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Keratitis Filamentosa pada Pasien Sjogren’s Syndrome Sekunder 

Abstract 
Introduction : Filamentary keratitis is commonly seen in keratoconjunctivitis sicca 
or aqueous deficiency. Aqueous-deficient dry eye is characterized by excessive 
abnormal epithelial debris and mucus strands, which adhere firmly to the damaged 
areas of epithelium and basement membrane, forming corneal filaments. Sjogren’s 
syndrome is a chronic autoimmune disease that characteristically affects salivary and 
lacrimal glands, such that patients have severe dry eyes and dry mouth. Sjogren’s 
syndrome can be presented as an entity by itself, primary Sjogren’s syndrome or in 
addition to another autoimmune disease, secondary Sjogren’s syndrome. Secondary 
Sjogren’s syndrome can be associated with diseases such as Systemic Lupus 
Erythematosus and Rheumatoid Arthritis. Treatment of filamentary keratitis can be 
challenging, it is chronic and recurrent, any underlying cause of filament formation, 
such as keratoconjunctivitis sicca, should be identified and treated.  
Purrpose : To report the diagnostic and management of filamentary keratitis in dry 
eye patient caused by secondary sjogren’s syndrome 
Case Report : A 29 year old patient referred to Cicendo Eye Hospital with a chief 
complain of dryness feeling, soreness, photofobia, and foreign body sensation in both 
eyes since one year ago. Patient had a history of dental problems and joint pain and 
swelling in hands and knees. Opththalmologic examination revealed that visual 
acuity for the right eye is 0,16 and for the left eye is 0,2f. Anterior segment 
examination for both eyes was blepharospasm, ciliary injection, filaments, and 
punctate epithelial keratitis. Schirmer I test was under 10 mm in both eyes. Rose 
Bengal Van Bijsterveld score was over 4 in both eyes. Ana panel test was +++ for 
antigen RNP/SM, SS-A native, and Ro-52 recombinant. Patient was diagnosed with 
filamentary keratits, punctate epithelial keratitis, dry eye caused by secondary 
sjogren’s syndrome, and treated with filament debridement, artificial tears hourly, 
ofloxacin eye drop 6 times a day, sodium hyaluronate eye drop 4 times a day,  then 
autologous tear serum hourly.  
Conclusion : Keratoconjunctivitis sicca or aqueous deficiency remains the most 
common cause of filamentary keratitis. Treatment of filamentary keratitis is chronic 
and recurrent, any underlying cause of filament formation, such as 
keratoconjunctivitis sicca, should be identified and treated. The Internasional Dry 
Eye WorkShop treatment recommendations are based on the modified severity 
grading of dry eyes. 
Keyword : Filamentary keratitis, sjogren’s syndrome, aqueous deficiency dry eye 
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I. Pendahuluan 

Definisi dry eye (mata kering) menurut The Internasional Dry Eye WorkShop 

(2007) adalah penyakit multifaktorial dari air mata dan permukaan okular yang 

menyebabkan ketidaknyamanan, gangguan penglihatan, dan ketidakstabilan lapisan 

air mata yang beresiko merusak permukaan okular. Prevalensi dry eye meningkat 

dengan bertambahnya usia, 10% pada usia 30-60 tahun, dan 15% pada usia lebih dari 

60 tahun. Prevalensi dry eye lebih tinggi pada perempuan pada seluruh ras dan etnik. 

Dry eye dapat disebabkan oleh produksi air mata yang kurang atau evaporasi air mata 

yang berlebihan. Keratitis filamentosa sering kali berhubungan dengan 

keratokonjungtivitis sika dengan atau tanpa sjogren’s syndrome.1–3 

Sjogren’s syndrome adalah penyakit autoimun kronis dengan karakteristik 

infiltrasi pada kelenjar eksokrin yang menyebabkan gejala mata kering yang berat dan 

juga mulut kering. Sjogren’s syndrome dapat berdiri sendiri tanpa kondisi autoimun 

yang mendasari (primer) atau disertai dengan penyakit autoimun lain yang mendasari 

