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Penatalaksanaan Oftalmia Neonatorum et causa Infeksi 
Gonokokal dengan Ikterus Neonatorum  

 
Abstract 
Introduction 
Ophthalmia neonatorum is defined as conjunctivitis occurring within the first month of 
life, that can lead to corneal ulcer even blindness. The most causative organism are 
Chlamydia trachomatis & Neisseria gonorrhoeae 
Purposes  
To report a case of ophthalmia neonatorum et causa gonococcal infection coexist with 
icterus neonatorum and its management 
Case report  
A 7 days old baby girl came with her parents with yellowish eye discharge since she was 
2 days old. Chief complaint was followed by the appearance of red eye. Yellowish eye 
discharge was thick and sticky. General examination showed head and chest looked 
jaundice, from ophthalmologic examination, palpebral of right eye were erythema and 
swelling, so that the palpebral was hard to open. Conjunctiva palpebra and bulbi of both 
eyes looks hyperemic with purulent discharge. Other anterior segment is within normal 
limit. Conjunctival swab showed Gram negative diplococcus intracellular and 
extracellular bacteria. Patient was diagnosed with ophthalmia neonatorum et causa 
gonococcal infection with icterus neonatorum. Patient was hospitalized for 4 days and 
given cefotaxime 300mg intramuscular single dose, levofloxacine eye drop 1 drop/hour, 
artificial tears eye drop 1 drop/hour, cefixime 2x0.8 ml per oral, and irigation with saline 
solution every hour. Patient was consulted to pediatrician for systemic evaluation, and 
the parents were also consulted to dermatovenereologist for underlying sexual 
transmitted disease 
Conclusion  
The diagnosis of ophthalmia neonatorum must be made promptly to facilitate rapid 
initiation of effective therapy. Diagnosis was made based on history, clinical 
presentation, and microbiologic diagnostic techniques. Ophthalmia neonatorum is a 
major preventable cause of childhood blindness and with support on all levels, this can 
be eradicated 
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I. Pendahuluan 

    Oftalmia neonatorum merupakan penyakit konjungtivitis yang terjadi pada 

bulan pertama kehidupan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, 

maupun bahan kimia. Chlamydia trachomatis merupakan bakteri yang menjadi 

penyebab utama oftalmia neonatorum, namun Neisseria gonorrhoeae merupakan 

bakteri yang lebih berisiko menimbulkan komplikasi serius. Saat ini pemberian 

antibiotik profilaksis sudah menjadi standar perawatan perinatal, namun pada 

daerah yang belum terjangkau dengan fasilitas kesehatan, oftalmia neonatorum 
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masih menjadi penyebab utama infeksi okular yang dapat berujung pada 

kebutaan. Laporan kasus ini akan memaparkan kasus gonokokal oftalmia 

neonatorum yang disertai ikterus neonatorum serta tatalaksananya.  

 

II.  Laporan Kasus  

     Seorang bayi perempuan An. A, usia 7 hari datang ke Poli Paviliun PMN RSM 

Cicendo pada tanggal 2 Juli 2018 dengan keluhan utama keluar kotoran mata 

sejak 2 hari setelah lahir. Kotoran mata masif berwarna putih kekuningan, 

konsistensi kental. Keluhan disertai mata bengkak dan kemerahan pada kelopak 

mata kanan. Keluhan tidak disertai demam, batuk, pilek, muntah, ataupun kejang. 

Tidak didapatkan riwayat trauma maupun mata merah berulang sebelumnya. 

Pasien terlihat agak kuning sejak 2 hari SMRS. Riwayat kontak dengan anggota 

keluarga yang memiliki mata merah disangkal. 

     Riwayat pengobatan pasien dengan salep antibiotik dari bidan selama 3 hari 

namun tidak ada perbaikan. Pasien merupakan anak pertama. Riwayat kelahiran 

partus spontan, lahir di rumah sakit oleh bidan, cukup bulan, langsung menangis, 

berat badan saat lahir 3.400 gram. Pasien masih mendapat ASI hingga saat ini, 

menyusu kuat. Riwayat imunisasi BCG (+). Riwayat alergi pada pasien disangkal.  

     Riwayat penyakit pada ibu selama kehamilan (+). Riwayat nyeri BAK 

dirasakan ibu pasien sekitar 1 minggu sebelum persalinan. Riwayat kencing nanah 

pada ayah pasien diakui 1 minggu sebelumnya. Ayah pasien sudah pernah 

mendapat pengobatan untuk keluhannya tersebut (tidak tahu nama obatnya). 

