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DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF CORNEAL PERFORATION IN  

TERRIEN MARGINAL DEGENERATION 

 

Abstract  
Introduction: Terrien Marginal Degeneration (TMD) is a slowly progressive, bilateral, 

peripheral corneal thinning disorder. It is associated with corneal neovascularization, 

opacification, and lipid deposition. Patients are asymptomatic until visual changes occur 

because of the progressive astigmatism due to corneal thinning. The most dreaded 

complication in severe Terrien’s degeneration is corneal perforation that could be 

spontaneous or result from any trauma. The surgical approach should be considered when 

extreme thinning or perforation occur.  

Purpose: To report the diagnosis and management on the case of corneal perforation in 

Terrien Marginal Degeneration. 

Case report: A 23 year-old man came to Infection and Immunology Unit of Cicendo Eye 

Hospital with main complaint of protrusion of brownish mass accompanied with blurred 

vision of the right eye right after motorcycle accident 10 days before. There was a corneal 

perforation with iris prolapse on the right eye. Slit lamp examination revealed peripheral 

thinning of superior cornea with pannus on both eye and also lipid deposits on right eye. 

Patient was diagnosed Corneal Perforation with Iris Prolapse on the right eye and Terrien 

Marginal Degeneration on both eyes. The patient underwent surgical procedure with 

scleral patch graft to treat the perforation. Visual acuity gradually improved after the 

surgery.  

Conclusion: Perforation is one of the main complication of TMD. Surgical intervention is 

indicated when perforation occurs. Keratoplasty is main surgical option to treat TMD, but 

scleral patch graft can be an alternative when there is no corneal donor available.  

Keywords: Terrien marginal degeneration, corneal perforation, scleral patch graft  

 

 

I. Pendahuluan 

Terrien Marginal Degeneration merupakan degenerasi stroma kornea yang 

ditandai dengan penipisan pada bagian perifer kornea yang bersifat progresif. 

Degenerasi tersebut umumnya bilateral tetapi memiliki gambaran kllinis yang 

asimetris. Suatu penelitian mengenai prevalensi penyakit kornea di Cina tahun 

2001-2012 menyatakan bahwa penyakit kornea non-infeksi memiliki prevalensi 

20.47% dari total kasus penyakit kornea. Terrien Marginal Degeneration sendiri 

memiliki prevalensi 9.11 % dari total penyakit kornea non infeksi tersebut. Onset 

TMD biasanya muncul pada individu berusia lebih dari 40 tahun. Secara 

epidemiologi TMD dapat terjadi baik pria maupun wanita dengan kecenderungan 

lebih sering terjadi pada pria.1–4 

Sampai saat ini faktor resiko dan etiologi dari TMD masih belum diketahui 

secara pasti. Terdapat beberapa hipotesis mengenai etiologi dan patogenesis dari 
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TMD berdasarkan temuan histopatologi pada kornea pasien TMD. Hipotesis 

pertama adalah mengenai proses degeneratif. Pada pasien TMD diduga terjadi 

hipoksia jaringan pada stroma yang menyebabkan degenerasi lipid. Terdapat 

hipotesis juga mengenai TMD dengan gambaran klinis inflamasi yang disebabkan 

oleh respon imun. Sel basal epitel yang berdegenerasi mensekresikan komponen 

imun seperti sitokin terhadap membran basalis sehingga terjadi suatu reaksi 

hipersensitifitas seperti nyeri, fotofobia, dan injeksi konjungtiva. Teori lain 

mengatakan bahwa sel-sel menyerupa histiosit dari kapiler akan bermigrasi dan 

memfagositosis kolagen stroma. Infiltrasi sel-sel histiosit tersebut diduga akibat 

meningkatnya aktivitas Nacetyl- β-D-glucosaminidase yang merupakan enzim 

lisosomal yang sering ditemukan pada pasien TMD.2,5 

Kornea normal memiliki ketebalan yang berbeda antara bagian sentral dan perifer. 

