
 

DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN MATA 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN 

PUSAT MATA NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO 

BANDUNG 

 

 

Laporan Kasus :  Penatalaksanaan Keratitis Neurotrofik 

 

Penyaji  :  Ester Grace Sillya Aprinona Gurning 

 

Pembimbing  :  dr. Angga Fajriansyah, SpM 

 

 

 

 

 

 

 

Telah diperiksa dan disetujui oleh 

 

Pembimbing 
 

 

 

 

 

 

 

dr. Angga Fajriansyah, SpM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senin, 15 April 2019 

Pukul 07.30 WIB



2 

 

Penatalaksanaan Keratitis Neurotrofik 

 

Abstract: Neurotrophic keratitis is a corneal degeneration disease caused by 

damage of trigeminal nerve innervation. This disease will lead to corneal 

epithelium breakdown, corneal healing disorder, and ulceration may eventually 

lead to corneal melting and perforation. 

Purpose: to briefly explain diagnosis and treatment of neurotrophic keratitis. 

Case Report: a 55 year old male came to Infection and Immunology Unit of 

National Eye Center Cicendo Eye Hospital with complaining of blurred vision 

since 3 months ago. Thorough examinations reveals neurotrophic keratitis. 

Patient was given artificial tears, autologous serum, and acyclovir. 

Conclusion: Neurotrophic keratitis may decrease protective reflex mechanism 

and cause epithelial breakdown or eventually corneal perforation. Corneal 

hypoesthesia or anesthesia is the hallmark of this disease. This disease is most 

commonly caused by type I herpes simplex virus (HSV-1) infection. Clinical 

manifestation is important in planning therapies. The main goal in treatment of 

neurotrophic keratitis is to improve corneal healing and prevent perforation. 

Keywords: neurotrophic keratitis, diagnosis, treatment, management. 

 

I. Pendahuluan 

Keratitis neurotrofik adalah kelainan kornea yang cukup banyak menyebabkan 

kekeruhan kornea dan apabila tidak ditangani dengan baik, dapat menyebabkan 

kebutaan. Kasus keratitis neurotrofik cukup sering ditemukan dengan etiologi 

yang bervariasi, sehingga penting untuk mengetahui penegakan diagnosis dan 

tatalaksana yang tepat bagi pasien agar bermanfaat bagi pasien dan dapat 

mencegah terjadinya perforasi kornea. Laporan kasus ini akan membahas tentang 

penegakan diagnosis dan tatalaksana keratitis neurotrofik. 

 

II. Laporan Kasus 

Seorang laki-laki, Tn. EH, berusia 55 tahun datang ke poli Infeksi dan 

Imunologi Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo pada tanggal 20 
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Maret 2019 dengan keluhan mata kanan buram sejak ± 3 bulan lalu. Keluhan 

disertai bercak putih pada mata, mata berair (-), merah (+), silau (+). Riwayat 

sakit mata merah berulang (+) pada mata kanan, riwayat trauma atau operasi mata 

(-), riwayat penggunaan obat tetes mata dalam waktu lama (-), riwayat penyakit 

kencing manis (-), riwayat penyakit hipertensi (-), riwayat konsumsi obat dalam 

waktu lama (-). 

Pemeriksaan status generalis dalam batas normal. Tajam penglihatan dasar 

mata kanan adalah 0.1F dan 1.0 pada mata kiri. Pemeriksaan biomikroskopi 

lampu celah menunjukkan metaplasia kelenjar meibom pada kedua mata, injeksi 

siliar, defek epitel berukuran 3 mm x 1 mm disertai edema, defek stroma kornea, 

dan penurunan sensibilitas kornea. Hasil pewarnaan menggunakan fluorescein 

didapatkan defek epitel dan keratitis pungtata superfisial (KPS) dan tear break-up 

time (TBUT) 5 detik pada mata kanan. Hasil pemeriksaan biomikroskopi lampu 

celah pada mata kiri dalam batas normal. Pasien kemudian disarankan untuk 

melakukan pemeriksaan IgG dan IgM anti-Herpes Simplex Virus Tipe 1 (HSV-1) 

dan disarankan untuk datang pada kunjungan kontrol 1 minggu yang akan datang. 

