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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, involving the juxtalimbal cornea and is characterized by sectoral 

thinning of the affected area. The ulceration might have relentless progression both centrally 

and circumferentially and coulde be unresponsive to medical therapy. Peripheral ulcerative 
keratitis occurs most often in association with Rheumatoid Arthritis (34%-42%) but may also 

be seen in Wegener granulomatosis and Systemic Lupus Erythematosus. The principles of 

management are to cease progressive corneal ulceration, to preserve the integrity of the globe, 

to promote healing of the epithelial defect, and to address the associated systemic diseases. 
Purpose : To report a case on how to manage peripheral ulcerative keratitis 

Case report : 34 years old man came to Infection and Immunology Unit. Patient has chief 

complaint pain and blurred vision since 4 months ago, accompanied by foreign body sensation, 
photophobia, epiphora, and eye discharge. He had a history of presumably bug stings while 

he was driving a motorcycle one year ago. Patient had a history of patch graft on his right eye 

one year ago. Ophthalmology examination showed ulceration in the peripheral cornea on his 
right eye and keratopathy on his left eye. He was diagnosed with marginal keratitis and 

differential diagnosis peripheral ulcerative keratitis and mooren ulcer. Rheumatology factor 

test shown positive result. At the second visit, there was progressive thinning of the ulcer 

resulting in perforation and iris prolapse. Banana patch graft was performed to resolve the 
perforation. Systemic steroid and anti metabolite agent were also given to this patient to 

control underlying disease. 

Conclusion :  
Treatment of peripheral ulcerative keratitis is based on the severity found in the cornea and 

the surrounding tissue. The therapeutic goal of peripheral ulcerative keratitis is to reduce 

inflammation, improve epithelialization, and minimize stromal damage.  
Keywords : Peripheral ulcerative keratitis,patch graft, management 

 

I.  Pendahuluan 

     Kornea perifer merupakan bagian yang terletak di antara 50% sentral kornea dan 

limbus. Karakteristik secara anatomi dan imunologi yang unik dari kornea perifer 

menimbulkan gejala klinis yang tidak melibatkan kornea sentral. Tidak seperti kornea 

sentral yang avaskular, kornea perifer dan limbus mendapatkan suplai nutrisi melalui 

konjungtiva anterior dan pembuluh darah bagian dalam episklera yang dapat 

memanjang hingga 0,5 mm ke dalam kornea yang jernih. Bersamaan dengan pembuluh 

darah tersebut, terdapat aliran limfatik subkonjungtiva yang menyediakan jalur aferen 

dari reaksi imunologis pada kornea.1,2 
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     Peradangan ulseratif kornea perifer terjadi pada kornea perilimbal berhubungan 

dengan penyakit vaskular kolagen dan arthritis autoimun. Rheumatoid Arthritis (RA) 

dan Systemic Lupus Erithematosus (SLE) adalah penyakit autoimun yang paling 

umum. Penyakit autoimun dapat menyebabkan banyak komplikasi, salah satunya pada 

mata. Komplikasi okular dapat menjadi tanda pertama dari suatu penyakit. Manifestasi 

okular yang umum adalah keratokonjungtivitis sicca, episkleritis, skleritis, uveitis, dan 

vaskulitis retina. Manifestasi okular penyakit autoimun yang paling sering adalah 

sindrom mata kering dan keratokonjungtivitis sicca. Manifestasi okular yang paling 

berat dan merusak adalah keratitis ulseratif perifer. Kerusakan okular akibat penyakit 

autoimun merupakan manifestasi yang jarang dan lambat terjadi.3,4 

     Keratitis ulseratif perifer adalah peradangan unilateral stroma berbentuk sabit, yang 

melibatkan kornea juxtalimbal dan ditandai dengan penipisan sektoral kornea yang 

terkena. Keratitis ulseratif perifer seringkali disertai inflamasi ke konjungtiva, 

