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I. Pendahuluan  

     Keratitis marginal merupakan salah satu kelainan kornea yang sering dijumpai. 

Keratitis marginal dapat disebabkan oleh infeksi Herpes simplex virus (HSV) yang 

dapat berkembang menjadi keratitis HSV. Keratitis HSV merupakan penyebab 

tersering kebutaan karena penyakit kornea di negara maju. Keratitis HSV 

merupakan 10% penyebab dilakukannya transplantasi kornea di Inggris antara 

tahun 1987 sampai 1991. Keratitis marginal juga dapat disebabkan oleh reaksi 

hipersensitifitas terhadap antigen bakteri stafilokokus. Sebuah studi menunjukkan 

bahwa pada 200 kasus ulkus di kornea marginal, 156 kasus merupakan 

konjungtivitis catarrhal kronis, dan pada 133 kasus didapatkan stafilokokus yang 

diisolasi dari konjungtiva dan lid margin.1,2,3  

     Kelainan kornea perifer memiliki cakupan diagnosis yang luas. Kita perlu 

mengenali kelainan kornea perifer untuk dapat mendiagnosis keratitis marginal. 

Sari kepustakaan ini akan membahas tentang cara mendiagnosis keratitis marginal 

dan diagnosis banding dari kelainan kornea perifer. 

 

II. Perbedaan Anatomi Kornea Perifer dengan Kornea Sentral 

     Kornea perifer yaitu zona transisi antara kornea dan sklera. Kornea perifer 

memiliki anatomi yang berbeda dengan kornea sentral. Kornea perifer memiliki 

ketebalan 1 mm, sedangkan kornea sentral memiliki ketebalan 0,5 mm. Sel punca 

epitel banyak terdapat di kornea perifer, dan hanya sedikit di kornea sentral. Sel-sel 

kolagen tidak tersusun teratur di kornea perifer, sedangkan sel-sel kolagen tersusun 

secara teratur di kornea sentral. Nutrisi kornea perifer berasal dari pembuluh darah 

kapiler di limbus, sedangkan nutrisi kornea sentral berasal dari lapisan air mata dan 

aqueous humor. Kornea perifer memiliki akses ke pembuluh darah dan pembuluh 

limfatik, sedangkan kornea sentral tidak memiliki akses ke pembuluh darah dan 

pembuluh limfatik. Kornea perifer memiliki innervasi yang sedikit dan kurang 

sensitif, sedangkan kornea sentral memiliki innervasi yang banyak dan sangat 

sensitif. Anatomi kornea perifer yang berbeda dengan anatomi kornea sentral 
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membuat kornea perifer lebih mudah terkena gangguan hipersensitifitas, gangguan 

autoimun, gangguan metabolik, dan degenerasi perifer non inflamasi.2,4 

 

III. Keratitis Marginal 

     Keratitis marginal merupakan kelainan korne perifer dengan gambaran klinis 

infiltrasi atau ulkus di kornea perifer dimana terdapat daerah yang jernih antara lesi 

dan limbus. Keratitis marginal dapat disebabkan oleh infeksi HSV dan reaksi 

hipersensitifitas terhadap bakteri stafilokokus. Keratitis marginal HSV dan keratitis 

marginal stafilokokus memiliki tatalaksana yang berbeda, sehingga memerlukan 

pemeriksaan klinis dan diagnosis yang tepat.2,3 

3.1 Keratitis Marginal HSV 

     Infeksi HSV merupakan salah satu penyebab tersering dari gangguan pada 

kornea. Infeksi HSV pada mata dapat memberikan gambaran klinis yang beragam. 

Infeksi HSV pada kornea dapat memberikan manifestasi di epitel, stroma dan 

endotel. Infeksi HSV pada epitel kornea dapat bermanifestasi berupa vesikel 

kornea, ulkus dendritik, ulkus geografikan, dan keratitis marginal.2,5  

     Keratitis marginal HSV  dihasilkan oleh infeksi  virus yang aktif. Keratitis HSV 

yang terletak di kornea marginal memberi gambaran yang berbeda dengan yang 

terletak di kornea sentral. Lesi di kornea marginal memberi gambaran injeksi siliar, 

infiltrat stroma dan neovaskularisasi di sekitar lesi lebih awal daripada lesi di kornea 

sentral. Pasien dengan keratitis HSV yang lesinya terletak di marginal memberikan 

gambaran inflamasi yang lebih berat, durasi yang lebih lama dan lebih sulit diterapi 

dibandingkan lesi yang terletak di kornea sentral.5,6,7 

     Gejala yang dirasakan pasien antara lain sensasi benda asing, fotofobia, mata 

merah, nyeri dan buram. Tanda yang didapatkan pada pemeriksaan antara lain 

keratitis pungtata superfisial atau defek epitel, injeksi siliar, neovaskularisasi, 

kemudian diikuti adanya  infiltrat stroma pada daerah yang terkena.7,8   
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Gambar 2.1 Keratitis Marginal HSV 

