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DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF CONTACT LENS INDUCED 

PERIPHERAL ULCER (CLPU) 
 

Abstract: Contact Lens Induced Peripheral Ulcer (CLPU) is an 

inflammatory reaction of the cornea that is characterized in its active 

stage by focal excavation of the epithelium, infiltration, and necrosis of 

the anterior stroma. However, Bowman’s layer is intact. This case report 

reviews the diagnosis and management of a specific contact lens-related 

corneal ulcer case and include a discussion of the differential diagnosis, 

risk factors, and pharmacological treatments for corneal ulcers. This 

topic is important because of the potentially severe ocular complications 

that can arise from missused of contact lenses. 

Purpose: to explain diagnosis and management of Contact Lens Induced 

Peripheral Ulcer (CLPU) 

Case Report: A-30-year old female came to Infection and Immunology 

Unit of National Eye Center Cicendo Eye Hospital with chief complain of 

redness. She is also complain white spot in her right eye  after wearing 

contact lens about 3 days ago. Throughout examinations, the patient was 

diagnosed with Contact Lens Induced Peripheral Ulcer. 

Conclusion: Contact Lens Induced Peripheral Ulcer (CLPU) is a 

unilateral inflammatory event usually associated with extended-wear 

silicone hydrogel lenses and microbial contamination of the contact lens, 

lens case or lens care solution. Contact lens, lens care solutions, and lens 

storage cases can transfer high numbers of commensal or potentially 

pathogenic organisms to the corneal surface. Discontinuing contact lens 

wear usually helps to resolve the condition. It can also be treated with 

topical antibiotics or steroids.  

Keywords: Corneal Ulcer, contact lens, diagnosis, management. 
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I. Pendahuluan 

 

Lensa kontak sangat populer digunakan untuk koreksi kelainan refraksi 

dan kepentingan medis. Dilaporkan sekitar 125 juta orang memakai lensa 

kontak di seluruh dunia. Penelitian mengemukakan 6% pemakai lensa 

kontak berkembang menjadi komplikasi setiap tahunnya. Komplikasi yang 

diakibatkan pemakaian lensa kontak sangat penting diketahui oleh praktisi 

kesehatan mata. Ulkus kornea meskipun merupakan kondisi yang 

mengancam penglihatan akan tetapi jarang terjadi. Angka kejadian ulkus 

kornea akibat pemakaian lensa kontak yaitu sekitar 71.000 kasus per tahun 

dengan rata-rata 1.7 kasus ulkus yang ditangani per praktisi kesehatan. 

Contact lens induced peripheral ulcer merupakan reaksi peradangan pada 

kornea yang ditandai proses aktif kerusakan pada epitel, terdapatnya 

infiltrat, dan nekrosis dari stroma bagian anterior, akan tetapi lapisan 

bowman masih tetap utuh. Hal ini bisa membuat mikroorganisme masuk 

melalui kerusakann tersebut. Meskipun kejadiannya sering salah satu sisi 

mata saja, bisa juga terjadi di kedua mata dengan ukuran dan tingkat 

keparahan yang berbeda. Penyebabnya bisa berasal dari bakteri dimana 

menentukan management penatalaksanaan selanjutnya.1,2  

Laporan kasus ini membahas diagnosis dan manajemen Contact Lens 

Induced Peripheral Ulcer. 

 

II. Laporan Kasus 

Pasien Ny. D usia 30 tahun datang berobat pertama kali pada tanggal 

25 Februari 2020 ke Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 

poliklinik infeksi dan imunologi dengan keluhan utama mata merah dan 

nyeri disertai bintik putih pada mata kanan sejak 1 hari yang lalu. Keluhan 

lain didapatkan mata berair, dan terasa seperti mengganjal, keluhan seperti 

gatal, dan kotoran mata tidak ada. Awalnya 3 hari yang lalu saat 

berkendara mata kanan pasien kelilipan sesuatu lalu pasien mengucek 

matanya, setelah itu pasien menggunakan lensa kontak ke suatu acara 

selama 6 jam, lalu pagi harinya pasien merasa matanya merah, keluhan 
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tidak menghilang sampai keesokan harinya pasien berobat ke RS Mata 

Cicendo. Pasien tidak pernah mengalami keluhan seperti ini sebelumnya. 

