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PHLYCTENULAR KERATOCONJUNCTIVITIS 

 

ABSTRACT 

Introduction : Phlyctenular keratojoncunctivitis is a disorder caused by type IV 

hypersensitivity. In developed country hypersensitivity reaction mostly caused by 

staphylococcal antigen, and in developing country the majority are associated with 

tuberculosis. Spontaneous resolution usually occurs within two to three weeks. Healed 

lesion often leaves a triangular limbal based scar with superficial vascularization, and 

in more rare case can cause severe thinning and perforation. Therapy for phlyctenular 

keratoconjunctivitis include topical corticosteroid combined with topical antibiotic. 

Purpose : to report a case of phlyctenular keratoconjunctivitis in HIV/AIDS positive 

patient with suspected tuberculosis coinfections. 

Case Report : a 26 years old male came to infection and Immunology Unit Cicendo 

National Eye Hospital with chief complaint redness in both eye, especially in left eye 

since six months ago followed with pain, photophobia, and lacrimation especially when 

exposed to wind and air conditioner. Patient was diagnosed with HIV/AIDS since 2017 

and on ARV therapy, and has history diagnosed with tuberculosis one month ago. On 

ophthalmologic examination the visual acuity of the right eye was 1.0 and the left eye 

is 0.8 pinhole 1.0. Right anterior segment examination found grade II effron ciliary 

injection, positive fluorescin test with punctate epithelial erosion, phlycten, 

neovascularization, and scar. Left anterior segment examination found 

blepharospasm, grade IV effron ciliary injection, corneal edema, positive fluorescin 

test with punctate epithelial erosion, phlycten, neovascularization, and scar. Posterior 

segment examination was normal for both eyes. 

Conclusion : Phlyctenular keratoconjunctivitis can be caused by hypersensitivity 

reaction to tuberculoprotein in tuberculosis patient and treatment using topical 

corticosteroid combined with topical antibiotic usually gives good outcomes 

Keywords : Phlyctenular keratoconjunctivitis, type IV hypersensitivity, tuberculosis, 

HIV/AIDS 

 

I. Pendahuluan 

     Fliktenulosis merupakan inflamasi yang terjadi pada kornea dan atau konjungtiva. 

Inflamasi ini merupakan hasil reaksi hipersensitivitas tipe lambat yang diinduksi oleh 

antigen mikroba. Flikten nampak sebagai nodul fokal hiperemis yang terdiri dari sel-

sel inflamasi kronis. Nodul ini sering ditemukan pada daerah konjungtiva atau kornea 

yang dekat dengan limbus. Flikten biasanya akan mengalami nekrosis dan membentuk 

ulkus pada bagian sentralnya, yang kemudian akan mengalami involusi dalam waktu 
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dua hingga tiga minggu. Pada beberapa kasus flikten dapat menyebabkan penipisan 

pada kornea dan walaupun lebih jarang dapat menyebabkan perforasi.1,23 

     Pada negara maju Staphylococcus aureus merupakan penyebab tersering dari 

fliktenulosis sedangkan pada negara berkembang, khususnya negara endemis 

tuberkulosis (TB) termasuk Indonesia, Mycobacterium tuberculosis merupakan 

penyebab tersering dari fliktenulosis. TB juga merupakan infeksi oportunistik 

terbanyak pada pasien dengan imunodefisiensi seperti pada HIV/AIDS yaitu sebesar 

49%. Insidensi TB okular sendiri diperkirakan sebesar 1.4% pada pasien dengan TB 

paru yang telah terkonfirmasi.1,4,5 

 

II.  Laporan Kasus 

     Pasien laki-laki berusia 26 tahun datang ke Poliklinik Infeksi dan Imunologi Pusat 

Mata Nasional (PMN) Rumah Sakit Mata Cicendo pada tanggal 25 Februari 2022 

dengan keluhan mata merah terutama pada mata kiri sejak dua bulan yang lalu. Keluhan 

disertai rasa nyeri, silau, dan berair terutama jika terpapar angin dan pendingin ruangan. 

