

Kkeruhan yang lebih difus, kekeruhan meliputi seluruh kornea. 
                            Dikutip dari: Weiss dkk1 

3.3.6 Distrofi Kornea Schnyder 

     Kelainan autosomal dominan yang diturunkan yang muncul pada usia muda dan 

biasanya kongenital yang pertama kali ditemukan oleh Schynder pada tahun 1929. 

Gen yang terlibat terletak pada kromossm 1 (1p34.2-36) dan gen  B120 terletak pada 

area ini yang berhubungan dengan adanya lipid di dalam fibroblas, diduga 

penyebabnya adalah produksi lipid oleh keratosit.1,2,11 

     Gambaran klinis dari kelainan ini adalah kekeruhan kornea yang bilateral, axial, 

berbentuk ring yang terdiri dari kristal polikromatik (gambar 3.12). Kekeruhan kornea 

berwarna putih kekuningan terdapat di lapisan Bowman dan stroma anterior. Epitel 

dan stroma yang tidak terkena pun tampak normal, walaupun seiring waktu bisa 

terjadi kekeruhan stroma yang difus.1,2,3,11  

                     

                    Gambar 3.12 Distrofi kornea Schnyder 
                                               Dikutip dari: Kenyon dkk3 
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3.4 Distrofi Endotel Kornea 

3.4.1 Congenital Hereditary Endothelial Dystrophy (CHED) 

     Kelainan kongenital endotel yang merupakan kelainan autosomal dominan pada 

kromosom 20, yang merupakan area yang sama dengan posterior polymorphous 

dystrophy yang merupakan kelainan resesif. Kelainan ini dikarakteristikan dengan 

edema kornea yang difus, bilateral simetris. Bagian endotel digantikan epitel 

skuamosa bertingkat yang berkeratin. Variasi autosomal resesif (CHED 2) muncul 

saat lahir dan relatif tidak progresif. Bentuk yang dominan, berkembang pada tahun 

pertama atau kedua kehidupan, sebagai kontras dibanding variasi resesifnya.  

Diameter kornea dan panjang axial bola mata tetap normal pada CHED, sedangkan 

ketebalan kornea meningkat. Pada pemeriksaan histologi, ada perubahan yang tidak 

spesifik pada stroma dengan edema sekunder: pembengkakan sel basal eptel, 

penebalan dan kerusakan membran basal, dan iregularitas lapisan Bowman.1,3,13 

 

Gambar 3.13 A. CHED tipe 1, milky appearance. B. CHED tipe 2, penebalan stroma 
                        Dikutip dari: AAO2 

 

3.4.2 Fuchs Endothelial Corneal Dystrophy 

     Defek yang terjadi pada kelainan ini yaitu kerusakan endotel yang progresif yang 

mengakibatkan terjadiya ketidakmampuan mitosis sel endotel. Sel endotel yang ada 

harus membesar dan menyebar untuk menutupi defek yang ada untuk menjaga lapisan 

yang intak dan berfungsi dengan baik sebagai pertahanan dan pompa untuk menjaga 

kejernihan kornea. Gambaran klinis bervariasi tergantung tingkat keparahan. Kornea 

guttae muncul pada bagian sentral kemudian menyebar ke bagian perifer. Membran 

Descemet menebal dan membentuk lipatan akibat edema stroma.1,13,14 

A B A 
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Gambar 3.14 A. Kornea guttae. B edema stroma, lipat Descemet, endothelial guttae 
                         Dikutip dari: AAO2 

3.4.3 Posterior Polymorphous Dystrophy  

     Kelainan ini dideskripsikan oleh Koeppe, merupakan suatu distrofi kornea yang 

bilateral dan progresif lambat, di mana pasien masih mempunyai ketajaman 

penglihatan yang baik dan menunjukkan tidak ada edema stroma atau vaskularisasi. 

