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ABSTRACT 

Introduction : Measurement of corneal endothelial cell density is important both for 

clinical diagnosis as well as clinical studies. Since endothelial cell loss is considered 

irreversible in humans, measuring and analysing precisely is important to make decision 
and predict the prognosis after surgery. Therefore it is important to know whether different 

instruments for endothelial cell density measurements give the same results and can thus 

be used interchangeably.  
Purpose : To describe corneal endothelial cell density and hexagonality measurements 

from two widely used non-contact specular microscopes, the Topcon SP3000P and Nidek 

CEM-530. 
Methods : A cross-sectional study of endothelial cell measurements were performed with 

both the Topcon SP3000P and Nidek CEM-530 on 20 eyes of 10 consecutive subjects of 

our diagnostic centers with poor image quality being the only exclusion criterion. Images 

were obtained using the auto-focussing cell selection method. Endothelial cell density 
(ECD), hexagonal cell ratio, corneal thickness and coefficient of value (CV) of the 

endothelial cell layer were calculated by the instruments built-in software. 
Results : The study conducted from 20 eyes of 10 subjects, with each eye take three times 
of examination, total of corneal images were 60 picture for each instrument. ECD both in 

Topcon SP-3000P and Nidek CEM-530 had no differences significantly. Avarage of 

hexagonality identification higher in Nidek CEM-530 (66,40%) than in Topcon SP-3000P 

(53,46%). 
Conclusion :  The number of central corneal cells identified by Nidek CEM-530 shown 

higher value than Topcon SP-3000P. Values for ECD, hexagonality, CV and corneal 

thickness between Topcon SP-3000P and Nidek CEM-530 did not vary greatly. Thus the 
usage of the Topcon SP-3000P and Nidek CEM-530 instrument could used 

interchangeably.   

Keywords : Specular microscope, Endothelial cells density, hexagonality. 

 

PENDAHULUAN 

     Spekular mikroskop merupakan 

suatu alat diagnostik berupa 

pencitraan lapisan endotel kornea 

secara non-invasif. Beberapa aspek 

yang dapat dinilai dengan spekular 

mikroskop adalah kepadatan sel 

endotel, ukuran, bentuk, koefisien 

variasisel dan ketebalan dari kornea 

pada area tertentu.1-4 

     Prinsip kerja dari spekular 

mikroskop adalah berdasarkan 

proyeksi cahaya yang dipancarkan 

kepada interface permukaan posterior 

kornea dengan aquoeous humor 

sehingga pancaran tersebut akan 

dipantulkan dan ditangkap oleh 

fotoreseptor pada alat spekular 

mikroskop. Gambar yang ditangkap 

akan dianalisis secara otomatis dan 

ditampilkan pada monitor sebagai 

gambaran specular photomicrograph. 

Secara klinis, spekular mikroskop 

digunakan untuk pemeriksaan sel 
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endotel kornea. Saat ini sudah 

