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I. Pendahuluan 

Degenerasi didefinisikan sebagai suatu penurunan terhadap struktur dan fungsi 

suatu jaringan yang sebelumnya normal dengan hilangnya aktivitas fungsional. 

Degenerasi suatu jaringan dalam terminologi patologi biasanya melibatkan komponen 

jaringan penyambung seperti kolagen, elastin, dan proteoglikan. Perubahan ini terjadi 

pada tingkat selular dan disebabkan oleh gangguan biomolekuler yang dipengaruhi 

oleh penuaan dan pengaruh internal dan eksternal dari lingkungan. Degenerasi kornea 

mempunyai karakteristik adanya deposisi material, penipisan jaringan dan adanya 

hubungan dengan vaskularisasi dan inflamasi.1–5 

Degenerasi kornea dapat terjadi unilateral atau bilateral, jika bilateral, dapat terjadi 

asimetris. Onset degenerasi kornea biasanya muncul pada usia yang lebih tua dan 

menunjukkan proses degeneratif pada segmen anterior bola mata. Pola penurunan 

herediter jarang ditemukan. Degenerasi sering terjadi eksentris atau perifer. 

Progresifitas dapat bervariasi lambat atau cepat, dan dapat ditemukan adanya kelainan 

lokal maupun sistemik yang terkait. Hal ini penting untuk membedakan degenerasi 

kornea dari distrofi kornea.3,4,6 

Degenerasi kornea berbeda dari distrofi dan disgenesis kornea yang biasanya 

muncul pada usia yang lebih muda. Distrofi kornea pada umumnya menunjukkan pola 

familial, dapat terjadi bilateral jika tidak simetris, dan bukan sebagai efek sekunder dari 

faktor lingkungan atau sistemik. Disgenesis kornea adalah gangguan perkembangan, 

kadang-kadang diwariskan, sehingga dapat terjadi malformasi kongenital.3,7 

Sari kepustakaan ini akan menjelaskan mengenai definisi, klasifikasi dan gambaran 

klinis dari degenerasi kornea, serta tatalaksana yang dapat dilakukan terhadap kelainan 

degenerasi 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 



2 
 

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.4,8 

 
Gambar 2.1 Anatomi Kornea 
                       Dikutip dari: AAO8 

 

2.1 Epitel 

Epitel kornea berasal dari permukaan ektoderm 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 membran 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. Epitel 

kornea mempunyai peranan penting sebagai pertahanan dari stimulus eksternal.4,8–10 

 

2.2 Membran Bowman 

Membran bowman adalah lapisan superfisial dari stroma dengan ketebalan 12µm 

yang terdiri dari serat kolagen dan proteoglikan. Serat kolagen pada membran bowman 
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terutama kolagen tipe I dan III. Diameter dari serat kolagen ini sekitar 20-30nm, lebih 

kecil daripada serat kolagen yang terdapat pada stroma.4,8,9  

 

2.3 Stroma 

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

kolagen tersusun teratur dengan jarak yang diatur dan dipertahankan oleh substansi 

proteoglikan dan fibroblast (keratosit). Keratosit terletak diantara lamela kornea dan 

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

III, V, dan VI. Susunan antar kolagen mempengaruhi transparansi dari kornea. 

Transparansi juga tergantung pada kadar air dari stroma kornea. Hidrasi kornea 

sebagian besar dikendalikan oleh epitel yang intak, sawar endotel dan fungsi pompa 

endotel.4,8,9  

 

2.4 Membran Descemet 

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 hidup.4,8,9 

 

2.5 Endotel Kornea 

Sel endotel terdiri dari selapis sel heksagonal yang berasal dari lapisan 

neuroektodermal. Endotel kornea mempertahankan desturgensi kornea dengan 

memompa cairan melalui stroma. Sel endotel terdiri dari sekitar 500.000 sel dengan 

densitas sel sekitar 3000 sel/mm2. Ukuran, bentuk, dan morfologi sel endotel dapat 

diamati dengan menggunakan mikroskop spekuler. Jumlah sel menurun sekitar 0,6% 

sel per tahun dan menyebabkan sel sekitar mengalami pembesaran untuk mengisi 

ruang. Disfungsi sel endotel kornea yang terjadi berhubungan dengan inflamasi, trauma 

bedah, atau penyakit herediter dapat mengakibatkan dekompensasi endotel, edema 

kornea dan hilangnya fungsi visual.4,8–10  
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III.  Patofisiologi Degenerasi Kornea 

Degenerasi kornea dapat dibagi berdasarkan perubahan yang terjadi pada kornea. 

