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MANAGEMENT OF CORNEAL ULCER CAUSED BY METHYCILLIN-

RESISTANT Staphylococcus haemolyticus (MRSH) 

 

ABSTRACT 

Introduction: Bacterial corneal ulcer are common potential causes of vision loss. 

Clinical appearance of bacterial corneal ulcer has been shown to be an unreliable 

factor in determining the pathogen. Moreover special caution must be paid when it 

caused by a multidrug-resistant bacterias. 

Purpose: To report a case and management of patient with a methicillin-resistant 

Staphylococcus haemolyticus corneal ulcer. 

Case Report : A 78 years old male patient came to Cicendo National Eye Hospital with 

chief complaint of red and painful eye accompanying whitish plaque in the center part 

of the right eye since 1 month earlier. There is a history of right eye got splash of soil 

water and frequently rubbed. He had been referred by an ophthalmologist elsewhere 

and given eye ointment before. Visual acuity of right eye was light perception and left 

eye was 0,4 f2. Slit lamp examination revealed a corneal ulcer 4mm x 3,8mm, infiltrate, 

corneal edema, a shallow anterior chamber with a 1,3mm hypopion. This patient was 

diagnosed as perforated corneal ulcer with hypopion caused by gram positive coccus, 

coccobacillae bacteria and gram negative coccus. He underwent Corneal Patch graft 

and culture resistant. Culture resistant revealed Mythicillin-resistant Staphylococcus 

haemolyticus (MRSH).  

Conclusion : Bacterial corneal ulcer may be caused by rare organism such as 

methicillin-resistant Staphylococcus haemolyticus. Appropriate antibiotic topical and 

other adjuvant are the mainstay therapy for bacterial corneal ulcer. Corneal patch 

graft also becomes an option for corneal perforation due to bacterial infection. 

Keyword: corneal ulcer, MRSH, bacterial keratitis, antimicrobial resistant 

 

I. Pendahuluan 

Kerusakan kornea merupakan penyebab utama kebutaan monokular di dunia, 

terutama mengenai populasi marginalis. Kekeruhan kornea yang paling banyak 

disebabkan oleh keratitis infeksius merupakan penyebab kebutaan ke empat secara 

global dan merupakan penyebab 10% gangguan penglihatan yang dapat dihindari di 

negara-negara berkembang.1-2 Insiden ulkus kornea pada negara berkembang 

diperkirakan 100 hingga 800 per 100.000 orang per tahun. Menurut data infodatin 
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tahun 2014, kebutaan yang disebabkan oleh kekeruhan kornea merupakan penyebab 

keempat kebutaan di Indonesia.3 

Ulkus kornea adalah keadaan patologis pada kornea yang ditandai oleh adanya 

infiltrat supuratif disertai defek kornea bergaung, diskontinuitas jaringan kornea dapat 

terjadi dari epitel sampai stroma. Ulkus kornea dapat disebabkan oleh bakteri, jamur 

maupun virus.2,4-5 

Faktor risiko paling sering pada ulkus kornea bakterialis meliputi hal-hal yang dapat 

mengubah struktur permukaan kornea, seperti penggunaan lensa kontak, trauma 

(termasuk abrasi yang terjadi sebelumnya), operasi kornea, penyakit permukaan 

okular, penyakit sistemik, pengobatan okular yang terkontaminasi, dan immunosupresi 

yang dapat mengubah mekanisme pertahanan terhadap permukaan okular sehingga 

memungkinkan invasi bakteri terhadap kornea. 4-6 

Manifestasi ulkus kornea terdiri dari kemerahan pada mata, nyeri dengan onset yang 

cepat, berair, fotofobia, bengkak pada kelopak mata, serta pandangan buram atau 

penurunan tajam penglihatan. Selain itu dapat juga timbul kotoran atau sensasi rasa 

mengganjal.4,6-7 Ulkus bakteri dapat terlihat pada pemeriksaan slit lamp sebagai 

infiltrat yang berbatas tegas, bisa terjadi di sentral maupun mid-perifer dari kornea. 