episklera, dan sklera yang berdekatan. Adanya inflamasi jaringan yang berdekatan 

tersebut memperburuk perjalanan keratitis ulseratif perifer dan menyebabkan 

komplikasi yang berpotensi serius, seperti perforasi kornea. Komplikasi keratitis 

ulseratif perifer dapat dicegah dengan diagnosis dini, deteksi penyakit inflamasi 

sistemik yang mendasarinya, dan perawatan yang tepat. Pasien dengan penyakit 

vaskular kolagen sering terkait dengan keratitis ulseratif perifer, membutuhkan 

pengobatan sistemik yang agresif untuk mengurangi progresivitas dari kerusakan 

kornea. Prinsip tatalaksana keratitis ulseratif perifer adalah menghambat progresifitas 

ulserasi kornea, mempertahankan integritas bola mata, mempercepat penyembuhan 

defek epitel, dan menatalaksana penyakit sistemik yang mendasari.5,6 

Laporan kasus ini bertujuan untuk membahas dan memahami tatalaksana keratitis 

ulseratif perifer. Pemahaman tentang tatalaksana keratitis ulseratif perifer sangat 

berguna dalam praktik klinis sehari-hari sehingga diharapkan dapat mengurangi 

progresifitas dan mencegah komplikasi keratitis ulseratif perifer. 
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II. Laporan Kasus  

     Pasien Tn.A 34 tahun datang ke Poli Infeksi Imunologi PMN RS Cicendo pada 

tanggal 5 Desember 2018 dengan keluhan utama mata kanan perih dan buram sejak ± 

4 bulan yang lalu. Terdapat riwayat kelilipan serangga satu tahun yang lalu saat sedang 

mengendarai motor. Kemudian didapatkan rasa mengganjal, silau, berair, dan keluar 

kotoran. Gatal dan merah mata kanan tidak ada, riwayat mengucek mata tidak ada. 

Riwayat pengobatan bulan April 2017 dilakukan operasi pemasangan graft di RS 

Swasta di Jakarta, lalu diterapi dengan levofloksasin 1 gtt/ jam OD dan metil 

prednisolon 1x32 mg. Riwayat mata kiri tidak melihat sejak 7 tahun yang lalu setelah 

terkena kayu. Tidak didapatkan riwayat mata merah berulang, nyeri maupun kaku 

persendian. Riwayat penyakit keluarga dengan keluhan yang sama disangkal. Pasien 

tidak memiliki riwayat alergi obat, riwayat diabetes mellitus, hipertensi maupun 

penyakit kronis lainnya. Pekerjaan sehari-hari pasien sebagai nelayan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Pemeriksaan segmen anterior 05 Desember 2018, (A) Mata kanan 

ditemukan ulkus perifer pada arah jam 3 - jam 9, (B) Mata kiri ditemukan 

keratopati dan neovaskularisasi 

Sumber : RS Mata Cicendo 

     Pada pemeriksaan tanggal 5 Desember 2018 didapatkan status generalis tampak 

sakit ringan, dengan tanda vital antara lain tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 84 kali / 

menit, respirasi 22 kali /menit, dan suhu 36,5 oC. Pemeriksaan oftalmologis didapatkan 

visus dasar OD 0,5 dan OS LP (Light Perception) dengan proyeksi baik ke segala arah. 

(A) (B) 
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Gerak bola mata baik ke segala arah. Tekanan intra okular (TIO) kedua mata dengan 

palpasi normal. Pada segmen anterior OD ditemukan injeksi siliar dan injeksi sklera 

pada konjungtiva bulbi, terdapat ulkus di kornea bagian inferior dari jam 3 hingga jam 

9 dengan ukuran lebar 3 mm, bilik mata depan didapatkan Van Herick grade III dengan 

flare/cell -/-, pupil bulat dan tidak terdapat sinekia, lensa relatif jernih. Pada segmen 

anterior OS pada kornea didapatkan keratopati dan neovaskularisasi, pupil irreguler 

dan terdapat sinekia posterior pada iris, lensa agak keruh. Pemeriksaan segmen 

posterior OD dengan oftalmoskopi indirek dalam batas normal. Pemeriksaan 

ultrasonografi (USG) B-scan OS didapatkan segmen posterior dalam batas normal. 

