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ABSTRACT 

Introduction : Fungal corneal ulcer with hypopyon is a serious corneal infection wich 

can lead to blindness. Fungal corneal infection often follow trauma, herbal or  

immunosuppressant topical agent. Management of corneal ulcer in  fungal keratitis 

with hypopyon often require multimodal therapy including pharmacological 

intervention and surgical.  

Purpose : To report management of corneal ulcer in fungal keratitis with hypopyon.  

Case report : A case of 60 year-old male who presented with chief complaint of blurry 

vision and pain in the right eye since 1 month earlier. There is a history of  scratching 

the left eye with bare hand after working with woods. He complaint of whitish plaque 

in the center part of the right eye since one week earlier. He had been treated by an 

ophthalmologist with eye drops in red and yellow label. Visual acuity of right eye was 

hand movement and left eye was 0.05. Slit lamp examination revealed a whiteish 

infiltration with central thinning, feathery edge in the central cornea, and hypopion. 

Microbiological examination of corneal scrapping showed full filamentous hyphae in 

all visual field. This patient was diagnosed as fungal corneal ulcer with hypopion. 

Treatment was started with corneal debridement, natamycin 5% eye drop every hour, 

ketoconazole 300 mg tablet twice a day, artificial tears eye drop every hour, timolol 

maleate 0,5% and cyclopentolate 1% eye drop three times a day. A week after treatment 

the density of  infiltrate, ulcer size and hypopyon did not show any improvement. The 

patient was planned to underwent COA wash out, ulcer debridement, single layer 

amnion patch graft and intracameral injection of fluconazole, another topical and oral 

medication was continued until 1 week follow up. After 1 week of follow up, the 

hypopyon reoccur without ulceration in corneal surface. 

Conclusion : Management of corneal ulcer in fungal keratitis with hypopion requires 

multiroute of therapy combined with surgical procedure. The mainstay therapy are 

combining topical, systemic and targeted therapy of antifungal agents with surgical 

procedure including debridement of the plaque, COA wash out and corneal 

transplantation. 
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I. Pendahuluan 

     Ulkus kornea jamur merupakan salah satu kegawatdaruratan pada mata karena 

menimbulkan kerusakan kornea yang menyebabkan kebutaan. Insidensi ulkus kornea 

akibat infeksi jamur cukup tinggi di negara tropis dan negara dengan sosio-ekonomi 

rendah. Jumlah pria muda yang mengalami infeksi jamur pada mata lebih tinggi 

dibandingkan wanita. Diagnosis dini dan penatalaksanaan dengan tepat dapat 

memperbaiki prognosis dari ulkus kornea jamur termasuk ketajaman penglihatan pasca 

ulkus. 1,2 

   Perjalanan klinis infeksi jamur pada mata seringkali berjalan lambat dan progresif. 

Sebagian besar pasien dengan ulkus jamur memiliki Riwayat trauma atau penggunaan 

obat- obatan tetes herbal dan obat- obatan imunosupresan. Jamur menginvasi 

permukaan intraokular yang telah mengalami defek sebelumnya untuk kemudian 

menyebabkan nekrosis dari stroma dan menembus membran Descemet. Infeksi jamur 

berat menyebabkan reaksi peradangan endotel berupa  hipopion kental seperti keju 

pada bilik depan mata.1,3 

     Gambaran klinis dari ulkus kornea jamur sangat bergantung dari jenis jamur yang 

menginfeksi dan cukup sulit dibedakan dengan ulkus kornea bakteri. Defek epitel 

kornea hingga stromal dengan batas tidak tegas berbentuk seperti bulu dengan infiltrate 

putih- keabuan dapat disertai dengan lesi satelit seringkali dianggap gambaran umum 

dari ulkus jamur. Infeksi jamur tertentu memberikan gambaran ulkus dengan pigmen 

kecoklatan, tetapi lainnya tidak.1,3,4 

    Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosis ulkus 

kornea jamur dapat menggunakan spesimen yang berasal dari kerokan kornea, biopsi 

kornea, maupun cairan hipopion pada bilik depan mata. Specimen kemudian diwarnai 

dengan KOH 10% , pewarnaan gram, maupun giemsa. Kultur spesimen dilakukan pada 

blood agar dan Saborroud’s dextrose agar. Pemeriksaan PCR merupakan pemeriksaan 

dengan sensitivitas tinggi 1,4 



     Penatalaksanaan ulkus kornea jamur meliputi manajemen secara farmakologis dan 

tindakan pembedahan. Managemen farmakologis diantaranya adalah pemberian 

antimikosis topikal, antimikosis oral, dan atau injeksi antimikosis intraokular; baik 

injeksi intrastromal maupun intracameral. Tindakan pembedahan perlu 

dipertimbangkan pada kondisi ulkus kornea yang luas, eksudat endotelial dan fibrin 

yang banyak pada bilik depan mata, atau ulkus kornea dengan ancaman perforasi. 

Tindakan pembedahan yang dapat dilakukan pada ulkus kornea jamur diantaranya  

debridement ulkus, pembilasan bilik mata depan, tindakan penambalan baik dengan 

cyanoacrylate glue, transplantasi membran amnion atau keratoplasti.5,6 

     Laporan kasus ini akan membahas mengenai penatalaksanaan ulkus kornea jamur 

dengan hipopion. Tujuan penulisan laporan kasus ini adalah untuk melaporkan dan 

memahami penatalaksanaan ulkus kornea jamur dengan hipopion. Pemahaman tentang 

gejala klinis dan penatalaksanaan ulkus kornea jamur berguna dalam praktik klinis 

sehari-hari untuk diagnosis dini, menatalaksana dengan tepat sesuai pedoman 

tatalaksana, mengurangi progresifitas, dan mencegah komplikasi.  

