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DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF BILATERAL NEUROTROPHIC 
KERATOPATHY IN PATIENT WITH DIABETES MELLITUS 

 
ABSTRACT 
Introduction: Diabetes mellitus (DM) keeps increasing in prevalence followed by 
the increase in its complications, including neuropathy. Neurotrophic keratopathy, 
a less popular complication of DM, turns out to be one of the important early 
findings of diabetic neuropathy. Diabetes mellitus contributed to 10.5% cause of 
neurotrophic keratopathy and being the 4th cause of bilateral neurotrophic 
keratopathy, thus careful examination of cornea and ocular surface is needed in 
order to correctly confirm the diagnosis of diabetic-associated neurotrophic 
keratopathy. 
Purpose: To discuss the diagnosis and management of bilateral neurotrophic 
keratopathy in patient with diabetes mellitus. 
Case Report: A 40-year old male came to Infection and Immunnology Clinic, 
Cicendo Eye Hospital Bandung, with chief complain of blurred vision in both eyes 
for 10 months, accompanied by redness and dryness. Patient was known to have 
poorly controlled DM for 5 years. Ophthalmological examination showed epithelial 
defect and reduced sensibility in both eyes. High level of blood glucose and HbA1C 
supporting the etiology behind the patient’s condition. Patient was diagnosed with 
bilateral neurotrophic keratopathy associated with diabetes mellitus, and treated 
with lubricants, autologous serum and topical antibiotic, in accordance with the 
treatment guideline based on its stage, and also being referred to internist for 
systemic regulation. 
Conclusion: Neurotrophic keratopathy, especially the bilateral one, needs to be 
considered in diabetic patients presenting with epithelial defect. Early diagnosis 
and prompt treatment, both locally and sistematically, are keys for better structural 
and visual prognosis of neurotrophic keratopathy patients. 
Keywords: neurotrophic keratopathy, bilateral keratopathy, diabetic keratopathy 
 
I. Pendahuluan 

Prevalensi diabetes mellitus (DM) di dunia terus mengalami peningkatan, 

dimana data WHO tahun 2014 menunjukkan bahwa DM dialami oleh sekitar 422 

juta penduduk dunia di atas 18 tahun, dengan 96 juta berasal dari Asia Tenggara, 

dan dialami oleh 2% penduduk Indonesia di atas 15 tahun. Neuropati merupakan 

salah satu komplikasi utama pada penderita DM, termasuk neuropati pada mata 

yakni retinopati diabetik dan keratopati diabetik. Keratopati neurotropik diabetik, 
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meskipun tidak memiliki tanda khas sebagai komplikasi umum dari DM, dialami 

oleh sekitar 50-70% pasien diabetes.1–4 

Keratopati neurotropik merupakan kondisi hipoestesia atau anestesia pada 

kornea akibat kerusakan saraf trigeminal yang disertai dengan iregularitas epitel 

kornea. Sebuah studi retrospekif oleh Saad dkk. menunjukkan frekuensi keratopati 

neurotropik 11/10.000 dengan berbagai etiologi, dengan DM menyumbang 10.5% 

dari seluruh etiologi. Keratopati neurotropik bilateral ditemukan pada sekitar 5% 

kasus, dengan DM menjadi penyebab ke-4 terbanyak. Keratopati neurotropik 

memiliki spektrum yang cukup luas, terdiri dari perubahan ultrakstruktural dan 

fungsional kornea, dimana penegakkan diagnosis secara dini dan tatalaksana yang 

tepat menjadi faktor yang penting dalam menentukan prognosis pasien.2,3,5 Laporan 

kasus ini bertujuan untuk membahas diagnosis dan manajemen keratopati 

neurotropik bilateral pada pasien dengan diabetes mellitus. 

 

II. Laporan Kasus 

Seorang laki-laki berusia 40 tahun, datang ke Poliklinik Infeksi dan Imunologi 

Pusat Mata Nasional (PMN) RS Mata Cicendo pada tanggal 10 Agustus 2020 

dengan keluhan kedua mata buram perlahan sejak kurang lebih sepuluh bulan 

sebelum masuk rumah sakit, bertambah berat sejak empat bulan dengan keluhan 

seperti tertutup kabut. Keluhan disertai adanya riwayat mata merah, terasa kering, 

dan seperti mengganjal. Riwayat kelilipan atau terkena benda asing disangkal. 