Diagnosis pasien ini adalah Keratitis Marginalis OD dengan diagnosis banding keratitis 

ulseratif perifer OD dan ulkus mooren OD + Keratopati OS + Last eye OD. Pasien 

kemudian ditatalaksana dengan metil prednisolon 1x48 mg per oral, prednisolon asetat 

tetes mata 6 x gtt 1 OD, artificial tears 6 x gtt 1 ODS, siklopentolat HCl 1%  tetes mata 

3 x gtt 1 OD, dan dikonsulkan ke bagian rheumatologi RS. Hasan Sadikin untuk 

dilakukan pemeriksaan rheumatoid factor dan ANA-test. Pasien dianjurkan kontrol 

setelah konsultasi bagian rheumatologi RS. Hasan Sadikin Bandung. 

     Pada tanggal 14 Januari 2019 pasien kontrol dengan keluhan mata kanan masih 

buram. Hasil konsultasi dari bagian rheumatologi RSHS didapatkan rheumatoid factor 

positif, saat ini tidak didapatkan tanda dan gejala yang mengarah ke systemic rheumatic 

diseases masih mungkin merupakan suatu rheumatic disease organ specific. Status 

generalis didapatkan kesan tampak sakit ringan dengan tanda vital dalam batas normal. 

Pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus dasar OD 0,5 OS LP (Light 

Perception) dengan proyeksi baik ke segala arah. Pada segmen anterior OD didapatkan 

palpebra superior blefarospasme, ditemukan injeksi siliar pada konjungtiva bulbi, 

kornea terdapat thinning, neovaskularisasi, sikatrik minimal, bilik mata depan Van 

Herick grade III di kuadran superotemporal, flat di arah jam 4, pupil lonjong (tertarik 

ke bibir luka) dan didapatkan prolaps iris. Segmen anterior OS sesuai dengan 

pemeriksaan sebelumnya. Pasien didiagnosis dengan perforasi kornea OD dengan 

prolaps iris et causa keratitis ulseratif perifer + keratopati OS + last eye OD. Pasien 
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diterapi dengan metil prednisolon 1x16 mg per oral, prednisolon asetat tetes mata 6 x 

gtt 1 OD, artificial tears 6 x gtt 1 ODS, siklopentolat HCl 1%  tetes mata 3 x gtt 1 OD 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Gambaran segmen anterior OD tanggal 14 Januari 2019 

   ditemukan prolaps iris arah jam 4 dan  bayangan iris arah jam 8 

   Sumber : RS Mata Cicendo 

     Pada tanggal 21 Januari 2019 pasien dilakukan operasi banana patch graft OD + 

reposisi iris + pembentukan CoA + reseksi konjungtiva.  Pasien mendapatkan terapi 

setelah operasi berupa metil prednisolon 1x48 mg per oral, ranitidin tablet 2x150 mg 

per oral, parasetamol tablet 3x500 mg per oral, azathioprin tablet 3x50 mg per oral, 

prednisolon asetat tetes mata 8 x gtt 1 OD, siklopentolat HCl tetes mata 1% 3 x gtt 1 

OD, levofloksasin tetes mata 6 x gtt 1 OD.  

     Pada tanggal 22 Januari 2019 pasien mengeluh OD buram, berair, silau dan nyeri. 

Status generalis didapatkan kesan tampak sakit ringan dengan tanda vital dalam batas 

normal. Pemeriksaan oftalmologis visus dasar OD Close Face Finger Counting 

(CFFC) dan OS LP proyeksi baik ke segala arah. Tekanan intraokular kedua mata 

dengan palpasi normal. Segmen anterior OD didapatkan palpebra superior 

blefarospasme, ditemukan injeksi siliar, hechting intak, terpasang bandage contact lens 

pada konjungtiva bulbi, kornea terdapat graft dan hechting intak dan edema, bilik mata 

depan didapatkan Van Herick grade II–III, flare/cell sulit dinilai, terdapat udara di 
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superior, pupil lonjong, flat anterior chamber di inferior, lensa agak keruh. 