 

II.  Laporan kasus 

     Seorang laki-laki 60 tahun datang ke poliklinik infeksi dan imunologi Pusat Mata 

Nasional RS Mata Cicendo pada tanggal 22 Juni 2020 dengan keluhan utama terdapat 

plak putih pada bagian tengah mata yang semakin meluas sejak 2 minggu sebelum 

masuk rumah sakit. Mata kanan dirasakan sangat nyeri, silau dan penglihatan menjadi 

buram. Pasien mengalami mata merah, nyeri dan penglihatan buram sejak 1 bulan yang 

lalu setelah kelilipan debu saat pasien sedang memotong kayu. Pasien kemudian 

mengucek matanya dengan tangan yang masih kotor.   

     Pasien sudah berobat ke dokter spesialis mata  tiga minggu yang lalu diberi 2 macam 

obat tetes mata akan tetapi pasien lupa nama dan kemasan obatnya. Pasien 

menggunakan obat tetes mata teratur selama satu minggu tetapi tidak ada perbaikan. 

Pasien kemudian berobat ke RS Mata Cicendo poli infeksi dan imunologi.   

 



 

     Pemeriksaan fisik umum tidak didapatkan kelainan. Pemeriksaan oftalmologis 

didapatkan visus mata kanan 1/300, visus mata kiri 0.05. Tekanan intraokular palpasi 

pada mata kanan meningkat, sedangkan mata kiri normal. Palpebra tampak 

blefarospasme. Konjungtiva tampak injeksi siliar. Kornea tampak edema, ditemukan 

dry infiltrate berwarna putih dengan feathery edge di stroma bagian sentral kornea mata 

ukuran 4 mm x 3,5 mm. Bilik mata depan tampak hipopion berbentuk kubah dengan 

ukuran 3,5 mm berwarna putih keabuan, dengan kedalaman Van Herrick grade III, flare 

dan sel  sulit dinilai. Pupil, iris, dan lensa sulit dinilai.   

 

 

Gambar 1. kondisi mata pasien saat kontrol ke poliklinik infeksi tanggal 22 mei 2020. 

 

     Pemeriksaan segmen anterior dan segmen posterior mata kiri dalam batas normal. 

Kerokan kornea mata kanan dilakukan dengan hasil pewarnaan gram didapatkan hasil 

ditemukan bakteri gram positif coccus susunan satu-satu 1-2/LPB, leukosit 5- 10/LPB. 

Hasil pemeriksaan KOH ditemukan hifa jamur bersepta dan berspora, hifa penuh per 

lapang pandang. Hasil pewarnaan Giemsa tidak ditemukan acanthamoeba. Pasien 

didiagnosis dengan ulkus kornea dengan hipopion OD et causa jamur dengan 

differensial diagnosis infeksi campuran dengan bakteri dan suspek glaukoma sekunder 

OD  berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan penunjang. Pasien diberi 

pengobatan  fluoroquinolon tetes mata 8 kali sehari, Natamycin 5% tetes mata tiap jam, 

siklopentolat 1% tetes mata tiga kali sehari , air mata artifisial tetes tiap jam, timolol 



maleate 0,5% dua kali sehari dan ketokonazol tablet 2x300 mg. Pasien dianjurkan 

untuk melakukan pemeriksaan USG mata dan kontrol ke poliklinik infeksi dan 

imunologi satu minggu yang akan datang.  

     Pasien Kontrol tanggal 29 mei 2020 ke poliklinik paviliun RS Mata Cicendo. Pasien 

mengeluhkan mata kanan masih nyeri dan  penglihatan masih buram. Pemeriksaan 

oftalmologis didapatkan visus mata kanan 1/300, visus mata kiri 0,05. Tekanan intra 

okular palpasi mata kanan meningkat dan mata kiri normal. Palpebra tampak 

blefarospasme. Konjungtiva tampak injeksi siliar. Kornea tampak edema dengan ulkus 

berukuran 3 x 4 cm. bilik mata depan tampak hipopion ukuran 4 mm berwarna putih 

keabuan, dengan kedalaman, flare dan sel sulit dinilai. Pupil, iris dan lensa sulit dinilai. 

Pemeriksaan segmen anterior dan segmen posterior mata kiri dalam batas normal. 

Pasien belum melakukan pemeriksaan USG dikarenakan alasan biaya. Pasien 

didiagnosis dengan ulkus kornea OD et causa jamur dan glaukoma sekunder OD Pasien 

diberi pengobatan  fluoroquinolon tetes mata 8 kali sehari, Natamycin 5% tetes mata 

tiap jam, siklopentolat 1% tetes mata tiga kali sehari , air mata artifisial tetes tiap jam, 

timolol maleate 0,5% dua kali sehari dan ketokonazol tablet 2x300 mg. pasien kembali 

disarankan melakukan USG untuk melihat kondisi segmen posterior bola mata. Pasien 

direncanakan tindakan debridement ulkus dengan wash out COA, serta transplantasi 

membran amnion (AMG) dan pemberian fluconazole intrakameral dalam anestesi 

umum. Pasien menolak tindakan dikarenakan alasan biaya dan meminta berobat jalan 

dan obat diteruskan. Pasien dianjurkan kontrol ke poliklinik infeksi dan imunologi satu 

minggu yang akan datang.  

