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Keratopati Neurotropik pada Infeksi Herpes Zoster Oftalmikus: 

Manajemen dan Prognosis 
 

Abstract 
Introduction: Neurotrophic keratopathy is a degenerative disease of corneal epithelial 
caused by corneal innervation impairment. It also can be caused by several factors, 
including herpes zoster infection. The ideal therapy for neurotrophic keratopathy should 
be able to restore corneal nerves’ trophic supply to stimulate corneal healing. 
Purpose: To describe two cases of neurotrophic keratopathy in herpes zoster ophthalmicus 
infection. 
Case Illustration: A 48 year old male and a 13 year old boy came to National Eye Center 
Cicendo Eye Hospital with chief complaint of red eye and blurry vision in the right eye 
and left eye, respectively, with history of herpes zoster ophthalmicus infection. 
Ophthalmology examination showed corneal ulcer in their eyes. Topical antibiotic, 
artificial tears, and oral acyclovir were given to the 48 year old male patient; but no 
improvement was found. He underwent evisceration due to large ulcer and corneal 
melting and thinning. Lenticule patch graft and amnion membrane transplantation was 
done in 13 year old boy due to corneal thinning and perforation. 
Conclusion: Neurotrophic keratopathy can be a chronic complication of herpes zoster 
ophthalmicus. Management approach of neurotrophic keratitis is currently based on the 
severity of corneal damage. Prognosis depends upon a wide range of factors. 
 
Keywords: neurotrophic keratitis, herpes zoster ophthalmicus, corneal ulcer 

 

I. Pendahuluan 

Keratopati neurotropik adalah penyakit degeneratif epitel kornea yang 

disebabkan oleh kerusakan inervasi kornea. Etiologi keratopati neurotropik antara 

lain infeksi, kondisi sistemik, kelainan okular, kongenital, trauma kimia, atau 

kelainan iatrogenik yang menyebabkan kerusakan pada nervus kranial V 

(trigeminal). Penyakit ini ditandai dengan penurunan sensitivitas kornea (total 

atau parsial), kerusakan epitel kornea secara spontan, dan ketidakmampuan epitel 

kornea untuk pulih. Kerusakan pada serabut sensoris trigeminal menyebabkan 

penurunan refleks lakrimasi, metabolisme dan mitosis sel epitel, diikuti dengan 

penurunan kemampuan perbaikan epitel, edema stroma dan intrasel, kehilangan 

mikrovilli, dan perkembangan abnormal lamina basalis.1-4 

Virus varicella-zoster (VZV) merupakan virus neurotropik yang memiliki 

predileksi di ganglion nervus trigeminal. Infeksi primer umumnya terjadi pada 

usia anak-anak sebagai cacar air (chickenpox) dan pada usia dewasa muda. Virus 
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ini berpotensi menjadi laten pada sistem saraf. Reaktivasi dapat terjadi ketika 

sistem imun memburuk. Hal ini menjelaskan frekuensi herpes zoster meningkat 

pada usia lanjut dan/atau pada kondisi imunosupresif (pengobatan imunosupresif, 

infeksi HIV, penyakit keganasan). Herpes zoster oftalmikus (HZO) berhubungan 

dengan reaktivasi VZV pada ganglion trigeminal. Keratopati neurotropik 

merupakan komplikasi HZO yang paling sering.5 

Pasien dengan keratopati neurotropik umumnya mengeluhkan mata merah dan 

penurunan tajam penglihatan. Keratopati neurotropik ditandai dengan perubahan 

epitel, dimulai dari keratopati pungtata superfisial hingga defek epitel rekuren 

dan/atau persisten serta ulserasi, yang dapat berkembang menjadi stromal melting 

dan perforasi kornea.2,3 

Derajat keparahan keratopati neurotropik dibagi menjadi tiga tahap menurut 

klasifikasi Mackie. Tahap pertama ditandai dengan keratitis pungtata, hiperplasia 

