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CLINICAL APPROACH OF BILATERAL PERIPHERAL 

ULCERATIVE KERATITIS 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: Peripheral Ulcerative Keratitis (PUK) is type of inflammatory disease that 

occurs in the limbal region of the cornea and cause peripheral corneal thinning. Clinical 

manifestations of PUK is crescent-shaped destructive lesion which characterized by 

stromal degradation and inflammatory cell with an overlying epithelial defect. PUK is 

caused by both autoimmune and infectious disease, furthermore can be either unilateral or 

bilateral. Important to establish the diagnosis of the PUK because it relates to treatment 

will be given. 

Purpose : To determine clinical approach of Bilateral PUK 

Case Report: 42 years male came to the Infection and Immunology Unit with chief 

complaint blurred-red eye since 1 year ago in the right eye and 2 months ago for the left 

eye. In the right eye, anterior segment examination showed crescent shaped lesion with 

corneal thinning and neovascularization at nasal side, while in the left eye there is iris 

prolapse at 9 o’clock and epithelized. Rheumatoid factor test shown reactive result. 

Patient diagnosed with bilateral PUK. Patient was treated with topical and systemic 

corticosteroid, immunomodulator, artificial tears, and also refer patient to the 

Rheumatology Unit. 

Conclusion: a good clinical approach is very important for subsequent management so 

that progressivity can be controlled 

Keywords : Peripheral Ulcerative Keratitis, bilateral, prolapse iris, clinical approach 
 

 

I. PENDAHULUAN 

Keratitis perifer ulseratif (PUK) merupakan inflamasi pada bagian perifer 

kornea yang memiliki bentuk seperti bulan sabit dan bersifat destruktif. Keratitis 

perifer ulseratif dikaitkan dengan terjadinya defek epitel, adanya sel inflamasi dan 

penipisan pada lapisan stroma yang progresif.  Etiologi PUK dapat disebabkan 

oleh faktor eksogen oleh bakteri, virus, jamur, dan acanthamoeba. Beberapa 

penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi kejadian PUK antara lain varicella 

zoster, tuberkulosis, sifilis, Acquired Immnodeficiency Syndrome (AIDS), 

hepatitis C, lyme disease, dan disentri basilar. Etiologi lain dapat dikaitkan dengan 

penyakit sistemik autoimun antara lain Rheumatoid Arthritis (RA) yang memiliki 

pengaruh sebesar 34-60%, Wegener’s granulomatosis dan Systemic Lupus 

Erythematosis (SLE).1,2 
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Secara umum PUK dapat terjadi unilateral atau bilateral. Kejadian bilateral 

dikaitkan dengan penyakit autoimun. Pendekatan diagnosis PUK dapat ditinjau 

dari segi anamnesis, pemeriksaan oftalmologi, laboratorium, dan pemeriksaan 

radiologis.3,4 Laporan kasus ini akan membahas lebih lanjut mengenai pendekatan 

klinis pada keratitis perifer ulseratif bilateral.  

 

II. LAPORAN KASUS 

Pasien Tn. U usia 42 tahun datang ke poli infeksi dan imunologi pertama kali 

pada tanggal 22 Mei 2019 dengan keluhan mata kanan merah disertai dengan penurunan 

penglihatan sejak 2 bulan sebelum datang ke Rumah Sakit. Keluhan mata merah muncul 

berulang. Keluhan nyeri dan gatal disangkal. Riwayat darah tinggi, kencing manis, 

alergi, batuk lama, dan asma disangkal. Riwayat nyeri sendi dan trauma disangkal. 

