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THE DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF CORNEAL CALCIFIC

DEGENERATION IN BILATERAL ICE SYNDROME PATIENT

ABSTRACT
Introduction : Corneal calcific degeneration is a degeneration of the superficial
cornea that involves mainly Bowman layer. The calcium can usually be remove
from Bowman layer by keratectomy. ICE syndrome is a rare ocular disease
characterized by atrophy of iris, corneal endothelial abnormalities, and
peripheral anterior synechiae.ICE syndrome can cause serious complications
such as secondary glaucoma. The goal of management in ICE syndrome is to treat
glaucoma and corneal edema that causes vision loss in ICE syndrome.
Purpose : To report the diagnosis and management of corneal calcification
degeneration in bilateral ICE syndrome patient.
Case Report: 52 year old man with complaints of turbidity in both eyes and
blurred vision which has been felt since 1 year. Visual acquity right eye was 0,25
and left eye was 0,1 with patient’s glasses. Ophthalmological examination of both
eyes showed corneal calcification in nasal part with edema, eccentric pupils, and
peripheral anterior synechiae. Intraocular pressure of right eye 32 mmHg and left
eye 13 mmHg. He was diagnosed as bilateral corneal calsific degeneration with
bilateral ICE syndrome.
Conclusion : Corneal calcific degeneration is a degenerative disorder occurring
in the Bowman layer beginning from the peripheral portion of the cornea, slow
progression. Treatment to remove corneal calcification with keratectomy, but
calcification may recurrent. ICE syndrome can cause glaucoma in 50% of cases.
The diagnosis of ICE syndrome by examination with biomicroscopy and
gonioscopy, confirmed with specular microscopic and confocal microscopic.
Management of ICE syndrome is to treat corneal edema and glaucoma.
Keyword : Calcific degeneration, ICE syndrome, diagnostic, management.

I. Pendahuluan

Degenerasi kalsifikasi kornea adalah sebuah penyakit degenerasi dari

bagian superfisial kornea terutama pada lapisan Bowman, kekeruhan dimulai dari

bagian perifer kornea yang perlahan-lahan kepadatannya meningkat sehingga

menyebabkan turunnya tajam penglihatan. Degenerasi kalsifikasi kornea bersifat

idiopatik, namun ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya

degenerasi kalsifikasi ini seperti penyakit okular yang kronis berupa uveitis,

keratitis superfisial yang berat, hiperkalsemia yang disebabkan oleh

hiperparatiroidisme, toksisitas vitamin D, faktor keturunan, gagal ginjal, dan lain

sebagainya. Tindakan yang dapat dilakukan untuk menghilangkan deposit kalsium

pada lapisan Bowman adalah dengan keratektomi.1,2,3
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Sindrom iridokorneal endotelial (ICE syndrome) adalah kumpulan kelainan

yang ditandai dengan perubahan iris, abnormalitas endotel kornea, dan sinekia

anterior perifer. Sel-sel endotel kornea yang berproliferasi pada sindrom ICE akan

bermigrasi ke arah sudut iridokorneal dan ke iris. Sindrom ICE sering dikaitkan

dengan glaukoma yang dapat diakibatkan obstruksi sudut bilik mata depan oleh

sel-sel yang berproloferasi atau oleh sinekia anterior perifer. Proliferasi sel-sel ini