Kelainan ini dikarakteristikan dengan adanya kekeruhan yang polimorfik, di mana 

beberapa di antaranya mempunyai bentuk vesikuler atau annular dengan dikelilingi 

halo pada tingkat membrane Descemet. Adanya sinekia anterior perifer yang luas juga 

merupakan karakteristik kelainan ini yang terjadi pada 27% pasien (gambar 3.15). 

Pada gambaran histologi menunjukkan sel endotel yang secara morfologi dan 

imunopatologi menyerupai epitel. Sel-sel ini mengandung keratin epitel dan saling 

terhubung dengan desmosom. Pada beberapa kasus, terjadi dekompensasi endotel dan 

edema stroma dengan penurunan tajam penglihatan yang membuthukan keratoplasti. 

Distrofi ini dapat rekuren pada graft.1,14,15 

                          

Gambar 3.15 Posterior polymorphous dystrophy menunjukkan adhesi iridokorneal. 
                       Dikutip dari: AAO2 

A B 
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III. Tatalaksana Distrofi Kornea 

     Tatalaksana distrofi kornea bervariasi. Terapi pada distrofi kornea terkait dengan 

stadium distrofi kornea yang terjadi  Untuk memastikan terapi yang tepat sesuai 

dengan stadium yang terjadi, klasifikasi yang adekuat berdasarkan temuan histologi 

sangat diperlukan. Pasien yang tidak memiliki gejala (asimptomatik) atau hanya 

memiliki gejala yang ringan tidak membutuhkan terapi dan perlu diobservasi berkala 

untuk mendeteksi progresivitas penyakit.2,3,11,13  

     Terapi spesifik untuk distrofi kornea meliputi pemberian tetes mata, salep mata, 

laser dan transplantasi kornea. Adanya erosis kornea rekuren dapat diterapi dengan 

tetes air mata buatan, salep atau bandage contact lenses. Bila erosi rekuren terjadi 

persisten, terapi tambahan seperti hapus kornea atau penggunaan excimer laser yang 

dapat menghilangkan kelainan pada permukaan kornea (phototherapeutic 

keratectomy).3,11,13  

     Excimer phototherapeutic keratectomy (PTK) merupakan terapi pilihan ada 

distrofi kornea superfisial. Dengan edukasi yang baik PTK dapat secara signifikan 

memperbaiki visus dan kualitas hidup setidaknya menunda keperluan untuk 

transplantasi kornea.2,3  

     Pada distrofi kornea stroma dalam yang menyisakan endotel dan membran 

Descemet deep anterior lamellar keratoplasty dapat efektif dilakukan. Pada kasus 

distrofi endotel tanpa jaringan sikatrik stroma, Descemet stripping automated 

endothelial keratoplasty merupakan prosedur pilihan pertama saat ini. Namun, tetap 

ada beberapa distrofi kornea yang membutuhkan penetrating keratoplasty (contoh 

distrofi makular).2,3,11 

      

IV. Simpulan 

     Distrofi kornea merupakan kelainan genetik, yang diwariskan, seringkali progresif 

dan bilateral, dimana terdapat material abnormal terakumulasi pada tiap lapisan 

kornea. Definisi dan klasifikasi distrofi kornea terus berkembang seiring dengan 

semakin berkembangnya pengetahuan di bidang genetika. Namun, saat ini definisi 

dan klasifikasi distrofi kornea yang diakui adalah klasifikasi yang berdasarkan IC3D 

tahun 2015. 
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     Distrofi dapat memberikan manifestasi klinis, onset munculnya, serta kelainan 

histopatologi yang bervariasi tergantung kelainan genetik yang mendasarinya.  

Diagnosis dapat dibuat berdasarkan riwayat keluarga, karakteristik kelainan kornea 

dengan lampu celah dan diagnosis pasti dengan pemeriksaan genetik molekular. 

Terapi ada distrofi kornea terkait dengan stadium distrofi kornea yang terjadi dan 

gambaran histopatologi. Beberapa bentuk distrofi kornea dapat menyebabkan 

gangguan visual yang berat sehingga diperlukan terapi yang tepat untuk 

mempertahankan fungsi visual.    
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