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Exposure Keratitis in Thyroid Eye Disease 

 

Abstract 

Introduction: Thyroid eye disease (TED) is a manifestation of Grave’s disease in 

the eye or its surrounding tissues. The symptoms are vary ranging from red eye, 

eyelids retraction, proptosis, and visual loss. It may cause exposure keratitis as an 

ocular surface problem. If it is left untreated, it will cause irreversible vision loss 

Purpose: To report the exposure keratitis in TED patient 

Case report: A 14-year-old boy came with chief complaint of red eyes and 

protrusion in both eyes. He also had a foreign body sensation when blinking, soared 

eye, and ocular pain. Patient has routinely controlled his thyroid problems in 

endocrinology unit in the tertiary hospital. His distant visual acuity for the right 

eye was 1.0 and 0.4 for the left eye. There was bilateral exophthalmos, 

lagophthalmos, and ocular movement restriction in his left eye. Anterior segment 

examinations showed ciliary injection with punctate epithelial erosions in his left 

eye; corneal scar in both eyes; reduced tear break-up time in both eyes.  Patients 

was diagnosed as Grave’s disease grade II and bilateral exposure keratitis. Patient 

was managed by topical antibiotic, lubricant, artificial tear. He was advised for 

taping both eyes at night 

Conclusions:  

Exposure keratopathy in TED caused by several intension that may lead to 

chemosis, cornea erosion, corneal melting, infectious keratitis, and even corneal 

perforation. Frequent lubrication and bandage contact lenses are some choices to 

avoid complication and maintain ocular surface while the treatment of TED is 

ongoing. 

 

Keywords: thyroid eye disease, dry eye disease, exposure keratitis 

 

I. Pendahuluan 

Thyroid eye disease (TED) merupakan masalah mata yang sering ditemukan 

pada pasien dengan gangguan hormon tiroid dan sering ditemukan pada dekade ke- 

4 hingga ke-5 kehidupan dan penyebab terbanyak penyakit orbita di Amerika Utara 

dan Eropa. Faktor risiko dari TED di antaranya adalah usia, jenis kelamin, etnik, 

dan riwayat keluarga. Prevalensi kasus ini lebih tinggi pada perempuan (16/ 

100.000) dibandingkan laki-laki (3/100.00). Variasi gejala yang dapat ditemukan 

pada mata, antara lain mata merah, mata bengkak, pandangan ganda, penurunan 

tajam penglihatan, retraksi kelopak mata dan kesulitan menutup mata, serta 

penonjolan kedua mata. Keratitis eksposur adalah salah satu komplikasi permukaan 

okular yang sering ditemukan pada pasien TED. 1-3 
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Keratitis eksposur pada TED terjadi akibat kombinasi proptosis dan retraksi 

kelopak mata yang terjadi pada perjalanan penyakit TED. Gejala yang sering 

muncul dapat berupa iritasi permukaan mata, mata kering, atau peningkatan refleks 

lakrimasi. Gejala tersebut hampir sama dengan gejala penyakit mata kering. 

Perubahan kornea dapat berupa perubahan epitel dengan gambaran pungtata hingga 

ulkus kornea. Bila keadaan ini tidak diantisipasi sejak awal dan ditangani dengan 

baik akan menyebabkan gangguan tajam penglihatan akibat kerusakan kornea pada 

pasien.4-6  

Algoritma standar terapi penanganan karatitis eksposur pada pasien TED 

hingga saat ini belum ada. Tatalaksana TED masih terfokus pada gejala 

simptomatis pasien. Lubrikasi topikal, kortikosteroid, agen imunosupresi, terapi 

radiasi, dan pembedahan masih menjadi pilihan terapi yang digunakan untuk 

mengurangi inflamasi dan komplikasi pada pasien berdasarkan derajat keparahan 

TED. Penilaian tanda klinis pada permukaan okular, onset penyakit, serta 

penegakkan diagnosis secara akurat terhadap pasien dengan TED merupakan 

modalitas untuk menentukan tatalaksana dan prognosis penglihatan pasien. 