Bagian perifer kornea lebih tebal dibandingan dengan bagian sentral. Pada TMD terjadi 

penipisan bagian perifer kornea. Area penipisan perifer kornea pada TMD awalnya 

berupa kekeruhan stroma berwarna putih-kekuningan, lalu diikuti dengan vaskularisasi 

superfisial minimal pada area superior kornea. Bagian kornea yang keruh tersebut 

terpisah dari limbus oleh zona kornea yang jernih, kemudian menyebar secara 

sirkumferensial dan dapat melibatkan seluruh bagian perifer kornea. Penipisan kornea 

terbatas pada stroma dengan lapisan epitel tetap intak. Pada kasus yang langka, 

penipisan stroma dapat melibatkan bagian sentral kornea. Pemeriksaan histopatologi 

menunjukkan kornea yang terdampak memiliki jaringan ikat yang tervaskularisasi 

disertai infiltasi lemak pada serat kolagennya. Pemeriksaan oftalmologis segmen 

anterior dengan slit-lamp memperlihatkan adanya area pannus disertai deposisi lipid 

pada area kornea yang mengalami degenerasi.1,6–8  

Individu dengan TMD biasanya asimptomatik sampai penipisan kornea 

menyebabkan peningkatan astigmatisma yang cukup signifikan sehingga mengganggu 

tajam penglihatan. Penipisan kornea di area perifer mengakibatkan permukaan perifer 

kornea menjadi 90 derajat lebih curam dari titik tengah sehingga terjadi astigmatisma 

against the rule atau oblik. Komplikasi yang dapat terjadi pada TMD adalah perforasi 

baik itu spontan maupun disebabkan oleh trauma minor.  Acute corneal hydrops atau 

kista kornea juga dapat terbentuk pada TMD akibat ruptur membran Descemet.1,2,7,9 
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Sampai saat ini tidak ada tatalaksana farmakologis untuk mencegah progresivitas 

TMD. Tujuan utama tatalaksana TMD adalah untuk mengoreksi astigmastisma dengan 

menggunakan kacamata atau lensa kontak. Tindakan operasi diindikasikan apabila 

terjadi penipisan yang menyebabkan ancaman perforasi atau terjadi gangguan visus 

yang signifikan akibat astigmatisma yang berat. Teknik operasi yang biasa digunakan 

berupa lamellar atau full-thickness corneal patch graft berbentuk bulan sabit. Pada 

degenerasi yang telah melibatkan seluruh bagian perifer kornea 360 derajat dapat 

menggunakan graft berbentuk annular.2,5,10 

 

 

II. Laporan Kasus 

Tn. MF, usia 23 tahun, datang ke Poli Infeksi dan Imunologi Pusat Mata 

Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo dengan keluhan utama muncul massa 

berwarna kecokelatan keluar dari mata kanannya disertai dengan pandangan yang 

semakin buram sejak 10 hari sebelum masuk rumah sakit. Keluhan tidak disertai 

dengan mata merah, mata berair, keluar kotoran mata, perih atau gatal. Pasien 

Gambar 1 Foto klinis mata kanan Tn. MF/ 23 tahun sehari sebelum tindakan operatif   

                  (A) Terdapat perforasi dan prolaps iris terepitelisasi. (B) Tampak deposisi  

                  lipid dan pannus pada bagian superior perifer kornea. (C) Terlihat  

                  penipisan pada bagian superior perifer  kornea. 
     Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo 

 

(A) 
(C) 

(B) 
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sebelumnya mengalami kecelakaan lalu-lintas. Pasien terjatuh sendiri dari motor 

dengan menggunakan helm. Saat kecelakaan terdapat benturan pada kepala pasien, 

tetapi pasien tidak pingsan, muntah, nyeri kepala, atau keluar perdarahan dari 

hidung, telinga, dan mulut. 

