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I. Pendahuluan 

     Penetrating keratoplasty masih menjadi prosedur yang paling sering digunakan pada prosedur 

transplantasi jaringan dengan jumlah tindakan sekitar 35.000 kasus per tahunnya di Amerika. 

Manajemen post-operasi dari graft kornea penting dalam menentukan outcome jangka panjang dari 

keberhasilan operasi  Survival jangka panjang dari graft dipengaruhi oleh ukuran graft, hilangnya 

sel endotel yang progresif, kekambuhan penyakit, glaukoma, infeksi, ocular surface disease, dan 

risiko rejeksi. Keberhasilan prosedur transplantasi kornea yang lebih baik dibandingkan 

transplantasi organ lain disebabkan oleh adanya immune privillege dan jaringan kornea yang 

avaskular. Metode dan teknologi bedah yang berkembang juga meningkatkan keberhasilan serta 

menurunkan komplikasi intraoperatif.1-4 

     Indikasi preoperatif dan faktor risiko pada pasien tertentu perlu dipertimbangkan oleh operator 

bedah dan pasien dalam perencanaan perawatan post operasi. Hal yang perlu diperhatikan adalah 

pencegahan, deteksi awal, dan tatalaksana komplikasi dengan cara edukasi pasien, evaluasi dari 

gejala awal yang muncul, manajemen kondisi sistemik yang berhubungan dengan mata, dan 

perawatan post-operasi yang efektif.3,4 

     Sari kepustakaan ini bertujuan untuk membahas manajemen follow-up pasca bedah keratoplasti 

tembus dan manajemen infeksi, manajemen komplikasi, serta manajemen rejeksi post-keratoplasti 

tembus. 

 

II. Keratoplasti tembus (penetrating keratoplasty)  

     Keratoplasti tembus adalah suatu prosedur transplantasi dimana keseluruhan lapisan jaringan 

kornea resipien digantikan oleh jaringan kornea donor. Sasaran dari prosedur ini  antara lain untuk 

membuat kornea bagian sentral / aksis visual yang jernih, meminimalkan kelainan refraksi akibat 

distorsi kornea yang berat, memberikan manfaat tektonik, dan eliminasi infeksi. Keratoplasti 

tembus menjadi gold standar prosedur transplantasi selama 70 tahun terakhir. Beberapa dekade 

belakangan ini terjadi suatu peralihan tren dari keratoplasti tembus ke prosedur kornea partial-

thickness dengan sasaran hanya memperbaiki lapisan kornea yang mengalami kerusakan. 

Keratoplasti endotelial telah mengambil alih keratoplasti tembus sebagai prosedur pilihan pada 

kerusakan sel endotel yang simtomatik, sedangkan keratoplasti lamelar anterior menjadi prosedur 

pilihan untuk keratokonus, distrofi stromal, dan sikatrik kornea. Indikasi dari keratoplasti tembus 

dapat dibagi menjadi optikal, tektonik, terapeutik. Indikasi optikal antara lain pada kasus bullous 
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keratopathy, keratoconus, graft ulang karena rejeksi allograft, keratoglobus, degenerasi, distrofi, 

sikatriks, opasitas kongenital, trauma kimia, faktor refraktif. Indikasi tektonik dimana kornea 

donor digunakan untuk memperbaiki anatomi dan integritas bola mata, sebagai contoh pada kasus 

descemetocele, corneal stromal thinning , perforasi kornea. Indikasi terapeutik dimana intervensi 

pembedahan dilakukan saat respon terapi gagal dan infeksi semakin berlanjut.1,2  

      

III. Follow-up pasca bedah 

     Manajemen follow-up pasien post keratoplasti pada pembahasan ini dibagi menjadi 4 tahap 

yaitu 24 jam pertama post-operasi (immediate), 1 sampai 7 hari post-operasi (early), 1 minggu 

sampai 12 minggu post-operasi, dan setelah 3 bulan post-operasi.1,4 

 

3.1 Dua puluh empat jam pertama post-operasi (immediate) 

     Perawatan dalam 24 jam pertama fokus pada integritas luka, pencegahan infeksi, kemungkinan 

peningkatan tekanan intraokular, dan kenyamanan pasien. Pemeriksaan yang perlu diperhatikan 

pada tahap ini antara lain adalah tajam penglihatan, derajat nyeri, dan pemeriksaan slit lamp. 