Batasnya biasa berbentuk bulat atau oval. Infiltrat stroma ditemukan berada didasar 

ulkus dengan penampakkan putih kekuningan. Pada kasus yang lebih berat, dapat 

ditemukan hipopion dan flare/sel +3 atau +4. Ulkus kornea dapat terjadi di area kornea 

mana saja, tetapi perlukaan pada sentral atau parasentral kornea berpotensi menjadi 

penyebab kehilangan penglihatan.2,5-7 

Ulkus bakterialis yang tidak tertangani atau berat dapat menyebabkan perforasi 

kornea dan berkembang menjadi endoftalmitis sehingga akhirnya kehilangan satu 

mata. Karena proses destruksinya yang cepat (dalam 24 jam ketika disebabkan oleh 

organisme yang sangat virulen), manajemen yang optimal membutuhkan pendeteksian 

yang cepat, pemberian terapi dan tindak lanjut yang tepat. 4,5 
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Terapi empiris pada ulkus kornea bakteri tergantung pada ukuran dan lokasi lesinya. 

Terapi empiris ini diberikan hingga patogen penyebabnya teridentifikasi dengan 

kultur.5-6  

Laporan kasus ini membahas tentang tatalaksana ulkus kornea bakterialis karena 

methycillin-resistant Staphylococcus haemolyticus (MRSH). Tujuan penulisan kasus 

ini adalah untuk melaporkan kasus dan memahami tatalaksana ulkus kornea bakteri 

MRSH. Pemahaman tentang gejala klinis dan tatalaksana ulkus kornea bakterialis 

berguna dalam praktik klinis sehari-hari untuk ketepatan diagnosa, tatalaksana, 

mengurangi progresifitas, dan mencegah komplikasi. 

 

II. Laporan Kasus 

Seorang laki-laki usia 78 tahun datang ke poliklinik infeksi dan imunologi Pusat 

Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo pada tanggal 17 Desember 2018  dengan 

keluhan mata kanan merah dan nyeri sejak 1 bulan sebelum masuk rumah sakit. 

Keluhan disertai penglihatan buram dan muncul putih-putih pada mata sejak ± 3 

minggu sebelum masuk rumah sakit. Pasien memiliki riwayat terciprat air tanah dan 

sering mengucek mata karena pekerjaannya sebagai petani. Pasien tidak memiliki 

riwayat trauma, mata merah berulang, maupun penggunaan tetes mata sembarangan 

sebelumnya. Pasien telah berobat ke dokter spesialis mata dan diberikan obat salep 

namun tidak perbaikan dan dirujuk ke RS Mata Cicendo pada tanggal 23 November 

2019. Pasien tidak memiliki riwayat hipertensi, diabetes melitus maupun alergi.  

Pemeriksaan fisik didapatkan kondisi umum dalam keadaan baik. Kesadaran 

compos mentis. Tanda vital didapatkan tekanan darah 130/80 mmHg, Nadi 76 x/menit, 

pernafasan 20 x/menit dan suhun 36,2oC, berat badan 52 kg. Pemeriksaan oftalmologis 

didapatkan visus mata kanan light perception (LP) dengan proyeksi baik ke segala arah 

dan mata kiri 0,4 f2. Tekanan intra okular (TIO) dengan palpasi didapatkan kedua mata 

dalam batas normal. Posisi bola mata didapatkan kesan ortotropia dengan gerak bola 

mata baik ke segala arah pada kedua mata. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan 

didapatkan palpebral tampak blefarospasme. Konjungtiva terdapat injeksi siliar. Tes 
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Flourescense pada kornea didapatkan ulkus dengan ukuran 4mm x 3,8mm, infiltrat, 

edema kornea. Bilik mata depan dangkal, flare dan sel sulit dinilai, terdapat pula 

hipopion dengan ukuran 1,3mm. Pupil, Iris dan lensa sulit dinilai. Pemeriksaan segmen 

anterior mata kiri didapatkan palpebra tampak pouty meibom, pterigium grade II pada 

konjungtiva bagian nasal, serta lensa tampak agak keruh, lainnya dalam batas normal. 
 

 

Gambar 2.1 Segmen anterior pra operasi 
 

Kerokan kornea mata kanan dilakukan dengan hasil pewarnaan gram ditemukan 

bakteri gram (+) Coccus susunan satu-satu, dua-dua dengan jumlah 16-18/LPB. 

