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MANAGEMENT OF HERPETIC DISCIFORM KERATITIS 

 

ABSTRACT 
Introduction: Herpetic eye disease is the most common infectious cause of corneal 

blindness in developed countries. Clinical manifestations of herpes simplex keratitis can 

be either primary infection or recurrent infection. From a diagnostic and therapeutic 

perspective, herpes simplex keratitis is one of the most challenging entities confronting the 

clinician. A variety of clinical manifestations of not only infectious keratitis but also 

immunologic disease can affect all levels of the cornea. Herpetic disciform keratitis is a 

primary endotheliitis, which presents as corneal stromal and epithelial edema in a round 

or oval distribution,associated with keratic precipitates underlying the zone of edema.  

Purpose : To describe management of Herpetic Disciform Keratitis 

Case Report: 36 years male came to the Infection and Imunology Unit with chief complaint 

blurred eye with appearing white spots in the left eye since 3 months agos). Anterior 

segmen examination showed corneal edema, bullae and loss of corneal sensibility test. The 

results of laboratory tests are IgG anti HSV 1 reactive: 44.8, while for IgM anti HSV 1 non 

reactive: 2.081. Patient diagnosed with herpetic disciform keratitis. Patient was treated 

with oral antiviral 2x400mg, prednisolone acetat eye drop 6xOS and artificial tears 6xOS.  

Conclusion: Proper recognition, careful monitoring and adequate treatment, dependent 

on severity of inflammation, is critical to minimize progression of scarring.  

Keywords : Keratitis, Disciform, Herpes Simplex Virus 

 

I. PENDAHULUAN 

     Keratitis virus herpes simpleks (HSV) adalah salah satu penyebab infeksi 

kebutaan kornea yang paling umum. Sebanyak 60% kasus ulkus di Negara 

berkembang juga disebabkan oleh virus herpes simpleks. Sero-prevalensi virus 

herpes simpleks (HSV) di seluruh dunia adalah sekitar 90%. Beberapa tipe herpes 

virus yang dapat menginfeksi mata yaitu virus HSV tipe 1, HSV tipe 2, varisela-

zoster virus (VZV), Epstein barr virus (EBV), CMV (cytomegalovirus), kapossi-

sarcoma associated herpes virus atau human herpes virus 8. Pada mata infeksi HSV 

lebih sering disebabkan oleh tipe 1 daripada tipe 2, dengan pengecualian keratitis 

herpes pada neonatus di mana 75% disebabkan oleh HSV-2.1,2  

     Keratitis HSV memiliki banyak presentasi yang dapat menjadi tantangan 

tersendiri bagi dokter spesialis mata. Infeksi HSV pada mata dapat berupa infeksi 

primer maupun infeksi rekuren. Infeksi primer HSV paling sering berupa 

blefarokonjuntivitis, sedangkan untuk infeksi rekuren dapat berupa keratitis epitel, 

keratitis stroma (keratitis stroma non-nekrotikans yaitu keratitis interstitial dan 

keratitis disciformis dan keratitis stroma nekrotikans) serta iridosiklitis.3,4  
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     Keratitis disciform dapat berupa infeksi primer HSV pada keratosit dan endotel 

atau sebagai reaksi hipersensitivitas terhadap antigen virus yang terdapat di stroma. 

Keratitis disciformis  HSV merupakan endoteliitis primer yang ditandai oleh 

adanya edema pada stroma dan epitel dalam distribusi bulat atau oval, disertai 

keratic presipitat yang mendasari zona tersebut. Diagnosis keratitis disciformis  

HSV ditegakkan berdasarkan anamnesa, gejala klinis, pemeriksaan oftalmologi 

maupun penunjang. Gejala klinis keratitis disciformis HSV identik dengan keratitis 

yang disebabkan oleh herpes zoster, karenanya penting untuk penegakkan diagnosis 

guna menentukan penatalaksaan yang tepat. Pada umumnya keratitis disciformis 

berespon baik terhadap kortikosteroid topikal. Namun pada keratitis disciformis 

berat atau yang tidak diterapi secara benar dapat menyebabkan terjadinya edema 

kronik, sikatriks kornea, neovaskularisasi  dan bulous keratopathy persisten yang 

tentunya akan menurunkan fungsi penglihatan. Pemantauan yang ketat dan terapi 

yang tepat dapat meminimalkan terjadinya sikatriks kornea, namun hal ini juga 

tergantung juga dari tingkat keparahan penyakitnya.3,5  

     Laporan kasus ini akan membahas lebih lanjut mengenai penegakkan diagnosis 

dan penatalaksanan keratitis disciformis HSV.  

