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Diagnostic and Management of Acanthamoeba Keratitis 

Abstract 

Introduction : Keratitis Acanthamoeba is a parasitic infection of the eye that can 

threaten vision. It is usually characterized by severe pain and ring infiltrates. Two 

species that play a role include A. castellanii and A. polyphaga. The Center for 

Disease Control (CDC) announced in 1980 that 85% of Acanthamoeba keratitis 

was known to be associated with contact lens use and this number continued to 

increase to 95% in 1990 in the UK. 

 

Purpose :To evaluate the diagnostic and management of Acanthamoeba Keratitis 

 

Case Report : A 20 years old woman came to the outpatient clinic to Cicendo Eye 

Hospital with the main complaint redness in her left eye followed by severe, blurred 

and glare pain since five days earlier. Complaint was felt after the use of contact 

lenses six days ago for approximately twelve hours. From ophthalmological 

examination, the right eye vision was 0.2F1 and the left eye was 1/60. Anterior 

segment examination of the left eye revealed blepharospasm in the palpebra and 

ciliary injection of the bulbi conjunctiva. Fluorescent staining in the left eye is 

positive, a nummular ulcer with a ring infiltrate 3 mm in diameter with normal 

sensibility examination was found. Corneal smear was carried out and a cystic form 

of Acanthamoeba sp. was found on Giemsa staining. Debridement was done using 

povidone iodine. Therapies given are a combination form of neomycin sulphate, 

polymyxin B sulphate and gramicidin 1 gtt / hour OS, natamycin 1 gtt / hour OS, 

artificial eye drops 1 gtt / hr OS and ketoconazole 2x300 mg PO. 

 

Conclusion : Diagnosis of Acanthamoeba Keratitis is carried out with a profound 

history taking followed by examining a typical clinical finding on the 

ophthalmological examination. Corneal smear is needed to help establish this 

diagnosis. Therapy for Acanthamoeba keratitis is focused the administration of 

antiamoebic in a fairly long period of time. Deep stromal involvement, presence of 

ring infiltrate, or extra corneal manifestations significantly worsens the prognosis. 

 

Keywords :  Keratitis, Acanthamoeba, ring infiltrate, contact lens 

I. Pendahuluan 

Keratitis Acanthamoeba adalah suatu infeksi parasit pada mata yang dapat 

mengancam penglihatan. Biasanya dikarakteristikan dengan nyeri hebat dan 

infiltrat yang berbentuk seperti cincin. Dua spesies yang berperan diantaranya A. 

castellanii dan A. polyphaga. Sebagian besar kasus ini terjadi pada penggunaan 

lensa kontak. Penyebab lainnya adalah trauma kornea yang berhubungan dengan 

vegetasi ataupun air yang terkontaminasi, kontak dengan serangga maupun riwayat 

berendam dalam mata air panas.1-4 
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Keratitis Acanthamoeba pertama kali ditemukan pada tahun 1973. Pada tahun 

2007 ditemukan adanya peningkatan hebat dari kasus infeksi Acanthamoeba di 

Amerika serikat, khususnya di daerah East Coast dan Midwest. Diketahui bahwa 

terdapat asosisasi antara keratitis Acanthamoeba dengan penggunaan cairan 

pembersih lensa kontak Complete MoisturePlus yang berakibat pada penarikan 

produk ini dari pasaran. Selain itu, Center for Disease Control (CDC) 

mengumumkan pada tahun 1980 bahwa diketahui 85% keratitis Acanthamoeba 

berhubungan penggunaan lensa kontak dan jumlah ini terus meningkat menjadi 95% 

di Inggris pada tahun 1990.1,3,5  

 

II. Laporan kasus  

    Seorang perempuan, Nn. D, usia 20 tahun datang ke poli EED Pusat Mata 

Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo dengan keluhan utama mata kiri dirasakan 

merah sejak lima hari sebelumnya. Pasien juga mengeluhkan nyeri yang hebat, 

buram, dan silau. Keluhan ini dirasakan setelah penggunaan lensa kontak enam hari 

yang lalu selama kurang lebih dua belas jam. Pasien mengaku lensa kontak tersebut 

baru digunakan selama tiga minggu dan selalu direndam cairan pembersih. Lensa 

kontak yang digunakan adalah dengan ukuran S-6.00 pada mata kanan dan S-4.00 

pada mata kiri. Pasien sebelumnya sudah berobat ke dokter mata di Purwekerto 

empat hari yang lalu dan diberikan gatifloksasin 1 gtt/jam OS dan tetes mata buatan 

8x1 gtt OS. Pasien biasa menggunakan lensa kontak selama dua tahun terakhir. 