Pasien mengaku memiliki riwayat sakit ginjal saat Sekolah Dasar, seluruh badan 

bengkak sepanjang hari namun tidak mengetahui sakit yang diderita. Riwayat 

konsumsi obat dalam jangka panjang diakui, namun nama obat tidak ingat. Buang 

air kecil darah dan sedikit disangkal. Riwayat kolesterol tinggi disangkal. Riwayat 

pengobatan sebelumnya (+), 4 tahun yang lalu pasien berobat di RS TNI AU Salamun 

lalu diberikan obat tetes mata prednisolone asetat namun tidak kontrol kembali. Pasien juga 

berobat ke klinik mata di  Bandung 2 bulan yang lalu dan mendapat terapi obat tetes 

mata natrium hyaluronat, ofloxacin, natrium diklofenak, dan prednisolon asetat. Setelah 

2 bulan pengobatan pasien datang ke Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo.  

Pasien tampak sakit ringan dengan tanda vital antara lain tekanan darah 130/70 

mmHg, nadi 80x/menit, respirasi 20x/menit, dan suhu 36.3o C. Pada pemeriksaan 

oftalmologi visus mata kanan 2/60 dan visus mata kiri 1.0. Kedua mata memiliki 

kedudukan kedua bola mata ortotropia dengan gerak bola mata baik ke segala arah. 

Pada pemeriksaan segmen anterior mata kanan pada palpebra superior terdapat 

blefarospasme, pada konjungtiva bulbi ditemukan injeksi siliar, pada kornea tes 

flouresein positif terdapat ulkus kornea pada perifer berbentuk bulan sabit disertai 

dengan overhanging edge serta penipisan stroma dan terdapat keratic precipitate 

(KP). Bilik mata depan dengan teknik Van Herick grade II-III, tidak ditemukan 
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flare and cell. Pupil bulat, tidak ada sinekia, dan lensa terlihat jernih. Pemeriksaan 

segmen anterior mata kiri dalam batas normal. Pasien di diagnosis dengan ulkus 

perifer DD/ PUK DD/ ulkus mooren OD. Kemudian pasien diberikan obat tetes 

mata artifisial 6x1 tetes mata kanan, prednisolon asetat 6x1 tetes mata kanan, dan 

metilprednisolon 1 mg/kgbb per oral. Pasien disarankan untuk melakukan 

pemeriksaan laboratorium antara lain darah rutin, kimia darah, urin rutin, serta 

pemeriksaan serolog seperti Antinuclear Antibody (ANA) dan Rheumatoid Factor 

(RF). Pasien disarankan untuk dirujuk ke bagian rheumatologi RS Hasan Sadikin 

Bandung (RSHS). 

 

Gambar 2.1  (A) Gambar skema kornea tanggal 22 Mei 2019 terdapat lesi  crescent shaped   

pada mata kanan (B) Gambar skema kornea tanggal 19 Juni 2019 

 Dikutip dari : RS Mata Cicendo 

 

Pada tanggal 19 Juni 2019 pasien datang untuk kontrol ke poli infeksi dan 

imunologi RS PMN Cicendo. Visus pada mata kanan 2/60 dan visus mata kiri 1.0. 

Pemeriksaan segmen anterior bola mata, pada palpebra superior terdapat 

blefarospasme, pada konjungtiva bulbi terdapat keterlibatan sklera, pada kornea 

terdapat penipisan stroma dan overhanging edge. Hasil pemeriksaan laboratorium 

darah rutin, kimia darah, dan urin rutin dalam batas normal. Pada pemeriksaan 

ANA test, anti HIV, HbsAg, dan anti-HCV non reaktif, sedangkan hasil 

pemeriksaan Rheumatoid Factor (RF) menunjukkan hasil reaktif seperi yang 

dijelaskan pada tabel 2.1, tabel 2.2, dan tabel 2.3. Pasien di diagnosis dengan 

keratitis perifer DD/ suspek PUK DD/ ulkus mooren OD. Pasien diberikan terapi 

oral metilprednisolon 1x48 mg, prednisolone asetat 6x1 tetes untuk mata kanan, 

tetes mata artifisial 6x1 tetes untuk mata kanan, dan pasien disarankan untuk 

tindakan operasi reseksi konjungtiva dan banana patch graft pada mata kanan.  