Laporan kasus ini dibuat untuk memaparkan keratitis eksposur dan tatalaksana pada 

pasien dengan TED. 3,7 

 

II. Laporan Kasus 

Seorang pasien remaja laki-laki berusia 14 tahun datang dengan keluhan mata 

merah dan lebih menonjol. Keluhan dirasakan sejak 1 tahun terakhir sebelum 

datang berobat ke rumah sakit. Keluhan mata merah disertai juga dengan yang mata 

terasa kering, rasa mengganjal seperti ada pasir, dan perih. Mata kiri terasa lebih 

buram dalam melihat dibandingkan mata kanan. Pada mata kiri terdapat lapisan 

putih di area tengah mata. Pasien juga mengeluhkan adanya benjolan pada area 

leher yang ikut bergerak saat pasien menelan, rasa mudah lelah, dan sering 

berdebar-debar. Keluhan keringat berlebihan, pandangan ganda, penurunan berat 

badan drastis, dan tremor kedua tangan disangkal pasien.  

Pasien pernah berobat ke poli pediatrik oftalmologi dan strabismus karena 

adanya luka pada kornea mata kiri yang didiagnosis sebagai ulkus kornea pada awal 
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Juli tahun 2021. Tajam penglihatan mata kiri pasien menurun drastis pada periode 

tersebut, namun mengalami perbaikan setelah mendapatkan terapi. Pasien juga 

kontrol rutin ke unit rekonstruksi, okuloplasti, dan onkologi (ROO) dan unit infeksi 

dan imunologi sejak akhir Juli 2021. Pasien rutin berobat di unit endokrin 

departemen ilmu kesehatan anak Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung 

untuk masalah hipertiroid sejak 1 tahun terakhir. Pasien mendapatkan terapi berupa 

metilprednisolon 1 x 4 mg, thiamazole(methimazole) 2 x 10 mg, dan propanolol 1 

x 5 mg. Riwayat keluhan atau penyakit yang sama pada keluarga tidak ada. Pasien 

tidak merokok dan tidak terdapat anggota keluarga serumah yang merokok di dalam 

rumah. Pasien adalah seorang pelajar sekolah menengah pertama. Riwayat 

penggunaan kacamata, alergi, dan penyakit sistemik lainnya disangkal. 

 

 
Gambar 1. Tanda dan manifestasi sistemik hipertiroid pada pasien. (A) Penonjolan kedua 

bola mata (eksoftalmus). (B) Pembesaran kelenjar tiroid. (C) Pemeriksaan 

derajat eksoftalmus dengan Hertel exophthalmometer menunjukkan hasil mata 

kanan 20 mm, mata kiri 20,5 mm 

 

Pemeriksaan umum pada tanggal 27 Agustus 2021 menunjukkan tanda-tanda 

vital pasien dalam batas normal. Pemeriksaan fisik yang dilakukan menunjukkan 

adanya eksoftalmus bilateral, kedua kelopak mata tidak menutup sempurna 



4 
 

 

(lagoftalmus), dan benjolan pada area leher yang bergerak saat menelan. Clubbing 

finger dan pretibial myxedema tidak ditemukan pada pemeriksaan fisik. 

Pemeriksaan oftalmologi menunjukkan tajam penglihatan terbaik yaitu 1,0 

pada mata kanan dan 0,4 pada mata kiri. Hasil pemeriksaan tekanan bola mata 

dengan tonometer non kontak adalah 15 mmHg pada mata kanan dan 16 mmHg 

pada mata kiri. Posisi bola mata orthotropia. Gerak bola mata kanan baik ke segala 

arah, sedangkan gerak bola mata kiri terdapat hambatan -1 ke arah nasal dan -1 ke 

arah temporal. Nyeri saat pergerakan mata tidak ada. Pemeriksaan derajat 

eksoftalmus dengan Hertel exophthalmometer menunjukkan hasil mata kanan 20 mm, 

mata kiri 20,5 mm, dan jarak interorbital rim 107 mm. Tanda dan manifestasi 

sistemik hipertiroid pada pasien dapat terlihat pada gambar 1. 