epitel, iregularitas permukaan okular, skar stroma, neovaskularisasi kornea, film 

air mata lebih kental, dan penurunan tear-break up time. Tahap kedua ditandai 

dengan defek epitel persisten, umumnya pada area parasentral, berbentuk oval 

dengan axis horizontal dikelilingi oleh epitel yang edema, opak, dan ireguler yang 

dapat lepas secara spontan; terkadang ditemukan reaksi kamera anterior. Tahap 

ketiga ditandai dengan ulserasi yang dapat berubah menjadi stromal melting dan 

progresi menjadi perforasi kornea.3,6 

Manajemen dan prognosis keratopati neurotropik bergantung pada derajat dan 

keparahan penyakit. Anamnesis menyeluruh diperlukan dan obat topikal yang 

dapat mengganggu penyembuhan defek epitel harus dihentikan. Lubrikasi yang 

sering dengan obat topikal bebas pengawet disarankan. Kasus lanjut yang disertai 

ulkus kornea dan stromal melting membutuhkan penanganan segera untuk 

menghentikan lisis stroma dan mencegah perforasi. Sianoakrilat dapat digunakan 

pada kasus dengan perforasi yang kecil, sedangkan perforasi berukuran besar 

membutuhkan tindakan bedah seperti transplantasi membran amnion atau kornea.4,5 

Laporan kasus ini bertujuan untuk membahas manajemen dan prognosis 

keratopati neurotropik pada infeksi HZO yang telah menjadi ulkus kornea pada 

usia dewasa dan anak-anak. 
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II. Laporan Kasus 

2.1. Kasus I 

Seorang laki-laki, usia 59 tahun, datang ke Instalasi Gawat Darurat Pusat Mata 

Nasional (PMN) RS Mata Cicendo pada 08 September 2017 dengan keluhan mata 

kanan merah sejak dua minggu sebelum masuk rumah sakit. Keluhan bercak 

keputihan di tengah mata dan buram muncul empat hari setelah mata merah. 

Sebelumnya pasien mengalami lenting berisi air pada wajah sisi kanan, dari dahi 

hingga hidung. Pasien telah berobat ke salah satu rumah sakit umum di Jawa 

Barat dan diberikan obat-obatan tetes mata, tetapi keluhan tidak berkurang hingga 

akhirnya pasien dirujuk. Pasien tidak memiliki riwayat hipertensi, diabetes 

mellitus, alergi, trauma, atau tindakan operasi pada mata kanan sebelumnya. 

Pemeriksaan dermatologis pada dahi kanan, batang hidung kanan, dan puncak 

hidung tampak lesi multipel, sebagian besar konfluens, dengan bentuk tidak 

teratur, berbatas tegas, datar dengan kulit, kering, berupa makula hiperpigmentasi, 

makula hipopigmentasi, serta skar eutrofi. Pada pemeriksaan oftalmologis 

didapatkan visus mata kanan light perception (LP) dengan proyeksi buruk dan 

mata kiri 0,63f pinhole 1,0. Gerak kedua bola mata normal ke segala arah. 

Tekanan intraokular (TIO) per palpasi pada mata kanan meningkat dan pada mata 

kiri normal. Ditemukan blefarospasme, injeksi siliar dan konjungtiva, ulkus 

kornea luas dengan infiltrat luas pada mata kanan. Sensitivitas kornea mata kanan 

menurun. Pada kamera okuli anterior (COA) didapatkan hipopion setinggi 6 mm. 

Segmen anterior mata kiri ditemukan lensa agak keruh. Pemeriksaan scrapping 

ulkus kornea ditemukan bakteri Gram-positif kokus 0-1/LPB dengan leukosit >10. 

Hasil pemeriksaan USG mata kanan dalam batas normal. 

Pasien awalnya didiagnosis dengan ulkus kornea cum hipopion OD et causa 

suspek infeksi campuran, glaukoma sekunder OD, dan katarak senilis imatur OS. 

