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RENCANA PENATALAKSANAAN DISTROFI GRANULAR KORNEA DAN 

DEGENERASI NOSULAR SALZMANN 
 

 Abstract 
Introduction 
Corneal Dystrophy is a group of corneal inherited diseases that are usually bilateral, 
symmetric, slowly progressive, and not related to enviromental or systemic factors The 
International Comittee for Classification of Corneal Dystrophy create an accurate corneal 
dystrophy classification system. Corneal dystrophies are divided by anatomy and genetics 
involvement.  Corneal degeneration represent impaired function and structure of the the 
cornea related to aging or secondary enviromental or systemic factor. Corneal degeneration 
characterized by material deposition, thinning of tissue and vascularization and systemic 
causes underlying the corneal involvement. Management of abnormal anterior of cornea can 
be divided into conservative such as lubricant and surgery to obtain corneal clarity such as 
surgical keratectomy, phototherapeutic keratectomy, and corneal transplantation. 
Management of corneal granular dystrophys and salzmann nodular  degeneration depends on 
the severity of the disease, affected corneal layer, and visual disturbances. 
Method  
A Case Report 
Case Report  
A 56 years old female came to Infection and Immonology Unit Cicendo Eye Hospital with 
irritation, glare, and photophobia especially the right eye since 1 month ago. The symptoms 
include decreased visual acuity gradually on both eyes,. Ophthalomogy examinations revealed 
visual acuity was 0.2 on the right eye, and 0.4f2 on the left eye. Other findings were pouty 
meibom on both palpebra, corneal dysthrophy in the shape of granular on both eyes, greyish 
nodule on the right eye with positive fluorescein stain. The patient is treated with artificial 
tears and sodium hyaluronate eye drops on both eyes.  
Conclusion  
Corneal Dystrophies and corneal degeneration are difficult to diagnosed because of the 
variation of definition. Management for corneal dystrophy and corneal degeneration depend 
on the symptoms. Lubricant and artificial tears can be given for mild symptoms. Superficial 
keratectomy or phototherapeutic keratoplasty maybe indicated in more severe cases. Deep 
anterior lamellar keratoplasty and penetrating keratoplasty is the first choice of treatment for 
corneal dystrophies and or corneal degeneration to obtain corneal clarity.. 
  

I. Pendahuluan 

 Distrofi kornea merupakan suatu kelainan genetik dari kornea  yang biasanya terjadi 

bilateral, dengan progresifitas lambat, dan tidak dipengaruhi oleh faktor lingkungan 

maupun sistemik. Definisi yang masih bervariasi dan angka kejadian yang jarang 

membuat diagnosis untuk distrofi kornea sulit. Distrofi kornea diklasifikasikan 

berdasarkan anatominya, terbagi menjadi epitel dan subepitel, lapisan bowman, stroma, 



	

dan endotel. The International Comittee for Classification of Corneal Dystrophy 

(IC3D) membuat suatu klasifikasi baru yang terdiri dari 4 kategori berdasarkan apakah 

distrofi kornea sudah terdefinisi, dan gen yang mengalami mutasi sudah diidentifikasi. 

Definisi yang bervariasi dan angka kejadian yang jarang menyebabkan kesulitan dalam 

menentukan prevalensi dari distrofi kornea. Distrofi kornea banyak ditemukan di india, 

jepang, vietnam, dan turkey, namun kasus terbanyak di jepang yaitu 1 kasus pada 

300.000 orang.1–4 

Distrofi kornea granular adalah distrofi stroma kornea yang diturunkan secara 

autosomal dominan. Lesinya berbatas tegas, menyerupai remah roti atau salju yang 

terbatas pada daerah axial kornea, biasanya dimulai dari bagian anterior stroma. 

Kekeruhan terjadi akibat degenerasi hialin sehingga serat stroma tampak granular. 

Gejala yang muncul adalah silau, fotofobia, dan erosi kornea yang berulang. Penurunan 

penglihatan jarang terjadi sebelum usia 50 tahun. 1–4 

Degenerasi kornea merupakan perubahan fungsi dan struktur dari kornea, bisa 

dipengaruhi usia maupun sistemik dan lingkungan sekitar. Degenerasi kornea tidak 

diturunkan, mempunyai onset yang lama, biasanya unilateral atau bilateral asimetri,  

dikarakteristikan dengan deposisi dari materi pada kornea, penipisan pada bagian 

perifer, dan vaskularisasi pada kornea. Degenerasi nodular salzmann merupakan salah 

satu tipe degenerasi kornea dengan deposisi hyalin pada lapisan subepitel kornea. 