A B 
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Tabel 2.1 Hasil pemeriksaan laboratorium Tn. U tanggal 28 Mei 2019 

 

 

 

 

Tabel 2.2 Hasil pemeriksaan imunoserologi Tn. U tanggal 28 Mei 2019 

Pemeriksaan Hasil Satuan Nilai Normal 

Imunoserologi    

ANA test Non reaktif  Non reaktif 

Anti HIV Non reaktif  Non reaktif 

Rheumatoid factor Reaktif  Non reaktif 

 *Titer 8   

HbsAg Non reaktif  Non reaktif 

Anti-HCV Total 0.15  Non reaktif : <0.8 

 Non reaktif  Reaktif : > 0.8 

 

Pemeriksaan Hasil Satuan Nilai Normal 

Hematologi    

Hematologi 14 Parameter    

   Hemoglobin 16.5  g/dL 14 – 17.4 

   Hematokrit 42.8 % 41.5 – 50.4 

   Eritrosit 4.91 juta/uL 4.4 – 6.0 

   Leukosit 9.26 103/uL 4.50 – 11.0 

   Trombosit 365 ribu/uL 150 – 450 

Index Eritrosit    

   MCV 87.2 fL 80 – 96 

   MCH 33.6 pg 27.5 – 33.2 

   MCHC 38.6 % 33.4 – 35.5 

Hitung Jenis Lekosit    

   Basofil 0 % 0 – 1 

   Eosinofil 3 % 0 – 4 

   Neutrofil Batang 0 % 3 – 5 

   Neutrofil Segmen 61 % 45 – 73 

   Limfosit 27 % 18 – 44 

   Monosit 9 % 3 – 8 

LED 2 mm/jam <15 

    

Kimia    

CRP Kuantitatif 0.17 mg/dL < 0.3 

SGPT (ALT) 30 U/L 16 – 63 

Ureum 23.4 mg/L 15 – 39 

Kreatinin 0.83 mg/L 0.80 – 1.30 
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Tabel 2.3 Hasil pemeriksaan urin rutin Tn. U tanggal 28 Mei 2019 

 

Pada tanggal 26 Juni 2019 dan tanggal 3 Juli 2019 pasien kontrol ke poli infeksi 

dan imunologi RS PMN Cicendo, pasien dilakukan tappering off pada pemberian 

metilprednisolon oral, lalu disarankan untuk kontrol kembali ke bagian 

rheumatologi RSHS. Terapi yang diberikan dari RSHS pasien tidak ingat dan tidak 

diminum 

Gambar 2.2 Gambar skema kornea (A) tanggal 26 Juni 2019 ; (B) 3 Juli 2020 keduanya 

                              terdapat neurovaskularisasi dan keterlubatan sklera 

                              Dikutip dari : RS Mata Cicendo 

Pemeriksaan Hasil Satuan Nilai Normal 

Urin    

Urin Rutin    

   Makroskopis Urine    

      Warna Kuning  Kuning 

      Kejernihan Jernih   

   Kimia Urine    

      Berat jenis 1.020  1.001 – 1.035 

      pH 7.0  5.0 – 8.0 

      Nitrit Negatif  Negatif 

      Protein Negatif  Negatif 

      Glukosa Urin Negatif  Negatif 

      Keton Negatif  Negatif 

      Urobilinogen 1+  Negatif 

      Bilirubin Negatif  Negatif 

      Leukosit Esterase Negatif  Negatif 

      Eritrosit Negatif  Negatif 

   Mikroskopis Urine    

      Eritrosit Negatif /lpb 0 - 3 

      Leukosit 0 – 1 /lpb 0 – 5 

      Epithel 0 – 1 /lpb 0 – 1 

      Bakteri Negatif  Negatif 

      Kristal Negatif /lpk Negatif 

      Silinder Negatif /lpk Negatif 

A B 
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Selama 10 bulan pasien tidak kontrol ke poli infeksi dan imunologi PMN RS 

Cicendo, pasien kembali datang pada tanggal 5 Mei 2020, dengan keluhan mata 

merah pada kedua mata, berair, dan terasa mengganjal pada mata kiri sejak 1 bulan yang 

lalu. Visus pada mata kanan 0.8 dan visus mata kiri 0.63. Kedua mata memiliki 

kedudukan kedua bola mata ortotropia dengan gerak bola mata baik ke segala arah. 

