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Ulkus Mooren pada Usia Muda yang Dilakukan Penetrating Keratoplasty 

 

ABSTRACT 
Introduction : Mooren’s ulcer is a rare autoimmune disease characterized by progressive 
stromal ulceration that begins peripherally from the limbus and progresses 

circumferentially and centrally. Even though its etiology is not yet fully understood, 

management of Mooren’s ulcers is challenging as it comprehends tectonic surgical 

treatment and aggressive immunosuppressive therapies. 
Purpose : To report a surgical management of penetrating keratoplasty in patient with 

Mooren’s ulcer 

Case Illustration : A 38-year-old male presented to Infection and Immunology unit at 
Cicendo National Eye Hospital with a chief complaint of pain in his left eye for 2 months 

and getting worse one week before his presentation. His left eye was struck by wood powder 

2 months ago. He also complained photophobia on his left eye. Ophthalmologic 
examination revealed that visual acuity on his left eye was 1/300. Anterior chamber 

examination for left eye was blepharospasm, ciliary injection, corneal ulcer on the 

peripheral cornea almost 360 degree with one-half of the cornea thickness. The fluorescein 

test was positive with overhanging edge at its central border and no scleral abnormality 
was reported. The patient was diagnosed with Mooren’s ulcers on his left eye and 

penetrating keratoplasty with conjunctival resection was performed. 

Conclusion : Mooren’s ulcers has several therapeutic strategies including topical steroids, 
conjunctival resection, systemic immunosuppression, surgery interventions and 

rehabilitation. Surgical procedure may be needed in some conditions especially if the case 

is progressive or impending perforation is reported.  

Keyword : corneal ulcer, mooren ulcer, penetrating keratoplasty. 

 

I. Pendahuluan 

     Ulkus merupakan suatu keadaan terdapatnya lesi hilangan lapisan superfisial 

kornea yang biasanya timbul akibat adanya inflamasi. Berdasarkan lokasi, ulkus 

kornea dapat dibagi menjadi sentral apabila berada dalam radius 6 mm dari apex 

kornea dan perifer apabila berada 6mm diluar dari radius apex kornea. Ulkus yang 

berlokasi di perifer dapat terjadi karena infeksi ataupun non infeksi yang 

disebabkan oleh gangguan okular maupun sistemik.1-3  

     Ulkus Mooren merupakan suatu peradangan pada mata kronik, idiopatik yang 

ditandai dengan terdapatnya ulkus di sekeliling pinggir kornea, bersifat progresif 

menyebar dengan cepat ke arah sentral secara sirkumferensial. Ulkus Mooren 

pertama kali ditemukan oleh Bowman pada tahun 1849 dan McKenzie pada tahun 

1854 yang dikenal dengan chronic serpinginous ulcer atau ulkus roden pada 

kornea. Ulkus dimulai dengan adanya infiltrate berwarna abu-abu di limbus, 

biasanya  di daerah  fissura  inter  palpebra.  Dalam  beberapa  minggu  dapat  terjadi 
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kerusakan yang luas pada epitel dan antero stromal. Sedangkan pada bagian 

posterior, kerusakan bisa sampai ke membran descement. Destruksi stromal kornea 

perifer yang disebabkan ulkus mooren juga dapat mengakibatkan perforasi. 1-3  

     Diagnosis dan tatalaksana ulkus Mooren sampai saat ini masih merupakan 

tantangan. Penegakan diagnosis ulkus Mooren dapat dilakukan dengan anamnesis 

dan pemeriksaan fisik. Pasien dengan ulkus mooren biasanya mengeluhkan nyeri 

yang hebat, fotofobia, buram dan mata berair yang disertai dengan mata merah. 