     Pasien datang kembali pada tanggal 2 juni 2020 ke poliklinik paviliun. Pasien 

mengeluhkan nyeri mata kanan bertambah dan penglihatan belum membaik. 

Pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus mata kanan 1/300, visus mata kiri 2/60. 

Tekanan intra okular dengan NCT didapatkan mata kanan 34 dan mata kiri 14. Palpebra 

tampak blefarospasme. Konjungtiva tampak injeksi siliar. Kornea tampak edema 

dengan ulkus berukuran 3 x 4 cm. Bilik mata depan tampak hipopion berbentuk kubah 

yang semakin bertambah berwarna putih keabuan, dengan kedalaman, flare dan sel 



sulit dinilai. Pupil, iris dan lensa sulit dinilai. Pemeriksaan segmen anterior dan segmen 

posterior mata kiri dalam batas normal.  

     Pasien membawa hasil USG yang menunjukkan kekeruhan ringan pada segmen 

posterior bola mata akibat fibrosis vitreus, tidak ditemukan tanda- tanda endofthalmitis.  

Pasien didiagnosis dengan ulkus kornea OD et causa jamur dan glaukoma sekunder 

OD. Pengobatan   fluoroquinolon tetes mata 8 kali sehari, Natamycin 5% tetes mata 

tiap jam, siklopentolat 1% tetes mata tiga kali sehari , air mata artifisial tetes tiap jam, 

timolol maleate 0,5% dua kali sehari dan ketokonazol tablet 2x300 mg diberikan pada 

pasien dan direncanakan tindakan debridement ulkus dengan wash out COA, serta 

AMG dan pemberian fluconazole intracameral dalam anestesi umum.  Pasien 

menyetujui rencana tindakan dan berencana mengurus BPJS untuk pembiayaan 

tindakan operasi dan rawat inap. 

 

  

Gambar 2. Kondisi mata pasien saat pemeriksaan tanggal 3 juni 2020 ( pre-operasi). 

 

     Pasien datang ke poli infeksi dan imunologi RSM Cicendo setelah mengurus BPJS 

tanggal 3 juni 2020. Pasien masih mengeluhkan mata nyeri, dan penglihatan yang 

buram. Pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus mata kanan 1/300, visus mata kiri 

3/60.Tekanan intra okular dengan palpasi didapatkan tekanan mata kanan meningkat 

dan mata kiri normal. Palpebra tampak blefarospasme. Konjungtiva tampak injeksi 

siliar. Kornea tampak edema dengan ulkus berukuran 4 x 3,5 mm, fluoresens test (+) 

dan seidel test (-). Bilik mata depan tampak hipopion berbentuk kubah berwarna putih 

keabuan berukuran 5 mm dengan banyak fibrin. Kedalaman COA, flare dan sel sulit 



dinilai. Pupil, iris dan lensa sulit dinilai. Pemeriksaan segmen anterior dan segmen 

posterior mata kiri dalam batas normal. Pasien didiagnosis dengan ulkus kornea OD et 

causa jamur dan glaukoma sekunder OD Pengobatan  fluoroquinolon tetes mata 8 kali 

sehari, Natamycin 5% tetes mata tiap jam, siklopentolat 1% tetes mata tiga kali sehari 

, air mata artifisial tetes tiap jam, timolol maleate 0,5% dua kali sehari dan ketokonazol 

tablet 2x300 mg diteruskan. pasien dijadwalkan tindakan debridement ulkus dengan 

wash out COA, serta penambalan AMG dan pemberian fluconazole intracameral dalam 

anestesi umum.   

     Pasien dioperasi tanggal 5 Juni 2020. Tindakan yang dilakukan sesuai dengan 

rencana, yaitu dilakukan debridement ulkus disertai wash out bilik depan mata serta 

transplantasi membran amnion pada daerah ulkus, kemudian diinjeksikan fluconazole 

intracameral dengan dosis 25mcg/0.1ml. Kultur resistensi dari cairan hipopion telah 

dilakukan, hasil didapatkan 7 hari kemudian.   

 

   

Gambar 3. Kondisi mata satu hari post operasi  

 

     Pemeriksaan oftalmologis satu hari pasca operasi, didapatkan visus mata kiri 1/300 

dan mata kanan 0,06, tekanan bola mata dengan palpasi normal, blefarospasme, injeksi 

siliar pada konjungtiva bulbi, edema kornea, graft intak, jahitan intak, BCL terpasang 

pada mata kanan. Bilik mata depan Van Herrick grade III, flare/ cell sulit dinilai, 

hipopion tidak ada. Pupil, iris dan lensa sulit dinilai. Pemeriksaan oftalmologi pada 

mata kiri dalam batas normal. Pasien mendapatkan terapi anti jamur topikal Natamycin 

5% satu tetes per jam OD, levofloxacin tetes mata enam kali OD,  siklopentolat 1% 



tetes mata tiga kali OS, air mata buatan satu tetes per jam OS, serta  ketokonazol dua 

kali 300 mg per oral dan analgetik asam mefenamat tiga kali 500mg. Pasien disarankan 

rawat jalan dan kontrol ke poliklinik infeksi dan imunologi satu minggu yang akan 

datang. 

