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THE MANAGEMENT OF PERIPHERAL ULCERATIVE KERATITIS  

  

ABSTRACT  

Introduction : Peripheral ulcerative keratitis (PUK) is a form of unilateral 

crescent-shaped stromal inflammation, which involves the juxtalimbal cornea and 

is characterized by sectorial thinning of the affected area. It is always associated 

with an overlying epithelial defect and progressive loss of the corneal stroma . 

Peripheral Ulcerative Keratitis is often contiguous with adjacent conjunctival, 

episcleral, and scleral inflammation. The presence of such adjacent tissue 

inflammation aggravates the course of PUK and causes potentially serious 

complications, such as perforation of the cornea. PUK-associated complications 

might be prevented with timely diagnosis, detection of the underlying systemic 

inflammatory disease, and proper treatment 

Purpose : To report the management of peripheral ulcerative keratitis. 

Case Report : 32 years old man came to follow-up visit after underwent patch graft 

surgery on his right eye. He came first to Cicendo Eye Hospital at February 2018 

with history of got hit by a stone in his right eye. Patient has complaint of recurrent 

redness on his right eye, accompanied by pain and photophobia since two weeks 

ago. Patient underwent two times patch graft on his right eye due to stromal 

thinning. Opthamology examination showed graft and hecting intact in the cornea. 

He was diagnosed as post corneoscleral patch graft right eye e.c Peripheral 

Ulcerative Keratitis.  

Conclusion : Peripheral Ulcerative Keratitis includes a group of corneal infectious 

and inflammatory diseases that usually result in peripheral corneal thinning. 

Inflammatory causes are usually associated with life-threatening autoimmune 

collagen vascular diseases, and PUK might be the initial sign of a systemic disease. 

The mainstay of treatment is not only controlling inflammation of the involved 

ocular tissues, but may also include controlling the underlying systemic vasculitic 

disease. Initiation of appropriate immunosuppressive therapy with corticosteroids 

and cytotoxic agents are life-saving. A good history taking and complete physical 

examination can take diagnose and manage patient properly. 

Keywords : Peripheral ulcerative keratitis, management. 

 

I. Pendahuluan 

     Kornea perifer umumnya dianggap sebagai bagian yang terletak diantara 50% 

dari pusat kornea dan limbus. Bagian ini merupakan bagian kornea paling tebal dan 

berbatasan langsung dengan limbus kornea. Daerah kornea perifer sangat rentan 

terhadap gangguan imunologi karena letaknya berdekatan dengan vaskularisasi 

limbal dan jaringan limfoid konjungtiva, sehingga kornea perifer mungkin secara 

signifikan terlibat dalam penyakit vaskular kolagen sistemik. Banyak penyakit 

imun sistemik menyebabkan respon inflamasi okular sekunder yang menyebabkan 
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gangguan seperti keratokonjungtivitis sicca, skleritis, episkleritis, gangguan kornea 

perifer dan vaskulitis. Ulserasi atau penipisan kornea perifer ditandai dengan 

penipisan dan / atau ulserasi yang mengenai perifer daripada kornea sentral dan 

menyebar di sekitar margin.1,2 

     Keratitis ulseratif perifer (PUK) adalah suatu kelainan pada kornea berupa 

peradangan yang bersifat destruktif dengan defek epitel, peradangan stroma dan 

degradasi stroma. Kelainan ini dapat menunjukkan adanya penyakit autoimun 

sistemik dan juga penyakit vaskulitis sistemik. Banyak penyakit autoimun sistemik 

yang menjadi penyebab dasar PUK, rheumatoid arthritis merupakan penyebab yang 

paling sering ditemukan. Umumnya terjadi unilateral dan terbatas pada 1 zona 

perifer kornea, namun pada penyakit autoimun PUK dapat terjadi bilateral dan 

meluas. Awalnya lesi muncul sekitar limbus dimana terjadi kehilangan epitel 

dengan penipisan stromal sampai pencairan stromal. PUK yang disesuaikan dengan 

gejala klinis sistemik lainnya akan membantu penegakkan diagnosis dari penyakit 

sistemik yang mendasarinya. Laporan kasus ini akan membahas mengenai tahapan 

penatalaksanaan PUK.3-5 

 