Pemeriksaan USG B-scan post operasi OD didapatkan segmen posterior kesan mild 

vitreous opacity et causa sel - sel radang dd/ fibrosis vitreous. Pasien didiagnosis 

dengan post banana patch graft OD a.i keratitis ulseratif perifer. Terapi yang diberikan 

sebelumnya dilanjutkan. Pasien dianjurkan kontrol 1 minggu. 

 
 

Gambar 2.3 (A) Gambaran segmen anterior OD ditemukan graft dan hechting intak, 

(B) USG B-Scan OD pada 22 Januari 2019 didapatkan kesan mild vitreous 

opacity  
 Sumber : RS Mata Cicendo 

     Pada tanggal 30 Januari 2019 pasien kontrol dengan keluhan pandangan masih 

buram, tetapi lebih baik dibandingkan satu hari setelah operasi. Keluhan berair, nyeri, 

dan silau sudah berkurang. Status generalis didapatkan kesan tampak sakit ringan 

dengan tanda vital dalam batas normal. Pemeriksaan oftalmologis visus dasar OD 3/60 

dan OS LP proyeksi baik ke segala arah. TIO kedua mata dengan palpasi normal. 

Segmen anterior OD didapatkan palpebra superior blefarospasme, konjungtiva bulbi 

injeksi siliar, hechting intak, terpasang bandage contact lens, kornea terdapat graft dan 

hechting intak dan edema, bilik mata depan didapatkan Van Herick grade II – III, 

flare/cell -/-, pupil lonjong, flat anterior chamber di inferior, lensa agak keruh. Pasien 

diberikan terapi yang sama dengan sebelumnya. Pasien dianjurkan kontrol 1 minggu. 

(A) (B) 
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III. Diskusi 

     Keratitis ulseratif perifer adalah inflamasi destruktif berbentuk sabit dari stroma 

juxtalimbal kornea yang berhubungan dengan defek epitel, sel-sel inflamasi stroma, 

dan degradasi stroma. Ulserasi dapat berkembang baik secara sentral maupun 

sirkumferensial secara terus menerus, tidak memberikan respon terhadap pemberian 

terapi medikamentosa. Keratitis ulseratif perifer selalu merupakan proses destruktif 

lokal yang dimediasi oleh jalur akhir enzim kolagenolitik dan proteolitik yang 

dilepaskan dari neutrofil dan atau makrofag yang dapat menyebabkan degradasi stroma 

kornea perifer.5,7,8  

     Etiologi pasti keratitis ulseratif perifer belum dapat ditentukan, tetapi sebuah 

konsensus mengatakan bahwa respon autoimun dapat menyebabkan keratitis ulseratif 

perifer. Keratitis ulseratif perifer adalah komplikasi mata akibat autoimun kedua 

terbanyak setelah uveitis anterior. Penelitian yang dilakukan oleh Levitt tahun 2015 

menyimpulkan bahwa penyakit autoimun yang paling sering menyebabkan keratitis 

ulseratif perifer adalah Rheumatoid Arthritis (34%-42%), Systemic Lupus 

Erithematosus (SLE) dan Wegener’s Granulomatosis. Tatalaksana keratitis ulseratif 

perifer yang tidak agresif dapat memiliki risiko morbiditas dan mortalitas yang tinggi 

karena berhubungan dengan vaskulitis sistemik.5,8,9 

     Mekanisme patofisiologi yang pasti dari keratitis ulseratif perifer masih belum jelas 

namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa reaksi imun humoral dan seluler 

mempunyai keterlibatan dalam terjadinya keratitis ulseratif perifer. Reaksi terhadap 

antigen kornea, sirkulasi imun kompleks, dan reaksi hipersensitivitas terhadap antigen 

eksogen adalah beberapa mekanisme yang terlibat dalam patogenesis keratitis ulseratif 