Pasien sebelumnya pernah mengobati sendiri dengan tetesan air bunga korejat 

namun keluhan tidak dirasakan membaik. Pasien kemudian memeriksakan matanya 

pada klinik dokter spesialis mata di Tasikmalaya sebanyak empat kali, kemudian 

dirujuk ke RS Mata Cicendo Bandung karena belum ada perbaikan. Pasien 

memiliki riwayat diabetes mellitus sejak lima tahun dan tidak menjalani kontrol 

dengan rutin, namun masih mengonsumsi obat yang dibeli sendiri. Pasien tidak 

memiliki riwayat hipertensi, alergi, operasi mata sebelumnya, maupun trauma. Saat 

datang, pasien membawa obat tetes mata sodium hialuronat dan air mata buatan 

yang diberikan oleh dokter mata sebelumnya. Pasien bekerja sebagai Satpol PP 

namun menjadi tidak dapat bekerja sejak penglihatan terganggu.  
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Pemeriksaan oftalmologis memberikan hasil visus mata kanan close to face 

finger counting (CFFC) dan visus mata kiri 2/60. Gerak kedua mata normal ke 

segala arah. Tekanan intraokular per palpasi normal pada kedua mata. Pemeriksaan 

lampu celah biomikroskopis pada kedua mata menunjukkan hasil blefarospasme 

dan injeksi silier. Pada kornea kedua mata terdapat edema, tes fluoresensi positif, 

dengan defek epitel berukuran 5x2 mm pada mata kanan dan 2x2 mm pada mata 

kiri disertai neovaskularisasi, dan keratitis pungtata superfisialis (KPS). 

Pemeriksaan sensibilitas kornea menunjukkan adanya penurunan pada kedua mata. 

Kamera okuli anterior (COA) didapatkan Van Herick grade III dengan flare dan sel 

sulit dinilai, disertai adanya iregularitas pupil, sinekia posterior, dan lensa yang 

agak keruh.  

 

Pasien kemudian dilakukan pemeriksaan scraping kornea dengan hasil 

ditemukan bakteri gram-positif kokus susunan dua-dua 1-2/LPB dengan leukosit 

<5/LPB dan epitel 5-10/LPB, tidak ditemukan Acanthamoeba maupun jamur. 

Pasien juga menjalani pemeriksaan laboratorium dengan hasil gula darah sewaktu 

396mg/dl dan HbA1C >15%, serta disarankan melakukan pemeriksaan IgM anti-

                  

Gambar 2.1 Foto klinis pasien pada kunjungan pertama (10 Agustus 2020); terdapat 
defek epitel kornea pada mata kanan (atas) dan mata kiri (bawah). 
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Herpes Simplex Virus (HSV) 1 dan IgG anti-HSV 1. Pasien didiagnosis dengan 

keratopati neurotropik bilateral e.c. DM dd/ suspek infeksi HSV 1 + suspek katarak 

diabetik ODS + DM tipe 2. Pasien diberikan terapi air mata buatan tiap jam, tetes 

mata levofloksasin 6x/hari, dan gel vitamin A palmitat 3x/hari pada kedua mata, 

serta dikonsultasikan pada dokter spesialis penyakit dalam untuk regulasi sistemik. 

Pasien kemudian diminta untuk kontrol satu minggu yang akan datang. 

 

Pasien datang kembali untuk kontrol ke Poliklinik Infeksi dan Imunologi pada 

tanggal 26 Agustus 2020 dengan keluhan mata terasa perih, kemerahan, serta 

pandangan masih buram. Pasien mengaku menggunakan obat-obatan tetes mata 

yang diberikan secara teratur, namun belum sempat berobat ke dokter penyakit 

dalam sehingga belum mengonsumsi obat anti diabetik. Pemeriksaan tajam 

penglihatan pasien memberikan hasil visus mata kanan tetap CFFC dan mata kiri 

menjadi 1/60. Pemeriksaan oftalmologis didapatkan palpebra kedua mata 

blefarospasme dan konjungtiva terdapat injeksi silier. Defek epitel pada mata kanan 

bertambah luas menjadi 6,2x3,2 mm sedangkan pada mata kiri terdapat defek 

multipel dengan ukuran terbesar 2,2x1,2 mm, disertai dengan KPS. Pemeriksaan 

Gambar 2.2 Foto klinis pasien pada kunjungan ke-2 (26 Agustus 2020) 
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sensibilitas kornea masih terdapat penurunan. Pemeriksaan pada kedua mata 

menunjukkan COA dalam batas normal, disertai adanya iregularitas pupil, sinekia 

posterior, dan lensa yang agak keruh. Pasien datang membawa hasil pemeriksaan 

laboratorium dengan IgG anti HSV 1 reaktif dan IgM anti HSV 1 non reaktif.  