Riwayat promiskuitas diakui oleh ayah pasien, terakhir 2 minggu SMRS. Ayah 

pasien bekerja sebagai pedagang, sementara ibu pasien adalah ibu rumah tangga.  

     Pemeriksaan klinis menunjukkan tanda vital pasien dalam batas normal. Status 

generalis tampak ikterik pada daerah wajah hingga dada. Pemeriksaan segmen 

anterior didapatkan visus dasar ODS blink refleks (+),  tekanan intraokular ODS 

secara palpasi dalam batas normal. Status oftalmologis pasien tampak palpebra 

OD edema dan hiperemis sehingga agak sulit untuk dibuka, konjungtiva ODS 

hiperemis disertai sekret purulen, kornea kesan jernih, segmen anterior lain dalam 

batas normal. Kondisi OD tampak lebih berat dari OS. Dilakukan apus sekret 
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konjungtiva pada tanggal 2 Juli 2018, ditemukan bakteri gram negatif diplokokus 

susunan dua-dua intrasel 20-25/LPB dan ekstrasel 10-15/LPB. Leukosit >50/LPB. 

Tidak ditemukan Acanthamoeba dan jamur. Pasien didiagnosis dengan oftalmia 

neonatorum et causa infeksi gonokokal + suspek ikterus neonatorum.  

 

 
Gambar 2.1 Perawatan Hari I 

 
     Pasien kemudian direncanakan rawat inap dengan pemeriksaan apus sekret 

konjungtiva setiap pagi sebelum jadwal pemberian obat dan irigasi kedua mata 

sesering mungkin. Terapi yang diberikan pada pasien ini selama rawat inap adalah 

pemberian antibiotik sistemik sefotaksim 300 mg injeksi intramuskular dosis 

tunggal, levofloksasin tetes mata 1 tetes/jam ODS, tetes mata artifisial 1 tetes/jam 

ODS dan irigasi cairan fisiologis kedua mata setiap jam. Pasien juga dikonsulkan 

ke unit IK Anak, berdasarkan pemeriksaan klinis didapatkan kondisi ikterik 

Kramer II. Hasil laboratorium hematologi rutin menunjukkan sedikit peningkatan 

kadar leukosit dalam darah sebesar 10.690/mm3
  dan kadar bilirubin total sebesar 

6.83 mg/dl, bilirubin direk 0.96 mg/dl, dan bilirubin indirek 5.87 mg/dl. Pasien 

selanjutnya didiagnosis dengan oftalmia neonatorum et causa infeksi gonokokal + 

ikterus neonatorum dan mendapat tambahan terapi sefiksim sirup 2 x 0,8 ml per 

oral. 

     Pada hari kedua, tanggal 3 Juli 2018 dari status generalis tampak agak ikterik 

pada daerah wajah. Pemeriksaan oftalmologis palpebra OD tampak edema, 

hiperemis, konjungtiva tarsal ODS hiperemis, sekret masih purulen, segmen 

anterior lain dalam batas normal. Hasil apus sekret konjungtiva ODS 

menunjukkan hasil bakteri gram negatif diplokokus susunan dua-dua intrasel 2-

4/LPB dan ekstrasel 2-6/LPB, leukosit 20-25/LPB. Terapi awal tetap dilanjutkan. 

Kedua orangtua pasien juga dikonsulkan ke bagian Dermatovenerologi. Dari hasil 

pemeriksaan, ayah pasien didiagnosis dengan urethritis gonorrhea akut, dan ibu 
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pasien didiagnosis dengan servisitis gonorrhea akut. Kedua orangtua pasien 

diberikan terapi sefiksim 1x400 mg per oral dan azitromisin 1x1 gram per oral 

dosis tunggal. 

 

 
Gambar 2.2 Perawatan Hari II 

 
    Pemeriksaan oftalmologis pada hari ketiga, tampak ikterik semakin berkurang 

pada daerah wajah, edema palpebra OD tampak berkurang, konjungtiva ODS 

agak hiperemis, sekret minimal, segmen anterior lain dalam batas normal. Hasil 

apus sekret konjungtiva ODS menunjukkan hasil bakteri gram negatif diplokokus 

susunan dua-dua intrasel 0-2/LPB dan ekstrasel 2-4/LPB, leukosit 20-25/LPB. 

Terapi masih tetap dilanjutkan.  