Pasien memiliki riwayat memakai kacamata sejak sekitar usia delapan tahun. 

Riwayat operasi mata disangkal pasien. Pasien memiliki riwayat kegagalan skrining 

untuk tindakan Laser Assisted in situ Kertomileusis (LASIK) untuk mengobati 

miopia dan astigmatismanya pada dua tahun yang lalu. Riwayat kelainan sistemik 

seperti hipertensi, jantung, dan diabetes mellitus disangkal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemeriksaan status generalis pasien dalam batas normal. Pemeriksaan 

oftalmologis menunjukan visus dasar mata kanan CFFC dan dengan kacamata 

sendiri berukuran S -7.00 C -5.25 x 153 menjadi 0.2. Visus dasar mata kiri 0.08 dan 

dengan kacamata sendiri berukuran dan S -4.25 C -6.00 x 36 menjadi 0.4. 

Pemeriksaan segmen anterior mata kanan menggunakan slit-lamp menunjukkan 

perforasi dengan prolaps iris terepitelisasi pada bagian superonasal dan pupil yang 

tertarik ke arah perforasi. Mata kanan juga memperlihatkan penipisan pada bagian 

superior perifer kornea disertai dengan pannus dan deposit lipid, seperti yang 

terlihat pada gambar 1. Bilik mata depan mata kanan pada pemeriksaan terlihat 

sedang dengan Van Herrick grade III. Gambar 2 menunjukkan hasil pemeriksaan 

Gambar 2 Foto klinis mata kiri Tn. MF/ 23 tahun (A) Tampak opasifikasi yang 

                    menandakan penipisan pada bagian superior perifer kornea. (B) Terlihat 

                    penipisan stroma bagian superior dengan epitel yang masih intak disertai 

                    pannus. 
       Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo 

(A) 

A 

(B) 
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segmen anterior mata kiri. Pada gambar tersebut terlihat penipisan pada bagian 

superior kornea disertai dengan pannus.  

 

 

Pasien kemudian didiagnosis dengan Perforasi Kornea dengan Prolaps Iris 

Terepiteliasi OD et causa Terrien Marginal Degeneration ODS. Terapi 

medikamentosa yang diberikan yaitu, tetes mata levofloxacin 6x1 tetes pada mata 

kanan dan air mata buatan 6x1 tetes pada mata kanan. Pasien direncanakan untuk 

dilakukan prosedur reposisi iris dan scleral patch graft pada mata kanan karena 

ketidaktersediaan donor kornea. Prosedur dan teknik operasi dapat dilihat pada 

gambar 3. 

Pemeriksaan satu hari pasca operasi menunjukkan visus mata kanan sedikit 

menurun yaitu, visus dasar CFFC dan 0.16 dengan koreksi kacamata sendiri. Visus 

dasar mata kiri 0.08 dan 0.4 dengan koreksi kacamata sendiri. Pemeriksaan 

oftalmologis mata kanan menunjukkan blefarospasme pada kelopak mata dan 

injeksi siliar pada konjungtiva. Terdapat Bandage Contact Lens, graft sklera, dan 

jahitan yang intak pada mata kanan seperti yang terlihat pada gambar 4. Bilik mata 

Gambar 3  Prosedur reposisi iris dan scleral patch graft pada mata kanan. (A) Peritomi  

                   pada konjungtiva. (B) Pembebasan perlengketan pada iris yang prolaps.  

                   (C) Pembersihan dan reposisi iris. (D) Pengukuran daerah perforasi dan  

                   prolaps dengan menggunakan kaliper. (E) dan (F) Pemasangan scleral 

                   patch graft dan hecting dengan mnggunakan ethylon 10.0 sebanyak 8  

                   jahitan. 
      Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo 

(A) 

(E) 

(B) 

(D) 

(C) 

(F) 
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anterior mata kanan terlihat sedang dengan Van Herrick grade III. Pasien kemudian 

didiagnosis dengan Post Scleral Patch Graft OD dengan TMD ODS. Pasien 

mendapatkan terapi medikamentosa tetes mata levofloxacin 8x1 tetes pada mata 

kanan, air mata buatan 8x1 tetes pada mata kanan, fluorometholone 8x1 tetes pada 

mata kanan, cyclopentolat 3x1 tetes pada mata kanan dan asam mefenamat 3x500 

mg per oral.  

