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DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF BLEPHAROCONJUNGTIVITIS IN 

PATIENT WITH OCULAR ROSACEA 

ABSTRACT 

Introduction: Rosacea is a chronic cutaneous inflammatory condition that 

primarily impacts the skin in the centrofacial and periocular region. The 

manifestations include transient or persistent erythema, telangiectasias, papules, 

pustules, and phymatous changes. This form is often misdiagnosed. The incidence 

of ocular involvement varies between 6%-72% in the different studies. Therefore, 

an early diagnosis and an adequate treatment are important. In 2002, the National 

Rosacea Society Expert Committee characterized 4 distinct subtypes 

(erythematotelangiectatic, papulopustular, phymatous, and ocular). 

Purpose : To report the diagnosis and management in ocular rosacea patient with 

manifestations blepharoconjungtivitis, hordeoulum, and dry eye. 

Case Report : 18 years old woman came with a chief complaint of swelling of the 

left eyelid since 2 days ago. The patient also complained about itchy, tearing, and 

yellowish secret. Patient came to Cicendo Eye Hospital at February, 21st 2020 and 

had diagnosed with Ocular Rosacea, blepharoconjungtivitis, marginal keratitis, 

and dry eye syndrome. General examination showed erythema in central face skin. 

Ophthalmology examination showed ciliary injection, superficial punctate 

keratitis, and corneal neovascularization on left eyes.                                . 

Conclusion: Ocular rosacea is a chronic inflammatory condition that affects the 

central facial skin, more specifically, cheeks, chin, nose, and central forehead. The 

manifestations include transient or persistent erythema, telangiectasias, papules, 

pustules, and phymatous changes. Inflammation inside the eyes (anterior or 

posterior uveitis, retinitis, and iritis) may be serious and lead to loss of vision if 

untreated. Diagnosis of Ocular Rosacea is based on clinical findings and 

diagnostic criteria. A good history taking and complete physical examination can 

diagnose and manage the patient properly.                                                               .  

Keywords : Ocular rosacea, dry eye, meibom gland dysfunction, 

blepharoconjungtivitis, hordeolum. 

 

I.  Pendahuluan 

     Rosasea merupakan penyakit kulit kronis yang utamanya mengenai kulit wajah 

daerah sentral dan daerah periokular. Rosasea berasal dari kata “rose-like” yang 

menggambarkan gejala utamanya yaitu kemerahan yang berulang dan hingga 

kemerahan yang menetap. Terkadang lesinya berada di ekstrafasial yang terekspos 

oleh paparan sinar ultraviolet. Penyakit ini lebih sering menyerang wanita 

dibandingkan dengan pria.1,2,4  

     Rosasea terbagi menjadi 4 subklasifikasi klinis. Rosasea eritematotelangiektasis 

ditandai dengan kemerahan dan eritema di wajah bagian sentral dengan atau tanpa  
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telangiektasia. Rosasea papulopustular ditandai dengan eritema pada bagian sentral 

wajah dengan sifatnya yang transien dan disertai papul dan/atau pustul pada wajah. 

Rosasea fimatous ditandai dengan penebalan kulit, permukaan yang ireguler karena 

disertai nodul yang biasanya berlokasi di hidung dagu, dahi, pipi dan telinga. 

Rosasea okular menunjukkan gejala seperti sensasi benda asing pada mata, rasa 

terbakar atau panas, kering, gatal, sensitif terhadap cahaya, penglihatan buram, 

telangiektasia pada sklera atau bagian mata yang lain, atau edema periorbital.1-3 

     Manifestasi rosasea yang terjadi pada mata terjadi pada 6% hingga 72% pasien 

dengan manifestasi rosasea pada kulit.  Rosasea okular berhubungan dengan 

inflamasi pada permukaan lapisan mata. Proses inflamasi yang terjadi dapat 

menyebabkan kerusakan pada lapisan epitel dan penurunan sekresi air mata. 

