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Penatalaksanaan Pasien Dengan Ulkus Mooren Pada Dewasa Muda 

Introduction : An ulcer is defined as a lesion, caused by superficial loss of tissue, usually with 

inflammation. Ulcerative keratitis rarely occurs in normal and healthy eye. Mooren’s ulcer 

was first described by Bowman in 1849 and then by McKenzie in 1854 as chronis serpiginous 

ulcer of the cornea or ulcus roden. Mooren’s ulcer is a rare autoimmune disease characterized 

by progressive circumferential peripheral stromal ulceration with later central spread. Pain is 

prominent and may be severe. There is red eyes, photophobia and blurred vision.  

Purpose : To report the management of mooren ulcer in young adult patient 

Case Report : A 28 years old female presented to Infection and Immunology unit at Cicendo 

National Eye Hospital with a chief complaint of pain  in her left eye for 2 months and getting 

worse one week before her presentation. Six months before, her left eye was struck by pepper 

leaf, while she was gardening. She also complained pain and photophobia on her left eye. 

Ophthalmologic examination revealed that visual acuity on her left eye was close face finger 

counting. Anterior chamber examination for left eye was blepharospasm, ciliary injection, 

corneal ulcer on the pheripheral cornea and one-half of the cornea thickness, flourecein test 

positif, and superficial neovascularization. Patient was diagnosed with corneal ulcer left eye 

and treated with penetrating keratoplasty 3 days later.  

Conclusion : Mooren’s ulcer is a rare autoimmune disease characterized by a progressive 

stromal circumferential peripheral ulcer which will eventually spread to the central part. 

Symptoms of patients feel pain and may be severe, red eyes, photophobia, blur and watery eyes. 

Mooren ulcer has many therapeutic strategy, starting with topical and oral medication. 

Conjunctival resection and operative theraphy lamellar keratoplasty performed if no 

improvement is obtained and progression of the disease continues. Education regarding 

disease prognosis to patients is important in the stages of mooren’s ulcer therapy. 

Keyword : corneal ulcer, mooren ulcer, keratoplasty, penetrating keratoplasty. 

 

I. Pendahuluan 

     Ulkus didefinisikan sebagai suatu lesi yang disebabkan oleh kehilangan lapisan 

superfisial kornea dan biasanya timbul dengan adanya inflamasi. Ulkus kornea jarang 

terjadi pada mata sehat dan normal. Berdasarkan lokasinya ulkus kornea dibagi menjadi 

sentral dan perifer, dimana ulkus dikatakan sentral apabila berada dalam radius 6mm 

dari apex kornea dan perifer bila berada 6mm diluar dari radius apex kornea.1,2   

     Ulkus mooren pertama kali ditemukan oleh Bowman pada tahun 1894 kemudian 

oleh Mc.Kenzie pada tahun 1854 yang dikenal dengan chronic serpiginous ulcer atau 

ulkus roden pada kornea.  Ulkus mooren adalah penyakit autoimmun yang jarang 

ditemukan. Penyakit ini ditandai dengan adanya ulkus perifer stromal progresif 
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sirkumferensial yang pada akhirnya akan menyebar ke bagian sentral. Penyebab dari 

ulkus mooren sendiri masih belum diketahui, akan tetapi terdapat beberapa hal yang 

dapat menjadi faktor pencetus untuk terjadinya ulkus mooren, seperti trauma, operasi, 

atau terkena infeksi parasit. Gejala dari ulkus mooren sendiri ialah nyeri yang dapat 

menjadi hebat, adanya fotofobia, buram dan mata berair.3,4 

          Penatalaksanaan pada ulkus mooren memiliki banyak strategi dalam terapi, 

dikenal dengan step-wise therapy, termasuk terapi lokal, sistemik dan operatif.  

Laporan kasus ini akan membahas mengenai tahapan penatalaksanaan ulkus mooren 

pada dewasa muda. 

