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DIAGNOSTIC AND MANAGEMENT IN KERATOCONUS PATIENT 

 

 

ABSTRACT  

 

Introduction: Keratoconus is a progressive, bilateral, asymmetric, ectatic disease which 

causes progressive corneal thinning and protrusion of the cornea leading to irregular 

astigmatism and visual deterioration. Diagnostic of keratoconus is done by an anamnesis, 

ophthalmology examination, and corneal topography examination. There are many 

options to manage keratoconus, including use spectacle, soft contact lens, rigid gas 

permeable contact lens, and corneal cross-linking. The main goals to treat keratoconus is 

to improve the visual acuity and to slow the progression of keratoconus. 

Purpose: To report diagnostic and management of keratoconus. 

Case Report: A 11-years-old boy come to Cicendo Eye Hospital with blurred vision since 

3 years ago. He felt with using spectacle does not make his vision clear. There was History 

of recurrent red eye with itch followed by excessive rubbing eye. Ophthalmology 

examination revealed uncorrected visual acuity of OD = 2/40 PH 2/32 and OS = 3/40 PH 

3/32. His best visual acuity with OD S-8.50 and OS S-8.50 was OD 2/40 and OS 3/32. 

Anterior segment examination showed Munson’s sign and Vogt striae on both eyes. The 

corneal topography showed OD Kmean 67.6D and OS Kmean 65.3. Patient was 

diagnosed with Keratoconus ODS and Conjunctivitis Vernal ODS. The patient underwent 

RGP contact lens fitting and planned with corneal cross-linking. 

Conclusion: Patient with keratoconus was diagnosed by anamnesis, ophthalmology 

examination and Corneal Topography examination  that leads to sign and symptoms of 

keratoconus. Management of keratoconus depends on grade of the disease. The 

management of advanced keratoconus with RGP can improve vision, but corneal cross 

linking must have done to reduce progressive process of keratoconus. Routine follow up is 

important to detect complications and progressive deteriorating of visual impairment.  

Keywords: keratoconus, soft contact-lens, rigid gas permeable, corneal cross-linking 

 

I.   Pendahuluan 

     Keratokonus merupakan kelainan non-inflamasi, degeneratif yang menyebabkan 

gangguan integritas struktur kolagen matriks pada stroma kornea. Karakteristik pada 

keratokonus dapat berupa kornea yang ireguler, menipis, dan mengalami protrusi 

sehingga menyebabkan variasi gangguan penglihatan dari miopia ringan, astigmatisma 

ireguler, hingga kekeruhan dan jaringan parut pada apeks kornea. Onset keratokonus 

pada usia remaja bersifat bilateral, namun seringkali tingkat keparahannya asimetris. 

Penyebab keratokonus masih belum diketahui secara pasti, namun terdapat bukti 
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bahwa genetik dan penyakit sistemik juga kebiasaan buruk seperti menggosok-gosok 

mata secara berlebihan menjadi penyebab dari penyakit ini.1,2 

     Diagnosis keratokonus dapat ditegakan melalui anamnesis, pemeriksaan 

oftalmologi, dan pemeriksaan topografi kornea. Keratokonus ditegakan secara pasti 

apabila terdapat ektasia posterior yang tidak normal, distribusi ketebalan kornea yang 

tidak normal, dan terdapat penipisan kornea akibat faktor non inflamasi. Gejala 

keratokonus dapat berupa berkurangnya penglihatan secara perlahan, riwayat tidak 

mencapai penglihatan maksimal walaupun sudah mengganti kacamata secara berulang, 

dan riwayat menggosok-gosok mata secara berlebihan. Tatalaksana keratokonus 

ditentukan berdasarkan derajat keparahannya. Tujuan dari tatalaksana keratokonus 

adalah untuk memberikan kemampuan visual terbaik pada pasien sekaligus menjaga 

kesehatan dan kenyamanan pada mata pasien. Pada tahap awal tatalaksana keratokonus 

dapat berupa kacamata dan soft contact lenses, sedangkan pada tahap yang lebih parah 

biasanya dibutuhkan lensa kontak rigid gas permeable hingga diperlukan tindakan 

seperti corneal cross-linking.1–3 

     Laporan kasus ini akan membahas mengenai diagnosis dan tatalaksana keratokonus 

yang dilakukan tatalaksana lensa kontak Rigid Gas Permeable dan akan di rencanakan 

corneal cross-linking. 