Coccobasil 6-8/LPB, gram (-) Coccus susunan satu-satu 2-3/LPB, Leukosit > 29/LPB. 

Hasil pewarnaan Giemsa tidak ditemukan acanthamoeba dan pewarnaan jamur (KOH) 

tidak ditemukan jamur. Pemeriksaan USG memberikan kesan kekeruhan vitreous ec 

sel radang dd/ fibrosis vitreous. Pasien kemudian didiagnosis dengan Ulkus kornea 

perforasi OD cum hipopion + Katarak Senilis Imatur OS + Pterigium grade II OS. 

Pasien diberikan terapi tetes mata Moksifloksasin 1 tetes/jam mata kanan, tetes mata   

Dibekasin 0,3 % 1 tetes/jam mata kanan, tetes mata siklopentolat 1% 3 kali mata kanan, 

tetes mata air mata buatan 8  kali satu tetes mata kanan. Pasien direncanakan tindakan 

Corneal patch graft + kultur resistensi mata kanan dalam NU dengan informed consent 

bahwa tindakan dilakukan hanya untuk menambal bukan untuk fungsi penglihatan. 
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Pada tanggal 21 Desember 2018, pasien dilakukan operasi corneal patch graft OD 

serta kultur resistensi dengan terapi pasca operasi yang sama dengan sebelumnya 

ditambah tetes mata prednisolon asetat 1 tetes/jam mata kanan.   

Satu minggu kemudian, pada tanggal 28 Desember 2019 pasien kontrol pasca 

operasi dengan pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus dasar mata kanan LP 

dengan proyeksi baik ke segala arah dan mata kiri 1.0 f2 pinhole tetap. Tekanan Intra 

Okular kedua mata normal. Segmen anterior mata kanan didapatkan palpebral relatif 

tenang dan injeksi siliar pada konjungtiva. Pemeriksaan kornea didapatkan graft intak, 

hecting intak, terdapat koagulum dan edema kornea. Bilik mata depan ditemukan Van 

Herick grade III, flare dan sel sulit dinilai. Pupil terkesan bulat dan lensa tampak agak 

keruh. Segmen anterior mata kiri masih sama seperti pemeriksaan sebelumnya. Pasien 

membawa hasil kultur dan resistensi yang menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus haemolyticus yang resisten terhadap golongan metisilin serta multi 

golongan obat antibiotik lainnya seperti tercantum dalam tabel 2.1 Pasien didiagnosis 

dengan Post corneal patch graft OD atas indikasi ulkus kornea bakterialis perforasi OD 

+ Katarak Senilis Imatur OS + Pterigium grade II OS. Terapi pasien dilakukan 

penyesuaian berupa tetes mata gentamisin 1 tetes/jam mata kanan, tetes mata Dibekasin 

sulfat 0,3 % satu tetes/jam mata kanan, tetes mata siklopentolat 1% tiga kali mata 

kanan, tetes mata prednisolone asetat 1 tetes/jam mata kanan, tetes mata air mata buatan 

delapan kali mata kanan. 

 

Gambar 2.2 Segmen anterior 1 minggu pasca operasi 
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Tabel 2.1 Hasil Pemeriksaan Mikrobiologi Klinik (Kultur dan Resistensi) 

Hasil Kultur   

Bakteri Staphylococcus haemolyticus 

 

Antibiotik Hasil Resistensi 

Cefoxitin Screen    Pos 

Benzylpenicillin R 

Oxacillin R 

Gentamicin S 

Ciprofloxacin R 

Levofloxacin R 

Moxifloxacin I 

Inducible Clindamycin Resistance   Neg 

Erithromycin S 

Clindamycin R 

Quinupristin/Dalfopristin S 

Linezolid S 

vancomycin S 

Tetracyclin R 

Nitrofurantoin S 

Rifampisin S 

Trimethropim/Sulfamethoxazole S 

Amoxicillin R 

Amoxicillin/Clavulanic Acid R 

Ampicillin/Sulbactam R 

Carbenicillin R 

Cefixime R 

Cefotaxime R 

Ceftriaxonoe R 

Meropenem R 

Ofloxacin R 

 