     Pasien kontrol 1 minggu post operasi  tanggal 11 Juni 2020. Pasien mengeluh 

pandangannya masih buram, mata masih merah dan terasa kembali nyeri. Pemeriksaan 

oftalmologis satu hari pasca operasi, didapatkan visus mata kiri persepsi cahaya ke 

segala arah dan mata kanan 0,08, tekanan bola mata dengan palpasi normal, 

blefarospasme, injeksi siliar pada konjungtiva bulbi, edema kornea, graft intak, jahitan 

intak, BCL terpasang pada mata kanan. Bilik mata depan plak hipopion setinggi 4 mm 

disertai koagulum, kedalaman COA sulit dinilai. Pupil, iris dan lensa sulit dinilai. 

Pemeriksaan oftalmologi pada mata kiri dalam batas normal.  

 

   

Gambar 4. Perbandingan kondisi mata pre operasi, satu hari post-operasi dan satu minggu 

post-operasi  

     Hasil pemeriksaan kultur specimen hipopion menunjukkan mikroorganisme jamur 

Aspergillus spp. Pasien mendapatkan terapi anti jamur topikal Natamycin 5% satu tetes 

per jam OD, levofloxacin tetes mata enam kali OD,  siklopentolat 1% tetes mata tiga 

kali OS, air mata buatan satu tetes per jam OS, serta  ketokonazol dua kali 300 mg per 

oral serta analgetik asam mefenamat tiga kali 500 mg. Pasien disarankan rawat jalan 

dan kontrol ke poliklinik infeksi dan imunologi satu minggu yang akan datang.  



   

Gambar 5. Hasil kultur jamur berdasarkan identifikasi morfologi dan struktur mikroskopis 

jamur 

 

III Diskusi 

     Ulkus kornea jamur merupakan salah satu kegawatdaruratan pada mata karena 

menimbulkan kerusakan serius yang menyebabkan kebutaan. Perforasi kornea dapat 

terjadi pada  50% dari ulkus kornea jamur. Perforasi kornea merupakan komplikasi 

serius yang dapat mengakibatkan kerusakan yang menetap dan risiko kehilangan fungsi 

penglihatan. Defek epitel yang luas, kedalaman infiltrat, serta jumlah jamur yang 

ditemukan pada kerokan kornea merupakan faktor resiko dari terjadinya perforasi 

kornea pada ulkus kornea jamur. Diagnosis dini dan penatalaksanaan yang tepat dapat 

memperbaiki prognosis dari ulkus kornea jamur dan mencegah kejadian perforasi 

kornea pada pasien.1,7 

     Beberapa jenis jamur diketahui dapat menimbulkan kerusakan pada mata. Thomas 

dkk meneliti jamur-jamur yang menyebabkan kerusakan pada mata dan 

mengelompokannya kedalam 4 kategori utama dengan satu kategori jamur lainnya, 

yaitu  [1] Hyaline filamentous fungi [2]Dematiaceous fungi [3] Yeasts and zygomycetes 

[4] Thermally dimorphic fungi [5] Fungi of uncertain classification.  Hyaline 

filamentous fungi- banyak ditemukan pada tanah, air, saluran air, dan tumbuh-



tumbuhan yang membusuk. Jamur ini tumbuh pada lingkungan lembab dan kotor. 

Contoh jamur golongan ini adalah Fusarium and Aspergillus; sering menyebabkan 

kerusakan pada mata termasuk keratitis dan endoftalmitis. Dematiaceous fungi  adalah 

jamur dengan hifa berpigmen gelap. Karakteristik dari infeksi jamur golongan ini 

adalah pigmentasi cokelat atau kehitaman pada infiltrat kornea. Yeasts Candida – 

adalah kelompok jamur yang menghasilkan ragi atau kapang. Jamur yang termasuk ke 

dalam kelompok jamur ini adalah spesies Candida albicans, C.parapsilosis, 

C.guilliermondii, Cryptococcus neoformans, Zygomycetes, dan Rizhopus. Thermally 

dimorphic fungi seringkali menyebabkan lesi di kelopak mata dan konjungtiva, uveitis 

anterior granulomatosa, episkleritis, endofthalmitis serta infeksi orbita, tetapi jarang 

menyebabkan keratitis. Contoh dari jamur golongan ini adalah Paracoccidioides spp, 

Coccidiodes immitis, Blastomyces dermatitidis, Sporothrix schenckii, serta 

Histoplasma spp. Kelompok terakhir adalah jamur- jamur yang tidak termasuk dalam 

empat klasifikasi sebelumnya. Jamur- jamur yang diklasifikasikan dalam kelompok 

terakhir diantaranya adalah Pneumocystis carinii, Rhinosporidium dan Pythium 

insidiosum yang memiliki gambaran seperti Zygomycetes dan menyebabkan keratitis 

berat dan selulitis orbita.1, 4 

     Beberapa penelitian di India menyebutkan Jamur berfilamen merupakan kelompok 

jamur patogen utama yang menyebabkan penyakit di seluruh dunia. . Fusarium dan 

Aspergillus adalah jenis jamur yang paling sering menyebabkan keratitis jamurJenis 

jamur yang sering ditemukan di Asia dan Afrika diantaranya adalah jamur Fusarium, 

Aspergillus and Dematiaceous, sedangkan di Amerika, Fusarium merupakan patogen 

kornea yang utama, disusul oleh Aspergillus dan Candida. Berbeda halnya dengan 

India, fungal keratitis akibat Candida jarang ditemukan.1,8,9 

     Penyebab infeksi kornea pada pasien dalam kasus ini adalah jamur dari kelompok 

Aspergilus spp. Sesuai dengan data epidemiologi, Aspergillus sering dijumpai di Asia. 