juga merupakan predisposisi terhadap edema dan dekompensasi kornea.1,4

Sindrom ICE terdapat 3 variasi klinis, yaitu sindrom Chandler, atrofi iris

progresif dan sindrom Cogan Reese. Sindrom ICE merupakan penyakit yang

sangat jarang, bersifat unilateral, biasanya terjadi pada wanita pada usia 20-50

tahun, bukan merupakan penyakit herediter, dan bersifat progresif. Pemeriksaan

dengan lampu celah biomikroskopi dan gonioskopi merupakan berperan dalam

mendeteksi sindrom ICE, namun mikroskop spekular dan confocal microscopy

berperan penting dalam menegakkan diagnosis dan tindakan selanjutnya. Tujuan

penatalaksanaan pada sindrom ICE untuk menangani glaukoma dan edema dari

kornea yang yang menyebabkan perburukan dari fungsi visual. Laporan kasus ini

akan membahas diagnosis dan penatalaksanaan degenerasi kalsifikasi kornea pada

pasien dengan sindrom ICE bilateral.5,6,7

II. Laporan Kasus

Seorang laki-laki berusia 52 tahun datang ke Unit Infeksi dan Imunologi

Rumah Sakit Mata Cicendo pada tanggal 22 juni 2018 dengan keluhan utama

yaitu ada bercak putih pada kedua mata terutama mata kiri. Keluhan telah

dirasakan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu. Penglihatan menjadi buram,

kadang-kadang disertai mata merah, nyeri dan terasa mengganjal. Pasien

mengatakan mulanya mata merah tiba-tiba dan pasien lupa mekanisme awalnya.

Keluhan buram dirasakan sejak 2 tahun yang lalu semakin lama semakin buram.

Pasien sebelumnya berobat di klinik mata di Bandung pada tgl 11 Juni 2018 dan

dirujuk ke Rumah Sakit Mata Cicendo. Riwayat trauma disangkal. Riwayat

penyakit keluarga yang menderita penyakit yang sama disangkal. Pasien

menyangkal adanya alergi, kencing manis, darah tinggi, dan hipertiroid. Pasien

memakai kacamata sejak lama namun lupa ukuran kacamatanya.
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Pemeriksaan fisik didapatkan tanda vital dan status generalis dalam batas

normal. Pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus OD 0,25 dan OS 0,1 dengan

kacamata sendiri. Pemeriksaan Hirschberg didapatkan kedudukan kedua bola

mata orthotropia. Pemeriksaan gerak bola mata duksi dan versi normal ke segala

arah. Segmen anterior mata kanan didapatkan palpebra: tenang, konjungtiva bulbi :

injeksi siliar minimal, kornea: terdapat kalsifikasi pada bagian nasal dan edem,

fluoresein tes positif berupa keratitis punctata superficialis, dan terdapat bayangan

iris, bilik mata depan : VH grade III, dangkal di bagian nasal, f/s negatif, pupil :

eksentrik, iris: sinekia anterior pada daerah nasal, lensa : jernih. Segmen anterior

mata kiri didapatkan palpebra : tenang, konjungtiva bulbi : injeksi siliar, kornea :

terdapat kalsifikasi dibagian nasal dan edem, fluoresein tes positif berupa keratitis

punctata superficialis, bilik mata depan : VH grade III di bagian temporal, f/s

negatif, pupil : kesan bulat, iris : sinekia anterior sulit dinilai, lensa : jernih.

Gambar 2.1 Mata kanan dan mata kiri

Pasien didiagnosis dengan degenerasi kalsifikasi kornea ODS dengan

suspek ICE syndrome ODS. Pasien ditatalaksana dengan pemberian air mata

buatan 8x1tetes ODS, sodium hyaluronate 4x1tetes ODS, dan direncanakan untuk

keratektomi mata kiri dalam anestesi lokal pada tanggal 26 Juni 2018. Hasil

pemeriksaan darah rutin, gula darah sewaktu serta EKG dalam batas normal.

Gambar 2.2 Kiri : foto durante operasi, Kanan: foto paska operasi dengan BCL
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Pemeriksaan oftalmologis paska operasi hari-1 pada tanggal 27 Juni 2018

didapatkan visus dasar OD 2/60 pin hole 0,25, visus OS 4/60 pin hole tetap.

Tekanan intraokuler NCT OD tidak dapat dinilai, OS 13, dilakukan pengukuran

tekanan intraokuler ATN OD 32 mmHg dan OS tidak dilakukan. Segmen anterior

mata kanan didapatkan palpebra: tenang, konjungtiva bulbi : tenang, kornea:

terdapat kalsifikasi pada bagian nasal, fluoresein tes positif berupa keratitis

punctata superficialis, dan terdapat bayangan iris, bilik mata depan : VH grade III,

dangkal di bagian nasal, f/s negatif, pupil : eksentrik, iris: sinekia anterior pada

daerah nasal, lensa : jernih. Segmen anterior mata kiri didapatkan palpebra :

blefarospasme, konjungtiva bulbi : injeksi siliar, kornea : fluoresein tes positif

berupa abrasi kornea, tampak bayangan iris, bilik mata depan : VH grade III, f/s

negatif, pupil : eksentrik, iris : sinekia anterior arah jam 7 sampai 8, lensa : jernih.