II. Laporan Kasus 

 Pasien Tn. D, usia 32 tahun datang ke unit Infeksi dan Imunologi PMN RS 

Cicendo pada tanggal 8 Oktober 2018 untuk kontrol dengan keluhan mata kanan 

bertambah buram. Keluhan mata kanan tidak disertai dengan mata merah, nyeri, 

berair atau buram. Pasien pertama kali datang ke unit Infeksi dan Imunologi PMN 

RS Cicendo pada tanggal 6 Februari 2018 dengan keluhan mata kanan terkena 

pentalan batu sejak 2 minggu SMRS. Mata kanan dirasakan semakin nyeri. Keluhan 

disertai dengan mata merah, berair, silau, dan buram. Riwayat keluhan serupa 

sebelumnya disangkal, riwayat keluhan serupa di keluarga disangkal, riwayat nyeri 

sendi sebelumnya disangkal, Riwayat batuk pilek sebelumnya disangkal, riwayat 

pengobatan lama disangkal, Riwayat alergi disangkal. Riwayat pengobatan 

sebelumnya dengan tetes mata natrium diklofenak yang didapatkan dari klinik 

dokter umum. 3 hari setelahnya muncul putih-putih pada bagian tepi mata. 
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 Saat pertama kali datang, visus dasar OD 0.6 dan OS 1.0. Tekanan intraokular 

kedua mata dengan palpasi normal. Gerak bola mata kanan dan kiri baik ke segala 

arah. Pemeriksaan segmen anterior OD didapatkan injeksi sklera (+), injeksi siliar 

(+) dan pada kornea terdapat ulkus perifer dengan ukuran 1mm x 8mm, flare dan 

sel -/- pada bilik mata depan. Pemeriksaan segmen anterior OS dalam batas normal. 

 Pasien kontrol secara teratur setiap 1–2 minggu dengan mendapatkan terapi yaitu 

tetes mata prednisolone asetat 6xOD, tetes mata levofloxacin 6xOD, tetes mata 

artificial tears 6xOD dan methylprednisolone tablet 1x56mg per oral. Tanggal 15 

Februari 2018 pasien kontrol dengan keluhan mata kanan masih merah, silau dan 

dirasakan semakin nyeri. Pada pemeriksaan segmen anterior OD didapatkan injeksi 

sklera (+), injeksi siliar (+), ulkus perifer ukuran 1mm x 8mm, lalu pasien 

direncakan untuk dilakukan pemeriksaan tes rheumatoid faktor. 

 Pasien kontrol pada tanggal 20 Maret 2018 dengan membawa hasil rheumatoid 

faktor dengan hasil non reaktif. Keluhan pasien penglihatan mata kanan semakin 

buram,  nyeri dan tampak seperti ada benjolan yang keluar. Pada pemeriksaan 

segmen anterior didapatkan injeksi sklera (+),injeksi siliar (+), ulkus perifer 

perforasi, prolapse iris. Pasien diberikan terapi methylprednisolone 1x40mg, tetes 

mata levofloxacin 6x1 mata kanan, tetes mata fluorometholon 4x1 mata kanan, tetes 

mata artificial tears 6x1 mata kanan dan direncanakan untuk dilakukan reposisi iris 

+ pembentukan kamera okuli anterior + banana graft OD dalam MAC, akan tetapi 

pasien masih ingin berunding dengan keluarga mengenai biaya.  

 Pasien datang pada tanggal 2 April untuk kontrol dan setuju untuk dilakukan 

tindakan pembedahan, dan tanggal 3 April 2018 dilakukan operasi corneal patch 

graft OD dan mendapatkan terapi pasca operasi methylprednisolon 1x32mg, asam 

mefenamat 3x500mg, tetes mata prednisolone asetat 1gtt/jam OD, dan tetes mata 

levofloxacin 6xOD. 1 minggu kemudian pasien kontrol post operasi, pada 

pemeriksaan didapatkan visus dasar OD 0.16 dan OS 1.0, pemeriksaan segmen 

anterior didapatkan injeksi siliar (+), graft dan jahitan intak.  

 Pasien datang untuk kontrol pada tanggal 13 Juli 2018 dan pada pemeriksaan 

terdapat jahitan longgar, lalu pasien dilakukan pelepasan jahitan yang longgar. 

