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Management of Vernal Keratoconjunctivitis  

 

ABSTRACT 
Introduction: Vernal keratoconjunctivitis (VKC) is a chronic allergic conjunctivitis 
that is most often seen in young, males. Although the pathophysiology of VKC is 
better understood in recent years, allowing more targeted therapies management 
of these patients can still be very challenging, and complications can occur. 
 Purpose : To report the examination, diagnosis and treatment of vernal 
keratoconjunctivitis. 
Case Series : Case One, 9 years old boy came to clinic with chief complaint of 
whitish nodule in the right eye. The patient also felt itchy, blurred vision, tearing, 
and red eyes since 1 month. From the examination there are papillae in the tarsal 
conjunctiva of both eyes, shield ulcer in the cornea of right eye, and hyperemic of 
bulbar conjunctiva. Diagnosed with Shield Ulcer od right eye ec Vernal 
Keratoconjunctivitis and treated with Fluorometholone eye drop. Patient get better 
outcome in one week follow up. Case two, 11 years old boy with chief complaint of 
recurrence itching and red eyes. There is no complaint in vision. Patient diagnosed 
with Vernal Conjunctivitis of both eyes and treated with Pemirolast Potassium eye 
drop. Both patients educated to avoid the allergenic factors and application of the 
cold compress.  
Result: After one week of the treatment, first patient had better visual aquity of both 
eyes with relieving of the symptoms and second patient also had better clinical 
condition than previous visit with relieving of the symptoms. 
Keywords : vernal keratoconjunctivitis, shield ulcer 
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I. PENDAHULUAN 

 Vernal keratoconjunctivitis (VKC) adalah suatu penyakit mata alergi. VKC 

adalah kondisi peradangan kronis dan bilateral yang paling sering melibatkan 

konjungtiva tarsal superior. Pasien VKC umumnya muda, laki-laki, dan terjadi di 

daerah tropis. Insidensi serta jenis VKC bervariasi tergantung pada area terkenanya. 

Limbal VKC umum terjadi di negara-negara Afrika, sedangkan bentuk palpebral 

sering terjadi di Asia, Eropa dan Amerika. Meskipun VKC umumnya sembuh 

sendiri dan hilang setelah pubertas, beberapa pasien dapat mengalami hilang 

penglihatan karena komplikasi salah satunya adalah Shield Ulcer. Terdapat 

berbagai pilihan terapi VKC dengan menyesuaikan tingkat keparahan serta gejala 

dari pasien. Makalah ini bertujuan untuk membahas tata laksana pada kasus VKC. 
1-3 

II.  LAPORAN KASUS 

 Kasus Pertama,  anak V usia 9  tahun datang ke poli Pediatrik Oftalmologi 

RS Mata Cicendo (RSMC) dengan keluhan utama pasien yaitu mata kanan tampak 

seperti ada lesi putih pada bagian tengah mata. Keluhan dirasakan sejak satu 

setengah bulan sebelum datang ke RSMC. Keluhan disertai dengan kedua mata 

merah yang hilang timbul disertai rasa gatal dan berair sejak dua bulan lalu. 

Umumnya keluhan muncul saat sore hari setelah pasien pulang sekolah atau pulang 

bermain. Keluhan juga sering muncul setiap pasien terkena atau berada di area 

berdebu. Saat ini pasien merasakan seperti ada yang mengganjal di kedua kelopak 

mata bagian atas, pandangan yang buram, dan rasa nyeri pada bola mata.  

 Pasien tidak terdapat riwayat menggunakan kacamata. Riwayat alergi obat 

dan alergi makanan disangkal oleh pasien. Pasien adalah anak pertama dari tiga 

bersaudara. Adik pasien yang berusia 5 tahun juga mengalami keluhan yang serupa. 

Pasien lahir normal di usia 38 minggu dengan berat badan lahir 3 kg. Pemeriksaan 

klinis pasien tanggal 24 Agustus 2020, menunjukkan status generalis dalam batas 

normal. Pemeriksaan oftalmologis pasien didapatkan hasil visus dasar mata kanan 

0,1 tidak maju dengan pinhole dan visus mata kiri 0.5 tidak maju dengan pinhole. 