Gambaran ulkus Mooren biasanya menunjukan adanya keterlibatan limbus, dimulai 

dengan adanya infiltrasi di perlimbal kornea dengan pinggir sentral ulkus seperti 

overhanging, tanpa adanya skleritis. Hasil pemeriksaan darah juga diperlukan untuk 

menunjukan tidak adanya infeksi mata atau penyakit reumatologis sistemik untuk 

kemungkinan penyakit ulserasi kornea perifer lainnya. Dalam melakukan 

tatalaksana ulkus mooren, diperlukan strategi dalam terapi yang diantaranya 

termasuk pemberian steroid atau imunomodulator. Jika ulkus tetap progresif, 

walaupun sudah diterapi dengan steroid, maka tindakan bedah dapat menjadi 

pertimbangan. Laporan kasus ini akan membahas mengenai tatalaksana bedah 

penetrating keratoplasty yang dilakukan pada pasien dengan diagnosis ulkus 

Mooren. 

 

II. Laporan Kasus 

     Seorang laki-laki berusia 38 tahun datang ke poliklinik infeksi dan imunologi 

Rumah Sakit Mata Cicendo pada tanggal 12 Maret 2019 dengan keluhan mata kiri 

nyeri kurang lebih sejak 2 bulan yang lalu dan semakin memberat sejak 1 minggu 

yang lalu. Pasien juga mengeluhkan merah, buram dan bintik keputihan pada mata 

kirinya yang membesar sejak 3 minggu terakhir. Riwayat nyeri sendi, batuk lama, 

sariawan disangkal pasien. Riwayat gigi berlubang pada pasien tidak diketahui. 

Riwayat penyakit darah tinggi, diabetes mellitus disangkal. Alergi obat disangkal 

oleh pasien. Riwayat pekerjaan pasien adalah seorang tukang bangunan. Sekitar 2 

bulan yang lalu pasien mengaku mata kirinya kelilipan serbuk kayu. Setelah 

kejadian tersebut pasien mengeluhkan matanya menjadi nyeri, berair dan merah. 

Pasien saat itu berobat ke dokter umum di puskesmas dan diberikan salep mata 
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tetapi pasien lupa nama obatnya. Pasien melanjutkan pengobatannya, tetapi tidak 

ada perubahan dan nyeri semakin hebat. Karena tidak ada perubahan, pasien 

berobat ke Rumah Sakit Mata Cicendo. 

     Hasil pemeriksan tanda-tanda vital dalam batas normal. Pada pemeriksaan 

oftalmologis didapatkan tajam penglihatan mata kanan 0.16 dengan pinhole 0.63 

dan tajam penglihatan mata kiri 1/300 dengan pinhole tetap. Palpasi tekanan bola 

mata kanan dan kiri N. Kedudukan kedua bola mata ortotropia dengan gerak bola 

mata baik ke segala arah dan tidak ada nyeri. Segmen anterior mata kanan dalam 

batas normal. Segmen anterior bola mata kiri palpebral didapatkan blefarospasme, 

konjungtiva bulbi ditemukan injeksi siliar, pada kornea didapatkan ulkus di daerah 

perifer hampir pada seluruh area limbus, 1/3 kedalaman stroma, thinning, dan 

overhanging edge. Tidak ditemukan adanya keterlibatan sklera. Hasil tes fluoresen 

positif dan tes seidel negatif, bilik mata depan Van Herick grade III, tidak 

ditemukan flare dan cell, pupil bulat, tidak terdapat sinekia dan lensa sulit dinilai. 

Pasien didiagnosis dengan Peripheral Corneal Ulcer OS ec Suspek Ulkus Mooren 

dengan diagnosis banding Peripheral Ulcerative Keratitis (PUK). Pasien diberikan 

terapi Methylprednisolone 1 mg/kgBB per oral, Fluorometholon 1 mg eyedrop 

enam kali satu tetes mata kiri, Levofloksasin 5 mg eyedrop enam kali satu tetes 

mata kiri dan Siklopentolat 1% eyedrop tiga kali satu tetes. Pasien disarankan untuk 

melakukan pemeriksaan ANA, RF, Rontgen Thorax dan direncanakan untuk 

kontrol 1 minggu yang akan datang. 