(sekunder). Penyakit autoimun yang berhubungan dengan sjogren’s syndrome antara 

lain yaitu, rheumatoid arthritis dan systemic lupus erythematosus. Mata kering pada 

sjogren’s syndrome disebabkan oleh hiposekresi dan inflamasi kelenjar lakrimal, 

disertai dengan adanya  mediator inflamasi di air mata dan konjungtiva. Mata kering 

yang disebabkan oleh defisiensi produksi air mata, memiliki karakteristik sel-sel 

epitel  mati yang berlebihan dan kumpulan mukus yang menempel kuat pada daerah 

epitel dan membran basalis yang rusak, dan kemudian membentuk filamen kornea.4–7 

 

II. Laporan Kasus 

Seorang wanita 29 tahun datang ke poliklinik infeksi dan imunologi untuk kontrol 

tanggal 16 September 2016. Pasien datang dengan keluhan kedua mata masih terasa 

kering, perih, silau, dan mengganjal. Keluhan disertai dengan mata merah dan buram. 

Keluhan pertama kali dirasakan 1 tahun yang lalu, diawali dengan mata yang terkena 

lem bulu mata kemudian dibiarkan. Pasien kemudian berobat ke RS Al- Ikhsan, 

kemudian dirujuk ke RS Mata Cicendo dengan diagnosis keratitis filamentosa ODS. 
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Keluhan mulut terasa kering dan sulit menelan disangkal, namun pasien memiliki 

masalah dengan gigi yang banyak berlubang. Pasien menyangkal adanya 

pembengkakkan pada kelenjar di depan telinga dan dispareunia. Pasien mengakui 

sering merasa nyeri dan bengkak pada sendi tangan dan nyeri pada lutut. Pasien tidak 

sedang menggunakan KB atau meminum obat-obatan lain. Riwayat operasi mata 

tidak ada.  

Saat pertama kali datang ditemukan pada pemeriksaan fisik tanda vital dalam 

batas normal, pemeriksaan oftalmologis VOD 0.16, VOS 0,2f, palpasi tekanan bola 

mata ODS N, kedudukan bola mata ODS ortotropia, gerak bola mata baik ke segala 

arah, segmen anterior ODS palpebra blefarospasme, konjungtiva injeksi siliar, kornea 

filamen + keratitis punctate superficial +, bilik mata depan Van Herick grade III flar 

/ cell -/-, pupil bulat, iris sinekia -, lensa jernih.  Hasil tes schirmer I adalah OD 8 mm 

dan OS 4 mm dalam 5 menit. Tes schirmer II adalah OD 9 mm dan OS 7 mm dalam 

5 menit. Pemeriksaan Tear break up time (TBUT) untuk kedua mata dibawah 5 detik, 

dan Rose Bengal Van Bijsterveld score OD 6 OS 5. Pasien didiagnosis dengan 

keratitis filamentosa ODS et causa dry eye, kemudian pasien ditatalaksana dengan 

debridemen filamen, air mata artifisial gtt/jam ODS, tetes mata ofloksasin 6xODS, 

tetes mata sodium hyaluronate 4xODS.  

 
Gambar 2.1 Gambaran klinis pasien 

 
 



4 
 

 
(A) 

 
(B) 

Gambar 2.2 (A) Pemeriksaan dengan pewarnaan tes flouresen, (B) Pemeriksaan dengan 
pewarnaan rose bengal 

 

Pasien rutin kontrol ke poli infeksi setiap 1 minggu kemudian setiap 2 minggu 

selama 4 bulan. Pasien kemudian tidak kontrol selama 8 bulan, dan datang kembali 

pada tanggal 5 September 2016. Keadaan pasien terlihat masih sama, kemudian 

diberikan tatalaksana serum autologus gtt/jam ODS, gel mata hydroxypropyl 

methylcellulose 3xODS, dan dikonsulkan ke bagian penyakit dalam untuk mencari 

penyakit yang mendasari. Pasien didiagnosis systemic lupus erythematosus dd/ 

rheumatoid arthritis dan sjorgren syndrome oleh penyakit dalam, dan diminta untuk 