 

 
Gambar 2. (A) Permukaan okular mata kanan tampak area sikatrik pada bagian inferior 

kornea. (B) Permukaan okular mata kiri tampak area sikatrik kornea yang lebih 

luas, infiltrat sentral, dan injeksi siliar. (C-D) Besar lagoftalmus pada mata 

kanan sebesar 2 mm dan mata kiri sebesar 3 mm saat pasien menutup mata.   

 

Pemeriksaan lampu celah menunjukkan adanya eksoftalmus dan lagoftalmus 

1mm pada mata kanan dan eksoftalmus dan lagoftalmus 3 mm pada mata kiri. Pada 

pemeriksaan area konjungtiva mata kiri ditemukan injeksi siliar Efron grade 1. 

Kornea mata kanan terdapat sikatrik pada area inferior. Kornea mata kiri 

menunjukkan adanya sikatrik dan infiltrat pada area sentral. Penilaian tear break-
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up time (TBUT) pada mata kanan 6 detik dan pada kiri 5 detik dengan pola random 

break. Pemeriksaan bilik mata depan, pupil, iris, dan lensa kedua mata dalam batas 

normal. Pemeriksaan lampu celah pada pasien terlihat pada gambar 2 dan gambar 

3. Hasil pemeriksaan funduskopi mata kanan menunjukkan papil bulat, batas tegas 

dengan rasio cup-disk 0,4, sedangkan pada mata kiri tampak media keruh dengan 

tampilan papil berbentuk bulat dan membayang (gambar 4). 

 

 
Gambar 3. Tampilan pemeriksaan lampu celah pada kornea mata kanan dan mata kiri. (A) 

Tampilan uji pewarnaan fluorescein yang positif pada mata kanan menunjukkan 

pewarnaan positif di bagian inferior. (B) Mata kiri pasien tampak sikatrik 

kornea dengan uji pewarnaan fluorescein yang positif dengan gambaran 

punctate epithelial erosions (PEE). 

 

Hasil rontgen thorax menunjukkan tampilan cor dalam batas normal dan 

gambaran lobulated di area perihilar kanan dengan diagnosis banding sebagai 

limfadenopati vaskular. Laboratorium fungsi tiroid tanggal 18 Agustus 2021 

menunjukkan kadar triiodotironin (T3) 1,3 ng/ml (rentang normal 0,8-2,0 ng/ml); 

tiroksin (FT4) 1,2 ng/dL (rentang normal 0,7-1,8 ng/ml); dan thyroid-stimulating 

hormones (TSHs) 0,05 IU/ml (rentang normal 0,3-5,0 IU/ml). Hasil pemeriksaan 

hematologi rutin dalam batas normal. Pemeriksaan hitung jenis leukosit ditemukan 

kadar neutrofil batang yang menurun dan kadar monosit yang meningkat. 

Pemeriksaan fungsi hati menunjukkan peningkatan kadar SGOT (65 U/L) dan 

SGPT (65 U/L). 

Pasien didiagnosis dengan Grave’s disease grade II dan bilateral keratitis 

eksposur. Pasien mendapatkan terapi berupa obat tetes mata sodium hyaluronate 

4x/hari pada kedua mata, air mata buatan 6x/hari pada kedua mata, levofloxacin 

tetes mata 6x/hari pada mata kiri, dan disarankan untuk melakukan taping kedua 
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mata saat tidur. Pasien mendapatkan edukasi mengenai penyakitnya dan tatalaksana 

yang akan didapatkan.  

 

 
Gambar 4. (A) Hasil pemeriksaan foto fundus mata kanan pasien tampak retina datar, 

media jernih, papil bulat batas tegas dengan rasio perbandingan cup-disk 0,4, 

dan refleks makula yang positif. (B) Tampilan fundus mata kiri pasien tampak 

media keruh, papil bulat membayang, rasio perbandingan cup-disk sulit 

dinilai. 