     Pada tanggal 18 Maret 2019, pasien datang untuk kontrol. Hasil pemeriksan 

tanda-tanda vital dalam batas normal. Pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan 

tajam penglihatan mata kanan 0.16 dengan pinhole 0.63 dan tajam penglihatan mata 

kiri 1/300 dengan pinhole tetap. Palpasi tekanan bola mata kanan dan kiri N. 

Kedudukan kedua bola mata ortotropia dengan gerak bola mata baik ke segala arah 

dan tidak ada nyeri. Segmen anterior mata kanan dalam batas normal. Segmen 

anterior bola mata kiri palpebral didapatkan blefarospasme, konjungtiva bulbi 

ditemukan injeksi siliar, pada kornea didapatkan ulkus di daerah perifer arah jam 

dua sampai dengan jam satu, 1/3 kedalaman stroma, thinning, overhanging edge, 

dan tampak terdapat bayangan iris pada arah jam 7 sampai dengan 8, dengan hasil 
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tes fluoresen positif dan tes seidel negatif. Bilik mata depan, pupil, iris dan lensa 

sulit dinilai. Pasien didiagnosis dengan Peripheral Corneal Ulcer OS dengan 

Impending Perforasi et causa Suspek Ulkus Mooren dengan diagnosis banding 

Peripheral Ulcerative Keratitis (PUK).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Pemeriksaan segmen anterior mata kanan dengan slit lamp 

      biomicroscope 

 

     Pasien direncanakan untuk dilakukan tindakan Penetrating Keratoplasty 

tektonik dan reseksi konjungtiva OS. Pasien disarankan untuk melakukan 

pemeriksaan ultrasonografi (USG) pada mata kiri dan diberikan terapi 

Methylprednisolone 1 mg/kgBB per oral, Fluorometholon 1 mg eyedrop enam kali 

satu tetes mata kiri, Levofloksasin 5 mg eyedrop enam kali satu tetes mata kiri dan 

Siklopentolat 1% eyedrop tiga kali satu tetes. Hasil pemeriksaan laboratorium pre 

operasi hemoglobin 15,3 g/dL, leukosit 12.060 /uL, eritrosit 5.22 juta sel/m, 

hematokrit 44 %, trombosit 328.000 /uL, aPTT 24,7 detik, PT 11 detik, gula darah 

sewaktu 90 mg/dL, SGOT 18 U/L, SGPT 26 U/L, Ureum 19.8 mg/dL, and 

Kreatinin 0.82 mg/dL. Pemeriksaan EKG dalam batas normal. Pemeriksaan rontgen 

thorax ditemukan adanya gambaran opak nodular di lapang bawah kanan et causa 

suspek round pneumonia dengan diagnosis banding granuloma massa paru. Hasil 

pemeriksaan USG tanggal 18 Maret 2019 menunjukan kesan tractional retinal 

detachment dengan vitreous opacity OS et causa sel-sel radang dengan diagnosis 

banding fibrosis vitreous atau perdarahan vitreous. 
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     Pada tanggal 20 Maret 2019 dilakukan operasi penetrating keratoplasty dan 

reseksi konjungtiva pada mata kiri pasien. Terapi pasca operasi diberikan 

Methylprednisolone 1 x 40 mg per oral, levofloxacin enam kali satu tetes mata kiri, 

prednisolone acetat micronized delapan kali satu tetes mata kiri, artificial tears 

enam kali satu tetes mata kiri, cyclopentolate HCL tiga kali satu tetes mata kiri, 

Azathriopine 3 x 50 mg per oral, Timolol Maleate 0.5% dua kali satu tetes mata 

kiri, dan Asam Mefenamat 3 x 500 mg per oral dan pasien dipasangkan bandage 

contact lens. 