perifer. Reaksi hipersensitivitas terhadap antigen eksogen dapat menyebabkan infiltrat 

catarrhal, ulkus marginal, dan flikten, dan memiliki prognosis yang lebih baik daripada 

keratitis ulseratif perifer akibat penyakit imun. Bentuk vaskularisasi limbus sesuai 

untuk akumulasi IgM (komponen pertama cascade komplemen C1), molekul yang 

mempunyai berat molekul tinggi serta kompleks imun di limbus dan kornea perifer. 
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Endapan kompleks imun akan mengaktivasi jalur klasik sistem komplemen, yang 

kemudian akan menghasilkan kemotaksis pada sel-sel yang terinflamasi yaitu neutrofil 

dan makrofag dalam kornea perifer. Sel-sel ini kemudian melepaskan kolagenase dan 

protease yang akan menghancurkan stroma kornea. Melting pada sentral kornea 

sebagai respon terhadap penyakit kolagen vaskular sistemik mungkin disebabkan oleh 

mekanisme berbeda yang terkait dengan infiltrasi limfosit T. 5,10 

     Manifestasi okular lain pada penyakit kolagen vaskular yang muncul pada keratitis 

ulseratif perifer yaitu keratokonjungtivitis sicca dan secara klinis terbukti pada 15% -

25% pasien dengan Rheumatoid Arthritis. Gejala utama untuk pasien dengan keratitis 

ulseratif perifer adalah mata merah, nyeri, berair, fotofobia, dan penurunan visus.  

Pasien ini mengeluhkan mata kanan perih, silau, berair, dan buram. Gejala ini sesuai 

dengan penelitian Ekong et al dan Yagci et al tahun 2012 yang menyatakan bahwa 

pasien dengan keratitis ulseratif perifer seringkali mengeluh merah, nyeri, berair, silau 

dan buram. Walaupun keratitis ulseratif perifer dapat terjadi secara bilateral dan luas, 

tetapi yang biasa terjadi unilateral dan terbatas pada satu sektor perifer kornea. Pada 

pasien ini keterlibatan okular hanya pada mata kanan saja dan terjadi hanya pada satu 

sektor perifer kornea mulai jam 3 – jam 9, sedangkan pada mata kiri sudah terjadi 

keratopati.2,5,10 

     Keratitis ulseratif perifer mempunyai gambaran klinis yang dapat dibedakan dengan 

ulkus mooren. Ulkus mooren mempunyai gambaran ulserasi stroma perifer yang 

progresif secara sirkumferensial kemudian akan menyebar ke arah sentral dan bagian 

tepi yang menggantung. Ulkus mooren diklasifikasikan menjadi dua jenis. Ulkus 

mooren jenis pertama pada pasien yang lebih tua, seringkali hanya dalam satu mata, 

dan biasanya memberikan respon dengan baik terhadap terapi medis. Ulkus mooren 

jenis kedua lebih agresif dan membutuhkan terapi imunosupresi sistemik, mempunyai 

prognosis yang lebih buruk, dapat terjadi bilateral dan berhubungan dengan nyeri yang 

hebat, dan cenderung terjadi pada pasien yang lebih muda. Ulkus mooren jarang 

disertai dengan keterlibatan sklera.5,10,11,  
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     Ekong et al mengatakan bahwa pemeriksaan yang menyeluruh meliputi keluhan 

utama, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, terapi yang pernah 

diberikan dahulu dan saat ini, serta pemeriksaan terhadap semua sistem yang 

berhubungan dengan keratitis ulseratif perifer merupakan hal sangat penting dan akan 

memberikan manfaat dalam menentukan etiologi keratitis ulseratif perifer. 

