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CORNEAL ULCER: A DIAGNOSTIC APPROACH 

 
 

ABSTRACT 

Introduction: Corneal ulcer is a pathological condition, mostly in form of 

suppuratve inflammation, which caused by tissue discontinuity. Corneal ulcers is 

one of emergency condition because can lead to visual impairment and perforation. 

Etiology of infectious corneal ulcers include infection by fungal, viral, bacterial, or 

protozoa such as Acanthamoeba. Fungal corneal ulcer has high prevalency in 

developing countries and usually has poor outcome due to response to therapy. An 

accurate and comprehensive approach of diagnostic of fungal corneal ulcer are 

really important to treat the ulcer appropriately.  

Purpose: To report a case and describe diagnostic approach of corneal ulcer. 

Case Report: A 51 years old woman came to Infection and Immunology Unit with 

chief complaint of appearance of white spot in her left eye since 3 weeks ago. This 

complaint was accompanied by pain, discharge, blurred vision, and difficulty to 

open the eye. Patient was treated in primary clinic 1 week before, but patient’s eye 

condition was worsen and referred to Cicendo Eye Hospital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

The visual acuity of the left eye was 1/300 and ocular examination showed a corneal 

ulcer with infiltrate, hypopion, neovascularization, and corneal edema. Ocular 

examination also found cilia trichiasis and meibom clog on her left eye. Patient was 

taken a corneal scrapping for microbiological examination and found gram-

positive coccus. Patient was diagnosed with blepharoconjunctivitis OS and 

trichiasis OS and corneal ulcer OS e.c. fungal infection dd/ mixed infection. Patient 

was treated with antifungal and antibiotic regimen and showed improvement of her 

eye condition 

Conclusions: Proper recognition of signs and symptoms, and comprehensive 

clinical examination, and microbiological examination are important for 

diagnostic approach of corneal ulcer. Right diagnosis and careful monitoring 

would lead to better outcome of illness. 

Keywords: Corneal ulcer, fungal keratitis, corneal scrapping 

 
 

I. Pendahuluan 

 Ulkus kornea adalah suatu kondisi patologis berupa lesi yang disebabkan oleh 

hilangnya diskontinuitas jaringan disertai adanya infiltrat, yang dapat terjadi pada 

kornea mata, mulai dari epitel sampai stroma. Ulkus kornea dapat dibedakan 

menjadi lesi infeksius atau lesi steril. Lesi infeksius dapat disebabkan oleh infeksi 

mikroba, sedangkan lesi steril biasanya lebih berkaitan dengan sistem imun yaitu 

pada keadaan yang menyebabkan penurunan daya tahan tubuh. Ulkus kornea 

infeksius dapat disebabkan oleh infeksi mikroorganisme jamur, virus, bakteri, atau 
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parasit misalnya Acanthamoeba, dengan patogenesis dan manifestasi tampilan 

klinis yang berbeda 1-3 

 Ulkus kornea jamur memiliki prevalensi yang cukup tinggi di negara-negara 

berkembang termasuk Indonesia sebanyak 45,6% dan terjadi lebih banyak pada pria 

dibandingkan pria. Manifestasi klnis pada ulkus kornea jamur tergolong cukup 

berat dengan sifat perjalanan penyakit yang lambat. Ulkus kornea jamur juga 

memiliki respon terhadap terapi lebih lama dibandingkan ulkus kornea bakteri serta 

pilihan tatalaksana yang terbatas karena ketersediaan regimen antifungal yang 

terbatas. Penegakan diagnosis ulkus kornea jamur menjadi hal perlu diperhatikan 

dan sangat penting dalam rangka penentuan tatalaksana yang tepat. Salah satu 

tantangan yang dihadapi dalam penegakan diagnosis ulkus kornea jamur adalah 

mendapatkan hasil gambaran klinis dan pemeriksaan penunjang termasuk 

pemeriksaan mikrobiologi yang saling mendukug satu sama lain.2-4 

 Penegakan diagnosis ulkus kornea jamur memerlukan konfirmasi anamnesis dan 

pemeriksaan fisik dengan pemeriksaan penunjang salah satunya pewarnaan dan 

kultur dari spesimen kerokan kornea. Hasil pemeriksaan mikrobiologi kerokan 

kornea dapat memberikan hasil yang tidak mendukung gambaran klinis sehingga 

menimbulkan kendala pada penegakan diagnosis. Terdapat beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan mikrobiologi yang harus diperhatikan 

mulai dari persiapan, teknik pengambilan sampel, hingga interpretasi hasil. 