 

 

 

 

Pemeriksaan dua minggu pasca operasi memperlihatkan visus mata kanan 

meningkat menjadi CFFC dan 0.25 dengan koreksi kacamata sendiri. Visus mata 

kiri 0.08 dengan 0.4 dengan koreksi kacamata sendiri. Pemeriksaan segmen anterior 

mata kanan menunjukkan Bandage Contact Lens dan graft sclera yang intak serta 

beberapa jahitan kornea yang mulai longgar, seperti yang ditunjukkan gambar 4. 

Pasien mendapatkan terapi medikamentosa tetes mata levofloxacin 6x1 tetes pada 

mata kanan, cyclopentolat 3x1 tetes pada mata kanan dan air mata buatan 6x1 tetes 

pada mata kanan serta mengganti BCL-nya dengan yang baru. 

Pemeriksaan tiga minggu pasca operasi menunjukkan visus mata kanan 

meningkat menjadi 0.05 dan 0.32 dengan koreksi kacamata sendiri serta visus mata 

Gambar 4 Foto klinis mata kanan Tn. MF/ 23 tahun (A) POD 1 memperllihatkan 

                   injeksi siliar konjungtiva, BCL, graft sklera, dan jahitan yang intak.  

                   (B) POD 14 menunjukkan injeksi siliar pada konjungtiva sudah 

                   berkurang, BCL dan graft sklera yang intak dan beberapa jahitan yang 

                   mulai longgar. 
      Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo 

(A) (B) 
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kiri 0.08 dan 0.4 dengan koreksi kacamata sendiri. Pemeriksaan segmen anterior 

mata kanan memperlihatkan Bandage Contact Lens dan graft sklera yang intak 

serta beberapa jahitan yang longgar, seperti yang terlihat pada gambar 5. Pasien 

mendapatkan terapi medikamentosa tetes mata levofloxacin 6x1 tetes pada mata 

kanan, cyclopentolat 3x1 tetes pada mata kanan dan air mata buatan 6x1 tetes pada 

mata kanan.  

 

  

 

 

 

Pemeriksaan empat minggu pasca operasi memperlihatkan visus mata kanan 

0.05 dan 0.32 dengan koreksi kacamata sendiri serta visus mata kiri 0.08 dan 0.4 

dengan koreksi kacamata sendiri. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan 

diemukan Bandage Contact Lens, graft sclera, dan semakin banyak jahitan yang 

longgar, seperti yang terlihat pada gambar 5. Pasien tidak dipasang Bandage 

Contact Lens lagi serta mendapatkan terapi medikamentosa tetes mata levofloxacin 

6x1 tetes pada mata kanan dan air mata buatan 6x1 tetes pada mata kanan.  

Pemeriksaan lima minggu pasca operasi memperlihatkan visus mata kanan 0.05 

dan 0.32 dengan koreksi kacamata sendiri serta visus mata kiri 0.08 dan 0.4 dengan 

koreksi kacamata sendiri. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan 

memperlihatkan Bandage Contact Lens dan graft sclera yang intak, dan lima buah 

Gambar 5 Foto klinis mata kanan Tn. MF/ 23 tahun. (A) POD 26 memperlihatkan 

                   injeksi siliar pada konjungtiva sudah berkurang, BCL dan graft sclera 

                   yang intak dan beberapa jahitan yang longgar. (B) POD 33 

                   menunjukkan injeksi siliar pada konjungtiva sudah jauh berkurang,  

                   BCL, dan graft sklera yang intak dan banyak jahitan yang longgar. 
       Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo 