 

 
Gambar 5. Gambaran permukaan okular saat kontrol 1 minggu pasca terapi (A-B) 

Permukaan okular mata kanan dan kiri tampak area sikatrik, mata kiri masih 

menunjukkan injeksi siliar. (C-D) Uji pewarnaan fluorescein mata kanan dan 

kiri tampak pewarnaan positif di area interpalpebra dan pola TBUT random 

break sebagai indikasi gangguan evaporasi akibat keratitis eksposur. (E) Tes 

Schirmer I mata kanan 9 mm dan kiri 12 mm  
 

Pasien datang kontrol kembali 1 minggu setelah kunjungan pertama ke unit 

Infeksi Imunologi. Pemeriksaan status generalis dan oftalmologis dilakukan 

kembali. Injeksi siliar pada mata kiri masih ditemukan. Gambaran PEE mata kiri 

sudah menghilang. Tear break up time pada mata kanan adalah 6 detik dan mata 
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kiri 7 detik. Tes Schirmer I mata kanan 9 mm, mata kiri 12 mm (gambar 5).  Pasien 

diberikan terapi yang sama seperti sebelumnya dan dijadwalkan kembali kontrol 2 

minggu yang akan datang. Prognosis pada pasien berupa quo ad vitam dubia ad 

bonam, quo ad functionam dubia dan quo ad sanationam dubia ad malam.  

  

III. Diskusi 

Penyakit mata tiroid (TED) merupakan penyakit sistemik yang melibatkan 

proses autoimun. Status klinis tiroid pada pasien dengan TED bervariasi, yaitu 90% 

hipertiroid, 6% eutiroid, dan 1% hipotiroid. Mayoritas pasien mengalami TED 

dalam rentang 18 bulan sebelum atau setelah penyakit gangguan endokrin tiroid. 

Gejala pada mata dapat ditemukan sebelum (rentang hingga 10 tahun) atau setelah 

(hingga 20 tahun) manifestasi klinis awal penyakit tiroid muncul. Angka kejadian 

TED pada dewasa lebih tinggi dibandingkan pada anak-anak dan remaja. Beberapa 

studi menunjukkan asosiasi antara eksaserbasi TED dengan faktor genetik dan 

lingkungan, seperti merokok, kadar selenium plasma yang rendah, dan stress. 

Kondisi ini dapat ditandai dengan edema, hiperemis jaringan periorbita dan 

konjungtiva, retraksi kelopak mata atas, dan proptosis. Kerusakan permukaan 

okular dengan gejala mata kering adalah manifestasi yang sering ditemukan 

sebelum gejala klasik pada mata muncul. Prevalensi mata kering pada TED adalah 

61,9% -65,2% pasien. Masalah mata kering ini juga terkait dengan eksposur dari 

permukaan okular yang meningkatkan evaporasi air mata1,4,8 

Pasien pada kasus ini memiliki penyakit tiroid yang terdiagnosis di rumah sakit 

tersier di Bandung sejak 1 tahun lalu. Gejala sistemik yang ada pada pasien adalah 

penonjolan bola mata, pembesaran kelenjar tiroid, rasa mudah lelah, dan sering 

berdebar-debar. Keluhan pada mata muncul setelah pasien 8 bulan terdiagnosis 

dengan penyakit Grave’s sesuai dengan teori bahwa gejala TED muncul dalam 

rentang waktu 18 bulan setelah gangguan kelenjar tiroid muncul. Mayoritas pasien 

dengan TED memiliki riwayat keluarga dengan keluhan sama dan gejala lebih berat 

pada kelompok perokok. Pemeriksaan baku emas untuk mencari faktor genetik dari 

penyakit tiroid adalah dengan skrining pemeriksaan genetik pada keluarga, namun 

hal ini tidak dilakukan pada pasien karena terbatasnya fasilitas.  
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 Gangguan permukaan okular yang terkait penyakit TED disebabkan oleh 

