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EVALUATION AND MANAGEMENT IN SALZMAN NODULAR 
DEGENERATION OF CORNEA PATIENT 

 
Abstract 

Introduction:  Salzmann nodular degeneration (SND) is a multifactorial condition 
resulting in raised opacity nodules typically occurring on the pericentral cornea. 
The diagnosis was determined not only by ophthalmologist examination, but also 
histopathology evaluation. The treatment options could be used to diminish pain as 
the main complaint. 
Purpose: To explain evaluation and management in opacity corneal nodular 
apperances. 
Case report: A-59-year old male came to Infection and Immunology Unit of 
National Eye Center Cicendo Eye Hospital with chief complain sharp pain in his 
both eyes. The distance vision was decreasing, with redness and photophobia 
sensation. The biomicroscopic examination revealed multiple whitish gray corneal 
opacities pericentrally. Throughout examinations preceding, the patient was 
diagnosed with Salzmann nodular degeneration. Keratectomy and amniotic 
membrane transplantation were done as the chosen management to this patient. 
The results of pathology evaluation relvealed Salzmann nodular degeneration.   
Conclusion: The complete history taking, ophthalmologic examination and 
ancillary testing is important in diagnosing the SND. Raised nodules in paracentral 
area causing reduced vision and pain sensation are common indications for 
surgical intervention. 
Keywords: Salzmann nodular degeneration, cornea, keratectomy, histopathology. 

 
 

I. PENDAHULUAN 

Degenerasi nodular Salzmann atau Salzmann nodular degeneration (SND) 

adalah kondisi degenerasi non-infalamasi pada stroma kornea. Kondisi SND sering 

muncul pada kondisi akhir keratitis kronik dan berulang seperti fliktenularis, 

trakoma, dan keratitis interstitial, serta idiopatik. SND lebih banyak terjadi pada 

wanita dan pada ras Caucasian secara bilateral dengan rata-rata prevalensi lebih dari 

50%. Beberapa penelitian menjelaskan pasien SND memiliki rentang usia sekitar 

50 tahun atau 80 tahun.1,2 

Tanda dari SND adalah terdapat nodul pada subepitel kornea yang berwarna 

putih kebiruan hingga abu-abu di sekitar sentral, parasentral, atau ujung dari 

pembuluh darah pannus. Bentuk SND dapat bervariasi seperti lingkaran atau 

memanjang mengelilingi daerah tepi kornea, disebut juga degenerasi hipertropi 

subepitel tepi kornea. Penyakit ini ditandai dengan beberapa gejala seperti 

penurunan tajam penglihatan, nyeri, fotofobia, blefarospasm, dan lakrimasi 
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berlebih.  Diagnosis SND ditegakkan berdasarkan tanda dan gejala, gambaran 

oftalmologis, dan pemeriksaan penunjang dengan teknik pencitraan dan 

histopatologi. Gambaran nodul keruh pada kornea dapat memberikan berbagai 

diagnosis pembanding yang akan menentukan pemeriksaan dan terapi selanjutnya. 

Penegakkan diagnosis dan terapi yang tepat pada SND akan mengurangi keluhan 

nyeri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.2-4 Laporan kasus ini 

bertujuan untuk memaparkan penegakkan diagnosis pada kasus degenerasi nodul 

di kornea serta tatalaksana pasien SND. 

 

II. LAPORAN KASUS 

     Pasien Tn. S usia 59 tahun datang pada tanggal 4 Agustus 2020 ke Pusat Mata 

Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo poliklinik infeksi dan imunologi dengan 

mengeluhkan nyeri pada kedua mata sejak 1 tahun yang lalu, terutama sebelah kiri. 

Nyeri dirasakan pasien secara terus menerus. Pasien juga mengeluhkan pandangan 

yang semakin buram, kesulitan membuka mata, dan merasa silau. Pasien juga 

mengeluhkan adanya mata merah dan berair. Pasien sebelumnya berobat ke klinik 

mata lain dan diberi terapi tetes mata antibiotik dan artificial tears pada kedua mata. 