Blefaritis dan disfungsi kelenjar meibom merupakan temuan klinis yang paling 

sering terjadi pada rosasea okular. Hordeolum atau kalazion dapat terjadi pada 

beberapa pasien dengan rosasea dan ditemukan juga infeksi stafilokokus pada 

beberapa kasus.2-4 

 

II. Laporan Kasus 

     Seorang perempuan berusia 18 tahun datang ke poli Infeksi dan Imunologi PMN 

RS Mata Cicendo. Pasien merupakan pasien kontrol rutin poli Infeksi dan 

Imunologi PMN RS Mata Cicendo sejak tahun 2018 dengan riwayat Rosasea 

Okular. Pasien terakhir kontrol ke poli Infeksi dan Imunologi pada tanggal 10 

Januari 2020 untuk kontrol rutin dengan tidak ada keluhan.  

     Pada tanggal 21 Februari 2020, pasien datang ke poli Infeksi dan Imunologi 

PMN RS Mata Cicendo dengan keluhan kelopak mata kiri merah dan bengkak 

sekitar 2 hari yang lalu. Keluhan disertai mata merah, gatal, kotoran mata berwarna 

kuning, dan berair.  

    Keluhan disertai jerawat pada daerah pipi dan hidung sejak 2 tahun yang lalu. 

Pasien sempat berobat ke spesialis kulit dan kelamin kemudian di diagnosis acne 

rosacea. Pasien tidak pernah kontrol kembali ke spesialis kulit dan kelamin selama 

1 tahun terakhir.  
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     Riwayat keluarga dengan keluhan sama disangkal. Riwayat senang makanan 

pedas dan panas diakui pasien. Riwayat alergi disangkal oleh pasien. Pasien saat ini 

sedang menghadapi ujian untuk pertukaran pelajar ke luar negeri.  

 

  

                                   (a)                                                                (b) 

Gambar 2.1. Kunjungan pada tanggal 21 Februari 2020.  
                                                   Telangiektasis pada tepi palpebra superior (a). Eritema,   

                                                    papul, pustul, dan rhynophyma (b).  

                                                    Dikutip dari : RS Mata Cicendo 

      

     Pemeriksaan fisik didapatkan tanda vital dalam batas normal. Pada wajah 

ditemukan papulopustular eritema pada kedua pipi dan dagu disertai rhinophyma. 

Pada pemeriksaan oftalmologi didapatkan visus mata kanan 0,5 dan visus mata kiri 

0,4, gerakan bola mata baik ke segala arah dengan tekanan intraokular ODS palpasi 

normal. Palpebra superior mata kanan ditemukan krusta, pouty meibom dan 

palpebra superior kiri ditemukan  edema, krusta, hiperemis, hordeolum interna, dan 

telangiektasia. Tampak injeksi siliar dan injeksi konjungtiva pada konjungtiva bulbi 

mata kiri. Konjungtiva bulbi mata kanan tampak tenang. Kornea mata kanan tes 

fluoresein positif dengan keratitis pungtata superfisialis dan Tear Break Up Time 

(TBUT) 5 detik. Pada kornea mata kiri tampak tes fluoresein positif dengan keratitis 

pungtata superfisialis (KPS), infiltrat (+), sikatriks (+), neovaskularisasi (+), dan 

TBUT 5 detik. Bilik mata depan, pupil, iris dan lensa kedua mata dalam batas 

normal.  

     Pasien didiagnosis okular rosasea + blefarokonjungtivitis OS + keratitis 

marginalis OS + hordeolum interna OS. Pasien mendapat obat tetes mata 

fluorometholone 3 x 1 gtt OS, obat tetes mata sodium hyaluronat 4 x 1 gtt ODS, 
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salep mata kloramfenikol-hidrokortison 2 x app OS, doksisiklin 2 x 100 mg per 

oral. Pasien diedukasi untuk menjaga kebersihan kelopak mata dan kompres hangat, 

menghindari paparan sinar matahari, konsumsi makanan dan minuman panas atau 

pedas, disarankan untuk kontrol satu minggu yang akan datang, serta konsul bagian 

IKKK RSUP Hasan Sadikin. 

 

                                 
                                            (a)                                           (b) 

                  Gambar 2.2. Kunjungan pada tanggal 21 Februari 2020.  
                                         Hasil tes fluoresein pada mata kanan dan kiri pasien. Terdapat    

                                             keratititis pungtata superfisialis. Hasil tes fluoresein mata kanan (a).     

                                             Hasil tes fluoresein mata kiri (b). 