digunakan secara luas sebagai alat 

screening pra operasi maupun pasca 

operasi katarak. Pemeriksaan lapisan 

endotel kornea dilakukan untuk 

perencanaan operasi untuk 

menghindari kemungkinan 

komplikasi pasca operasi seperti 

kasus kekeruhan kornea atau 

keratopati.1-2 

     Sebelum tahun 1970, endotel 

kornea dapat dipelajari dengan 

pembesaran tinggi hanya secara in 

vitro. Pengembangan mikroskop 

specular klinis memungkinkan 

evaluasi kualitatif dan kuantitatif 

secara in vivo dari endotel kornea dan 

telah menghasilkan banyaknya 

laporan kasus mengenai tingkat 

kerusakan endotel dari berbagai 

prosedur intraokular.2,5-8 

     Endotelium terdiri dari sel-sel 

yang saling berdekatan dan tersusun 

dalam pola mozaik bentuk 

heksagonal. Sel endotel manusia tidak 

dapat bertambah secara in vivo, tetapi 

dapat membelah dalam sel kultur 

secara in vitro. Beberapa bukti 

menyebutkan kepadatan sel menurun 

sepanjang hidup. Hilangnya sel 

menyebabkan pembesaran dan 

pengaturan ulang susunan sel-sel 

tetangga untuk menutupi area yang 

rusak, terutama akibat trauma atau 

pembedahan. Kepadatan sel endotel 

bervariasi, dengan konsentrasi paling 

tinggi di perifer. Sel endotel normal 

memiliki kepadatan antara 2000 dan 

3000 sel / mm2.3,4 

     Endotel kornea berfungsi 

mempertahankan kejernihan kornea 

melalui 2 fungsi: dengan bertindak 

sebagai penghambat aqueous humor 

dan dengan menyediakan pompa 

metabolisme. Peningkatan 

permeabilitas dan lokasi pompa yang 

tidak berfungsi secara normal terjadi 

pada kondisi penurunan kepadatan sel 

endotel. Perubahan tersebut bisa 

reversibel (misalnya, pseudoguttata) 

atau permanen (misalnya, kornea 

guttata).3,4,9 

     Endotel kornea terdiri dari satu 

lapisan dengan sebagian besar sel 

heksagonal dengan jumlah sekitar 

500.000 sel. Ukuran, bentuk, dan 

morfologi endotel sel dapat diamati 

dengan mikroskop specular di slit 

lamp. Permukaan apikal sel-sel ini 

menghadap ke bilik mata depan, 

permukaan basalnya berbatasan 

dengan Descemet membrane. 

Biasanya, sel endotel muda memiliki 

ukuran yang besar dengan inti dan 

mitokondria yang banyak. Transpor 

aktif ion oleh sel-sel ini berfungsi 

sebagai transfer air dari stroma kornea 

dan pemeliharaan dehidrasi relatif 

dan transparansi stroma kornea.3,4,10 

     Penelitian ini bertujuan untuk 

menyajikan gambaran dan pola dari 

beberapa parameter pemeriksaan 

endotel sel kornea dari alat spekular 

mikroskop sesuai yang tersedia di 

Pusat Mata Nasional Rumah Sakit 

Mata Cicendo yaitu Topcon SP-

3000P dan alat spekular mikroskop 

Nidek CEM-530. Pengolahan data 

dengan menggunakan Microsoft 

Excel 2019. 

METODE 

     Penelitian ini merupakan suatu 

studi deskripsi dengan pengambilan 

data secara cross sectional, dilakukan 

di Pusat Mata Nasional Rumah Sakit 

Mata Cicendo pada kurun waktu pada 

bulan Desember 2020 sebanyak total 

10 subjek penelitian, pemeriksaan 

pada kedua mata dengan alat spekular 

mikroskop Topcon dan spekular 

mikroskop Nidek. Pengambilan 

gambar spekular dilakukan sebanyak 
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3 kali pada mata kanan dan kiri. Data 

keseluruhuan ditampilkan dalam 

bentuk tabel deskriptif. Pengambilan 

sampel secara open label random 

consecutive sampling.  

      Parameter pada penelitian ini 

meliputi kepadatan sel endotel kornea 

dalam area per 1 milimeter kuadrat, 

diambil secara otomatis pada area 

sentral kornea. Hexagonalitas, dan 

ketebalan. Pengambilan gambar 

spekular pada posisi kornea sentral. 

Perhitungan dan analisis sel endotel 

kornea menggunakan perangkat lunak 

yang terdapat pada masing – masing 

alat spekular mikroskop. Kriteria 

ekslusi pada penelitian ini adalah 

kondisi kornea yang tidak intak 

maupun pada kondisi kekeruhan 

kornea sentral yang tidak dapat 

dilakukan pengambilan gambar 

endotel karena media kornea keruh. 

      

HASIL 

     Pada studi ini didapatkan sebanyak 

10 subjek penelitian. Terdiri atas 

pasien dan tenaga medis di Pusat 

Mata Nasional Rumah Sakit Mata 

Cicendo yang bersedia dilakukan 

pengambilan sampel penelitian. 

Karakeristik subjek penelitian terdiri 

atas 4 pria dan 6 wanita, dengan rata-

rata usia pada dekade ketiga. Hampir 

secara keseluruhan subjek penelitian 

memiliki status visus terbaik 1.0, 

dengan satu subjek memiliki riwayat 

tindakan bedah refraktif. 