pelbagai faktor yang membentuk siklus proses inflamasi. Peningkatan lebar fisura 

palbera, perubahan integritas fungsi kelopak menyebabkan gangguan homeostasis 

dari permukaan mata. Faktor-faktor tersebut menyebabkan paparan pada kornea, 

meningkatkan evaporasi air mata melalui lapisan air mata yang tidak stabil dan 

tingginya osmolaritas. Produksi tear film dapat menurun karena proses inflamasi 

yang terjadi pada TED. Inflamasi pada permukaaan okular akan meningkat seiring 

progresifitas dari TED. Kelenjar lakrimal membesar pada pasien TED dengan 

hipertiroid. Kelenjar tersebut mengekspresikan reseptor dari TSH yang membuat 

kelenjar tersebut sebagai tempat potensial untuk pengikatan autoantibodi TED yang 

dapat merusak jaringan. Peningkatan jumlah keratosit yang teraktivasi dan 

penurunan densitas serabut saraf kornea akan menambah stres pada permukaan 

okular pasien dengan TED yang aktif. Terlebih lagi medikasi terkait dengan tiroid 

juga dapat menyebabkan gejala mata kering, seperti propranolol yang diberikan 

pada pasien pada kasus ini.4,9 

TED memiliki dua stadium, yaitu stadium aktif dan stadium non aktif. 

Inflamasi aktif pada mata, seperti pembesaran otot orbita, injeksi konjungtiva, 

kemosis, nyeri pada pergerakan bola mata sering dijumpai saat stadium aktif. 

Stadium aktif dapat berlangsung bulanan atau tahunan. Stadium non aktif atau 

tenang terjadi setelah stadium aktif. Pasien dalam kasus ini mengeluhkan keluhan 

di kedua mata yang terdeteksi pada bulan ke-8 perjalanan penyakit tiroid dan baru 

berdurasi 2 bulan sejak pasien diperiksa di PMN RS Mata Cicendo. Rata-rata 

rentang waktu fase aktif adalah 1 tahun pada pasien yang tidak merokok dan 2-3 

tahun pada perokok.1,3,4 

Keratitis eksposur terjadi akibat adanya penyakit lain yang terkait dengan 

gangguan fungsi berkedip atau terbatasnya penutupan kelopak mata. Lagoftalmus 

dapat disebabkan oleh kondisi neurologis, penyakit saraf degeneratif, penyakit 

restriksi kelopak atau sikatrik kelopak, penyalahgunaan obat, blefaroplasti, 

gangguan kulit, proptosis (penyakit tiroid atau penyakit orbita infiltratif). Gejala 

keratitis eksposur hampir sama dengan tanda dan gejala mata kering. Gejala 

tersebut meliputi sensasi benda asing pada mata dan penglihatan silau. Evaporasi 
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air mata pada pasien dengan gangguan kelenjar tiroid lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelompok tanpa gangguan tiroid. 8,10,11  

Punctate epithelial erosions merupakan tanda keratitis eksposur yang tampak 

pada sepertiga bagian inferior kornea atau keseluruhan permukaan kornea pada 

kasus yang berat. Kerusakan luas yang membentuk coalescent epithelial defects 

dapat menyebabkan perforasi, infeksi, atau ulkus steril. 1,7,11 Pada pasien dalam 

kasus ini, tanda PEE ditemukan pada mata kiri saat kunjungan pertama. PEE 

menghilang pada saat kontrol setelah diberikan terapi selama satu minggu.  