Pasien berikutnya rutin kontrol ke unit infeksi setiap 1-2 minggu. Saat kontrol 
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tanggal 10 September 2018 pasien mengeluh mata kanan merah, buram dan 

terdapat benjolan coklat pada graft. Pada pemeriksaan, visus dasar OD 0.08 dan OS 

1.0. Pemeriksaan segmen anterior OD didapatkan injeksi siliar (+), pada kornea 

terdapat graft intak, edema, penipisan kornea. Pemeriksaan segmen anterior OS 

dalam batas normal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

(A)                                                              (B) 

 Gambar 2.1 (A) Gambaran pre operasi banana graft OD tanggal 2 April  2018 (B) 

Gambaran pasca operasi banana graft OD tanggal 3 April 2018 
  Dikutip dari : RS Mata Cicendo  

 

 Pasien rutin kontrol setiap 1-2 minggu. Pada 8 Oktober 2018 pasien kontrol 

dengan keluhan penglihatan mata kanan semakin buram dan keluhan nyeri 

disangkal. Pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus dasar OD 2/60 dan OS 

1.0. Tekanan intraokular kedua mata dengan palpasi normal. Pemeriksaan segmen 

anterior OD didapatkan injeksi siliar (+), pada kornea terdapat graft intak, jahitan 

intak sebanyak 3 jahitan, edema dan penipisan kornea. Pasien disarankan untuk 

dilakukan scleral patch graft pada tanggal 16 Oktober 2018 dan pasien setuju untuk 

dilakukan tindakan operasi. 

 Pasien kemudian masuk rawat inap pada tanggal 15 Oktober 2018 untuk 

perisapan operasi. Pasien dilakukan operasi scleral patch graft  tanggal 16 Oktober 

2018, pada saat operasi ditemukan perforasi kornea dan penipisan sklera pada 

bagian inferior. Pasien kemudian dilakukan reseksi konjungtiva pada bagian 

inferior dan scleral patch graft dijahit secara interrupted menggunakan benang 

ethylon 10.0 dengan jahitan sebanyak 20 jahitan. Pasien mendapatkan terapi pasca 
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operasi tetes mata levofloxacin 6x1 OD, asam mefenamat 3x500mg, tetes mata 

prednisolone asetat 6x1 OD, metilprednisolone 1x64mg dan artificial tears 8x1 OD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.2 Pemeriksaan segmen anterior tanggal 8 Oktober 2018 
           Dikutip dari : RS Mata Cicendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(A)                                                                  (B) 

 

Gambar 2.3 Gambaran pre operasi (A) dan pasca operasi (B) scleral patch graft 

OD tanggal 16 Oktober 2018 
  Dikutip dari : RS Mata Cicendo  

 

 Pada tanggal 17 Oktober 2018 dilakukan pemeriksaan pasca operasi hari ke-1, 

pasien mengeluhkan pandangan lebih buram, terasa mengganjal dan nyeri minimal. 

Pada pemeriksaan didapatkan visus dasar OD 1/300 dan OS 1.0. Tekanan 
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intraokular kedua mata dengan palpasi normal. Gerak bola mata kanan dan kiri baik 

ke segala arah. Pemeriksaan segmen anterior OD didapatkan blefarospasme pada 

kelopak mata kanan, penipisan sklera bagian inferior, injeksi sklera (+), injeksi 

siliar (+) dan pada kornea graft intak, jahitan intak, flare dan sel -/- pada bilik mata 

depan, pupil lonjong ke arah graft, lensa jernih. Pemeriksaan segmen anterior OS 

dalam batas normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Gambaran post operasi hari 1 scleral patch graft OD tanggal 17 

Oktober 2018 
  Dikutip dari : RS Mata Cicendo  

 

III. Diskusi 

 Keratitis ulseratif perifer (PUK) adalah suatu kelainan pada kornea berupa 

peradangan yang bersifat destruktif dengan defek epitel, peradangan stroma dan 

degradasi stroma. Kelainan ini dapat menunjukkan adanya penyakit autoimun 

sistemik dan juga penyakit vaskulitis sistemik. Tauber et al mengatakan bahwa 

PUK merupakan manifestasi awal terjadinya penyakit vaskular kolagen dari 50% 

kasus. Pasien PUK dan disertai dengan penyakit kolagen vaskular membutuhkan 

pengobatan lebih agresif untuk menghambat progresifitas dari destruksi kornea. 