Karakteristik subjek penelitian 

tercantum pada Tabel 1. 

     Pengambilan sampel penelitian 

dilakukan di bagian ruang diagnostik, 

berupa pemeriksaan spekular 

mikroskop non – contact Topcon SP-

3000P dan Nidek CEM-530 masing-

masing sebanyak 3 kali pengambilan 

pada mata kanan dan tiga kali pada 

mata kiri secara berurutan dalam satu 

periode pemeriksaan. Total durasi 

dari seluruh pemeriksaan selama 

kurang dari 10 menit. Hasil dari 

keseluruhan pengambilan berjumlah 

60 gambar oleh Topcon SP-3000P 

dan 60 gambar oleh Nidek CEM-530. 

 
Tabel 1 Karakteristik Klinis 

Karakteristik Jumlah (n = 10) 

Jenis kelamin 

  Pria 

  Wanita 

 

4 

6 

Usia (rata-rata) 

tahun 

30,8 

Riwayat tindakan 

bedah refraktif 

  Ya 

  Tidak 

 

 

1 

9 

Visus Terbaik 

  1.0 

  0.8 
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     Parameter yang dilakukan 

pengolahan data adalah jumlah sel. 

Jumlah tersebut merupakan susunan 

sel yang dapat teridentifikasi pada 

titik sentral oleh masing – masing alat 

spekular mikroskop. Topcon SP-

3000P cenderung lebih sedikit dalam 

pengambilan gambar susunan sel di 

kornea sentral dengan rata – rata 

80,91 sel, lebih sedikit bila 

dibandingkan dengan pengambilan 

jumlah sel di sentral kornea pada 

Nidek CEM-530 dengan rata – rata 

169,28 sel. 

     Ukuran sel pada area pengambilan 

gambar di area sentral kornea tidak 

memiliki perbedaan yang relatif besar 

antara kedua alat tersebut. Ukuran 

rata-rata sel yang diidentifikasi oleh 

Topcon SP-3000P sebesar 359,13 

µm, dengan rata – rata koefisien 

variasi sebesar 34,45%. Sedangkan, 

pada Nidek CEM-530 didapatkan 
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rata-rata sebesar 345,91 um, dengan 

rata – rata koefisien variasi sebesar 

29,55%. Ketebalan kornea pada 

Topcon SP-3000P didapatkan rata – 

rata 513,36 µm. Sedangkan pada 

Nidek CEM-530 didapatkan rata – 

rata 535,86 µm. 

 

Tabel 2. Hasil pengukuran Nidek 

CEM-530 
Parameter Rata – 

rata 

(n=60) 

Simpang 
baku 

Jumlah sel  169,28 38,37 
Ukuran rata – 

rata sel (µm) 

345,91 32,99 

Koefisien 

variabel sel 

29,55 3,80 

Kepadatan sel 

(/mm3) 

2908,9

5 

242,52 

Heksagonalitas  66,40 3,78 
Ketebalan 

kornea (µm) 

535,86 46,73 

 

      Ukuran sel pada area 

pengambilan gambar di area sentral 

kornea tidak memiliki perbedaan 

yang relatif besar antara kedua alat 

tersebut. Ukuran rata-rata sel yang 

diidentifikasi oleh Topcon SP-3000P 

sebesar 359,13 µm, dengan rata – rata 

koefisien variasi sebesar 34,45%. 

Sedangkan, pada Nidek CEM-530 

didapatkan rata-rata sebesar 345,91 

µm, dengan rata – rata koefisien 

variasi sebesar 29,55%. Ketebalan 

kornea pada Topcon SP-3000P 

didapatkan rata – rata 513,36 µm. 

Sedangkan pada Nidek CEM-530 

didapatkan rata – rata 535,86 µm. 

     Parameter berikutnya termasuk 

sangat diperhitungkan dalam 

penentuan tindakan operasi 

intraokular pada penapisan pasien pra 

operasi. Kepadatan sel endotel kornea 

dalam suatu area per satu milimeter 

persegi. Rata-rata dari keseluruhan 

sampel yang didapatan oleh Nidek 

CEM-530 sebesar 2908,95 sel/mm2, 

sedangkan pada Topcon SP-3000P 

didapatkan rata – rata 2808,11 

sel/mm2.   