Secara umum, perubahan pada kornea ditemukan akibat proses degeneratif penuaan, 

penipisan jaringan perifer, dan deposisi material. Proses penipisan jaringan pada 

umumnya merupakan etiologi yang tidak diketahui walaupun dilaporkan adanya 

kelainan umum yang berdampingan. Degenerasi kornea yang ditandai oleh deposisi 

material, kelainan lokal dan sistemik yang mendasari keterlibatan kornea biasanya 

dapat diidentifikasi.2 

 

3.1 Perubahan Involusional Terkait Usia 

Involusi normal (terkait usia) menghasilkan perubahan pada struktur kornea, kornea 

secara perlahan menjadi lebih datar sepanjang meridian vertikal mengakibatkan 

kecenderungan astigmatisma against-the-rule, penipisan kornea sentral, dan 

berkurangnya transparansi kornea. Indeks refraksi kornea meningkat, dan membran 

descemet menjadi lebih tebal, meningkat dari 3µm saat lahir menjadi 10µm saat 

dewasa. Penurunan bertahap dalam kepadatan sel endotel yang dimulai pada dekade 

kedua kehidupan. Kepadatan sel yaitu sekitar 4000 sel/mm2 pada saat lahir dan menjadi 

sekitar 2500-3000 sel/ mm2 pada orang dewasa yang lebih tua. Kornea menjadi lebih 

kaku terkait usia, diasumsikan karena peningkatan crosslinking antara serat kolagen 

dalam stroma kornea.4,6 

Degenerasi kornea terkait usia merupakan kondisi mata yang umum pada usia tua. 

Degenerasi muncul baik sebagai penipisan kornea dan endapan material dan umumnya 

tidak memerlukan terapi apapun karena dapat menyebabkan gangguan penglihatan 

hanya dalam kasus sporadis. Kelainan degeneratif kornea sebagai akibat proses 

penuaan contohnya yaitu arcus senilis, vogt limbal girdle, crocodile shagreen, dan 

peripheral corneal guttae.2,6 
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3.2 Deposisi Material 

Deposisi material pada kornea dipengaruhi oleh jenis dan jumlah yang abnormal 

dari sumber eksogen atau endogen, distrofi kornea dan degenerasi, dan produk pecahan 

autologous. Deposisi pada kornea dapat terjadi pada lapisan epitel, subepitel, stromal, 

membran descemet, dan lapiran endotel. Deposisi dapat terjadi akibat; endapan obat-

obatan topikal dan sistemik, kelainan okuler dan sistemik, serta distrofi dan degenerasi 

kornea. Kelainan degeneratif kornea akibat deposisi material yaitu Salzmann’s nodular 

degeneration (SND), calcific band keratopathy, degenerasi lipid, degenerasi sferoid, 

cornea verticillata, dan degenerasi amyloid.3,5,11  

 

3.3 Penipisan Jaringan 

Beberapa gangguan mengakibatkan atau penipisan kornea yang jelas. Terrien’s 

marginal degeneration mengakibatkan penipisan perifer kornea idiopatik. Biasanya 

muncul pada bagian kornea superior dan dapat terjadi pada semua region perifer 

kornea. Pellucid marginal degeneration merupakan kelainan bilateral disertai 

penipisan region inferior kornea. Senile furrow degeneration merupakan kelainan 

degenerasi yang jarang dan terdapat pada pasien usia tua, disertai penipisan perifer 

pada zona avaskular diantara arcus senilis dan limbal vascular arcades. Dellen 

merupakan suatu penipisan dan ekskavasasi sebagai akibat dari coverage lapisan air 

mata yang inadekuat dan kekeringan.5,12 

 