Pemeriksaan slit lamp yang perlu dicari adalah apakah ada kebocoran luka, edema stroma, kamera 

okuli anterior yang dangkal, bentuk pupil, dan tanda-tanda awal infeksi atau endoftalmitis. 

Pemberian obat topikal diperlukan seperti antibiotik dan steroid. Antibiotik tetes mata golongan 

fluorokuinolon dengan dosis 4 kali sehari sampai epitel membaik atau biasanya dalam 7-14 hari. 

Penggunaan topikal steroid seperti Fluorometholone acetate 0.1% atau prednicolone acetate  1% 

biasa diberikan 4-6 kali sehari. Antibiotik yang ideal adalah yang berspektrum luas, memiliki efek 

bakterisidal, toksisitas rendah, serta memiliki potensi, solubilitas, dan dapat mencapai kadar yang 

ideal. Generasi baru dari golongan fluorokuinolon dapat memberikan kombinasi terbaik dari sifat-

sifat tersebut. Salah satu yang menjadi pilihan adalah moxifloxacin 0.5% atau gatifloxacin 0.3% 

topikal. Obat ini dikombinasikan dengan injeksi subkonjungtiva dari cefazolin atau ceftazidime 

untuk memberikan efek maksimal terhadap bakteri gram-positif, dimana kebanyakan infeksi post-

operasi disebabkan oleh bakteri tersebut. Fluorokuinolon oral juga dapat dipertimbangkan pada 

kasus risiko tinggi seperti prostesis pada pada mata sebelahnya, trauma penetrasi, dan prosedur 

combined seperti vitrektomi.1,4 

     Obat antiglaukoma profilaksis diberikan khususnya pada prosedur penetrating keratoplasty 

yang dikombinasi dengan operasi katarak, vitrektomi, sinekiolisis, dan penggunaan viscoelastic 
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material yang banyak. Pasien dengan riwayat glaukoma memiliki risiko tinggi untuk terjadinya 

hipertensi okular post operasi sehingga obat-obatan glaukoma sebelumnya tetap dilanjutkan dan 

ditambah dengan miotik intrakameral saat operasi dan inhibitor karbonik anhidrase sistemik. 

Peningkatan tekanan intraokular yang signifikan dapat terjadi dalam beberapa jam setelah operasi 

dan pasien dengan risiko tinggi atau pasien dengan nyeri dan nausea perlu dievaluasi di hari operasi 

tersebut. Pressure patch dan eye shield perlu dipasang setelah operasi. Pemakaian eye shield saat 

tidur dianjurkan selama 4-6 minggu dan posisi tidur sedikit elevasi.1-4 

     Steroid sistemik sering digunakan pada kasus risiko tinggi post-operasi dengan dosis 1 mg per 

kilogram berat badan per hari selama 5 sampai 7 hari. Asiklovir sebagai dosis profilaksis 400 mg 

dua hari sekali atau valacyclovir 500 mg satu kali sehari diberikan pada kasus dengan riwayat 

infeksi herpetic dan stromal kreatitis.1-4 

      

3.2 Satu sampai 7 hari post-operasi  

     Manajemen post-keratoplasti pada pasien tahap ini fokus pada perbaikan dari epitelium kornea, 

penanganan inflamasi, pencegahan infeksi, penanganan terhadap komplikasi yang terjadi. 

Penyakit pada kelopak mata atau adanya penyakit eksternal mata perlu menjadi perhatian khusus. 

Lagoftalmos ringan dapat diberikan gel atau ointment. Kasus lagoftalmos yang lebih berat dapat 

dilakukan tarrsoraphy.1,3,5 

     Penilaian luka operasi, tingkat edema kornea, reaksi pada kamera okuli anterior, dan keadaan 

menyeluruh dari segmen anterior penting utuk dievaluasi. Pemeriksaan dengan fluoresein dapat 

menggambarkan keadaan epitel kornea, wetting permukaan kornea, dan tegangan jahitan. 