 

II.  LAPORAN KASUS 

Pasien Tn. EK usia 36 tahun datang ke poli infeksi dan imunologi pada tanggal 

28 Februari 2020, dengan keluhan muncul bintik putih pada bagian tengah mata kiri 

sejak 3 bulan yang lalu. Keluhan disertai pandangan buram dan berbayang. Nyeri 

(-). Gatal (-). Riwayat darah tinggi (-), Riwayat kencing manis (-), Riwayat alergi   

(-), Riwayat batuk lama (-), Riwayat Asma (-). Riwayat nyeri sendi (-). Riwayat 

penggunaan kacamata sebelumnya (+) sejak 2 tahun lalu. Riwayat kelilipan 

sebelumnya (+). Riwayat mata merah berulang (+) Riwayat infeksi cacar 

sebelumnya (-) 

     Riwayat pengobatan sebelumnya (+). Pasien berobat ke klinik mata didaerah 

Cikarang pada tanggal 17 Januari 2020. Pasien mendapat terapi obat tetes berwarna 

putih yang digunakan sehari 3x tetes,namun pasien lupa nama obatnya.  Setelah 3 

hari dirasa tidak ada perubahan, pasien berobat kembali ke RS Amanda Cikarang 
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pada tanggal 20 Januari 2020. Pasien didiagnosa dengan suspek distrofi kornea. 

Pasien mendapat terapi dua macam obat tetes mata, namun pasien lupa nama 

obatnya. Pasien kemudian dirujuk ke RS Mata Cicendo. Namun pasien tidak 

langsung datang ke RS Cicendo. Pasien baru datang ke RS Cicendo pada tanggal 4 

Februari 2020. Pasien bekerja sebagai tukang amplas piano.  

     Pada tanggal 4 Februari 2020 didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut. 

Visus mata kanan pasien yaitu 0,5F (ccks) dan visus mata kiri pasien yaitu CFFC 

(ccks). Pada pemeriksaan gerak bola mata didapatkan hasil kedudukan kedua bola 

mata ortotropia, gerak bola mata normal ke segala arah Pada pemeriksaan segmen 

anterior mata kanan dalam batas normal, pada pemeriksaan segmen anterior mata 

kiri pasien didapatkan adanya blefarospasme, pada konjungtiva bulbi didapat 

adanya injeksi siliar, pada kornea didapat adanya FT(+), terdapat infiltrat pada 

kornea dan  tes sensibilitas kornea mata kiri menurun di empat kuadran. Pasien 

didiagnosis dengan suspek keratitis et causa suspek virus HSV. Pasien kemudian 

mendapat terapi antivirus 5x400 mg per oral, antivirus topikal 5x untuk mata kiri, 

prednisolone asetat 6x1 tetes untuk mata kiri, siklopentolat HCL 1% 3x tetes untuk 

mata kiri dan tetes mata artifisial 6x1 tetes untuk mata kiri. Pasien disarankan 

pemeriksaan IgG dan IgM HSV. 

     Pada tanggal 13 Februari 2020, pasien kontrol ke poli infeksi dan imunologi dan 

membawa hasil laboratorium. Visus mata kanan pasien yaitu 0,5F (ccks) dan visus 

mata kiri pasien yaitu CFFC (ccks). Pada pemeriksaan gerak bola mata didapatkan 

hasil kedudukan kedua bola mata ortotropia, gerak bola mata normal ke segala arah 

Pada pemeriksaan segmen anterior mata kanan dalam batas normal, pada 

pemeriksaan segmen anterior mata kiri pasien, pada konjungtiva bulbi didapatkan 

adanya injeksi siliar, pada kornea didapatkan adanya infiltrat (+), bullae (+), edema 

serta sensibilitas kornea menurun di empat kuadran. Hasil pemeriksaan 

laboratorium yaitu IgG anti HSV 1 reaktif: 44,8, sedangkan untuk IgM anti HSV 1 

non reaktif : 2,081. Pasien didiagnosis dengan suspek keratitis et causa HSV. Pasien 

kemudian mendapat terapi antivirus 2x400 mg per oral, prednisolone asetat 

tappering off, minggu pertama 5x1 tetes untuk mata kiri, minggu kedua 4x1 tetes 

untuk mata kiri, tetes mata artifisial 6x1 tetes untuk mata kiri dan vitamin A 
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palmitate gel 3x1 untuk mata kiri. Pasien disarankan kontrol 2 minggu yang akan 

datang.  