(B) 
(A) 

B 



8 

 

 

 

jahitan yang longgar. Pasien kemudian diberikan penataaksanaan berupa 

pengangkatan jahitan yang longgar seperti yang terlihat pada gambar 6. Terapi 

medikamentosa berupa air mata buatan 6x1 tetes dan tetes mata levofloxacin 6x1 

tetes pada mata kanan juga diberikan pada pasien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satu hari pasca pelepasan jahitan graft, pasien juga menjalani pemeriksaan 

Optical Coherence Tomography (OCT) anterior pada kedua matanya. Pemeriksaan 

OCT anterior pada pasien telah dilakukan sebelumnya pada beberapa hari pasca 

operasi, tetapi hasil pemeriksaan tidak dapat menunjukkan area kornea yang 

mengalami penipisan. Maka dari itu pemeriksaan OCT anterior pada pasien ini 

Gambar 6 Foto klinis mata kanan POD 40 Tn. MF/ 23 tahun. (A) Sebelum pengangkatan 

                jahitan memperlihatkan injeksi siliar pada konjungtiva sudah berkurang, 

                graft sklera yang intak dan jahitan yang longgar. (B) Pasca pengangkatan  

                jahitan graft memperlihatkan injeksi siliar pada konjungtiva dan graft  

                sklera yang intak. 
      Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo 

Gambar 7 Foto OCT anterior Tn. MF/ 23 tahun (A) Pada mata kanan terlihat 

                 penipisan padakornea bagian superior. (B) Pada mata kiri terdapat  

                 penipisan pada kornea bagian superior. 
       Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo 

(A) (B) 

(A) (B) 
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diulang beberapa minggu pasca operasi. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk 

mengevaluasi penipisan pada kornea pasien seperti yang terlihat pada gambar 7.  

 

III. Diskusi  

Degenerasi merupakan suatu penurunan terhadap struktur dan fungsi suatu jaringan 

yang sebelumnya normal dengan hilangnya aktivitas fungsional. Degenerasi kornea 

mempunyai karakteristik terdapatnya deposisi material, penipisan jaringan dan 

vaskularisasi pada kornea. Terrien Marginal Degeneration merupakan salah satu jenis 

dari degenerasi stroma kornea berupa penipisan bagian perifer kornea.  Degenerasi ini 

bersifat bilateral namun memiliki gambaran klinis yang asimetris serta memiliki 

progresivitas yang lambat. Onset TMD biasanya muncul di atas usia dari 40 tahun. 

Secara epidemiologi TMD lebih sering terjadi pada dibandingkan wanita.1–3 Pasien 

dalam kasus ini adalah seorang pria berusia 23 tahun. Pasien ini memiliki TMD pada 

kedua matanya, tetapi dengan gambaran klinis yang lebih berat pada mata kanannya. 

Pasien dengan TMD seringkali tidak mengeluhkan gejala hingga terjadinya 

penipisan lebih lanjut dari kornea yang menyebabkan astigmatisma yang tinggi 

sehingga terjadi manifestasi penurunan visus yang cukup signifikan. Pada 

pemeriksaan segmen anterior mata dengan menggunakan slit-lamp terdapat 

penipisan bagian perifer kornea yang dimulai dari superior yang dapat meluas 

secara sirkumferensial. Pada area penipisan tersebut juga biasa ditemukan pannus 

dan deposisi lipid yang merupakan tanda khas dari suatu penyakit degeneratif.1,3,5,11 

Pada kasus ini, pasien memiliki riwayat pemakainan kacamata sejak usia delapan 

tahun dengan miopia dan astigmatisma yang cukup tinggi. Pada pemeriksaan 

lensometer didapatkan ukuran lensa kacamata pasien saat ini S -7.00 C -5.25 x 153 

untuk mata kanan dan S -4.25 C -6.00 x 36 untuk mata kirinya. Pemeriksaan 

oftalmologis dengan menggunakan slit-lamp pada pasien ini memperlihatkan 

terdapat penipisan kornea perifer pada bagian superior disertai dengan pannus di 

kedua mata serta deposisi lipid pada kornea mata kanannya.   