Gambar 2.3 Kiri: mata kanan, Tengah dan kanan : mata kiri, abrasi kornea
(hari pertama paskaoperasi)

Pasien didiagnosis degenerasi kalsifikasi kornea ODS dengan ICE syndrome

ODS, abrasi kornea OS (post keratektomi), glaukoma sekunder OD. Pasien

diberikan terapi paska operatif levofloxacin tetes mata 6x1tetes OS, air mata

buatan 8x1tetes ODS, sodium hyaluronate 4x1tetes ODS, timolol maleat 0,5%

2x1tetes, acetazolamide 250mg 2x1tablet perhari, kalium L-aspatate 300mg
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1x1tablet perhari, dan asam mefenamat tablet 500mg 3x1tablet perhari. Pasien

direncanakan untuk kontrol 1 minggu paska operasi.

Pasien datang untuk kontrol ke Unit Infeksi dan Imunologi pada tanggal 3

Juli 2018 (paska operasi hari ke-7). Pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus

OD 0,32 , visus OS 0,08 dengan kacamata sendiri. Tekanan intraokuler Palpasi

OD N+ slight, OS N. Segmen anterior mata kanan didapatkan palpebra: tenang,

konjungtiva bulbi : tenang, kornea: terdapat kalsifikasi pada bagian nasal,

fluoresein tes positif berupa keratitis punctata superficialis, dan terdapat bayangan

iris, bilik mata depan : VH grade III, dangkal di bagian nasal, f/s negatif, pupil :

eksentrik, iris: sinekia anterior pada daerah nasal, lensa : jernih. Segmen anterior

mata kiri didapatkan palpebra : tenang, konjungtiva bulbi : injeksi siliar minimal,

kornea : sikatrik, bilik mata depan : VH grade III, f/s negatif, pupil : lonjong, iris :

sinekia anterior arah jam 7 sampai 8, lensa : jernih. Pasien didiagnosis degenerasi

kalsifikasi kornea ODS dengan ICE syndrome ODS dengan glaukoma sekunder

OD. Pasien diberikan terapi levofloxacin tetes mata 6x1tetes OS, air mata buatan

6x1tetes ODS, dan timolol maleat 0,5% 2x1tetes OS. Pasien direncanakan kontrol

2 minggu.

Pasien datang untuk kontrol ke Unit Infeksi dan Imunologi pada tanggal 17

Juli 2018 (paska operasi hari ke-21). Pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus

OD 0,32 , visus OS 2/60 dengan kacamata sendiri. Tekanan intraokuler NCT OD

12, OS 8. Segmen anterior mata kanan didapatkan palpebra: tenang, konjungtiva

bulbi : tenang, kornea: terdapat kalsifikasi pada bagian nasal, dan terdapat

bayangan iris, bilik mata depan : VH grade III, dangkal di bagian nasal, f/s negatif,

pupil : eksentrik, iris: sinekia anterior pada daerah nasal (arah jam 12 sampai 3),

lensa : jernih. Segmen anterior mata kiri didapatkan palpebra : tenang,

konjungtiva bulbi : tenang, kornea : sikatrik, bilik mata depan : VH grade III di

bagian temporal, VH grade II dibagian inferonasal,, f/s negatif, pupil : lonjong,

iris : sinekia anterior arah jam 7 sampai 8, lensa : jernih, funduskopi : segment

posterior kesan dalam batas normal.
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Gambar 2.4 Mata kanan dan mata kiri (paskaoperasi hari ke-21)

Pasien didiagnosis degenerasi kalsifikasi kornea ODS dengan ICE

syndrome ODS, post keratektomi OS, dan glaukoma sekunder OD (terkontrol).

