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1. Pendahuluan  

Kornea merupakan suatu struktur transparan dari mata yang memiliki peran utama 
dalam proses media refraksi. Kornea terdiri dari beberapa lapisan, yaitu epitel, lapisan 
Bowman, stroma, membran descemet, dan endotel. Inflamasi pada masing-masing 
lapisan kornea yang berbeda menghasilkan gejala yang berbeda. Inflamasi pada lapisan 
epitel akan menghasilkan gejala defek yang terlihat pada pemeriksaan fluorescein, 
sedangkan inflamasi pada lapisan stroma akan menghasilkan infiltrat.1–3 

Keratitis merupakan inflamasi pada kornea. Keratitis diklasifikasikan berdasarkan 
etiologinya sebagai keratitis noninfeksi dan infeksi. Keratitis infeksi terjadi karena infeksi 
bakteri, virus, fungal, dan protozoa. Diantara beberapa patogen penyebab keratitis infeksi 
tersebut ada beberapa patogen yang memiliki karakteristik berbeda yaitu menimbulkan 
gejala dengan progresifitas yang lebih lambat dibandingkan dengan patogen lainnya. 
Patogen tersebut adalah fungal, Microsporidia, Atypical Mycobacteria, dan Nocardia. 
Keempat organisme tersebut memiliki angka kejadian yang lebih rendah dibandingkan 
dengan patogen lain, namun diagnosis dan terapi keempat patogen tersebut tetap menjadi 
suatu tantangan tersendiri.2,4,5 Pada sari pustaka ini akan dibahas diagnosis dan terapi 
keratitis dengan progresifitas lambat. 
 
2. Anatomi Kornea 

Kornea merupakan struktur mata yang transparan dan avaskular. Kornea memiliki 
peran penting dalam proses refraksi karena berperan dalam memberikan kekuatan 
refraksi sebanyak 43 diopter, selain itu kornea memiliki indeks refraksi 1,376. Ukuran 
kornea secara horizontal adalah 11-12 milimeter, sedangkan ukuran vertikal kornea 
adalah 10-11 milimeter. Kornea memiliki bentuk sferis pada bagian 1/3 tengah dengan 
diameter sekitar 4 milimeter. Ketebalan kornea pada bagian tengah lebih tipis 
dibandingkan bagian perifer, dimana ketebalan kornea di tengah adalah 0,5 milimeter, 
sedangkan di perifer adalah 1 milimeter.1,2 

Kornea terdiri dari beberapa lapisan, yaitu epitel, lapisan Bowman, stroma, membran 
Descemet, dan endotel. Lapisan epitel merupakan lapisan yang terletak di permukaan 
anterior dari kornea, terdiri dari sel basal kolumnar skuamosa stratifikasi yang 
membentuk 5-10% dari ketebalan kornea. Lapisan Bowman merupakan lapisan yang 
berada di bawah basal lamina dari epitel, yang merupakan lapisan yang terdiri dari 
kolagen fibril. Stroma merupakan lapisan ketiga dari kornea yang membentuk kira-kira 
90% dari ketebalan kornea, lapisan ini terdiri dari keratosit yang menghasilkan kolagen, 
ground substance, dan lamela kolagen. Membran Descemet merupakan true basement 
membrane yang memiliki ketebalan 2-4 flm saat lahir dan 10-12 flm saat dewasa, 
membran ini kaya akan kolagen tipe IV. Lapisan terdalam dari kornea adalah endotel 
yang terdiri dari selapis sel heksagonal yang berasal dari neural crest, yang dapat terlihat 
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pada pemeriksaan spekular dari slit lamp. Endotel berbatasan dengan ruang okuli anterior 
di bagian apeksnya dan berbatasan dengan membrandescemet di bagian basalnya.1,6 

 

Gambar 2.1 Lapisan Kornea 
             Dikutip dari: AAO6 
 
3. Infeksi Kornea  

Kornea memiliki beberapa mekanisme pertahanan yaitu dengan refleks menutup mata, 
produksi air mata, sawar difusi epitel, dan kemampuan regenerasi yang sangat cepat. 
Gangguan sistem pertahanan kornea baik melalui adanya injuri maupun dengan defek 
epitel menyebabkan beberapa patogen dapat secara mudah menginfeksi kornea dan 
menyebabkan inflamasi pada kornea yang disebut keratitis. Keratitis diklasifikasikan 
menjadi beberapa. Berdasarkan waktu timbul gejala, keratitis dibagi sebagai akut dan 
kronis, sedangkan berdasarkan derajat keparahan keratitis diklasifikasikan sebagai 
ringan, sedang, dan berat. Inflamasi pada kornea dapat terjadi hanya sebatas epitel yang 
disebut keratitis superfisialis, namun dapat pula terjadi inflamasi hingga mecapai stroma 
yang kemudian disebut keratitis interstitial atau keratitis stroma.4,7 