Degenerasi nodular salzmann biasanya asimptomatik, namun apabila terdapat iritasi, 

pemberian lubrikasi dan tetes air mata buatan dapat mengurangi gejala.1,4,5 

Tatalaksana penyakit pada anterior kornea terbagi menjadi konservatif dan 

pembedahan. Tatalaksana granular distrofi kornea dan degenerasi nodular salzmann 

mungkin belum diperlukan pada fase awal penyakit, namun pada pasien dengan erosi 

yang berulang pemberian bandage contact lens, air mata buatan, dan lubrikasi dapat 

diberikan. Superficial keratectomy dan phototherapeutic keratectomy (PTK) dapat 

dilakukan pada erosi yang terjadi menetap. PTK dan superficial keratectomy  dapat 

memperbaiki tajam penglihatan, mengurangi gelaja iritasi pada pasien, dan menunda 

keperluan untuk transplantasi kornea. Transplantasi kornea dengan anterior lamellar 



	

keratoplasty atau penetrating keratoplasty dapat dilakukan pada kelainan yang 

mengenai lapisan kornea yang lebih dalam, namun rekurensi dapat terjadi setelah 

beberapa tahun. 

 

II. Laporan Kasus 

Seorang wanita berusia 56 tahun pada tanggal 15 Maret 2017 datang dengan keluhan 

mata kanan terasa tidak nyaman kurang lebih 1 bulan sebelum datang ke Poliklinik 

Infeksi dan Imunologi. Keluhan disertai dengan rasa mengganjal, kadang berair, dan 

silau pada kedua mata. Pasien juga mengeluhkan penglihatan yang berangsur – angsur 

buram kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu. Riwayat keluhan seperti ini sebelumnya 

ada, dan pasien berobat ke dokter mata di daerah pasien. Riwayat penggunaan 

kacamata bifokal sebelumnya kurang lebih 6 bulan yang lalu. Riwayat penggunaan 

lensa kontak tidak ada. Riwayat trauma tidak ada. Riwayat kelilipan tidak ada. Riwayat 

hipertensi dan diabetes melitus tidak ada. Riwayat diobati dengan tetes air mata buatan 

3 kali sehari pada kedua mata. Pasien merupakan anak ke 2 dari 6 bersaudara seperti 

pada gambar 2.1. Keluhan  yang sama pada saudaranya tidak diketahui. Ibu dari pasien 

mempunyai keluhan yang sama tetapi belum pernah diperiksa. 

 

 
Gambar 2.1 Gambar Silsilah Keluarga Pasien 
    Dikutip dari: RS Mata Cicendo 

Pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus dasar mata kanan 0.2 dan mata kiri 

0.4f2. Gerakan bola mata baik ke segala arah. Tekanan bola mata dengan palpasi 



	

normal pada kedua mata. Pada pemeriksaan segmen anterior didapatkan pouty meibom 

pada palpebra okular dextra sinistra (ODS), injeksi siliar minimal pada mata kanan, 

deposit granular pada kornea kedua mata dan terdapat nodul berwarna putih keabuan 

mata kornea mata kanan dengan fluorescein test positif pada mata kanan. Pemeriksaan 

lain dalam batas normal.  

 

 
Gambar 2.2 Gambar Mata kanan dan kiri pasien. 

      Dikutip dari: RS Mata Cicendo 

Berdasarkan gejala dan pemeriksaan oftalmologis pasien didiagnosis dengan 

distrofi  kornea granular groenouw tipe 1 pada kedua mata, degenerasi nodular 

salzmann mata kanan, disfungsi kelenjar meibom ODS dan suspek kelainan refraksi 

ODS. Pasien di tatalaksana dengan air mata buatan 6 x ODS, dan sodium hyaluronate 

4x ODS. Pasien diedukasi untuk menjaga kebersihan palpebra. 

Pada tanggal 22 Maret 2016 pasien datang untuk kontrol dengan keluhan rasa 

mengganjal pada mata kanan masih ada dan gangguan penglihatan dekat dan jauh. 

dengan visus mata kanan 0.2 dan mata kiri 0.4f2 .Pada pemeriksaan segmen anterior 

pada palpebra ODS didapatkan pouty meibom, pada kornea terdapat distrofi granular 

pada kedua mata dengan nodul berwarna putih keabuan pada mata kanan dengan 

fluorescein test positif. Pasien didiagnosis dengan distrofi kornea granular tipe 1 

groenouw, degenerasi nodular salzmann mata kanan, disfungsi kelenjar meibom ODS, 

dan suspek kelainan refraksi ODS. Pasien idealnya dilakukan anterior lamellar 

keratoplasy untuk mengembalikan kejernihan kornea, namun pada pasien ini 



	

mempunyai tajam penglihatan yang masih baik dan belum tersedianya donor kornea, 

maka pasien diberikan terapi konservatif berupa tetes air mata buatan 6x ODS dan 

sodium hyaluronate 4xODS, pasien direncanakan kontrol 1 bulan yang akan datang. 