Pasien memiliki riwayat penggunaan kacamata lensa S-4.00 kedua mata 

dan lensa kontak berwarna ukuran S-3.75 di beli di optik tanpa 

rekomendasi dokter spesialis mata, dan cairan pembersih lensa kontak 

berisi Hypromellose dan Potassium chloride. Lensa kontak dipakai lebih 

hanya untuk keperluan kosmetik saja. Cairan pembersih mata dan tempat 

penimpanan lensa kontak sudah dipakai sekitar 2 bulan tidak diganti. 

Sehari-hari pasien menggenakan kacamata, penggunaan lensa kontak saat 

ada acara saja. Pasien mengaku membersihkan lensa kontak sebelum dan 

sesudah dipakai. Riwayat penyakit seperti hipertensi dan diabetes melitus 

disangkal. Pasien tidak memiliki riwayat alergi obat. 

Pemeriksaan status generalis dalam batas normal. Pemeriksaan Tajam 

penglihatan dasar mata kanan 1/60 dan menggunakan kacamata pasien 

adalah 0,4 dan pada mata kiri 2/60, menggunakan kacamata pasien didapat 

0,63. Pemeriksaan lampu celah biomikroskopi mata kanan didapatkan 

blefarospasme pada kelopak mata, injeksi siliar pada konjungtiva, 

conjungtiva tarsal dalam batas normal. Gambaran kornea terdapat defek 

epitel pada daerah inferolimbal disertai infiltrat berbentuk bulat.   

Pemeriksaan sensibilitas kornea baik di 4 kuadran mata kanan. 

Pemeriksaan kornea menggunakan pewarnaan fluorescein  dan dilihat 

dengan lampu celah biomikroskopi cobalt blue terdapat ulkus kornea 

berbentuk bulat berukuran 2 mm x 2 mm, keratitis pungtata superfisial 

(KPS) dan tear break-up time (TBUT) 5 detik. Anterior chamber 

didapatkan Van Herick grade III dan terdapat flare dan sel +1/+1, Pupil 

bulat dan iris tidak disertai adanya sinekia dan lensa  jernih. Hasil 

pemeriksaan biomikroskopi lampu celah pada mata kiri didapatkan hasil 

dalam batas normal. Tekanan intraokular kedua mata dengan palpasi 

normal.  

Diagnosis pasien ini adalah Contact Lens Induced Peripheral Ulcer. 

Pasien diberikan resep obat tetes mata levofloksasin 8 x 1 tetes/hari mata 

kanan, natrium klorida-kalium klorida sebanyak 8 x 1 tetes/hari mata kiri, 
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tetes mata siklopentolat 1%  3 x 1 tetes/hari mata kanan, tetes mata 

fluorometholon 1mg 4 x 1 tetes/hari mata kanan, serta  vitamin C 2 x 

500mg per hari. Pasien kemudian disarankan untuk melakukan 

pemeriksaan kultur dan resistensi dari bahan lensa kontak dan cairan 

pembersihnya. dan disarankan untuk kontrol dalam 3 hari yang akan 

datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Gambaran kornea mata kanan Ny. D pada 

                      kunjungan pertama 25 Maret 2020 

 

Kunjungan kedua pasien 3 hari kemudian pada tanggal 28 Februari 

2020, pasien datang dengan keluhan rasa sedikit menggajal di mata kanan, 

keluhan mata merah dan nyeri sudah tidak ada. Pemeriksaan status 

generalis didapatkan hasil dalam batas normal. Pemeriksaan tajam 

penglihatan menggunakan kacamata didapatkan tajam penglihatan mata 

kanan adalah 0,32 dan 0,63 pada mata kiri.  

Pemeriksaan lampu celah biomikroskopi mata kanan didapatkan 

konjungtiva bulbi minimal pada jam 6-7. Pemeriksaan kornea di 

inferolimbal terdapat neovaskularisasi superfisialis.  Anterior chamber 

didapatkan Van Herick grade III dan tidak terdapat flare maupun sel, Pupil 

dilatasi farmakologis dan iris tidak disertai adanya sinekia dan lensa 

jernih.  

Pemeriksaan kornea menggunakan pewarnaan fluorescein didapatkan 

defek epitel minimal, dan infiltrat berbentuk oval berukuran 1 mm x 2 mm 

,neo vaskularisasi dan keratitis pungtata superfisial (KPS). Hasil 

biomikroskopi lampu celah pada mata kiri didapatkan hasil dalam batas 
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normal. Hasil pemeriksaan  kultur dan resisensi masih menunggu hasil.  