II. Laporan Kasus  

     Seorang wanita berusia 28 tahun datang ke poliklinik infeksi dan imunologi Rumah 

Sakit Mata cicendo pada tanggal 7 Maret 2017 dengan keluhan mata kiri nyeri kurang 

lebih sejak 2 bulan yang lalu dan semakin memberat sejak 1 minggu yang lalu. Pasien 

juga mengeluhkan merah, buram dan silau ketika melihat cahaya pada mata kirinya. 

Sekitar 6 bulan yang lalu pasien mengaku mata kiri terkena gesekan daun lada saat 

sedang berkebun, mata nyeri, berair dan merah saat itu. Sekitar 1 minggu setelah 

terkena daun lada pasien berobat ke dokter umum di puskesmas dan diberikan obat 

tetes mata tetapi pasien lupa nama obatnya. Pasien tidak melanjutkan pengobatannya 

ke dokter dan menggunakan terapi obat tradisional dari akar pohon dan diteteskan ke 

mata pasien sebayak 3 kali, tetapi tidak ada perubahan. Dua bulan yang lalu pasien 

merasakan penglihatan nyeri, merah dan buram sehingga pasien memutuskan untuk 

melakukan pengobatan ke dokter spesialis mata di daerah Liwa, Lampung dan 
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diberikan obat tetes. Setelah menjalani 3 kali pengobatan pasien dirujuk ke Rumah 

Sakit Mata Cicendo.  

Gambar 2.1 Pemeriksaan segmen anterior mata kanan dengan slit lamp biomicroscope 

 

     Hasil pemeriksan tanda-tanda vital dalam batas normal. Pada pemeriksaan 

ofthalmologis didapatkan tajam penglihatan mata kanan 1.0 dan tajam penglihatan 

mata kiri CFFC (close face finger counting), palpasi tekanan bola mata kanan dan kiri 

N. Kedudukan bola mata kanan dan kiri ortotropia, gerak bola mata baik ke segala arah. 

Segmen anterior mata kanan dalam batas normal. Segmen anterior bola mata kiri 

palpebral didapatkan blefarospasme, konjungtiva bulbi ditemukan injeksi siliar, pada 

kornea didapatkan ulkus di daerah perifer arah jam dua sampai jam lima,1/3 kedalaman 

stroma, thinning, overhanging edge, tes fluoresen positif, dengan neovaskularisasi 

superfisial, bilik mata depan Van Herick grade III, tidak ditemukan flare dan cell, pupil 

bulat, tidak terdapat sinekia dan lensa sulit dinilai. Pasien didiagnosa dengan Ulkus 

mooren OS dengan diagnosis banding Terrien’s Marginal Degeneration (TMD) dan 

Peripheral Ulcerative Keratitis (PUK). Pasien diberikan terapi levofloksasin 6 tetes 

mata kiri dan direncanakan untuk dilakukan tindakan Deep Anterior Lamellar 

Keratoplasty (DALK) OS atau Penetrating Keratoplasty (PK) OS. Dilakukan 

pemeriksaan pre operasi pada pasien dengan hasil pemeriksaan laboratorium 

hemoglobin 12,5 g/dL, leukosit 9.460 /uL, hematokrit 33,6 %, trombosit 367.000 /uL, 

aPTT 29,1 detik, PT 13,4 detik, gula darah sewaktu 111 mg/dL, SGOT 12 U/L, SGPT 
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4 U/L. Pemeriksaan EKG dalam batas normal. Pemeriksaan rontgen thorax dalam batas 

normal. 

     Pada tanggal 10 Maret 2017 dilakukan operasi penetrating keratoplasty pada mata 

kiri pasien. Terapi pasca operasi diberikan metil prednisolone oral 1mg/KgBB 

(48mg/hari), levofloxacin 1 tetes perjam mata kiri, prednisolone acetat micronized 1 

tetes per 2 jam mata kiri, hydroxypropyl methylcellulose 3 kali mata kiri dan 

cyclopentolate HCL 3 kali mata kiri. 