Pasien didiagnosis dengan keratopati neurotropik bilateral ec DM + suspek 

katarak diabetik ODS + DM tipe 2. Pasien diberikan terapi tetes mata serum 

autologus tiap jam, tetes air mata buatan tiap jam, tetes mata levofloksasin 6x/hari, 

serta gel vitamin A palmitat 3x/hari untuk kedua mata. Pasien kemudian 

dikonsultasikan ke bagian penyakit dalam dan diberikan terapi pioglitazon 1x15 

mg, glimepirid 1x2 mg, dan metformin 3x5 mg per hari. Pasien diminta untuk 

kontrol seminggu kemudian.  
 

 

 

Tanggal 4 September 2020 pasien kembali datang untuk kontrol. Keluhan mata 

perih sudah berkurang namun keluhan buram dan mata merah masih dirasakan. 

Pemeriksaan tajam penglihatan pada kedua mata masih sama seperti sebelumnya, 

yakni CFFC pada mata kanan dan 1/60 pada mata kiri. Pemeriksaan kornea 

didapatkan perbaikan pada ukuran defek menjadi 2,6 x1,7 mm dan 1,2 x1 mm pada 

Gambar 2.3 Foto klinis pasien pada kunjungan ke-3 (4 September 2020) 
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mata kanan dan mata kiri secara berurutan, disertai dengan KPS dan edema. 

Pemeriksaan segmen anterior lainnya masih didapatkan blefarospasme, injeksi 

silier, iregularitas pupil, sinekia posterior, dan lensa yang agak keruh. Pemeriksaan 

segmen posterior berdasarkan hasil USG didapatkan opasitas vitreous ringan pada 

mata kanan dan hasil normal pada mata kiri. Pasien juga membawa hasil 

pemeriksaan darah dan urin, dengan hasil GDP 431 mg/dL, GD2PP 475 mg/dL, 

keton urin negatif, dan HbA1c masih di atas 15%. Pasien didiagnosis dengan 

keratopati neurotropik bilateral + suspek katarak diabetik ODS + DM tipe 2, dengan 

terapi sama seperti sebelumnya.  
 

III. Diskusi 

Keratopati neurotropik merupakan kondisi yang disebabkan adanya kerusakan 

total atau parsial pada saraf oftalmika, cabang dari saraf kranial trigeminal (CN V1), 

sehingga menyebabkan hipoesthesia atau anesthesia pada kornea. Beberapa 

penyebab keratopati neurotropik di antaranya keratitis herpetika, kondisi 

paskaoperasi keratoplasti, medikasi topikal, serta kondisi sistemik seperti DM.6–8  
 

Gambar 3.1 Gambaran anatomi inervasi pada kornea 
                                                     Dikutip dari: Sheha dkk9 
 

Keratopati neurotropik disebabkan oleh adanya kerusakan ultrakstruktural dan 

fungsional pada kornea, serta disregulasi persarafan. Kornea memiliki inervasi yang 

sangat tinggi, dengan jumlah reseptor ujung saraf bebas sekitar 7000/mm2, 300-600 
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kali lebih banyak dari reseptor di kulit. Inervasi kornea memegang peranan penting 