Banyak penyakit autoimun sistemik yang menjadi penyebab dasar PUK, 

rheumatoid arthritis merupakan penyebab yang paling sering ditemukan. Umumnya 

terjadi unilateral dan terbatas pada 1 zona perifer kornea, namun pada penyakit 

autoimun PUK dapat terjadi bilateral dan meluas. Awalnya lesi muncul sekitar 

limbus dimana terjadi kehilangan epitel dengan penipisan stromal sampai pencairan 

stromal. 3-5 
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 Patogensis terjadinya PUK berhubungan dengan karakteristik anatomi dan 

imunologi yang unik dari bagian perifer kornea. Struktur perifer kornea dan limbus  

masih berhubungan dengan sklera, episklera dan konjungtiva  sehingga setiap 

proses infeksi, hipersensitivitas, degenerasi pada daerah tersebut akan melibatkan 

limbus dan perifer kornea. Tidak seperti bagian sentral kornea yang avaskular, 

maka bagian perifer kornea masih mendapatkan suplai dari pembuluh darah 

konjungtiva dan episklera. Pembuluh darah tersebut berjalan bersama dengan 

subkonjungtiva lymphatics yang berperan dalam reaksi imunologi. Adanya 

kompleks antigenantibodi akan mengaktifkan komplemen lebih banyak di perifer 

kornea, dimana akan terjadi penarikan neutrofil dan makrofag yang akan 

melepaskan enzim proteolitik dan kolagenolitic. Pelepasan enzim tersebut akan 

menyebabkan destruksi kornea perifer. Pada PUK akan ditemukan keterlibatan 

sklera dan konjungtiva. Adanya skleritis ini merupakan tanda yang penting bahwa 

terdapat proses vaskulitis sistemik yang mendasarinya. 2,3,5,6 

 Gejala utama pada pasien PUK adalah mata merah, nyeri, berair, silau dan 

pandangan buram. PUK memiliki fitur klinis yang serupa dengan ulkus mooren dan 

degenerasi marginal terrien, yaitu terjadinya progresifitas penipisan lapisan 

jaringan pada bagian kornea perifer dan terdapat vaskularisasi superfisial. Pada 

degenerasi marginal terrien memiliki karakteristik terdapat demarkasi berupa gray 

line pada kornea sentral, serta tidak terjadi proses inflamasi dan defek epitel. Ulkus 

mooren merupakan bentuk dari PUK yang tidak disertai dengan keterlibatan dari 

skleritis. Ulkus mooren pada awalnya terdapat di area perifer, dan akan meluas 

kebagian sentral kornea secara sirkumferensial. Perbedaan utama antara PUK dan 

ulkus mooren adalah derajat nyeri dari pasien dan keterlibatan dari sklera. 5,7-10 

 Pada pasien ini memiliki keluhan utama mata kanan merah, berair, buram dan 

nyeri. Gejala pada pasien ini sesuai dengan Sarkis et al dan Namrata et al, 

mengatakan bahwa pasien dengan PUK datang dengan keluhan mata merah, berair, 

nyeri, dan buram. Keterlibatan okular pada pasien PUK biasanya bilateral dengan 

salah satu mata lebih aktif dibandingkan dengan mata yang lainnya.  Pada pasien 

ini keterlibatan okular hanya pada mata kanan saja sedangkan pada mata kiri dalam 

batas normal.11,12 
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 Pada pasien ini diagnosis lebih mengarah pada PUK dikarenakan berdasarkan 

fitur klinis terdapat ulkus pada bagian perifer kornea dengan adanya keterlibatan 

sklera. Pasien telah dikonsulkan ke bagian penyakit dalam untuk mengetahui yang 

menjadi penyebab terjadinya ulkus kornea, akan tetapi dari bagian penyakit dalam 

dan berdasarkan hasil laboratorium tidak ditemukan adanya penyakit sistemik. 

Yagci A mengatakan pasien PUK selalu disertai dengan adanya keterlibatan dari 

sklera, dan dalam menegakkan diagnosis dari PUK harus dilakukan anamnesa yang 

baik terhadap gejala serta dilakukan pemeriksaan sistemik untuk mengetahui 

etiologi penyebab dari PUK.11,13 

 Keberhasilan terapi dalam penatalaksanaan penyakit mata adalah untuk 

mengurangi inflamasi, perbaikan epitel kornea dan meminimalisasi kerusakan 

stroma. Terapi pada PUK berdasarkan derajat keparahan dari fitur klinis pasien saat 

datang serta etiologi penyebab dari PUK. Pemberian sistemik kortikosteroid dengan 

dosis 1mg/kgBB/hari diberikan pada kasus PUK berat fase akut. Pada kasus PUK 

berat disertai dengan kemungkinan terjadinya perforasi, sistemik kortikosteroid 

dapat diberikan hingga 100mg/hari dikombinasikan dengan agen imunosupresan. 