Pemeriksaan fisik kepala, leher, ekstremitas dan kulit dapat memberikan tanda 

signifikan atau petunjuk bagi dokter dalam menegakkan diagnosis. Gambaran ulkus 

kornea perifer dengan penyakit sistemik yang diketahui maupun tidak diketahui 

membutuhkan penanganan segera, karena berpotensi mengganggu penglihatan dan 

mengancam nyawa. Pasien yang dicurigai menderita keratitis ulseratif perifer harus 

mendapat perawatan segera dan dirujuk ke bagian rheumatologi karena keratitis 

ulseratif perifer bersifat serius dan menyebabkan nekrosis stroma, perforasi kornea, dan 

kebutaan. Pasien ini telah dikonsulkan kebagian rheumatologi RSHS untuk mencari 

penyakit yang mendasari terjadinya keratitis ulseratif perifer. Hasil pemeriksaan dari 

bagian rheumatologi RS. Hasan Sadikin mendukung ke suatu penyakit autoimun organ 

spesifik.2,4 

     Pengobatan keratitis ulseratif perifer didasarkan pada tingkat keparahan yang 

ditemukan pada kornea dan jaringan sekitar kornea yang terlibat. Terapi yang diberikan 

sejak awal untuk penyakit autoimun sistemik dapat memberikan efek yang signifikan 

pada manifestasi okular. Strategi pengobatan terkini untuk keratitis ulseratif perifer 

yang disertai dengan penyakit sistemik adalah pemberian kortikosteroid sistemik 

ditambah obat sitotoksik selama fase akut penyakit. Tujuan terapi pada penyakit okular 

adalah mengurangi inflamasi, memperbaiki epitelisasi dan meminimalisir kerusakan 

stroma. Pengobatan terbaru dengan imunomodulator dan agen biologis dapat 

memberikan hasil yang baik tetapi sangat  tergantung pada penyakit yang mendasari, 

diagnosis, dan pengobatan yang tepat waktu.5,10,12  

     Pasien ini ditatalaksana awalnya dengan pemberian kortikosteroid sistemik, 

artificial tears, dan obat sikloplegik. Pemberian kortikosteroid sistemik akan lebih 

efektif dibandingkan topikal kortikosteroid pada keratitis ulseratif perifer yang 
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disebabkan oleh penyakit sistemik. Kortikosteroid topikal tidak bisa diberikan pada 

pasien yang disertai dengan penyakit sistemik, karena menghambat pembentukan 

kolagen baru dan meningkatkan risiko perforasi. Dosis metilprednisolon oral yang 

direkomendasikan adalah 1 mg/kgBB/hari dengan tapering off sesuai respons klinis 

terhadap pengobatan. Penggunaan kortikosteroid sistemik jangka panjang dapat 

mengakibatkan efek samping yang berat. Profilaksis terhadap osteoporosis dan tukak 

lambung harus diberikan pada semua pasien yang menggunakan terapi steroid jangka 

panjang. Pemberian sparing agent imunosupresif dengan kortikosteroid memiliki 

manfaat dalam pengobatan keratitis ulseratif perifer akibat inflamasi. Antimetabolit 

seperti metotrekstat (7,5-25 mg/minggu), azathioprin (1,0-2,5 mg/kgBB/hari), dan 

mycophenolate mofetil (1,0 g 2x/hari) telah terbukti bermanfaat pada kasus keratitis 

ulseratif perifer akibat rheumatoid. Tatalaksana dengan pengobatan topikal sering tidak 

memberikan respon sehingga memerlukan kortikosteroid sistemik dan imunosupresif 

berupa metil prednisolon oral, agen sitotoksik seperti siklofosfamid, atau 

imunomodulator lain seperti metotrekstat, siklosporin atau azathioprin.5,8,13 

     Pasien mengalami perforasi pada kontrol selanjutnya sehingga dilakukan tindakan 

patch graft. Pada kasus yang berat tindakan penetrating keratoplasty diperlukan. 