melakukan pemeriksaan laboratorium tes ANA. Hasil tes ANA menunjukkan +++ 

pada RNP/SM, SS-A native, dan Ro-52 recombinant. Pasien kemudian didiagnosis 

dengan keratitis filamentosa ODS + keratitis punctate superficial ODS + dry eye 

ODS et causa sjogren’s syndrome sekunder, kemudian diberikan tatalaksana serum 
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autologus gtt/jam ODS, gel mata hydroxypropyl methylcellulose 3xODS, dan 

dikonsulkan kembali ke penyakit dalam untuk pemberian terapi sistemik dan 

pemeriksaan rheumatoid factor.   

 

III. Diskusi 

Sjogren’s syndrome adalah exocrinopathy dimana kelenjar lakrimal dan saliva 

merupakan target utama dari proses autoimun. Terdapat kecenderungan jenis kelamin 

yang kuat pada sjogren’s syndrome, yaitu 95% wanita. Sjogren’s syndrome dapat 

terjadi pada semua usia, namun insidensi tertinggi pada dekade ke empat dan ke lima. 

Terdapat dua bentuk dari sjogren’s syndrome, yaitu primer, tanpa penyakit jaringan 

ikat sistemik lainnya, dan sekunder yang memiliki fitur primer disertai dengan 

penyakit autoimun lain, seperti rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, 

polyarteritis nodosa, dan systemic sclerosis. Gejala yang sering kali dirasakan adalah 

mata terasa kering, mengganjal, berpasir, dan perih yang memburuk di siang hari. 

Keluhan dapat disertai mata merah dan buram. Pada pemeriksaan oftalmologis dapat 

ditemukan blefaritis posterior, konjungtiva yang sedikit merah, erosi epitel puntata, 

filamen dan plak mukus pada kornea. Gejala keratitis filamen dapat bervariasi, dari 

perasaan mata mengganjal yang ringan sampai berat, dengan blefarospasme dan 

epifora. 3,6,7 
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Tabel 3.1 Revised international classification criteria untuk manifestasi okular pada  
Sjögren’s syndrome 

I. Gejala Okular : Respon positif pada setidaknya satu dari tiga pertanyaan berikut : 
1. Apakah anda mengalami masalah mata kering setiap hari, menetap, atau mengganggu 

selama lebih dari tiga bulan? 
2. Apakah anda mengalami perasaan mata berpasir atau mengganjal yang berulang? 
3. Apakah anda menggunaan pengganti air mata lebih dari tiga kali setiap hari? 
II. Gejala Oral : Respon positif pada setidaknya satu dari tiga pertanyaan berikut : 
1. Apakah anda mengalami perasaan mulut kering selama lebih dari tiga bulan? 
2. Apakah anda mengalami pembengkakan kelenjar saliva saat dewasa yang berulang 

atau menetap? 
3. Apakah anda sering meminum cairan untuk membantu menelan makanan kering? 
III. Tanda ocular : Bukti obyektif keterlibatan okular ditentukan dari hasil positif 

pada setidaknya satu dari dua tes berikut: 
1. Tes Schirmer 1, tanpa anestesi (≤ 5 mm dalam 5 menit) 
2. Nilai Rose Bengal atau pewarnaan okular lainnya (≥ 4 menurut sistem penilaian van 

Bijsterveld) 
IV. Histopatologi : Nilai fokus ≥ 1 pada biospy kelenjar saliva minor (fokus 

didefinisikan sebagai gabungan setidaknya 50 sel mononuklear, nilai fokus 
didapatkan dari jumlah foki dalam 4 mm2 jaringan kelenjar) 

V. Keterlibatan kelenjar saliva : Bukti obyektif keterlibatan kelenjar saliva 
didapatkan hasil positif dari setidaknya satu dari tiga tes berikut: 