 

 
Gambar 6. Beberapa keadaan permukaan okular pada pasien TED, (searah jarum jam) 

tampak keratitis exposur dengan penipisan kornea, kebocoran kornea dan 

corneal melting.  
Dikutip dari : H sieh dan Chen.12  

 

Permukaan okular dapat dievaluasi dengan pelbagai pemeriksaan, diantaranya 

pewarnaan permukaan okular dan penilaian produksi air mata.  Pewarnaan 

permukaan okular pada kasus ini menggunakan strip uji fluorescein yang bersifat 

non toksik dan larut dalam air.  Uji fluorescein dapat mendeteksi disrupsi ikatan 

interseluler, mewarnai suatu pungtata, dan defek epitel. Penyakit yang berbeda 
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dapat menghasilkan pola pungtata yang bervariasi. Pada kasus ini, pola pungtata 

fluorescein berada di area interpalpebral dan area inferior. Pola pungtata di 

interpalpebral mengindikasikan suatu penyakit mata kering, keratitis eksposur, atau 

keratopati neurotropik. Pewarnaan fluorescein dengan pola pungtata di inferior 

dapat mengindikasikan lagoftalmus. 1,8,11 Kedua pola tersebut sesuai dengan tanda 

klinis yang terjadi pasa pasien pada laporan kasus ini. 

Tear breakup time modifikasi Yokoi dilakukan menggunakan langkah yang 

sama dengan pemeriksaan Tear breakup time konvensional, namun didalamnya 

juga diperhatikan pola perubahan fluorescein pada kornea serta defek pada epitel. 

Hasil TBUT abnormal jika terjadi di bawah 10 detik. Pasien dalam kasus ini 

memiliki TBUT di bawah 10 detik pada kedua mata dalam dua kali kunjungan. 

Namun, TBUT lebih meningkat pada kunjungan kedua. Tipe TBUT yang terlihat 

adalah random break yang mengindikasikan gangguan evaporasi. Hal ini didukung 

oleh hasil pemeriksaan Schirmer test I pada pasien saat kunjungan kedua yang 

menunjukkan hasil mata kanan 9mm dan mata kiri 12mm. Hasil tersebut 

menunjukkan gejala mata kering bukan disebabkan oleh defisiensi produksi 

aqueous.13 

Beberapa kriteria klasifikasi dibuat untuk menilai tanda dan gejala dari penyakit 

tiroid. Berdasarkan kriteria NOSPECS (No physical signs or symptoms, Only signs, 

Soft tissue involvement, Proptosis, Extraocular muscle signs, Corneal involvement, 

and Sight loss) pada gambar 7, pasien dalam kasus ini terklasifikasi dalam kelas 5 

C dengan keterlibatan kornea dan sikatrik pada kornea kiri. Setiap kelas di kriteria 

NOSPECS tidak menjelaskan secara detail mengenai manifestasi klinisnya dan 

hanya berdasarkan pada satu variabel, seperti penilaian dengan Snellen chart untuk 

hilangnya penglihatan. Progresivitas penyakit, respon dari terapi, serta acuan untuk 

tatalaksana lanjutan sulit dinilai dengan kriteria ini.4,5,14 Skor inflamasi pada pasien 

erdasarkan kategori Vision, Inflammation, Strabismus, and Appearance (VISA) 

pada gambar 8 saat kunjungan awal dan kedua adalah 0/10 sehingga pasien ini 

masih mendapatkan terapi konservatif. Sedangkan skor dengan menggunakan 

Clinical Activity Score (CAS), pada kunjungan pertama skor 1/7 dan kunjungan 
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kedua 1/10. Berdasarkan skor CAS (gambar 8), maka pasien akan mendapatkan 

terapi konservatif terlebih dahulu. 

 

 
Gambar 7. Kriteria NOSPECS (No physical signs or symptoms, Only signs, Soft tissue 

involvement, Proptosis, Extraocular muscle signs, Corneal involvement, and 

Sight loss). 
Dikutip dari: Dolman dkk5 

 

Terapi keratitis eksposur memiliki kesamaan dengan terapi pada mata kering 

gangguan evaporasi berat. Pemberian obat tetes berisi air mata buatan dan ointment 

topikal saat malam hari dapat dilakukan pada stadium awal penyakit. Penutupan 

kelopak mata saat tidur (taping) dapat membantu perbaikan gejala. Bandage 

contact lens dapat diberikan dengan hati-hati karena berisiko menyebabkan abrasi 

lapisan kornea dan infeksi. Bila masalah diprediksi terjadi dalam jangka panjang, 

tatalaksana bedah dapat direkomendasikan. Tatalaksana bedah dapat berupa 

tarsorafi permanen lateral atau medial dan juga koreksi dari abnormalitas kelopak 

mata lainnya pada pasien (contoh; ektropion, trikiasis, ektropion). Implantasi 

lempeng emas atau platinum ke dalam kelopak mata atas juga efektif dan 

memberikan estetika yang lebih baik. Lensa kontak sklera adalah salah satu jenis 

lensa kontak rigid gas-permeable memiliki diameter yang besar sekitar 15,8 mm. 