IV. Klasifikasi Degenerasi Kornea 

4. 1 Degenerasi Epitelial dan Subepitelial 

4.1.1 Coats White Ring 

Coats white ring merupakan lingkaran kecil (diameter 1mm atau kurang) atau area 

berbentuk oval dari titik-titik putih-keabuan diskrit yang dapat terlihat pada stroma 

superfisial. Coats white ring  merupakan sisa-sisa fibrotik dari benda asing logam yang 

berbahan dasar besi. Pada saat lesi sudah matur dan bebas dari inflamasi terkait, lesi 
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tidak berubah, namun terapi dengan kortikosteroid atau agen antiinflamasi lainnya 

tidak diindikasikan.4 

 
Gambar 4.1. Coats white ring (panah) 

      Dikutip dari: AAO4 

 

 

4.1.2 Degenerasi Sferoid 

Degenerasi sferoid dikenal dengan nama lain climatic droplet keratopathy, 

degenerasi hialin, dan Labrador keratopathy. Degenerasi ini sering terdapat pada 

kornea, terkadang juga muncul pada konjungtiva. Karakteristiknya adalah granulasi 

berwarna coklat keemasan di subepitel, membran bowman atau stroma superficial, 

peningkatan kekeruhan, peleburan dan penyebaran sentral. Pemeriksaan histopatologi 

ditemukan deposit protein ektraseluler, degenerasi hialin dengan  akumulasi elastin. 

Pada bentuk primernya degenerasi ini muncul bilateral dan terletak pada kornea nasal 

dan temporal serta tidak berhubungan dengan adanya penyakit okular lain. Bentuk 

sekunder degenerasi sferoid muncul berkaitan dengan okular injuri atau inflamasi. Pada 

tingkat lanjut bentuk kelainan ini menonjol diatas permukaan kornea dan stroma sekitar 

sering keruh, mengganggu fungsi visual, serta diikuti keterlibatan konjungtiva.2–4,9 

Kelainan ini meningkat seiring bertambah usia dan lebih sering pada lokasi 

geografis dengan paparan sinar matahari dan hembusan angin yang tinggi. Pencegahan 

dan tatalaksana pada degenerasi ini adalah pemakaian alat proteksi terhadap sinar 

matahari.3,4,9 
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Gambar 4.2. Degenerasi Sferoid 

       Dikutip dari: AAO4 

 

4.1.3 Deposisi Besi 

Deposisi besi terjadi pada pada epitel kornea, biasanya berkaitan dengan 

abnormalitas aliran air mata yang kronis. Deposisi besi terlihat sebagai deposisi 

berwarna kuning kecoklatan pada epitel kornea dan dalam berbagai bentuk (linear, 

stellata, atau globular). Sering kali hanya dapat terlihat menggunakan iluminasi  red-

free atau cobalt-blue. Secara klinis, iron’s line adalah jenis yang paling sering 

ditemukan. Prototipe Hudson-Stahli line adalah jenis deposisi besi yang paling sering 

ditemukan yang umum terjadi pada usia lanjut. Kelainan ini tampak sebagai garis 

berwarna kuning-kecoklatan melengkung kebawah pada pusatnya, biasanya berukuran 

lebar 0,5 mm dan panjang 1-2 mm.2–5 

Deposisi serupa terjadi pada basis kerucut dari keratokonus (Fleischer ring), di 

sekitar bleb penyaring (Ferry line), pada sentral pterygium (Stoker line), di sekitar 

nodul Salzmann, di dalam margin pada cangkok kornea, diantara bekas luka 

keratotomi, dan setelah prosedur laser in situ keratomileusis (LASIK).2–5 
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Gambar 4.3. Hudson-Stahli line. Garis horizontal kecoklatan pada bagian kornea inferior. 
   Dikutip dari: Yanoff3 

 