Pasien memiliki riwayat operasi pada kelopak mata kiri karena pertumbuhan bulu 

mata ke arah dalam 11 tahun yang lalu. Pasien menyangkal adanya riwayat mata 

merah sebelum 1 tahun yang lalu, trauma, atau menggunakan obat tetes mata selain 

dari dokter. Riwayat penyakit seperti hipertensi dan diabetes melitus disangkal. 

Pasien tidak memiliki penyakit mata sebelumnya, alergi obat, dan menggunakan 

kacamata.  

     Pemeriksaan status generalis dalam batas normal. Pemeriksaan tajam 

penglihatan dasar mata kanan 0.2 PH 0.4, dan mata kiri 0.1 PH 0.4. Pemeriksaan 

tekanan intraokular (TIO) palpasi mata kanan dan kiri normal. Gerak bola mata 

kanan dan kiri baik ke segala arah. Pemeriksaan lampu celah biomikroskopi mata 

kanan dan kiri didapatkan adanya blefarospasme dan terdapat pouty meibom pada 

palpebra superior dan inferior, injeksi silier pada konjungtiva bulbi, serta hiperemis 

pada konjungtiva tarsal superior dan inferior. Pada kornea kanan didapatkan hasil 

minimal abrasi kornea pada pemeriksaan fluorescein, pemeriksaan sensibilitas 
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kornea sulit dinilai. Terdapat beberapa nodul pada stroma kornea yang berwarna 

putih ke abu-abuan dan sikatrik kornea bagian sentral. Pada kornea kiri didapatkan 

beberapa nodul pada stroma kornea yang berwarna putih keabu-abuan dan sikatrik 

kornea bagian sentral. Terdapat nodul yang lebih keruh berwarna abu-abu dengan 

batas tidak tegas pada arah jam 5.00 tepi kornea yang terwarnai oleh fluorescein. 

Pemeriksaan bilik mata depan tampak Van Herick derajat III dengan flare dan sel 

yang negatif. Pemeriksaan pupil tampak bulat dan positif pada reflek langsung dan 

tidak langsung, pada iris tidak terdapat sinekia, serta lensa kesan agak keruh. 

Hasil pemeriksaan laboratorium bulan Juni 2020 IgM anti HSV nonreaktif 

dan IgG anti HSV reaktif. Diagnosis pada pasien ini adalah degenarasi nodular 

Salzmann ODS + katarak senilis imatur ODS + disfungsi kelenjar meibomian ODS. 

Terapi yang diberikan adalah tetes mata gatifloxacin 6xODS, salep mata 

kloramfenicol dan polimisin sulfat 3x ODS, dan salep pelembab mata 3xODS. 

Pasien diedukasi untuk lid hygene, warm compress, and lid massage. Pasien 

direncanakan tindakan keratektomi superfisial ODS + amnion membran 

transplantation (AMT) ODS dalam narkose umum.  

 

OD
a 

OS
a 

Gambar 2.1 Foto klinis mata kanan dan kiri pasien preoperasi pada tanggal  11 
Agustus 2020. 
Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 
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Evaluasi dan pemeriksaan persiapan operasi pada tanggal 11 Agustus 2020 

didapatkan keluhan nyeri pada kedua mata, silau, dan berair pada kedua mata. 

Status generalis dalam batas normal. Pemeriksaan tajam penglihatan dasar mata 

kanan 0.2 PH 0.4F, dan mata kiri 0.1F PH 0.4. Pemeriksaan TIO palpasi mata kanan 

dan kiri normal. Gerak bola mata kanan dan kiri baik ke segala arah. Pemeriksaan 

lampu celah biomikroskopi mata kanan dan kiri didapatkan adanya blefarospasme 

dan terdapat pouty meibom pada palpebra superior dan inferior, injeksi silier pada 

konjungtiva bulbi, serta hiperemis pada konjungtiva tarsal superior dan inferior. 