Kebocoran humor akuos dapat dilihat dengan tes Seidel. Kebocoran luka operasi yang signifikan 

biasanya disertai dengan kamera okuli anterior yang dangkal, tekanan intraokular yang rendah, 

dan tes Seidel positif. Kasus yang lebih berat membutuhkan penyesuaian jahitan atau tambahan 

jahitan baru. Pasien dengan defek epitel harus dievaluasi pada hari pertama post operasi. Defek 

epitel yang baru dan tidak respon terhadap terapi biasa dapat disebabkan oleh herpes simpleks 

walaupun tanpa riwayat keratitis herpetik.1,3,5 

     Pasien dengan transplantasi kornea harus memberikan informasi secepatnya apabila mengalami 

gejala yang signifikan seperti nyeri yang bertambah, iritai, hilangnya penglihatan, dan 

bertambahnya injeksi okular pada 1 minggu pertama post-operasi. Endofalmitis post-keratoplasti 

memiliki memiliki angka kejadian yang hampir sama dengan post-operasi katarak. Deteksi awal 
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dan tatalaksana yang agresif dapat meningkatkan outcome yang lebih baik pada keadaan 

tersebut.1,3 

     

3.3 Satu sampai 12 minggu post operasi 

     Satu minggu sampai dengan 3 bulan post-keratoplasti merupakan periode dengan risiko tinggi 

untuk graft kornea. Perawatan pada tahap ini harus mengarah pada pencegahan rejeksi, infeksi, 

komplikasi cystoid macular edema, dan tatalaksana dari astigmatisme. Pemeriksaan perlu 

dilakukan teratur khususnya sampai epitel intak pada graft. Antibiotik topikal dihentikan apabila 

epitel telah intak. Steroid topikal dilanjutkan atau ditingkatkan sesuai keadaan inflamasi pada 

epitel kornea yang intak.1,4 

     Pemeriksaan pada 1 minggu setelah operasi penting untuk melihat adanya tanda awal 

endoftalmitis pada prosedur penetrating keratoplasty (PK). Tujuan pemberian antibiotik awal pada 

PK adalah untuk menangani adanya inoculum. Mayoritas patogen pada kasus awal endoftalmitis 

adalah gram-positif yang juga merupakan flora normal pada mata. Profilaksis awal terhadap 

endoftalmitis harus mengarah pada organisme tipe tersebut.1,4 

     Inflamasi post-operasi yang persisten atau suatu uveitis yang kambuh sulit dibedakan dengan 

endoftalmitis tahap awal. Outcome yang buruk pada kasus dengan endoftalmitis membuat operator 

harus waspada dan melakukan diagnosis dini dan terapi yang agresif pada kasus yang dicurigai. 

Komplikasi post-operatif harus menjadi fokus identifikasi pada setiap pemeriksaan. Tingkat 

edema pada graft dan lipat Descemet perlu didokumentasikan, endotelium diperiksa adanya 

keratik presipitat dan status sel endotel dapat diukur dengan spekular mikroskopi. Garis rejeksi 

epitel awalnya terdapat pada graft bagian perifer dan bermigrasi ke bagian tengah seiring waktu. 

Garis-garis ini terlihat seperti elevasi irreguler pada epitel dan dapat terwarnai dengan fluorosein 

atau rose Bengal. Garis rejeksi epitel biasanya terlihat pada kondisi mata yang relatif tenang atau 

inflamasi ringan, rata-rata sekitar 3 bulan post-operasi dan terjadi pada sekitar 14% dari kasus 

transplantasi kornea.1,3 

     Infiltrat subepitelial merupakan suatu komponen dari rejeksi graft yang terlihat sebagai infiltrat 

putih keabuan, dengan diameter sekitar 0,2-0,5 mm, dan terbatas pada donor kornea. Infiltrat 

subepitelial dilaporkan  pada 15% kasus dengan tranplantasi kornea. Pengobatan infiltrat 

subepitelial dengan steroid topikal membuat resolusi dari infiltrat.1,3 
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3.4 Setelah 3 bulan post-operasi 