Kontrol minggu ke dua pada tanggal 4 Januari 2019, kondisi pasien relatif stabil 

dengan visus mata kanan Closed Face Finger Counting (CFFC) dan mata kiri 1.0 f2 

pinhole tetap. Tekanan Intra Okular kedua mata normal. Segmen anterior mata kanan 

didapatkan palpebral relatif tenang dan injeksi siliar pada konjungtiva serta terpasang 

Bandage Contact Lens (BCL). Pemeriksaan Kornea didapatkan graft intak, hecting 

intak, edema kornea, lipat descemet +. Bilik mata depan ditemukan Van Herick grade 

III, flare dan sel sulit dinilai. Pupil terkesan bulat dan lensa tampak agak keruh. Segmen 

anterior mata kiri masih sama seperti pemeriksaan sebelumnya. Diagnosis pasien Post 

corneal patch graft OD + Katarak Senilis Imatur OS + Pterigium grade II OS. Terapi 
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medikamentosa masih dilanjutkan seperti sebelumnya, dilakukan penggantian BCL 

dan pasien disarankan kontrol 1 minggu kemudian. 

 

Gambar 2.3 Segmen anterior 2 minggu pasca operasi  

 

Kontrol pada tanggal 14 Januari 2019 didapatkan perbaikan kondisi dengan visus 

mata kanan Closed Face Finger Counting (CFFC) dan mata kiri 1.0 f2 pinhole tetap. 

Tekanan Intra Okular kedua mata normal. Segmen anterior mata kanan didapatkan 

palpebral relatif tenang dan injeksi siliar pada konjungtiva serta terpasang Bandage 

Contact Lens (BCL). Pemeriksaan Kornea didapatkan graft intak, hecting intak, edema 

kornea. Bilik mata depan ditemukan Van Herick grade III, flare dan sel -/-. Pupil 

terkesan bulat dan lensa tampak agak keruh. Segmen anterior mata kiri masih sama 

seperti pemeriksaan sebelumnya. Pasien didiagnosis Post corneal patch graft OD  + 

Katarak Senilis Imatur OS + Pterigium grade II OS. Terapi medikamentosa pada pasien 

masih sama namun mulai dilakukan penurunan bertahap, yakni tetes mata gentamisin 

8 kali 1 tetes mata kanan, tetes mata Dibekasin sulfat 0,3% 8 kali 1 tetes mata kanan, 

tetes mata siklopentolat 1% 3 kali mata kanan, tetes mata prednisolone asetat 6 kali 1 

tetes mata kanan pada minggu pertama dan 4 kali 1 tetes pada minggu kedua, tetes mata 

air mata buatan 8 kali mata kanan, serta disarankan kontrol 2 minggu yang akan datang. 
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Prognosis pasien ini qua ad vitam adalah ad bonam, quo ad fungtionam adalah 

dubia, serta quo ad sanationam dubia. 
 

 

Gambar 2.4 Segmen anterior 3 minggu pasca operasi  

 

III. Diskusi 

Infeksi bakteri pada mata merupakan kondisi yang paling sering mengancam 

penglihatan. Beberapa kasus infeksi karena bakteri memiliki onset yang sangat cepat 

dan progresif menginflamasi stroma. Jika tidak segera tertangani dapat menyebabkan 

destruksi dengan perforasi kornea atau penyebaran infeksi ke jaringan sekitarnya.1-2,5-7 

Adapun faktor resiko infeksi bakteri pada pasien ini adalah terdapatnya trauma minor 

yakni sering mengucek mata saat terciprat air tanah ketika bekerja. 