 

Tabel 3. Hasil pengukuran Topcon 

SP-3000P 
Parameter Rata – 

rata 

(n=60) 

Simpang 
baku 

Jumlah sel  80,91 12,80 
Ukuran rata – 

rata sel (µm) 

359,13 38,18 

Koefisien 

variabel sel 

34,45 5,45 

Kepadatan sel 

(/mm3) 

2808,11 277,19 

Heksagonalitas  53,46 12,27 
Ketebalan 

kornea (µm) 

513,36 34,06 

 

     Heksagonalitas pada masing – 

masing alat memiliki variasi yang 

relatif besar pada Topcon SP-3000P. 

Rata – rata heksagonalitas sebesar 

53,46%, dengan simpang baku 

sebesar 12,27. Sementara, pada Nidek 

CEM-530 memiliki rata – rata 

heksagonalitas 66,40% dengan 

simpang baku yang lebih kecil yaitu 

3,78.  

Hasil plot pada grafik Bland-Altman, 

grafik 1 dan 2. Menunjukkan scatter 

plot yang masih dalam range limit of 

agrement. Hal tersebut menunjukkan 

perbedaan pada kedua instrument 

tidak menunjukkan selisih yang tidak 

terlalu besar. Baik pada pengukuran 

kepadatan sel endotel maupun 

heksagonalitas sel endotel pada 

masing – masing instrumen. 

 

DISKUSI 

     Evaluasi kepadatan sel endotel dan 

analisis bentuk sangat penting untuk 

menentukan keputusan tindakan yang 
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akan dilakukan terhadap pasien, 

seperti tindakan operasi intraokular. 

Pemeriksaan dan analisis yang cepat, 

instrumen yang mudah digunakan dan 

andal untuk mengukur endotel lapisan 

sel diperlukan dalam rutinitas klinis. 

Terdapat instrumen pengukuran 

dengan kontak memberikan gambar 

yang sangat baik, namun memiliki 

kerugian langsung menyentuh 

kornea. Sementara pada studi ini 

menggunakan keduanya berjenis non-

kontak mikroskop specular yang lebih 

aman dan nyaman bagi pasien. Dalam 

studi ini digunakan pada dua 

instrumen non-kontak dari Topcon 

SP-3000P dan Nidek CEM-530, 

kedua alat tersebut termasuk 

mikroskop specular non-kontak yang 

banyak digunakan.7-9 

 

 

Grafik 1 Bland-Altman plot kepadatan sel 

endotel. 

 

     Topcon SP-3000P merupakan alat 

spekular mikroskop yang digunakan 

untuk mengukur kepadatan sel 

endotel kornea, heksagonalitas dan 

pola persebaran sel endotel kornea, 

variabel koefisien, maupun ketebalan 

kornea, yang diukur secara non-

contact sehingga dapat dilakukan 

dengan aman dan nyaman bagi 

pasien. Perangkat tersebut dilengkapi 

dengan kamera yang dapat 

menjustifikasi secara otomatis, layar 

LCD, dan dudukan dagu yang dapat 

disesuaikan dengan posisi pasien. 

Data yang dihasilkan dihubungkan 

dengan kabel USB, data disimpan 

dalam perangkat CPU, ditampilkan 

dalam layar monitor secara terpisah 

dan hasil dokumentasi dapat dicetak 

dengan printer terpisah. 

     Mekanisme pengambilan gambar 

pada Topcon SP-3000P dengan 

menggunakan teknik 3-D auto 

alignment, bekerja dengan sensor 

sinar infra merah, secara otomatis 

melakukan sinkronisasi axis kamera 

dengan jarak kerja yang presisi 

terhadap titik sentral kornea pasien 

untuk mengahasilkan fokus gambar 

terbaik. Topcon SP-3000P memiliki 

teknik pengambilan gambar dengan 

tiga mode yaitu, auto dengan 

pengambilan gambar secara otomatis 

sepenuhnya, pemeriksa hanya perlu 

menempatkan titik fokus pada area 

sentral kornea pasien. 