Selain pemeriksaan oftalmologis menggunakan slit-lamp, terdapat modalitas 

pemeriksaan diagnostik lainnya untuk mendeteksi TMD. Optical coherence 

tomography anterior dapat memperlihatkan gambaran cross-sectional kornea 
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termasuk perubahan morfologi kornea yang terjadi. Area kornea yang mengalami 

degenerasi dan penipisan dapat terlihat dengan OCT anterior. Ultrasonografi 

biomikroskopi dengan resolusi tinggi juga dapat memperlihatkan perubahan 

struktur kornea pada TMD walaupun perubahan yang terlihat  tidak seakurat pada 

pemeriksaan anterior OCT.2,5,11 Pemeriksaan OCT anterior pada pasien ini 

menunjukan terdapat area penipisan pada bagian superior kornea kedua mata 

pasien. 

Diagnosis banding TMD meliputi kelainan-kelainan pada bagian perifer kornea 

lainnya seperti keratitis marginalis, pellucid marginal degeneration, dan dellen. 

Terrien Marginal Degeneration memiliki karakteristik klinis yang cukup berbeda 

dengan keratitis marginalis. Pada TMD biasanya tidak terjadi reaksi inflamasi 

kemudian epitel kornea yang masih intak serta tidak disertai nyeri. Pellucid 

marginal degeneration tidak memiliki deposisi lipid atau pannus pada area kornea 

yang mengalami degenerasi.2,3,12 Dalam kasus ini, pasien tidak memiliki gejala 

inflamasi pada kedua matanya. Pemeriksaan oftalmologis dengan slit-lamp juga 

menunjukkan terdapat penipisan kornea perifer dengan epitel kornea yang masih 

intak disertai dengan deposisi lipid dan pannus. Oleh karena itu diagnosis banding 

seperti keratitis marginalis atau pellucid marginal degeneration dapat disingkirkan. 

Komplikasi yang dapat terjadi pada TMD yaitu perforasi kornea baik itu spontan 

maupun disebabkan trauma minor. Berdasarkan literatur hanya sekitar 15% dari 

total kasus TMD yang disertai dengan perforasi dengan perbandingan kasus 

perforasi spontan yang jauh lebih jarang dibandingkan perforasi yang dicetuskan 

trauma. Komplikasi lainnya dapat berupa pseudopterygium. Acute corneal hydrops 

atau kista kornea juga dapat terjadi akibat ruptur membran Descemet.1,2,9,12 

Perforasi kornea dalam kasus ini terjadi pada mata kanan dan disertai prolaps iris. 

Perforasi terjadi setelah pasien mengalami benturan ringan pada daerah kepalanya 

saat pasien mengalami kecelakaan lalu lintas. Benturan pada kepala pasien dapat 

dikategorikan ringan karena pada saat kejadian kecelakaan pasien masih 

menggunakan helm dan tidak menunjukan gejala cedera kepala yang berat seperti 

pingsan, muntah, atau perdarahan dari telinga, hidung, dan mulut.  
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Penatalaksaan operatif pada kasus TMD dapat dikategorikan menjadi dua 

kelompok, yaitu operasi tektonik dan operasi untuk meningkatkan visus. Operasi 

tektonik memiliki tujuan untuk mengembalikan integeritas bola mata. Teknik yang 

dapat digunakan untuk jenis operasi ini antara lain, flap konjungtiva dan graft sklera 

atau kornea. Sifat konjungtiva dan sklera yang tidak transparan menyebabkan 

keterbatasan dalam meningkatkan fungsi visus dan juga kurang baik secara 

kosmetik. Teknik ini dapat menjadi alternatif apabila tidak terdapat kornea donor 