Tidak terdapat keluhan pada mata kiri. Tidak ada riwayat trauma maupun alergi. 

Tidak terdapat riwayat penyakit sistemik seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan 

asma. 

     Pemeriksaan status generalis dalam batas normal. Pada pemeriksaan 

oftalmologis didapatkan visus mata kanan 0.2F1 dan mata kiri 1/60. Tekanan 

intraokular palpasi kedua mata normal. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan 

dalam batas normal. Pada pemeriksaan segmen anterior mata kiri didapatkan 

adanya blefarospasme pada palpebra serta injeksi siliar pada konjungtiva bulbi. 

Pewarnaan flouresin pada mata kiri positif, terdapat ulkus numular dengan cincin 

infiltrat berdiameter 3 mm dengan pemeriksaan sensibilitas normal. Kedalaman 
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bilik mata kiri Van Herrick grade III, flare cell-/-, pupil bulat, refleks cahaya +/+, 

sinekia negatif dan lensa jernih.    

 A     B 

Gambar 2.1 Pemeriksaan segmen anterior mata kiri  A. Penampang anterior mata kiri 

B.Penampang anterior mata kiri dengan pewarnaan fluoresin 

 

      Pasien kemudian dilakukan apus kornea dan didapatkan hasil berupa 

ditemukannya kista Acanthamoeba sp. pada pewarnaan Giemsa. Pada pewarnaan 

Gram ditemukan bakteri gram (+) kokus susunan dua-dua 1-2/LPB. Leukosit 

<5/LPB. Tidak ditemukan jamur pada pewarnaan KOH. Pasien didiagnosis dengan 

ulkus kornea OS ec. Acanthamoeba. Pasien kemudian dilakukan debridement 

dengan povidone iodine. Pasien juga diberikan terapi berupa gabungan neomisin 

sulfat, polimiksin B sulfat dan gramisidin 1 gtt/jam OS, natamisin 1gtt/jam OS, tetes 

mata artifisial 1 gtt/jam OS dan ketokonazol 2x300mg PO. Pasien kemudian 

disarankan untuk kontrol kembali dalam satu minggu kedepan.    

Pasien kembali datang berobat satu minggu kemudian. Pasien mengungkapkan 

bahwa nyeri jauh berkurang dan penglihatan berangsur membaik. Pada 

pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus mata kanan 0,16 dan mata kiri 2/60. 

Pemeriksaan segmen anterior mata kanan dalam batas normal. Pada pemeriksaan 

segmen anterior mata kiri didapatkan adanya blefarospasme pada palpebra serta 

injeksi siliar pada konjungtiva bulbi. Pewarnaan flouresin pada mata kiri positif, 

terdapat infiltrat dengan ukuran 3x2,5 mm dengan pemeriksaan sensibilitas normal. 

Kedalaman bilik mata kiri Van Herrick grade III, flare cell-/-, pupil bulat, refleks 

cahaya +/+, sinekia negatif dan lensa jernih. Terapi pasien dilanjutkan dan pasien 

disarankan untuk kontrol kembali dalam satu minggu kedepan. 
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Gambar 2.2 Kista Acanthamoeba sp. pada pewarnaan Giemsa   

 

A   B 

Gambar 2.3 Pemeriksaan segmen anterior mata kiri saat kontrol satu minggu.  A. 

Penampang anterior mata kiri B.Penampang anterior mata kiri dengan pewarnaan 

fluoresin 

 

Pasien kembali datang berobat satu minggu kemudian. Pasien 

mengungkapkan bahwa sudah tidak terasa nyeri dan penglihatan jauh membaik. 

Pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus mata kanan 0,5F2 CCKS dan mata 

kiri 0,1 CCKS. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan dalam batas normal. Pada 

pemeriksaan segmen anterior mata kiri didapatkan palpebra sudah tenang serta 

injeksi siliar yang minimal pada konjungtiva bulbi. Pewarnaan flouresin pada mata 
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kiri positif, terdapat KPS dan sikatrik dengan pemeriksaan sensibilitas normal. 