Pada pemeriksaan kornea, bilik mata depan, pupil, iris, dan lensa didapatkan hasil 

yang sama dengan pemeriksaan sebelumnya. 

 

Pada tanggal 12 Agustus 2020 dilakukan tindakan keratektomi superfisial 

ODS + AMT ODS. Durante operasi dilakukan tindakan keratektomi superfisial 

pada mata kanan terlebih dahulu dan diambil spesimen untuk pemeriksaan patologi 

anatomi. Dilakukan pemberian 5 fluorourasil selama 1 menit pada kornea. 

Dilakukan pemasangan membran amnion dengan 8 jahitan menggunakan ethylene 

10.0. Dilanjutkan tindakan keratektomi superfisial pada mata kiri dan diambil 

spesimen untuk pemeriksaan patologi anatomi pada daerah nodul dan keratopati 

pada arah jam 5.00. Dilakukan pemberian 5 fluorourasil pada kornea. Dilakukan 

pemasangan membran amnion dengan 8 jahitan menggunakan ethylene 10.0. 

Dilakukan pemasangan bandage contact lenses (BCL) pada mata kanan dan kiri. 

Setelah tindakan operasi pasien diberikan tetes mata levofloxacin 6xODS, 

OD OS 

Gambar 2.2 Foto temuan intraoperasi pada tanggal 12 Agustus 2020 sebelum 
dilakukan pemasangan membran amnion. 
Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 
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prednisolon asetat 6xODS, siklopentolat hidroklorida 1% 3xODS, artificial tears 

6xODS.  

 

Hasil pemeriksaan mikroskopis jaringan kornea pada mata kanan dan kiri 

pasien sesuai dengan keadaan klinis yaitu degenerasi nodular Salzmann yang 

ditandai dengan penipisan lapisan epitelium kornea diikuti dengan hialinisasi 

subepitel kornea. Lapisan Bowman tidak dapat diidentifikasi secara jelas yang 

disebabkan oleh pemadatan jaringan hialin di stroma anterior. Pada pemeriksaan 

mikroskopis jaringan keratopati tepi kornea menunjukan peningkatan sel-sel 

epitelial, peningkatan kolagen dan jaringan fibroblas pada lapisan stromal dengan 

tanda khas whorl-like pattern. 

Satu hari post operasi pasien merasa nyeri sudah berkurang pada kedua mata. 

Pasien masih merasakan silau saat melihat cahaya. Pada pemeriksaan tajam 

penglihatan didapatkan VOD close face finger counting (CFFC), VOS 0.5/60, dan 

VOU 1/60. Pemeriksaan TIO palpasi mata kanan dan kiri normal. Gerak bola mata 

kanan dan kiri baik ke segala arah. Pemeriksaan lampu celah biomikroskopi mata 

kanan dan kiri didapatkan adanya blefarospasme, hiperemis pada konjungtiva 

bulbi. Jahitan dan graft intak pada kornea. Pemeriksaan bilik mata depan tampak 

Van Herick derajat III dengan flare dan sel yang negatif. Pemeriksaan pupil dilatasi 

farmakologis dan positif pada reflek langsung dan tidak langsung. Pada iris tidak 

terdapat sinekia. Pada pemeriksaan lensa kesan agak keruh. Diagnosis pasien 

OD OS 

Gambar 2.3 Foto temuan intraoperasi setelah dilakukan pemasangan 
membran amnion. 
Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 
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adalah post keratektomi dan AMT ODS atas indikasi degenerasi nodul Salzmann 

ODS. Terapi sebelumnya masih dilanjutkan. 

Pasien datang untuk kontrol tanggal 19 Agustus 2020 dengan keluhan nyeri 

minimal pada kedua mata, namun pasien masih merasakan silau. Pemeriksaan 

tajam penglihatan pada mata kanan 1/60, mata kiri 1/60, dan kedua mata 2/60. 