Diagnosa yang tepat melalui pertimbangan yang cermat berdasarkan gambaran 

klinis dan pemeriksaan penunjang akan menghasilkan diagnosa dan tatalaksana 

yang tepat. Laporan kasus ini dibuat dengan tujuan membahas mengenai penegakan 

diagnosa ulkus kornea jamur berdasarkan gambaran klinis dan pemeriksaan 

penunjang kerokan kornea .1,2,4 

 

II. Laporan Kasus 

 Pasien Ny. SR usia 51 tahun, seorang ibu rumah tangga, datang ke poli infeksi 

dan imunologi pada tanggal 29 Mei 2020, dengan keluhan muncul bintik putih pada 

bagian tengah mata kiri sejak 3 minggu sebelum masuk rumah sakit. Keluhan 

disertai mata terasa perih, nyeri, keluar kotoran mata berwarna putih, dan sulit 
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membuka mata. Keluhan disertai penglihatan buram (+) dan nyeri kepala sebelah. 

Riwayat darah tinggi (+), riwayat kencing manis (-), riwayat alergi (-), riwayat 

batuk lama (-), riwayat nyeri sendi (-), riwayat penggunaan obat-obatan yang 

diminum dalam jangka waktu lama (-). Riwayat penggunaan kacamata (+) tetapi 

pasien tidak menggunakannya secara rutin. Riwayat penggunaan lensa kotak (-). 

Riwayat kelilipan sebelumnya (-), riwayat mata merah berulang (-), riwayat infeksi 

cacar atau infeksi kulit sebelumnya (-). 

     Riwayat pengobatan sebelumnya (+). Pasien berobat ke klinik umum di daerah 

Ujungberung pada tanggal 18 Mei 2020 karena keluhan mata perih, merah, dan 

keluar kotoran mata. Pasien mendapatkan terapi obat tetes mata neomycin sulfate, 

polymyxin B sulfate, dan dexamethasone yang digunakan 4x sehari. Setelah 1 

minggu pasien mengalami perburukan dengan adanya keluhan tampak bintik putih 

pada bagian tengah mata, mata terasa bertambah perih hingga sulit membuka mata. 

Keluhan disertai penglihatan berangsur buram dan adanya nyeri kepala sebelah. 

Pasien kemudian berobat ke Puskesmas Ujung Berung Indah pada tanggal 27 Mei 

2020 dan mendapatkan obat tetes mata yang sama dengan sebelumnya, dan dirujuk 

ke RS Hermina Arcamanik. Pada tanggal 28 Mei, pasien berobat ke poli mata RS 

Hermina Arcamanik dan mendapatkan obat tetes mata gatifloxacin 6x tetes, dan 

dirujuk ke RS Cicendo. 

 Pada tanggal 29 Mei 2020 didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut. Visus 

mata kanan pasien yaitu 0,2 pinhole tetap dan visus mata kiri pasien yaitu 1/300. 

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 didapatkan dalam batas normal, pada pemeriksaan segmen 

anterior mata kiri pasien, pada palpebra superior dan inferior didapatkan 

blepharospasme, krusta, meibom clog, dan silia trikiasis. Pada konjungtiva bulbi 

didapatkan adanya injeksi konjungtiva dan siliar, pada kornea didapatkan ulkus 

berukuran 8x6 mm, infiltrat +, neovaskularisasi (+), edema (+), FT (+), Seidel test 

(-). Pada CoA terlihat adanya hipopion setinggi 4 mm. Tes sensibilitas kornea sulit 

dinilai karena pasien merasa perih, nyeri, dan sulit membuka mata. Pasien 

kemudian dilakukan pemeriksaan scrapping kornea OD dan tidak ditemukan jamur, 
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tetapi ditemukan bakteri gram (+) coccus susunan dua-dua > 25/LPB. Pasien 

didiagnosis dengan blepharokonjungtivitis OS + trichiasis OS + ulkus kornea OS 

e.c. susp. jamur DD/mixed infection. Pasien kemudian mendapat terapi natamycin 

1 tetes per jam OS, artifisial tears 6x tetes OS, siklopentolat 1% 3x tetes, dan 

gatifloxacin 1 tetes per jam OS. 

 

  

Gambar 2.1. Foto klinis mata kiri Ny. SR/ 51 tahun  pada tanggal 29 Mei 2020 

 

     Pada tanggal 5 Juni 2020, pasien kontrol ke poli infeksi dan imunologi. 