Keterangan yang didapat dari anamnesis, terdapat riwayat trauma pada mata disertai 

kontak dengan debu dari kayu basah yang besar kemungkinan lembab dan kotor. Media 

tersebut cocok untuk pertumbuhan jenis jamur Aspergillus.  



     Perjalanan klinis infeksi jamur pada mata seringkali berjalan lambat dan progresif. 

Pasien dengan ulkus kornea jamur biasanya memiliki riwayat trauma pada mata akibat 

tanaman, kontak dengan tanah, penggunaan lensa kontak, penggunaan kortikosteroid, 

obat- obatan herbal, imunosupresan, riwayat pembedahan pada mata, atau memiliki 

gangguan kekeringan pada mata.4,8 

     Hasil  anamnesis pada pasien ini ditemukan riwayat trauma pada mata akibat kontak 

dengan debu dari kayu basah yang kemudian dikucek dengan tangan yang kotor sekitar 

satu bulan yang lalu. Keluhan awalnya berjalan lambat hanya berupa rasa gatal dan 

pedih disertai mata merah. Bintik putih di tengah mata disertai rasa sakit dan pandangan 

buram ditemukan 2 minggu kemudian yang membuat pasien kemudian berobat ke 

dokter spesialis mata terdekat.  

      Pathogenesis dari ulkus kornea jamur meliputi invasi jamur  pada permukaan epitel 

yang defek baik akibat trauma maupun pembedahan dan lainnya, kemudian jamur 

menyebabkan nekrosis stroma dan menimbulkan reaksi inflamasi yang hebat. Jamur 

dapat menembus membran Descemet yang intak  sehingga menimbulkan reaksi 

peradangan endotel berupa eksudat yang kaya akan fibrin, nampak sebagai hipopion 

kental seperti keju pada bilik depan mata. Gambaran klinis dari ulkus kornea jamur 

sangat bergantung dari jenis jamur yang menginfeksi dan cukup sulit dibedakan dengan 

ulkus kornea bakteri. Defek epitel kornea hingga stromal dengan batas tidak tegas 

berbentuk seperti bulu dengan infiltrate putih- keabuan dapat disertai dengan lesi satelit 

seringkali dianggap gambaran umum dari ulkus jamur. Infeksi jamur tertentu 

memberikan gambaran ulkus dengan pigmen kecoklatan, tetapi lainnya tidak.1,4,10 

     Gambaran lesi pada pasien ini menunjukkan dry infiltrate berwarna putih dengan 

feathery edge di stroma bagian sentral kornea disertai ulkus  ukuran 4 mm x 3,5 mm. 

Bilik mata depan tampak hipopion berbentuk kubah dengan ukuran 3,5 mm berwarna 

putih keabuan. Gambaran tersebut sesuai dengan gambaran umum keratomycosis yang 

dijelaskan dalam literatur. 

    Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosis ulkus 

kornea jamur dapat menggunakan spesimen yang berasal dari kerokan kornea, biopsi 



kornea, maupun cairan hipopion pada bilik depan mata. Specimen kemudian diwarnai 

dengan KOH 10% , pewarnaan gram, maupun giemsa. Kultur spesimen dilakukan pada 

blood agar dan Saborroud’s dextrose agar. Pemeriksaan penunjang yang bersifat non-

invasif dapat dilakukan menggunakan confocal microscope maupun anterior segment 

optical coherence tomography ( OCT), pemeriksaan ini juga dapat digunakan untuk 

mengevaluasi efektivitas terapi dengan melihat pengurangan sel radang pada kornea, 

jumlah hifa, serta ketebalan dari stroma perifer dan sentral saat penyembuhan ulkus. 

Pemeriksaan PCR merupakan metode diagnostik yang dianggap paling ideal untuk 

keratitis fungal karena hanya membutuhkan sedikit specimen dengan hasil sensitivitas 

pemeriksaan yang tinggi.4,10 

     Pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada pasien ini menggunakan pemeriksaan 

mikrobiologis yang berasal dari kerokan kornea dan kultur dari cairan hipopion. 

Specimen kerokan kornea (22/5/2020)  diwarnai dengan KOH 10%, ditemukan hifa 

jamur bersepta dan berspora dengan hifa penuh per lapang pandang. Pewarnaan gram 

pada specimen kerokan kornea juga menunjukkan bakteri gram positif kokus dengan 

susunan satu- satu sebanyak 1-2/LPB. Hasil kultur specimen cairan hipopion saat 

operasi (5/06/2020) menunjukkan jamur Aspergillus spp tanpa adanya pertumbuhan 

bakteri. Pemeriksaan USG okular (01/06/20) juga dilakukan pada pasien ini dengan 

tujuan menyingkirkan kemungkinan terjadinya endoftalmitis fungal, hasil menunjukan 

tidak ada gambaran endoftalmitis pada segmen posterior mata.  