pada sensitivitas kornea, refleks berkedip, homeostasis permukaan okular, serta 

regulasi penyembuhan luka, yang bertanggung jawab terhadap sistem pertahanan 

kornea. Kondisi hiperglikemia pada pasien dengan DM menyebabkan beberapa 

perubahan struktural pada lapisan air mata dan kornea mulai dari lapisan epitel 

hingga endotel, disregulasi enzimatik, disertai gangguan sensibilitas. Studi 

Kesarwani dkk. menyebutkan bahwa pasien dengan diabetes mellitus memiliki 

abnormalitas pada lapisan air mata baik secara kuantitas maupun kualitas dan 

adanya keratoepiteliopati. Perubahan pada kornea melibatkan kerusakan dan 

penurunan densitas serabut saraf, dan keterlambatan proses penyembuhan luka 

akibat hilangnya neuropeptida berupa nerve growth factors (NGF) seperti insulin-

like growth factor-1 (IGF-1) dan substansi P, sehingga berkontribusi terhadap 

terjadinya keratopati neurotropik diabetik. Neuropati juga menyebkan penurunan 

sensibilitas dan meningkatkan risiko terhadap terjadinya mata kering dikarenakan 

penurunan refleks lakrimasi dan penurunan refleks berkedip, disertai peningkatan 

evaporasi. Disregulasi enzimatik meliputi aktivasi jalur poliol, peningkatan 

advanced glycation end product (AGEs), dan peningkatan stres oksidatif pada 

permukaan kornea. Peningkatan AGE pada kondisi hiperglikemia juga diketahui 

dapat menyebabkan penebalan pada kornea.2,3,10 Dalam laporan kasus ini, pasien 

mengalami kondisi hiperglikemia kronis yang ditandai kadar HbA1c yang sangat 

tinggi di atas 15mg/dL, disertai dengan glukosa darah yang juga tinggi. Kepatuhan 

pengobatan pasien yang kurang baik menyebabkan komplikasi dari DM yang 

dialaminya, dengan menimbulkan manifestasi awal pada mata akibat patogenesis 

yang terjadi pada kondisi hiperglikemia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Manifestasi klinis dari keratopati neurotropik di antaranya adalah defek epitel 

persisten, regenerasi epitel terlambat, dan penurunan sensibilitas kornea, yang dapat 

menyebabkan berkurangnya tajam penglihatan bahkan kebutaan. Berdasarkan 

manifestasinya, keratopati neurotropik dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap 1 

ditandai adanya staining dan iregularitas epitel kornea, disertai opasifikasi ringan, 

edema, dan defek fokal. Tahap 2 ditandai defek epitel persisten yang lebih besar. 

Defek epitel kornea persisten umumnya terletak di bagian sentral atau parasentral 
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dengan tepi lesi yang meninggi berwarna putih keabuan, didasari adanya edema 

stromal. Tahap 3 ditandai stromal melting disertai rasa tidak nyaman, dan dapat 

terjadi infeksi sekunder serta perforasi.4,7,9 Pada pasien tampak defek epitel 

persisten di bagian sentral dan parasentral dengan lesi yang meninggi disertai KPS, 

sehinga pasien digolongkan ke dalam keratopati neurotropik tahap 2. 

 

 
Gambar 3.2 Derajat keratopati neurotropik. (A-B) Iregularitas epitel dan perubahan 

lapisan air mata. (C-D) Derajat 1: Keratopati pungtata. (E-F) Derajat 2: 
Defek epitel persisten. (G-H) Derajat 3: Ulkus dan penipisan stroma. 

 Dikutip dari: Sheha dkk9 
 

Tatalaksana keratopati neurotropik secara umum meliputi lubrikasi topikal, 

antibiotik, patching, lensa kontak, atau pembedahan. Lubrikasi dapat diberikan 

dengan tetes air mata buatan nonpreservatif atau serum autologus. Antibiotik 

topikal dapat diberikan sebagai terapi preventif, sedangkan tetrasiklin sebagai anti-

metalloproteinase dapat dipertimbangkan pada kondisi stromal melting. 
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Pembedahan di antaranya meliputi tarsorafi dan transplantasi membran amnion.  

Alternatif lainnya di antaranya rekombinan human nerve growth factor (rhNGF) 

topikal dan corneal crosslinking (CXL). Beberapa penelitian juga memperlihatkan 

manfaat dari pemberian tetes insulin terhadap reepitelisasi pada keratopati 

neurotropik dengan berbagai patologi. Penelitian pada hewan coba menunjukkan 

bahwa IGF-1 dan substansi P sebagai NGF memiliki peranan untuk membantu 

proses reepitelisasi kornea dan mengembalikan integritas kornea. Etiologi yang 

mendasari terjadinya keratopati neurotropik juga harus diatasi, seperti eliminasi 

agen infeksi atau regulasi kondisi sistemik.6,11,12 Pada pasien ini, terapi awal yang 

diberikan sudah sesuai, yakni pemberian lubrikasi dengan tetes air mata buatan dan 

gel vitamin A, serta serum autologus yang mengandung growth factor. Pasien juga 

diberikan antibiotik topikal dengan tujuan mencegah terjadinya infeksi sekunder 

pada luka. Dalam kurun waktu empat minggu pengobatan, pasien sudah mengalami 

perbaikan terlihat dari ukuran defek yang mengecil, meskipun belum ada kemajuan 

dari tajam penglihatan pasien. 
 