            
Gambar 2.1 Foto klinis mata kanan dan kiri Tn EK/36 tahun pada tanggal 28 Februari 

2020 

 

          Pada tanggal 28 Februari didapatkan hasil pemeriksaan visus mata kanan 

pasien yaitu 0,32F1 (ccks) dan visus mata kiri pasien yaitu CFFC (ccks). 

Pemeriksaan status generalis dalam batas normal. Pada pemeriksaan gerak bola 

mata didapatkan hasil kedudukan kedua bola mata ortotropia, gerak bola mata 

normal ke segala arah.  

    
Gambar 2.2 Foto klinis mata kiri Tn. EK/36 tahun dengan pewarnaan fluorescein pada 

tanggal 28 Februari 2020 

 

     Pada pemeriksaan segmen anterior mata kanan dalam batas normal, pada 

pemeriksaan segmen anterior mata kiri pasien, pada kornea didapatkan adanya 

edema (+), bullae (+) serta sensibilitas kornea menurun di empat kuadran. Pasien 

didiagnosis dengan keratitis disciformis HSV. Pasien kemudian mendapat terapi 
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antivirus 2x400 mg per oral, prednisolone asetat 6x1 tetes untuk mata kiri dan tetes 

mata artifisial 6x1 tetes untuk mata kiri. 

     Pasien kemudian kontrol 1 minggu kemudian pada tanggal 6 Maret 2020, 

keluhan mata kiri masih terasa buram. Didapatkan hasil pemeriksaan visus mata 

kanan pasien yaitu 0,5 F1 (ccks) dan visus mata kiri pasien yaitu CFFC (ccks). 

Pemeriksaan status generalis dalam batas normal. Pada pemeriksaan gerak bola 

mata didapatkan hasil kedudukan kedua bola mata ortotropia, gerak bola mata 

normal ke segala arah.  

         
Gambar 2.3 Foto klinis mata kiri Tn EK/36 tahun pada tanggal 6 Maret 2020 

 

     Pada pemeriksaan segmen anterior mata kanan dalam batas normal, pada 

pemeriksaan segmen anterior mata kiri pasien, pada konjungtiva bulbi didapat 

adanya injeksi siliar, pada kornea masih didapatkan adanya edema (+) serta 

sensibilitas kornea menurun di empat kuadran. Pasien didiagnosis dengan keratitis 

disciformis HSV. Pasien kemudian mendapat terapi antivirus 2x400 mg per oral, 

prednisolone asetat tapering off, minggu pertama 5x1 tetes untuk mata kiri, minggu 

kedua 4x1 tetes untuk mata kiri dan sodium hyaluronate 4x1 tetes untuk mata kiri 

serta tetes mata artifisial 6x1 tetes untuk mata kiri. Pasien disarankan untuk kontrol 

2 minggu yang akan datang. 

 

III. DISKUSI 

     Infeksi virus herpes simpleks pada tahap awal biasanya asimptomatik dan terjadi 

melalui kontak langsung kulit yang terinfeksi atau melalui epitel mukosa. Virus 

memasuki sel epitel pada kontak, bereplikasi, memasuki ujung saraf sensorik, dan 



6 
 

 
 

berjalan secara retrograde menuju ganglion trigeminal, di mana ia tetap laten. 

Setelah putaran awal replikasi di ganglion trigeminal, virus bergerak kembali ke 

saraf dengan cara antegrade, menyebabkan infeksi primer pada sekitar 6% pasien. 