1. Aliran saliva tanpa stimulasi (≤ 1,5 ml dalam 15 menit) 
2. Sialografi parotid menunjukkan adanya sialektasias difusa tanpa obstruksi 
3. Scintigraphy saliva menunjukkan penyerapan yang terlambat, penurunan konsentrasi, 

dan/atau ekskresi yang terlambat dari tracer 
VI. Autoantibodi : Terdapat setidaknya satu dari autoantibodi serum berikut: 
1. Antibodi untuk antigen Ro(SS-A) atau La(SS-B), atau keduanya 
 Sumber : Nassiri N, Djalillian AR, Hamrah P, Pflugfelder SC.8 

 
 Sjogren’s syndrome primer dapat didefinisikan sebagai berikut : terdapat 

empat dari enam poin, dengan poin IV (histopatologi) atau VI (serologi) positif, atau 

terdapat tiga dari empat poin objektif (poin III, IV, V, dan VI). Sjogren’s syndrome 

sekunder dapat didefinisikan pada pasien dengan penyakit lain yang berhubungan, 

dimana terdapat poin I atau II ditambah dengan 2 dari poin III, IV, V. Pasien dengan 

terapi radiasi kepala dan leher sebelumnya, infeksi hepatitis C, Acquired 

Immunodeficiency Disease (AIDS), limfoma yang sudah ada, sarkoidosis, penyakit 

graft versus host, dan penggunaan obat antikolinergik harus dieksklusi.3,8 

Karakteristik pasien ini sesuai dengan sjogren’s syndrome, yaitu berjenis 

kelamin wanita, walaupun usia pasien ini masih 29 tahun. Pasien datang dengan 
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keluhan kedua mata terasa kering, perih, silau, dan mengganjal sejak 1 tahun yang 

lalu. Keluhan disertai dengan mata merah dan buram. Keluhan mulut terasa kering 

dan sulit menelan disangkal, namun pasien memiliki masalah dengan gigi yang 

banyak berlubang. Pasien menyangkal adanya pembengkakkan pada kelenjar di 

depan telinga dan dispareunia. 

Pada pemeriksaan oftalmologis pasien ini ditemukan kedua mata palpebra 

blefarospasme, konjungtiva injeksi siliar, kornea filamen + keratitis punctate 

superficial +, bilik mata depan Van Herick grade III flare/cell -/-, pupil bulat, iris 

sinekia -, lensa jernih.  Hasil tes schirmer I adalah OD 8 mm dan OS 4 mm dalam 5 

menit. Tes schirmer II adalah OD 9 mm dan OS 7 mm dalam 5 menit. Nilai Rose 

Bengal berdasarkan Van Bijsterveld score adalah OD 6 dan OS 5. Histopatologi dan 

tes kelenjar saliva tidak dilakukan. Hasil tes ANA menunjukkan +++ pada RNP/SM, 

SS-A native, dan Ro-52 recombinant, hal ini menggambarkan kecenderungan 

terhadap penyakit sjorgren’s syndrome dan systemic lupus erythematosus.  

Filamen terdiri dari sel epitel yang mati dan mukus yang menempel kuat pada 

kornea. Filamen terlihat seperti untaian gelatin kecil dibagian anterior kornea dengan 

ukuran yang bervariasi, dari 0.5 mm sampai hanya beberapa millimeter, dan dengan 

bentuk, komposisi, dan distribusi yang berbeda-beda. Keratitis filamentosa sering kali 

berhubungan keratokonjungtivitis sika dengan atau tanpa sjogren’s syndrome. Lokasi 

dari filamen dapat memberikan petunjuk penyebabnya. Filamen yang ditemukan pada 

keratokonjungtivitis sika sering kali ditemukan di interpalpebral space. 6,9 
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. 
Gambar 3.1 Filamen kornea 

Sumber : Kanski JJ, Bowling B 3 
 

Anti Ro (SSA) dan anti La (SSB) juga ditemukan pada serologi pasien 

systemic lupus erythematosus (SLE), walaupun dengan jumlah yang lebih rendah dari 

sjogren’s syndrome. Systemic lupus erythematosus (SLE) adalah penyakit autoimun 

dimana terjadi kerusakan sel dan organ yang disebabkan oleh pengikatan kompleks 

imun dan autoantibodi ke jaringan. Terdapat 20% pasien SLE yang mengalami 

sjogren’s syndrome sekunder. Infiltrasi sel limfosit T yang aktif pada kelenjar 

lakrimal dan saliva menyebabkan kematian sel-sel duktus dan asinar yang 

menyebabkan hiposekresi dari kelenjar lakrimal dan saliva. Reaksi inflamasi 

menyebabkan munculnya autoantigen (Ro dan La) dan retensi sel T CD4 dan CD8. 