    Hari keempat perawatan, pemeriksaan generalis tidak tampak ikterik, edema 

palpebra OD minimal, konjungtiva ODS hiperemis minimal, sekret minimal, 

segmen anterior lain dalam batas normal. Hasil apus sekret konjungtiva ODS 

menunjukkan hasil bakteri gram negatif diplokokus susunan dua-dua ekstrasel 0-

2/LPB. Leukosit 15-20/LPB. Terapi antibiotik sistemik dihentikan, pengobatan 

topikal dilanjutkan, dan direncanakan perawatan hingga 3 hari kedepan. Keluarga 

pasien meminta pulang paksa karena alasan keterbatasan biaya. Diagnosis akhir 

pasien adalah oftalmia neonatorum perbaikan + ikterus neonatorum perbaikan. 

     Pasien kemudian kontrol 1 minggu paska rawat inap, tidak didapatkan keluhan 

mata merah, bengkak, maupun keluarnya kotoran mata. Hasil pemeriksaan 

oftalmologis didapatkan visus dasar ODS blink refleks (+) dengan segmen 

anterior ODS dalam batas normal. Pasien didiagnosis dengan oftalmia 

neonatorum perbaikan + ikterus neonatorum perbaikan dan terapi rawat jalan 

dilanjutkan selama 1 minggu. Prognosis pada pasien ini quo ad vitam ad bonam, 

quo ad functionam ad bonam. 
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Gambar 2.3 Perawatan Hari III 

 
 

III. Diskusi  

     Oftalmia neonatorum atau yang dikenal juga konjungtivitis neonatorum 

merupakan penyakit mata yang paling sering terjadi pada neonatus dengan 

insidensi berkisar 1,6 persen hingga 12 persen. Prevalensi oftalmia neonatorum 

pada negara maju dengan perawatan prenatal dan perinatal yang baik berkisar 0,1 

persen sementara pada daerah Afrika Timur berkisar 10 persen. Pada pasien 

dengan ibu yang terinfeksi gonorrhea, anak memiliki risiko terinfeksi gonorrhea 

sebesar 30-50 persen. Pada pasien dengan riwayat ibu yang terinfeksi klamidia 

risiko anak untuk terinfeksi mencapai 50 persen.1–3   

    Konjungtivitis infeksi pada anak umumnya muncul dengan gejala klinis berupa 

rasa terbakar, rasa mengganjal oleh benda asing, dan adanya sekret konjungtiva. 

Karakteristik dari sekret tersebut dapat menjadi arahan bagi klinisi dalam 

mendiagnosis pasien. Sekret yang purulen mengindikasikan respon 

polimorfonuklear terhadap infeksi bakteri, sekret mukopurulen mengarah kepada 

infeksi virus ataupun klamidia, dan sekret serosa lebih mengarah kepada reaksi 

alergi ataupun virus. Organisme patogen umumnya menginfeksi melalui kontak 

langsung dengan jalan lahir selama proses persalinan per vaginam. Infeksi juga 

dapat menyebar naik ke uterus, terutama bila terdapat ruptur membran sehingga 

tidak menutup kemungkinan bayi dengan persalinan secara seksio sesaria juga 

dapat terinfeksi. Bakteri yang dapat menjadi patogen diantaranya Chlamydia 

trachomatis, Neisseria gonorrheae, Hemophilus spp, Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermis, Escheria coli, Streptococcus pneumoniae, bakteri 

gram negatif lain, dan Herpes simplex virus.1,4  
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     Oftalmia neonatorum yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae 

umumnya muncul pada 3-4 hari pertama kehidupan. Gejala klinis yang dapat 

muncul diantaranya edema pada palpebra, konjungtiva yang hiperemis, dan sekret 

konjungtiva yang purulen. Pada kasus yang berat, dapat dijumpai adanya kemosis, 

sekret yang masif, dan dapat berpotensi terjadi ulkus kornea yang berat hingga 

terjadi perforasi kornea.1,5 

     Diagnosis oftalmia neonatorum akibat Neisseria gonorrhoeae ditegakkan 

berdasarkan hasil anamnesa, pemeriksaan klinis dan pemeriksaan mikrobiologis 

dengan menggunakan pewarnaan Gram dan pemeriksaan kultur. Pemeriksaan 

Gram menunjukkan gambaran gram negatif diplokokus intrasel dengan dominasi 

sel neutrofil. Gambaran ini juga dapat ditemukan pada bakteri Moraxella 

catarrhalis dan Neisseria meningitidis. Diagnosis definitif ditegakkan melalui 

pemeriksaan kultur sekret konjungtiva pada media agar cokelat atau media 

Thayer-Martin yang diinkubasi pada suhu 370 C dalam karbon dioksida yang 

terhumidifikasi. Pemeriksaan kultur juga sangat membantu pada kasus-kasus 

konjungtivitis lain yang berat, kronik, ataupun berulang dan tidak respon terhadap 

pengobatan. Pada bayi yang mengalami demam atau perilaku abnormal dapat 

dipertimbangkan pemeriksaan darah dan cairan serebrospinal. Kasus 

konjungtivitis yang dicurigai akibat infeksi klamidia dapat dikonfirmasi dengan 

pemeriksaan laboratorium imunologis PCR (Polymerase Chain Reaction) seperti 

tes antibodi imunofluoresen dan ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay). 
2,5,6  