 

 

Gambar 2.2 Gambaran kornea mata kanan dengan 

                      pewarnaan fluorescein Ny. D pada  

                      kunjungan kedua 28 Maret 2020 

 

Diagnosis pasien ini adalah Contact Lens Induced Peripheral Ulcer . 

Pasien diberikan resep obat tetes mata levofloksasin 8 x 1 tetes/hari mata 

kanan, natrium klorida-kalium klorida sebanyak 8 x 1 tetes/hari mata kiri, 

tetes mata siklopentolat 1%  3 x 1 tetes/hari mata kanan, tetes mata 

fluorometholon 1mg 4 x 1 tetes/hari mata kanan, serta  vitamin C 2 x 

500mg per hari. Pasien disarankan untuk kontrol pada satu minggu yang 

akan datang. 

Kunjungan ke-tiga pasien pada tanggal 10 Maret 2020, pasien kontrol 

dengan sudah tidak ada keluhan di mata kanan. Pemeriksaan status 

generalis didapatkan hasil dalam batas normal. Pemeriksaan tajam 

penglihatan menggunakan kacamata didapatkan tajam penglihatan mata 

kanan adalah 0,32 dan 0,63 pada mata kiri. Pemeriksaan lampu celah 

biomikroskopi mata kanan didapatkan konjungtiva bulbi tenang. 

Pemeriksaan kornea di inferolimbal terdapat neovaskularisasi 

superfisialis.  Anterior chamber didapatkan Van Herick grade III dan tidak 

terdapat flare maupun sel, pupil dilatasi farmakologis dan iris tidak 

disertai adanya sinekia dan lensa jernih. Pemeriksaan kornea 

menggunakan pewarnaan fluorescein negatif, sikatrik berbentuk oval 

berukuran 1 mm x 2 mm. Hasil biomikroskopi lampu celah pada mata kiri 
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didapatkan hasil dalam batas normal. Pasien membawa hasil pemeriksaan  

kultur dan resisensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Gambar 2.3 Gambaran kornea mata kanan dengan pewarnaan 

                                                fluorescein Ny. D pada kunjungan 

                                                ketiga 10 Maret 2020 

 

Pasien membawa hasil pemeriksaan  kultur dan resisensi yang didapatkan 

dari biakan lensa kontak pada media agar Mac Conkey.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3  Gambaran Koloni Serratia Mersecens  

                                              pada media agar Mac Conkey  

                       dan Gambaran Mikroskopisnya. 

 

Didapatkan mikro organisme pada biakan agar Mac Concey berupa bakteri 

gram negatif basil Serratia Marcesens.  
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Diagnosis pasien ini adalah Contact Lens Induced Peripheral Ulcer ec 

Bakteri gram negatif basil. 

 

 Tabel 2.1 Hasil pemeriksaan kultur dan resistensi bahan lensa kontak 

PEMERIKSAAN HASIL 

Hasil Kultur  

Mikroorganisme Serratia marcescens 

Antibiotik Hasil Resistensi 

Ampisislin R 

Ampisilin/sulbactam R 

Piperacilin/Tazobactam S 

Cefazolin 

Ceftazidime 

R 

S 

Ceftriaxone S 

Cefepime S 

Aztreonam S 

Ertapenem S 

Meropenem S 

Amikacin S 

Gentamicin S 

Ciprofloxacin S 

Tigecyclin S 

Nitrofurantoin R 

Timethroprim/sulfamethoxazole S 

Amoxicilin R 

Cefotaxime S 

Keterangan: R (Resisten),  I (Intermediet), S (Sensitif) 

 

Pasien diberikan resep obat tetes mata natrium klorida-kalium klorida 

sebanyak 6 x 1 tetes/hari mata kiri. Pasien kontrol kembali 2 minggu untuk 

koreksi penglihatan. 
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III. Diskusi 