Berdasarkan etiologi penyebab inflamasi kornea, keratitis diklasifikasikan sebagai 
keratitis noninfeksi dan keratitis infeksi. Keratitis noninfeksi dapat terjadi karena adanya 
gangguan pada film air mata, inflamasi dan abnormalitas kelopak mata, trauma fisik dan 
kimia, alergi, pengguan lensa kontak, neuropati fasialis. Etiologi keratitis infeksi ada 
berbagai macam, yaitu bakteri, virus, fungal, dan parasit, keratitis jenis ini merupakan 
jenis paling sering sering ditemukan dan dapat menyebabkan gangguan penglihatan yang 
lebih buruk dibandingkan dengan jenis lainnya.4,7 
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Gambar 3.1 Karakteristik Keratitis Epitelial 

         Dikutip dari: Vaughan2 
 
3.1 Keratitis dengan Progresifitas Lambat 

Keratitis infeksi dapat disebabkan oleh berbagai patogen, baik bakteri, virus, jamur, 
dan parasit. Masing-masing dari patogen tersebut memiliki karakteristik yang berbeda 
antara satu patogen dan patogen lainnya. Diantara beberapa patogen penyebab keratitis 
infeksi ada beberapa patogen yang memiliki karakteristik khusus, yaitu fungal, 
Microsporidia, atypical Mycobacteria, dan Nocardia, dimana keempat patogen tersebut 
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memiliki karakteristik menimbulkan gejala yang lebih lambat dibandingkan dengan 
infeksi yang disebabkan oleh patogen lainnya..5,7 
 
3.1.1 Keratitis Fungal 

Angka kejadian keratitis fungal lebih jarang dibandingkan dengan keratitis yang 
disebabkan oleh bakteri. Keratitis fungal ini dapat terjadi pada daerah dengan iklim 
lembab, maupun pada daerah beriklim tropis. Pada daerah beriklim lembab umumnya 
patogen yang sering ditemukan adalah fungal pada kelompok Yeast, sedangkan pada 
daerah beriklim tropis fungal yang sering ditemukan adalah kelompok filamentosa.3,6 

 
3.1.1.1 Patogenesis 

Fungal adalah mikroorganisme yang memiliki dinding sel yang kaku dan nukleus yang 
memimiliki beberapa kromosom yang mengandung DNA dan RNA. Ada beberapa 
kelompok fungal, namun yang umumnya menyebabkan keratitis adalah kelompok Yeast 
dan filamentosa. Kelas Yeast merupakan organisme uniselular yang bereproduksi dengan 
budding, salah satu patogen yang termasuk pada kelas ini adalah Candida. Fungal kelas 
filamentosa memiliki karakteristik sebagai organisme multiselular yang bereproduksi 
dengan menghasilkan hifa, patogen yang termasuk ke dalam kelas ini adalah Fusarium 
dan Aspergilus.3,7 
 
3.1.1.2 Faktor Resiko  

Beberapa faktor resiko dapat menyebabkan keratitis fungal antara lain adalah riwayat 
keratitis kronis sebelumnya, riwayat penggunaan lensa kontak, adanya imunodefisiensi 
secara sistemik, dan diabetes. Penggunaan steroid topikal jangka panjang juga merupakan 
faktor resiko terjadinya keratitis fungal karena menyebabkan penurunan resistensi kornea 
terhadap infeksi. Pada keratitis filamentosa faktor resiko lain yang sering ditemukan 
adalah riwayat trauma yang berhubungan dengan tanaman.3,6 
 