Pasien diberikan moxifloxacin tetes mata tiap jam pada mata kanan, asiklovir 

tablet 5x400 mg, siklopentolat 1% tetes mata 3x/hari, timolol maleat 0,5% tetes 

mata 2x/hari, air mata buatan tiap jam, acetazolamide tablet 3 x 250 mg, dan 

kalium l-aspartate tablet 1 x 300 mg. 
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Gambar 1. Temuan klinis pasien dengan lesi HZO (kiri); ulkus kornea mata kanan (tengah); dan 

bulging pada kornea (kanan). 
 

Pasien kontrol pada tanggal 11 September 2017 dan 18 September 2017 

September 2017 dengan keluhan mata merah, buram, bercak putih yang tidak 

berkurang, serta rasa nyeri pada mata kanan. Hasil pemeriksaan visus mata kanan 

masih LP proyeksi buruk, TIO per palpasi meningkat, serta ulkus kornea yang 

tidak mengalami perbaikan. Pasien kemudian didiagnosis dengan ulkus kornea 

neurotropik dengan infeksi sekunder OD dan glaukoma sekunder OD. Terapi 

berikutnya yang diberikan adalah moxifloxacin tetes mata tiap jam, lubrikan tetes 

mata tiap jam, dan prednisolone asetat tetes mata 3x/hari. Pada 25 September 

2017 pasien kontrol kembali dengan keluhan yang tidak berkurang dan 

didapatkan tajam penglihatan mata kanan LP dan ulkus kornea yang mengalami 

penipisan dan melting. Pasien masih diterapi dengan asiklovir tablet 2 x 400 mg 

dan air mata buatan tiap jam. Pada 02 Oktober 2017, pasien mengeluhkan nyeri 

yang cukup mengganggu pada mata kanan. Visus mata kanan LP dengan proyeksi 

buruk dan ditemukan ulkus meluas menjadi 9 x 9 mm disertai penipisan, melting, 

dan penonjolan kornea. Prognosis pada pasien ini adalah ad malam. 

Pada tanggal 09 Oktober 2017, pasien kembali kontrol dengan keluhan nyeri 

yang masih tidak berkurang dan penglihatan yang tidak membaik. Didapatkan 

visus mata kanan LP dengan proyeksi buruk dan penonjolan kornea yang semakin 

luas. Pasien akhirnya menjalani eviscerasi pada tanggal 12 Oktober 2017. 
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2.2. Kasus II 

Seorang anak laki-laki, usia 13 tahun, datang ke Poliklinik Pediatrik Oftalmologi 

dan Strabismus PMN RS Mata Cicendo pada 11 September 2017 dengan keluhan 

mata kiri buram sejak 2 bulan yang lalu disertai merah dan bercak putih di mata 

tanpa disertai rasa nyeri. Sebelumnya pasien mengeluhkan adanya benjolan-

benjolan kecil berisi air pada kulit wajah di sekitar mata disertai rasa nyeri seperti 

terbakar dan demam. 

Pada pemeriksaan dermatologis tampak lesi multipel, sebagian besar konfluens 

dengan bentuk tidak teratur, batas sebagian tegas, sebagian datar dengan kulit dan 

kering, berupa papula sewarna kulit, makula hiperpigmentasi, makula hipopigmentasi, 

serta skar eutrofi. Pada pemeriksaan oftalmologi didapatkan visus mata kanan 1.0 

dan visus mata kiri 1/300; gerak kedua bola mata normal ke segala arah; TIO per 

palpasi normal pada kedua mata. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan dalam 

batas normal; sedangkan pada segmen anterior mata kiri ditemukan ulkus kornea 

berukuran 6,7 x 5,2 mm, melting, edema dengan infiltrat stroma dan bayangan 

iris. Pemeriksaan USG mata kiri menunjukkan hasil dalam batas normal.  