Pemeriksaan TIO palpasi mata kanan dan kiri normal. Gerak bola mata kanan dan 

kiri baik ke segala arah. Pemeriksaan lampu celah biomikroskopi mata kanan dan 

A B 

C 

OS 

A B 

C 

OD 

Gambar 2.4 Foto mikroskopis jaringan patologi dengan pewarnaan hematoksilin eosin. 
A. Perbesaran 40x. B. Perbesaran 100x. C. Perbesaran 400x. D. 
Gambaran whorl-like pattern (tanda panah) pada nodul keratopati tepi 
kornea mata kiri. 
Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo  
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kiri didapatkan adanya blefarospasme, hiperemis pada konjungtiva bulbi. Jahitan 

dan graft intak pada cornea. Pemeriksaan bilik mata depan tampak Van Herick 

derajat III dengan flare dan sel yang negatif. Pemeriksaan pupil tampak dilatasi 

farmakologik dan positif pada reflek langsung dan tidak langsung. Pada iris tidak 

terdapat sinekia, dan lensa kesan agak keruh. Diagnosis pasien adalah paska 

keratektomi superfisial dan AMT ODS atas indikasi degenerasi nodul Salzmann 

ODS. Pasien diberikan terapi tetes mata prednisolon asetat 5xODS, siklopentolat 

hidroklorida 1% 3xODS, artificial tears 6xODS. 

 

Pasien datang kontrol pada tanggal 26 Agustus 2020 dan tidak ada keluhan. 

Kedua mata sudah tidak nyeri, namun pasien masih merasakan silau. Pemeriksaan 

tajam penglihatan pada mata kanan 4/60, mata kiri 4/60, dan kedua mata 5/60. 

Pemeriksaan TIO palpasi mata kanan dan kiri normal. Gerak bola mata kanan dan 

kiri baik ke segala arah. Pemeriksaan lampu celah biomikroskopi mata kanan dan 

kiri didapatkan adanya blefarospasme, hiperemis pada konjungtiva bulbi. Jahitan 

dan graft intak pada cornea. Pemeriksaan bilik mata depan tampak Van Herick 

derajat III dengan flare dan sel yang negatif. Pemeriksaan pupil tampak dilatasi 

farmakologik dan positif pada reflek langsung dan tidak langsung. Pada iris tidak 

terdapat sinekia, dan lensa kesan agak keruh. Diagnosis pasien menjadi paska 

keratektomi superfisial dan AMT ODS atas indikasi degenerasi nodul Salzmann 

ODS. Pasien diberikan terapi tetes mata prednisolon asetat 4xODS, siklopentolat 

OD
a 

OS 

Gambar 2.5  Foto klinis pasien pada tanggal  26 Agustus 2020 setelah operasi hari 
ke-tujuh 
Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo   
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hidroklorida 1% 3xODS, artificial tears 6xODS, serta penggantian BCL. Prognosis 

pasien quo ad vitam adalah bonam, quo ad functionam adalah dubia, dan quo ad 

sanationam adalah dubia. 

 

III. DISKUSI 

 Kelainan degenerasi kornea dapat dibagi berdasarkan  lokasi lapisannya yang 

mengalami perubahan patologi. Pembagian tersebut dibagi menjadi degenerasi 

epitel dan subepitel, degenerasi stroma, dan degenerasi endotel. SND merupakan 

kelainan degenerasi yang terjadi pada stroma. Pasien SND mengeluhkan gejala 

utama yaitu nyeri, mengganjal, berair, dan fotofobia. Pada SND yang berlokasi di 

sentral kornea akan mengganggu aksis visual sehingga menurunkan tajam 

penglihatan secara perlahan. Beberapa penelitian memaparkan prevalensi SND 

terbanyak adalah pada usia sekitar 50 tahun atau 80 tahun.1-3 Tanda dan gejala 

utama pasien Tn. S adalah nyeri serta keluhan tambahan antara lain mata berair, 

silau, dan buram yang terjadi secara perlahan-lahan. Usia pasien Tn. S adalah 59 

tahun. Hal ini sesuai dengan gejala dan katakteristik SND. 