     Pada follow up hari pertama pasca operasi pasien mengeluhkan nyeri pada mata 

kiri hilang timbul. Pemeriksaan oftalmologis tajam penglihatan mata kanan 1.0 dan 

mata kiri 1/300, palpasi tekanan bola mata kanan dan kiri N, kedudukan bola mata 

kanan dan kiri ortotropia, gerak bola mata baik ke segala arah, segmen anterior mata 

kanan dalam batas normal, segmen anterior mata kiri blefarospasme, konjungtiva 

bulbi injeksi siliar dan kemosis, kornea didapatkan edema, lipat Descemet, graft 

intak, jahitan intak, bilik mata depan VH grade II-III dengan flare dan cell sulit 

dinilai dan terdapat koagulum dan udara. Pupil lonjong, iridektomi, dengan sinekia 

anterior dan lensa kesan jernih. Pasien dikonsulkan ke spesialis penyakit dalam 

untuk mencari penyakit yang mendasari terjadinya ulkus kornea pada pasien. Pasien 

ditatalaksana dengan Methylprednisolone 1 x 40 mg per oral, levofloxacin 6 kali 

mata kiri, prednisolone acetat micronized 8 kali satu tetes mata kiri, artificial tears 

6 kali mata kiri, cyclopentolate HCL 3 kali mata kiri, Azathioprine 3 x 50 mg, 

Timolol Maleate 2 kali satu mata kiri, dan Asam Mefenamat 3 x 500 mg.  

     Pasien kontrol ke poli infeksi dan imunologi tanggal 29 Maret 2019 (1 minggu 

pasca operasi). Saat kontrol pasien tidak ada keluhan dan dari pemeriksaan 

oftalmologis didapatkan tajam penglihatan mata kiri ½ / 60, segmen anterior mata 

kiri palpebral blefarospasme dan edema, konjungtiva bulbi kesan injeksi siliar, 

kornea didapatkan edema minimal, lipat Descemet, graft intak, jahitan intak, 

thinning pada bagian inferomedial kornea, bilik mata depan VH grade II-III dengan 

flare dan cell sulit dinilai, pupil ireguler, iridektomi, sinekia posterior, dan lensa 

agak keruh dengan  iris  pigmen.  Pasien  ditatalaksana  dengan  Methylprednisolone 
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1 x 32mg per oral, levofloxacin enam kali satu tetes mata kiri, prednisolone acetat 

micronized enam kali satu tetes mata kiri, artificial tears enam kali satu tetes mata 

kiri, cyclopentolate HCL tiga kali satu tetes mata kiri, Timolol Maleate 0.5% dua 

kali satu tetes mata kiri, dan Azathioprine 3 x 50 mg per oral. 

 

 

Gambar 2.2 Pemeriksaan segmen anterior mata kiri dengan slit lamp 

     biomicroscope satu minggu pasca operasi 

 

 

III. Pembahasan 

     Ulkus mooren merupakan salah satu penyakit autoimmun jarang ditemukan. 

Terdapat dua jenis ulkus mooren, yang pertama mengenai pasien dengan usia lebih 

tua, biasanya hanya pada satu mata, dan berespon baik pada terapi. Tipe yang ke 

dua lebih agresif, dapat terjadi pada kedua mata, pasien mengeluhkan nyeri yang 

berat, membutuhkan sistemik immunosupresan, biasa terjadi pada pasien yang lebih 

muda dan memberikan respon terapi dan prognosis yang buruk.4,5 Pada kasus ini 

pasien berusia 38 tahun termasuk pada kategori tipe yang kedua. Pada pasien ini 

ulkus mengenai pada satu mata saja tetapi progresifitas penyakit pada pasien ini 

terus berjalan. Selain itu setelah diberikan pengobatan, pasien tetap mengeluhkan 
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mata kirinya nyeri dan impending perforasi dilaporkan satu minggu kemudian 

sehingga pertimbangan tatalaksana pembedahan dipertimbangkan pada pasien ini. 

     Penyebab dari ulkus mooren sendiri masih belum diketahui, akan tetapi terdapat 

beberapa hal yang dapat menjadi factor resiko untuk terjadinya ulkus mooren, 

seperti trauma, operasi, hepatitis C atau infeksi parasit. Human leukocyte antigens 

(HLA) dilaporkan berhubungan dengan adanya gangguan autoimun dan pada 

pasien Asia dan Afrika dengan HLADR17 atau DQ2 (antigen histokompatibilitas) 

dapat memberikan kerentanan seseorang untuk mengalami ulkus Mooren. 