Hiposekresi diperberat oleh reversible neurosecretory block yang disebabkan oleh 

pelepasan sitokin secara local atau autoantibodi. Pencetus dari reaksi autoimun ini 

masih tidak diketahui, namun terdapat faktor resiko seperti, genetik, status androgen, 

atau paparan dari lingkungan seperti infeksi virus atau polusi. 4,7,10 

Penatalaksanaan dry eye bertujuan untuk mengurangi gejala iritasi, 

memperbaiki kualitas visual, dan mengembalikan lapisan air mata dan permukaan 

ocular kembali ke normal. Untuk memberikan penatalaksanaan yang maksimal, 

dibutuhkan beberapa tes diagnostik untuk mengetahui derajat keparahan dari 

penyakit. Pilihan terapi bergantung pada derajat keparahan dari penyakit. The Dry 

Eye WorkShop menyarankan empat level derajat keparahan dari dry eye. 3,8,11 
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Tabel 3.2 Skema derajat keparahan mata kering 
Derajat Keparahan 1 2 3 4* 
Ketidaknyamanan, 
keparahan, 
frekuensi 

Ringan 
dan/atau 
episodik; 
terjadi karena 
stres 
lingkungan 

Episodik 
sedang atau 
kronis, dengan 
atau tanpa stres 

Sangat sering 
atau konstan 
tanpa stres 

Berat dan/atau 
menyulitkan 
dan konstan 

Gejala visual Tidak ada atau 
ringan 

Mengganggu 
dan/atau 
aktifitas 
terbatas, 
episodik 

Mengganggu, 
kronis dan/atau 
konstan, 
aktivitas 
terbatas 

Konstan 
dan/atau 
mungkin 
menyulitkan 

Injeksi 
konjungtiva 

Tidak ada 
hingga ringan 

Tidak ada 
hingga ringan 

+/- +/++ 

Pewarnaan 
konjungtiva 

Tidak ada 
hingga ringan 

bervariasi Sedang hingga 
terwarna 

Terwarna 

Pewarnaan kornea 
(keparahan/lokasi) 

Tidak ada 
hingga ringan 

bervariasi Terwarna di 
sentral 

Erosi pungtata 
berat 

Tanda pada 
kornea/air mata 

Tidak ada 
hingga ringan 

Debris sedikit, 
meniskus ↓ 

Keratitis 
filamen, mukus 
menggumpal, ↑ 
debris air mata 

Keratitis 
filamen, mukus 
menggumpal, ↑ 
debris air mata, 
ulkus 

Kelopak/kelenjar 
meibum 

DKM 
bervariasi 

DKM bervariasi sering Trikiasis, DKM, 
keratinisasi, 
simblefaron 

TBUT (detik) bervariasi ≤ 8 ≤ 5 segera 
Nilai Schirmer 
(mm/5 menit) 

bervariasi ≤ 10 ≤ 5 ≤ 2 

* Harus memiliki gejala dan tanda. DKM : defisiensi kelenjar meibom; ketidaknyamanan bisa minimal 
atau tidak ada pada derajat 3 dan 4, hal ini disebabkan oleh degenerasi syaraf.  
Sumber : . The Internasional dry eye workshop 4 
 