               Dikutip dari : Holland5 

      

     Keratitis marginal HSV merupakan kondisi yang self limited, namun pemberian 

terapi dapat memperpendek durasi infeksi dan mengurangi komplikasi penyakit. 

Keratitis epitel diterapi dengan antivirus sistemik dan antivirus topikal. Pemberian 

antivirus sistemik dapat diberikan selama 7-10 hari dan kemudian dilanjutkan 

dengan pemberian dosis maintenance selama 1 tahun. Pemberian antivirus topikal 

dibatasi selama 2 minggu untuk mengurangi efek samping obat topikal. Keratitis 

stroma diterapi dengan pemberian steroid topikal yang disertai dengan pemberian 

antivirus untuk mengatasi penyebaran virus akibat pemberian steroid. Dosis steroid 

disesuaikan dengan inflamasi yang terjadi dan dilakukan tappering off jika 

inflamasi sudah membaik.7,10 

 

 3.2 Keratitis Marginal Stafilokokus 

     Keratitis marginal stafilokokus terjadi karena adanya respon imun terhadap 

antigen bakteri yang terdapat di kelopak mata. Reaksi yang terjadi termasuk reaksi 

hipersensitifitas tipe III yaitu reaksi komplek imun. Komplek imun di kornea perifer 

mengaktifkan komplemen dan merangsang netrofil menuju kornea marginal dan 

kemudian membentuk keratitis marginal. Lesi biasanya terletak 1-2 mm dari limbus 

sehingga terdapat daerah yang jernih antara lesi dan limbus. Hal ini diduga karena 

daerah kornea yang terletak 1-2 mm dari limbus memiliki rasio antigen antibodi 

yang kondusif untuk komplek imun yang besar dan inflammogenic.2,8,9 

     Pasien dengan keratitis marginal stafilokokus biasanya ditandai dengan nyeri, 

fotofobia, sensasi benda asing, dan disertai adanya injeksi konjungtiva. Gejala yang 
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dirasakan pasien umumnya ringan hingga sedang. Keratitis umumnya muncul di 

arah jam 2,4,8, dan 10, dimana lid margin mengenai limbus. Lesi biasanya disertai 

adanya lucid interval. Keratitis dapat bertambah besar dan terjadi pembentukan 

ulkus jika inflamasi berlanjut. Neovaskularisasi dapat timbul jika terjadi 

pembentukan ulkus. Perjalanan penyakit biasanya singkat, sekitar 2-3 minggu. 

Rekurensi dapat terjadi jika blefaritis tidak diterapi.7,8,9 

     Blefaritis yang disebabkan oleh stafilokokus memiliki 2 tipe. Tipe skuamosa 

memiliki ciri-ciri skuama yang keras dan mudah pecah. Tipe ulseratif memiliki ciri-

ciri krusta pada lid margin yang dapat menimbulkan ulkus jika dilepaskan. Tanda-

tanda blefaritis yang lain meliputi telangiektasis, madarosis, poliosis bulu mata, dan 

trikiasis. Bakteri yang paling sering dijumpai yaitu stafilokokus, sedangkan bakteri 

lain yang jarang dijumpai antara lain Moraxella, Haemophilus, dan 

Streptococcus.8,9 

     Terapi keratitis marginal stafilokokus meliputi 2 hal, yaitu mengurangi reaksi 

inflamasi dan mengurangi jumlah bakteri. Kortikosteroid topikal adalah terapi 

utama untuk mengurangi reaksi inflamasi. Kortikosteroid yang diberikan antara lain 

fluorometholone, loteprednol, dan prednisolon asetat. Pemberian antibiotik topikal 

diperlukan jika terdapat defek epitel. Eyelid hygiene dan antibiotik salep diberikan 

untuk mengurangi jumlah bakteri. Antibiotik sistemik dapat diberikan jika terjadi 

rekurensi atau jika terjadi disfungsi kelenjar meibom.2,8,9 

 