Kedalaman bilik mata kiri Van Herrick grade III, flare cell-/-, pupil bulat, refleks 

cahaya +/+, sinekia negatif dan lensa jernih. Pasien kemudian diberikan terapi 

gabungan neomisin sulfat, polimiksin B sulfat dan gramisidin 8x1 OS, natamisin 

8x1 OS, tetes mata buatan 6x1 OS dan ketokonazol 2x300mg PO. Pasien kemudian 

disarankan untuk kontrol kembali dalam dua minggu kedepan.    

 

A     B 

Gambar 2.4 Pemeriksaan segmen anterior mata kiri saat kontrol dua minggu.  A. 

Penampang anterior mata kiri B.Penampang anterior mata kiri dengan pewarnaan 

fluoresin 

Pasien kembali datang berobat dua minggu kemudian. Pasien mengungkapkan 

bahwa sudah tidak terasa nyeri dan penglihatan semakin membaik. Pada 

pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus mata kanan 0,63F1 CCKS dan mata kiri 

0,16F2 CCKS. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan dalam batas normal. Pada 

pemeriksaan segmen anterior mata kiri didapatkan palpebra sudah tenang serta 

injeksi siliar yang minimal pada konjungtiva bulbi. Pewarnaan flouresin pada mata 

kiri positif, terdapat KPS dengan jumlah yang lebih sedikit dan sikatrik dengan 

pemeriksaan sensibilitas normal. Kedalaman bilik mata kiri Van Herrick grade III, 

flare cell-/-, pupil bulat, refleks cahaya +/+, sinekia negatif dan lensa jernih. Terapi 

pasien dilanjutkan dan pasien disarankan untuk kontrol kembali dalam dua minggu 

kedepan. 
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 A   B 

Gambar 2.5 Pemeriksaan segmen anterior mata kiri saat kontrol empat minggu.  A. 

Penampang anterior mata kiri B.Penampang anterior mata kiri dengan pewarnaan 

fluoresin 

 

III. Diskusi 

Pasien dengan keratitis Acanthamoeba secara klasik digambarkan memiliki 

nyeri mata yang hebat, rasa silau, serta berbagai gejala yang memberat dan menetap 

cukup lama. Seringkali, pada awalnya mereka tidak menunjukkan respons 

terapeutik terhadap berbagai agen antimikroba topikal. Infeksi Acanthamoeba sp. 

pada awalnya terlokalisasi pada epitel kornea dan dapat bermanifestasi sebagai 

gejala ringan seperti epitel pungtat difus atau lesi epitel dendritik. Infeksi pada 

stroma biasanya terjadi pada kornea sentral dengan infiltrat superfisial berwarna 

putih hingga abu-abu. Ketika penyakit berkembang, dapat terbentuk cincin parsial 

ataupun komplit pada infiltrat di kornea sentral. Bila diperhatikan lebih lanjut saraf 

kornea yang meradang, yang disebut sebagai radial perineuritis atau radial 

keratoneuritis dapat ditemukan. Begitu juga dengan limbitis, fokal, nodular, 

ataupun difus skleritis hingga dacryoadenitis dapat terlihat. Pada umumnya 

penyakit ini terjadi bilateral pada 7% - 11% pasien. Meskipun ekstensi intraokular 

dapat terjadi, ensefalitis belum pernah dilaporkan.1,3,5 

Pasien ini memiliki keluhan serupa yaitu mata merah, nyeri hebat, buram, dan 

silau. Diketahui 95% pasien yang menderita keratitis Acanthamoeba mengeluhkan 

nyeri yang diikuti mata merah, buram, silau, dan rasa tidak nyaman.5 Selain itu 

terdapat faktor risiko berupa riwayat penggunaan lensa kontak yang semakin 

mengarahlan diagnosis pada keratitis Acanthamoeba. Penggunaan lensa kontak 
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telah diketahui berpengaruh pada integritas epitel kornea dimana bila terdapat 

kontaminasi Acanthamoeba, baik yang berasal dari cairan pembersih maupun lensa 

kontak itu sendiri, maka parasit tersebut akan menempel diantara permukaan lensa 

kontak dan permukaan kornea sehingga mudah sekali menyebabkan keratitis.6 

Pasien juga telah diberikan obat tetes mata antibiotik sebelumnya namun tidak 

menunjukkan adanya perbaikan. Pada pemeriksaan oftalmologis ditemukan adanya 

ulkus numular dengan cincin infiltrat berdiameter 3 mm dengan pemeriksaan 

sensibilitas normal. Hal ini semkain mendukung dugaan akan adanya infeksi parasit 