Bakteri yang paling banyak menjadi penyebab ulkus kornea adalah Staphylococcus 

aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus pneumonia, Streptococcus spp, 

Pseudomonas aeruginosa, dan Enterobacteriaceae sp. Meskipun organisme yang 

paling sering menjadi penyebab keratitis bakterialis termasuk staphylococci dan bakteri 

gram negatif batang (spesies Pseudomonas), penelitian-penelitian mengatakan berbeda 

dalam hal epidemiologi keratitis bakterialis. Perbedaan ini dapat dihubungkan dengan 

cuaca, area pedesaan atau area perkotaan, dan etiologi keratitis. Sebuah studi di Los 

Angles terhadap dua rumah sakit menemukan bahwa mayoritas kasus menunjukan 
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patogen gram positif, yakni Staphylococcus koagulase negative yang paling sering, 

serta Pseudomonas aeruginosa yang menjadi penyebab tersering pada golongan 

bakteri gram negatif.8-10 

Penampakan klinis pada kasus ulkus kornea bakterialis berupa nyeri dengan onset 

yang cepat diikuti dengan injeksi konjungtiva, fotofobia dan penurunan penglihatan 

pasien. Kecepatan progresifitas gejala-gejala tersebut bergantung kepada virulensi 

bakteri yang menginfeksi. Ulkus bakteri biasanya tampak sebagai infiltrat yang tunggal 

dan menunjukkan adanya batas epitel yang tegas dengan dasar padat, peradangan 

stroma supuratif yang tidak jelas batasnya serta dikelilingi oleh edema stroma.2,4-7 

Sebelum memulai terapi antimikroba untuk kasus-kasus keratitis dan ulkus 

bakterialis, harus dilakukan pemeriksaan diagnostik mikrobiologi diantaranya adalah 

pemeriksaan kerokan kornea, apus sekret atau kultur resistensi. Seperti pada kasus ini, 

pasien dilakukan kerokan kornea sebelum diberikan terapi empiris. Bagi kasus-kasus 

keratitis infeksi yang tidak responsif terhadap terapi empiris, hentikan pengobatan 12-

24 jam sebelum dilakukan pengulturan agar dapat meningkatkan kemungkinan 

organisme yang dapat tumbuh.2,5-6 

Hasil kerokan kornea pasien ini menunjukkan bakteri gram (+) Coccus susunan 

satu-satu, dua-dua dengan jumlah 16-18/LPB. Coccobasil 6-8/LPB, gram (-) Coccus 

susunan satu-satu 2-3/LPB, Leukosit >29/LPB. Hasil pewarnaan Giemsa tidak 

ditemukan acanthamoeba dan pewarnaan Jamur (KOH) tidak ditemukan jamur.  Hasil 

ini mengarahkan pasien perlu diterapi dengan antimikroba spektrum luas baik untuk 

bakteri gram positif maupun gram negatif. Sejalan dengan panduan terapi ulkus dan 

keratitis bakterialis bahwa terapi inisial merupakan terapi empiris yang memiliki 

spektrum luas. Flourokuinolon topikal, khususnya gatifloksasin dan moksifloksasin 

merupakan pilihan terapi empiris untuk ulkus yang disebabkan oleh bakteri dan 

membutuhkan dosis dengan frekuensi pemberian yang sering. 1-2,5,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Pada umumnya kasus ulkus kornea bakterialis diberikan monoterapi dengan 

florokuinolon topikal yang memberikan hasil ekuivalen dengan terapi kombinasi, hal 

ini dikarenakan konsentrasi flourokuinolon yang beredar dipasaran saat ini memiliki 
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kemampuan penetrasi yang baik. Antibiotik ini harus diberikan setiap 30-60 menit 

sekali dan dikurangi bertahap frekuensinya disesuaikan dengan respon klinis. Pada 

kasus yang berat, pemberian antibiotik setiap 5 hingga 30 menit sebagai dosis awalan 

dapat lebih cepat mencapai konsentrasi terapeutik pada stroma kornea. Generasi kedua 

dari flourokuinolon (ciprofloksasin, ofloksasin) masih memiliki cakupan yang sangat 

baik untuk Pseudimonas, namun kurang berguna bagi aktivitas baktergi gram positif. 