Gerakan bola mata pada kedua mata baik ke segala arah. Tekanan intraokular 

dengan palpasi adalah normal pada kedua mata. Pemeriksaan segmen anterior 
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kedua kelopak mata kanan terdapat papil di area konjungtiva tarsalis superior dan 

hiperemis. Pada konjungtiva bulbi kedua mata terdapat injeksi siliar. Kornea pada 

mata kanan didapatkan ulkus dengan ukuran 2 mm x 1,5 mm. Sedangkan pada 

kornea mata kiri didapatkan pewarnaan fluoresin yang terwarnai dengan defek 

epitel. Bilik mata depan kedua mata dengan kriteria Von Herick Grade III dan tidak 

ditemukan sel radang . Pupil bulat dan tidak terdapat sinekia di kedua mata. Lensa 

mata jernih dengan pemeriksaan segmen posterior dalam batas normal. 

 
Gambar 1. Tampilan Klinis Mata Kanan dan Kiri Pasien Pertama Menunjukkan Papil pada 

Konjungtiva Tarsal Superior dan Adanya Keterlibatan Kornea 
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 Pasien didiagnosis dengan Shield Ulcer OD et causa Vernal 

Keratoconjunctivitis pelpebral type ODS. Pasien mendapatkan terapi 

Fluorometholone Acetonite 4 tetes pada kedua mata, air mata buatan 1 tetes setiap 

jam pada kedua mata dan edukasi untuk melakukan kompres dingin di kelopak 

mata. Pasien dijadwalkan kontrol kembali satu minggu kemudian.  

 Pasien datang kontrol satu minggu kemudian dengan pemakaian obat yang 

teratur dan rutin dikompres dingin. Orangtua pasien juga mengatakan bahwa pasien 

dijauhi dari faktor pencetus seperti debu.  

 
Gambar 2. Tampilan Klinis Mata Kanan dan Kiri Pasien Pertama saat Kontrol Pertama 

dengan Adanya Tanda-Tanda Penurunan Reaksi Peradangan 
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 Pemeriksaan oftalmologis pasien didapatkan hasil visus dasar mata kanan 

0,25 tidak maju dengan pinhole dan visus mata kiri 0.63 tidak maju dengan pinhole. 

Terdapat papil pada konjungtiva tarsal superior kedua mata. Injeksi siliar pada 

konjungtiva bulbi pada kedua mata berkurang jika dibandingkan dengan 

pemeriksaan pertama. Pada kornea masih didapati ulkus dengan ukuran 2mm x 

1mm pada mata kanan dengan defek epitel pada mata kiri. Pemeriksaan lain lain 

sama dengan pemeriksaan pertama.  

 Pasien didiagnosis dengan Shield Ulcer OD et causa Vernal 

Keratoconjunctivitis pelpebral type ODS. Pasien mendapatkan terapi 

Fluorometholone Acetonite 4 tetes pada kedua mata, Artificial tears 1 tetes setiap 

jam pada kedua mata dan tetap melanjutkan kompres dingin di kelopak mata. Pasien 

dijadwalkan kontrol kembali dua minggu kemudian. 

 Kasus Kedua, Anak S usia 11  tahun datang dengan keluhan utama yaitu 

kedua mata terasa gatal. Keluhan dirasakan sejak 2 bulan yang lalu dan hilang 

timbul. Riwayat keluhan yang sama dirasakan pasien 1 tahun yang lalu. Keluhan 

disertai juga dengan mata merah, gatal dan berair. Orang tua pasien mengatakan 

bahwa sebelumnya sudah sering berobat di dokter umum dan diberikan obat tetes 

kloramfenikol namun tidak membaik. Pasien juga mengeluhkan adanya keluhan 

mengganjal di kelopak mata.  

 Riwayat alergi obat dan alergi makanan disangkal oleh pasien. Pasien lahir 

normal di usia 40 minggu dengan berat badan lahir 2.8 kg. Pemeriksaan klinis 

pasien tanggal 14 Agustus 2020, menunjukkan status generalis dalam batas normal. 

Pemeriksaan oftalmologis pasien didapatkan hasil visus dasar kedua mata 1.0. 

Gerakan bola mata pada kedua mata baik ke segala arah. Tekanan intraokular 

dengan palpasi normal pada kedua mata. Pemeriksaan segmen anterior kedua 

kelopak mata kanan terdapat papil di area konjungtiva tarsalis superior dan 

hiperemis. Pada konjungtiva bulbi kedua mata terdapat injeksi konjungtiva. Kornea 

kedua mata jernih dengan pemeriksaan fluoresin tidak reaktif . Bilik mata depan 

kedua mata dengan kriteria Von Herick Grade III dan tidak ditemukan sel radang . 