Keluhan mata merah dan perih berkurang, nyeri (-), dan pasien telah dapat 

membuka mata. Visus mata kanan pasien yaitu 0,2 pinhole tetap dan visus mata kiri 

pasien 1/300. Pada pemeriksaan segmen anterior mata kanan dalam batas normal, 

pada pemeriksaan segmen anterior mata kiri pasien, ditemukan blefarospasme, 

meibom clog, dan silia trikiasis. Pada konjungtiva bulbi terdapat adanya injeksi 

konjungtiva dan siliar, pada kornea terdapat ulkus berukuran 5x4 mm, infiltrate (+), 

FT (+), seidel test (-), neovaskularisasi (+). Pada CoA terlihat adanya hipopion 

setinggi 3,9 mm. Pada pemeriksaan sensibilitas kornea mata kanan dan kiri 

didapatkan adanya penurunan di 4 kuadran, tetapi lebih menurun pada mata kiri. 

Pasien kemudian diperiksa pemeriksaan laboratorium IgG dan IgM HSV-1. Pasien 

kemudian didiagnosa blefarokonjungtivitis OS + trikiasis OS + ulkus kornea 

(perbaikan) e.c. susp. jamur dd/ mixed infection dd/HSV chronic infection. Pasien 

kemudian menlanjutkan terapi natamycin 1 tetes per jam OS, artifisial tears 6x tetes 

OS, siklopentolat 1% 3x tetes, dan kombinasi neomisin, polimixine, dan gramicidin 

1 tetes per jam OS. 
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      Pada tanggal 11 Juni 2020, pasien kontrol ke poli infeksi dan imunologi. 

Keluhan mata merah berkurang, nyeri hanya dirasakan sesekali. Visus mata kanan 

pasien yaitu 0,2 pinhole tetap dan visus mata kiri pasien 1/300. Pada pemeriksaan 

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

mata kiri pasien, ditemukan blefarospasme minimal dan silia trikiasis. Pada 

konjungtiva bulbi terdapat adanya injeksi konjungtiva dan siliar, pada kornea 

terlihat adanya ulkus berukuran 4,5x4 mm, infiltrat (+) berkurang, FT (+), Seidel 

test (-), neovaskularisasi (+). Pada CoA terlihat adanya plak hipopion (+). Pasien 

Pasien kemudian didiagnosa blefarokonjungtivitis OS + trikiasis OS + ulkus kornea 

(perbaikan) e.c. susp. jamur dd/ mixed infection dd/HSV chronic infection. 

 Pasien kemudian melanjutkan terapi natamisin 1 tetes per jam OS, artifisial tears 

6x tetes OS, siklopentolat 1% 3x tetes, dan kombinasi neomycin, polymixine, dan 

gramicidin 1 tetes per jam OS. Pada kontrol berikutnya pasien akan direncanakan 

Tindakan washout CoA dan injeksi intrastromal fluconazole 50 ug/ml. 

  

Gambar 2.2. Foto klinis Ny. SR/ 51 tahun pada tanggal 5 Juni 2020 

 

  

Gambar 2.2. Foto klinis Ny. SR/ 51 tahun pada tanggal 11 Juni 2020 
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III. Diskusi 

 Ulkus kornea jamur dapat disebabkan oleh jamur yeast (Candida species), 

filamentous septated (Fusarium, Aspergilus), dan filamentous nonseptated (Mucor, 

rhizopus). Ulkus kornea jamur juga berkaitan dengan beberapa risiko antara lain 

riwayat trauma, penggunaan lensa kontak, penggunaan kortikosteroid atau 

antibiotik sebelumnya, adanya riwayat tindakan operasi misalnya LASIK, 

penetrating keratoplasty, atau radial keratotomy. Faktor risiko trauma berkaitan 

dengan aktivitas di luar ruangan dan paparan tanaman menjadi penyebab terbesar 

sebanyak 44% dari total pasien ulkus kornea jamur, tetapi data juga menunjukkan 

adanya peningkatan kasus yang berkaitan dengan penggunaan lensa kontak dengan 

penyebab terbanyak jamur jenis filamentous.2,3,6 

 Pasien dengan ulkus kornea atau jamur dapat mengeluhkan adanya rasa 

mengganjal di mata yang berkembang menjadi nyeri, mata merah, berair atau 

adanya sekret, penurunan penglihatan, serta adanya bintik putih pada bagian tengah 

mata. Gambaran klinis ulkus kornea jamur dapat menunjukkan adanya injeksi baik 

konjungtiva maupun siliar, defek epitel, dan reaksi peradangan di segmen anterior 