 

II. Laporan Kasus 

     Seorang anak laki laki berusia 11 tahun datang ke Unit Refraksi, Low Vision, dan 

Lensa Kontak PMN RS Mata Cicendo pada tanggal 16 September 2019 dengan 

keluhan buram bila melihat jauh pada kedua mata sejak 3 tahun yang lalu. Riwayat 

mata merah berulang dan disertai gatal ada, terutama pada saat pasien bermain keluar 

rumah. Riwayat sering menggosok mata diakui pasien. Riwayat penggunaan kacamata 

sejak 1 tahun lalu dari Dokter Spesialis Mata dengan ukuran S -3.00 C -2.50 dengan 

axis tidak diketahui ibu pasien pada kedua mata, namun dirasakan penglihatan kedua 

mata tetap buram baik melihat jauh maupun dekat. Riwayat trauma dan operasi mata 

sebelumnya tidak ada. Pasien anak pertama dari dua bersaudara, lahir cukup bulan 
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dengan berat badan lahir 3300 gram, lahir spontan ditolong oleh bidan. Riwayat 

imunisasi lengkap. Saat ini pasien merupakan siswa kelas 5 SD. 

     Pasien sebelumnya berobat ke dokter spesialis mata kemudian dirujuk ke PMN RS 

Mata Cicendo. Pasien sudah pernah datang ke Poliklinik Pediatrik Oftalmologi 

kemudian di diagnosis dengan keratokonus ODS dan konjungtivitis vernal ODS, 

mendapatkan terapi pemirolast K 0.1% tetes mata 2xODS dan dextran 70 tetes mata 

6xODS. Pasien kemudian dirujuk ke Poliklinik Infeksi dan Imunologi untuk 

direncanakan corneal cross-linking dan kemudian dirujuk ke Poliklinik Refraksi, Low 

Vision, dan Lensa Kontak untuk direncanakan penggunaan lensa kontak Rigid Gas 

Permeable.  

     Pemeriksaan fisik pasien status generalis dalam batas normal. Pemeriksaan visus 

didapatkan tajam penglihatan jauh dengan ETDRS Chart mata kanan 2/40 PH 2/32 dan 

mata kiri 3/40 PH 3/32. Pemeriksaan refraksi objektif dengan refraktometer didapatkan 

hasil over spheris pada kedua mata. Koreksi penglihatan jauh terbaik mata kanan 

dengan S-8.50 adalah 2/32 dengan PH tetap dan mata kiri dengan S-8.50 adalah 3/32 

dengan PH tetap. Tajam penglihatan dekat binokuler unaided 4.0 M pada jarak 30cm, 

aided 3.2M pada jarak 30cm, dan dengan add S+3.00 3.2 M pada jarak 30cm. 

     Pemeriksaan oftalmologis didapatkan kedudukan bola mata orthotropia, gerak bola 

mata baik ke segala arah pada kedua mata. Tekanan intraokular dengan palpasi normal 

pada kedua mata. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan dan kiri dengan lampu 

celah biomikroskop didapatkan palpebra tenang, konjungtiva relatif tenang, kornea 

jernih, terdapat Vogt striae, Munson’s sign, dan KPS (+) pada kornea. Bilik mata depan 

VH grade III, flare dan sel -/-, pupil bulat, iris sinekia (-), dan lensa jernih. Pemeriksaan 

segmen posterior pada kedua mata didapatkan refleks fundus (+), Charleux’s sign (+), 

retina flat, papil bulat batas tegas, dan c/d ratio 0.3-0.4. 
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Gambar 2.1 Munson’s Sign pada mata kanan dan kiri pasien 

 

     Pemeriksaan tambahan berupa topografi dan tomografi kornea dilakukan untuk 

kedua mata pasien didapatkan pada mata kanan K1 68.5D, K2 66.6D, Kmean 67.6D, 

dan Best Curve 5.70mm. Pemeriksaan pada mata kiri didapatkan K1 61.8D, K2 69.2D, 

Kmean 65.3D, dan Best Curve 5.80mm. 

 

 
Gambar 2.2. Gambaran Pentacam Kornea Mata Kanan dan Kiri 
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     Diagnosis pada pasien ini adalah keratokonus ODS dengan konjungtivitis vernalis 

ODS. Dilakukan trial lensa kontak RGP Keratokonus pada pasien dengan 

menggunakan kekuatan S-8.50D pada kedua mata. Dilakukan pemeriksaan keratometri 

dari mata kanan didapatkan ukuran Base Curve 5.70mm dan mata kiri didapatkan 

ukuran Base Curve 5.80mm. Kedua mata dilakukan pemeriksaan flouresens pada 

lampu celah biomikroskop untuk mengevaluasi posisi lensa kontak pada kornea dan 

kemudian dilakukan pemeriksaan tajam penglihatan jauh ulang. Pasien diperiksakan 

tajam penglihatan jauh dengan lensa trial menggunakan ukuran S-8.50 pada kedua 

mata dan didapatkan hasil penglihatan jauh terbaik pada mata kanan 2/40 dan mata kiri 

3/32. Pasien dan keluarga di edukasi mengenai penggunaan lensa kontak RGP untuk 

memaksimalkan fungsi penglihatan dan direncanakan untuk tindakan corneal cross-

linking untuk memperlambat progresifitas penipisan dari kornea.  