4.1.4 Calcific Band Keratopathy 

Calcific Band Keratopathy adalah degenerasi kornea yang umum terjadi akibat 

deposisi garam kalsium pada kornea superficial yang terutama melibatkan membran 

bowman dan dapat mengenai berbagai usia. Awalnya terlihat pada perifer kornea nasal 

dan temporal pada saat yang bersamaan, kemudian menyebar ke sentral kornea dan 

membentuk plak putih-keabuan seperti pita. Terdapat batas yang jelas antara limbus 

dan tepi perifer dari keratopati ini. Penurunan tajam penglihatan yang berat dapat 

terjadi apabila densitas deposisi kalsium meningkat.2–4,9 

Kelainan ini dapat idiopatik, namun sering terjadi sekunder mengikuti berbagai 

kelainan okular kronis, seperti uveitis, glaucoma, keratitis, atau trauma, kelainan 

primer jarang terjadi. Band keratopathy ini juga dapat terjadi sekunder akibat 

penumpukan kalsium atau fostfat pada penyakit sistemik, seperti sarcoidosis, 

hiperparatiroidisme, toksisitas vitamin D, dan metastasis neoplasma ke tulang.3,4 

 
Gambar 4.4. Calcific Band Keratopathy 

       Dikutip dari: Babizhayev2 
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4.2 Degenerasi Stroma 

4.2.1 Vogt Limbal Girdle 

Vogt Limbal Girdle muncul sebagai garis keputihan semilunar limbal dengan onset 

pada margin interpalpebral dengan prevalensi pada zona nasal. Karakteristik limbal 

girdle adalah penipisan stroma yang sering berkaitan dengan penumpukan kalsium 

pada subepitel. Kelainan degeneratif kornea ini terjadi pada 60% individu diatas 40 

tahun dan 100% pada individu diatas 80 tahun. Terdapat 2 tipe dari vogt limbal girdle. 

Tipe I adalah bentuk ringan, bentuk awal dari calcific band keratopathy. Tipe II terdiri 

dari degenerasi hialin dengan hiperelastosis di perifer membran bowman.2–4,9  

 
Gambar 4.5. Vogt Limbal Girdle 

       Dikutip dari: Kanski9 

 

4.2.2 Corneal Arcus  

Corneal arcus dikenal juga dengan arcus senilis adalah bentuk degenerasi kornea 

yang paling sering ditemui. Frekuensi kejadian arcus senilis pada pria meningkat 

seiring bertambah usia dimulai dari usia 40 tahun, dan biasanya terjadi pada semua pria 

usia lebih dari 80 tahun, onset lebih lambat 10 tahun pada wanita.3,4,9 

Arcus senilis terlihat sebagai opasifikasi perifer kornea berwarna abu-abu-

keputihan, terkadang kekuningan, terdiri atas titik-titik halus yang mempunyai batas 

jelas dengan limbus di perifernya dan batas yang kabur pada bagian sentral. Arcus 

diawali pada superior dan inferior kemudian menyebar melibatkan seluruh perifer. 

Corneal arcus terdiri atas deposisi lipoprotein dari ester steroid ekstraseluler, paling 
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sering adalah densitas rendah. Deposit dimulai pada stroma bagian dalam dan progresif 

melibatkan stroma superficial.3,4,9 

Corneal arcus kadang kala dapat mengindikasikan adanya peningkatan kolesterol 

plasma dan lipoprotein densitas rendah (low density lipoprotein), terutama jika terjadi 

pada pria usia kurang dari 50 tahun (arcus juvenilis). Arcus pada usia muda terkadang 

berguna sebagai indikasi untuk evaluasi lipid dan fungsi kardiovaskular. Arcus pada 

usia tua tidak berkaitan dengan mortalitas.3,4,9 

 

 Gambar 4.6. Arcus Senilis 
           Dikutip dari: Kanski9 

 

 