Golongan ketiga dan keempat dari fluorokuinolon (seperti moksifloksasin, 

gatifloksasin, levofloksasin dan besifloksasin) telah mencakup gram positif dan 

mycobacterial atipikal tetapi memiliki keterbatasan aktifitasnya terhadap bakteri 

MRSA. Untuk keratitis yang berada di sentral dan yang berat (keterlibatan stroma yang 

dalam atau infiltrat yang lebih luas dari 2mm dengan supurasi yang hebat), dosis awal 

diberikan setiap 5-15 menit diikuti penggunaan setiap jam sekali. 1-2,5-7 

Alternatif lain sebagai terapi inisial dapat berupa terapi kombinasi topikal dengan 

bahan aktif yang melawan bakteri gram positif dan gram negatif. Meskipun demikian, 

pemberian terapi kombinasi dapat diberikan bila monoterapi gagal, atau bila pada 

kondisi awal ulkus yang terbentuk cukup luas, mengancam penglihatan atau kondisi 

yang atipikal.2,5-7 Pasien ini diberikan terapi kombinasi berupa Moksifloksasin dan 

dibekasin sulfate sebagai terapi empiris dengan dosis 1 tetes/jam mata kanan mengingat 

kondisi klinisnya yang cukup berat. Agen sikloplegik diberikan untuk mengurangi 

pembentukan sinekia dan mengurangi rasa nyeri dari keratitis bakterialis, agen ini 

diberikan bila terdapat inflamasi yang nyata di bilik depan mata. Terapi ajuvan lainnya 

adalah steroid topikal yang ditujukan sebagai antiinflamasi sehingga dapat mengurangi 

terjadinya neovaskularisasi, melting dan juga perforasi.2,5-7 

Hasil kultur pasien ini menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

haemolyticus yang resisten terhadap golongan metisilin. Staphylococcus haemolyticus 

merupakan anggota genus Staphylococcus koagulase negatif. Bakteri ini dapat 

ditemukan pada kulit tubuh manusia sebagai normal flora dan dapat diisolasi dari 

aksila, perineum dan area inguinal. S. haemolyticus juga merupakan golongan 

staphylococci koagulase negatif yang paling banyak ke dua yang dapat ditemukan dari 
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kultur darah manusia dan memiliki tingkat resistensi antibiotik paling tinggi. Sifatnya 

yang rendah koagulase berhubungan dengan virulensinya yang rendah dibanding 

patogen Staphylococcus koagulase positif lainnya. Meskipun demikian, studi terkini 

mengindikasikan bahwa staphylococci koagulase negatif telah dinyatakan sebagai 

penyebab utama dari infeksi oportunistik.2,8-9 Oleh karenanya hasil kultur resistensi 

menjadi dasar kuat dalam mempertimbangkan penyesuaian terapi yang diberikan 

terhadap pasien dengan resistensi terhadap banyak antibiotik.  

S. haemolyticus menjadi faktor yang krusial dalam terjadinya infeksi yang didapat 

dari fasilitas kesehatan (HAIs) yang disebabkan oleh staphylococci yang multiresisten. 

Holden et al menyatakan bahwa banyak peneliti telah melaporkan golongan 

S.haemolyticus resisten terhadap satu atau lebih dari antibiotik berikut penisilin, 

sefalosporin, makrolida, tetrasiklin, kuinolon, aminoglikosida, glikopeptida dan 

fosfomisin. Squeri et al melaporkan bahwa pasien dan staf rumah sakit bisa menjadi 

reservoar bagi S. haemolyticus multiresisten.8-10 Kewaspadaan universal harus tetap 

menjadi perhatian khusus dalam menangani pasien infeksi. 

Ulkus kornea bakterialis dapat berkembang lebih berat hingga terjadi perforasi 

kornea yang memerlukan tatalaksana yang invasif. Pemilihan tatalaksana dan 

prognosis perforasi kornea bergantung kepada penyebab, ukuran, lokasi dan 

pengobatan. Beberapa pilihan tindakan untuk perforasi kornea diantaranya adalah 

penggunaan flap konjungtiva, tissue adhesive, cangkok membran amnion, patch graft 

dan keratoplasti. Patch graft diindikasikan pada kasus desemetokel atau perforasi kecil. 

Biasanya patchgraft berukuran 5 atau 6 mm, dapat berupa lamellar ataupun full 

thickness.2,9-12 Pasien ini dilakukan tindakan corneal patch graft dikarenakan 

ukurannya 4mm x 3,8mm.  