Walaupun penyebab terjadinya ulkus mooren masih belum diketahui, namun 

hipotesis utama dari adanya trauma atau infeksi sebelumya dapat menyebabkan 

terjadinya proses autoimun dengan komponen humoral dan seluler sehingga terjadi 

reaksi terhadap jaringan kornea yang terlibat. Pada pemeriksaaan patologi sel 

plasma, netrofil, mast cell, dan eosinofil ditemukan di konjungtiva disekitarnya. 

Pada area yang terkena, enzim proteolitik dalam kadar yang tinggi dan sejumlah 

netrofil aktif yang merupakan sumber protease dan kolagenase yang dapat 

menghancurkan stromal kornea dilaporkan pada studi sebelumnya.3,6 Pada pasien 

ini kemungkinan faktor pencetus terjadinya keluhan pada pasien adalah terkena 

gesekan dari serbuk bambu yang tidak segera ditangani, meskipun pemeriksaan 

laboratorium lanjutan masih diperlukan untuk menegakkan diagnosis dan 

menyingkirkan diagnosis banding pada pasien. 

     Gejala klinis ulkus mooren biasanya dapat berupa mata merah, berair, dan 

fotofobia, namun biasanya nyeri merupakan klinis yang menonjol. Penurunan tajam 

penglihatan biasanya dapat disertai karena adanya keterlibatan kornea sentral, 

terjadinya astigmatisma irregular akibat adanya penipisan di daerah perifer kornea 

atau iritis yang menyertai. Ulserasi biasanya ditandai dengan adanya ulkus perifer 

stromal progresif sirkumferensial yang pada akhirnya akan menyebar ke bagian 

sentral mengenai sepertiga sampai setengah ketebalan stroma dengan bentuk ulkus 

yang khas yaitu lebih curam dan terdapat overhanging edge. Pada kebanyakan 

pasien prosesnya terjadi di daerah fisura interpalpebra, yaitu berupa infiltrat keabu-

abuan di sekitar limbus. Daerah medial dan lateral lebih sering terlibat jika 

dibanding daerah superior dan inferior. Pada ulkus mooren dapat terjadi perforasi 
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pada kondisi trauma minor mata atau adanya infeksi sekunder. Vaskularisasi yang 

luas dan fibrosis kornea dapat terjadi. Selain ulkus mooren, ulkus pada perifer 

kornea juga dapat terjadi pada PUK seperti pada gambar 3.1. PUK merupakan 

keratitis perifer yang disebabkan oleh penyakit autoimun sitemik, seperti 

rheumathoid artritis, systemic lupus erythematosus, poliarteritis nodusa atau 

penyakit autoimun lainnya. Pada PUK, defek epitel dan infiltrasi stromal yang 

terjadi pada limbus biasanya bersifat sirkumferensial yang dapat menyebar ke 

sentral kornea. Namun biasanya pada PUK didapatkan adanya keterlibatan sklera, 

hal ini yang membedakannya dari ulkus mooren, dimana pada ulkus mooren hanya 

terjadi pada kornea saja, tanpa ada keterlibatan sklera.3-8  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 (A) Ulkus mooren (B) Peripheral ulcerative keratitis 

Dikutip dari: Kanski4 

 

     Pada pasien ini didapatkan adanya ulkus di perifer kornea yang menyebar ke 

bagian sentral hampir seluruh area limbus dengan 1/3 kedalaman stroma berbentuk 

lebih curam dan terdapat overhanging edge. Nyeri juga dikeluhkan oleh pasien. 

Kondisi ulkus yang hampir meliputi seluruh area limbus menyebabkan gangguan 

penglihatan pada pasien. Kondisi komplikasi perforasi juga ditemukan pada pasien 

karena proses penipisan area perifer kornea. Pada pasien ini juga tidak didapatkan 

keterlibatan sklera, sehingga diagnosis lebih mengarah kepada ulkus mooren. 