 

Gambar 3.1 Gambaran biomikroskopis nodul Salzmann yang berwarna putih keabu-
abuan pada parasentral kornea 
Sumber : Roszkowska, dkk1
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Terdapat beberapa diagnosis pembanding pada gambaran menyerupai nodul 

pada kornea yaitu ocular surface squamous neoplasia (OSSN), keloid pada kornea, 

dan epitelial basement membrane dystropy (EBMD). Kondisi SND lebih sering 

terjadi secara bilateral, sedangkan prevalensi OSSN lebih sering terjadi secara 

unilateral. Keloid pada kornea dapat terjadi secara unilateral dan bilateral, kondisi 

bilateral keloid pada kornea terjadi secara kongenital. Gambaran kekeruhan kornea 

pada EBMD terjadi secara simetris dan bilateral. Variasi bentuk SND yang 

tersering adalah nodul yang berwarna putih kebiruan atau putih keabu-abuan yang 

berbentuk lingkaran di sekitar sentral dan parasentral kornea, sedangkan pada 

klasik EBMD memiliki gambaran "map-dot-fingerprint.1,5-9 Pada pemeriksaan 

mikroskopis kornea Tn. S ditemukan beberapa nodul berbentuk lingkaran secara 

bilateral pada daerah sentral kornea yang tidak terwarnai oleh fluorescein. 

Pemeriksaan parallele-piped tampak beberapa nodul lingkaran pada stroma kornea 

yang sesuai dengan gambaran SND. Pada tepi kornea mata kiri tampak nodul yang 

lebih keruh berwarna abu-abu yang terwarnai dengan fluorescein. Gambaran nodul 

ini berbeda dengan SND dan sesuai dengan gambaran keratopati. Penyebab dari 

SND masih belum diketahui secara jelas, namun beberapa studi menjelaskan 

kaitannya dengan inflamasi permukaan mata yang kronik atau keratitis yang kronik. 

Pasien ini memiliki beberapa riwayat inflamasi pada mata kronik yang dapat diduga 

menyebabkan SND, antara lain pasien memiliki riwayat trikiasis berulang, 

disfungsi kelenjar meibom pada palpebra kedua mata, serta kecurigaan keratitis 

HSV sebelumnya. 

Gambar 3.2 Gambaran klinis kornea EBMD. A. Tampak gambaran “map-dot 
fingerprint” pada kornea. B. Penebalan membran basement. 
Sumber : Pham, dkk6 

B 

A B 
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Gambaran histologi epitel kornea terdiri dari 5-7 lapisan sel yang tersusun 

rapi dengan ketebalan 50 μm. Lapisan epitel kornea terdiri dari 2-3 lapis sel-sel 

superfisial yang berbentuk poligonal tipis, 2-3 lapis sel wing, 1 lapis sel basal yang 

berbentuk kuboid, dan membran basement sel epitel terdiri dari kolagen tipe IV dan 

laminin yang dihasilkan oleh sel basal. Membran basement terbentuk dari lamina 

lusida dan lamina densa yang dapat menahan fibril dan plak untuk masuk melalui 

membran basement. Membran Bowman adalah lapisan aseluler dari kondensasi 

kolagen dan proteoglikan dengan ketebalan 12 μm yang terbentuk dari kolagen tipe 

I dan V. Membran ini terletak tepat di atas stroma dan berfungsi untuk 

mempertahankan bentuk kornea. Membran Bowman tidak memiliki kemampuan 

untuk beregenerasi sehingga akan menjadi jaringan parut.9-11  

 
Gambar 3.3 Gambaran histologi sel-sel epitel kornea serta interaksi antara epitel 

kornea dengan lapisan Bowman 
Sumber : Sridhar, dkk11 

 