Carnt N dkk, pada penelitiannya mengemukakan dua faktor utama kelainan 

kornea yang disebabkan pemakaian lensa kontak adalah pemakaian jangka panjang 

lensa kontak dan buruknya kebersihan dengan presentasi 43% dan 33% dari populasi 

penelitian yang memakai lensa kontak, dan prevalensi wanita lebih banyak dari pada 

laki-laki yaitu sekitar 78% dari populasi penelitian. Flyn L,B,S dkk pada 

penelitiannya mengemukakan pada tempat penyimpanan lensa kontak kejadian 

adanya kontaminasi bakteri lebih besar dari 50%, semua tipe cairan pembersih bisa 

terkontaminasi termasuk 30% produk yang mengandung pengawet. Pada anamnesa 

pasien didapatkan pasien merupakan wanita yang memakai lensa kontak hanya 

untuk keperluan kosmetik dan pemakaiannya bukan untuk jangka panjang, untuk 

pemakaian lensa kontak pasien dibersihkan sebelum dan sesudah pemakaian  akan 

tetapi penggunaan cairan pembersih dan tempat penyimpanan lensa kontak sudah 2 

bulan tidak diganti. Faktor kebersihan tempat penyimpanan dan cairan lensa kontak 

menjadi faktor resiko utama terjadinya contact lens induced peripheral ulcer pada 

pasien ini.3,4 

Berkedip sangat efektif pada mekanisme pembersihan dan bulu mata bisa 

menjebak mikroba masuk ke mata. Pada kolopak mata terdapat kelenjar sebasea 

yang menghasilkan asam laktat dan asam lemak ada PH rendah yang bisa 

menghambat replikasi bakteri. Lapisan mucin pada air mata mencegah bakteri 

menempel ke epitel kornea. Sel epitel juga membentuk tight junction yang mencegah 

bakteri masuk ke stroma. Air mata mengandung anti mikroba dan imunoglobulin 

yang melindungi masuknya bakteri ke permukaan mata. Lensa kontak bisa 

menjadi vektor masuknya bakteri ke permukaan mata. Bakteri komensalis 

yang berada di konjungtiva dan kelopak mata serta bakteri patogen lain bisa 

berkembang biak pada lensa kontak. Adanya trauma pada permukaan kornea 

juga berperan sebagai pintu masuk bakteri untuk merusak kornea. Pada 

anamnesa pasien didapatkan sebelum memakai lensa kontak pasien 

mengalami kelilipan dan mengucek matanya sehingga terjadi perlukaan pada 

lapisan kornea yang menjadi pintu masuk bakteri berkembang biak lebih 

lanjut melalui pemakaian lensa kontak. Pada pemeriksaan TBUT didapatkan 

5 detik yang menandakan adanya gangguan terbentuknya lapisan lipid air 

mata sehingga menjadi penyebab kurangnya pertahan air mata terhadap 
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masuknya bakteri ke lapisan kornea. 4,5 

Kornea merupakan jaringan yang transparan dan avaskuler, bagian sentral kornea 

memiliki ketebalan 0,5 mm, sedangkan bagian perifer memiliki ketebalan 1 mm. 

Secara histologi, struktur kornea terdiri dari lima lapisan yaitu epitel, membrana 

bowman, stroma, membrana descemet dan endotel. Epitel kornea memiliki 

ketebalan 50-60 µm atau 5% dari total ketebalan kornea. Membran Bowman 

merupakan lapisan aseluler yang dibentuk oleh serat kolagen dan merupakan 

modifikasi dari bagian anterior stroma dengan ketebalan 8-14 µm. Lapisan ini tidak 

dapat mengalami regenerasi dan akan digantikan oleh jaringan parut bila terjadi 

trauma. Stroma kornea menyusun 90% dari seluruh ketebalan kornea. Membran 

Descemet merupakan lamina basalis sel-sel endotel kornea. Endotel terdiri atas satu 

lapis sel berbentuk heksagonal yang sel-selnya tidak dapat membelah.6  

Carnt N dkk mengemukakan contact lens induced peripheral ulcer pada 

pemeriksaan celah mikroskopis didapatkan injeksi siliar pada konjungtiva bulbi, 

pada bagian tepi kornea terdapat ulkus kornea yang mengenai epitel dan sebagian 

anterior stroma terjadi reaksi peradangan berupa infiltrat berbentuk bulat teratur 

dengan ukuran kurang dari 2 mm dan terdapat reaksi peradangan minimal di bilik 

mata depan. Diagnosa banding CLPU dibedakan dari keratitis mikrobial (MK) yaitu 

berdasarkan penilaian klinis daripada investigasi mikrobial dan histopatologi. MK 