 

 
Gambar 2.3. Pemeriksaan Fluoresen pada Kedua Mata 

 

III. Diskusi 

     Keratokonus adalah kondisi yang dikarakteristikan dengan penipisan, protrusi, dan 

iregularitas pada kornea. Kondisi keratokonus sendiri biasanya bilateral walaupun 

tingkat keparahannya dapat asimetris. Penyebab dari keratokonus masih belum 

diketahui secara pasti, namun dapat dihubungkan dengan genetik dan penyakit 

sistemik, juga kebiasaan buruk seperti menggosok mata secara berlebih dan 

penggunaan lensa kontak. Gejala dari keratokonus berupa penurunan tajam penglihatan 
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secara perlahan, tidak mencapai tajam penglihatan terbaik walaupun sudah di koreksi 

dengan kacamata atau soft contact lenses, memiliki riwayat sering menggosok mata, 

dan dapat berupa penurunan tajam penglihatan mendadak dan nyeri karena hidrops 

pada keadaan lebih lanjut. Tanda dari keratokonus dibagi menjadi tahap awal dan tahap 

lanjut pada tahap awal terdapat miopia dan astigmatisma progresif, refleks scissors 

pada retinoskopi, iregularitas pada pemeriksaan keratometry, penipisan bagian inferior 

kornea pada pemeriksaan topografi kornea, penipisan bagian sentral atau parasentral 

dengan protrusi pada bagian apeks, dan Fleischer’s ring. Tanda keratokonus tahap 

akhir terdapat Vogt’s striae, Oil droplet red reflex, Rizuti’s sign, Munson’s sign, dan 

hidrops akut pada kondisi yang lebih parah. Pada pasien dari laporan kasus ini 

didapatkan faktor resiko riwayat sering menggosok mata, riwayat tidak maksimalnya 

penglihatan dengan kacamata. Pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan koreksi 

penglihatan jauh tidak dapat tercapai dengan lensa trial, juga terdapat tanda-tanda 

keratokonus seperti Munson’s sign dan Vogt’s striae.2–4 

     Tingkat keparahan keratokonus dibagi menurut klasifikasi Amsler-Krumeich. 

Derajat I apabila terdapat eccentric corneal steepening, miopia dan astigmatisma < 

5.00 D dengan Keratometer < 48.00D. Derajat II terdapat miopia dan atau astigmatisma 

antara 5.00D hingga 8.00D, dan nilai keratometer kurang dari 53.00D, ketebalan 

kornea minimal lebih dari 400μm, dan tidak terdapat skar. Derajat III terdapat miopia  

dari 8.00D hingga 10.00D, nilai keratometer >53.00D, tidak terdapat skar, dan 

ketebalan kornea minimal 300-400μm. Derajat IV pemeriksaan refraksi tidak dapat 

dilakukan, keratometer >55.00D, terdapat skar pada bagian tengah kornea, dan 

ketebalan kornea minimal 200μm.5–7 

     Pemeriksaan penunjang untuk mendeteksi keratokonus adalah pemeriksaan 

topografi dan tomografi kornea. Placido disk-based topography hanya menganalisis 

bagian anterior dari permukaan kornea, sedangkan Scheimpflug dan/atau optical 

coherence tomography dapat menganalisis bagian anterior dan posterior kornea dan 

menghasilkan peta ketebalan kornea. Pada laporan kasus ini pasien dilakukan pemeriksaan 
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penunjang Pentacam dan didapatkan hasil pada mata kanan K1 67.6D, K2 66.6D, Kmean 

67.6D. Pemeriksaan pada mata kiri didapatkan K1 65.3D, K2 61.8D, Kmean 65.3.8,9
 

     Keratometer adalah alat untuk memperkirakan kekuatan kornea sentral dengan cara 

mengukur radius kurvatura permukaan kornea eksternal. Rata-rata kekuatan refraksi 

kornea sentral normal sekitar 43D. Buxton et al, mengklasifikasikan derajat keparahan 

keratokonus berdasarkan nilai keratometer. Keratokonus derajat ringan jika nilai 

keratometer kurang dari 45.00D, keratokonus derajat sedang jika nilai keratometer antara 