     Perawatan setelah 3 bulan operasi terfokus pada rehabilitasi visual, manajemen komplikasi 

jangka panjang, dan pencegahan masalah iatrogenik. Hasil akhir dari tingkat kelainan refraksi 

merupakan ukuran keberhasilan dari tindakan transplantasi kornea. Koreksi dengan lensa kontak 

secara umum menjadi indikasi pada kasus afakia, torisitas yang tinggi, dan anisometropia. Lensa 

rigid gas-permeable (RGP) dapat memberikan keberhasilan perbaikan visual. Awal fitting RGP 

pada graft adalah dengan memasang base curve pada hasil keratometri yang paling mendatar 

dengan diameter lensa kontak yang sedikit lebih besar dari ukuran trefinasi kornea donor. Soft 

contact lens untuk pasien post-keratoplasti dipilih lensa yang memiliki permeabilitas oksigen yang 

tinggi (Dk) dengan base curve lebih datar dari hasil keratometri yang paling mendatar.1,4 

     Komplikasi iatrogenik dapat terjadi akibat pemakaian steroid topikal jangka panjang. Steroid 

ditambah dengan keadaan graft yang hypesthesia, meningkatkan risiko terjadinya infectious 

crystalline keratopathy dan infeksi lainnya dari patogen yang atipikal. Keratitis herpetik juga dapat 

terjadi walaupun tanpa adanya riwayat keratitis herpetik sebelumnya. Glaukoma dapat muncul 

atau menjadi diperberat dengan penggunaan steroid jangka panjang. Steroid topikal harus 

diturunkan dosisnya dan dihentikan sedini mungkin. Pelindung mata perlu untuk selalu dipakai 

terutama pada aktifitas dengan risiko tinggi. Pemeriksaan yang teratur dan komprehensif harus 

dianjurkan pada pasien untuk perawatan jangka panjang post-keratoplasti.1,4 

     

IV. Manajemen Infeksi Post-Keratoplasti Tembus 

     Infeksi yang terjadi post-transplantasi kornea dapat menjadi komplikasi yang serius dan 

dapat mengancam integritas graft. Patogen dapat masuk pada saat proses operasi maupun pada 

periode post-operasi. Pasien yang menjalani PK rentan terhadap infeksi karena mengalami 

perubahan sistem imun akibat penyakit yang telah diderita sebelumnya maupun karena 

penggunaan steroid pasca operasi. Infeksi terkait jahitan juga dapat terjadi. Infeksi dapat ditangani 

secara efektif dengan diagnosis dini dan tatalaksana yang sesuai. Berikut akan dibahas mengenai 

manajemen infeksi post-keratoplasti dengan keratitis mikrobial, suture abscess, infectious 

crystalline keratopathy, endophtalmitis, dan herpetic keratitis.1,3 
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4.1. Keratitis mikrobial 

Keratitis bakteri atau fungal pada periode awal pasca operasi dapat berasal dari donor yang 

terkontaminasi, eksisi inkomplit dari kornea host yang terinfeksi, atau mikroorganisme dari 

lingkungan. Manifestasi infeksi graft biasa timbul pada 24-48 jam pertama, yang ditandai dengan 

injeksi siliar, edema pada graft, sekret mukopurulen, serta infiltrat pada graft atau di sekitar 

jahitan. Faktor risiko terjadinya keratitis infeksius pasca operasi antara lain defek epitel persisten, 

penggunaan lensa kontak, jahitan yang longgar, terapi kortikosteroid, dan keratonjunctivitis sicca. 

Pemeriksaan dengan pewarnaan gram dan kultur sensitivitas harus dilakukan. Terapi dengan 

antibiotik spektrum luas harus dimulai sampai hasil kultur didapatkan. Jika infeksi pada graft 

meluas, graft harus diganti untuk mencegah endoftalmitis.1,7,8 

Patogen yang paling sering menyebabkan keratitis microbial post PK antara lain Streptococcus 

pneumoniae (27%), Staphylococcus aureus (20%), bakteri Gram negatif (20%), dan jamur (13%). 