Penelitian Tan et al tahun 2017 menyatakan bahwa intervensi bedah dapat dilakukan 

sebagai terapi tambahan pada beberapa pasien ketika terapi medikamentosa tidak 

adekuat dalam menghentikan progresivitas penyakit dan ketika terjadi komplikasi, 

dengan tujuan mengembalikan integritas okular. Namun tingkat ketahanan graft 

selama tiga tahun pada penetrating keratopolasty tektonik sangat rendah dibandingkan 

dengan penetrating keratopolasty optik yaitu 41,7% dan 72%.1,3 

     Beberapa pilihan tindakan bedah yang dapat diberikan pada pasien keratitis ulseratif 

perifer yang mengalami perforasi kornea antara lain lem cyanoacrylate, reseksi 

konjungtiva, amnion membrane graft, lamellar keratoplasty, atau penetrating 

keratoplasty. Lem cyanoacrylate, reseksi konjungtiva dan amnion membrane graft 

adalah terapi tambahan yang dapat mengendalikan progresifitas penyakit. Reseksi 

konjungtiva di daerah yang mengalami inflamasi dapat dipertimbangkan. Flap 
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konjungtiva dapat meningkatkan penyembuhan dan mencegah perforasi kornea. 

Lamellar keratoplasty adalah pilihan yang baik dibandingkan dengan penetrating 

keratoplasty karena risiko graft rejection yang tinggi. Penetrating keratoplasty 

dilakukan pada perforasi kornea dengan diameter ≥ 3 mm.1,8 

     Patch graft kornea perifer dengan bentuk cresent dapat digunakan untuk 

rekonstruksi tektonik pada ulserasi kornea perifer, tanpa mengganti kornea sentral yang 

sehat. Graft tersebut dapat mempertahankan kontur dari kornea sentral, meminimalisir 

astigmatisma setelah operasi, dan mempertahankan aksis visual sentral. Penelitian Tan 

et al tahun 2017 menyarankan teknik crescent patch graft untuk mencocokkan bagian 

perifer kornea yang mengalami ulserasi. Teknik ini disebut “match and patch”. Konsep 

"match and patch" didefinisikan sebagai semi sirkular C-shaped atau banana shaped 

di sekitar kornea perifer yang mengalami melting tanpa melibatkan kornea yang sehat. 

Jaringan kornea donor diukur, lalu dicocokkan dengan kornea perifer resipien yang 

mengalami kerusakan. Tujuan dari tindakan patch graft pada pasien ini adalah untuk 

mengembalikan intergritas okular bukan untuk memperbaiki fungsi penglihatan. 

Pasien telah diberikan penjelasan mengenai tujuan tindakan, kemungkinan tajam 

penglihatan lebih buruk, risiko bila tidak dilakukan tindakan, dan komplikasi yang 

mungkin terjadi.2,5,8 

     Pasien ini memiliki prognosis quo ad vitam ad bonam, quo ad functionam dubia 

karena sudah terjadi perforasi, quo ad sanationam ad malam karena sebelumnya pasien 

sudah pernah dilakukan operasi graft sebelumnya dan sangat tergantung dari 

tatalaksana penyakit autoimun yang mendasari. Hardy et al tahun 2016 menyatakan 

pasien keratitis ulseratif perifer dengan perforasi atau disertai dengan necrotizing 

skleritis memiliki prognosis visual yang kurang baik. Yan et al tahun 2017 menyatakan 

keberhasilan terapi pada pasien keratitis ulseratif perifer berhubungan erat dengan 

kepatuhan pasien dalam kontrol dan memakai obat secara teratur.3,14 
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IV. Simpulan 

     Keratitis ulseratif perifer adalah inflamasi destruktif berbentuk sabit dari stroma 

juxtalimbal kornea yang berhubungan dengan defek epitel, sel-sel inflamasi stroma, 

dan degradasi stroma. Respon autoimun terhadap antigen dapat menyebabkan keratitis 

ulseratif perifer. Gejala utama keratitis ulseratif perifer adalah mata merah, nyeri, 

berair, fotofobia, dan penurunan visus. Pengobatan keratitis ulseratif perifer didasarkan 

pada tingkat keparahan yang ditemukan pada kornea dan luasnya jarigan sekitar yang 

terlibat. Tujuan terapi pada keratitis ulseratif perifer adalah untuk mengurangi 

inflamasi, memperbaiki epitelisasi, dan meminimalisir kerusakan stroma.
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