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Ulkus Mooren : Diagnosis and Treatment

Abstract

Backgroud
Mooren's  ulcer  is  a  rapidly  progressive,  painful,  ulcerative  keratitis  which
initially affects the peripheral cornea and may spread circumferentially and then
centrally. Mooren's ulcer can only be diagnosed in the absence of an infectious or
systemic cause and must be differentiated from other corneal abnormalities, such
as  Terrien's  degeneration.  Although  the  etiology  remains  unknown,  recent
research has proposed an underlying immune process and a possible association
with the hepatitis C virus. The response to medical and surgical intervention is
typically poor, and the visual outcome can be devastating.
Case  report  : A  39-year-old  female,  presented  with  an  area  of  progressive
peripheral thinning of the right cornea 7 month with recurrent episodes of red
eye, pain, photophobia, blurred vision in right eye. The patients was diagnosed
with  Mooren's  ulcer.  Then  she  under  went  extensive  medical  and  laboratory
testing to rule out an infectious or systemic cause of her corneal melt. The patient
was  treated  with  topical  corticosteroid,  systemic  corticosteroid  and  topical
antibiotic, to control her ulcer. The patient then responded to aggressive treatment
with corticosteroid therapy.
Discussion :  Mooren's ulcer is an idiopathic, painful, progressive ulceration of
the  peripheral  cornea.  These  ulcers  usually  respond  poorly  to  conventional
therapy,  as  there  is  limited  knowledge  of  the  pathophysiology  of  the  disease.
Evidence  of  an  autoimmune  component  advocates  the  use  of  steroids  and
immunosuppressive agents. With further research and understanding of Mooren's
ulcer, better treatment options may be available in the future.

I. Pendahuluan

Bagian perifer kornea adalah bagian yang paling dekat dengan limbus dan

jaringan  konjungtiva.  Area  kornea  ini  sangat  rentan  terhadap  gangguan

imunologis. Oleh karena itu bagian perifer kornea secara signifikan berhubungan

erat  dengan  penyakit  vascular  kolagen  sistemik.  Ada  beberapa  kelainan  yang

dapat  muncul  pada  area  perifer  kornea,  antara  lain  yaitu  Ulkus  Mooren,

Peripheral Ulcerative Keratitis dan  Terrien Marginal Degeneration.1,4,5
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Ulkus Mooren adalah salah satu jenis ulkus marginal dengan etiologi yang

tidak  diketahui,  akan  tetapi  diduga  oleh  faktor  autoimun.  Ulkus  ini  60-80%

bersifat  unilateral  yang  ditandai  dengan  ekskavasi  limbus  dan  kornea  perifer.

Biasanya disertai dengan keluhan nyeri, perkembangan ulkus yang progresif dan

sering  menyebabkan  kehilangan  penglihatan.  Penanganan  ulkus  Mooren

membutuhkan strategi terapi yang tepat. Kortikosteroid topikal dan kortikosteroid

sistemik merupakan terapi awal untuk ulkus Mooren. Beberapa modalitas terapi

yang lain adalah limbal konjungtival resection, immunosuppressants dan lamellar

keratoplasty. 1,5,10

Laporan kasus ini akan membahas diagnosis dan terapi ulkus Mooren sebagai

salah satu diferensial diagnosis dari ulkus marginal.

II. Laporan kasus

Seorang wanita 39 tahun datang ke unit infeksi dan imunologi Rumah Sakit

Mata Cicendo pada tanggal 4 januari 2018 dengan keluhan mata kanan merah,

terasa  nyeri,  silau,  dan  penglihatan  buram serta  timbul  warna  keputihan  pada

bagian tepi kornea. Keluhan ini diderita oleh pasien sejak 7 bulan yang lalu. Sakit

tersebut sering hilang timbul namun warna keputihan pada kornea tidak pernah

mengecil justru semakin bertambah. Awalnya warna keputihan pada kornea hanya

sedikit pada area tepi bawah kornea, lalu bertambah luas membentuk gambaran

seperempat  lingkaran.   Sebelumnya  pasien  telah  mendapatkan  pengobatan  di

RSUD  di  daerah  Tasikmalaya.  Pesien  merasa  tidak  mendapatkan  perubahan

sehingga  meminta  untuk dirujuk  ke  Rumah  Sakit  Mata  Cicendo.  Pasien  tidak

memiliki riwayat sakit sendi sebelumnya. Pasien tidak pernah menderita penyakit

ruam-ruam di wajah. Pasien juga tidak pernah mimisan, pilek berkepanjangan dan

sinusitis. Pasien tidak memiliki riwayat Diabetes Melitus dan Hipertensi.