 

     

 

Gambar 3.1 Keratitis Marginal Stafilokokus 

                                                        Dikutip dari : Chung9 
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     Keratitis marginal stafilokokus dan flikten merupakan reaksi hipersensitifitas 

yang diinduksi oleh antigen mikroba. Keduanya memiliki patofisiologi yang mirip, 

dan harus dibedakan dari infeksi akut kornea sehingga tatalaksananya tepat. Flikten 

biasanya disebabkan oleh antigen bakteri stafilokokus dan biasanya terdapat di 

dekat limbus, di konjungtiva bulbar atau di kornea. Flikten bermanifestasi sebagai 

nodul inflamasi berbentuk kecil, bulat, terdapat elevasi, dan disertai pelebaran 

pembuluh darah yang hiperemis. Flikten biasanya menjadi nekrotik dan 

membentuk ulkus di tengah lesi dan kemudian menghilang 2-3 minggu kemudian. 

Flikten konjungtiva tidak membentuk sikatrik. Flikten kornea dapat terjadi 

rekurensi. Lesi flikten dapat bermigrasi ke kornea sentral dan dapat mempengaruhi 

penglihatan jika tidak diterapi. Flikten diterapi dengan mengurangi infeksi dan 

inflamasi yang terjadi. Infeksi diterapi dengan pemberian antibiotik dan inflamasi 

diterapi dengan pemberian steroid topikal.7,8,9  

 

    

Gambar 3.2 Flikten 

                                                                                    Dikutip dari : Kaufman2 

      

3.3 Diagnosis Banding Keratitis Marginal HSV dan Keratitis Marginal 

Stafilokokokus. 

     Keratitis marginal HSV relatif jarang terjadi dan sulit dibedakan dengan keratitis 

marginal stafilokokus. Keratitis marginal HSV yang diterapi sebagai keratitis 

marginal stafilokokus dengan pemberian antibiotik dan steroid dapat menyebabkan 

penyebaran lesi ke kornea sentral. Lesi di kornea sentral dapat berbentuk dendritik 

dan membantu penegakan diagnosis.2,5,9  
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     Keratitis marginal HSV dapat dibedakan dari keratitis marginal stafilokokus 

berdasarkan beberapa tampilan klinis. Pertama, keratitis marginal HSV 

bermanifestasi sebagai defek epitel disertai radang infiltrat stroma sedangkan 

keratitis marginal stafilokokus hanya bermanifestasi sebagai infiltrat stroma. Defek 

epitel pada keratitis marginal stafilokokus baru muncul jika inflamasi terus 

berlanjut dan tidak diterapi. Kedua, keratitis marginal HSV disertai dengan injeksi 

siliar yang berlanjut menjadi neovaskularisasi di sekitar infiltrat sedangkan pada 

keratitis marginal stafilokokus terdapat lucid interval  antara limbus dan infiltrat. 

Ketiga, keratitis marginal HSV berlanjut ke kornea sentral, sedangkan keratitis 

marginal stafilokokus berlanjut ke arah sirkumferensial. Keempat, keratitis 

marginal HSV biasanya tidak disertai blefaritis sedangkan keratitis marginal 

stafilokokus hampir selalu disertai blefaritis. Terakhir, keratitis marginal HSV 

dapat terjadi di semua meridian sedangkan keratitis marginal stafilokokus biasanya 

terjadi di arah jam 2,4,8, dan 10 dimana kelopak mata bersentuhan dengan 

kornea.5,7,8,11  

 

IV. Kelainan Kornea Perifer sebagai Diagnosis Banding Keratitis Marginal 

4.1 Peripheral Ulcerative Keratitis (PUK) 

     PUK adalah penipisan lapisan kornea perifer yang disebabkan oleh penyakit 

inflamasi. PUK terjadi karena reaksi autoimun karena pada pasien PUK dapat 

ditemukan adanya penyakit autoimun dan dapat juga terjadi karena reaksi 

hipersensitivitas terhadap antigen di kornea. Pasien mengeluh nyeri, mata merah, 

fotofobia, dan tajam penglihatan menurun. PUK ditandai dengan lesi kornea perifer 

berbentuk bulan sabit. Degradasi stroma dan defek epitel dapat terjadi pada lesi. 