 

III. Pembahasan 

Distrofi kornea merupakan kelainan genetik kornea yang diwariskan, biasanya 

terjadi bilateral, mempunyai perjalanan penyakit yang lambat, dan tidak dipengaruhi 

oleh lingkungan maupun penyakit sistemik. Definisi yang bervariasi dan angka 

kejadian yang jarang menyebabkan kesulitan untuk menentukan prevalensi distrofi 

kornea. Berdasarkan studi dari Musch dkk pada tahun 2008, di Amerika Serikat, fuchs 

endothelial dystrophy merupakan penyebab keempat indikasi terbanyak untuk 

dilakukan transplantasi kornea.4,6  

Distrofi kornea diklasifikasikan berdasarkan anatominya, terbagi menjadi epitel dan 

subepitel, membran bowman, epitel-stroma TGFB1, stroma, dan endotel. The 

International Comittee for Classification of Corneal Dystrophy membuat suatu 

klasifikasi baru yang terdiri dari 4 kategori yaitu: 

- Kategori 1(K1): Distrofi kornea yang didefinisikan jelas, dan gen yang 

mengalami mutasi sudah diidentifikasi  secara spesifik. 

- Kategori 2(K2): Distrofi yang didefinisikan jelas, lokus kromosom yang 

mengalami kelainan telah diketahui, namun gen spesifik yang mengalami 

kelainan belum dapat diidentifikasi. 

- Kategori 3(K3): Distrofi kornea telah didefinisikan jelas, namun belum 

diketahui letak kelainan pada kromosomnya. 

- Kategori 4(K4): Kategori untuk kelainan yang dicurigai sebagai suatu distrofi, 

atau sebelumnya didokumentasikan sebagai suatu distrofi, walaupun belum ada 

bukti penelitian sebelumnya. 

Berdasarkan pemeriksaan oftalmologis pada pasien ini dimana pada kornea 

ditemukan kelainan pada stroma kornea berbentuk granular maka pasien ini termasuk 

dalam kategori distrofi kornea granular yang termasuk kedalam kategori 1(KI). Distrofi 



	

kornea granular atau Groenouw corneal Dystrophy type 1 seperti gambar 3.1 

merupakan kelainan pada lapisan stroma kornea yang diturunkan secara autosomal 

dominant yaitu mutasi dari gen transforming growth factor beta-induced gene 

(TGFB1) pada kromosom 5q31. Secara histopatologi terdapat deposit dari protein non 

kolagen yang berasal dari epitel dan atau keratosit kornea. Pada awalnya gejala yang 

muncul adalah kekeruhan seperti remah roti pada permukaan kornea, biasanya pasien 

mempunyai tajam penglihatan yang baik sampai umur 50 tahun seperti pada kasus ini. 

Erosi yang berulang bisa terjadi seperti pada pasien diatas. 1–4,7 

Manifestasi klinis dari distrofi kornea dipengaruhi oleh lapisan kornea yang 

mengalami kelainan. Distrofi stroma menyebabkan disfungsi dengan adanya deposisi 

dari materi yang abnormal yang menyebabkan silau, fotofobia, dan penurunan 

penglihatan. Pada pasien ini terdapat keluarga dengan keluhan yang sama yaitu ibu dari 

pasien, namun pemeriksaan lebih lanjut perlu dilakukan. Distrofi kornea tipe granular 

ini diturunkan secara autosomal dominan, namun penyakit ini bisa muncul secara 

sporadik.1,7 

 

 
Gambar 3.1 Distrofi Granular kornea yang terdistribusi pada axial kornea, dengan 
stroma bagian perifer yang jernih. 
Dikutip dari: Mark Fach4 
 
Distrofi kornea dengan erosi epitel yang berulang dapat ditatalaksana dengan 

menggunakan therapeutic contact lens dan tetes air mata buatan. Apabila tajam 

penglihatan menurun tatalaksana pembedahan mungkin diperlukan.  



	

Degenerasi kornea merupakan penurunan fungsi dan struktur kornea yang 

berhubungan dengan usia, dapat terjadi unilateral maupun bilateral. Degenerasi nodular 

salzmann seperti pada gambar 3.2 adalah degenerasi kornea non inflamasi dengan 

progresifitas lambat pada anterior membran bowman yang disebabkan oleh 

peningkatan ekspresi dari matrix metalloproteinase-2. Salah satu faktor resiko dari 

degenerasi ini adalah penyakit permukaan kornea yang bersifat kronis seperti pada 

kasus ini pasien mempunyai disfungsi kelenjar meibom yang berulang.1,4 

Diagnosis dari distrofi dan degenerasi kornea ini sepenuhnya berdasarkan klinis, 

namun pemeriksaan penunjang seperti anterior segment OCT (optical coherence 

tomography), dan mikroskop konfokal yang berguna untuk melihat perubahan yang 

terjadi pada kornea dan memprediksi kelainan visual yang terjadi. Penatalaksanaan dari 

kelainan pada anterior kornea dapat dibagi menjadi konservatif dan terapi pembedahan. 