Riwayat berhubungan seksual dengan sesama jenis (+), riwayat penggunaan obat-

obatan terlarang (+) jenis sabu-sabu. Pasien didiagnosis HIV/AIDS sejak tahun 2017 

dan saat ini sedang dalam pengobatan anti retro viral (ARV). Pasien terdiagnosis TB 

satu bulan yang lalu dan sempat mengkonsumsi obat anti TB (OAT) satu bulan yang 

lalu selama dua minggu, namun pasien menghentikan konsumsi OAT karena pasien 

merasa lemas setelah mengkonsumsi OAT. 

     Hasil pemeriksaan menunjukkan status generalis dalam batas normal. Posisi bola 

mata orthotropia, dengan gerak bola mata baik ke segala arah. Status oftalmologis VOD 

0.63 pinhole 1.0, VOS 0.5 pinhole 0.8, TIO ODS palpasi N. segmen anterior OD 

didapatkan palpebra relatif tenang, dan injeksi siliar pada konjungtiva bulbi dengan 

effron gr.II. Pada kornea ditemukan hasil tes fluoresin positif dengan erosi epitel 

pungtata, flikten, neovaskularisasi, dan sikatrik. COA VH gr.III, tidak ditemukan 

adanya flare dan sel. Pupil bulat, reflek cahaya +/+, iris tidak didapatkan adanya 

sinekia, lensa jernih, dan pada funduskopi didapatkan papil bulat, batas tegas, retina 
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flat. Segmen anterior OS didapatkan blefarospasme, dan injeksi siliar pada konjungtiva 

bulbi dengan effron gr. IV. Pada kornea ditemukan adanya edema kornea, hasil tes 

fluoresin positif dengan erosi epitel pungtata, flikten, neovaskularisasi, dan sikatrik. 

COA VH gr.III, tidak ditemukan adanya flare dan sel. Pupil bulat, reflek cahaya +/+, 

iris tidak didapatkan adanya sinekia, lensa jernih, dan pada funduskopi didapatkan 

media agak keruh, papil bulat, batas tegas, retina flat. 

 

 

 

Gambar 2.1. Segmen anterior pasien 25 Februari 2022 

Dikutip: RS Mata Cicendo 

 

     Pasien didiagnosis dengan keratokonjungtivitis flikten ODS + HIV/AIDS on ARV 

+ Suspek TB. Pasien mendapatkan terapi tetes mata tobramisin dan deksametason 

enam kali sehari untuk mata kanan dan kiri serta air mata buatan enam kali sehari untuk 

mata kanan dan kiri. Pasien disarankan untuk melakukan pemeriksaan Venereal 

Disease Research Laboratory (VDRL) dan Treponema Palidum Hemaglutinin Assay 
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(TPHA) karena pasien memiliki riwayat hubungan seksual dengan sesama jenis. Pasien 

juga disarankan untuk melakukan pemeriksaan Rontgen Thorax PA dan Interferon 

Gamma Release Assay (IGRA) dan foto fundus. Pasien direncanakan untuk kontrol 

kembali 5 hari yang akan datang dengan membawa hasil pemeriksaan yang telah 

disarankan. 

 

 

 

Gambar 2.2. Segmen anterior pasien 2 Maret 2022 

Dikutip: RS Mata Cicendo 

 