3.1.1.3 Tanda dan Gejala 

Keratitis fungal memiliki gejala yaitu nyeri yang muncul secara perlahan, fotofobia, 
penglihatan buram dan watery atau mucopurulent discharge. Pada awal proses infeksi 
dapat ditemukan injeksi konjungtiva yang minimal. Keratitis yang disebabkan oleh 
Candida memiliki karakeristik yaitu infiltrat supuratif berwana putih kekuningan. Pada 
keratitis filamentosa ditemukan adanya infiltrat pada stroma berwarna putih keabuan dan 
tampak kering, elevasi permukaan kornea, dan kadang dapat disertai dengan lesi satelit. 
Hipopion dan plak endotel dapat ditemukan jika infiltrat terjadi cukup dalam dan atau 
sudah mencapai ruang okuli anterior. Gejala lain yang dapat ditemukan pada keratitis 
fungal adalah defek epitel, uveitis, peningkatan tekanan intraokular, skleritis atau 
endoftalmitis.3,6,8 



5 
	

 

 
Gambar 3.2 Keratitis Aspergilus 

         Dikutip dari : Joag8 
 

 
Gambar 3.3 Keratitis Candida 

                                 Dikutip dari: Kanski3 
 

 
Gambar 3.4 Keratitis filamentosa dengan lesi satelit dan hipopion 

    Dikutip dari: Kanski3 
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3.1.1.4 Pemeriksaan Laboratorium 
Pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan pada keratitis fungal adalah 

pewarnaan apus kornea, dengan penggunakan pewarnaan Gram, pewarnaan Giemsa, 
pewarnaan Periodic acid-Schiff (PAS) dan pewarnaan Grocott-Gömöri methenamine-
silver (GMS). Metode pemeriksaan laboratorium lain yang dapat dilakukan pada 
pemeriksaan keratitis fungal adalah kultur yang dilakukan dengan menggunakan media 
agar Saboroud, agar darah, atau enrichment media. Pemeriksaan secara mikroskopis 
dapat digunakan untuk mendeteksi cabang filamen dan septa. Biopsi kornea dapat 
dilakukan jika tidak ada perbaikan klinis atau jika tidak ditemukan adanya pertumbuhan 
patogen pada kultur.3,6 
 
3.1.1.5 Terapi 

Tindakan yang dapat diberikan pada keratitis fungal dapat dimulai dengan dilakukan 
debridement pada epitel sekitar lesi yang berguna untuk meningkatkan penetrasi dari obat 
antifungal, tindakan lain yang dapat dilakukan adalah pembuangan mukus dan jaringan 
nekrotik dengan menggunakan spatula yang dilakukan secara teratur. Terapi antifungal 
yang dapat diberikan pada keratitis yang disebabkan oleh Candida adalah amphotericin 
B 0.15% atau econazole 1%, pilihan lainnya adalah Natamycin 5%, Flukonazole 2% dan 
Clotrimazole 1%. Pada keratitis filamentosa terapi antifungal yang dapat diberikan adalah 
Natamycin  5% atau econazole 1% dengan pilihan lain adalah amphotericin B 0.15% dan 
miconazole 1%.3,6 

Pemberian antifungal sistemik dapat diberikan dengan indikasi inflamasi yang parah, 
lesi berada dekat dengan limbus, atau dicurigai adanya endoftalmitis. Pilihan antifungal 
sistemik yang dapat diberikan adalah voriconazole 400 mg dengan dosis dua kali per hari 
selama satu hari selanjutnya 2 kali 200 mg, atau dapat diberikan itraconazole 1x200 mg, 
atau Fuconazole 2x200 mg. Golongan tetrasiklin seperti doksisiklin 2x100 mg dapat 
diberikan karena memiliki efek antikolagenase jika ditemukan adanya thinning yang 
signifikan. Pemberian flukonazole secara subkonjungtiva atau intrakameral dapat 
dilakukan pada kasus yang sangat parah. Pemberian antibiotik spektrum luas  dapat 
dilakukan sebagai profilaksis pencegahan infeksi sekunder yang disebabkan oleh bakteri. 
Tindakan keratoplasty menjadi pilihan jika terapi medis tidak efektif atau jika ditemukan 
adanya perforasi.3,6 
 
3.1.2 Keratitis Microsporidial 

Microsporidial adalah patogen obligat intraselular. Pada awalnya microsporidial  
dimasukan ke dalam golongan protozoa, namun pada akhirnya microsporidial  
diklasifikasikan kembali sebagai kelompok fungal. Faktor resiko utama untuk keratitis 
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microsporidial adalah orang-orang dengan defisiensi imun, khususnya pada orang-orang 
infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV).3,6,9 
 