Infeksi primer HSV biasanya bersifat subklinis atau hanya menyebabkan demam 

ringan, gejala malaise dan infeksi saluran pernapasan atas. Blefaritis dan 

konjungtivitis folikular dapat terjadi tetapi biasanya ringan. Virus HSV biasanya 

tetap laten sampai pemicu tertentu menyebabkannya untuk aktif kembali 

,mereplikasi, dan bergerak kembali ke saraf untuk menyebabkan infeksi berulang. 

Berbagai stres seperti demam,perubahan hormon, radiasi ultraviolet, trauma, atau 

cedera trigeminal dapat menyebabkan reaktivasi virus HSV. Ratusan reaktivasi 

dapat terjadi selama hidup. Tingkat kekambuhan okular setelah satu episode adalah 

sekitar 10% pada 1 tahun dan 50% pada 10 tahun. Semakin tinggi jumlah serangan 

sebelumnya semakin besar risiko kambuh. Infeksi HSV menyebabkan manifestasi 

yang berat pada kondisi penyakit mata atopik, infeksi HSV yang terjadi pada usia 

muda, infeksi pada pasien immunodefisiensi, malnutrisi, campak dan malaria. 

Infeksi rekuren biasanya bersifat unilateral, hanya 3% pasien yang bersifat bilateral. 

Bilateral infeksi rekuren HSV terjadi pada pasien disfungsi sistem imun. Bentuk 

infeksi rekuren yang sering ditemukan yaitu keratitis epitel (dendritik atau 

geografikal).3,4,6,7 

 

Gambar 3.1 Dendritic and geographic HSV keratitis 

                                                   Dikutip dari : Chodosh J.3 

 

     Manifestasi infeksi HSV dapat mengenai seluruh lapisan kornea, dari mulai 

lapisan epitel hingga endotel. Keratitis disciformis  HSV merupakan endoteliitis 

primer yang ditandai oleh adanya edema pada stroma dan epitel dalam distribusi 

bulat atau oval, disertai keratik presipitat yang mendasari zona tersebut. Patogenesis 
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keratitis disciformis ini masih belum diketahui secara jelas. Gejala keratitis 

disciform diantaranya yaitu : pandangan buram secara perlahan, adanya fotofobia, 

rasa tidak nyaman pada mata derajat ringan sampai sedang, kadang disertai mata 

merah, tidak selalu didahului oleh adanya ulserasi epitel. Tajam penglihatan bisa 

normal maupun menurun, tergantung dari lokasi serta tingkat keparahan edema 

stromanya. Pada pemeriksaan oftalmologi bisa didapatkan adanya edema kornea 

yang terletak di sentral atau parasentral, adanya keratik presipitat yang mendasari 

edemanya, injeksi siliar, adanya lipat descemet pada kasus yang berat, adanya 

wessely ring (immune ring), mungkin bisa terjadi peningkatan dari tekanan 

intraocular serta terjadi penurunan sensibilitas kornea. Edema biasanya meliputi 

seluruh ketebalan stoma, serta terdapat batas yang jelas antara kornea yang 

mengalami edema dan kornea yang normal. Pada infeksi akut bisa didapatkan 

adanya infiltrat dan neovaskularisasi kornea. Microcystic corneal edema  atau 

bullous keratopathy terjadi pada saat barier epitel intak dan adanya dekompensasi 

endotel. Overload cairan kornea terjebak dibawah epitel.6,8  

    
Gambar 3.1 Keratitis Disciformis 

                               Dikutip dari : Chodosh J.3,6 

 

     Pada pasien diatas, didapatkan adanya injeksi siliar, infiltrat, edema kornea 

berbentuk bulat yang terletak di parasentral,  serta adanya bulla. Pada pasien juga 

didapatkan adanya penurunan sensibilitas kornea di empat kuadran. Sehingga 

pasien didiagnosis sebagai keratitis disciformis.  

     Diagnosis keratitis disciformis dapat ditegakkan melalui anamnesa dan 

pemeriksaan oftalmologi, namun pemeriksaan penunjang seperti kultur virus, 

pemeriksaan sitologi, tes immunologi, PCR dan pemeriksaan titer serum antibodi 
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IgM dan IgG (ELISA) dapat membantu menegakkan diagnosis definitif. 