Pada pemeriksaan segmen anterior bola mata, palpebra dalam batas normal, 

konjungtiva bulbi pada mata kanan terdapat keterlibatan sklera di bagian nasal, 

pada kornea mata kanan didapatkan penipisan stroma dan konjungtivalisasi, 

sedangkan pada mata kiri terdapat prolaps iris yang terepitelisasi pada arah jarum 

jam 9 serta terjadi penipisan stroma. Pada pemeriksaan bilik mata depan dengan 

teknik Van Herick (VH), mata kanan dan kiri didapatkan VH grade III pada 

temporal dan dangkal pada nasal. Pasien di diagnosis Bilateral PUK et prolaps iris 

OS. Pengobatan yang diberikan pada pasien antara lain tetes mata prednisolone 

asetat 6x1 tetes untuk mata kanan dan kiri (kemudian diturunkan dosisnya per 

minggu menjadi 5x1, 4x1, 3x1), oral metilprednisolon 1x48 mg (tapering off per 

minggu → 1x40 mg ; 1x32 mg), tetes mata artifisial 6x1 tetes untuk mata kanan 

dan kiri, azathioprine 2x50mg. Untuk tindakan pasien disarankan dilakukan 

reseksi konjungtiva dan banana patch graft pada mata kiri. Pasien juga disarankan 

untuk kontrol kembali ke rheumatologi RSHS. 

 

Gambar 2.3 Foto klinis Tn. U/42 tahun pada tanggal 22 Mei 2020 (A) mata kanan terdapat 

keterlibatan sklera dan (B) mata kiri terdapat prolaps iris  

          Dikutip dari : RS Mata Cicendo  

 

(A) (B) 
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Pada tanggal 16 Juni 2020 pasien kontrol ke poli infeksi dan imunologi dengan 

keluhan mata kanan dan kiri terasa semakin buram. Mata merah(+), berair(+). Visus pada 

mata kanan 0.25 dan mata kiri 0.1. Pemeriksaan segmen anterior bola mata, pada 

kornea mata kanan didapatkan penipisan stroma dan konjungtivalisasi yang 

semakin meluas kearah pupil, sedangkan pada mata kiri terdapat prolaps iris yang 

terepitelisasi. Pasien di diagnosis Bilateral PUK et prolaps iris OS. Pengobatan 

yang diberikan pada pasien antara lain tetes mata prednisolone asetat 6x1 tetes 

untuk mata kanan dan kiri (kemudian diberikan dosis tappering off per minggu), 

tetes mata artifisial 6x1 tetes untuk mata kanan dan kiri, oral metilprednisolon 

1x8 mg, azathioprine 2x50mg, CaCo3 3x1, dan asam folat 2x1. Untuk tindakan 

pasien disarankan untuk dilakukan banana patch graft serta reseksi konjungtiva 

pada mata kiri. 

 

Gambar 2.4 Foto klinis  Tn. U/42 tahun pada tanggal 16 Juni 2020 (A) mata kanan (B) mata kiri 

            Dikutip dari : RS Mata Cicendo 

 

III.    DISKUSI 

Keratitis perifer ulseratif (PUK) merupakan suatu kondisi inflamasi yang 

bersifat destruktif berbentuk seperti bulan sabit. Kondisi PUK berkaitan dengan 

adanya defek epitel kornea, adanya sel-sel inflamasi pada stroma, dan terjadinya 

corneal melting. Terjadinya penipisan disebabkan oleh lepasnya mediator 

proinflamasi dari kondisi vaskulitis pada kornea-limbal. Penyebab PUK dapat 

dibedakan menjadi infeksi sistemik (dengan atau tanpa tindakan operasi dan trauma 

mekanis), kondisi keganasan, dan penyakit autoimun. Angka kejadian PUK 74% 

(A) (B) 
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terjadi pada wanita dengan usia rata-rata 41-84 tahun. 2,4,5,11 Pasien ini berjenis 

kelamin laki-laki usia 42 tahun, karakteristik dari pasien ini tidak sesuai dengan 

data epidemiologi yang didapat dari penelitian Timlin dkk.  