yang baik untuk fungsi optik. Teknik operasi yang lain adalah operasi yang 

bertujuan untuk meningkatkan fungsi visus sekaligus mengembalikan integeritas 

bola mata. Teknik operasi ini meliputi eksisi jaringan yang menipis diikuti 

penjahitan primer, penetrating keratoplasty pasial atau total, dan lamellar 

keratoplasty (LK). Teknik operasi yang paling sering digunakan adalah LK dengan 

menggunakan graft berbagai ukuran dan ketebalan. Kondisi graft disesuaikan 

dengan ukuran dan ketebalan kornea yang mengalami degenerasi. Bentuk graft 

yang sering digunakan, yaitu bulan sabit atau annular untuk kasus TMD berat 

dengan penipisan kornea 360 derajat. Tindakan operasi biasanya ditunda sampai 

terdapat ancaman perforasi kornea. Pilihan utama tindakan pembedahan pada kasus 

perforasi TMD, yaitu keratoplasti tektonik atau optik.2,3,5,10 Pada pasien ini 

dilakukan scleral patch graft dikarenakan ketidaktersediaan donor kornea.  

Progresivitas TMD cukup lambat dan sangat jarang melibatkan bagian sentral 

kornea. Pasien dengan TMD memiliki prognosis yang relatif baik walaupun pada 

perjalanannya komplikasi perforasi masih mungkin untuk terjadi.5,7,12 Prognosis 

pada pasien ini quo ad vitam adalah ad bonam dikarenakan tidak ada gejala dan 

kelainan yang mengancam secara langsung fungsi vital yang mengancam jiwa. 

Prognosis quo ad functionam mata kanan dan kiri adalah dubia karena walaupun 

progersivitas degenerasi terjadi dengan lambat, penipisan kornea akan semakin 

bertambah sehingga masih dapat terjadi komplikasi seperti perforasi pada kemudian 

hari. 

Edukasi pada pasien TMD harus dilakukan secara seksama. Pasien harus 

diberikan penjelasan perjalanan pernyakit, komplikasi yang mungkin terjadi, 

prognosis serta penatalaksaan dan pemantauan penyakitnya tersebut. Pasien 
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diberikan edukasi untuk menghidari menggosok matanya dan untuk memakai 

kacamata pelindung jika terdapat ancaman perforasi. Follow-up harus rutin 

dilakukan untuk memantau progresivitas dari TMD. Pasien disarankan untuk 

kontrol setiap 3 bulan sekali dan dilakukan pemeriksaan OCT anterior secara serial 

apabila ketebalan korneanya telah mencapai kurang dari 250 μm.2,3,5 

 

IV. Simpulan  

Terrien Marginal Degeneration merupakan suatu bentuk penyakit degeneratif 

pada stroma kornea yang menyebabkan penipisan pada bagian perifer kornea yang 

terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Pasien dengan TMD biasanya 

tidak memiliki keluhan yang berarti, kecuali berupa gangguan visus akibat 

astigmatisma. Komplikasi yang paling sering terjadi pada kasus TMD adalah 

perforasi kornea, baik itu spontan maupun akibat trauma minor. Penatalaksaan 

TMD biasanya dilakukan secara konservatif dengan pemberian kacamata atau 

kontak lensa untuk koreksi astigmatisma. Pada TMD yang mengalami perforasi 

dapat dilakukan tindakan operatif seperti peneterating keratoplasty atau lamellar 

keratoplasty. Scleral patch graft dapat menjadi alternatif pilihan prosedur operasi 

apabila tidak tersedia kornea donor. Pemantauan secara berkala sangat penting 

untuk melihat progresivitas penipisan kornea pada pasien untuk mencegah 

terjadinya suatu perforasi kornea. Saat kornea pasien sudah sangat tipis dapat 

dilakukan prosedur operasi berupa lamellar keratoplasty sehingga komplikasi 

perforasi dapat dicegah.  
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