Pemeriksaan kultur dan isolasi virus masih merupakan standar baku dalam 

diagnostik virologi. Pemeriksaan scrapping kornea dapat dilakukan untuk diagnosis 

cepat infeksi virus herpes simpleks. Scrapping diambil langsung dari lesi dioleskan 

pada object glass dan diwarnai dengan pewarnaan Giemsa,Tzanck, hematoxylin 

dan eosin, atau Papanicolaou, kemudian diperiksakan menggunakan mikroskop 

untuk melihat adanya Multinucleated giant cells (tidak spesifik) dan intranuclear 

inclusions (lebih spesifik untuk infeksi virus herpes simpleks). Pemeriksaan titer 

serum antibodi (ELISA) digunakan untuk mendeteksi antigen virus. Antibodi IgM, 

jika ada di dalam serum akan terikat pada solid phase dan karenanya mudah 

terdeteksi. Ini penting secara diagnostik karena IgM antibodi muncul lebih awal 

selama infeksi namun hanya berlangsung beberapa minggu, sedangkan IgG muncul 

setelah 1 atau 2 minggu tetapi dapat berlangsung selama beberapa tahun. 

Dokumentasi kuantitatif kenaikan empat kali lipat titer baik IgM atau IgG sangat 

mendukung diagnosis. Serum harus diambil sesegera mungkin pada penyakit akut 

dan pada 2 hingga 3 minggu kemudian untuk titer komparatif. Kenaikan IgM 

ditemukan pada infeksi akut dan reaktivasi infeksi laten, sedangkan serokonversi 

IgG terjadi pada 2-4 minggu setelah infeksi primer. Pemeriksaan PCR 

menggunakan teknologi DNA atau RNA rekombinan untuk mendeteksi asam 

nukleat virus. Teknik ini memungkinkan satu salinan genom untuk diamplifikasi in 

vitro lebih dari satu juta kali lipat hanya dalam beberapa jam. Amplifikasi ini 

memungkinkan deteksi dan identifikasi dari jumlah yang sangat kecil dari asam 

nukleat virus menggunakan label probe dalam uji hibridisasi. Pemeriksaan ini 

sensitif untuk semua patogen, sehingga menjadi prosedur pilihan untuk pengujian 

diagnostik di banyak laboratorium.2,5,10 

     Pada pasien ini dilakukan pemeriksaan titer serum antibodi, dan didapatkan hasil 

IgG anti HSV 1 reaktif: 44,8, sedangkan untuk IgM anti HSV 1 non reaktif : 2,081. 

Hal ini menandakan bahwa keratitis disciformis pada pasien ini disebabkan oleh 

infeksi virus herpes simpleks.  

     Tatalaksana keratitis disciformis pada tahap awal dapat diberikan kortikosteroid 

topikal (prednisolon 1% atau dexamethason 0,1%). Pemberian prednisolone 1% 
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tetes setiap 2 jam disertai dengan profilaksis obat antivirus, baik trifluridine topikal 

4 kali sehari atau agen oral seperti asiklovir 400 mg dua kali setiap hari atau 

valacyclovir 500 mg sekali sehari. Dosis prednisolon diturunkan setiap 1-2 minggu, 

hingga didapatkan dosis minimal prednisolon yang masih dapat mengontrol proses 

peradangan. Sikloplegik juga dapat diberikan untuk meningkatkan kenyamanan 

pasien. Obat antivirus dapat diberikan secara topikal maupun per oral. Obat 

antivirus topikal yang saat ini tersedia tidak dapat diserap pada epitel kornea yang 

utuh, sedangkan antivirus per oral dapat menembus kornea meskipun epitelnya 

intak serta dapat menembus anterior chamber, sehingga dapat digunakan pada 

proses inflamasi yang mengenai lapisan kornea yang lebih dalam. Obat antivirus 

topikal efektif pada HSV blefarokonjungtivitis dan keratitis epitel. Obat antivirus 

topikal ganciclovir memiliki permeabilitas kornea lebih tinggi dibandingkan 

dengan asiklovir topikal, sehingga baru-baru ini digunakan untuk lesi dendriform 

epitel herpetic. Kortikosteroid topikal yang diberikan bersama dengan antivirus 

profilaksis mengurangi perkembangan peradangan stroma dan mempersingkat 

durasi keratitis stroma HSV. Selain itu, pemberian jangka panjang terapi asiklovir 

oral (1 tahun) juga mengurangi tingkat rekurensi keratitis epitel dan stroma HSV 

dari 32% menjadi 19% tanpa menyebabkan rebound effect setelah 6 bulan acyclovir 

dihentikan, dengan manfaat terbesar yaitu pada kelompok keratitis stroma. 