Diagnosis pasien ini adalah Keratitis Neurotrofik e.c. Suspek HSV-1. Pasien 

diberikan resep obat tetes mata natrium klorida-kalium klorida sebanyak 1 

tetes/jam/hari untuk mata kanan, tetes mata natrium hyaluronat 4 x 1 tetes/hari 

untuk mata kanan, tetes mata levofloksasin 6 x 1 tetes/hari untuk mata kanan, dan 

acyclovir 5 x 400 mg per oral. 

 

 
Gambar 2.1 Defek epitel dan stroma mata kanan Tn. E 28 Maret 2019 
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Pasien datang kembali pada tanggal 28 Maret 2019 dengan tajam penglihatan 

mata kanan 0.125 ph 0.32F1 dan 1.0 pada mata kiri. Hasil pemeriksaan 

biomikroskopi lampu celah menunjukkan defek epitel dan stroma kornea dan 

edema yang disertai penurunan sensibilitas kornea. Hasil pewarnaan kornea 

menggunakan fluorescein didapatkan defek epitel, KPS, dan TBUT 5 detik. 

 

 
Gambar 2.2 Gambaran defek epitel dan stroma mata kanan Tn. E dengan pewarnaan 

fluorescein tanggal 28 Maret 2019 

 

Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan IgG anti-HSV 1 reaktif sebesar 

17.8 dan IgM anti-HSV 1 reaktif sebesar 49.6 dan pasien dianjurkan untuk kontrol 

kembali ke poli Infeksi dan Imunologi Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata 

Cicendo 1 minggu yang akan datang. Diagnosis pasien ini adalah Keratitis 

Neurotrofik Stadium 2 e.c. HSV-1 dan diberikan terapi berupa natrium klorida-

kalium klorida 8x1 tetes/hari mata kanan, natrium hyaluronat 4x1 tetes/hari mata 

kanan, levofloksasin 6x1 tetes/hari mata kanan, fluorometolon 1 mg 3x1 tetes/hari 

untuk mata kanan, dan acyclovir 2x400 mg per oral. 

Pasien datang kembali pada tanggal 2 April dengan tajam penglihatan mata 

kanan 0.16 ph 0.32 dan 1.0 untuk tajam penglihatan mata kiri. Hasil pemeriksaan 

biomikroskopi lampu celah pada mata kanan menunjukkan injeksi siliar, defek 

epitel dan stroma berukuran 1 mm x 3 mm, edema kornea. Masih didapatkan 

penurunan sensibilitas kornea di semua kuadran. 

Hasil pemeriksaan dengan fluorescein menunjukkan defek epitel, KPS, dan 

TBUT 7 detik. Hasil pewarnaan dengan Rose Bengal menunjukkan degenerasi 
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mucin pada kornea dan konjungtiva. Diagnosis pada pasien ini adalah Keratitis 

Neurotrofik Stadium 2 e.c. HSV-1. 

 

 
Gambar 2.3 Gambaran pewarnaan dengan Rose Bengal pada pasien saat 

kunjungan tanggal 2 April 2019 

 

Terapi yang diberikan antara lain adalah tetes mata buatan natrium klorida-

kalium klorida sebanyak 6x1 tetes/hari pada mata kanan, levofloksasin 6x1 

tetes/hari mata kanan, fluorometolon 1 mg 3x1 tetes/hari untuk mata kanan, serum 

otologus 8x1 tetes/hari mata kanan, dan acyclovir 2x400 mg per oral dan pasien 

disarankan untuk datang pada kunjungan kontrol 1 minggu yang akan datang. 

 

 
Gambar 2.4 Defek epitel dan stroma pasien tanggal 2 April 2019 

 

Pasien datang kembali pada tanggal 9 April 2019 dan didapatkan tajam 

penglihatan mata kanan 0.2 ph 0.5 dan 1.0 pada mata kiri. Hasil pemeriksaan 

dengan biomikroskopi lampu celah masih didapatkan defek epitel dan stroma 
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disertai edema pada tepinya dan penurunan sensibilitas kornea pada semua 

kuadran. 