                                             Dikutip dari : RS Mata Cicendo 

 

     Pasien berobat ke bagian Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUP Hasan 

Sadikin Bandung tanggal 24 Februari 2020 dan didiagnosa Rosasea tipe 

papulopustular, kemudian diberikan terapi oral Doksisiklin tablet 2 x 100mg 

perhari, krim azaleic acid 20% 2x per hari, dan tabir surya SPF 45 pagi sore. 

     Pada tanggal 3 Maret 2020 pasien kontrol kembali ke poli Infeksi dan Imunologi 

PMN RS Mata Cicendo. Keluhan yang dirasakan penglihatan buram namun sudah 

berkurang. Pemeriksaan fisik status generalis didapatkan tanda vital dalam batas 

normal. Pada wajah bagian hidung, dagu dan kedua pipi ditemukan eritema, papul 

dan disertai rhinophyma. Hasil pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus mata 

kanan  0.5, visus mata kiri 0.4, gerakan bola mata baik ke segala arah pada kedua 

mata. Tekanan intraokular pada kedua mata palpasi normal. Pemeriksaan segmen 

anterior mata kanan pada palpebra superior inferior tenang, konjungtiva bulbi 

tampak tenang, pada kornea tes fluorosein positif, terdapat KPS, TBUT 6 detik. 

Pemeriksaan segmen anterior mata kiri palpebra superior edema (-), hordeoulum 
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interna (+), krusta (+), pouty meibom, telangiektasia (+). Pada konjungtiva bulbi 

terdapat injeksi siliar minimal, pada kornea tes fluorosein positif, terdapat KPS, 

sikatriks, neovaskularisasi, TBUT 6 detik. Bilik mata depan, iris, dan lensa dalam 

batas normal pada kedua mata. Pasien didiagnosa dengan okular rosasea + 

blefarokonjungtivitis OS + keratitis marginalis OS + hordeolum interna OS 

(perbaikan).  

 

                           Gambar 2.3. Kunjungan pada tanggal 3 Maret 2020.  

                                                 Terdapat perbaikan pada mata pasien setelah  
                                                  mendapatkan terapi.   

                                                  Dikutip dari : RS Mata Cicendo 

 

     Pasien diberikan terapi yang sama dengan terapi sebelumnya yaitu  doksisiklin 

oral 2 x 100mg, tetes mata fluorometholone 3 x 1 gtt OS, obat tetes mata sodium 

hyaluronat 4 x 1 gtt ODS, salep mata kloramfenikol-hidrokortison 3 x app OS, 

diberikan edukasi untuk menjaga kebersihan kelopak mata, menghindari faktor 

pencetus dan disarankan kontrol satu minggu kemudian. 

 

III. Diskusi 

     Rosasea merupakan penyakit kronis, idiopatik, yang menyerang bagian kulit 

wajah dan mata. Kondisi inflamasi pada rosasea terjadi pada daerah sentral wajah  

dan periokular. Manifestasi klinis yang muncul antara lain kemerahan, 

telangiektasia, papul, atau pustul. Rosasea memiliki manifestasi yang khas yaitu 

rhinophyma yang disebabkan karena adanya hipertrofi dari kelenjar sebasea. Angka 
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kejadian rosasea banyak terjadi pada orang kulit putih dan lebih banyak terjadi pada 

wanita, tetapi pada rosasea okular, ras atau jenis kelamin tidak terlalu 

mempengaruhi angka kejadian walaupun sedikit lebih banyak terjadi pada wanita. 

Onset usia terjadinya rosasea dari usia 30 hingga 50 tahun. Pasien merupakan 

pasien wanita berusia 18 tahun, yang mengeluhkan adanya benjolan dan mata 

merah pada mata kiri, disertai keluhan papul dan pustul didaerah kedua pipi, 

hidung, dan dahi.2,4,8 

     Sama seperti rosasea pada kulit, etiologi rosasea okular masih belum dapat 

diketahui secara pasti. Rosasea okular dapat dipicu oleh beberapa faktor resiko, 

antara lain paparan sinar matahari, konsumsi makanan panas dan pedas, coklat, 

produk susu, konsumsi kafein, alkohol, kondisi cuaca yang ekstrim, dan faktor 

stres. Beberapa studi menjelaskan beberapa patomekanisme berbeda tetapi saling 

memiliki keterkaitan sehingga terjadi rosasea. Faktor lingkungan dan faktor genetik 