 

 
Grafik 2 Bland-Altman plot hexagonalitas 

sel endotel. 

 

     Mode auto tracking dapat 

langsung mengambil gambar pada 

titik sentral kornea. Mode semi-auto 

dapat melakukan pengambilan 

gambar pada sentral kornea namun 

dengan bantuan bidikan oleh operator 

untuk menempatkan titik tengah 

kamera pada area sentral kornea, 

kondisi ini biasa dilakukan pada 

pasien yang sulit melakukan fiksasi 

maupun pada kondisi kornea yang 

iregular. Mode manual adalah teknik 

pengambilan dengan sepenuhnya 
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menggunakan bidikan operator, 

kondisi ini diperlukan untuk 

melakukan penilaian endothel selain 

di area sentral, misalnya pada area 

perifer maupun pada kondisi 

reflektifitas kornea yang lemah. 

     Nidek CEM-530 merupakan alat 

spekular mikroskop yang digunakan 

untuk mengukur kepadatan sel 

endotel kornea, heksagonalitas dan 

pola persebaran sel endotel kornea, 

variabel koefisien, maupun ketebalan 

kornea, yang diukur secara non-

contact sehingga dapat dilakukan 

dengan aman dan nyaman bagi 

pasien. Perangkat tersebut dilengkapi 

dengan kamera yang dapat 

menjustifikasi secara otomatis, layar 

LCD, dan dudukan dagu yang dapat 

disesuaikan dengan posisi pasien. 

Data yang dihasilkan langsung 

ditampilkan pada layar monitor 

spekular dan hasil dokumentasi dapat 

dicetak secara langsung. 

     Mekanisme pengambilan gambar 

pada Nidek CEM-530 dengan 

menggunakan teknik 3-D auto 

alignment, bekerja dengan sensor 

sinar infra merah, secara otomatis 

melakukan sinkronisasi axis kamera 

dengan jarak kerja yang presisi 

terhadap titik sentral kornea pasien 

untuk mengahasilkan fokus gambar 

terbaik. Nidek CEM-530 memiliki 

teknik pengambilan gambar hanya 

dengan mode otomatis. Gambar yang 

dihasilkan terdiri atas tiga area pada 

kornea, sesuai dengan program yang 

ditentukan oleh operator. Area kornea 

yang dapat diidentifikasi adalah 

sentral, para sentral dengan diameter 

1,3 mm, dan perifer dengan diameter 

7,3 mm. 

     Dalam penelitian ini, seluruhnya 

digunakan mode otomatis 

sepenuhnnya, hal ini berkaitan 

dengan meminimalisir perbedaan 

pada faktor operator dan disesuaikan 

dengan praktek sehari – hari di 

lapangan yang menggunakan teknik 

pengambilan gambar secara otomatis. 

Secara kualitatif, meskipun keduanya 

dapat melakukan pengambilan 

gambar secara otomatis dan analisis 

yang memadai, otomatisasi 

pengambilan gambar pada Nidek 

CEM-530 lebih mudah dan sedikit 

terjadinya pengulangan yang 

diperlukan akibat pengambilan auto 

fokus yang belum sesuai 

dibandingkan dengan Topcon SP-

3000P. 

     Penelitian lain membandingkan 

dua instrumen non-kontak Konan 

Noncon Robo SP8000 dengan 

Topcon SP-3000P. pengambilan 

gambar dan penandaan sel dilakukan 

secara manual, berdasarkan penelitian 

tersebut, penandaan secara manual 

dianggap lebih akurat dan bisa 

mendapatkan sel yang lebih banyak 

untuk dianalisis oleh perangkat lunak. 

Meskipun dianggap lebih akurat, 

penandaan secara manual 

membutuhkan kemampuan operator 

yang lebih terlatih dan membutuhkan 

waktu lebih banyak dibandingkan 

dengan pengambilan secara otomatis. 