adalah infeksi kornea oleh mikroba yang ditandai dengan kerusakan dari epitel 

kornea, lapisan bowman, stroma dengan infiltrat dan nekrosis jaringan. Gambaran 

klinis MK tampak lebih parah dibandingkan dengan CLPU. Berdasarkan klasifikasi 

Corne na Contact Lens Research Unit (CCLRU) dalam membedakan CLPU dengan 

MK adalah berdasarkan skoring dari penilaian pemeriksaan klinis.   Pemeriksaan 

celah mikroskopis pada pasien ini didapatkan adanya injeksi siliar pada konjungtiva 

bulbi, ulkus kornea dan infiltrat di perifer berbentuk bulat teratur kurang dari 2 mm 

serta reaksi peradangan minimal pada bilik mata depan, skor yang didapatkan 

berdasarkan penilaian CCLRU adalah 17 sehingga memperkuat penegakan diagnosa 

pasien ke arah pada contact lens induced peripheral ulcer.3,7 
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Gambar 3.1 Membedakan Mikrobial Keratitis dan 

        Contact Lens Peripheral Ulcer 
                                                  Dikutip dari: Philips7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Penilaian  Mikrobial Keratitis dan 

               Contact Lens Peripheral Ulcer 
              Dikutip dari: Philips7 
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 Wu dkk dalam penelitiannya mengemukakan bakteri yang paling sering 

ditemukan pada kontaminasi lensa kontak, wadah lensa kontak dan cairan pembersih 

lensa kontak adalah pseudomonas, serratia dan staphylococcus spp. Pseudomonas 

dan serratia adalah bakteri gram negatif yang dapat menyebabkan infeksi dan 

peradangan pada kornea. Pemeriksaan kultur dan resistensi pada pasien ini 

didapatkan bakteri Serratia Mercescens dengan membiakan bakteri pada media agar 

Mac Conkey dengan bahan biakan berupa lensa kontak. Media agar ini merupakan 

media yang spesifik untuk membiakan bakteri gram negatif. Pemeriksaan resistensi 

bakteri terhadap antibiotik didapatkan bakteri Serratia Mercescens  resisten terhadap 

antibiotik seperti amoksisilin, ampisilin, cefazolin dan nitrofurantoin. Cantor LB 

mengemukakan terapi antibiotik pada MK yang efektif untuk bakteri gram negatif 

batang adalah tobramycin, ceftazidime, ciprofloxacin, ofloxacin, moxifloxacin, 

gatifloxacin, levofloxacin dan besifloxacin. Pemberian antibiotik pada pasien ini 

menggunakan levofloxacin, pada pemantauan pemeriksaan kunjungan pasien 

didapatkan keberhasilan terapi menggunakan levofloxacin, dengan ditandai tidak 

adanya reaksi peradangan aktif pada kornea. Carnt N dkk mengemukakan 

penggunaan topikal kortikosteroid membantu membatasi proses terjadinya jaringan 

parut. Pemberian kortikosteroid pada pasien ini berupa fluorometholon, didapatkan 

perbaikan pada proses peradangan dan idak terbentuknya sikatrik yang meluas. 

Pasien ini memiliki prognosis quo ad vitam ad bonam, quo ad sanationam ad bonam 

namun prognosis quo ad functionam dubia ad bonam karena meninggalkan sikatrik 

pada kornea.8,9,10     

 

IV. Simpulan 

 Contact Lens Induced Peripheral Ulcer (CLPU) biasanya merupakan 

peradangan satu sisi yang dikaitkan dengan pemakaian lensa kontak dalam 

jangka waktu lama dan kontaminasi bakteri pada lensa kontak, tempat 

penyimpanan lensa kontak dan cairan pembersih lensa kontak. Lensa 

kontak, tempat penyimpanan lensa kontak dan cairan pembersih lensa 

kontak bisa menyebabkan bakteri komensal atau bakteri patogen 

menginfeksi kornea. Menghentikan pemakaian lensa kontak dapat 

mengurangi gejala klinis. Pengobatan antibiotik dan kortikosteroid juga 

dapat memberikan hasil yang baik.  
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Pertanyaan 

1. Tears also contain antimicrobial compounds including lacritin, lactoferrin, 

lipocalin lysozyme, β-defensins and other antimicrobial peptides. The tear film 

also contains secretory immunoglobulin A (IgA), IgG and complement that 

contribute to protection against bacterial invasion. Protection is also afforded 

by neutrophils in the tears, which increase in numbers following sleep when the 

eyelids are closed 