Pasien diberikan terapi air mata buatan 8x1tetes ODS, sodium hyaluronate

4x1tetes ODS, dan timolol 0,5% 2x1tetes OD, ganti BCL, konsul glaukoma untuk

konfirmasi gonioskopi OD, dan pasien direncanakan kontrol 2 minggu.

Hasil gonioskopi dari bagian unit glaukoma didapatkan Schwalbe’s line (SL)

di daerah superior dan temporal, serta peripheral anterior sinechia (PAS) di

daerah superonasal, nasal dan inferior pada mata kanan.

Gambar 2.5 Hasil gonioskop mata kanan

Pasien datang untuk kontrol ke Unit Infeksi dan Imunologi pada tanggal 27

Juli 2018. Pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus dasar OD 0,32 , visus OS

3/60 dengan kacamata sendiri. Tekanan intraokuler NCT OD 12, OS 8. Segmen

anterior mata kanan didapatkan palpebra: tenang, konjungtiva bulbi : tenang,

kornea: terdapat kalsifikasi pada bagian nasal, fluoresein tes positif berupa

keratitis punctata superficialis, dan terdapat bayangan iris, bilik mata depan : VH
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grade III, dangkal di bagian nasal, f/s negatif, pupil : eksentrik, iris: sinekia

anterior pada daerah nasal, lensa : jernih. Segmen anterior mata kiri didapatkan

palpebra : tenang, konjungtiva bulbi : injeksi siliar minimal, kornea : sikatrik,

bilik mata depan : VH grade III di bagian temporal, VH grade II dibagian

inferonasal, f/s negatif, pupil : lonjong, iris : sinekia anterior arah jam 7 sampai 8,

lensa : jernih.

Gambar 2.6 Mata kanan dan mata kiri (pada tanggal 27 Juni 2018)

Pasien didiagnosis degenerasi kalsifikasi kornea ODS dengan ICE

syndrome ODS dengan glaukoma sekunder OD (terkontrol). Pasien diberikan

terapi air mata buatan 8x1tetes ODS, sodium hyaluronate 4x1tetes ODS, ganti

BCL, pemeriksaan mikroskop spekular ODS , dan pasien direncanakan kontrol 2

minggu.

Gambar 2.7 Hasil Mikroskop Spekular
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III. Diskusi

Degenerasi kalsifikasi kornea adalah kelainan degenerasi pada bagian

superfisial kornea yang terjadi pada lapisan membran Bowman yang

mengakibatkan kekeruhan pada kornea dimulai dari bagian perifer kornea yang

secara perlahan semakin meningkat kepadatannya. Degenerasi kalsifikasi kornea

bersifat idiopatik, namun ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan

terjadinya degenerasi kalsifikasi ini seperti penyakit okular yang kronis berupa

uveitis, keratitis superfisial yang berat, hiperkalsemia yang disebabkan oleh

hiperparatiroidisme, toksisitas vitamin D, faktor keturunan, gagal ginjal, dan lain

sebagainya. Kalsium dapat dihilangkan dengan chelation menggunakan larutan

netral disodium ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), debridemen mekanik,

dan keratektomi fototerapi. Deposit kalsium pada kornea setelah dilakukan

keratektomi dapat muncul kembali sekitar 3-12 bulan (rata-rata 7,8 bulan) setelah

operasi .1,2,3,8

Sindrom ICE adalah suatu kondisi yang langka, terdiri dari 3 variasi klinis

yaitu sindrom Chandler, atrofi iris progresif dan sindrom Cogan Reese. Sindrom

ICE ditandai dengan kelainan proliferatif dan struktural endotel kornea, obstruksi

yang progresif dari sudut bilik mata depan, dan kelainan iris berupa atrofi,

correctopia, dan polycoria. Kelainan-kelainan tersebut dapat mengakibatkan

dekompensasi kornea dan glaukoma yang merupakan penyebab paling sering

kehilangan penglihatan. Setiap variasi sindrom ICE mempunyai cirikhas

masing-masing. Perbedaan sindrom Chandler, atrofi iris progresif dan sindrom

Cogan Reese ditunjukkan dalam tabel 3.1.7,9

Tabel 3.1 Gambaran klinis perbedaan subtipe sindrom ICE

Iris Pupil Kornea
Sudut Bilik
Mata Depan

Sindrom
Chandler

Beberapa area
atrofi (lubang
tidak ketebalan

penuh)