4.2.3 Crocodile Shagreen 

Crocodile shagreen muncul pada sebagian besar kasus di anterior stroma, namun 

dapat terjadi pada dua pertiga posterior stroma. Crocodile shagreen terlihat jelas pada 

kornea sentral, namun juga dapat diamati pada perifer kornea. Secara klinis terlihat 

sebagai kekeruhan keabuan dengan pola mozaik yang poligonal dipisahkan oleh garis 

yang jernih sehingga terlihat seperti cobblestone atau kulit buaya. Kelainan ini 

biasanya bilateral. Temuan histopatologi menunjukkan vakuola stroma ekstraseluler 

terkonsentrasi di stroma posterior dan anterior dari membran descemet. Vakuola sering 

mengandung material fibrillar-granular. Undulasi stroma fokal terlihat seperti pola 

gigi-gergaji sering muncul di bawah membran bowman dalam bentuk anterior 

crocodile shagreen dan pada stroma posterior di depan membran descemet pada bentuk 

posterior.3–6 
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 Gambar 4.7. Crocodile Shagreen 
   Dikutip dari: Kanski9 

 

4.2.4 Kornea Farinata 

Kornea farinata adalah suatu keadaan asimtomatik, degenerasi senilis yang ditandai 

oleh kekeruhan kecil pada stroma posterior berbentuk titik atau koma. Kekeruhan ini 

paling baik terlihat dengan retroiluminasi dan terlihat abu-cokat-keputihan sehingga 

disebut flour-dust appearance yang juga berarti farinata. Temuan histopatologi 

mengesankan adanya deposit lipofuscin pada keratosit stroma. Kondisi ini tidak 

berbahaya dan tidak mempunyai tampilan klinis yang signifikan. 4–6,9 

 
Gambar 4.8. Kornea Farinata 

                       Dikutip dari: Kanski9 

 

4.2.5 Degenerasi Amiloid Polimorfik 

Amiloid adalah golongan protein hialin yang terdeposisi pada jaringan dalam 

berbagai kondisi sistemik dan lokal dan dapat dalam bentuk primer dan sekunder. Ada 
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bentuk familial dan nonfamilial dari amiloidosis primer. Amiloidosis sekunder terjadi 

berhubungan dengan trauma atau peradangan kronis dan penyebab paling umum dari 

amiloidosis kornea. Degenerasi amiloid pada kornea sering tidak spesifik, bentuk 

spesifiknya digambarkan sebagai degenerasi amiloid polimorfik. Karakteristik dari 

bentuk ini adalah deposit stroma kornea posterior yang sering melekuk ke lapisan 

descemet. Kelainan ini terjadi bilateral, pada umumnya pada usia diatas 50 tahun dan 

tidak berpengaruh terhadap penglihatan. Secara histologi mirip dengan deposit amiloid 

pada distrofi lattice. Deposisi stroma lainnya dapat muncul degenerasi sferoid 

sekaligus deposisi amiloid dan disebut sebagai climatic proteoglycan stromal 

keratopathy.3,4,6 

 
Gambar 4.9. Degenerasi Amiloid Polimorfik 

 Dikutip dari : Yanoff3 

 

4.2.6 Senile Furrow Denegeration 

Senile Furrow Degeneration adalah bentuk dari penipisan perifer pada zona 

avaskular antara arcus senilis dan vaskular limbal sering terlihat pada individu usia 

lanjut. Penipisan dapat hanya ilusi yang disebabkan oleh arcus senilis, namun 

penipisan sebenarnya juga dapat terjadi. Epitel kornea intak dan tidak terdapat 

inflamasi, vaskularisasi, atau tendensi perforasi. Penglihatan jarang terganggu dan 

tidak memerlukan terapi khusus.4,5 
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Gambar 4.10. Senile Furrow Degeneration 

    Dikutip dari: Babizhayev2 

 