Jenis lensa kontak ini menyokong permukaan sklera dan tidak menyentuh kornea 

atau limbus. Lensa kontak sklera menjaga cadangan cairan di ruang antara 
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permukaan posterior lensa dengan permukaan anterior kornea. Penggunaan mini 

lensa kontak sklera terbukti dapat memproteksi kornea, menurunkan keluhan 

pasien, mempertahankan kelembaban kornea, dan mampu memperbaiki 

penglihatan pada pasien dengan keratitis eksposur.2,3,11,14,15  

 

 
Gambar 8. Vision, Inflammation, Strabismus, and Appearance (VISA) dan Clinical 

Activity Score (CAS) inflammatory scoring systems. CAS memiliki kriteria 

tambahan untuk dinilai saat follow-up. VISA menggunakan skala yang sama 

untuk penilaian awal dan follow-up. 
Dikutip dari:Korn dkk14  

 

Keadaan oftalmopati yang disebabkan oleh penyakit tiroid jarang ditemukan 

pada kelompok pediatrik dengan prevalensi 0,1 per 100.000 kelompok anak-anak 

pre pubertas dan 3 per per 100.000 kelompok anak-anak post pubertas. Manifestasi 

klinis pada mayoritas kelompok pediatrik dengan TED menunjukkan gejala yang 

lebih ringan dan gejala orbitopati yang berat sangat jarang terjadi. Rata-rata usia 

pasien terdiagnosis dengan gangguan tiroid adalah 13,1 tahun dan rata-rata usia 

TED muncul adalah usia 15 tahun. Perubahan permukaan okular ditemukan pada 

62,7% pasien, namun pada kelompok pediatrik perubahan okular yang mengancam 

penglihatan hampir tidak ada. 3,5,7 Pasien dalam kasus ini terdiagnosis hipertiroid 
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pada usia 13 tahun dan munculnya gejala pada mata di usia 14 tahun. Mata kiri 

pasien sudah mengalami sikatrik pada korneanya, target terapi konservatif adalah 

menurunkan reaksi inflamasi pada mata kiri dan mencegah komplikasi dari keratitis 

eksposur pada mata kanan pasien. 

Evaluasi yang yang dilakukan saat pasien datang kontrol adalah penilaian 

gejala sistemik dan gejala umum pada mata, pemeriksaan ulang tajam penglihatan, 

penilaian eksoftalmus dan lagoftalmus, pemeriksaan permukaan okular dengan 

lampu celah, penilaian TBUT dan uji Schirmer, penilaian skor CAS, serta respon 

terapi terhadap terapi yang diberikan. Prognosis pada pasien berupa quo ad vitam 

dubia ad bonam, quo ad functionam dubia dan quo ad sanationam dubia ad malam 

karena penyakit TED adalah peyakit autoimun merupakan penyakit yang keadaan 

inflamasinya dapat bersifat progresif.  

 

IV. Simpulan 

Keratitis eksposur merupakan masalah permukaan okular yang sering 

ditemukan pada pasien TED akibat lagoftalmus dan eksoftalmus. Hal tersebut dapat 

menimbulkan kemosis, abrasi kornea, keratitis infeksi, keratitis eksposur dan 

kebocoran kornea. Lubrikasi yang frekuen dan penggunaan lensa kontak sklera 

merupakan pilihan untuk menjaga permukaan bola mata dan mencegah infeksi 

akibat keratitis eksposur.  
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