Kondisi autoimun yang paling umum terjadi adalah Rheumatoid Atrhritis (RA) 

dan Systemic Lupus Erythematosus (SLE). Menurut Timlin dkk, sebagian besar 

kasus ini berhubungan dengan kejadian RA namun tidak menutup kemungkinan 

terdapat kondisi autoimun lainnya. Rheumatoid Arthritis merupakan penyakit yang 

mendasari terjadinya PUK sekitar 34-42% pasien. Manifestasi klinis pada PUK 

dapat terjadi unilateral dan bilateral, 50% pasien PUK yang disebabkan karena 

penyakit autoimun (khususnya RA) terjadi pada kedua mata.1,2,6 Pada pasien ini 

terjadi unilateral kemudian dalam jangka waktu satu tahun menjadi bilateral. 

 

Gambar 3.1 Patogenesis penyakit sistemik autoimun yang memiliki kontribusi terhadap 

        kerusakan permukaan mata 

        Dikutip dari: Cao, dkk2 

 

Patomekanisme pada PUK masih dalam penelitian lebih lanjut. Kornea perifer 

memiliki karakteristik yang unik dari segi morfologi dan imunologi terhadap respon 
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inflamasi. Bagian kornea sentral menerima oksigen dari lingkungan luar melalui 

lapisan air mata dan humor akuos. Bagian perifer kornea mendapatkan oksigen dari 

arkade kapiler perilimbal. Pembuluh darah dan limfatik perilimbal memiliki fungsi 

sebagai reservoir untuk sel-sel imunokompeten seperti makrofag, limfosit, sel 

langerhans, dan sel plasma. Kedekatan jaringan kornea dengan arkade tersebut 

mengekspos kornea perifer ke sel-sel inflamasi dan mediator sehingga dapat 

menyebabkan lepasnya enzim proteolitik dan kolagenolitik dan dapat terjadi 

destruksi kornea bagian perifer seperti gambar 2.5.5,7 

Manifestasi klinis pada PUK memiliki keterlibatan struktur yang berdekatan 

seperti konjungtiva, episklera, dan sklera. Pada penelitian disebutkan bahwa 100% 

pasien PUK terkait skleritis terancam mengalami perforasi kornea. Gejala awal 

pasien berupa mata merah, pandangan buram yang diakibatkan oleh pembentukan 

astigmatisme, nyeri, berair, dan fotofobia. Untuk menegakkan diagnosis PUK harus 

dibedakan dengan diagnosis banding lain, antara lain ulkus mooren, PUK dengan 

infeksi, degenerasi marginal Terrien’s, ulkus katarhal, keratitis fliktenularis, dan 

rosasea okular. Untuk membedakan PUK dengan ulkus mooren dapat ditinjau dari 

anamnesa dan pemeriksaan oftalmologi, yaitu pada ulkus mooren memiliki skala 

nyeri yang lebih tinggi dibanding pasien PUK, tidak memiliki keterlibatan pada 

sklera, dan penyebaran ulkus mooren secara sirkumferensial dan mengarah ke 

bagian sentral kornea. 1,2,5 Pada pasien ini memiliki gejala mata merah disertai 

buram, fotofobia, nyeri dihitung dengan Visual Analog Scale (VAS 2/10), dan 

fotofobia. Pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan adanya keterlibatan sklera.  