Terdapat gangguan membran basement pada lapisan epitel kornea SND 

karena peningkatan matrix-metaloproteinase (MMP) 2 yang merusak kolagen tipe 

IV dan mengganggu membran basement epitel kornea. Kerusakan pertahanan epitel 

kornea tersebut menyebabkan transforming growth factor-beta 1 (TGF- β1) dan 

platelet-derived growth factor (PDGF) dapat masuk ke stroma sehingga 

mengaktifkan keratosit menjadi fribroblas dan miofibroblas. Fibroblas dan 

miofibroblas akan meningkatkan eksresi matriks ekstraselular di subepitel kornea 

dan membentuk nodul.2,10,11 Pemeriksaan patologikal jaringan kornea pada pasien 

sesuai dengan gambaran patologikal SND, yaitu tampak gambaran penipisan 
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lapisan epitel kornea dan penumpukan kolagen di subepitel sehingga membran 

Bowman menjadi semakin menipis di area undulasi.  

 
Gambar 3.4 Gambaran histopatologi nodul Salzmann (*). Terdapat kerusakan 

membran Bowman di antara area undulasi (di antara tanda panah). A. 
Pewarnaan hematoksilin eosin. B. Pewarnaan periodic acid-Schiff 
(PAS) 
Sumber :Stone, dkk3 

 

 Tatalaksana SND dilakukan untuk mengurangi gejala yang dirasakan. Pada 

keluhan awal seperti perasaan mengganjal dapat diberikan tatalaksana seperti salep 

pelembab mata, kompres hangat, dan lid hygiene. Keluhan seperti nyeri dan 

penurunan tajam penglihatan akibat nodul pada daerah sentral kornea dapat diterapi 

dengan beberapa pilihan bedah, seperti keratektomi superfisial dengan atau tanpa 

alkohol, keratektomi superfisial dengan amnion membrane transplant (AMT), 

keratektomi superfisial dengan phototherapeutic keratectomy (PTK), keratektomi 

superfisial dengan pemberian mitomisin-C, ataupun kombinasi di antara pilihan 

tersebut.1,2,12 Tatalaksana yang diberikan pasien ini adalah gatifloxacin ED, 

kloramfenicol dan polimisin sulfat EO, dan salep pelembab mata, serta edukasi 

untuk lid hygene, kompres hangat, dan lid massage untuk mengurangi kondisi 

disfungsi kelenjar meibom. Pilihan tindakan bedah untuk pasien ini adalah 

keratektomi superfisial ODS + AMT ODS dalam narkose umum.  

 Prognosis quo ad vitam adalah bonam karena SND tidak mempengaruhi 

mortalitas. Prognosis quo ad functionam pasien SND setelah keratektomi 

superfisial dan AMT adalah dubia karena tujuan pembedahan bukan difokuskan 

untuk penglihatan namun untuk mengurangi keluhan utama pasien yaitu nyeri dan 
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berair. Prognosis quo ad sanationam adalah dubia karena terdapat resiko rekurensi 

SND kembali pada pasien SND setelah dilakukan keratektomi superfisial dan 

AMT.11,12 

 

IV. SIMPULAN 

Gejala dan gambaran pada pemeriksaan nodul keruh di kornea dapat 

memberiksan beberapa diagnosis banding yang menyerupai gambaran SND. 

Pemeriksaan oftalmologis dan pemeriksaan penunjang yang tepat digunakan untuk 

menegakkan diagnosis SND, seperti evaluasi jaringan kornea dengan pemeriksaan 

patologi anatomi. Berbagai variasi tatalaksana yang dapat diberikan pada pasien 

SND. Masing-masing memiliki teknik yang berbeda-beda terhadap pencegahan 

rekurensi nodul. 
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