 

                    
Gambar 3.1 Gambaran mikrobiologis Neisseria gonorrhoeae 

                                 Sumber : Centers for disease control and prevention 8 
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     Hasil anamnesa pada pasien ini didapatkan keluhan utama adanya kotoran 

mata masif putih kekuningan dengan konsistensi kental sejak 2 hari setelah lahir. 

Adanya riwayat orang tua pasien terkena urethritis gonorrhea akut dan servisitis 

gonorrhea akut memperkuat kemungkinan sumber infeksi pada pasien ini. 

Pemeriksaan oftalmologis pasien tampak sekret purulen pada kedua mata, dengan 

palpebra ODS edema dan hiperemis, dan konjungtiva ODS tampak hiperemis 

sesuai mengarah kepada gambaran konjungtivitis akut bakterial. Kornea yang 

terkesan jernih menunjukkan tidak adanya keterlibatan kornea. Hasil pemeriksaan 

mikrobiologi pada pasien ini adalah gram negatif diplokokus susunan dua-dua 

intrasel dan ekstrasel yang semakin mendukung kecurigaan ke arah infeksi N. 

gonorrheae. Penegakan diagnosis pasti diperlukan pemeriksaan kultur, namun 

pada pasien ini tidak dilakukan. Pasien juga didiagnosis dengan ikterus 

neonatorum berdasarkan gambaran klinis pasien, didukung dengan sedikit 

peningkatan kadar bilirubin indirek yang memperkuat kecurigaan etiologi ikterik 

pada pasien ini akibat proses ekstrahepatik dan masih dapat dianggap sebagai 

suatu ikterik neonatorum fisiologis. 

    Manajemen oftalmia neonatorum et causa N. gonorrhoeae diantaranya dengan 

pemberian  antibiotik sistemik dan irigasi berkala menggunakan cairan saline. 

Penggunaan antibiotik topikal dinilai kurang efektif namun tetap dapat diberikan 

bersamaan dengan pemberian antibiotik sistemik, terutama apabila terdapat 

keterlibatan kornea.1,6  

     Pasien neonatus yang dicurigai terinfeksi N. gonorrhoeae sebaiknya dirawat 

inap mengingat perlunya pemeriksaan mikrobiologis berkala serta perlunya 

pengawasan terhadap kemungkinan penyebaran diseminata. Pemberian terapi 

topikal tidak dapat diberikan sendiri tanpa terapi parenteral. Resistensi terhadap 

penisilin saat ini semakin meningkat sehingga pilihan antibiotik parenteral yang 

digunakan yaitu seftriakson (25-50 mg/kgBB, dosis tunggal, tidak melebihi 

125mg) secara intravena atau intramuskular. Sefotaksim (25-50 mg/kgBB/hari 

dalam 2-3 dosis terbagi) intravena atau intamuskular dapat menjadi alternatif  

pada kondisi neonatus dengan hiperbilirubinemia yang merupakan kontraindikasi 

pemberian seftriakson. Irigasi berkala dengan cairan fisiologis dilakukan sesering 
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mungkin hingga tidak ditemukan lagi sekret pada konjungtiva.2,5,7  

     Pada pasien ini, dasar pemilihan terapi parenteral ceftriakson dosis tunggal  

karena adanya keadaan hiperbilirubinemia pada pasien. Pemberian antibiotik 

topikal golongan sefalosporin diberikan untuk mendampingi pemberian terapi 

parenteral. Pemberian antibiotik golongan sefalosporin per oral diberikan atas 

pertimbangan risiko adanya infeksi sistemik terkait kondisi ikterik neonatorum 

pasien. 