Pemberian asiklovir 5x400 mg sehari selama 10 minggu dalam perawatan keratitis 

stroma HSV aktif yang sudah dirawat steroid dan trifluridin secara statistik tidak 

memberikan hasil yang signifikan. Steroid secara signifikan lebih baik daripada 

plasebo di menyelesaikan keratitis stroma aktif, dan menunda steroid 

memperlambat resolusi tetapi tidak menunjukkan perbedaan hasil dalam 6 bulan. 

Pengobatan iritis dengan asiklovir 5x 400 mg setiap hari selama 10 minggu pada 

pasien yang sudah menggunakan steroid dan trifluridine mungkin memiliki efek 

menguntungkan. Pemberian Asiklovir dengan dosis 5x400mg sehari selama 3 

minggu untuk pasien dengan keratitis epitel yang sudah menggunakan trifluridine 

tidak mengubah kejadian stroma selanjutnya keratitis atau iritis. Pasien dengan 

riwayat keratitis stroma sebelumnya memiliki kemungkinan lebih besar untuk 

terjadi risiko penyakit serupa yang berulang di masa depan, dibandingkan dengan 
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keratitis epitel. Jumlah episode masa lalu baik dari epitel atau keratitis stroma 

sangat terkait dengan kemungkinan pengulangan. Pemberian jangka panjang 

profilaksis acyclovir 2x400 mg per oral  direkomendasikan untuk pasien dengan 

rekuren stroma HSV keratitis.  Pemberian acyclovir pada pasien yang memiliki 

riwayat atopi atau pasien immunosupresi dengan dosis 3-5x400mg selama 2-3 

minggu efektif dalam mengatasi keratitis HSV. Acyclovir diekskresi melalui ginjal, 

sehingga pada pemakaian jangka panjang, fungsi ginjal harus dicek secara berkala. 

Valasiklovir oral (500 mg sekali sehari) atau famciclovir dapat diberikan sebagai 

obat alternatif dengan dosis yang lebih jarang dan dapat ditoleransi dengan lebih 

baik oleh tubuh. Pemberian obat antivirus oral jangka panjang lebih disukai 

dibanding pemberian obat antivirus topikal jangka panjang, karena obat antivirus 

topikal jangka panjang dapat menyebabkan toksisitas epitel. Pemberian 

kortikosteroid jangka panjang  memiliki beberapa kerugian diantaranya yaitu dapat 

menimbulkan eksaserbasi dan penyebaran infeksi virus aktif dengan menekan inang 

normal, peningkatan produksi enzim kolagenolitik, peningkatan risiko superinfeksi 

oportunistik, dan dapat menyebabkan terjadinya glaukoma dan katarak yang 

diinduksi steroid.4,9,10 

     Pada pasien diatas diterapi dengan antivirus per oral acyclovir 2x400mg serta 

prednsisolon asetat yang dosisnya sudah ditappering off pada kontrol terakhir 

menjadi 5x1 tetes untuk mata kiri pada minggu pertama dan pada minggu kedua 

yaitu 4x1 tetes untuk mata kiri. 

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

disciformis tidak mengancam nyawa, quo ad sanationam dubia ad malam karena 

infeksi HSV dapat menyebabkan rekurensi dalam berbagai bentuk manifestasi 

klinis, tidak hanya berupa keratitis disciformis, dan quo ad functionam dubia ad 

malam dikarenakan masih terdapatnya edema kornea pada kontrol terakhir. 

 

IV. SIMPULAN  

    Keratitis HSV memiliki berbagai manifestasi klinis serta dapat mengenai 

berbagai lapisan di kornea. Salah satu bentuknya yaitu keratitis disciformis, yang 

ditandai oleh adanya edema pada stroma dan epitel dalam distribusi bulat atau oval, 
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disertai keratik presipitat yang mendasari zona tersebut. Diagnosis yang tepat, 

penanganan secara dini sangat penting dalam meminimalkan terjadinya sikatriks 

kornea yang dapat menganggu tajam penglihatan.  
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