Dari hasil pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus dasar OD 0,15 dan OS

1,0. Pada mata kanan ditemukan blepharospasme, injeksi siliar, ulkus pada area

perifer kornea dengan ukuran 3 x 0,8 mm yang disertai infiltrat dan peripheral

thining. Antara ulkus dan limbus tidak ditemukan area yang jernih. Lalu dilakukan



pemeriksaan scrapping kornea,  didapatkan hasil  bakteri  Gram positif  kokus 0-

1/LPB. Kemudian pasien direncanakan untuk dilakukan pemeriksaan gula darah

sewaktu  dan  Rheumatoid  factor (  hasil  4  hari  kemudian).  Pasien  didiagnosis

sebagai  ulkus  Marginal  OD et  causa  ulkus  Mooren dengan diagnosis  banding

PUK. Lalu pasien  mendapatkan terapi  kortikosteroid  topikal  (prednisolon)  4 x

sehari mata kanan,  kortikosteroid sistemik (metilprednisolon) 1 x 56 mg perhari,

antibiotik levofloksasin tetes mata 6 x sehari  mata kanan, air mata buatan 6 x

sehari mata kanan dan ranitidin 2 x 150 mg perhari. Pasien diminta untuk kontrol

4 hari kemudian.

Gambar 1.   Temuan klinis pasien dengan ulkus Mooren pada awal datang,
pemeriksaan  tanpa  fluorosein  (kiri);  dengan  menggunakan
fluorosein (kanan).

Pasien kontrol  tanggal  8  januari  2018 dengan keluhan mata  kanan merah,

terasa nyeri,  penglihatan buram dan warna keputihan pada bagian tepi  kornea.

Keluhan tersebut  berkurang (dengan perbaikan).  Pada pemeriksaan oftalmologi

didapatkan, pada mata kanan ditemukan blepharospasme, injeksi siliar minimal,

pada kornea ditemukan ulkus  dengan ukuran 2,5 x 0,5 mm dengan peripheral

thining.  Dari  hasil  laborat  didapatkan hasil  GDS 103 mg/  dl  dan  Rheumatoid

factor non reaktif. Pasien didiagnosis sebagai ulkus marginal OD et causa Ulkus
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Mooren. Pasien mendapatkan terapi kortikosteroid topikal (prednisolon) 3 x sehari

mata kanan, kortikosteroid sistemik (metilprednisolon) 1 x 48 mg perhari, terapi

antibiotik levofloksasin 6 x sehari mata kanan, air mata buatan  6 x sehari mata

kanan dan ranitidin 2 x 150 mg perhari. Pasien diminta untuk kontrol 1 minggu

yang akan datang.

Gambar   2.  Temuan  klinis  pasien  dengan  ulkus  Mooren  pada  kontrol
pertama,  pemeriksaan  tanpa  fluorosein  (kiri);  dengan
menggunakan fluorosein (kanan).

Pasien kontrol tanggal 15 januari 2018 dengan keluhan mata kanan merah,

penglihatan  buram  dan  warna  keputihan  pada  bagian  tepi  kornea.  Keluhan

tersebut berkurang (dengan perbaikan). Pada pemeriksaan oftalmologi didapatkan,

pada mata kanan ditemukan blepharospasme, injeksi siliar minimal, pada kornea

ditemukan ulkus dengan ukuran 0,5 x 0,5 mm dengan peripheral thining. Pasien

didiagnosis  sebagai  ulkus  marginal  OD  et  causa  Ulkus  Mooren.  Pasien

mendapatkan terapi kortikosteroid topikal (prednisolon) 2 x sehari mata kanan,

kortikosteroid  sistemik (metilprednisolon)  1  x  40  mg perhari,  terapi  antibiotik

levofloksasin 6 x sehari mata kanan, air mata buatan  6 x sehari mata kanan dan

ranitidin 2 x 150 mg perhari. Pasien diminta untuk kontrol 1 minggu yang akan

datang.



Gambar  3.  Temuan klinis pasien dengan ulkus Mooren pada kontrol ke dua,
pemeriksaan  tanpa  fluorosein  (kiri);  dengan  menggunakan
fluorosein (kanan).