Tabel 3.1 Tatalaksana keratopati neurotropik berdasarkan tahap Mackie 

Tahap Mackie Tatalaksana 
Tahap I Cari etiologi 

Hentikan obat tetes yang bersifat toksik 
Cari faktor yang memperberat  
Lubrikasi 
Matrix metalloprotease inhibitor 
Serum autologus 

Tahap II Matrix regeneration therapy 
Tetes nerve growth factor (NGF) 
Transplantasi membran amnion 

Tahap III Transplantasi membran amnion 
Tatalaksana perforasi kornea (transplantasi membran amnion, 
keratoplasti, corneal gluing, conjunctival flap) 

Dikutip dari: Saad dkk.5 

 

Prognosis dari keratopati neurotropik bergantung pada tahap Mackie, dimana 

tahap yang semakin berat memiliki prognosis yang semakin buruk dan tajam 

penglihatan yang lebih rendah. Diagnosis dini menjadi sangat penting untuk 

memberikan hasil yang lebih baik pada pasien. Laporan kasus pada beberapa pasien 
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dengan keratopati neurotropik diabetik menyebutkan bahwa ulkus atau defek pada 

pasien-pasien tersebut dapat pulih dalam kurun waktu sekitar satu tahun diikuti 

dengan perbaikan visus, meskipun tetap meninggalkan sikatrik. Pada pasien dengan 

DM tipe 1 khususnya, tatalaksana konservatif tidak mampu mengatasi kondisi 

abnormalitas penyembuhan luka akibat DM, sehingga prognosis menjadi lebih 

buruk.4,6,9,11 Pasien pada laporan kasus ini didiagnosis dengan keratopati 

neurotropik derajat 2, dengan prognosis quo ad vitam ad bonam, quo ad functionam 

dubia ad bonam, dan quo ad sanationam dubia ad malam. Secara struktural kornea 

pasien telah mengalami perbaikan, menandakan respon yang cukup baik terhadap 

terapi, namun secara fungsional tajam penglihatan belum membaik. Hal tersebut 

dapat juga dipengaruhi oleh kondisi intraokular lainnya, seperti katarak diabetika, 

dan kondisi sistemik yakni hiperglikemia yang belum tertangani. Kepatuhan terapi 

menjadi hal yang sangat penting dalam mendapatkan keluaran yang baik. Pasien ini 

memiliki riwayat kepatuhan pengobatan kurang baik, khususnya pada tatalaksana 

sistemiknya, sedangkan regulasi sistemik menjadi hal yang penting untuk diatasi 

karena merupakan dasar dari kondisi patologi pada pasien ini. Konseling, informasi, 

dan edukasi yang baik harus diberikan pada pasien guna meningkatkan kepatuhan 

pasien terhadap pengobatan, sehingga diharapkan dapat mendapatkan hasil yang 

terbaik. 

 
IV. Simpulan 

Keratopati neurotropik merupakan kondisi yang harus didiagnosis dan ditangani 

sedini mungkin karena berkaitan dengan prognosis pasien. Diagnosis keratopati 

neurotropik patut untuk dipertimbangkan pada pasien diabetes yang datang dengan 

abnormalitas pada permukaan kornea, dan sebaliknya. Tatalaksana keratopati 

neurotropik secara umum diberikan sesuai dengan derajat keparahannya, meliputi 

lubrikasi, proteksi, dan tatalaksana etiologi. Berbagai pilihan mengenai terapi lain 

yang sedang dikembangkan menunjukkan adanya manfaat pada proses 

penyembuhan keratopati neurotropik, namun penelitian lebih lanjut masih 

diperlukan.   Konseling dan edukasi yang baik dibutuhkan, khususnya pada pasien 

dengan penyakit kronis, agar hasil yang diperoleh dapat optimal.
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