45.00D hingga 52.00D, keratokonus derajat lanjut jika nilai keratometer antara 52.00D 

hingga 62.00D, keratokonus derajat berat jika nilai keratometer lebih dari 62.00D. Pada 

pasien didapatkan rata-rata nilai K mata kanan 67.6D dan mata kiri 65.3D, oleh karena itu 

pasien in termasuk dalam keratokonus derajat lanjut.4,8 

     Tatalaksana keratokonus dapat tanpa tindakan seperti penggunaan kacamata atau 

lensa kontak, dan tindakan operatif seperti intracorneal ring segments, corneal cross-

linking, deep anterior lamellar keratoplasty, atau penetrating keratoplasty. Tujuan dari 

tatalaksana keratokonus yaitu untuk memaksimalkan tajam penglihatan, menjaga 

kesehatan, dan kenyamanan mata pasien. Pemilihan tatalaksana keratokonus 

ditentukan berdasarkan tingkat keparahannya. Pada tahap awal, keratokonus dapat 

dilakukan tatalaksana dengan menggunakan kacamata dan soft contact lens. Tipe lensa 

kontak yang digunakan juga bergantung pada tingkat keparahan keratokonus. Soft 

contact lens (SCL) dan soft toric dapat memperbaiki miopia ringan, astigmatisma 

regular, dan astigmatisma irregular ringan pada tahap awal penyakit. Pada tahap lebih 

lanjut memerlukan lensa kontak rigid gas permeable, lensa hibrid, piggy-back, atau 

lensa sklera. Pasien yang sudah menggunakan SCL bila progresifitas dari penyakit 

berlanjut akan sulit untuk toleransi terhadap RGP. Oleh karena itu, trial RGP lebih baik 

dilakukan pada saat percobaan pertama bila memungkinkan. Keratokonus tahap lanjut 

dapat dilakukan tindakan seperti Corneal Cross-Linking (CXL). Corneal Cross-

Linking dengan riboflavin dan ultraviolet-A merupakan teknik terbaru untuk 

memperkuat jaringan kornea menggunakan riboflavin sebagai photosensitizer dan 

UVA untuk meningkatkan formasi ikatan intra dan interfibrillar oleh oksidasi 
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fotosensitivitas. Tindakan Corneal cross-linking merupakan tindakan standar, low-

invasive, dan aman untuk pasien dengan keratokonus yang memiliki resiko 

progresifitas tinggi terutama pada anak yang memiliki resiko. Teknik operasi dari CXL 

perlu dilakukan di kamar operasi dalam kondisi steril. Corneal cross-linking dibagi 

menjadi dengan pengangkatan epitel kornea dan tanpa pengangkatan epitel kornea. 

Cross linking dengan pengangkatan epitel kornea dilakukan dalam anastesi topikal 

dengan membuat abrasi epitel kurang lebih 7mm. Tujuan pengangkatan epitel kornea 

adalah untuk mencapai titik tertipis dari epitelisasi kornea setidaknya pada ketebalan 

400µm. Tindakan CXL tanpa pengangkatan epitel lebih sedikit nyeri dibandingkan 

dengan pengangkatan epitel namun, lebih efektif apabila keratectasia telah stabil. 

Tujuan dari tindakan CXL adalah untuk menghentikan atau mengurangi progresifitas 

keratokonus.4,8,10 

     Pada pasien ini dilakukan fitting lensa kontak RGP dengan menggunakan RGP 

dengan power S-8.50D, diameter 8.6mm, dan base curve 5.80mm. dilakukan 

penentuan base curve yaitu mata kanan 5.70mm dan mata kiri 5.80mm. pasien 

dilakukan pemeriksaan flouresens di depan lampu celah biomikroskop dan didapatkan 

fit. Setelah itu dilakukan pemeriksaan tajam penglihatan jauh dengan lensa trial 

menggunakan ukuran tersebut dan didapatkan hasil tajam penglihatan jauh terbaik 

mata kanan 2/32 dan mata kiri 3/32. Pasien diedukasi mengenai penggunaan lensa 

kontak RGP untuk memaksimalkan tajam penglihatan kedua mata pasien dan 

perencanaan tindakan corneal cross-linking untuk menghentikan atau mengurangi 

kecepatan progresifitas keratokonus. Pasien disarankan untuk kontrol 1 bulan yang 

akan datang. 

     Prognosis quo ad vitam ad bonam karena tidak mengancam jiwa, quo ad functionam 

ad malam karena progresifitas keratokonus dapat menyebabkan fungsi penglihatan 

pasien semakin menurun. 

 

IV. Simpulan 
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     Keratokonus adalah kondisi yang dikarakteristikan dengan penipisan, protrusi, dan 

iregularitas pada kornea. Diagnosis keratokonus dapat ditegakan melalui anamnesis, 

pemeriksaan oftalmologi, dan pemeriksaan topografi dan tomografi kornea. 

Tatalaksana keratokonus ditentukan berdasarkan derajat keparahannya. Tujuan dari 

tatalaksana keratokonus adalah untuk memaksimalkan fungsi penglihatan pasien. 

Pasien keratokonus derajat sedang perlu diberikan terapi lensa kontak RGP untuk 

memaksimalkan penglihatan dan kemudian direncanakan corneal cross-linking untuk 

memperlambat progresifitas keratokonus.   
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