memiliki peran pada mekanisme rosasea. Faktor genetik memegang peran sekitar 

20% dari angka terjadinya rosasea. Dua kelainan utama pada rosasea adalah 

disregulasi neurovaskular dan kelainan respon imun bawaan yang dapat 

menyebabkan peradangan kulit. Menurut anamnesis, saat ini pasien sedang banyak 

beraktivitas diluar rumah dan sedang menghadapi ujian untuk sekolah di luar 

negeri, walaupun pasien sudah menghindari makanan pedas dan panas.2,5,6 

     Pasien dengan rosasea terjadi pelebaran pembuluh darah yang ditandai dengan 

infiltrasi sel-sel inflamasi perivaskular di permukaan kulit.  Sebuah penelitian yang 

dilakukan pada pasien dengan rosasea okular menunjukkan bahwa pada pasien 

rosasea okular terjadi infiltrasi dari sel-sel inflamasi sel T helper, sel fagosit, 

antigen presenting cells pada epitel konjungtiva. Substansi propria mengandung 

kelompok sel radang kronis dan kadang-kadang membentuk granuloma. Selain itu, 

rasio sel T helper meningkat pada kedua epitel konjungtiva dan stroma. Mekanisme 

yang terlibat dalam peradangan konjungtiva rosasea menyerupai reaksi 

hipersensitif tipe IV. Konsentrasi interleukin-1α dan β dan aktivitas dari gelatinase 

B (metalloproteinase-9) dan kolagenase-2 (MMP-8) meningkat dalam lapisan air 

mata pada penderita rosasea okular. Penjelasan mengenai peningkatan matriks 

metalloproteinase ini pun masih belum jelas, tetapi terdapat studi yang menyatakan 
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bahwa matriks metalloproteinase dapat memecah cathelcidin untuk menginisiasi 

proses pada okular.3,5,6 

     Peningkatan regulasi cathelicidin dan protease serin, menunjukkan disfungsi 

sistem kekebalan tubuh bawaan. Hal ini berhubungan dengan rosasea tipe 

papulopustular. Eritema wajah bagian sentral yang menetap, flushing, dan 

telangiektasia adalah karakteristik umum dari rosasea. Peningkatan aliran darah 

kulit ditemukan pada rosasea tipe papulopustular. Peningkatan ekspresi VEGF dan 

marker endotel pada lesi kulit menunjukkan stimulasi pembuluh darah dan sel-sel 

endotel limfatik. Mekanisme paparan termal juga dicurigai sebagai penyebab 

vasodilatasi. Inflamasi neurogenik dapat mengakibatkan vasodilatasi, ekstravasasi 

protein plasma dan perekrutan sel inflamasi. Namun mekanisme ini dan 

relevansinya terhadap rosasea belum diketahui dengan jelas. Selain itu, jumlah 

tungau Demodex yang merupakan komensal kulit seringkali meningkat dalam 

folikel pilosebasea pada penderita rosasea. Asosiasi tungau Demodex dan bakteri 

meningkatkan protease kulit, sehingga demodex terjadi disregulasi respon imun 

lokal bawaan. Patomekanisme ini tampak paling relevan untuk subtipe 

papulopustular rosasea. Pada pasien ditemukan eritema, papul, dan pustul pada 

daerah kedua pipi, hidung, dan dagu. Pasien sudah berkonsultasi dengan spesialis 

kulit dan kelamin dan didiagnosis sebagai rosasea tipe papulopustular.3,6,8 

     Rosasea okular merupakan kondisi kronis yang berhubungan dengan disfungsi 

kelenjar meibom, inflamasi permukaan okular, dan disfungsi lapisan air mata yang 

kronis. Disfungsi kelenjar meibom terjadi karena adanya obstruksi yang progresif 

pada saluran kelenjar meibom, sehingga terjadi penurunan sekresi lipid pada lapisan 

lipid tear film dan meningkatkan inflamasi pada kelopak mata yang ditandai dengan 

hiperemis pada permukaan konjungtiva tarsal. American National Rosaceae 

Society membagi rosasea menjadi empat subtipe yaitu: erythematoteleangiectatic 

rosasea, papulopustular rosasea, phymatous rosasea dan okular rosasea. Sub tipe 

erythematoteleangiectatic rosasea memiliki karateristik kemerahan yang terus 

menerus pada area sentral wajah dan dapat terlihat pembuluh darah. Sub tipe 

papulopustular rosasea memilki karakteristik kemerahan terus menerus pada area 

sentral wajah disertai adanya papul dan pustul serta dapat terjadi bersamaan dengan 
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sub tipe lain. Sub tipe phymatous rosasea memiliki karakteristik penebalan kulit 