dan menyingkirkan dugaan ke arah infeksi virus.1,5,7  

Diagnosis keratitis Acanthamoeba dibuat dengan memvisualisasikan amoeba 

pada apusan kornea atau dengan membiakkan organisme yang diperoleh dari 

kerokan kornea. Namun, hanya 35% -50% hasil kultur positif untuk Acanthamoeba; 

sejumlah besar kasus diobati berdasarkan presentasi klinis dan atau temuan 

mikroskopi konfokal.1,2 Biopsi kornea lamelar mungkin diperlukan untuk 

menegakkan diagnosis pada beberapa kasus. Lensa kontak dan peralatan terkait 

dapat diperiksa, tetapi kontaminasi signifikan tanpa gejala juga dapat ditemukan. 

Acanthamoeba terlihat pada apusan yang diwarnai dengan Giemsa atau dengan 

Periodic Acid-Schiff (PAS), calcofluor white, atau menggunakan pewarnaan 

acridine orange. Agar nonnutrient dengan lapisan E coli atau Enterobacter 

aerogenes adalah media yang lebih disukai untuk membudidayakan amoeba, 

meskipun organisme juga tumbuh baik pada charcoal-yeast extract agar. Pada hasil 

kultur dapat diamati jejak tropozoit motil yang berjalan melintasi permukaan 

lempeng kultur. Mikroskopi konfokal in vivo juga dapat digunakan untuk 

menunjukkan organisme, terutama yang bentuk kista.1,2,8 

Pada pasein ini dilakukan apus kornea dan didapatkan hasil berupa 

ditemukannya kista Acanthamoeba sp. pada pewarnaan Giemsa. Pada pewarnaan 

gram ditemukan bakteri Gram (+) kokus susunan dua-dua 1-2/LPB. Leukosit 

<5/LPB. Tidak ditemukan jamur pada pewarnaan KOH. Pada pasien ini tidak 

dilakukan kultur dikarenakan belum tersedianya media kultur Agar nonnutrient 

dengan lapisan E coli atau Enterobacter aerogenes di RS Mata Cicendo. Oleh 

karena itu pasien kemudian didiagnosis dengan ulkus kornea OS ec. Acanthamoeba. 
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Tatalaksana keratitis Acanthamoeba diawali dengan debridemen epitel yang 

diikuti dengan terapi antiamoebik (3-4 bulan).1,9 Sejumlah agen antimikroba telah 

direkomendasikan untuk perawatan medis keratitis Acanthamoeba berdasarkan 

efek amoebisidal in vitro mereka serta keefektifan klinisnya. Agen yang digunakan 

untuk pemberian topikal meliputi diamidine (propamidine dan hexamidine), 

biguanide (polyhexamethylene biguanide, chlorhexidine), aminoglikosida 

(neomisin, paromomisin), imidazol/ triazol (vorikonazol, mikonazol, klotrimazol, 

ketokonazol, itrakonazol. Dari jumlah tersebut, hanya biguanida yang terbukti 

memiliki efikasi in vitro dan klinis yang konsisten terhadap kista dan tropozoit.1,4,7,8  

Pada pasien ini dilakukan debridemen epitel menggunakan povidone iodine 

dan diberikan terapi berupa gabungan neomisin sulfat, polimiksin B sulfat dan 

gramisidin, natamisin, tetes mata buatan, dan ketokonazol. Sesuai dari hasil 

penelitian Gatti dkk, povidone iodine topikal terbukti menunjukkan efek 

amoebisidal baik pada bentuk tropozoid maupun kistik.9,10 Neomisin diketahui 

memiliki efikasi sebesar 50% pada keratitis Acanthamoeba. Neomisin memiliki 

kemampuan yang baik dalam membunuh tropozoid namun diketahui kurang efektif 

dalam membunuh kista. Oleh karena itu, penggunaan neomisin disarankan 

bersamaan dengan antiamoebik lainnya. Penggunaan agen antifungal seperti 

Ketokonazol diketahui aman dan efektif dikarenakan memiliki efek penetrasi ke 

dalam kornea yang baik.10 Walaupun dengan keterbatasan, pilihan terapi tersebut 

dinilai efektif dan terdapat perbaikan yang signifikan pada pasien. Hal ini terlihat 

gejala yang berkurang dan ukuran infilrat yang terus mengecil dan visus yang 

membaik. 