Pasien sudah disarankan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium untuk 

mencari penyakit yang mendasari dari terjadinya ulkus kornea pada pasien, akan 
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tetapi dari hasil laboratorium sejauh ini tidak didapatkan adanya penyakit sistemik 

lain pada pasien. Meskipun untuk hasil pemeriksaan lain masih belum dilaporkan 

namun, dari pendekatan klinis yang ditemukan kemungkinan diagnosis pasien 

tersebut adalah ulkus mooren. 

     Penatalaksanaan pada ulkus mooren memiliki banyak strategi dalam terapi, 

dikenal dengan step-wise therapy. Terapi yang biasa digunakan diawali dengan 

pemberian kortikostreoid topikal seperti prednisolone acetate atau prednisolone 

phosphate 1% secara agresif yang diberikan setiap jam dikombinasikan dengan 

sikloplegik topikal dan antibiotik topikal sebagai profilaksis. Jika terjadi perbaikan, 

maka pengobatan kortikosteroid dapat di turunkan secara perlahan. Untuk 

pendekatan terapi berikutnya merupakan reseksi konjungtiva yang dikombinasikan 

dengan eksisi jaringan nekrotik dilakukan jika tidak adanya respon dengan terapi 

steroid topikal. Reseksi konjungtiva dengan bare sclera dilakukan dengan eksisi 

sejauh 4 mm dari limbus dan 2 mm melebihi dari margin ulkus. Rasional dari 

prosedur ini adalah bahwa konjungtiva yang dekat dengan ulkus mengandung sel 

radang yang dapat menghasilkan antibodi melawan kornea dan sitokin yang 

meningkatkan inflamasi dan recruitment dari sel radang lainnya. Dengan 

melakukan eksisi konjungtiva yang dekat dengan ulkus akan menghambat 

progresivitas ulkus, perlunakan kornea dan dengan demikian memberikan waktu 

untuk penyembuhan luka kornea, dan perbaikan visus. Reseksi yang multipel 

mungkin diperlukan karena diperkirakan konjungtiva yang berdekatan dengan 

ulkus mengandung sel-sel inflamasi yang dapat menghasilkan antibodi terhadap 

kornea dan sitokin, yang akan memperbesar peradangan dan sel-sel inflamasi.10-13 

     Pada kasus-kasus ulkus bilateral, ulkus mooren yang progresif atau terdapat 

kegagalan pada terapi sebelumnya, obat steroid sistemik dan immunosuppressif 

sitemik dikatakan dapat membantu mempercepat penyembuhan dari ulkus mooren. 

Tujuan pemberian terapi ini adalah untuk menghentikan progresifitas dari destruksi 

kornea. Cyclophosphamide (2mg/Kg/hari) dilaporkan pada beberapa literatur 

merupakan pilihan terapi untuk ulkus mooren berat. Pilihan imunosupresan lain 

adalah methotrexate (7,5 sampai 15 mg sekali satu minggu) dan azathioprine 

(2mg/KgBB/hari). Pada literatur terbaru, penggunaan interferon alfa 2b sistemik 
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dan rituximab 1000 mg dengan interval 2 minggu pada pasien dengan ulkus mooren 

dilaporkan menunjukan respon yang baik.10-13 

     Apabila terdapat kegagalan atau perforasi, terapi operatif diperlukan dalam 

menangani ulkus mooren. Pilihan operasi yang dapat dilakukan diantaranya glue 

assisted bandage contact lens, amniotic membrane grafts, patch grafts, 

keratoepithelioplasty, lamellar keratoplasty atau superficial keratectomy. Tindakan 