Hasil dari penelitian tersebut 

didapatkan pada 94% total 

pemeriksaan sebanyak 34 mata dari 

18 pasien didapatkan kecenderungan 

Konan Noncon Robo SP8000 

memiliki analisis perhitungan sel 

yang lebih tinggi dibandingkan 

Topcon.1 

     Pengukuran secara kontak maupun 

non-kontak memiliki hasil ketelitian 

yang relatif sama, seperti pada 

penelitian Peter dkk. Studi pada 121 

mata dari 70 pasien, menggunakan 

spekular secara kontak dengan Konan 
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Clinical Specular Microscope dan 

spekular non-kontak Topcon SP-

1000. Pengukuran dan analisis 

kepadatan sel endotel menunjukan 

hasil perbedaan yang tidak signifikan, 

sehingga pengukuran secara non-

kontak lebih banyak digunakan saat 

ini dengan pertimbangan keamanan 

dan kenyamanan pasien.7     

     Nikolaus dkk., meneliti dan 

membandingkan empat alat non-

kontak spekular mikroskop pada 22 

mata normal, 16 mata dengan cornea 

guttata dan 31 mata dengan riwayat 

tindakan penetrating keratoplasty atau 

Descemet Stripping Automated 

Endothelial Keratoplasty (DSAEK). 

Parameter yang diteliti adalah 

kepadatan sel endotel kornea dengan 

alat CellChek XL (Konan Medical, 

Hyogo, Japan), Perseus (Bon Optic, 

Lübeck, Germany), EM-3000 

(Tomey, Nagoya, Japan), and CEM-

530 (Nidek Co, Ltd, Gamagori, 

Japan). Hasil dari studi tersebut 

menunjukan tidak terdapat perbedaan 

analisis kepadatan sel endotel yang 

signifikan dari masing-masing 

subgrup.11 

     Pada studi Gwyneth dkk. 

Membandingkan dua alat non-kontak 

spekular mikroskop Topcon SP-

2000P dengan Topcon SP-3000P 

pada 22 mata dari 11 subjek 

penelitian. Hasil penelitian tahap awal 

menunjukkan perbedaan yang 

signifikan hingga berkisar 500 

sel/mm2 (p=0.00). Namun dengan 

melakukan improvisasi pada 

pengaturan dari masing-masing alat 

seperti magnifikasi dan kalibrasi 

ulang faktor penghitungan koreksi. 

Hasil analisis setelah dilakukan 

imrovisasi menunjukkan perbedaan 

0.4 sel/mm2 dengan perbedaan yang 

tidak signifikan secara statistik 

(p=0.98).12 

     Limitasi studi ini di antaranya 

adalah masih terbatasnya subjek 

penelitian pada mayoritas populasi 

kornea normal. Studi prospektif, 

dengan durasi kontrol lebih lama dan 

jumlah sampel lebih besar perlu 

dilakukan untuk menilai konsistensi 

hasil analisis pada alat pemeriksaan. 

 

SIMPULAN 

     Total sel sentral kornea yang 

teridentifikasi oleh Nidek CEM-530 

menunjukan angka yang lebih banyak 

dibandingkan dengan Topcon SP-

3000P. Kepadatan sel endotel, CV, 

hexagonalitas dan ketebalan kornea 

tidak menunjukkan hasil yang tidak 

jauh berbeda berdasarkan Bland-

Altman plot. Kedua alat tersebut 

dapat digunakan secara 

interchangeabe. Terdapat beberapa  

keunggulan dari masing-masing 

instrumen, contohnya pada 

dokumentasi data, Topcon SP-3000P 

dapat dilakukan eksport data ke CPU 

dengan penyimpanan data yang baik, 

sehingga untuk tujuan penelitian dan 

pemantauan jangka panjang dapat 

terorganisir lebih baik, dibandingkan 

dengan Nidek CEM-530 pada saat 

pemeriksaan beralih ke pasien 

berikutnya, data pada alat akan 

terhapus secara otomatis, namun 

pemeriksaan dapat lebih cepat karena 

tidak diperlukan eksport data sebelum 

pencetakan, sehingga dapat 

direkomendasikan pada setting 

pemeriksaan penapisan dalam jumlah 

banyak. 
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