3.1.2.1 Tanda dan Gejala 

Gejala yang umumnya timbul pada keratitis microsporidial adalah iritasi, fotofobia, 
penurunan penglihatan, dan injeksi konjungtiva bilateral dengan progresifitas gejala yang 
muncul secara perlahan. Gejala yang dapat ditemukan pada orang-orang dengan 
immunocompromised umumnya adalah keratokonjungtivitis, sedangkan keratitis stroma 
umumnya ditemukan pada orang-orang dengan immunocompetent. Pada 
keratokonjungtivitis ditemukan punctata halus pada pemeriksaan slit lamp dengan 
menggunakan pewarnaan fluorescein, sedangkan stroma ditemukan tetap jernih, dan 
dengan tanpa atau minimal iritis. Sklerokeratitis dan endoftalmitis jarang terjadi pada 
keratitis microsporidial.3,6 
 

 
Gambar 3.5 Keratitis epitel difus 

          Dikutip dari: Kanski3 
 

 
Gambar 3.6 Infiltrat stroma 

         Dikutip dari: Kanski3 
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3.1.2.2 Pemeriksaan Laboratorium 
Pada pemeriksaan mikroskopis dari apus kornea atau konjungtiva dengan pewarnaan 

Brown dan Hopps ditemukan adanya spora microsporidial dan positif pada pemeriksaan 
pewarnaan gram.  Pemeriksaan lain yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan pewarnaan 
potassium hidroksida yang ditambahkan Calcofour white dan Ziehl-Neelsen modifikasi. 
Pemeriksaan mikroskopis elektron pada cairan tubuh merupakan standar baku untuk 
diagnosis infeksi mikrosporidia.6,9 
 
3.1.2.3  Terapi 

Terapi yang dapat diberikan pada keratitis microsporidial adalah pemberian fumagillin 
topikal. Selain itu pemberian obat antiretroviral pada pasien defisiensi imun yang 
disebabkan oleh HIV ditemukan dapat membantu mempercepat kesembuhan. Pada 
keratitis stroma dapat diberikan kombinasi fumagillin secara topikal dan ditambahkankan 
albendazole 400 mg satu kali per hari selama 2 minggu. Tindakan keratoplasti dilakukan 
jika ditemukan adanya penipisan stroma yang parah. Namun pemilihan tindakan 
keratoplasti ini memiliki resiko tingginya rekurensi, terutama pada daerah perifer dari 
graft. Penambahan tindakan cryotherapy setelah keratoplasti dipercaya dapat 
menurunkan resiko rekurensi setelah keratoplasti.3,6 

 
3.1.3 Keratitis Atypical Mycobacterium 

Bakteri Atypical Mycobacteria, khususnya Mycobacterium fortuitum dan 
Mycobacterium chelonei, merupakan penyebab keratitis yang sering terjadi setelah 
tindakan operasi refraktif, seperti operasi laser in situ keratomileusis (LASIK). Bakteri 
ini kadang sulit didiagnosis dan diterapi dan memiliki potensial prognosis visual yang 
cukup buruk. 6,10 
 
3.1.3.1 Patogenesis 

Atypical Mycobacteria merupakan spesies Mycobacteriaceae yang berbeda dari 
Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium leprae. Patogen yang umumnya 
ditemukan adalah Mycobacterium fortuitum dan Mycobacterium chelonei. Patogen ini 
memiliki karakteristik sel batang aerobic, non-motile, dan non spora.10 6 
 
3.1.3.2 Tanda dan Gejala 

Keratitis Atypical Mycobacterium ditandai dengan gejala yang muncul sekitar 1-14 
minggu setelah trauma atau setelah operasi refraktif dan keratoplasti. Memiliki 
karakteristik infiltrat nonsuppurative dan recalcitrant. Karakteristik lain yang dapat 
ditemukan pada keratitis Atypical Mycbacterium adalah memiliki “cracked windshield” 
ditengah dan “brush fire” di daerah perifer. Lesi satelit, immune ring dan plak endotel 
dapat ditemukan dalam proses infeksi.6,8,10,11 
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Gambar 3.7 Infeksi Mycobacterium chelonae/abscessus post-LASIK. 