Pupil bulat dan tidak terdapat sinekia di kedua mata. Lensa mata jernih dengan 

pemeriksaan segmen posterior dalam batas normal. 
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 Gambar 3. Tampilan Klinis Mata Kanan dan Kiri Pasien Kedua Menunjukkan 

Papil pada Konjungtiva Tarsal Superior dan Hiperemis pada Konjungtiva Bulbi 

 

 Pasien didiagnosis dengan Vernal Conjunctivitis Pelpebral type ODS. 

Pasien mendapatkan terapi Pemirolast Potassium 0.1% dua tetes pada kedua mata, 

Artificial tears 1 tetes setiap jam pada kedua mata dan edukasi untuk melakukan 

kompres dingin di kelopak mata. Pasien dijadwalkan kontrol kembali 3 minggu 

kemudian.  

 Pasien kontrol kembali di poli, dengan keluhan yang sudah mereda. Pasien 

tidak lagi merasakan gatal dan mata merah dan orangtua pasien mengatakan bahwa 

edukasi yang dijelaskan sebelumnya sudah dilakukan yaitu menghindari faktor 
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pencetus dan juga kompres dingin. Obat-obatan pun dipakai dengan teratur. Hasil 

pemeriksaan klinis terdapat gambaran papil pada konjungtiva tarsal superior kedua 

mata namun tidak didapatkan gambaran hiperemis pada konjungtiva bulbi.  

 

III. DISKUSI 

 Vernal keratoconjunctivitis (VKC) adalah jenis penyakit alergi. VKC 

menyebabkan peradangan kronis, bilateral yang paling sering melibatkan 

konjungtiva tarsal superior. Faktor risiko pada pasien muda, laki-laki, tetapi pada 

daerah tropis setara antara laki-laki dan perempuan. Patofisiologi VKC adalah 

infiltrasi konjungtiva oleh sel inflamasi, terutama eosinofil. Meskipun sebelumnya 

VKC dianggap dimediasi IgE,  beberapa jalur imunologi lainnya juga telah terlibat 

yaitu peningkatan jumlah CD4 + T-limfosit yang teraktivasi menunjukkan reaksi 

hipersensitivitas terhadap patogen yang tidak diketahui. Terdapat juga peningkatan 

kadar sitokin inflamasi IL-3, IL-4, dan IL- 5 . Konjungtiva tarsal mengalami 

inflamasi dengan peningkatan produksi mukus akibat degranulasi sel mast dan 

pelepasan histamin B. Pembentukan papila konjungtiva tarsalis karena aktivasi dan 

produksi fibroblast, sedangkan nodul konjungtiva limbal berhubungan dengan 

infiltrasi sel inflamasi. Keratopati pungtata pada kornea terjadi akibat degranulasi 

eosinofil yang toksik terhadap kornea. Inflamasi menyebabkan kerusakan epitel 

kornea dan membentuk makroerosi. Pada pasien pertama  didapatkan papil pada 

konjungtiva tarsal. Hal ini menyebabkan suatu trauma mekanik terhadap kornea 

sehingga menimbulkan ulkus. Kondisi ini terjadi karena suatu reaksi inflamasi yang 

dimediasi mekanisme hipersensitifitas. Sedangkan, pada pasien kedua tidak terjadi 

keterlibatan kornea. 1,,4-6 

 Pasien VKC datang dengan gejala gatal, kemerahan, dan mata berair. Pasien 

juga mengeluhkan pandangan buram, fotofobia dan sensasi benda asing. Tanda-

tanda klinis VKC termasuk reaksi papiler dari konjungtiva tarsal atas, dan  limbus. 

VKC diklasifikasikan sebagai tarsal, limbal, atau campuran berdasarkan lokasinya. 

Karakteristik VKC lainnya termasuk hiperemia konjungtiva bulbar, keluarnya 

sekret dan keterlibatan kornea, termasuk keratitis pungtata superfisial, erosi epitel, 

dan ulkus shield. Tanda klasik dari VKC limbal adalah Trantas dots yang 
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merupakan infiltrasi limfositik konjungtiva limbal. Pasien pertama mengeluhkan 

gejala gejala yang disebutkan diatas disertai adanya lesi putih pada area kornea. 

Pasien didiagnosis sebagai VKC tipe pelpebra dikarenakan terdapat papil hiperemis 

di area konjungtiva tarsalis. Lesi yang terdapat pada kornea adalah Ulkus Shield. 