Selain anamnesa dan pemeriksaan oftalmologis, pemeriksaan laboratorium dan 

radiologi dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosis. Pemeriksaan laboratorium 

standar pada pasien PUK adalah darah rutin, fungsi ginjal, fungsi hati, dan 

urinalisis. Selain itu beberapa penyakit autoimun dapat disingkirkan dengan 

pemeriksaan titer antibodi. Pemeriksaan Rheumatoid Factor dapat 

mengindikasikan adanya Rheumatoid arthritis sebesar 75%. Pada penelitian 

dijelaskan bahwa pemeriksaan foto thorax dapat mengevaluasi beberapa penyakit 

autoimun (sarkoidosis, vaskulitis, tuberkulosis). Pemeriksaan penunjang lain untuk 

membedakan etiologi infeksi pada PUK dapat dilakukan apus luka dan kultur 
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mikroorganisme. Pada pasien yang memilki gejala pernapasan, Computed 

Tomography (CT) Scan thorax dapat dilakukan karena mamiliki sensitivitas lebih 

tinggi dibandingan X-Ray. Pemeriksaan penunjang yang tepat berguna untuk 

pemberian terapi pada pasien. 1,8,9 Pada pasien telah dilakukan pemeriksaan darah 

rutin, kimia darah, urinalisis, dan imunoserologi (ANA test, anti HIV, Rheumatoid 

Factor, HbsAg, Anti-HCV). Hasil rheumatoid factor pada pasien menunjukan 

reaktif, untuk imunoserologi lainnya non reaktif seperti pada tabel 2.3. 

Kunci dari rencana terapi yang baik adalah pemahaman dasar etiopatogenesis 

dan mekanisme patofisiologis sehingga dapat mencapai hasil yang terbaik. 

Intervensi dari bidang lain juga diperlukan mengingat kasus PUK memiliki 

interaksi yang kompleks dengan keadaan sistemik, khususnya penyakit autoimun. 

Tujuan utama tatalaksana pada PUK untuk mengontrol reaksi inflamasi, menekan 

progresivitas, mempercepat penyembuhan defek epitel, memperbaiki lapisan 

stroma, menghindari komplikasi, dan mengurangi kekambuhan. Angka kematian 

dalam 5 tahun untuk RA dengan PUK atau skleritis yang tidak terobati sekitar 50%. 

Profil klinis pasien dan studi serologi positif membantu menegakkan diagnosis. 

Sebesar 56% pasien dengan PUK unilateral akan sembuh dengan steroid topikal 

dan untuk kasus PUK bilateral 86% mengalami resolusi dengan steroid oral.1,3,4  

Terapi pada PUK dikenal sebagai stepwise treatment seperti yang dijelaskan 

pada gambar 3.2. Kombinasi dengan tindakan operasi bergantung pada respon 

terapi awal. Apabila tidak ada perbaikan dalam pemberian steroid, harus dipikirkan 

etiologi lain, yaitu infeksi dan pemberian steroid harus dihentikan. Penelitian 

menunjukkan bahwa kombinasi Methotrexate (MTX) dengan cyclophosphamide 

(CTX) dapat menyebabkan adanya kegagalan fungsi Treg dan supresi Th17 dengan 

cara menghambat proses pematangan dan kemampuan antigen-presenting pada sel 

dendritik. Menurut Dominguez-casas dkk pasien PUK yang berkaitkan dengan 

kondisi autoimun dan diberikan terapi agen biologis seperti anti TNF- α, 

adalimumab, infliximab memiliki hasil yang efektif dan relatif aman.2,3,5 

Pasien ini diberikan terapi oral metilprednisolon 1x48 mg, prednisolone asetat 

6x1 tetes untuk mata kanan dan kiri, tetes mata artifisial 6x1 tetes untuk mata 

kanan dan kiri, dan azathioprine 2x50mg. Pada pemberian terapi, terdapat 
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perbaikan pada manifestasi klinis dan pemeriksaan oftalmologis. Dari bagian 

rheumatologi RSHS memberikan metilprednisolon 1x8 mg, azathriopine 1x50mg, 

kalsium karbonat (CaCO3) 3x1, dan asam folat 2x1. 