     Pada follow up hari pertama pasca operasi pasien mengeluhkan nyeri pada mata kiri 

hilang timbul. Pemeriksaan ofthalmologis tajam penglihatan mata kanan 1.0 dan mata 

kiri CFFC ,palpasi tekanan bola mata kanan dan kiri N, kedudukan bola mata kanan 

dan kiri ortotropia, gerak bola mata baik ke segala arah, segmen anterior mata kanan 

dalam batas normal, segmen anterior mata kiri blefarospasme, edema, konjungtiva 

bulbi injeksi siliar dan kemosis, kornea didapatkan edema, lipat Descemet, graft intak, 

jahitan intak, bilik mata depan kesan sedang dengan flare dan cell sulit dinilai dan 

terdapat koagulum, pupil, iris dan lensa sulit dinilai. Pasien dikonsulkan ke spesialis 

penyakit dalam untuk mencari penyakit yang mendasari terjadinya ulkus kornea pada 

pasien. 

     Pasien kontrol ke poli infeksi dan imunologi tanggal 17 maret 2017 (1 minggu pasca 

operasi). Saat kontrol pasien tidak ada keluhan, dari pemeriksaan ofthalmologis tajam 

penglihatan mata kiri CFFC, segmen anterior mata kiri palpebral blefarospasme dan  

edema, konjungtiva bulbi kesan tenang, kornea didapatkan edema minimal, lipat 

Descemet, graft intak, jahitan intak, thinning pada bagian inferomedial kornea, bilik 

mata depan kesan sedang dengan flare dan cell sulit dinilai dan terdapat koagulum 

minimal, pupil bulat dilatasi farmakologis, tidak terdapat sinekia dan lensa keruh 

dengan iris pigmen + . Pasien ditatalaksana dengan metil prednisolone oral 48mg, 

levofloxacin 1 tetes perjam mata kiri, prednisolone acetat micronized 1 tetes per 2 jam 

mata kiri, hydroxypropyl methylcellulose 3 kali mata kiri dan cyclopentolate HCL 3 

kali mata kiri.  
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(A) (B) 

(C) (D) 

 

 
Gambar 2.2 Pemeriksaan segmen anterior mata kanan dengan slit lamp biomicroscope 

(A) satu hari pasca operasi (B) satu minggu pasca operasi (C) dua minggu pasca operasi 

(D) tiga minggu pasca operasi. 

 

     Pasien kontrol ke poli infeksi dan imunologi tanggal 24 maret 2017 (2 minggu pasca 

operasi). Pemeriksaan ofthalmologis tajam penglihatan mata kiri 2/60, segmen anterior 

mata kiri blefarospasme, edema, konjungtiva bulbi tenang, kornea didapatkan edema 

minimal, lipat Descemet, graft intak, hecting intak, thinning pada bagian inferomedial 

kornea, bilik mata depan kesan sedang dengan flare dan cell sulit +2/+2 , pupil bulat 

dilatasi farmakologis, tidak terdapat sinekia dan lensa keruh dengan iris pigmen + . 

Pasien ditatalaksana dengan metil prednisolone oral 40mg/hari, levofloxacin 1 tetes 

perjam mata kiri, prednisolone acetat micronized 1 tetes per 2 jam mata kiri, 

hydroxypropyl methylcellulose 3 kali mata kiri dan cyclopentolate HCL 3 kali mata 

kiri dan dilakukan USG pada mata kiri dengan hasil mild vitreus opacity DD/ 
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perdarahan vitreus, sel radang. Bagian penyakit dalam melakukan pemeriksaan 

laboratorium tambahan pada pasien dengan hasil Laju endap darah 8 mm/jam, anti 

toxoplasma IgG (+) 367,1 IU/Ml, anti cytomegalovirus (CMV) IgG (+) 2,9 index, Anti 

herpes simplex virus (HSV) tipe 1 IgG (+) 3,8 index, dengan anti HCV, Anti Nuclear 

Antibody, Hepatitis B antigen dan Rhematoid factor nonreaktif. Pasien didiagnosis 

dengan post infeksi toxoplasma, CMV dan HSV. Pasien tidak mendapatkan terapi 

tambahan dari bagian penyakit dalam.  