korektopia Edema jelas, distrofi
endotel, sel ICE pada
mikroskopi konfokal

Sinekia anterior
perifer

Progressive
iris atrophy

Lubang
ketebalan penuh

polikoria Distrofi endotel, sel ICE
pada mikroskopi

konfokal, edema kornea
bisa ada

Sinekia anterior
perifer

Sindrom
Cogan-Reese

Nodul dan atrofi
iris

Jarang ada
perubahan

Distrofi endotel, sel ICE
pada mikroskopi

konfokal, edema kornea
bisa ada

Sinekia anterior
perifer

Sumber : Sacchetti dkk7
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Penyebab dari sindrom ICE masih belum diketahui, namun beberapa hal

dianggap dapat memicu terjadinya sindrom ini. Scheie dan Yanoff melaporkan

inflamasi kronis pada iris dan vitreous pada satu mata yang diperiksa secara

histopatologi, dan Shields dan rekannya mengamati peradangan bilik mata depan

dalam 3 kasus. Patel dan rekannya juga menyebutkan bahwa ditemukan adanya

makrofag pada endotelium kornea dalam 2 kasus. Eagle Jr. dan rekannya

menjelaskan terdapat iridocyclitis kronis yang ringan pada 10 dari 16 pasien yang

didiagnosis dengan sindrom Cogan-Reese. Semua laporan ini sesuai dengan

laporan dari Alvarado, yang mengatakan 16 dari 25 pasien sindrom ICE dengan

mata merah atau uveitis ringan sebelum onset penyakit.7,10

Manisfestasi klinis pada sindrom ICE yang sering terjadi adalah penurunan

tajam penglihatan yang diakibatkan karena edema kornea, bentuk iris yang

abnormal, perubahan bentuk dan posisi pupil, dan peningkatan dari tekanan bola

mata. Diagnosis dapat ditegakkan dengan pemeriksaan menggunakan lampu celah

biomikroskopi dan gonioskopi, namun jika terjadi edema kornea yang hebat

sehingga visualisasi dari bilik mata depan sulit dinilai, dapat dilakukan

pemeriksaan spekular mikroskop untuk menkonfirmasi diagnosis sindrom ICE.7,11

Pada pasien ini memiliki manisfestasi klinis yang sesuai dengan degenerasi

kalsifikasi kornea dan sindrom ICE. Keluhan penglihatan menjadi buram dan

kadang disertai merah dan mengganjal. Tajam penglihatan pada mata kanan 0,25

dan mata kiri 0,1 dengan kacamata sendiri. Hasil pemeriksaan pada mata kanan

didapatkan kornea terdapat kalsifikasi pada bagian nasal, fluoresein tes positif

berupa keratitis punctata superficialis, dan terdapat bayangan iris, bilik mata

depan dangkal di bagian nasal, pupil eksentrik, terdapat sinekia anterior pada

daerah nasal. Hasil pemeriksaan pada mata kiri didapatkan kornea terdapat

kalsifikasi dibagian nasal, pupil yang lonjong dan tertarik tampak setelah

dilakukan keratektomi dan tampak sinekia anterior. Tekanan intraokular pada

mata kanan didapatkan meningkat. Tajam penglihatan yang menurun, tekanan

intraokular yang meningkat, kelainan pada kornea, kelainan bentuk pupil dan

adanya sinekia anterior di bagian perifer menunjukkan gambaran sindrom ICE

tipe sindrom Chandler. Mikroskop spekular pada pasien ini menunjukkan adanya

penurunan heksagonalitas dari sel endotel pada kedua mata.
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Glaukoma pada sindrom ICE terjadi pada 50% pasien dengan sindrom ICE