 

 
Gambar 2.5 Pemeriksaan biomikroskopi pada saat kunjungan tanggal 9 April 2019 

 

Hasil pewarnaan dengan fluorescein pada mata kanan didapatkan defek epitel, 

KPS, dan TBUT 8 detik. Diagnosis pada pasien ini adalah Keratitis Neurotrofik 

Stadium 2 e.c. HSV-1. Terapi yang diberikan adalah tetes mata natrium klorida-

kalium klorida 8x1 tetes/hari mata kanan, natrium hyaluronat 4x1 tetes/hari mata 

kanan, serum otologus 1 tetes/jam mata kanan, levofloksasin 6x1 tetes/hari mata 

kanan, dan acyclovir 2x400 mg per oral. Pasien masih disarankan untuk datang 

pada kunjungan kontrol 1 minggu yang akan datang. 

 

III. Diskusi 

Kornea adalah organ dengan persarafan paling padat di tubuh manusia karena 

memiliki ujung saraf sensorik yang sangat banyak. Kornea diinervasi oleh saraf 

autonom dan saraf trigeminal cabang oftalmik. Limbus adalah area di mana 

serabut saraf memasuki kornea menuju ke arah pusat kornea di bawah sepertiga 

anterior stroma, memasuki lapisan Bowman dan membentuk jaringan padat 

serabut saraf di antara lapisan Bowman dan sel epitel basal.
1,2 

Serabut-serabut saraf kornea berperan penting dalam mempertahankan 

permukaan okular yang baik. Persarafan kornea memicu terjadinya refleks 
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protektif motorik yaitu refleks berkedip dan refleks protektif autonom dengan 

pengeluaran air mata saat terdapat stimulus mekanik, kimia, ataupun termal pada 

permukaan okular termasuk kornea. Serabut saraf pada kornea mengekspresikan 

berbagai neuromediator seperti substansi P, calcitonin gene-related peptide 

(CGRP), asetilkolin, noradrenalin, serotonin, neuropeptide Y, dan peptida 

vasointestinal yang baik untuk pemeliharaan epitel kornea. Neuromediator 

tersebut bersifat epiteliotrofik dan berperan dalam proliferasi, migrasi, 

diferensiasi, perkembangan, dan pertahanan epitel kornea. Sebaliknya, epitel 

kornea juga melepaskan berbagai faktor pertumbuhan yang penting untuk 

keseimbangan dan penyembuhan luka permukaan okular seperti nerve growth 

factors (NGF), faktor neurotrofik ciliary, dan faktor neurotrofik yang diturunkan 

dari sel glial.
1,3,4

 

Denervasi kornea dapat menurunkan vitalitas, metabolisme, serta mitosis sel 

epitel yang diikuti dengan perubahan-perubahan epitel seperti edema intrasel, 

hilangnya mikrovili, dan gangguan perkembangan lamina basal. Sehingga, pada 

keadaan-keadaan di mana terjadi penurunan sensasi kornea maka dapat terjadi 

gangguan kedua refleks proteksi sehingga terjadi perubahan produksi air mata dan 

stabilitas air mata.
2,4 

Keratitis neurotrofik adalah suatu degenerasi kornea yang disebabkan oleh 

kerusakan persarafan trigeminal sehingga menimbulkan kelainan-kelainan seperti 

defek epitel kornea, gangguan penyembuhan defek epitel, hingga ulkus, pencairan 

kornea, dan perforasi. Kondisi ini ditandai dengan penurunan hingga hilangnya 

sensitivitas kornea.
2,5 

Penyebab utama keratitis neurotrofik adalah semua kondisi yang mengganggu 

inervasi saraf trigeminal seperti terdapat pada gambar 3.1, secara garis besar 

antara lain adalah penyakit permukaan okular, penyakit sistemik seperti diabetes 

mellitus yang menyebabkan neuropati diabetik, kerusakan saraf perifer, atau 

gangguan primer pada saraf trigeminal dan batang otak. Beberapa terapi sistemik 

juga dapat menyebabkan keratitis neurotrofik, antara lain antipsikotika dan 

antihistamin. Kondisi yang paling sering menyebabkan anestesi kornea adalah 

infeksi mata oleh herpes simpleks dan herpes zoster.
1,2,6,7

 Pada pasien ini, keratitis 
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neurotrofik disebabkan oleh virus herpes simpleks tipe 1 karena didapatkan IgG 

dan IgM anti-HSV 1 yang reaktif. 

 

 

Gambar 3.1 Penyebab-penyebab keratitis neurotrofik 
       Dikutip dari: Versura et al.