     Pasien kontrol ke poli infeksi pada tanggal 31 Maret 2017 (3 minggu pasca operasi). 

Pemeriksaan ofthalmologis tajam penglihatan mata kiri 0.08 segmen anterior mata kiri 

blefarospasme minimal, konjungtiva bulbi tenang, kornea didapatkan graft intak, 

hecting intak, thinning pada bagian inferomedial kornea, bilik mata depan kesan sedang 

dengan flare dan cell +/+, pupil bulat dilatasi farmakologis, terdapat sinekia posterior 

dan lensa keruh dengan iris pigmen + . Pasien ditatalaksana dengan metil prednisolone 

oral 32mg/hari, prednisolone acetat micronized 4 kali mata kiri, hydroxypropyl 

methylcellulose 3 kali mata kiri dan cyclopentolate HCL 3 kali mata kiri, Azathioprine 

3x50mg.  

 

III. Diskusi 

     Ulkus mooren adalah penyakit autoimmun yang jarang ditemukan. Terdapat dua 

jenis ulkus mooren, yang pertama mengenai pasien dengan usia lebih tua, biasanya 

hanya pada satu mata, dan berespon baik pada terapi. Tipe yang ke dua lebih agresif 

dan membutuhkan sistemik immunosupresan, memberikan prognosis yang buruk, 

dapat terjadi pada kedua mata, pasien mengeluhkan nyeri yang berat dan biasa terjadi 

pada pasien yang lebih muda.4,5 Pada kasus ini pasien berusia 28 tahun termasuk pada 

kategori muda. Pada pasien ini hanya mengenai pada satu mata saja tetapi progresifitas 

penyakit pada pasien ini terus berjalan meskipun pasien telah menjalani pengobatan ke 

spesialis mata sebelumnya, tetapi tidak ada perubahan dan mata kanan pasien tetap 

nyeri dan semakin buram.  
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     Penyebab dari ulkus mooren sendiri masih belum diketahui, akan tetapi terdapat 

beberapa hal yang dapat menjadi faktor pencetus untuk terjadinya ulkus mooren, 

seperti trauma, operasi, atau terkena infeksi parasit. Walaupun penyebab terjadinya 

ulkus mooren masih belum diketahui, namun hipotesis utama dari adanya trauma atau 

infeksi sebelumya dapat menyebabkan terjadinya gangguan immunologi yang ditandai 

dengan dihasilkannya antibodi sebagai reaksi terhadap jaringan konjungtiva dan kornea 

yang terlibat.3,6 Pada pasien ini kemungkinan faktor pencetus terjadinya keluhan pada 

pasien adalah terkena gesekan dari daun lada yang tidak segera ditangani, meskipun 

pemeriksaan laboratorium masih diperlukan untuk menegakkan diagnosis. 

Gambar 3.2 (A) Ulkus mooren (B) Peripheral ulcerative keratitis  

(C) Terrien’s Marginal Degeneration. 
Dikutip dari: Kanski4 

 

     Gejala klinis ulkus mooren yang terpenting adalah adanya rasa sakit yang disertai 

dengan mata merah, buram, sialu dan berair. Penurunan tajam penglihatan biasanya 

disertai karena adanya keterlibatan kornea atau terjadinya astigmatisma irregular akibat 

adanya penipisan di daerah perifer kornea. Ulkus mooren ditandai dengan adanya ulkus 

perifer stromal progresif sirkumferensial yang pada akhirnya akan menyebar ke bagian 
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sentral mengenai sepertiga sampai setengah ketebalan stroma dengan bentuk ulkus 

yang khas yaitu lebih curam dan terdapat overhanging edge. Pada ulkus mooren dapat 

terjadi perforasi pada kondisi trauma minor mata atau adanya infeksi sekunder. 