dan lebih berat pada tipe atrofi iris progresif dan sindrom Cogan-Reese. Sel

endotel kornea yang berproliferasi bermigrasi ke garis schwalbe lalu ke anyaman

trabekula, membentuk suatu membran basalis yang abnormal dan menyebabkan

terjadinya sinekia anterior perifer. Kontraksi membran menyebabkan kelainan dari

iris seperti korektopia, lubang dan nodul pada iris. Atrofi iris progresif

dikarakteristikan dengan heterokromia, korektopia, ektropion uvea, atrofi stroma

dan epitel pigmen iris, dan terbentuknya lubang. Lubang yang terbentuk memiliki

2 subtipe, yaitu lubang stretch yang disebabkan oleh penipisan pada sisi yang

berlawanan dengan distorsi pupil karena suatu tarikan, dan lubang melting dimana

jaringan iris menghilang karena iskemia. 4,7

Penatalaksanaan sindrom ICE bertujuan untuk mengatasi edema kornea dan

glaukoma yang ditimbulkan. Terapi dapat berupa medika mentosa atau

pembedahan. Beberapa pasien yang mengalami gangguan pada endotel kornea

atau kerusakan kornea yang berat membutuhkan endothelial keratoplasty bahkan

penetrating keratoplasty. Glaukoma sudut tertutup dapat ditangani oleh supresan

akuous dan analog prostaglandin, namun obat penurun produksi akuous lebih

efektif dibandingkan dengan obat peningkat aliran keluar atau miotik. Terapi

medika mentosa atau operasi sudut pada akhirnya akan gagal , sekitar 60% - 88%

untuk medika mentosa, hal tersebut dikarenakan seluruh sudut tertutup oleh

membran atau tertutup oleh sinekia yang terus progresif. Operasi filtrasi

(trabekulektomi atau tube shunt) atau glaucoma drainage devices sering kali

menjadi pilihan untuk mengendalikan glaukoma pada pasien dengan sindrom

ICE.6,12

Prognosis pasien dengan sindrom ICE bergantung pada komplikasi yang

terjadi seperti edema kornea dan glaukoma. Pasien dengan jenis manifestasi klinis

yang lebih ringan memiliki prognosis yang lebih baik, sedangkan pasien dengan

manifestasi klinis yang lebih berat mengalami hilangnya penglihatan yang berat

akibat dari edema kornea atau glaukoma yang berat. Kasus ini memiliki tajam

penglihatan yang menurun, hal tersebut selain disebabkan oleh adanya degenerasi

kalsifikasi pada kornea, terjadi juga edema kornea dan glaukoma. Prognosis

functionam pada kasus ini dubia ad malam karena sudah terjadi sinekia anterior
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perifer yang cukup luas, perubahan bentuk dan posisi iris, serta degenerasi

kalsifikasi kornea pada pasien ini dapat berulang sehingga semakin memperburuk

tajam penglihatan pada pasien ini.4,8,9

IV. Simpulan

Degenerasi kalsifikasi kornea merupakan suatu kelainan degenerasi yang

terjadi pada bagian superfisialis kornea terutama lapisan Bowman dimulai dari

bagian perifer kornea, progresifitas yang lambat, dan tindakan untuk

menghilangkan kalsifikasi kornea dengan keratektomi namun kalsifikasi dapat

timbul kembali. Sindrom iridokorneal endotelial merupakan kumpulan kelainan

yang ditandai dengan perubahan iris, abnormalitas endotel kornea, dan sinekia

anterior perifer. Sindrom ICE 50% menyebabkan timbulnya glaukoma yang dapat

diakibatkan obstruksi sudut bilik mata depan oleh sel-sel yang berproloferasi atau

oleh sinekia anterior perifer. Diagnosis sindrom ICE ditegakkan dengan

pemeriksaan lampu celah biomikroskopi dan gonioskopi, di pastikan dengan

pemeriksaan mikroskop spekular dan confocal microscopy . Penatalaksanaan

sindrom ICE berupa medikamentosa dan pembedahan untuk mengatasi edema

kornea dan glaukoma. Fungsi visual sering kali terancam jika penyakit tidak

ditangani dengan baik. Prognosis penglihatan bergantung pada beratnya

komplikasi yang terjadi seperti edema kornea dan glaukoma.7,8,9
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