Degenerasi dan distrofi ini biasanya asimtomatik, namun erosi kornea dapat terjadi dan 

menimbulkan gejala iritasi, berair, dan silau. Lubrikan dapat diberikan pada gejala 

yang ringan, pada kasus yang berat dapat dilakukan terapi pembedahan superficial 

keratectomy atau phototherapeutic keratectomy (PTK). Superficial keratectomy adalah 

proses menghilangkan debris dan plak yang diharapkan akan menyebabkan re-

epitelisasi kornea seperti pada gambar 3.3. 1,5,8,9 

Phototherapeutic Keratectomy (PTK) adalah terapi yang disarankan pada kelainan 

pada permukaan anterior stroma. Pemeriksaan penunjang seperti mikroskop konfokal 

digunakan untuk mengetahui kedalaman lesi. Prinsip dari PTK adalah untuk 

menghilangkan lapisan epitel dan permukaan dari membran bowman yang akan 

menghasilkan membran basal baru yang melekat lebih kuat. PTK menggunakan laser 

excimer yang memancarkan radiasi ultraviolet pada gelombang 193 nm dan dapat 

menghilangkan jaringan kornea dengan kecepatan 0.24 – 0.28 mikrometer per pulse 

dengan kerusakan jaringan sekitar yang minimal. Pada kelainan yang lebih dalam dapat 

dilakukan terapi pembedahan sebagian ketebalan deep anterior lamellar keratoplasty 

(DALK) maupun seluruh ketebalan penetrating keratoplasty (PK).3,5 

 



	

 
Gambar 3.2 Degenerasi Noduler Salzmann 

                 Dikutip dari: Suthpin1 
 

 
Gambar 3.3 Superficial Keratectomy 

            Dikutip dari :J. Edward4 
 

Pada kasus ini dengan adanya distrofi granular stroma kornea yang progresif dan 

degenerasi nodular salzmann idealnya dilakukan terapi DALK  atau PK. DALK adalah 

terapi pembedahan dengan menghilangkan lapisan anterior stroma yang mengalami 

gangguan dengan meninggalkan lapisan endothelium dan membran Descemet yang 

sehat untuk menghasilkan penglihatan yang jernih dan perbaikan dari tajam 

penglihatan. PK adalah transplantasi kornea dengan seluruh ketebalan untuk mengganti 

kornea yang rusak. Pada pasien ini tidak dilakukan DALK maupun PK karena tajam 

penglihatan yang masih baik dan belum tersedianya donor kornea.4,8,10 

Prognosis pada pasien ini quo ad vitam ad bonam, quo ad functionam dubia ad 

malam karena penurunan tajam penglihatan pada distrofi kornea bersifat progresif. Quo 

ad sananctionam pada pasien ini dubia ad malam karena walaupun sudah dilakukan 

terapi pembedahan, rekurensi masih dapat terjadi kurang lebih 1 tahun setelah 

dilakukan transplantasi. 



	

 

IV. Kesimpulan 

Distrofi stroma kornea tipe granular merupakan kelainan genetik kornea yang 

diwariskan secara autosomal dominan, bilateral, dengan perjalanan penyakit yang 

lambat. Definisi dan klasifikasi dari distrofi kornea yang diakui adakah klasifikasi 

berdasarkan IC3D tahun 2015. Degenerasi kornea adalah perubahan fungsi dan struktur 

dari kornea, bisa dipengaruhi usia maupun sistemik dan lingkungan sekitar, ditandai 

dengan deposisi material, penipisan, maupun vaskularisasi dari kornea. Penanganan 

dari distrofi dan degenerasi kornea bervariasi tergantung dari tingkat keparahan, 

lapisan kornea yang terafek dan keluhan dari pasien. Terapi spesifik pada distrofi 

kornea dan degenerasi kornea adalah konservatif yaitu pemberian tetes air mata buatan 

dan penggunaan lensa kontak terapeutik. Pada kelainan yang lebih parah, penurunan 

penglihatan yang progresif, dan kelainan lapisan kornea yang lebih dalam dapat 

dilakukan superficial keratectomy, PTK, dan transplantasi kornea sebagian ketebalan  

(DALK) maupun seluruh ketebalan (PK). 
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