berupa hipopion atau eksudat tebal di endotel. Karakterisrik khas dari ulkus kornea 

jamur yaitu lokasi ulkus yang sebagian besar di perifer kornea, memiliki permukaan 

yang cenderung kering dan kasar, terdapat infiltrat stroma yang dengan batas tepi 

feathery, adanya pigmentasi keabuan/kecoklatan, ulkus dengan hyphate branching, 

tepi ulkus yang mengalami elevasi, dan adanya lesi satelit. Pada pemeriksaan bilik 

mata depan juga terlihat adanya hipopion yang mencembung atau dome-shaped 

berwarna putih keabuan, dan dapat disertai dengan fibrin.5,6,8 

 Presentase kasus ulkus kornea di seluruh dunia lebih banyak disebabkan oleh 

ulkus bakteri dibandingkan oleh jamur, tetapi berdasarkan jurnal oleh Kenia, 

Vaishal, dkk. menunjukkan adanya jumlah kasus ulkus kornea jamur yang lebih 

tinggi pada negara berkembang termasuk Indonesia, yaitu sebanyak 45,6% dari 

total kasus. Ulkus kornea bakteri memiliki gejala dan gambaran klinis yang bersifat 

lebih progresif dibandingkan dengan ulkus jamur dengan perjalanan penyakit yang 

cenderung perlahan (slowly-progressive). Ulkus kornea jamur tetapi di sisi lain 

memiliki gambaran klinis yang cukup berat dengan respon terhadap terapi yang 
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terkadang kurang baik. Pasien dengan ulkus kornea bakteri memiliki gejala sekret 

yang lebih purulen dibandingkan pada ulkus kornea jamur Gambaran klinis ulkus 

bakteri menunjukkan adanya lesi ulkus yang cenderung berlokasi di sentral, 

berbentuk bulat dengan batas yang tegas, infiltrat yang lebih tebal atau terlokalisir, 

suppurasi stromal, dan kekeruhan kornea sekitar ulkus yang lebih terlihat 

dibandingkan pada ulkus kornea jamur.5-7 

 Pada pasien kasus ini, keluhan yang muncul bertahap disertai hasil pemeriksaan 

okular adanya ulkus di perifer kornea dengan batas yang irregular, tepi yang 

mengalami elevasi, adanya hipopion yang mencembung, dan kekeruhan kornea 

sekitar ulkus yang sedang mengarah pada gambaran klinis ulkus kornea jamur.  

Hasil pemeriksaan juga menunjukkan adanya silia trikiasis, pouty meibom, dan 

krusta pada palpebra superior dan inferior. Pasien kemudian didiagnosa 

blefakonjungtivitis OS + trikiasis OS + ulkus kornea OS e.c. suspek jamur DD/ 

mixed infection. 

 

 Pasien pada kasus ini kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang kerokan 

kornea (corneal scrapping) yang menunjukkan hasil bakteri gram (+), serta tidak 

ditemukan adanya hifa jamur. Hasil temuan pemeriksaan penunjang yang tidak 

sesuai atau mendukung dengan gambaran klinis dapat menunjukkan adanya 

beberapa interpretasi. Hal tersebut dapat disebabkan adanya hasil pemeriksaan 

klinis yang kurang tepat atau adanya faktor-fakor yang mempengaruhi hasil temuan 

pemeriksaan penunjang, dalam hal ini pemeriksaan apus kornea. 

 Pemeriksaan ulkus kornea dapat dilakukam pada beberapa sampel antara lain 

swab kelopak mata, konjungtiva, kerokan kornea, lensa kontak (beserta wadah 

 
 

A B 

Gambar 3.1. Perbandingan presentasi klinis pada ulkus : A. jamur, B. bakteri 

                      Dikutip dari: Mannis, Mark, dkk.2 
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penyimpanan dan cairannya), dan hipopion melalui parasentesis segmen anterior. 