Penanganan keratitis bakteri post PK dapat menggunakan fluorokuinolon generasi keempat. 

Antibiotik topikal fortifikasi dapat digunakan berupa kombinasi tetes mata cefazolin fortifikasi 33-

50 mg/mL atau vancomycin 25-50 mg/mL dan tobramycin fortifikasi 9.1-14 mg/mL yang 

diberikan tiap 30 menit dalam 24 jam pertama.1,7,8 

Kortikosteroid topikal harus dihentikan saat terjadi infeksi graft akut. Terapi dengan 

kortikosteroid dapat dilanjutkan, jika patogen sudah teridentifikasi dan dapat ditangani terutama 

ketika epitel telah intak. Dosis antibiotik topikal dapat diturunkan perlahan ketika infeksi pada 

graft menunjukkan perbaikan atau saat muncul tanda toksisitas dari antibiotik. Tanda toksisitas 

antibiotik antara lain defek epitel yang meluas, injeksi konjungtiva yang memburuk, dan kemosis 

dengan perbaikan infiltrat. Prognosis graft setelah terinfeksi cukup buruk. Prognosis tergantung 

pada jenis patogen, lokasi infiltrat, derajat keparahan infeksi, penyakit penyebab dan sistem 

pertahanan pasien termasuk fungsi lapisan air mata dan kelopak mata.1,7,8 

 

4.2 Suture abscess 

     Pemeriksaan pada tiap jahitan harus dilakukan pada setiap kontrol post-operasi. Jahitan yang 

longgar perlu dilepas karena dapat menjadi fokus infeksi. Jahitan dapat menjadi longgar karena 

cheese wiring  pada jaringan kornea, degradasi dari bahan benang, dan pengerutan luka. Pelepasan 

jahitan harus dilakukan dengan hati-hati dan mencegah bagian luar jahitan yang terpapar masuk 

ke bagian stroma.1,3 
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     Tatalaksana awal suture abscess sangat penting karena dapat mengarah pada terjadinya 

dehisensi luka, sikatriks, kegagalan graft, perforasi dan endoftlamitis. Jahitan yang  mengalami 

abses harus dibuang kemudian dilakukan scraping untuk sediaan apus, kultur,  dan sensivisitas. 

Benang jahitan tersebut juga dapat diletakkan pada agar thioglikolat untuk kultur. Antibiotik 

topikal fortifikasi spektrum luas harus diberikan dengan dosis intensif. Studi yang baru 

menyatakan penggunaan kortikosteroid topikal perlu diberikan lebih awal untuk mencegah rejeksi 

graft dan sikatriks. Intervensi bedah  dilakukan bila graft-host junction menjadi tidak stabil atau 

terjadi dehisensi luka. Jahitan tambahan dapat dilakukan untuk menstabilkan luka. Jahitan 

interupted dengan figure of eight atau matras horisontal perlu dicoba melibatkan jaringan yang 

sehat.1,3 

 

 

Gambar 1. Abses pada jahitan akibat infeksi staphylococcal. 
           Dikutip dari : Mannis1 

 

4.3 Endoftalmitis 

     Pasien dengan endoftalmitis akan menunjukkan gejala nyeri atau tidak nyaman setelah prosedur 

PK. Tanda klinis dari endoftalmitis meliputi adanya inflamasi dengan atau tanpa hipopion dan 

menurunnya refleks fundus. Tanda lainnya juga dapat muncul seperti terjadinya dehisensi luka 

kornea. Integritas luka transplantasi harus dinilai dengan tes Seidel. Ultrasonografi B-Scan juga 

perlu dilakukan. Sampling vitreous dan humor akuos harus diperiksa. Vitrektomi diagnostik atau 

aspirasi vitreus diakukan sebagai tambahan dari pemeriksaan sampling humor akuos karena kultur 
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vitreus dapat positif walaupun spesimen humor akuos memberikan hasil negatif. Spesimen yang 

didapat dari humor akuos dan vitreus dikultur pada media agar darah, agar coklat, dan agar 

Saboraud. Spesimen juga dilakukan pemeriksaan dengan pewarnaan gram dan Giemsa.1,3,8 

 

 

Gambar 2. Endoftalmitis post-keratoplasti. 