     Kedua orangtua juga harus diperiksa lebih lanjut untuk kemungkinan adanya 

infeksi menular seksual sebagai sumber infeksi. Penegakan diagnosis infeksi 

menular seksual pada pasien dewasa dengan duh tubuh uretra maupun duh tubuh 

vagina dapat diambil berdasarkan pendekatan sindrom dan pemeriksaan 

mikrobiologis. Organisme patogen penyebab utama duh urethra dan duh vagina 

adalah Neisseria gonorrhoeae dan Chlamydia trachomatis. Oleh karena itu, 

pengobatan pasien dengan pendekatan sindrom ditujukan untuk mengeradikasi 

kedua patogen tersebut. Sefiksim 400 mg dosis tunggal per oral diberikan untuk 

mengobati etiologi gonokokus, dan azitromisin 1 gram dosis tunggal per oral 

ditujukan untuk pengobatan non-gonokokus. Pengobatan duh tubuh bagi kedua 

orangtua pasien ini sudah sesuai dengan pedoman nasional penanganan infeksi 

menular seksual.2–4,8  

     Komplikasi yang paling serius dari oftalmia neonatorum adalah ulkus kornea 

yang kemudian menjadi sikatrik dan menjadi penyebab utama munculnya 

gangguan penglihatan permanen. Awal keterlibatan kornea dapat berupa keratitis 

superfisial, kemudian dapat muncul infiltrat pada bagian sentral dan marginal, 

kemudian membentuk ulkus. Apabila terjadi perforasi kornea dapat berujung 

menjadi terbentuknya leukoma adheren. Adanya perforasi kornea juga dapat 

menjadi jembatan bagi organisme lain untuk masuk dan menimbulkan 

endoftalmitis.4,6  

     Infeksi gonokokal ekstraokular dapat terjadi bersamaan dengan munculnya 

infeksi okular. Fransen dkk melaporkan penemuan bakteri N. gonorrhoeae dari 

specimen faring pada 15 persen bayi dengan gonokokal oftalmia. Kolonisasi 

bakteri tersebut dapat memicu penyebaran diseminata ke tempat lain seperti paru-



 10 

paru dan sendi. Manajemen oftalmia neonatorum secara komprehensif dapat 

mencegah terjadinya kebutaan serta komplikasi serius lain pada anak.6,10  

     Deteksi dini dari konjungtivitis pada neonatus sangat penting karena dapat 

mengurangi risiko berkembangnya penyakit sistemik yang serius. Sebagai contoh, 

beberapa jenis oftalmia neonatorum berkaitan dengan pneumonia, otitis media, 

ataupun penyakit Kawasaki. Upaya preventif yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi insidensi oftalmia neonatorum diantaranya dengan melakukan 

skrining prenatal, memberikan pengobatan kepada ibu hamil yang diduga 

terinfeksi, dan memberikan pengobatan profilaksis pada bayi baru lahir. 

Pengobatan profilaksis dapat berupa salep mata eritromisin 0,5% sekali pakai. 

Larutan povidon iodin 2,5% dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti, namun 

masih kurang efektif dibandingkan penggunaan salep mata antibiotik dan lebih 

bersifat toksik terhadap permukaan okular.7,9,11  

     Penggunaan nitrat perak, eritromisin topical, ataupun salep tetrasiklin sebagai 

profilaksis dianggap cukup efektif dalam mencegah infeksi neonatorum akibat 

gonokokal, terutama pada keadaan tidak adanya skrining prenatal, namun 

profilaksis ini masih belum dapat mencegah infeksi akibat klamidia trakomatis. 

Terdapat studi yang melaporkan bahwa pada bayi prematur dengan berat badan 

lahir rendah yang mengalami konjungtivitis di ruang perawatan intensif memiliki 

insidensi yang lebih tinggi terinfeksi dengan Gram negatif dan umumnya resisten 

terhadap gentamisin. Pada kasus oftalmia neonatorum yang disebabkan 

gonokokus, klamidia, dan HSV, pasien perlu dikonsulkan juga ke dokter spesialis 

anak untuk evaluasi adakah infeksi diseminata dan pemberian terapi sistemik 

tambahan bila diperlukan. 5,7,9,11  

     Prognosis pada pasien ini untuk quo ad vitam adalah ad bonam karena tidak 

ditemukan tanda infeksi diseminata serta kelainan sistemik lainnya, dan prognosis 

quo ad functionam pada pasien ini juga ad bonam karena pasien ini menunjukkan 

respon penyembuhan yang baik terhadap terapi yang diberikan. 
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IV. Simpulan  

     Penegakan diagnosis oftalmia neonatorum harus dilakukan segera dengan 

pemberian manajemen yang tepat. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesa, 

gambaran klinis, dan pemeriksaan mikrobiologis. Oftalmia neonatorum 

merupakan penyebab kebutaan yang dapat dicegah pada anak dengan kerjasama 

semua pihak terkait.  
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