Pasien didiagnosis dengan ulkus kornea impending perforasi OS post-HZO dan 

diberikan asiklovir tablet 5 x 800 mg, asiklovir salep mata 5x/hari pada mata kiri, 

levofloxacin tetes mata 6x/hari, dan lubrikan tetes mata 8x/hari. Pasien kemudian 

dikonsulkan ke unit Infeksi-Imunologi dan diberikan terapi tambahan homatropine 

2% tetes mata 3x/hari dan direncanakan untuk tindakan operasi transplantasi membran 

amnion dan lenticule patch graft pada mata kiri. Prognosis pada pasien ini dubia. 

Gambar 2. Temuan klinis pasien dengan lesi HZO dan site marking pra-operasi mata kiri (kiri); 
ulkus kornea dengan prolaps iris (tengah); dan pasca operasi transplantasi membran 
amnion dan lenticule patch graft (kanan) 

	



	 6 

Satu hari sebelum operasi (24 September 2017), didapatkan visus mata kiri 

1/300 dan ulkus kornea berukuran 4,4 x 4,7 mm disertai dengan prolaps iris. 

Operasi dilaksanakan pada 25 September 2017 dan dilakukan pemeriksaan 

laboratorium imunologi. Satu hari pasca operasi, didapatkan visus mata kiri 1/300 

serta graft dan hecting intak pada kornea mata kiri. 

Hasil pemeriksaan imunologi pasca operasi menunjukkan antibodi HIV negatif; 

CD4 917 sel/µl; IgG anti-toxoplasma 309,56 IU/ml; IgM anti-CMV 19,0; IgG 

anti-CMV 13,3; IgG anti-HSV tipe-1 1,5; dan IgM anti-HSV tipe-2 2,0. Namun, 

menurut hasil kontrol pasien pada Departemen Ilmu Kesehatan Anak, tidak 

ditemukan adanya tanda-tanda infeksi CMV. Klinis infeksi CMV pada mata 

belum dapat ditegakkan karena segmen posterior sulit untuk dinilai. 

 

III. Diskusi 

Keratopati neurotropik adalah penyakit degeneratif epitel kornea yang disebabkan 

oleh kerusakan nervus trigeminal (inervasi epitel kornea). Kornea merupakan 

jaringan dengan inervasi terbanyak pada tubuh manusia. Bonini et al menyatakan 

bahwa inervasi kornea 40 kali lebih banyak dibanding pulpa gigi dan 400 kali 

lebih banyak dibanding kulit. Nervus sensoris kornea memegang peranan penting 

dalam menjaga integritas anatomi, transparansi, dan fungsi kornea, khususnya 

epitel. Infeksi herpes dapat menyebabkan kerusakan sel ganglion dan serabut 

sensoris ganglion. Dikatakan bahwa keratopati neurotropik pada HZO disebabkan 

oleh anestesi akibat ganglionitis trigeminal VZV dan kerusakan nukleus 

mesensefalon/pons, serta defisiensi air mata akibat berkurangnya refleks naso-

lakrimalis dan refleks mengedip. Komplikasi bedah saraf dapat merusak bagian 

intrakranial nervus trigeminal. Penyakit sistemik, seperti diabetes mellitus, dapat 

menyebabkan neuropati nervus sensoris kornea.2,4,6-8 

 

Keratopati neurotopik tidak memiliki tanda dan gejala yang spesifik. Manifestasi 

klinis yang ditimbulkan bervariasi, mulai dari keratopati pungtata superfisial, erosi 

epitel, dellen, serpihan kecil dari epitel kering (bercak Gaule), skar stroma, dan 