 Dikutip dari : Mannis1 

 

     Tatalaksana endoftalmitis menggunakan beberapa rute pemberian antibiotik. Injeksi 

vankomisin intraokular 1 mg dalam 0.1 mL dan ceftazidime 2.25 mg dalam 0.1 mL diberikan 

setelah vitrektomi diagnostik atau terapeutik. Pemberian injeksi intravitreal amfoterisin B 0.005 

mg dalam 0.1 mL  dilakukan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya elemen jamur. 

Penggunaan kortikosteroid intraokular sebagai terapi adjunct masih menjadi kontroversi. Suatu 

studi menyatakan bahwa intravitreal deksametasone sebagai terapi adjunct antibiotik intravitreal 

pada kasus yang dianggap endoftalmitis bakteri memberikan hasil yang baik dengan tajam 

penglihatan yang lebih baik pada kelompok yang diberikan steroid pada kasus endoftalmitis post 

operasi katarak. Antibiotik topikal fortifikasi spektrum luas diberikan dengan dosis intensif setiap 

jam. Siklopegik topikal juga bermanfaat pada keadaan inflamasi berat. Antibiotik intravena seperti 

vankomisin dan ceftazidim atau fluorokuinolon generasi keempat (untuk penetrasi vitreus yang 

baik) merupakan salah satu manajemen endoftalmitis yang penting. Terapi antibiotik disesuaikan 

juga dengan respon klinis dan hasil dari kultur dan sensifisitas. Manajemen endoftalmitis yang 

lebih terperinci perlu dibahas pada bahasan tersendiri. Studi dari Kloess menunjukkan outcome 

hanya 3% dari total dengan kasus endoftalmitis post PK yang dapat mencapai tajam penglihatan 

lebih baik dari 20/40.1,3,8 
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4.4. Infectious crystalline keratopathy (ICK)  

     Infectious crystalline keratopathy (ICK) merupakan suatu keadaan noninflamasi, kolonisasi 

bakteri intrastromal pada graft kornea. Tampilan klinisnya berupa infiltrat berwarna putih keabuan,  

mid-stromal branching, needle-like opacities pada graft berdekatan dengan jahitan. Diagnosis 

klinis dari ICK didapatkan adanya riwayat keratoplasti atau defek epitel, penggunaan steroid 

topikal, dan tampilan klinis dari lesi. Tatalaksana ICK membutuhkan evaluasi laboratorium seperti 

scrapping kornea untuk sediaan apus dan kultur. Streptococcus viridans merupakan organisme 

yang paling sering menjadi penyebab, tetapi organisme lainnya perlu dipertimbangkan. 

Polymerase Chain Reaction (PCR) dan DNA typing berguna sebagai alat deteksi dan identifikasi 

jenis patogen pada ICK. Lesi seringkali terlalu dalam untuk didapatkan dengan scraping sehingga 

pada keadaan ini perlu dilakukan biopsi kornea.1,10 

     Pengobatan ICK dimulai dengan antibiotik topikal fortifikasi yng diberikan dengan dosis 

intensif. Antibiotik untuk S. viridans antara lain topikal Penisilin G 333.000 units/mL, cefazolin  

33-50 mg/mL, atau vancomycin 25-50 mg/mL. Terapi juga disesuaikan dengan hasil kultur dan 

respon klinis. Terapi dengan laser Nd:YAG untuk merusak matriks glikosaminoglikan pelindung 

dari sekeliling organisme patogen penyebab ICK telah dilapokan pada kasus ICK yang tidak 

berespon dengan terapi agresif antibiotik topikal. Laser merusak matriks intrastromal sehingga 

memungkinkan meningkatnya penetrasi antibiotik.1,10 

 