   Penatalaksanaan ulkus kornea jamur meliputi manajemen secara farmakologis dan 

tindakan pembedahan. Managemen farmakologis diantaranya adalah pemberian 

antimikosis topikal, antimikosis oral, dan atau injeksi antimikosis intraocular; baik 

injeksi  intrastromal maupun intrakameral. Penatalaksanaan infeksi jamur pada kornea 

di Asia Tenggara dapat mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh WHO maupun 

TST study ( Topical, Systemic, and Targeted Therapy protocol).11,12 



 

Gambar 6. Algoritma penatalaksanaan infeksi jamur berdasarkan TST12 Risk Factors, 

Clinical Features, and Outcomes of Recurrent Fungal Keratitis after Corneal 

Transplantation 

 

     Penatalaksanaan medikamentosa untuk ulkus kornea jamur terdiri dari berbagai 

golongan antimikosis.  Klasifikasi antimikosis yang digunakan dalam ulkus kornea 

jamur diantaranya adalah golongan polyene, natamycin, preparat azole, pyrimidine, 

Allylamine, Echinocandins, serta Benzofurans Heterosiklik.5,11 

     Preparat jamur dari golongan polyene memiliki sifat fungisidal.  Preparat yang 

sering digunakan adalah Amphoterycin B, Nystatin, dan Natamycin.  Obat ini berikatan 

dengan ergosterol pada membran sel jamur menyebabkan terbentuknya pori di 

membran sel sehingga mengakibatkan kematian dari sel jamur, kecuali Natamycin.  

Natamycin menghambat pertumbuhan jamur dengan menginhibisi pembentukan asam 

amino dan transport glukosa pada membran sel jamur.2,5,11 

     Natamicyn 5% merupakan preparat jamur topikal dari golongan polyene dengan 

spektrum luas. Natamycin merupakan obat pilihan bagi jamur filamen, efektif 



menghambat pertumbuhan Fusarium dan Aspergilus sp. Natamycin memiliki 

kemampuan menghambat jamur non-filamen seperti Candida sp, dan Trychopiton 

walau efektifitasnya relatif rendah. Natamycin memiliki konsentrasi yang cukup untuk 

mengeradikasi keratitis jamur superfisial, akan tetapi, untuk mencapai konsentrasi yang 

cukup dalam stroma, dibutuhkan pemberian Natamycin yang lebih sering yaitu satu 

tetes setiap satu hingga dua jam sekali. Natamycin topikal tidak dapat berpenetrasi 

hingga bilik depan mata, sehingga dibutuhkan terapi jamur dalam bentuk lain untuk 

mencapai konsentrasi terapetik dalam bilik mata depan. Dosis antifungal Natamycin 

dapat diturunkan bergantung pada respons klinis. Pemberian dilanjutkan hingga empat 

minggu dengan frekuensi pemberian empat kali sehari bahkan setelah keratitis 

membaik.11,13 

     Preparat polyene lainnya yang kerap digunakan dalam pengobatan ulkus kornea 

jamur adalah Amphoterycin B. AMB memiliki spektrum luas; efektif terhadap 

Fusarium spp, maupun Cryptococcus dan Candida spp. Preparat tetes mata AMB 

0,15% didapatkan dengan melarutkan AMB parenteral dengan cairan distilasi. 

Kekurangan dari AMB adalah toksisitasnya terhadap kornea yang dapat menyebabkan 

nekrosis dari kornea dan nodul subkonjungtiva. Kombinasi dari pemberian AMB 

topikal dengan fluconazole intrastromal menunjukkan perbaikan dari tingkat 

kesembuhan kornea walaupun lebih inferior dibandingkan dengan pemberian 

fluconazole topikal dibarengi dengan AMB intrastromal.5,10,11 

     Golongan Antimikosis lainnya adalah preparat Azole. Golongan ini memiliki sifat 

fungistatik pada dosis rendah dan fungisidal pada dosis tinggi. Mekanisme kerja 

golongan azole adalah dengan berikatan pada 14α-sterol sehingga menghambat 

pembentukan ergosterol dan mengganggu permeabilitas membran sel jamur. Obat dari 

golongan ini dibagi menjadi dua subkelas yaitu imidazole dan triazole. Obat yang 

termasuk ke dalam golongan imidazole topikal adalah miconazole, clotrimazole, 

econazole dan oxiconazole, sedangkan imidazole sistemik adalah ketoconazole. 

Subkelas triazole topikal diwakili oleh voriconazole, sedangkan triazole sistemik 

diwakili oleh fluconazole, itraconazole, dan voriconazole.5,11 



         Ketoconazole merupakan antimikosis yang efektif dalam mengeradikasi jenis 

jamur dermatofita, dan jamur kapang seperti Candida spp. Ketoconazole memiliki 

efektifitas antifungal rendah terhadap jamur berfilamen seperti Aspergilus dan 

Fusarium spp. Ketokonazol diabsorbsi baik apabla dikonsumsi bersama dengan 

makanan. Literatur menyebutkan bahwa pemberian ketoconazole oral menghasilkan 

konsetrasi intracorneal yang tinggi bahkan hingga 24 jam setelahnya. Dosis 

ketoconazole pada kasus oftalmologi berkisar antara 200- 600mg/hari. Penelitian oleh 