Pasien masih bisa bekerja dan beraktifitas, namun keluhan dirasakan sama dan 

terus menerus. Pasien juga mengeluhkan penglihatan buram dan mata merah. Pada 

pemeriksaan pewarnaan kornea, Rose Bengal berdasarkan Van Bijsterveld score OD 

6 dan OS 5, dan juga terdapat keratitis punctate superficial yang berat pada tes 

flouresen. Ditemukan juga filament mukus di kornea bagian tengah bawah. Pada 

palpebral tidak ditemukan tanda-tanda defisiensi kelenjar meibom. Nilai TBUT pada 

kedua mata dibawah 5 detik, nilai hasil tes schirmer I adalah OD 8 mm dan OS 4 mm 
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dalam 5 menit, dan nilai tes schirmer II adalah OD 9 mm dan OS 7 mm dalam 5 

menit. Dapat disimpulkan bahwa pasien ini memiliki derajat keparahan tingkat 3 atau 

berat.  

Pasien dengan defisiensi produksi air mata membutuhkan pengendalian faktor 

lingkungan, lubrikasi dan hidrasi pada permukaan ocular, perlindung terhadap stress 

osmotik dan stimulasi produksi air mata. Penatalaksanaan berdasarkan etiologi 

kurang membantu dalam perencanaan terapi, maka The Internasional Dry Eye 

WorkShop menyarankan pengobatan berdasarkan derajat keparahannya. Pilihan 

tatalaksana untuk pasien ini dapat dimulai dengan tatalaksana derajat 1, edukasi dan 

modifikasi lingkungan atau diet, menghentikan obat-obatan sistemik yang 

mempengaruhi, air mata artifisial, dan tetes mata alergi. Apabila belum cukup, dapat 

ditambahkan dengan tatalaksana derajat 2 yaitu, tetes mata, gel, dan salep tanpa 

pengawet, steroid, siklosporin A, secretogogues, dan suplemen nutrisi. Apabila masih 

belum cukup, dapat ditambahkan dengan tatalaksana derajat 3, yaitu, tetrasiklin, air 

mata serum autologous, dan oklusi pungtal (setelah inflamasi terkontrol). 8,11 

Penatalaksaanaan keratitis filamen sulit karena bersifat kronis dan berulang. 

Penyebab utama dari munculnya filamen harus diatasi terlebih dahulu, seperti 

contohnya keratokonjungtivitis sika. Debridemen filamen dapat membantu untuk 

sementara, namun harus berhati-hati tidak merusak bagian dasar epitel agar tidak 

terbentuk filamen baru. Pengganti air mata topikal, dapat diberikan pada siang hari, 

bersamaan dengan salep dimalam hari. Gunakan air mata artifisial tanpa pengawet 

yang dapat merusak epitelium. N- asetilsistein (10%) dapat membantu menurunkan 

viskositas dari lapisan mukus. Tetes mata siklosporin dapat membantu menurunkan 

reaksi peradangan pada dry eye yang berat.6,9 

Pasien ini pada saat pertama kali datang berobat ditatalaksana dengan 

debridemen filamen, air mata artifisial gtt/jam ODS, tetes mata ofloksasin 6xODS, 

tetes mata sodium hyaluronate 4xODS. Setelah melihat perkembangan pasien yang 

tidak membaik, dan diketahuinya penyakit sjogren’s syndrome yang mendasari, 

pasien kemudian diberikan tatalaksana serum autologus gtt/jam ODS, gel mata 
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hydroxypropyl methylcellulose 3xODS, dan dikonsulkan kembali ke penyakit dalam 

untuk pemberian terapi sistemik. 

 

IV. Simpulan  

Keratokonjungtivitis sika atau defisiensi produksi air mata merupakan penyebab 

keratitis filamentosa yang paling umum. Hal ini disebabkan oleh terganggunya 

lapisan air mata atau permukaan okular. Penatalaksaanaan keratitis filamentosa sulit 

karena bersifat kronis, dan cenderung berulang. Penyebab utama dari munculnya 

filamen harus diatasi terlebih dahulu, seperti contohnya keratokonjungtivitis sika. 

Penatalaksanaan dry eye berdasarkan etiologi kurang membantu dalam perencanaan 

terapi ke depan, maka The Internasional Dry Eye WorkShop menyarankan 

pengobatan berdasarkan derajat keparahannya. 6,8,9 
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