1
 

 

Penyebab keratitis neurotrofik paling umum adalah infeksi oleh virus herpes 

simplex (HSV). Terdapat dua tipe virus herpes simpleks yaitu virus herpes 

simpleks tipe 1 (HSV-1) yang umumnya menyebabkan infeksi orofaring dan 

okular, serta virus herpes simpleks tipe 2 (HSV-2) yang umumnya menyebabkan 

infeksi venereologis. Pada negara-negara berkembang, diperkirakan bahwa 60% 

ulkus kornea disebabkan oleh infeksi HSV dan 10 juta orang di dunia mengalami 

penyakit mata yang disebabkan oleh infeksi HSV rekuren.
1,2,5 

Infeksi HSV okular primer umumnya menimbulkan gejala 

blefarokonjungtivitis dan disertai dengan nodus limfatik preaurikuler yang teraba. 

Infeksi primer dapat bersifat subklinis atau gangguan okular ringan. Secara klinis 

seringkali infeksi primer okular yang disebabkan HSV 1 sulit dibedakan dengan 

Lesi trigeminal 
Bedah neuralgia trigeminal 
Aneurisma 
Neuroma akustik 
Meningioma 

Lesi saraf siliaris 
Tumor orbita 
Bedah orbita 
Trauma fasial 

Lesi saraf kornea 
Keratitis herpetik 
Trauma kimia dan termal 
Bedah (LASIK, keratoplasti, katarak) 
Penggunaan lensa kontak 
Penggunaan obat topikal kronis 

Lesi batang otak 
Stroke 
Multiple sclerosis 
 

Lesi saraf okular 
Fotokoagulasi panretina 
Siklokoagulasi 
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infeksi primer okular yang disebabkan oleh virus varicella zoster (VZV). Pada 

infeksi yang disebabkan oleh HSV-1 dapat ditemukan vesikel atau ulkus pada 

kutan, margo palpebra, dan konjungtiva bulbi yang disertai keratitis epitel 

dendritik. Lesi khas pada infeksi okular oleh HSV 1 adalah konjungtivitis 

folikular akut hingga keratitis epitel tipis yang dapat berkembang menjadi 

gambaran dendritik hingga geografik. HSV-1 berpindah ke ganglion saraf 

trigeminal setelah infeksi okular primer untuk memasuki keadaan laten dan 

selanjutnya terjadi rekurensi. 
2,7-9

 

Rekurensi dapat terjadi pada keadaan imunosupresi seperti pada penggunaan 

kortikosteroid topikal dan sistemik jangka panjang. Saat terjadi rekurensi, pasien 

dapat datang dengan keluhan nyeri akut pada mata yang disertai dengan mata 

merah, epifora, fotofobia, dan penurunan tajam penglihatan. Hasil pemeriksaan 

lampu celah dapat menunjukkan keratitis epitel yang diawali dengan banyak plak 

keputihan pada kornea yang terwarnai dengan fluorescein. Plak tersebut adalah 

keratitis pungtata superfisial (KPS) yang dapat mengalami deskuamasi dan 

membentuk erosi hingga ulkus. Erosi tersebut dapat bergabung dan bercabang ke 

lateral membentuk gambaran cabang pohon yang disebut dengan lesi dendritik. 

Keratitis yang disebabkan oleh HSV-1 diterapi dengan pemberian salep acyclovir 

5x1/hari dan juga acyclovir 5x400 mg secara oral.
2,7-9

 

Pasien dengan keratitis neurotrofik umumnya datang dengan perubahan 

permukaan okular yang well-defined dan progresif yang disebabkan oleh 

penurunan sensitivitas kornea. Keratitis neurotrofik diklasifikasikan menjadi 3 

stadium berdasarkan manifestasi klinisnya, menurut Mackie, seperti ditunjukkan 

pada gambar 3.2 dan gambar 3.3.
 