     Pasien kontrol kembali pada tanggal 2 Maret 2022. Pada saat kontrol pasien 

mengatakan keluhan sudah dirasakan membaik. Pada pemeriksaan oftalmologis 

didapatkan posisi bola mata orthotropia, gerak bola mata baik ke segala arah. Status 

oftalmologis VOD 0.63 pinhole 1.0, VOS 0.5 pinhole 0.8, TIO ODS palpasi N. segmen 

anterior OD didapatkan palpebra relatif tenang, dan injeksi siliar pada konjungtiva 

bulbi dengan effron gr.I. Pada kornea ditemukan hasil tes fluoresin positif dengan erosi 
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epitel pungtata, flikten, neovaskularisasi, dan sikatrik. COA VH gr.III, tidak ditemukan 

adanya flare dan sel. Pupil bulat, reflek cahaya +/+, iris tidak didapatkan adanya 

sinekia, lensa jernih, dan pada funduskopi didapatkan papil bulat, batas tegas, retina 

flat. Segmen anterior OS didapatkan blefarospasme minimal, dan injeksi siliar pada 

konjungtiva bulbi dengan effron gr. II. Pada kornea ditemukan edema kornea, hasil tes 

fluoresin positif dengan erosi epitel pungtata, flikten, neovaskularisasi, dan sikatrik. 

COA VH gr.III, tidak ditemukan adanya flare dan sel. Pupil bulat, reflek cahaya +/+, 

iris tidak didapatkan adanya sinekia, lensa jernih, dan pada funduskopi didapatkan 

papil bulat, batas tegas, retina flat. Pasien membawa hasil pemeriksaan foto fundus 

juga dengan hasil VDRL negatif, TPHA negatif, rontgen thoraks tidak ada tampak 

gambaran TB paru aktif maupun pneumonia dan tidak tampak kardiomegali, serta hasil 

IGRA negatif. Terapi pasien kemudian dilanjutkan dan disarankan untuk kontrol ke 

dokter spesialis penyakit dalam untuk asesmen ulang terhadap TB. 

 

 

Gambar 2.3. Hasil pemeriksaan foto fundus 

Dikutip: RS Mata Cicendo 

 

III. Diskusi 

     Negara Indonesia termasuk negara endemis TB dengan jumlah 824.000 kasus 

menurut data TB Indonesia tahun 2021. Tuberkulosis juga merupakan infeksi 
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oportunistik terbanyak yaitu sebesar 49% pada ODHA dan menyebabkan kematian 

sebesar 25% pada ODHA. Infeksi TB sendiri dapat terjadi pada berbagai organ. Salah 

satu manifestasi TB pada mata adalah fliktenulosis. Fliktenulosis merupakan suatu 

kelainan yang bersifat self-limiting, dan jarang menjadi berat. Kasus fliktenulosis pada 

negara maju kebanyakan diakibatkan oleh reaksi hipersinsitivitas terhadap antigen dari 

Staphylococcus, sedangkan pada negara berkembang khususnya pada negara endemis 

tuberkulosis kasus fliktenulosis sering diakibatkan oleh reaksi hipersensitivitas 

terhadap tuberculoprotein pada pasien TB.1,2,4 

     Gell dan Coomb mengklasifikasikan reaksi hipersensitivitas menjadi empat tipe. 

Hipersensitivitas tipe satu merupakan reaksi hipersensitivitas yang dikenal sebagai 

reaksi hipersensitivitas tipe cepat atau reaksi hipersensitivitas yang dimediasi oleh IgE. 

Hipersensitivitas tipe dua dikenal dengan reaksi hipersensitivitas sitotoksik atau reaksi 

hipersensitivitas yang dimediasi oleh IgG/IgM. Terdapat tiga mekanisme yang 

mendasari kerusakan jaringan akibat sistem imun. Pertama, antibodi mengopsonisasi 

sel secara langsung atau dengan mengaktifkan sistem komplemen. Kedua, antibodi 

yang terdeposit pada pada jaringan akan mengundang neutrofil dan makrofag. Ketiga 

adalah sitotoksik yang dimediasi oleh antibodi dependen. Hipersensitivitas tipe tiga 

merupakan reaksi hipersensitivitas yang dimediasi oleh kompleks imun IgG/IgM. 