Ishibashi menunjukkan hasil penyembuhan ulkus yang baik pada pemberian 

ketoconazole oral sebagai adjuvant dari  Natamycine topikal, akan tetapi beberapa 

penelitian lainnya menyebutkan tidak terdapat perbedaan outcome yang signifikan 

antara pemberian natamycine dan ketoconazole dengan pemberian hanya natamycine 

topikal saja . Efek samping dari pemberian ketoconazole adalah hepatotoksisitas, 

ginekomastia, dan gangguan saluran pencernaan. Pemeriksaan fungsi liver dan ginjal 

perlu dilakukan setiap dua minggu sekali pemberian ketoconazole.5,10,11 

     Preparat golongan azole lainnya yang sering digunakan adalah itraconazole (ICZ), 

Fluconazole (FCZ), dan voriconazole (VCZ). Preparat ICZ aktif melawan sebagian 

besar jamur Candida spp dan Aspergillus spp, namun memiliki efektifitas rendah 

terhadap Fusarium spp. Preparat ICZ oral menghasilkan konsentrasi intraokular yang 

lebih rendah dibandingkan preparat azole lainnya sehingga tidak dianjurkan untuk 

pengobatan infeksi intraokular.10,11 

     FCZ adalah generasi pertama subkelas triazole yang memiliki penetrasi okular 

terbaik diantara golongan azole lainnya, namun spektrum antifungalnya paling rendah 

dibandingkan subkelas triazole lainnya. Spektrum antifungal dari FCZ meliputi 

Candida spp. Jamur golongan filamentous  menunjukkan resistensi terhadap FCZ. 

Thakar dkk melaporkan respons penyembuhan yang baik pada abses stromal jamur 

dengan pemberian FCZ oral dibandingkan dengan pemberian Natamycin topikal.5,10,11  

     Voriconazole (VCZ) tersedia dalam sediaan oral dan parenteral. VCZ merupakan 

obat yang disarankan oleh FDA untuk mengobati aspergillosis invasive dan infeksi 

refrakter akibat Fusarium spp. Spektrum antifungan VCZ merupakan yang paling luas 



dibandingkan preparat azole lainnya. VCZ juga merupakan obat pilihan pada 

aspergillosis dan candidiasis yang resisten terhadap KCZ, ICZ, dan FCZ. 5,10,11 

    Penatalaksanaan ulkus kornea jamur dengan keterlibatan stroma yang dalam, reaksi 

bilik anterior yang hebat dan keratitis jamur yang membandel ( tidak menujukkan 

respons terhadap terapi setelah 2 minggu pengobatan konvensional), pemberian 

preparat topikal dan oral saja seringkali memberi hasil kurang memuaskan.  Penetrasi 

obat- obatan antimikosis yang sub-optimal ke intraokular diduga menjadi 

penyebabnya. Hal tersebut memicu dilakukannya penelitian targeted therapy yaitu 

dengan menginjeksikan antimikosis langsung ke area infeksi, baik subkonjungtival, 

intrastromal, maupun intrakameral. Tujuan dari terapi target ini adalah memastikan 

konsentrasi obat yang mencapai sumber infeksi cukup untuk mengeradikasi jamur. 

Beberapa preparat yang digunakan untuk target terapi ini adalah AMB, FCZ, dan 

VCZ.1,5  

     Injeksi antimikosis intrastromal dilakukan dengan menyuntikkan obat kedalam 

stroma di setidaknya lima area di sekitar ulkus. Tindakan ini diharapkan dapat 

memberikan depot obat dengan konsentrasi yang cukup untuk berpenetrasi ke dalam 

area infeksi. Injeksi intrastromal memiliki resiko mikroperforasi dari kornea serta dapat 

memperluas area infeksi akibat manipulasi pada jaringan kornea yang sehat di sekitar 

ulkus. Injeksi intrastromal harus dilakukan dalam anestesi peribulbar dikarenakan rasa 

nyeri yang hebat pada tindakan ini. Injeksi intrastromal ulang dapat dilakukan dengan 

jarak tujuh hari dari injeksi sebelumnya.5,11 

     Sama halnya dengan injeksi intrastromal, injeksi intrakameral (IC) juga digunakan 

pada kasus-kasus keratitis fungal yang tidak berespons terhadap terapi konvensional, 

ulkus dengan keterlibatan stroma yang dalam dengan hipopion pada bilik mata depan. 

Injeksi intrakameral dengan AMB dan VCZ menunjukkan hasil yang baik. Beberapa 

penelitian menyatakan ICAMB efektif dalam mempercepat hilangnya hipopion dan 

penyembuhan ulkus, walaupun terdapat penelitian yang menyatakan terapi ICAMB 

saja tidak superior bila dibandingkan pemberian kombinasi preparat topikal dan oral 

pada kasus ulkus kornea dengan hipopion. Dosis dari ICAMB adalah 5-10µg/0,1 ml 



sedangkan dosis untuk ICVCZ adalah 50µg/0.1 ml. Injeksi intraskameral dapat diulang 

setelah 24-72 jam karena obat cepat menurun kadarnya pada pemberian 

intrakameral.5,10,11 

         Penatalaksanaan medikamentosa pada pasien ini mengadaptasi algoritma TST 

dengan modifikasi. Pasien diberikan Natamycin topikal dengan dosis satu tetes setiap 

satu jam dikombinasikan dengan ketoconazole oral dengan dosis 300mg, dua kali 

sehari. Pemberian kombinasi antimikosis oral dan topikal dikarenakan adanya hipopion 

pada bilik depan mata dengan kedalaman ulkus diperkirakan >50% ketebalan stroma. 