Keratitis neurotrofik stadium 1 ditandai dengan 

KPS, edema kornea, hiperplasia epitel kornea, iregularitas kornea, dan penurunan 

sensibilitas kornea. Selain itu juga didapatkan peningkatan viskositas air mata, 

pewarnaan Rose Bengal pada konjungtiva, dan tear break-up time (TBUT) kurang 

dari 10 detik.
1,5

  

Keratitis neurotrofik stadium 2 ditandai dengan defek epitel rekuren atau 

persisten yang terletak di setengah superior kornea secara parasentral disertai 

penurunan sensitivitas kornea, dapat juga ditemukan edema stroma dengan lipat 
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descemet. Bagian tepi defek epitel tampak halus dan disertai edema. Pada 

beberapa kasus juga ditemukan tanda inflamasi rongga anterior seperti hipopion.
 

1,4,5
 Diagnosis pada pasien ini adalah keratitis neurotrofik stadium 2 karena pada 

pemeriksaan ditemukan defek epitel dan stroma kornea yang terletak parasentral 

dan disertai edema pada bagian tepi defek dan penurunan sensibilitas kornea. 

 

 
Gambar 3.2 Keratitis neurotrofik stadium 1 (A) dan stadium 2 (B) 

             Dikutip dari: Versura et al.
1
 

 

Gambar 3.3 menunjukkan keratitis neurotrofik stadium 3, yang seringkali 

berkembang menjadi stroma yang meleleh hingga penipisan kornea dan perforasi 

dan dapat disertai dengan neovaskularisasi kornea. Hal tersebut dapat terjadi tanpa 

adanya gejala okular yang signifikan karena terdapat insensitivitas kornea. Pasien 

seringkali datang dengan keluhan pandangan buram pada kasus-kasus di mana 

sudah terjadi jaringan parut, edema, dan ulkus kornea.
1,4,5

 

Pemeriksaan yang menyeluruh pada kasus keratitis neurotrofik diperlukan 

dalam merencanakan terapi yang akan diberikan. Riwayat klinis harus didapatkan 

dengan lengkap untuk menilai apakah terdapat penyakit lain yang mungkin 

berhubungan dengan kerusakan saraf trigeminal. Hal-hal yang harus diperhatikan 

adalah kondisi permukaan okular untuk menilai apakah ada riwayat infeksi 

herpes, pembedahan okular, trauma kimia, penggunaan lensa kontak hingga 

penggunaan obat-obat tetes mata jangka panjang. Pemeriksaan lampu celah 

biomikroskopi dilakukan untuk menilai tanda keratitis neurotrofik dan 

menentukan stadiumnya. Penyakit sistemik yang harus diperhatikan antara lain 

adalah diabetes melitus, multiple sclerosis, tumor otak, riwayat bedah saraf, 
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stroke, dan trauma.
2-5 

Pada pasien ini ditemukan riwayat mata merah pada mata 

yang sama tanpa disertai kelainan sistemik atau riwayat trauma, sehingga pasien 

dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan IgG dan IgM anti-HSV 1. 

Pewarnaan kornea dengan fluorescein, Rose Bengal, atau lissamine green 

penting dalam menilai integritas kornea dan konjungtiva. Pemeriksaan produksi 

dan stabilitas air mata juga harus dilakukan dengan schirmer atau penilaian 

TBUT. Sensitivitas kornea secara kuantitatif dapat dinilai menggunakan 

estesiometer Cochet-Bonnet atau Belmonte.
3-6

 Pada pasien ini ditemukan defek 

epitel dan TBUT kurang dari 10 detik melalui pewarnaan fluorescein dan secara 

kualitatif ditemukan penurunan sensibilitas kornea. Pewarnaan Rose Bengal pada 

pasien ini menunjukkan terdapat instabilitas lapisan air mata. 

 

 
Gambar 3.3 Keratitis neurotrofik stadium 3 menurut Mackie. 

      Dikutip dari: Versura et al.
1
 

 

Tatalaksana keratitis neurotrofik berbeda berdasarkan stadiumnya dan harus 

mengatasi penyebab utama. Pada keratitis neurotrofik stadium 1, tatalaksana 

bertujuan untuk mencegah kerusakan epitel dan meningkatkan kualitas epitel. Hal 

tersebut dicapai dengan penghentian semua obat-obatan topikal dan sistemik yang 

berhubungan dengan toksisitas permukaan okular. Tatalaksana utama dilakukan 

dengan pemberian tetes mata bebas pengawet untuk memperbaiki lubrikasi dan 

kesehatan permukaan okular. Obat tetes mata dengan pengawet harus dihindari 

karena dapat menurunkan epitelisasi kornea. Gangguan permukaan okular lainnya 

seperti mata kering, keratitis karena paparan, dan defisiensi sel punca limbus juga 

harus ditangani agar tidak menyebabkan perburukan keratitis neurotofik.
1,2,5,10
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Tatalaksana keratitis neurotrofik stadium 2 bertujuan untuk meningkatkan 

penyembuhan defek epitel dan mencegah perkembangan menjadi ulkus kornea. 