Sampel yang paling akurat dan pemeriksaan utama untuk dasar diagnosis dan 

tatalaksana ulkus adalah kerokan kornea atau corneal scrapping. Sebelum 

dilakukan pemeriksaan kerokan kornea ini, sebaiknya pasien tidak dalam kondisi 

mendapatkan pengobatan antibiotik agar tidak mempengaruhi hasil.7-9 

  Pengambilan spesimen apus kornea dapat dilakukan dengan menggunakan 

bisturi no.15 atau jarum no.26 atau spatula Kimura. Hasil apus akan diletakkan pada 

objek glass untuk pewarnaan gram, KOH (potassium hidroksida), dan pewarnaan 

optional lainnya seperti pewarnaan Giemsa atau Calcoflour. Apabila direncanakan 

untuk pemeriksaan kultur maka daapt disiapkan juga agar plate misalnya Blood 

agar, chocolate agar, Potato dextrose agar, Saboraud agar sesuai mikroorganisme 

yang ingin akan dibiakkan. Prosedur didahului dengan pemberian topikal anestetik 

sebanyak dua tetes di fornix inferior.10,12,13 

 

 

Gambar 3.2. Kerokan kornea dan debridement pada ulkus kornea jamur 

                                 Dikutip dari: Prajna, Lalita, dkk.6 

  

 Teknik pengambilan spesimen perlu memperhatikan beberapa poin, yaitu 

pertama apus dapat dilakukan dimulai pada kedua sisi tepi ulkus ke arah tengah 

ulkus, dan sebaiknya menghindari area yang mengalami penipisan untuk mencegah 

perforasi. Beberapa jenis bakteri, misalnya spesies Moraxella, kerokan dapat 

dilakukan pada dasar ulkus dimana terdapat mikroba dalam jumlah banyak. Ujung 

bisturi atau jarum yang tajam harus menghadap ke luar ulkus atau searah tangensial 

dari ulkus. Pergerakan bisturi atau jarum juga harus searah dan tidak terkontaminasi 

dengan jaringan kulit, konjungtiva, palpebra, maupun silia.9,11,12  
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 Terdapat beberapa kesulitan yang dapat dihadapi saat melakukan kerokan 

kornea yang dapat mempengaruhi hasil. Pertama, apabila ulkus berukuran kecil 

atau ulkus nonsuppuratif sehingga materi kerokan kornea tidak mencukupi untuk 

analisa mikrobiologi. Kasus keratitis atau ulkus dengan komplikasi keratolisis atau 

descemetocele atau stromal keratitis yang dalam, dibutuhkan instrument tambahan 

misalnya bisturi khusus atau trephine ukuran kecil untuk mendapatkan sampel yang 

cukup. Apabila kondisi epitel masih intak, debridement epitel juga diperlukan agar 

kerokan mendapatkan sampel yang baik. Ulkus kornea jamur dengan pigmentasi 

juga sebaiknya dilakukan debridement terlebih dahulu agar sampel kerokan yang 

didapat cukup dan meningkatkan penetrasi medikamentosa.8,9,12 

 

  

Gambar 3.3. Kerokan kornea dari tepi dan dasar ulkus 

                                                      Dikutip dari: Maharana, dkk.12 

  

 Hasil negatif pada kerokan kornea atau hasil yang tidak sesuai dengan gambaran 

klinis dapat diinterpretasikan sebagai temuan yang negatif dalam arti tidak ada 

mikroba tersebut dalam ulkus. Hasil yang negatif juga dapat merupakan suatu hasil 

false-negative, yang dapat disebabkan oleh beberapa kondisi yaitu, penggunaan 

antibiotik atau obat-obatan sebelumnya, kerusakan mekanik pada dinding sel epitel 

kornea, jumlah spesimen yang tidak mencukupi atau rusak, handling sampel yang 

kurang tepat, teknik pewarnaan yang kurang baik, paparan panas berlebihan saat 

fiksasi spesimen, dan kesalahan dalam pemeriksaan laboratorium beserta 

interpretasinya.8,10,12 

 Spesimen yang didapat dari kerokan kornea akan diapus pada objek glass sesuai 

dengan pewarnaan yang direncanakan. Pemeriksaan mikrobiologi jamur 
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memerlukan spesimen yang diapus tipis pada objek glass, kemudian menggunakan 

pewarnaan KOH. Pewarnaan KOH adalah jenis pewarnaan yang sering digunakan, 

selain dapat juga menggunakan pewarnaan lainnya seperti pewarnaan calcofluor-

white. Pemeriksaan bakteri bertujuan membedakan antara bakteri gram positif dan 

negative berdasarkan reaksi terhadap pewarnaan gram. Metode pewarnaan gram 

juga dapat dipengaruhi faktor yang mengarah pada hasil false-negative misalnya 

jumlah organisme rendah pada spesimen, sifat bakteri gram-negatif yang lebih sulit 