Diagnosis dini keratitis Acanthamoeba adalah indikator prognostik terpenting 

dari hasil pengobatan yang berhasil. Namun, keterlambatan diagnostik sering 

terjadi karena presentasi penyakit yang tidak spesifik dan perlunya metode 

diagnostik mikrobiologis khusus. Kasus yang diidentifikasi awal, didefinisikan 

sebagai epitel atau anterior stromal, memiliki prognosis visual yang sangat baik. 

Keterlibatan stroma yang dalam pada peradangan, adanya infiltrasi cincin, atau 

manifestasi ekstrakorneal secara signifikan memperburuk prognosis karena 

perkembangan jaringan parut stroma membutuhkan pengobatan yang lebih lama 
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(hingga satu tahun atau lebih). Sebagai terapi tambahan, dapat dilakukan terapi 

keratoplasti bila diperlukan. 1,5,11,12 Namun setelah dilakukannya terapi keratoplasti, 

tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya rekurensi dari infeksi Acanthamoeba. 

Hal ini dikarenakan kemungkinan tersisanya kista yang dorman pada lapisan 

kornea.5,13 

 

IV. Simpulan 

Keratitis Acanthamoeba adalah penyakit yang terkadang secara klinis sulit 

dibedakan dari keratitis yang disebabkan oleh viral ataupun bakteri. Diagnosis 

Keratitis Acanthamoeba dilakukan dengan anamnesis yang mendalam diikuti 

dengan mencari gambaran klinis yang khas pada pemeriksaan oftalmologis. Apus 

kornea dibutuhkan untuk membantu penegakkan diagnosis ini. Terapi pada keratitis 

Acanthamoeba berpusat pada dilakukannya debridemen dan pemberian 

antiamoebik yang bersifat amoebisidal dalam jangka waktu yang cukup panjang. 

Keterlibatan stroma yang dalam pada peradangan, adanya infiltrasi cincin, atau 

manifestasi ekstrakorneal secara signifikan memperburuk prognosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

1.  Louis B. Cantor, MD, Indianapolis, Indiana SS for CE, Christopher J. 

Rapuano M, George A. Cioffi M. American Academy of Ophthalmology 

External Disease and Cornea. 2016; Hlm 138–40.  

2.  Matsumoto Y, Dogru M, Sato EA, Katono Y, Uchino Y, Tsubota K. The 

application of in vivo confocal scanning laser microscopy in the management 

of Acanthamoeba keratitis. 2007.  

3.  Report C. Contact Lens-Related Acanthamoeba Keratitis. 2009; 

86(10):1196–201.   

4.  Keratitis A, Ld A, Editor D. Successful Treatment of Acanthamoeba 

Keratitis Without Anti-amoebic Agents. 2009. 38(2):175–6.  

5.  Bernfeld E. Acanthamoeba Keraitis [Internet]. 2014 [cited 29 Jan 2019]. 

Available from: 

http://eyewiki.aao.org/Acanthamoeba_Keratitis#Etiology_and_Incidence 

6.  Ibrahim YW, Boase DL, Cree IA. How Could Contact Lens Wearers Be at 

Risk of Acanthamoeba Infection ? A Review. J Optom. 2009; 2(2): 60–6. 

7.  Sharma S, Garg P, Rao GN. Patient characteristics , diagnosis , and treatment 

of non-contact lens related Acanthamoeba keratitis. 2000; 1103–8.  

8.  Siddiqui R, Khan NA. Biology and Pathogenesis of Acanthamoeba. 2012; 

1–13.  

9.  Gatti S, Cevini C, Bruno A, Penso G, Rama P, Scaglia M. In Vitro 

Effectiveness of Povidone-Iodine on Acanthamoeba Isolates from Human 

Cornea. 1998; 42(9):2232–4.  

10.  Panda A, Biswas NR, Mittal D, Mohanty S. Therapy of Acanthamoeba 

Keratitis - an Experimental Study. 2000; 44(3):363–7.  

11.  Mateo A, Abadía B, Calvo P, Minguez E, Pablo L, Manuel J. Treatment of 

Acanthamoeba neurotrophic corneal ulcer with topical matrix therapy. J 

Ophthalmic Inflamm Infect. 2015;5–7. 

12.  Parthasarathy A, Tan DTH. Deep Lamellar Keratoplasty for Acanthamoeba 

Keratitis. 2007; 26(8):1021–3.  

13.  Ficker LA, Kirkness C, Wright P. Prognosis for Keratoplasty in 

Acanthamoeba Keratitis. Ophthalmology. 1991;100(1):105–10. 

 