PED (persistant epithelial defects). Beberapa pasien dapat memiliki tanda dan 
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gejala sindrom mata kering (dry eyes), dengan penurunan sekresi air mata akibat 

gangguan refleks air mata. Defek epitel persisten (PED) merupakan kondisi yang 

cukup menimbulkan masalah karena berhubungan dengan hilangnya regulasi 

neural, defisiensi faktor neurotropik, dan hipolakrimasi. Lebih jauh lagi, PED dapat 

menyebabkan ulkus kornea sebagai dampak dari degradasi berlebih kolagen 

stroma.1 

Pada kedua kasus, keluhan muncul saat pasien terkena herpes zoster oftalmikus 

(HZO). Kedua pasien memiliki riwayat mata merah dan buram yang muncul 

bersamaan dengan ruam kemerahan pada daerah dahi dan hidung disertai lenting-

Tabel 3.1. Etiologi keratopati neurotropik 

(Dikutip dari Yanai et al1 dan Manteli et al4) 
Sistemik Genetik Sindrom Riley-Day (disautonomia 

familial 
Sindrom Goldenhar-Gorlin 
Sindrom Möbius 
Sindrom Adie 
Hipoesthesi kornea familial 
Anesthesia trigeminal familial 
Insensitivitas kongenital terhadap 

nyeri dengan anhidrosis 
Lainnya Diabetes mellitus 

Sklerosis multipel 
Lepra 
Defisiensi vitamin A 
Usia lanjut 

Sistem saraf Tindakan bedah saraf untuk Neuroma akustik 
Meningioma 
Neuralgia trigeminal 

Lainnya Aneurisma 
Stroke 
Neoplasma 
Trauma fasial 

Permukaan okular Infeksi Herpes simpleks 
Herpes zoster 

Trauma Trauma kimia: asam atau basa 
Trauma fisik: trauma atau inflamasi 

kronis, penggunaan lensa kontak 
Bedah: LASIK, insisi kornea, 

penetrating keratoplasty atau 
lamellar (trauma nervus siliaris) 

Obat-obatan Penyalahgunaan anestesi topikal 
Toksisitas timolol, betaxolol, 

natrium diklofenak, trifluridine, 
atau sulfasetamid 

Distrofi Lattice 
Granular 

Neoplasia Neoplasia orbita 
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lenting kecil yang terasa panas dan perih. Pasien pertama juga mengeluhkan nyeri 

pada mata kananya dan ditemukan sindrom mata kering, sensitivitas kornea yang 

menurun, ulkus kornea yang luas, dan penipisan dan penonjolan kornea serta 

melting. Pasien II tidak mengeluhkan nyeri tetapi pada pemeriksaan oftalmologis 

didapatkan ulkus kornea perforasi. Menurut klasifikasi Mackie, kedua pasien 

tersebut telah berada dalam tahap III keratopati neurotropik. 

Keratopati neurotropik merupakan komplikasi kronis dari HZO, dimana onset 

HZO umumnya terjadi pada usia 50-59 tahun. Yawn et al melaporkan bahwa 

insidensi zoster meningkat pada usia di atas 50 tahun, dengan onset pada usia 

rata-rata 59,4 tahun dan 68% kasus terjadi di atas usia 50 tahun ke atas. Hal ini 

sesuai dengan kasus I, yaitu pasien berusia 59 tahun. Insidensi meningkat seiring 

bertambahnya usia, dengan angka tertinggi pada individu yang berusia di atas 80 

tahun, pasien dengan riwayat penyakit keganasan, infeksi HIV, atau riwayat 

transplantasi. Ghaznawi et al melaporkan bahwa risiko infeksi kornea sekunder 

juga meningkat pada usia lanjut. Hal tersebut sesuai dengan pasien pertama yang 

juga didagnosis dengan infeksi sekunder. Herpes zoster tidak lazim terjadi pada 

usia di bawah 40 tahun tanpa riwayat immunocompromised, seperti pada pasien 

kasus II yang masih berusia 13 tahun. Freitas et al melaporkan bahwa zoster pada 

anak-anak tidak selalu berkaitan dengan immunodeficiency, penyakit keganasan, 

atau infeksi HIV. Insidensi zoster pada anak lebih sedikit terjadi pada pasien yang 