Pada tahap ini, perburukan penyakit menjadi ulkus dan stroma yang meleleh dapat 

terjadi tanpa adanya gejala, sehingga pasien harus diawasi dengan ketat. Untuk 

mencegah infeksi, pada tahap ini dapat diberikan antibiotik topikal. Steroid 

topikal dapat diberikan dengan hati-hati karena dapat mengganggu proses 

penyembuhan dan malah meningkatkan progresivitas menjadi kornea yang 

meleleh. Serum otologus juga dapat diberikan pada tahap ini, karena serum 

otologus memiliki komponen air mata fisiologis seperti faktor-faktor 

pertumbuhan, neuromediator, sitokin, dan vitamin yang penting untuk proliferasi, 

migrasi, dan diferensiasi epitel kornea. Kombinasi neuromediator seperti 

substansi P juga dapat meningkatkan epitelisasi kornea. Pemberian lensa kontak 

terapeutik juga dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan penyembuhan dan 

mempertahankan lapisan cairan tetap berhubungan secara stabil dengan kornea 

dan melindungi dari gesekan dengan kelopak mata, tetapi harus diawasi dengan 

baik karena dapat menyebabkan infeksi.
1-5,10,11

 

Keratitis neurotrofik stadium 3 umumnya ditangani dengan pembedahan 

karena sudah terdapat proses pelelehan stroma kornea hingga perforasi. Pilihan 

pembedahan dapat dipertimbangkan apabila pasien tidak lagi merespon 

tatalaksana melalui obat-obatan topikal. Tindakan pembedahan yang disarankan 

antara lain adalah tarsorafi, flap konjungtivam dan transplantasi membran amnion. 

Tarsorafi adalah tatalaksana keratitis neurotrofik yang paling umum digunakan 

untuk meningkatkan penyembuhan kornea.
1,6,7,10

 

Tatalaksana yang diberikan pada pasien ini bertujuan untuk mengatasi 

penyebab utama, meningkatkan epitelisasi, mencegah perburukan ke tahap 

pelelehan kornea hingga perforasi kornea, dan mencegah infeksi sekunder.  

Penyebab utama keratitis neurotrofik pada pasien ini adalah HSV tipe 1 sehingga 

tatalaksana dilakukan dengan pemberian tablet acyclovir. Peningkatan epitelisasi 

dan pencegahan perburukan dilakukan dengan pemberian tetes air mata buatan 

dan serum otologus. Tetes mata levofloksasin diberikan untuk mencegah infeksi 

sekunder. 



13 

 

Prognosis pada pasien ini adalah quo ad vitam ad bonam karena keratitis 

neurotrofik tidak mengancam nyawa, quo ad sanationam ad malam karena 

keratitis neurotrofik pada pasien ini disebabkan oleh HSV-1 yang dapat 

menyebabkan rekurensi, dan quo ad functionam dubia ad bonam karena pada 

pasien ini didapatkan peningkatan tajam penglihatan serta defek epitel yang masih 

stabil pada setiap kunjungan kontrol. 

 

IV. SIMPULAN 

Keratitis neurotrofik adalah kelainan degenerasi kornea karena kerusakan 

saraf trigeminal sehingga terjadi hipoestesia hingga anestesia kornea yang 

selanjutnya menyebabkan kerusakan epitel hingga perforasi kornea. Keratitis 

neurotrofik disebabkan oleh banyak hal tetapi paling umum disebabkan oleh virus 

herpes simpleks tipe 1. Stadium berdasarkan manifestasi klinis penting untuk 

memperkirakan progresivitas penyakit dan menentukan tatalaksana. Tatalaksana 

keratitis neurotrofik secara umum bertujuan untuk meningkatkan penyembuhan, 

mencegah terjadinya perburukan, dan menghindari terjadinya perforasi. 
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