 

Gambar 3. Infectious Crystalline Keratopathy pada graft kornea. 
       Dikutip dari : Mannis1 
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4.5. Keratitis Herpetik 

     Keratitis herpetik yang rekuren terjadi pada 10-25% pasien pada tahun pertama follow-up dan 

9-21.6% pada 2-5 tahun follow-up. Angka ini semakin tinggi pada pasien dengan pemakaian 

steroid topikal untuk terapi rejeksi graft tanpa antiviral profilaksis, dengan 15-28% pasien 

mengalami rekurensi pada tahun pertama follow-up dan 18-45% pada 2-5 tahun follow-up. 

Manifestasi klinisnya antara lain ulkus dendritik pada graft, ulkus geografik, dan infiltrasi stroma 

pada graft. Edema graft, neovaskularisasi, sikatrik, dan perforasi juga dapat terjadi.1,3,11 

     Risiko rekurensi dapat meningkat pada pemakaian topikal steroid tanpa penggunaan antiviral 

profilaksis. Penggunaan antiviral profilaksis dapat menurunkan rekurensi keratitis herpetik dari 

34% menjadi 1%. Suatu studi oleh Ghosh membandingkan efikasi dari asiklovir oral dan topikal 

yang menunjukkan bahwa pada grup dengan asiklovir oral memiliki angka rekurensi yang lebih 

sedikit, episode rejeksi yang lebih rendah, tajam penglihatan yang lebih baik, dan angka survival 

graft yang lebih baik diabndingkan kelompok dengan asiklovir topikal. Studi lainnya dari 

Tambasco menunjukkan pada kelompok pasien yang diberikan asiklovir 800 mg per hari tidak 

didapatkan rekurensi dalam tahun pertama dibandingkan dengan 21% rekurensi pada kelompok 

tanpa asiklovir.1,3,11 

 

V. Manajemen komplikasi post-keratoplasti tembus 

     Komplikasi yang perlu diperhatikan pada post keratoplasti tembus antara lain kebocoran luka, 

inflamasi, glaukoma, persistent epithelial defect, vaskularisasi graft, dehisensi graft, hipoestesia 

kornea, dry eye, Urrets-Zavalia Syndrome. Kebocoran luka dapat dideteksi dengan tes Seidel dan 

dapat menunjukkan kamera okuli anterior yang dangkal atau datar. Kebocoran yang kecil dapat 

tertutup setelah pemasangan bandage contact lens. Inflamasi dikontrol dengan pemberian topikal 

steroid yang frekuensinya disesuaikan dengan respon klinis, sedangkan untuk inflamasi yang tidak 

terkontrol dapat digunakan steroid sistemik. Tekanan intraokular yang tinggi ditatalaksana dengan 

pemberian obat topikal dan pada tahap teretentu dilakukan intervensi bedah . Restorasi dari epitel 

yang intak merupakan bagian penting dari manajemen post-operasi dimana graft sangat rentan 

terhadap infeksi sampai tahap ini tercapai. Kerusakan pada lapisan Bowman dapat menimbulkan 

kekeruhan superfisial bila perbaikan epitel tertunda, dan dapat terjadi melting stroma pada tahap 

yang lebih jauh. Transeksi dari seluruh saraf kornea memperlambat reepitelialisasi sehingga 
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permukaan okular perlu diberikan tear supplement dan antibiotik profilaksis serta kontrol 

inflamasi. Graft yang mengalami neovaskularisasi akan kehilangan immune privilege dan risiko 

rejeksi graft akan meningkat. Hal ini dapat terjadi akibat kondisi inflamasi yang sebelumnya sudah 

ada (seperti trauma kimia, blefaritis, penyakit rheumatoid) atau inflamasi yang terjadi pada graft 

setelah operasi (seperti infeksi akibat keratitis mikrobial). Hal ini dapat dikurangi dengan 

mengoptimalkan kondisi permukaan okular pre-operasi dengan lubrikan topikal dan atau steroid, 

dan immunosupresan bila diperlukan. Terapi lainnya untuk vaskularisasi pada graft dapat 

dilakukan fine-needle micro-cautery atau argon laser photocoagulation. Komplikasi dehisensi 

graft dapat terjadi akibat proses penyembuhan yang kurang baik atau dapat disebabkan trauma. 