pernah menerima vaksinasi varicella dibanding pada pasien yang mengalami 

infeksi varicella. Pada pasien kedua, immunodeficiency masih belum dapat 

disingkirkan.5,9-12 

Diagnosis dini, pengobatan berdasarkan tingkat keparahan, dan monitor penuh 

terhadap pasien keratitis neurotropik merupakan hal yang penting untuk mencapai 

penyembuhan epitel dan mencegah progresi kerusakan kornea, karena perburukan 

keratitis neurotropik sering asimptomatik. Terapi ideal keratitis neurotropik 

adalah terapi yang dapat memperbaiki inervasi trigeminal kornea agar pasokan 

nutrisi nervus kornea dapat kembali serta perbaikan dan penyembuhan kornea 

dapat terstimulasi. Namun, saat ini, terapi yang tersedia terbatas pada penyembuhan 

kornea untuk mencegah perburukan kerusakan kornea.2,13 
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Manajemen ideal keratopati neurotropik adalah regenerasi serabut nervus 

trigeminal, tetapi hingga saat ini terapi untuk memulihkan kondisi ini belum ada. 

Saat ini, pendekatan terapeutik keratitis neurotropik didasarkan pada tingkat 

kerusakan kornea. Pada semua tahap, direkomendasikan untuk memberhentikan 

semua pengobatan topikal untuk menghindari toksisitas obat topikal pada epitel 

kornea. Air mata buatan bebas pengawet digunakan untuk memperbaiki lubrikasi 

dan menyokong lapisan air mata. Penggunaan antibiotik topikal profilaksis harus 

dipertimbangkan untuk mencegah superinfeksi akibat adanya defek epitel. Pasien 

dengan HZO harus diterapi dengan antiviral oral dalam 72 jam setelah onset rash; 

tetapi jika lesi masih ada, terapi masih dapat berguna. Antiviral oral dapat 

diberikan selama 7 hari.1,13,14 

Lavaju et al melaporkan bahwa serum autologous terbukti bermanfaat dalam 

manajemen kelainan permukaan okular, termasuk PED dan keratopati neurotropik 

karena mengandung beberapa faktor penting yang dibutuhkan untuk proliferasi, 

migrasi, dan maturasi sel epitel kornea. Insulin-like growth factor, substansi P, 

dan nerve growth factor (NGF) pada serum (yang tidak ditemukan pada sampel 

air mata normal) memiliki faktor neurotropik yang dapat membantu penyembuhan 

permukaan okular. Perlu diingat bahwa lesi keratopati neurotropik bersifat steril 

Tabel 3.2. Manajemen keratitis neurotropik berdasarkan tingkat klinis 

(Dikutip dari Semeraro et al3) 
Tahap Temuan Klinis Manajemen 
I Iregularitas dan hiperplasia kornea 

Sebaran permukaan kecil epitel kering (bercak 
Gaule) 
Keratopati pungtata superfisial 
Pewarnaan Rose bengal pada konjungtiva 
inferior 
Peningkatan viskositas air mata 
Penurunan tear break-up time 
Neovaskularisasi superfisial 
Skar stroma 
Dellen 

Penghentian seluruh pengobatan topikal 
Gunakan air mata buatan bebas pengawet 
Pengobatan berdasarkan penyakit permukaan 
okular 

II Defek epitel persisten 
Lipatan membran Descemet dan edema stroma 
Reaksi inflamasi kamera okuli anterior dengan 
hipopion (jarang) 

Lensa kontak terapeutik kornea atau sklera 
Tarsorafi 
Pegas palpebra, injeksi toksin botulinum A 

III Ulkus kornea 
Perforasi kornea 
Corneal stromal melting 

Perekat sianoakrilat dengan lensa kontak 
pelindung 
Flap konjungtiva atau tarsorafi 
Lamellar atau penetrating keratoplasty 
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atau non-infektif, sehingga penggunaan antibiotik topikal hanya sebagai preventif.4,8,15 

Kedua pasien mendapatkan terapi asiklovir oral, antibiotik topikal, dan air 

mata buatan, tetapi tidak mengalami perbaikan. Pasien pertama didapatkan visus 

yang tidak membaik (LP) dan kornea mengalami thinning serta melting, hingga 

akhirnya pasien menjalani eviserasi mata kanan; sedangkan pada pasien kedua 

ditemukan perforasi kornea sehingga dilakukan operasi lenticule patch graft dan 

transplantasi membran amnion. Visus pasca operasi masih 1/300 (hand movement). 