dan pembesaran hidung, pori membesar dan nodul. Subtipe okular rosasea memiliki 

karakteristik mata kering, berair, sensasi berpasir, blefaritis, keratitis, konjungtivitis 

dan hordeolum berulang, Gejala klinis rosasea okular biasanya terjadi bilateral dan 

dapat tidak spesifik meliputi mata berair, merah, sensasi benda asing, rasa terbakar, 

gatal, silau, dan penglihatan buram. Hasil pemeriksaan okular meliputi disfungsi 

kelenjar meibom, blefaritis, hordeolum, kalazion, konjungtiva hiperemis, 

neovaskularisasi perifer pada kornea, kerusakan kornea. Keterlibatan okular dapat 

terjadi bersamaan atau independen dengan 

kelainan pada area sentral wajah.3,5,7  

     Manifestasi rosasea okular yang biasanya muncul pada pasien antara lain, 

telangiectasia pada margin kelopak mata, injeksi konjungtiva, infiltrate pada 

kornea, skleritis, hingga skleroskeratitis. Telangiectasia pada margin kelopak mata 

merupakan manifestasi yang paling sering muncul, karena adanya disfungsi 

kelenjar meibom, yang dapat memicu terjadinya kalazion. Gejala yang biasanya 

dirasakan pasien, tetapi bukan gejala spesifik rosasea okular antara lain, rasa 

terbakar, keluhan silau, dan sensasi benda asing. Pada rosasea okular dapat terjadi 

pula disfungsi lapisan air mata tipe evaporatif. Inflamasi berulang pada permukaan 

okular dapat memicu pembentukan skar dan neovaskularisasi pada kornea. 

Keparahan pada rosasea okular data dikategorikan menjadi 3, yaitu derajat ringan 

(blefaritis), derajat ringan-sedang (blefaritis dengan injeksi konjungtiva), derajat 

sedang-berat (dengan adanya keterlibatan kornea dengan keratitis pungtata, 

infiltrate, dan vaskularisasi), dan derajat berat (skleritis atau keratitis).2,3,7 

     Pada pasien ini, ditemukan tanda-tanda blefaritis dan disfungsi kelenjar meibom 

seperti krusta pada palpebra superior ODS dan pouty meibom ODS. Pada 

pemeriksaan Tear Break Up Time (TBUT) menurun serta adanya defek epitel pada 

kornea menunjukkan mata kering tipe evaporatif. Neovaskularisasi kornea serta 

injeksi siliar terlihat pada pasien ini. Hal ini menunjukan adanya kelainan kornea 

dan konjungtiva karena terjadi kerusakan stabilitas lapisan air mata sehingga terjadi 

penurunan tajam penglihatan.  
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     Diagnosis rosasea okular bergantung pada hasil anamnesis dan temuan klinis 

pada kulit ataupun gejala pada mata pasien. Sampai saat ini belum ada pemeriksaan 

penunjang lainnya untuk menegakkan diagnosis pada rosasea okular. Arman dkk. 

menyatakan kejadian rosasea pada kulit dengan melibatkan mata terjadi antara 6% 

hingga 72%. Rosasea okular ini masih sering didapatkan tidak terdiagnosis dengan 

baik. Sesuai dengan hasil anamnesis, pemeriksaan oftalmologi, gejala klinis, tanda 

klinis pada kulit area wajah dan diagnosa dari bagian Ilmu kulit dan kelamin dapat 