4.2.7 Terrien Marginal Degeneration 

Terrien Marginal Degeneration adalah penipisan kornea perifer idiopatik yang 

dapat terjadi pada dewasa muda sampai usia lanjut. Kelainan ini biasanya tenang, tidak 

inflamatif, tidak nyeri, unilateral atau bilateral asimetris, dengan progresivitas yang 

lambat. Degenerasi terrien pada umumnya muncul kekeruhan stroma berwarna kuning-

keputihan diikuti dengan vaskularisasi superfisial minimal diawali pada area superior 

dengan kekeruhan lokal terpisah dari limbus oleh zona kornea yang jernih, kemudian 

menyebar secara sirkumferensial mengenai seluruh perifer kornea dengan epitelial 

yang tetap intak. Pada kasus yang langka dapat melibatkan sentral kornea.2,4,9 

Temuan histopatologi menunjukkan peningkatan aktifitas lisosomal disertai 

ketiadaan membran bowman pada area yang mengalami penipisan. Pada pemeriksaan 

topografi ditemukan astigmatisma ireguler pada kelainan tingkat lanjut. Tatalaksana 

diindikasikan untuk koreksi astigmastisma ireguler, dapat digunakan kacamata, lensa 

kontak dan koreksi operatif bila diperlukan.2,4,9 
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Gambar 4.11. Terrien’s Marginal degeneration dengan Penipisan Superior 
          Dikutip dari: Yanoff3 

 

4.2.8 Salzmann Nodular Degeneration 

Salzmann Nodular Degeneration adalah degenerasi kornea noninflamasi dan 

progresifitas lambat yang terjadi berkaitan dengan keratitis jangka lama, mata kering, 

blefaritis kronis, konjungtivitis alergi kronis, trauma kronis atau bahkan idiopatik. 

Degenerasi ini terdiri atas jaringan nodul hialin pada superfisial stroma membentuk 

penonjolan berwarna keputihan atau biru-keabuan dengan bentuk bulat atau 

memanjang. Dasar dari nodul dapat berkaitan dengan pannus dan deposisi besi 

epitelial.2–4,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12. Salzmann Nodular Degeneration 
  Dikutip dari: Kanski9 
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4.2.9 Keratopati Lipid 

Keratopati lipid primer jarang terjadi dan biasanya muncul secara spontan. Terlihat 

sebagai deposit stroma putih atau kekuningan terdiri atas kolesterol, lemak, dan 

fosfolipid dan tidak berkaitan dengan vaskularisasi. Keratopati lipid sekunder lebih 

sering terjadi dan berkaitan dengan injuri atau inflamasi okular sebelumnya yang 

menyebabkan jaringan parut dan vaskularisasi kornea. 3,4,9 

 
  Gambar 4.13. Keratopati Lipid 

                                        Dikutip dari: Babizheyav2 

 

4.3 Degenerasi Endotelial 

4.3.1 Iridocorneal Endothelial Syndrome 

Iridocorneal Endothelial (ICE) Syndrome adalah spektrum gangguan yang ditandai 

dengan berbagai tingkat perubahan iris, endotel kornea abnormal, dan sinekia anterior 

perifer. Patogenesis sindrom ICE tidak diketahui, tetapi tampaknya melibatkan klon 

normal dari sel-sel endotel. Klon yang abnormal bisa berasal saat lahir atau 

sebelumnya. Virus herpes DNA telah diidentifikasi di beberapa spesimen kornea 

setelah keratoplasti dan dalam humor akuos dari beberapa pasien.4 

Sindrom ICE pada umumnya lebih jelas pada wanita setengah baya dan hampir 

selalu unilateral. Distrofi posterior asimetrik polimorfik, serta penyebab edema kornea 

unilateral lainnya dapat dimasukkan dalam diagnosis banding sindrom ICE.4 
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Gambar 4.14. Iridocorneal Endothelial Syndrome 

            Dikutip dari: AAO4 

 

4.3.2 Peripheral Cornea Guttae 

Degenerasi endotel terkait usia berhubungan dengan kehilangan sel yang progresif 

ditandai oleh reduksi densitas sel. Peripheral cornea guttae juga dikenal sebagai badan 