III. Diskusi

Ulkus  Mooren  adalah  suatu  ulkus  marginal  dengan  etiologi  yang  tidak

diketahui, namun diduga melibatkan faktor imunologis. Ulkus ini bersifat kronik,

idiopatik dan mengenai  kornea perifer  baik stroma maupun epitel  kornea.  Ciri

khas  dari  ulkus  ini  ialah  selalu  berawal  dari  perifer  kornea  dan  menyebar

melingkari  kornea  lalu  berjalan  ke  sentral  dengan batas  yang tidak  jelas  pada

jaringan epitel. Pada umumnya ulkus ini tidak ditemukan area yang bersih antara

limbus dan ulkus. Mata mengalami inflamasi dan nyeri yang mungkin berjalan

inten. Penderita sering mengeluh mata merah, nyeri, silau dan pandangan yang

kabur. Perforasi mungkin dapat terjadi pada trauma yang minimal ataupun selama

infeksi sekunder.1,3,6,10,11
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Terdapat dua tipe ulkus Mooren. Tipe yang pertama yaitu tipe unilateral,

yang terjadi pada populasi orang yang lebih tua dan dengan sebaran jenis kelamin

yang merata. Pada tipe ini berespon baik terhadap terapi. Tipe yang ke dua yaitu

tipe bilateral, paling banyak terdapat di daerah afrika. Pada tipe ini kecenderungan

mengenai  pada  orang  yang  lebih  muda  dengan  progresifitas  yang  tinggi  dan

respon terhadap pengobatan dan intervensi bedah yang buruk. Pada tipe yang ke

dua mudah terjadi ulcerasi dan perforasi. Pada group ini banyak diderita oleh laki-

laki afrika barat dan biasanya berhubungan dengan penyakit infeksi sistemik.1,4

Pada kasus pasien diatas menerangkan bahwa pasien datang dengan keluhan

mata  merah,  terasa  perih,  silau  dan  penglihatan  buram  serta  timbul  warna

keputihan pada bagian tepi kornea. Keluhan ini sesuai dengan keluhan yang biasa

dirasakan  oleh  penderita  dengan  ulkus  Mooren.  Pada  anamnesis  didapatkan

bahwa warna keputihan pada tepi kornea awalnya kecil lalu bertambah luas dan

membentuk  gambaran  seperempat  lingkaran.  Pada  pemeriksaan  oftalmologi

didapatkan ulkus pada tepi kornea dengan ukuran 3 x 0,8 mm, diantara ulkus dan

limbus tidak ditemukan area yang jernih. Hal ini sesuai dengan ciri khas ulkus

pada  ulkus  Mooren  yaitu  ulkus  yang  bermula  dari  tepi  perifer  kornea  yang

berjalan melingkar kemudian bergerak ke sentral, serta diantara ulkus dan limbus

tidak didapatkan area yang jernih. Berdasarkan kriteria umur dan lateralisasi lesi,

menunjukkan tipe ulkus Mooren yang pertama yaitu pada umur tua dan unilateral.
4,5,9,10

Lixia  Yang  et  al  menyebutkan  bahwa pada  kasus  ulkus  Mooren dengan

rekurensi biasanya melibatkan sekunder infeksi dengan kerlibatan bakteri.  Pada

pemeriksaan laboratorium diperoleh hasil, bahwa terdapat  bakteri Gram positif

kokus 0-1/LPB.10

Pada beberapa pasien sulit  untuk dibedakan antara ulkus Mooren dengan

PUK. Perbedaan penting yang dapat digunakan adalah pada ulkus Mooren yang

terlibat hanyalah kornea,  sedangkan PUK melibatkan sklera.  Pada pemeriksaan

oftalmologi pada pasien ini tidak ditemukan keterlibatan sklera. Pada PUK juga

tidak didapatkan keterlibatan  mikroba,  trauma atau  exposure  keratopathy serta



tidak ditemukan adanya Rosacea (Blepharitis atau Rash). PUK biasanya didahului

oleh  penyakit  sistemik  diantaranya  yaitu  Rheumatoid  Arthritis, Systemic  lupus

Erythematosus,  Wegener  granulomatosis.  Penyakit  sistemik  yang  terbanyak

menyebabkan PUK adalah Rheumatoid Arthritis. Untuk menyingkirkan diagnosis

PUK  maka  dilakukan  pemeriksaan  Rheumatoid  factor.  Hasil  yang  didapat

menunjukan RF yang negatif.1,2,3,5,10 

Diagnosa banding yang lain untuk ulkus Mooren yaitu  Terrien Marginal

Degeneration.  TMD  biasanya  terdapat  pada  regio  superior,  tidak  didapatkan

ulkus, tidak mempunyai progres ke arah sentral, dan sering berjalan bilateral. Pada

pasien  ini  didapatkan  ulkus  dengan  progres  yang  mengarah  ke  sentral  dan

unilateral. Sehingga Terrien Marginal Degeneration dapat disingkirkan.1,2,3,7,10

Manajemen  terapi  dari  ulkus  Mooren  menggunakan  beberapa  kombinasi

modalitas  terapi.  Secara  garis  besar  terdapat  2  modalitas  terapi  yaitu

medikamentosa  dan  operatif.  Terapi  medikamentosa  antara  lain  topikal

kortikosteroid,  sistemik  kotikosteroid,  imunosupresan,  dan  biologis.  Terapi

operatif  antara  lain limbal  conjungtival  resection,  penetrating  keratoplasty,

epikeratoplasty, amniotic membrane trans plantation dan lamellar keratoplasty.