Setelah 7-10 hari pentalaksanaan, tidak ditemukan perbaikan yang bermakna pada 

pasien sehingga diputuskan untuk dilakukan pemberian antimikosis intrakameral. 

Preparat VCZ maupun AMB tidak tersedia di RSM Cicendo sehingga antimikosis 

intrakameral yang digunakan adalah FCZ.12,13 

     Terapi pembedahan menjadi pilihan pada pasien- pasien dengan infeksi ulkus jamur 

yang dalam dengan  kegagalan terapi medikamentosa sehingga diduga memiliki 

prognosis buruk. Terapi pembedahan yang dilakukan diantaranya debridement ulkus, 

pembersihan bilik mata depan dari hipopion ( COA wash out) dan transplantasi kornea 

baik dengan penetrating keratoplasty, lamellar keratoplasty, maupun amnion 

membran graft (AMG).6,13 

      Debridemen dari jaringan kornea dapat membantu menghilangkan sebagian jamur 

pada permukaan okular serta membantu penetrasi antimikosis topikal menjadi lebih 

baik ke jaringan intraokular. Kelemahan dari debridemen ulkus adalah mengganggu 

penyembuhan epitel kornea dan merangsang terbentuknya sikatriks akibat kerusakan 

stroma sehingga mengganggu ketajaman penglihatan pada pasien pasca tindakan. 

Penggunaan membran amnion dapat meningkatkan epitelisasi dan memperbaiki dari 

ketajaman penglihatan paska tindakan debridemen pada ulkus jamur. Pembilasan bilik 

mata depan bertujuan untuk membersihkan eksudat endothelial dan  hipopion. 

Tindakan ini disertai injeksi ICAMB dikatakan dapat mengontrol infeksi pada ulkus 

kornea dengan hipopion.5,14 



      Keratoplasti terapetik dapat dilakukan pada periode infeksi akut untuk pasien-

pasien yang menunjukkan respon buruk terhadap terapi farmakologis. Keratoplasti 

juga dilakukan pada pasien dengan ancaman perforasi, dengan tujuan support tektonik. 

Prognosis dari keratoplasti pada ulkus kornea jamur tidak terlalu baik, karena 

transplantasi kornea pada infeksi jamur tidak dapat mengeliminasi seluruh area infeksi. 

Transplantasi kornea pada infeksi jamur hanya bertujuan mengurangi area yang 

terinfeksi dan membiarkan antijamur yang mengeradikasi sisa dari infeksi tersebut.12,14   

      Pasien dalam kasus ini tidak menjalani penetrating keratoplasti dikarenakan tidak 

tersedia donor kornea pada saat ini. Alternatif selain dari keratoplasty dapat dilakukan 

AMG. Penggunaan membran amnion sebagai graft pada ulkus kornea diketahui dapat 

mempercepat penyembuhan luka, mengurangi inflamasi, anti sikatriks dan anti-

angiogenik pada permukaan okular. Membran amnion menghasilkan tissue-inhibitor 

of metalloproteinases (TIMP) dan antagonis IL-1 Untuk menekan inflamasi, serta 

faktor-faktor pertumbuhan yang merangsang pembentukan sel epithelial. Membran 

amnion lapis tunggal digunakan pada ulkus kornea yang tidak terlalu dalam namun 

terdapat penipisan stromal. Penelitian Sheha dkk menyatakan terdapat penurunan nyeri 

dan inflamasi serta perbaikan kondisi epitel dan ketajaman visual pada pasien- pasien 

dengan ulkus kornea infektif yang ditambal dengan membran amnion tunggal.13,14 

     Infeksi jamur seringkali berulang kendati telah menjalani keratoplasti. Pada pasien 

ini kekeruhan kornea pasca transplantasi serta hipopion kembali muncul satu minggu 

pasca operasi walaupun antimikosis oral dan topikal tetap diberikan. Resistensi 

terhadap preparat antifungal, infection load yang tinggi serta kepatuhan dalam 

penggunaan antimikosis dapat menjadi penyebab infeksi jamur menjadi refrakter.  

Kondisi pasien dengan ulkus jamur dan hipopion pada kasus ini memiliki prognosis 

secara ad vitam adalah ad bonam, ad functionam dubia ad malam, ad sanationam : 

dubia ad malam. 1,7,14 

  



IV. Kesimpulan  

     Penatalaksanaan ulkus kornea jamur dengan hipopion memerlukan lebih dari 

sekedar penatalaksanaan secara farmakologis. Penetrasi antimikosis topikal yang 

buruk ke dalam intraokular, spektrum antifungal yang terbatas serta toksisitas dari 

preparat antimikosis menjadikan penatalaksanaan ulkus kornea jamur memerlukan 

kombinasi dari beberapa rute medikamentosa dan tindakan- pembedahan untuk 

mendapatkan outcome yang memuaskan. Kombinasi pemberian antimikosis 

topikal, sistemik dan intraokular sebagai targeted teraphy disertai pembedahan, 

meliputi debridemen ulkus, pembilasan bilik mata depan serta transplantasi dengan 

membran amnion memberikan hasil memuaskan paska operasi, walaupun kejadian 

rekurensi ulkus kornea jamur dengan hipopion tetap tinggi.   
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