diidentifikasi, pewarnaan yang kurang adekuat, adanya deposit, partikel karbon, 

talcum powder, sodium klorida, kristal, melanin dan granule, dan pewarnaan 

gentian violet yang mengendap sehingga terlihat sebagai artifak. Pewarnaan gram 

yang lama tidak digunakan dapat menimbulkan pertumbuhan jamur pada media 

pewarna sehingga mengaburkan hasil pemeruksaan dan mengarah pada hasil false-

positive.12-14 

 Berdasarkan anamnesis dan gambaran klinis pasien pada kasus, 

dipertimbangkan pemberian tatalaksana untuk ulkus kornea jamur walaupun hasil 

kerokan korena tidak mendukung. Hal ini mempertimbangkan adanya 

kemungkinan adanya hasil yang false-negatif dengan beberapa penyebab yang 

dapat terjadi. Terapi yang diberikan pada pasien di kasus ini adalah antifungal 

natamisin, ketoconazole, dan juga diberikan antibiotik gatifloxacin berdasarkan 

adanya diagnosis banding ke arah mixed infection yang menunjukkan kemungkinan 

keterlibatan infeksi bakteri. Setelah pemberian terapi selama 1 minggu terlihat 

adanya respon terhadap pengobatan dengan perbaikan gejala edema dan nyeri, 

mengecilnya ukuran ulkus, berkurangnya infiltrat dan hipopion, dan bertambahnya 

kejernihan kornea di sekitarnya.  

 Terapi untuk ulkus sendiri terbagi menjadi terapi medikamentosa dan surgical. 

Terapi medikamentosa bergantung pada mikroorganisme penyebab dengan 

pertimbangan klinis dan hasil pemeriksaan penunjang, meliputi antibiotik, 

antifungal, antiameboid, dan antiviral, baik melalui pemberian melalui rute topikal 

atau sistemik tergantung pada keparahan ulkus dan fase ulkus saat pasien datang 

memeriksakan diri. Obat-obatan lainnya seperti kortikosteroid atau siklopegik juga 

dapat diberikan tergantung kondisi pasien. Beberapa pilihan tindakan operasi untuk 
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penanganan ulkus juga dapat dilakukan terutama apabila terjadi perforasi, yaitu 

cyanoacrylate glue, amniotic membrane transplant, penetrating keratoplasty, dan 

deep anterior lamellar keratoplaty.1,2,5 

 Pasien pada kasus di atas kemudian kontrol kembali dengan adanya perbaikan 

pada gejala dan gambaran klinis. Respon terhadap pengobatan pada pasien kasus 

ini dapat dipantau dengan melakukan pemeriksaan penunjang untuk memastikan 

tatalaksana sudah sesuai atau memerlukan perubahan. Pasien dapat disarankan 

melakukan pemeriksaan kerokan kornea ulang atau kultur untuk memastikan 

mikroorganisme penyebab. Pemeriksaan penunjang lainnya untuk pemeriksaan 

ulkus kornea jamur atau pemantauan respon terhadap terapi juga tersedia, antara 

lain mikroskop confocal, biopsy, PCR (polymerase chain reaction), dan kultur 

resistensi antibiotik. Prognosis pasien ini dubia berdasarkan sifat dan gambaran 

klinis ulkus kornea jamur yang cenderung cukup berat, tetapi cukup memberikan 

respon terhadap pengobatan yang diberikan. 

 

IV. Simpulan 

 Pasien dengan keluhan yang mengarah pada kecurigaan ulkus kornea termasuk 

ulkus kornea jamur memerlukan penegakan diagnosa yang menyeluruh mulai dari 

anamnesis, pemeriksaan dan pemeriksaan penunjang. Gambaran klinis sebaiknya 

dikonfirmasi dengan pemeriksaan penunjang, antara lain pengambilan sampel 

kerokan kornea untuk pemeriksaan mikrobiologi. Apabila hasil pemeriksaan tidak 

mendukung gambaran klinis, perlu dipertimbangkan dan dicari apakah memang 

disebabkan karena tidak adanya mikroorganisme pada spesimen sehingga 

menimbulkan hasil yang negatif atau adanya faktor lain yang menyebabkan hasil 

menjadi false-positive atau false-negative. Tatalaksana kemudian diberikan 

berdasarkan diagnosa yang didapatkan dari gambaran klinis dan hasil pemeriksaan 

penunjang tersebut. Pemantauan respon terhadap terapi melalui pemeriksaan 

penunjang termasuk kerokan kornea ulang dapat terus dikerjakan selama 

pemantauan dan kontrol, sehingga tatalaksana yang diberikan sesuai dan 

memberikan hasil yang baik. 
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