 Gambar 3.2 Algoritma pengobatan step-wise pada PUK 

                       Dikutip dari: Sangwan, dkk1 

 

Tindakan bedah pada PUK bergantung pada etiologi dan luas anatomi yang 

terkait. Terapi awal yang dapat diberikan antara lain corneal gluing, transplantasi 

membrane amnion, dan reseksi konjungtiva namun tindakan tersebut hanya bersifat 

sementara dan tidak potensial untuk meningkatkan fungsi penglihatan sehingga 

dibutuhkan tindakan yang lebih invasif. Tindakan reseksi konjungtiva bertujuan 
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untuk menghilangkan kompleks imun yang terjadi sehingga produksi kolagenase 

dan proteinase dapat ditekan. Beberapa penelitian menyebutkan tindakan ini masih 

kontroversial karena dapat terjadi kekambuhan PUK saat lapisan konjungtiva 

kembali tumbuh ke daerah sklera dam mikrotrauma. Teknik lain yang dapat 

digunakan adalah crescent patch graft atau “match and patch” menurut Lin dkk. 

Teknik ini dilakukan dengan cara mempertahankan kornea yang tidak mengalami 

kerusakan (bagian sentral).1,5,6 

Gambar 3.3 Foto klinis pasien PUK berat sebelum dan sesudah dilakukan tindakan 

          dengan teknik match and patch 

          Dikutip dari: Sangwan, dkk1 

 

Menurut Sangwan dkk menyebutkan bahwa 70.7% pasien yang telah dilakukan 

tindakan graft pasien yang akan mengalami peningkatan tajam penglihatan hingga 

6/24 setelah tindakan operasi. Prinsip match and patch adalah membuat bentuk C 

atau menyerupai pisang (banana shaped) dari kornea donor yang telah diukur 

kemudian dicocokkan dengan kornea resipien di bagian yang rusak. Pada pasien ini 

belum dilakukan tindakan operasi karena adanya keterbatasan pada donor kornea 

di masa pandemi COVID-19.1,4,8 

Prognosis pada pasien ini quo ad vitam adalah ad bonam karena tidak ada 

keterlibatan dengan nefrologi seperti necrotizing glomerulonephritis pada kasus 

Wegener’s Granulomatosis yang dapat mengakibatkan gagal ginjal dan memiliki 

angka kematian tinggi. Quo ad sanationam dan quo ad functionam dubia. Pada 

penelitian disebutkan bahwa kejadian PUK dapat terjadi kembali yang diakibatkan 

karena adanya trauma minor pada daerah perifer kornea sehingga dapat memicu 

kompleks imun yang di mediasi oleh vaskulitis pada pasien autoimun. Selain itu, 

kondisi autoimun juga harus dikontrol agar menekan angka kekambuhan pada 

pasien.1,3,8 
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IV. SIMPULAN 

Keratitis ulseratif perifer (PUK) merupakan kondisi inflamasi yang destruktif 

pada daerah kornea juxtalimbal yang dikaitkan dengan adanya defek epitel, 

penipisan lapisan stroma dan disertai dengan akumulasi sel inflamasi. Etiologi PUK 

dibagi menjadi infeksi dan non-infeksi. Manifestasi klinis yang terjadi pada PUK 

adalah mata merah disertai penurunan penglihatan, fotofobia, berair, dan kadang 

disertai nyeri. PUK dapat terjadi pada satu atau kedua mata. Anamnesis, 

pemeriksaan oftalmologis, laboratorium, dan penunjang lainnya berperan dalam 

menegakkan diagnosis. Pendekatan diagnosis sangat diperlukan untuk 

membedakan penyebab terjadinya PUK karena berkaitan dengan pemberian terapi 

dan progresivitas penyakit serta prognosis.
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