ditegakan diagnosa pasien yaitu Rosasea Okular, Blefarokonjungtivitis OS, 

keratitis marginalis OS, hordeolum interna OS, Dry Eye Syndrome ODS.4,6,9 

     Penemuan terkini menurut International Workshop on Meibomian Gland 

Dysfunction menyatakan adanya konsensus mengenai definisi, klasifikasi, dan 

panduan terapi mengenai disfungsi kelenjar meibom termasuk disfungsi kelenjar 

meibom yang berkaitan dengan rosasea okular. Pada pasien yang tidak memiliki 

gejala, tanda klinis dengan disfungsi kelenjar meibom minimal, dan pada 

pewarnaan okular tidak memperlihatkan tanda apapun, maka diberikan terapi 

kompres hangat dan masase kelopak mata, untuk menurunkan viskositas dan 

sekresi dari kelenjar meibom. Pada pasien dengan adanya tanda dan gejala dari 

disfungsi kelenjar meibom ringan diberikan edukasi kompres hangat dan masase 

kelopak mata dengan tambahan tetes air mata buatan, azitromisin topical, dan 

lubrikan topical atau liposomal semprot. Pasien dengan manifestasi sedang dengan 

tanda klinis disfungsi kelenjar meibom sedang, terdapat kelainan pada permukaan 

okular, terapi dapat dipertimbangkan dengan pemberian tambahan antibiotik oral 

derivat tetrasiklin dan terapi untuk mata kering diberikan siklosporin 0,05% atau 

kortikosteroid topikal jangka pendek dengan memonitor tekanan intraokular. Pada 

keadaan disfungsi kelenjar meibom berat, maka terapi antiinflamasi untuk sindroma 

mata kering harus diberikan. Pada rosasea okular dapat terjadi ulkus kornea. 

Apabila terjadi ulkus, maka harus dilakukan kerokan untuk apus kornea. Jika terjadi 

hingga adanya perforasi luas maka dapat dilakukan tindakan operasi seperti 

transplantasi membran amnion atau penetrating keratoplasty.3,4,8 

    Pasien mendapatkan terapi sesuai dengan gejala yaitu keluhan benjolan pada 

kelopak mata, mata merah dan gatal. Pasien didiagnosis okular rosasea + 
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blefarokonjungtivitis OS + keratitis marginalis OS + hordeolum interna OS, oleh 

karena itu dapat dipertimbangkan terapi untuk penanganan blefarokonjungtivitis, 

hordeolum, dan sindrom mata kering evaporasi akibat disfungsi kelenjar meibom. 

Terapi yang diberikan pasien saat ini adalah antibiotic oral doksisiklin 2 x 100mg, 

anti inflamasi topikal golongan kortikosteroid yaitu tetes mata fluorometholon 3x I 

tetes OS, sodium hyaluronat 4x1 gtt ODS untuk mengatasi keluhan mata kering. 

Pasien diberikan edukasi untuk menjaga kebersihan kelopak mata, menghindari 

faktor pemicu. Pasien juga disarankan untuk kontrol satu minggu kemudian dan 

konsul ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Hasil pemeriksaan pasien selama 

kontrol ke unit Infeksi dan Imunologi PMN RS Mata Cicendo menunjukkan adanya 

perbaikan, sehingga disimpulkan terdapat respon yang baik terhadap terapi yang 

telah diberikan. 

     Prognosis pada pasien ini, secara quo ad vitam adalah dubia ad bonam, karena 

tidak gejala sistemik yang dapat mengancam nyawa. Quo ad functionam pada 

kedua mata adalah dubia ad bonam karena penurunan visus pasien ini semakin 

membaik dengan terapi yang diberikan. Quo ad sanantionam pada pasien ini adalah 

dubia tergantung dengan kepatuhan pasien dalam menghindari faktor pencetus. 

 

IV. Simpulan 

     Rosasea merupakan kelainan kulit kronis yang mempengaruhi kelenjar sebasea 

dan dapat melibatkan daerah mata. Temuan klinis dari rosasea okular dapat 

bermacam-macam. Temuan klinis rosasea okular dapat berupa disfungsi kelenjar 

meibom, blefaritis, hordeolum, hingga disfungsi lapisan air mata. Rosasea okular 

sering tidak terdiagnosis, walaupun penyakit penyertanya dapat terdiagnosis 

dengan baik. Sampai saat ini belum ada tes diagnostik khusus yang tersedia untuk 

saat ini. Diagnosis rosasea okular sangat bergantung kepada anamnesis dan hasil 

temuan klinis dari pasien. Tatalaksana dari rosasea okular sendiri bergantung pada 

tanda dan gejala yang ditemukan pada pasien. Tujuan dari tatalaksana rosasea 

okular antara lain untuk mengurangi gejala, menekan rekurensi, dan mencegah 

komplikasi. Diperlukan perhatian lebih pada faktor pencetus terjadinya rosasea 

okular agar rekurensi terjadinya rosasea okular pada dapat berkurang.  
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