Lesi dapat disertai skleritis. Manajemen terapi dilakukan dengan meminimalisir 

inflamasi, mencegah infeksi, dan mempercepat penyembuhan ulkus.1,2,7 

 



7 
 

 
 

    

Gambar 4.1 Peripheral Ulcerative Keratitis 

                                                          Dikutip dari : Kaufman1 

 

4.2 Ulkus Mooren 

     Ulkus mooren adalah keratitis perifer yang bersifat kronis dan nyeri. 

Patogenesisnya diduga dari proses autoimun. Pada ulkus mooren tidak terdapat 

infeksi atau penyakit sistemik yang dapat menyebabkan ulkus kornea. Ulkus 

mooren terdiri dari 2 tipe. Tipe pertama adalah tipe unilateral yang memiliki ciri-

ciri nyeri dan mengenai orang usia tua. Mata yang terkena terlihat merah, tetapi 

inflamasi tidak melebihi 3 mm dari limbus. Ulkus bersifat tidak progresif dan 

memiliki respon yang baik terhadap terapi.1,2,7,8 

      Tipe yang kedua adalah tipe bilateral yang memiliki ciri-ciri sangat nyeri dan 

mengenai orang usia muda. Ulkus bersifat agresif dan membutuhkan terapi 

imunosupresan sistemik. Tipe bilateral memiliki prognosis yang lebih buruk. Ulkus 

mooren ditatalaksana dengan step wise therapy. Step wise therapy meliputi 

pemberian steroid topikal, reseksi konjungtiva, dan keratoplasti.2,8   

 

      

Gambar 4.2 Ulkus Mooren 

                                 Dikutip dari : Kaufman1 



8 
 

 
 

4.3 Terrien’s Marginal Degeneration 

     Terrien’s marginal degeneration merupakan penipisan kornea perifer yang 

umumnya bersifat tidak nyeri, progresifitasnya lambat, dan tidak terjadi defek 

epitel. Terrien’s marginal degeneration  terdiri dari 2 tipe. Tipe pertama mengenai 

orang usia tua, tidak nyeri, asimptomatis, dan progresifitasnya lambat. Tipe kedua 

mengenai orang usia muda dan inflamasinya lebih hebat. Tanda-tandanya 

memperlihatkan penipisan stroma dengan epitel yang intak, adanya 

neovaskularisasi superfisial, dan adanya lemak di tepi lesi. Pasien mengeluh buram 

karena terjadi astigmatisma against the rule atau astigmatisma oblique. Manajemen 

terapi meliputi pemberian kacamata atau lensa kontak untuk mengatasi 

astigmatisma, dan keratoplasti untuk mengatasi penipisan kornea.1,2,7,12 

 

            

 

Gambar 4.3 Terrien’s Marginal Degeneration 

                                                       Dikutip dari : Risma13 

     

4.4 Dellen 

     Dellen merupakan penipisan kornea perifer karena kekurangan hidrasi oleh air 

mata akibat adanya elevasi di struktur sekitarnya. Elevasi struktur di sekitar kornea 

perifer menyebabkan bagian yang berdekatan dengan limbus tidak terhidrasi ketika 

berkedip. Dellen dapat disebabkan oleh  pterigium, pinguekula, kemosis 

konjungtiva, atau bleb yang besar. Dellen juga dapat terjadi di sklera, misalnya 

karena bare sklera setelah eksisi pterigium. Dellen diterapi dengan pemberian air 
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mata buatan dan mengurangi elevasi di tepi limbus. Dellen dapat menyebabkan 

infeksi dan perforasi lebih lanjut jika permukaan kornea menjadi terlalu tipis.2,7,8,14 

 

   

 

Gambar 4.4 Dellen 

                                            Dikutip dari : Kaufman2 

 

 

V. Kesimpulan 

     Keratitis marginal dapat disebabkan oleh infeksi HSV dan reaksi imun terhadap 

stafilokokus. Keduanya memiliki tatalaksana yang berbeda sehingga perlu 

didiagnosis dengan baik. Keratitis marginal juga perlu dibedakan dengan kelainan 

kornea perifer. Kelainan kornea perifer memiliki beberapa diagnosis banding 

dengan gambaran klinis yang berbeda. Pengenalan terhadap kelainan kornea perifer 

dapat membantu diagnosis yang tepat sehingga manajemen penyakit dapat 

dilakukan dengan baik.  
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