 

III. Simpulan 

Ulkus kornea yang disebabkan oleh bakteri merupakan kasus yang sering 

ditemukan. Manifestasi klinis ulkus kornea bakteri adalah mata merah yang terasa 

perih, plak pada kornea berwarna putih yang disertai dengan defek epitel hingga 
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stroma, serta infiltrat. Penegakan diagnosis yang tepat merupakan hal penting dalam 

menangani ulkus kornea bakteri, sehingga pemeriksaan kerokan kornea dengan 

pewarnaan gram serta kultur resistensi harus dilakukan agar pemilihan terapi obat yang 

diberikan efektif. Antibiotik topikal yang sesuai merupakan terapi lini pertama yang 

harus diberikan dengan tepat. Terapi ajuvan lainnya adalah steroid topikal dan agen 

sikloplegik. Apabila ulkus kornea telah menjadi perforasi, maka selain terapi 

medikamentosa diperlukan juga tindakan penambalan kornea yang ditujukan untuk 

menjaga integritas bentuk bola mata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

13 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

1. American Academy of Ophthalmology. External Eye Disease and Cornea.                            

Bagian ke-8. San Fransisco: American Academy of Ophthalmology; 2018. Hlm 

198-202 

2. Austin A, Lietman T, Jennifer Rose-Nussbaumer. Update on the Management 

of Infectious Keratitis. American Academy of Ophthalmology. 2017; 124(11): 

1678-1689 

3. Infodatin Situasi Gangguan Penglihatan dan Kebutaan. Pusat Data dan 

Informasi Kementrian Kesehatan RI. 2014 

4. Kama G, Jeffrey EL. Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical 

Practice. Edisi ke-9. San Fransisco: Elsevier; 2018. hlm 790-819.e3 

5. Ali AA, Andre A, Rachel L, Flora CL, Doris M. Bacterial Keratittis Preferred 

Practice Pattern. American Academy of Ophthalmology. San Francisco: 

Elsevier; 2018. Hlm 9-31  

6. Mina F, Ronil P, Surendar D. Infectious corneal ulcers. Disease-a-Month. 2017; 

63(2): 33-37  

7. Joag MG, Sayid-Ahmed IO, Karp CL. The Corneal Ulcer. Dalam: Cornea. 

Edisi ke-4. London: Elsevier; 2017. hlm 667-675 

8. Czekaj T, Ciszewski M, Szewczyk EM. Staphylococcus haemolyticus – an 

emerging threat in the twilight of the antibiotics age. Microbiology J. 2015; 

161:2061–2068. 

9. Ruzauskas M, Siugzdiniene R, Klimiene I,Virgailis M, Mockeliunas R, 

Vaskeviciute L et al. Prevalence of methicillin-resistant Staphylococcus 

haemolyticus in companion animals: a cross-sectional study. Annals of Clinical 

Microbiology and Antimicrobials. 2014; 13:56  

10. Srinivasan M. Guidelines for the Management of at Corneal Ulcer at Primary, 

Secondary & Tertiary Care health facilities in the South-East Asia Region. 

WHO. 2004.  

11. El Aziz MSA, Zaky AG, Sarhan ARES. Stromal Lenticule Transplantation for 

Management of Corneal Perforations: One Year Results. J Clin Exp 

Ophthalmol. 2016; 7: 614 

12. Krysik K, Dobrowolski D, Lyssek-Boron A, Jankowska-Szmul J, Wylegala 

EA. Differences in Surgical Management of Corneal Perforations, Measured 

over Six Years. Journal of Ophthalmology. Hindawi. 2017. 

 

https://www.clinicalkey.com/#!/search/Rose-Nussbaumer%20Jennifer/%7B%22type%22:%22author%22%7D
https://www.clinicalkey.com/#!/search/Guluma%20Kama/%7B%22type%22:%22author%22%7D
https://www.clinicalkey.com/#!/search/Lee%20Jeffrey%20E./%7B%22type%22:%22author%22%7D
https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20141019850
https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20141019850
https://www.clinicalkey.com/#!/search/Farahani%20Mina/%7B%22type%22:%22author%22%7D
https://www.clinicalkey.com/#!/search/Patel%20Ronil/%7B%22type%22:%22author%22%7D
https://www.clinicalkey.com/#!/search/Dwarakanathan%20Surendar/%7B%22type%22:%22author%22%7D