Tidak terbentuk ulkus pada pasien kedua. Hal tersebut yang menjelaskan mengapa 

tidak ada penurunan penglihatan pada pasien kedua. Pucci dkk membuat sistem 

penilaian derajat keparahan VKC berdasarkan gejala yang dialami pasien. Gejala 

tersebut adalah gatal, fotofobia, mata berair, perasaan benda asing mengganjal, dan 

rasa terbakar. Nilai berkisar antara 0-15 dengan setiap gejala dinilai dengan bobot 

nilai 1 yaitu gejala sebatas dirasakan saja, 2 yaitu gejala dirasakan sepanjang hari, 

3 yaitu gejala sudah mengganggu aktivitas sehingga pasien hanya menetap di 

rumah. 5,7-9 

 Klasifikasi dari VKC tidak memiliki sistem yang baku. Sacchetti dkk 

mengatakan bahwa pasien VKC dikelompokkan berdasarkan gejala: derajat 0 tanpa 

gejala dan tanpa terapi; tingkat 1 adalah adanya gejala tanpa fotofobia dan 

penggunaan obat tetes mata alergi sesekali; tingkat 2 adalah adanya gejala termasuk 

fotofobia; tingkat 3 mewakili pengobatan anti-alergi harian dan penggunaan steroid 

topikal; dan derajat 4 adalah keratitis punctata difusa atau ulkus kornea, dan 

penggunaan steroid topikal dosis tinggi. Sistem penilaian ini mengidentifikasi 

pasien yang berisiko lebih tinggi untuk kambuh dan komplikasi VKC yang 

menyebabkan visus yang buruk. Pada pasien pertama dapat dikategorikan sebagai 

derajat 4 dikarenakan telah terjadi ulkus kornea, sedangkan pada pasien kedua 

masuk pada derajat 2. Bonini dkk membuat sistem grading 0-5 dengan 

mempertimbangkan gejala pasien dikombinasi dengan tampilan klinis pasien. 

Sedangkan, Spadavecchia dkk membuat sistem evaluasi pasien dengan bobot nilai 

terhadap dua aspek yaitu tanda klinis klasik dan keluhan subjektif. Setiap poin 

bernilai 0-2 dengan nilai akumulasi >3 berarti masuk kategori berat. 1-3,10 

 Ulkus Shield dapat berkembang menjadi komplikasi yang mengancam 

visual seperti keratitis infektif, opasitas kornea, perforasi, strabismus, dan 

ambliopia, dan harus ditangani dengan tepat. Berdasarkan karakteristik klinis, 

respon terhadap pengobatan dan komplikasinya, ulkus shield dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga tingkatan. Ulkus Shield dengan dasar bening [grade 1] memiliki hasil 
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yang baik dan epitelisasi ulang dengan jaringan parut ringan pada paska terapi. 

Ulkus dengan debris inflamasi [grade 2] menunjukkan respons yang buruk terhadap 

terapi medis karena delayed reepitelisasi ulkus shield dapat berkembang menjadi 

keratitis infektif. Ulkus shield grade 2 memiliki dasar dengan deposit berwarna 

kekuningan serta tidak responsif terhadap terapi kombinasi dengan kortikosteroid 

topikal, olopatadine dan air mata buatan namun membaik setelah penambahan 

terapi dengan topikal siklosporin . ulkus shield dengan plak elevated [grade3] 

membutuhkan intervensi bedah. Pada pasien termasuk pada grade 1 ulkus shield 

sehingga tidak membutuhkan terapi imunomodulator seperti siklosporin dan 

intervensi bedah. 11-13 

  

 

 
Gambar 4. Algoritma Penanganan VKC oleh Hamra dkk Menunjukan Bahwa Penanganan 

VKC Dimulai dengan Terapi Lokal yang Paling Ringan Hingga Sistemik. 
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 Saat ini tidak ada standar baku emas yang ditetapkan untuk VKC dan 

pengobatan harus disesuaikan dengan individu. Hamrah dkk memaparkan 

algoritma penanganan VKC yang tercantum pada Gambar 4. Berdasarkan algoritma 

tersebut, maka pasien 1 sudah mengalami keluhan lebih dari satu bulan. Walaupun 

pasien belum diterapi dengan antihistamin atau stabilisator sel mast, namun kondisi 

ulkus shield yang terjadi membutuhkan terapi kortikosteroid. Sedangkan pasien 

kedua masih pada tahap awal terapi yaitu topikal antihistamin dan dipantau respon 

terapinya. Mantelli dkk melakukan uji coba terkontrol secara acak dalam upaya 

mengevaluasi terapi topikal untuk pengobatan VKC. Studi ini menemukan bahwa 

semua obat tetes mata anti alergi efektif dalam mengurangi tanda dan gejala 

penyakit, dan beberapa pasien merespons terhadap plasebo. 7-10 

 Terapi farmakologis lini pertama untuk VKC adalah pengobatan topikal. 