Vaskularisasi yang luas dan fibrosis kornea dapat terjadi.4–7 Pada pasien ini didapatkan 

adanya ulkus di perifer kornea yang menyebar ke bagian sentral arah jam dua sampai 

jam lima, 1/3 kedalaman stroma dengan bentuk lebih curam dan terdapat overhanging 

edge. Kondisi kornea jernih, tidak didapatkan infiltrat atau inflamasi, tetapi ditemukan 

neovaskularisasi di bagian perifer dari kornea. Pada beberapa pasien sulit dibedakan 

antara ulkus mooren dan PUK. PUK sendiri merupakan keratitis perifer yang 

disebabkan oleh penyakit autoimun sitemik, seperti rheumathoid artritis, systemic 

lupus erythematosus, polyarteritis nodusa dan penyakit autoimun lainnya. Pada PUK 

didapatkan defek epitel dan infiltrasi stromal pada limbus. Ulkus perifer bersifat 

sirkumferensial yang dapat menyebar ke sentral kornea. Pada PUK didapatkan adanya 

keterlibatan sklera, hal ini yang membedakannya dari ulkus mooren, dimana pada ulkus 

mooren hanya terjadi pada kornea saja, tanpa ada keterlibatan sklera.3,4,6,8 Pada pasien 

ini tidak didapatkan keterlibatan sklera, sehingga diagnosis lebih mengarah kepada 

ulkus mooren. Pasien dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk mencari penyakit 

yang mendasari dari terjadinya ulkus kornea pada pasien, akan tetapi dari hasil 

laboratorium tidak didapatkan adanya penyakit sistemik lain pada pasien. Hal ini 

menyingkirkan kemungkinan PUK dimana ditemukan adanya penyakit sistemik 

sedangkan pada ulkus mooren tidak ditemukan. Pasien ini juga didiagnosis banding 

dengan TMN, dimana TMN merupakan degenersi marginal progresifitas lambat, 

bilateral dan kornea thinning perifer dengan neovaskularisasi, serta adanya deposisi 

lipid. Pada TMN tidak didapatkan adanya keluhan nyeri, epitel intak dan tidak 

ditemukan adanya overhanging edge, sedangkan pada pasien ini didapatkan keluhan 

nyeri dengan adanya defek epitel dan overhanging edge, sehingga kemungkinan TMN 

pada pasien dapat disingkirkan. 
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     Penatalaksanaan pada ulkus mooren memiliki banyak strategi dalam terapi, dikenal 

dengan step-wise therapy. Terapi yang biasa digunakan diawali dengan pemberian 

kortikostreoid topikal seperti prednisolone acetate atau prednisolone phosphate 1% 

yang diberikan setiap jam dikombinasikan dengan sikloplegik topikal dan antibiotik 

topikal sebagai profilaksis. Jika terlihat adanya perbaikan, pengobatan dapat di 

turunkan secara perlahan. Reseksi konjungtiva yang dikombinasikan dengan eksisi 

jaringan nekrotik dilakukan jika tidak adanya respon dengan terapi steroid topikal. 

Reseksi konjungtiva dilakukan dengan eksisi sejauh 4mm dari limbus dan 2mm 

melebihi dari margin ulkus. Pada kasus-kasus ulkus bilateral atau dengan ulkus mooren 

yang progresif, apabila terdapat kegagalan pada terapi sebelumnya, diperlukan obat 

steroid sistemik dan immunosuppressive sitemik yang dikatakan dapat membantu 

mempercepat penyembuhan dari ulkus mooren dan untuk menghentikan progresifitas 

dari destruksi kornea. Obat yang paling sering digunakan ialah, cyclophosphamide 

(2mg/Kg/hari), methotrexate (7,5 sampai 15 mg sekali satu minggu), dan azathioprine 