Deposit kompleks imun akan mengaktivasi jalur komplemen yang akan mengundang 

dan mengaktifasi neutrofil dan menyebabkan inflamasi serta kerusakan jaringan. 

Hipersensitivitas tipe empat merupakan reaksi hipersensitivitas yang dimediasi oleh sel 

T atau dikenal juga dengan hipersensitivitas tipe lambat. kerusakan jaringan yang 

terjadi terutama diakibatkan oleh enzim-enzim lisosomal, oksigen reaktif, nitrik oksida, 

dan sitokin-sitokin proinflamasi yang dihasilkan oleh makrofag yang teraktivasi. 

Proses terjadinya reaksi hipersensitivitas ini diawali dengan paparan terhadap antigen, 

reaksi imun lokal juga respon inflamasi akan memicu datangnya leukosit. Antigen akan 

difagosit oleh makrofag dan monosit akan mempresentasikannya kepada sel T, yang 

akan tersensitasi dan teraktivasi. Sel-sel ini kemudian akan melepaskan sitokin dan 

kemokin yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan.6,7 
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     Reaksi hipersensitivitas yang terjadi pada keratokonjungtivitis fliktenulosis 

merupakan reaksi hipersensitivitas tipe empat atau reaksi hipersensitivitas tipe lambat 

yang dimediasi oleh sel T dan menyebabkan reaksi inflamasi terhadap antigen eksogen 

ataupun endogen. Pada beberapa keadaan, sel-sel lain seperti monosit, eosinofil, dan 

neutrofil juga dapat terlibat. Reaksi yang terjadi biasanya muncul lebih dari 12 jam 

setelah paparan terhadap alergen, dengan waktu reaksi maksimum adalah antara 48 

hingga 72 jam. Terjadinya keratokonjungtivitis fliktenularis dapat dipresipitasi dari 

terdapatnya antigen pada jaringan mata yang tersensitasi, baik melalui aliran darah dari 

fokus infeksi pada lokasi lain, maupun inokulasi langsung dari bakteri pada 

konjungtiva dari kelopak mata.5,8,9 

     Keratokonjungtivitis flikten sering ditemui pada dekade kedua dan ketiga 

kehidupan, dan lebih banyak ditemukan pada wanita dibandingkan pada pria. Terdapat 

dua tipe lesi yang berbeda dari fliktenulosis, yaitu kornea dan konjungtiva. Flikten pada 

konjungtiva biasanya transien dan asimtomatis, namun pada beberapa keadaan yaitu 

pada flikten dengan ukuran yang lebih besar, konjungtivitis pustular dapat terjadi 

disertai dengan penetrasi pada kornea, yang dapat menyebabkan terbentuknya jaringan 

parut yang permanen. Flikten pada kornea menyebabkan lakrimasi, fotofobia, dan 

blefarospasme. Flikten pada kornea juga cenderung menyebabkan terjadinya 

kekeruhan pada kornea yang dapat berakibat pada gangguan penglihatan permanen 

hingga kebutaan. Flikten biasanya mengalami nekrosis dan membentuk ulkus pada 

bagian sentralnya, dan biasanya mengalami involusi secara spontan dalam waktu dua 

hingga tiga minggu. Inflamasi yang terjadi dapat mengakibatkan penipisan pada kornea 

dan pada beberapa kasus yang lebih jarang dapat menimbulkan perforasi. Pemeriksaan 

slit-lamp dari konjungtivitis flikten biasanya menunjukkan nodul yang berukuran satu 

hingga tiga milimeter, padat, sedikit terangkat, dan berwarna putih kekuningan. Nodul 

ini juga biasanya disertai jaringan hiperemis pada sekelilingnya, dan lebih sering 

ditemukan pada limbus bagian inferior. Secara histologis flikten tediri dari sel-sel 

limfosit, histiosit, dan sel plasma. Leukosit polimorfonuklear juga ditemukan pada lesi 