Stabilisator sel mast menjadi pilihan utama untuk profilaksis. Dalam kasus yang 

lebih ringan, antihistamin dapat digunakan dan pada kasus yang lebih parah 

memerlukan kortikosteroid. Pada pasien pertama mendapatkan terapi 

fluorometolone acetonite topikal dengan pertimbangan gejala yang sudah 

mengganggu dan terdapat ulkus shield. Kortikosteroid topikal merupakan 

komponen penting dari manajemen VKC, terutama pada kondisi eksaserbasi. 

Kortikosteroid memiliki efek samping yang luas termasuk katarak dan glaukoma. 

Perawatan awal pada eksaserbasi akut harus dimulai dengan steroid dengan 

penetrasi intraokular rendah seperti loteprednol atau fluorometholone untuk 

menghindari komplikasi yang terkait dengan penggunaan steroid. 4,9,11 

 Pasien kedua mendapat terapi tetes mata Pemirolast dengan instruksi dua 

tetes setiap hari. Pemirolast merupakan golongan stabilisator sel mast dengan fungsi 

mencegah degranulasi sel mast melalui penghambatan kalsium. Terdapat beberapa 

penelitian menunjukkan stabilisator sel mast bekerja lebih luas pada kemotaksis sel 

inflamasi. Stabilisator sel mast lain yang umum digunakan termasuk cromolyn 

sodium dan lodoxamide. Medikasi terbaru yang menggabungkan sifat antihistamin 

dengan stabilisasi sel mast termasuk ketotifen dan olopatadine. NSAID juga 

menjadi pilihan terapeutik yang berguna untuk VKC. Diklofenak topikal atau 

ketorolac telah terbukti efektif dalam mengobati gejala. NSAID dapat digunakan 
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bersama dengan obat antiinflamasi topikal lainnya untuk meredakan gejala dengan 

cepat. 12-15 

 Siklosporin merupakan penghambat kalsineurin yang menghambat 

produksi sitokin oleh limfosit-T. Siklosporin memiliki efek penghambatan pada 

eosinofil dan aktivasi sel mast. Siklosporin dosis rendah dapat menjadi alternatif 

untuk kortikosteroid dalam beberapa kasus VKC dengan profil efek samping yang 

terbatas hanya pada sensasi terbakar dan sedikit efek sistemik pada dosis yang 

digunakan. Tacrolimus adalah inhibitor kalsineurin lain yang bekerja untuk 

menghambat aktivasi limfosit-T dan menyebabkan pelepasan sitokin inflamasi. 

Dalam penelitian terbaru, tacrolimus telah terbukti efektif dalam pengobatan VKC. 

Chatterjee dkk mempelajari respons terhadap tacrolimus 0,03% pada pasien VKC. 

Dari 23 pasien, hanya 4 yang membutuhkan terapi kortikosteroid tambahan setelah 

4 minggu pengobatan tacrolimus. 3,7,14 

 Komponen penting dari semua penyakit alergi adalah penghindaran faktor 

pemicu. Pasien harus diedukasi sering mencuci tangan dan menghindari menyentuh 

atau menggosok mata. Kompres dingin dan air mata buatan dapat membantu 

meringankan gejala pada kasus ringan atau sebagai terapi tambahan untuk 

pengobatan farmakologis. 8-10 

 Komplikasi kornea yang persisten seperti ulkus shield atau plak kornea yang 

tidak mengalami perbaikan dapat memerlukan perawatan bedah. Intervensi ini 

dapat berkisar dari pengikisan hingga keratektomi superfisial. Dalam kasus papil 

giant yang tidak merespon perawatan medis, intervensi bedah seperti cryoablasi 

dapat digunakan. Terapi eksisi bedah untuk mencegah kekambuhan dan dapat 

ditambahkan aplikasi mitomisin-C, cangkok konjungtiva autologus, atau 

transplantasi graft amnion. Pada kedua pasien tidak memerlukan intervensi bedah 

untuk saat ini dikarenakan masih dalam tahap terapi medikamentosa. Pasien masih 

dalam pemantauan terapi dan observasi respon terhadap medikamentosa yang 

diberikan. 8,14,15 
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IV. KESIMPULAN 

            VKC adalah penyakit inflamasi bilateral yang dapat menyebabkan 

penurunan penglihatan. Kasus VKC yang parah dan berkepanjangan tetap menjadi 

tantangan untuk diobati. Pemeriksaan lengkap dari keluhan pasien dan juga 

pemeriksaan klinis sangat diperlukan untuk mencapai terapi yang efektif. 
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