Mentelli et al mengatakan bahwa tindakan bedah pada anak-anak harus di-

hindari karena tidak akan memberikan perbaikan fungsi visual, namun dapat di-

lakukan pada kasus refrakter atau kasus dengan progresivitas cepat ke arah 

penipisan stroma. Transplantasi membran amnion saat ini banyak digunakan 

dalam rekonstruksi permuksaan okular, terutama pada kasus emergensi dengan 

lisis stroma yang aktif. Membran amnion membantu proses reepitelisasi dan 

menekan inflamasi. Margo et al melaporkan bahwa angka keberhasilan penyembuhan 

epitel dalam 2 bulan pertama sebesar 87,5% pada kelompok keratitis neurotropik, 

namun rekurensi ulkus juga tinggi.4,16 

Tindakan bedah lainnya yang dapat dilakukan antara lain tarsorafi, flap 

konjungtiva, keratoplasti, serta keratoprostesis. Tarsorafi dan flap konjungtiva 

merupakan prosedur yang efektif untuk memperbaiki penyembuhan kornea, tetapi 

memiliki dampak kosmetik dan fungsi visual yang buruk. Perforasi kornea 

berukuran <3 mm dapat ditangani dengan penggunaan lem sianoakrilat pada 

lokasi perforasi, diikuti dengan penggunaan lensa kontak pelindung. Keratoplasti 

dapat dilakukan pada kasus dengan defek yang luas, namun angka keberhasilan 

transplantasi kornea pada pasien keratopati neurotropik sangat rendah dan dapat 

memberikan hasil yang lebih buruk karena kurangnya kandungan tropik sehingga 

berisiko untuk penyembuhan luka yang buruk dan rekurensi PED atau ulkus. 

Keratoprostesis (Boston Kpro-1) merupakan bentuk lain dari keratoplasti yang 

dapat dilakukan pada keratopati neurotropik dan merupakan pilihan terakhir untuk 

pemulihan fungsi visual setelah kegagalan transplantasi atau defisiensi sel punca 

limbal terjadi; akan tetapi, Kpro-1 pada herpes zoster tidak memberikan hasil 

yang memuaskan.2-4,16,17 
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Prognosis keratitis neurotropik bergantung pada banyak faktor, termasuk 

penyebab spesifik dibalik gangguan sensitivitas kornea, derajat hipo/anesthesia 

kornea, dan hubungan dengan penyakit permukaan okular lainnya seperti mata 

kering, keratitis eksposure, dan defisiensi sel punca limbal. Prognosis pasien 

pertama ad malam, sedangkan prognosis pasien kedua dubia. Seluruh terapi saat 

ini, mulai dari lubrikan okular intensif, lensa kontak terapeutik, hingga tetes mata 

serum autologous bermanfaat untuk mencegah dan menghambat progresi penyakit 

tahap 1 atau tahap 2 awal. Jika defek epitel luas atau ulkus kornea neurotropik 

sudah terjadi, tindakan bedah dibutuhkan untuk mencegah terjadinya perforasi.4,5 

 

IV. Kesimpulan 

Keratopati neurotropik merupakan kondisi serius yang sulit untuk ditangani. 

Etiologi harus diidentifikasi dan ditata laksana dengan baik. Manajemen 

keratopati neurotropik cukup menantang dan prognosisnya bergantung pada 

tingkat keparahan penyakit. Saat ini, pendekatan terapi bertujuan untuk 

mengembalikan fungsi regenerasi epitel kornea dan membutuhkan terapi jangka 

panjang. 
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