Beberapa sistemik imunosupresan seperti metotreksat, azatioprin, mycophenolate 

mofetil, siklosporin A dan siklofospamide terbukti efektif dalam tatalaksana PUK. 

Obat steroid sistemik yang digunakan adalah prednisolone dengan dosis 

1mg/kgBB, sedangkan obat imuosupresif sistemik yang digunakan yaitu 

siklofosfamid (2mg/kg/hari), metotreksat (7,5 sampai 15 mg /minggu), azotioprin 

(2mg/kgBB/hari), dan siklosporin A (loading dose 8mg/kgBB dibagi dalam 2 dosis 

selama 2 hari, setelah itu dikurangi menjadi 3-4mg/kgBB/hari). 2,3,5,6  

 Pemberian agen biologis seperti infliximab dan rituximab dalam terapi PUK juga 

terbukti efektif. Agen biologis dalam terapi PUK masih diperdebatkan karena 

kurangnya penelitian, harga yang terlalu mahal dan efek samping jangka panjang 

yang masih belum jelas. Dosis infliximab yang dapat diberikan bervariasi, dimulai 

dengan dosis 3mg/kgBB IV hingga 5mg/kgBB IV. Penggunaan jaringan adesif 

dapat dilakukan pada kasus PUK dengan impending perforasi atau perforasi kurang 

dari 2mm, serta harus disertai dengan pemberian bandage contact lens untuk 

mengurangi rasa nyeri. Tindakan Corneal graft dapat dilakukan dan harus disertai 
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dengan pemberian imunosupresan, akan tetapi hasil yang didapatkan masih kurang 

baik jika etiologi dari PUK tidak ditangani lebih dahulu.5,9,10-15 

 Pada pasien ini ditatalaksana dengan step wise therapy, meliputi pemberian 

steroid sistemik, reseksi konjungtiva, dan imunomodulator. Setelah ditatalaksana 

dengan step wise therapy tidak terdapat perbaikan dari kondisi klinis pasien, 

sehingga dilakukan tindakan patch graft. Maneo et al mengatakan bahwa tindakan 

keratoplasti pada pasien PUK harus dilakukan regraft meskipun terdapat perbaikan 

dari terapi imunosupresan. Reseksi konjungtiva dapat dilakukan pada kasus PUK, 

akan tetapi masih kontroversial dikarenakan PUK dapat terjadi kembali ketika 

terjadi konjungtivalisasi mencapai limbus.13-15 

 Pasien ini memiliki prognosis quo ad vitam ad bonam, namun prognosis quo ad 

functionam dubia karena sudah terjadi perforasi dan kepatuhan pasien dalam 

kontrol teratur kurang baik. Hardy S et al mengatakan pasien PUK dengan perforasi 

dan/ atau disertai dengan necrotizing skleritis memiliki prognosis visual yang 

kurang baik. Yan C et al mengatakan keberhasilan terapi pada pasien PUK 

berhubungan erat dengan faktor kepatuhan pasien dalam kontrol dan memakai obat 

secara teratur.14,15 

 

IV. Simpulan 

 Keratitis ulseratif perifer (PUK) adalah suatu kelainan pada kornea berupa 

peradangan yang bersifat destruktif dengan defek epitel, peradangan stroma dan 

degradasi stroma. Kelainan ini dapat menunjukkan adanya penyakit autoimun 

sistemik dan juga penyakit vaskulitis sistemik. Gejala PUK ialah nyeri hebat, 

buram, mata merah, fotofobia dan berair. Salah satu diagnosa banding PUK adalah 

ulkus mooren. Pada PUK didapatkan adanya keterlibatan sklera, hal ini yang 

membedakannya dengan ulkus mooren, dimana pada ulkus mooren hanya terjadi 

pada kornea saja. Tatalaksana PUK berdasarkan tingkat keparahan dari fitur klinis 

saat pasien datang dan dapat diberikan steroid sistemik, reseksi konjungtiva, 

imunomodulator dan keratoplasti. Anamnesa dan pemeriksaan fisik yang baik 

diharapkan dapat membantu penegakkan etiologi, diagnosis dan penatalaksanaan 

yang baik untuk pasien dengan PUK. 
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