Pada kasus yang berat menunjukan respon yang jelek terhadap terapi dan kadang

terjadi perforasi kornea.1,4,5,6,11

Terapi awal ulkus Mooren berupa pemberian steroid topikal yang agresif

seperti prednisolon asetat setiap jam dan antibiotik profilaksis. Jika penyembuhan

epitel tidak terjadi dalam 2 sampai 3 hari, pemberian kortikosteroid topikal dapat

dinaikkan setiap  setengah jam.  Apabila  terjadi  perbaikan,  dosis  steroid  topikal

dapat ditapering sampai beberapa bulan. Pemberian prednisolon oral dengan dosis

60 hingga 100 mg per hari dapat dipertimbangkan apabila steroid topikal tidak

efektif  setelah  pemberian  7-10  hari  atau  pada  kasus  dimana  terdapat  kontra

indikasi  untuk pemberian kortikosteroid topikal.  Reseksi  konjungtiva diberikan

jika  ulkus  bertambah  luas  meskipun  dengan  regimen  steroid.  Reseksi  yang

multipel mungkin diperlukan karena diperkirakan konjungtiva yang berdekatan

dengan ulkus  mengandung sel-sel  inflamasi  yang dapat  menghasilkan  antibodi
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terhadap  kornea  dan  sitokin,  yang  akan  memperbesar  peradangan  dan  sel-sel

inflamasi. Terapi imunosupresi diberikan pada kasus ulkus Mooren bilateral atau

progresif  yang  gagal  dengan  terapi  steroid  dan  konjungtiva  reseksi  untuk

mencegah kerusakan kornea yang progresif. Prosedur bedah tambahan dilakukan

jika  pengobatan  dengan steroid  topikal,  reseksi  konjungtiva,  dan  imonosupresi

sistemik  gagal  untuk  meyembuhkan  ulkus  Mooren.  Pada  beberapa  kasus,

perforasi dapat juga terjadi walaupun pengobatan telah dijalankan dengan baik.

Prosedur  yang  dapat  dilakukan  antara  lain  penggunaan  tissue  adhesive,  lensa

kontak  bandage,  keratoplasty penetrasi  atau lamellar, dan  patch grafts  atau flap

konjungtiva.1,4,5

Pada kasus diatas, pasien telah diberikan terapi kortikosteroid topikal serta

kortikosteroid  sistemik  dan  menunjukan  respon  terapi  yang  baik.  Dengan

demikian terapi yang telah diberikan telah sesuai. Pasien diminta untuk kontrol

secara  berkala  untuk mengevaluasi  pemberian  kortikosteroid.  Pemberian  terapi

yang lain yaitu  pemberian  antibiotik  levofloksasin.  Pemberian  terapi  antibiotik

ditujukan  untuk  kasus  rekurensi  dengan  kerterlibatan  bakteri.  Levofloksasin

merupakan  antibiotik  broadspectrum yang  penggunaanya  tepat  pada  kasus  di

atas..1,3,10

Prognosis ulkus Mooren tergantung beberapa faktor, termasuk dari awal

diagnosis yang diperoleh sampai tatalaksana terapi yang didapat. Pada pasien di

atas memiliki prognosis quo ad vitam dubia ad bonam dan quo ad fungtionam

dubia  ad  bonam.  Dengan  pertimbangan  adanya  perbaikan  klinis  dengan

penanganan  medikamentosa.  Pasien  ini  masih   membutuhkan  follow up  lebih

lanjut

IV. Kesimpulan 

Sebagai  kesimpulan,  ulkus  Mooren  merupakan  salah  satu  jenis  ulkus

marginal yang diagnosisnya dapat ditegakkan dengan tampilan klinis dari ulkus

dan  pemeriksaan  penunjang  untuk  menyingkirkan  diagnosis  bandingnya.



Diagnosis yang tepat dari ulkus marginal menentukan terapi dari ulkus tersebut.

Terapi  ulkus  Mooren  dengan  menggunakan  kortikosteroid  topikal  dan

kortikosteroid sistemik menunjukan hasil yang baik.
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