lamellar keratoplasty (LK) dilaporkan telah banyak digunakan dan memberikan 

banyak kesuksesan. Terdapat dua jenis LK yaitu Superficial lamellar keratoplasty 

(SLK) dan Deep anterior lamellar keratoplasty (DALK) dimana SLK dilakukan 

eksisi pada lapisan epitel dan stroma kornea sehingga lapisan endotel dan bagian 

dalam dari stroma masih tersisa, dan hanya membutuhkan sebagian ketebalan dari 

kornea donor. Sedangkan DALK adalah teknik dimana lapisan kornea yang dieksisi 

mencapai level membran Descemet. Pada beberapa penelitian dilaporkan bahwa 

pada pada tindakan LK dapat memberikan resolusi inflamasi yang cepat dengan 

mengangkat antigen pada kornea. Meskipun pada beberapa literatur dilaporkan 

bahwa tindakan operasi tidak menunjukan keberhasilan, namun lamellar 

keratoplasty yang dikombinasikan dengan imunosupresan topikal menunjukan 

hasil yang baik.4,6,9-10,12-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 (A) Deep anterior lamellar keratoplasty (B) Penetrating Keratoplasty 

           Dikutip dari : Kanski9 

 

     Pada pasien ini diputuskan untuk dilakukan Penetrating Keratoplasty (PK) 

dengan menggunakan kornea donor sebesar 11 mm dan dijahit sebanyak 16 jahitan 
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terputus. Pada pasien ini PK dilakukan karena kondisi ulkus yang sangat luas dan 

sudah adanya impending perforasi sehingga tindakan PK diperlukan. Tindakan 

operasi PK merupakan transplantasi seluruh lapisan kornea dari host kepada donor, 

dimana operasi PK lebih banyak digunakan pada kasus dengan perforasi yang 

besar. Meskipun tindakan mengatasi perforasi sudah dilakukan, rekurensi ulkus 

masih tetap dikhawatirkan. Pada beberapa jurnal dilaporkan bahwa prognosis graft 

kornea pada inflamasi yang akut pada kasus ulkus Mooren kurang baik. Oleh sebab 

itu, terapi pasca operasi pada pasien ini mengacu kepada tahapan penatalaksanaan 

dari ulkus mooren, yaitu diberikan steroid topikal prednisolone acetate micronized 

delapan kali satu tetes mata kiri dengan dilakukan penurunan dosis perlahan 

tergantung dari klinis pasien, obat-obatan siklopegik yaitu cyclopentolate tiga kali 

satu tetes mata kiri dan antibiotik topikal levofloxacin enam kali satu tetes mata kiri 

sebagai profilaksis dari kemungkinan terjadinya infeksi sekunder. Pasien juga 

diberikan steroid sistemik Methylprednisolone 1mg/KgBB dan sistemik 

immunosuppresan berupa Azathioprine 3 x 50mg. Terapi yang juga penting dari 

tahapan terapi pada ulkus mooren ialah rehabilitasi dan edukasi terhadap pasien 

mengenai prognosis penyakit. Pada kasus ini dimana memungkinkan terjadinya 

kekambuhan penyakit yang dapat menyebabkan terjadinya graft rejecting pada 

pasien. Perlu ditekankan kepada pasien pentingnya kontrol rutin dan pemakaian 

obat secara teratur untuk menghindari rekurensi penyakit. 

 

IV. Simpulan 

     Ulkus mooren merupakan penyakit autoimun yang ditandai dengan adanya 

ulkus perifer stromal progresif sirkumferensial yang dapat menyebabkan terjadinya 

perforasi. Pendekatan strategi terapi pada ulkus mooren diantaranya mencakup 

kortikosteroid topical, reseksi konjungtiva, imunosupresan, pembedahan dan 

rehabilitasi. Tindakan pembedahan penetrating keratoplasty dilakukan pada pasien 

ini dengan pertimbangan progresifitas penyakit, ukuran ulkus yang hampir 

mencakup seluruh area limbus, dan ditemukannya impending perforasi. Kontrol 

rutin dan pemakaian obat secara teratur diperlukan untuk memantau bila terjadi 

graft rejecting dan menghindari rekurensi penyakit. 
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