Graft-host interface menjadi titik lemah dan harus diperiksa dengan teliti sebelum jahitan dilepas. 

Pasien juga dianjurkan menghindari aktifitas olahraga atau lainnya yang berisiko tinggi terjainya 

benturan dan dianjurkan pula memakai kacamata pelindung dengan rutin. Urrets- Zavalia 

Syndrome ditandai dengan dilatasi pupil atonik yang permanen akibat tingginya tekanan intra 

okular (juga dari gelembung udara) saat dan setelah operasi serta adanya iskemia iris khususnya 

pada pasien dengan keratokonus. Tatalaksananya adalah dengan kombinasi tetes mata simpatolitik 

dan parasimpatomimetik.1,5 

 

VI. Manajemen rejeksi post-keratoplasti tembus 

     Jenis rejeksi graft yang paling sering adalah rejeksi endotelial, kemudian rejeksi epitelial dan 

stromal. Rejeksi endotelial terjadi setelah kurang lebih 2 minggu periode graft jernih; rata-rata 

onset sekitar 8 bulan, dan onset lambat dapat terjadi 20 tahun kemudian. Terapi diberikan topikal 

steroid intensif (seperti dexamethasone 0.1% tiap jam), ditambah dengan oral atau pulsed 

metilprednisolone intravena 500-1000 mg per hari selama 3 hari. Respon yang dipantau adalah 

tajam penglihatan, pemeriksaan klinis, dan pengukuran ketebalan kornea. Episode berulang dari 

rejeksi endotel dapat menyebabkan kegagalan graft akibat fungsi endotel yang tidak adekuat untuk 

menyokong graft. Inhibitor sel-T seperti siklosporin A dan takrolimus dengan pemberian sistemik 

berguna sebagai terapi adjunct untuk steroid dan dapat mengobati rejeksi graft pada kasus yang 

tidak responsif terhadap steroid.1,5 

     Rejeksi epitelial biasanya terjadi 1 bulan setelah keratoplasti, rata-rata onset sekitar 3 bulan, 

sebagian besar terjadi pada tahun pertama. Kegagalan graft jarang terjadi pada tipe rejeksi ini. 

Garis rejeksi tipis pada epitel kornea dapat dilihat pada slit-lamp, dimulai dari perifer dekat graft-
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host junction, bermigrasi ke sentral, dan akhirnya melewati seluruh graft. Garis ini dapat terwarnai 

dengan fluorescein dan rose bengal. Inflamasi yang terjadi minimal atau tidak ada sama sekali. 

Terapi dari tipe rejeksi ini adalah dengan kortikosteroid topikal. Rejeksi stromal sangat jarang 

terjadi namun dapat menyebabkan kegagalan graft. Pemeriksaan slit-lamp menunjukkan infiltrat 

stroma pada graft dengan inflamasi okular dan progresif vaskularisasi.1,5 

 

IV. Simpulan 

          Keratoplasti tembus merupakan prosedur transplantasi jaringan yang paling sering 

dilakukan. Manajemen post operasi yang baik penting untuk mencegah terjadinya risiko rejeksi 

dan kegagalan graft walaupun operasi sudah berhasil secara teknis. Manajemen follow-up pasien 

post keratoplasti dibagi menjadi 4 tahap yaitu 24 jam pertama post-operasi (immediate), 1 sampai 

7 hari post-operasi (early), 1 minggu sampai 12 minggu post-operasi, dan setelah 3 bulan post-

operasi. Infeksi, komplikasi, dan rejeksi dapat menjadi permasalahan yang serius dan dapat 

mengancam integritas graft, namun hal ini dapat ditatalaksana secara efektif dengan diagnosis dini 

dan intervensi yang sesuai. 
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