Hassal-Henle dan dibentuk oleh deposisi lokal dari kolagen abnormal yang terdiri dari 

pembesaran sporadis pada endotel kornea lokal. Hal ini membedakannya dengan Fuchs 

endothelial dystrophy  yang dimulai dari pusat dan menyebar ke pinggir. Jumlah daerah 

perluasaan guttae terbatas, sehingga kepadatan sel endotel dan fungsinya tidak 

terpengaruh. Badan Hassal-Henle mempunyai tampilan depresi kecil dan gelap di 

dalam mozaik endotel yang terlihat paling baik dengan refleksi spekuler. Kelainan ini 

jarang muncul sebelum usia 20, dan kemudian meningkat frekuensinya dengan 

bertambah usia.2,4 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.15. Hassal-Henle Bodies 

                         Dikutip dari: Babizheyav2 
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4.4 Tatalaksana 

Mayoritas degenerasi kornea diindikasikan untuk ditatalaksana jika mengganggu 

kenyamanan, terdapat rasa nyeri atau pada kasus tingkat lanjut dengan penyebaran 

sentral terdapat gangguan penglihatan.2–4 

Kelainan degeneratif pada lapisan epitel umumnya lubrikasi direkomendasikan 

untuk mengatasi lapisan film air mata yang tidak merata terutama pada daerah yang 

terdapat kelainan. Pada tingkat lanjut jika diikuti dengan keterlibatan sentral kornea 

dan mengganggu fungsi penglihatan dapat diterapi dengan superficial keratectomy atau 

phototherapeutic keratectomy (PTK).2–4 

Tatalaksana khusus pada calcific band keratopathy diindikasikan jika terdapat 

gangguan visual atau ketidaknyamanan pada pasien. Etiologi dasar dari kelainan ini 

harus diketahui dan ditatalaksana terlebih dahulu. Deposit kalsium sentral diangkat 

dengan mengangkat epitel kornea yang menutupi deposit dengan menggunakan scalpel 

blade. Permukaan kornea lalu diusap dengan menggunakan aplikator kapas yang telah 

dicelupkan pada cairan ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) 1,5-3% sampai 

deposit kalsium terangkat. PTK mungkin diperlukan jika masih tersisa residu deposit 

kalsium dan hanya pada kasus gangguan visual yang berat.2–4,9 

Pada kelainan degenerasi kornea di lapisan stroma, terapi diindikasikan jika ada 

gangguan kosmetik dan penurunan tajam penglihatan. Tatalaksana lubrikasi pada 

umumnya digunakan pada kasus ringan. Keratotomi superficial diindikasikan pada 

kasus yang lebih berat yang telah mengakibatkan gangguan visual akibat astigmatisma 

ireguler dan perluasan sentral. Kelainan Salzmann nodular degeneration dapat 

berulang setelah diangkat. Mytomicin-C dapat diaplikasikan untuk mengurangi 

frekuensi rekurensi. Tatalaksana juga diutamakan mengatasi penyakit inflamasi yang 

mendasari seperti pada keratopati lipid. Terapi laser argon, terapi fotodinamik dengan 

verteporfin, dan penggunaan bevacizumab subkonjungtiva dan topical dilaporkan 

dapat mengurangi neovaskularisasi kornea dan deposisi lipid.2–4,6 

 Pada kelainan degenerasi endotel, penetrating keratoplasty dan endothelial 

keratoplasty adalah pilihan terapi untuk komponen kornea pada kelainan ini.4 
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V. Simpulan 

Degenerasi kornea pada umumnya terjadi berhubungan dengan bertambahnya usia, 

namun beberapa jenis dapat terjadi pada usia yang lebih muda. Degenerasi kornea 

dapat terjadi akibat perubahan involusional terkait usia, deposisi material, dan 

penipisan jaringan. Degenerasi kornea yang sering terjadi pada umumnya tidak 

herediter, onset yang lambat, dan dapat didasari oleh penyakit lokal maupun sistemik. 

Beberapa bentuk degenerasi kornea dapat menyebabkan gangguan visual yang berat 

sehingga diperlukan terapi yang tepat untuk mempertahankan fungsi visual. Terapi 

juga ditujukan untuk mengatasi penyakit yang mendasari. Pada kelainan degenerasi 

terkait usia biasanya bilateral dan tidak membahayakan penglihatan. Diagnosis yang 

tepat wajib untuk pemilihan terapi dan hasil klinis yang memuaskan. 
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