 Dikutip dari: Joag8 
 

 
Gambar 3.8 Infeksi Atypical Mycobacterium dengan batas kabur dan lesi satelit 

      Dikutip dari: Biber10 
 
3.1.3.3 Pemeriksaan Laboratorium 

Diagnosis keratitis Atypical Mycobacteria dapat ditegakan dengan pemeriksaan 
pewarnaan acid-fast dan Ziehl Neelson atau dengan pemeriksaan kultur dengan media 
Lowenstein-Jensen. Pewarnaan gram tidak akan membuat Atypical Mycobacteria 
terwarnai dengan baik, meskipun termasuk bakteri ini masuk ke dalam golongan bakteri 
gram positif. Biopsi kornea untuk pemeriksaan histopatologis dan mikrobiologis dapat 
dilakukan jika infeksi melibatkan stroma.6,10 
 
3.1.3.4 Terapi 
Pemberian amikasin secara topikal merupakan terapi yang efektif dalam terapi keratitis 
yang disebabkan oleh atypical Mycobacteria. Amikasin yang umumnya diberikan adalah 
amikasin dengan konsentrasi 0,8-5%. Pilihan antibiotik lainnya yang dapat diberikan 
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golongan fluroquinolone seperti gatifloxacin dan moxifloxacin dan golongan makrolid 
seperti Klaritromisin dan azitromyisin.6,10,12 
 
3.1.4 Keratitis Nocardia 

Angka kejadian keratitis Nocardia termasuk jarang, namun jika dilakukan diagnosis 
pada waktu yang tepat dan diberikan terapi yang tepat, prognosis penglihatan akan cukup 
baik. Infeksi Nocardia umumnya dilaporkan setelah trauma atau post operasi termasuk 
operasi refraktif. Riwayat trauma dengan kontaminasi tanah merupakan salah satu faktor 
resiko infeksi Nocardia 6,13 

3.1.4.1 Patogenesis 
Nocardia merupakan gram positif basil aerob yang memiliki karakteristik respon 

terhadap antigen dinding sel dan bakteriofag. Spesies yang dapat menyebabkan keratitis 
adalah Nocardia arthritidis, N. neocaledoniensis, N. asiatica, N. asteroids type IV, N. 
brasiliensis, N. pseudobrasiliensis, N. cyriacigeorgica, N. farcinica, N. otitidiscaviarum, 
dan N. transvalensis. Pada pemeriksaan secara mikroskopis Nocardia akan tampak 
sebagai sel berfilamen dan bercabang.5,12–14 

3.1.4.2 Tanda dan Gejala 
Infeksi Nocardia memiliki karakteristik infiltrat putih keabuan berbentuk lingkaran 

dengan batas nekrotik, eksudat pada endotel kornea, deposit seperti nodul di batas pupil. 
Gambaran keratitis Nocardia dapat juga menyerupai gambaran keratitis fungal yaitu 
memiliki batas seperti filamen dan lesi satelit. Pada reaksi ruang okuli anterior yang parah 
dapat ditemukan adanya hipopion. Gambaran klinis lain yang dapat ditemukan adalah 
vitritis dan endoftalmitis. Endoftalmitis endogen ditandai dengan lesi koroid yang besar 
yang ditutupi darah.5,8,11 

 

 
Gambar 3.9 Keratitis Nocardia dengan infiltrat multifokal putih pucat 

              Dikutip dari: Hong15 
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Gambar 3.10 Keratitis Nocardia dengan batas tegas dan lesi satelit.  

       Dikutip dari: Keenan.11 
 
3.1.4.3 Pemeriksaan Laboratorium 

Pada pemeriksaan laboratorium, Nocardia dapat ditemukan dengan pemeriksaan tes 
hidrolisis dan analisis asam mikolisis dinding sel. Nocardia memiliki karakteristik positif 
terhadap enzim katalase dan tumbuh pada media yang non selektif.12,14 

 
3.1.4.4 Terapi 

Pada keratitis Nocardia dapat diberikan golongan amikasin, sulfonamid, dan 
fluoroquinolone. Golongan aminoglikosida seperti gentamisin dan tobramisin merupakan 
pilihan utama pada infeksi Nocardia. 

 
 

4. Simpulan 
Kornea merupakan struktur tranparan dan avaskular. Pada kondisi tertentu dapat 

terjadi inflamasi pada kornea, inflamasi ini dapat  terjadi karena proses infeksi maupun 
proses non infeksi.  Ada beberapa patogen yang dapat menyebabkan inflamasi pada 
kornea, dimana masing-masing patogen memiliki karakteristik dan  terapi yang berbeda-
beda. Fungal, atypical mycobacterium, Nocardia, dan Microsporidial merupakan patogen 
yang tergolong jarang ditemukan pada keratitis, namun keempat patogen itu memiliki 
karakteristik tersendiri yaitu menimbulkan gejala dengan progresifitas lambat disbanding 
dengan keratitis yang disebabkan oleh patogen lainnya.
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