(2mg/KgBB/hari). Apabila masih didapatkan kegagalan, terapi operatif diperlukan 

dalam menangani ulkus mooren. Tindakan lamellar keratoplasty (LK) dilaporkan telah 

banyak digunakan dan memberikan banyak kesuksesan.  Terdapat dua jenis LK yaitu 

Superficial lamellar keratoplasty (SLK) dan Deep anterior lamellar keratoplasty 

(DALK) dimana SLK dilakukan eksisi pada lapisan epitel dan stroma kornea sehingga 

lapisan endotel dan bagian dalam dari stroma masih tersisa, dan hanya membutuhkan 

sebagian ketebalan dari kornea donor. Sedangkan DALK adalah teknik dimana lapisan 

kornea yang dieksisi mencapai level membran Descemet. Kesulitan terbesar dari teknik 

ini ialah menentukan kedalaman dari kornea pada saat dilakukan deseksi kornea 

sedekat mungkin dengan membran Descemet tanpa terjadinya perforasi.4,6,9,10 
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Gambar 3.2  (A) Deep anterior lamellar keratoplasty (B) Penetrating Keratoplasty 
Dikutip dari : Kanski9 

 

     Pertama-tama pada pasien ini dilakukan reseksi konjungtiva, kemudian dicoba 

untuk dilakukan DALK dengan dilakukannya trepanasi ukuran 9mm hingga sebatas 

2/3 stroma. Diusahakan dilakukan pemisahan lapisan stroma kornea, akan tetapi terjadi 

ruptur membrane Descemet dan membrane Descemet menggulung, sehingga 

diputuskan untuk dilakukan Penetrating Keratoplasty (PK) pada pasien, dengan 

menggunakan kornea donor sebesar 9,5mm dan dijahit sebanyak 16 jahitan terputus. 

Tindakan operasi PK merupakan transplantasi seluruh lapisan kornea dari host kepada 

donor, dimana operasi PK lebih banyak digunakan pada kasus dengan perforasi yang 

cukup besar.   

     Terapi pasca operasi pada pasien ini mengacu kepada tahapan penatalaksanaan dari 

ulkus mooren, yaitu diberikan steroid topikal prednisolone acetate micronized 1 tetes 

per 2 jam dengan dilakukan penurunan dosis perlahan tergantung dari klinis pasien, 

obat-obatan cyclopegic yaitu cyclopentolate HCL 3 kali mata kiri dan antibiotik topikal 

levofloxacin 1 tetes perjam sebagai profilaksis dari kemungkinan terjadinya infeksi 

sekunder. Pasien juga diberikan steroid sistemik metilprednisolone 1mg/KgBB dan 

sistemik immunosuppressive berupa Azathioprine 3x50mg, serta hydroxypropyl 

methylcellulose 3 kali sebagai terapi tambahan.  

     Terapi yang tidak kalah penting dari tahapan terapi pada ulkus mooren ialah 

rehabilitasi dan edukasi terhadap pasien mengenai prognosis penyakit. Pada kasus ini 

pasien termasuk dalam dewasa muda dimana memungkinkan terjadinya kekambuhan 

penyakit yang dapat menyebabkan terjadinya graft rejecting pada pasien. Perlu 
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ditekankan kepada pasien pentingnya kontrol rutin dan pemakaian obat secara teratur 

untuk menghindari rekurensi penyakit.6  

IV. SIMPULAN 

     Ulkus mooren merupakan penyakit autoimun yang jarang terjadi, ditandai dengan 

adanya ulkus perifer stromal progresif sirkumferensial yang pada akhirnya akan 

menyebar ke bagian sentral. Gejala yang dirasakan pasien ialah nyeri yang sangat 

hebat, buram, mata merah, adanya fotophobia dan mata berair. Ulkus mooren memiliki 

banyak strategi terapi, dimulai dengan pengobatan topikal dan oral. Reseksi 

konjungtiva dan terapi operatif berupa Lamellar Keratoplasty dilakukan apabila pasien 

tidak menunjukkan adanya perbaikan dan progresifitas penyakit terus berlanjut. 

Edukasi mengenai prognosis penyakit kepada pasien meupakan hal yang penting dalam 

tahapan terapi ulkus mooren.  
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