nekrotik sebagai reaksi terhadap protein tuberkulin. Mikroba lain yang juga dapat 
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menyebabkan reaksi hipersensitivitas dan menyebakan flikten adalah Staphylococcus 

aureus, Coccidioides immitis, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhea, Bacillus 

spp., Herpes simplex virus, Leishmaniasis Ascaris lubricoides, Hymenlepsis nana, dan 

beberapa varian dari parasit interstitial juga Candida Albicans. Rosacea okular juga 

dilaporkan dapat menyebabkan timbulnya flikten pada mata.1,9,10,12 

     Pada pasien didapatkan keluhan kedua mata merah, timbul warna putih pada kedua 

kornea, berair, silau, dan terdapat rasa mengganjal. Pada pemeriksaan oftalmologis 

didapatkan injeksi siliar, flikten, neovaskularisasi, dengan hasil tes fluoresin positif 

dengan erosi epitel pungtata pada kedua mata. Pasien juga didiagnosis HIV/AIDS sejak 

tahun 2017 dan masih dalam terapi ARV hingga saat ini. Berdasarkan gejala klinis dan 

pemeriksaan oftalmologis maka pasien didiagnosis sebagai keratokonjungtivitis 

fliktenularis ODS + HIV/AIDS on ARV + Suspek TB. Pasien disarankan untuk 

melakukan pemeriksaan foto rontgen thorax dan IGRA untuk mengevaluasi kecurigaan 

adanya koinfeksi dengan TB. 

     Penatalaksanaan pada keratokonjungtivitis flikten meliputi pemberian steroid 

topikal jangka pendek untuk mempercepat penyembuhan yang biasanya diberikan 

bersamaan dengan terapi antibiotik topikal. Pada pasien ini diberikan penatalaksanaan 

berupa pemberian tobramisin dan deksametason tetes mata enam kali sehari untuk mata 

kanan dan kiri disertai dengan pemberian tetes air mata buatan sebanyak enam kali 

sehari untuk mata kanan dan kiri. Pada saat pasien kontrol pada tanggal 2 Maret 2022 

pasien mengatakan keluhan berair, silau, dan rasa mengganjal yang dirasakan 

berkurang dibanding sebelumnya. Terapi pada pasien kemudian dilanjutkan dan 

disarankan untuk kontrol ke dokter spesialis penyakit dalam untuk asesmen ulang 

terhadap TB.2,10,12 

 

IV. Simpulan 

     Keratokonjungtivitis flikten merupakan inflamasi yang terjadi akibat reaksi 

hipersensitivitas tipe lambat yang dapat terjadi pada kornea dan atau konjungtiva. Pada 

negara maju reaksi hipersensitivitas yang terjadi mayoritas disebabkan oleh antigen 
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Staphylococcus, sedangkan pada negara berkembang khususnya pada negara endemis 

TB reaksi hipersensitivitas yang terjadi sering kali disebabkan akibat tuberculoprotein. 

Resolusi spontan dapat terjadi dalam dua hingga tiga minggu, dan pada beberapa kasus 

yang lebih jarang dapat menyebabkan penipisan hingga perforasi. Tatalaksana pada 

keratokonjungtivitis flikten meliputi pemberian kortikosteroid topikal yang 

dikombinasi dengan antibiotik topikal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

1.  Rapuano, Christopher J.;Stout, J. Timothy; McCannel CA. External Disease and 

Cornea. 2020;8.  

2.  Salmon JF. Ophthalmic side effects of systemic medication. In: Kanski, editor. 

Kanski’s clinical ophthalmology. Edisi ke-9. San Francisco: elsevier; 2020. p. 

hlm.235.  

3.  Basu S, Elkington P, Rao NA. Pathogenesis of ocular tuberculosis: New 

observations and future directions. Tuberculosis. 2020;101961. 

4.  Republik Indonesia KK. Buku Petunjuk TB-HIV untuk Petugas Kesehatan. 

2016;1:5.  

5.  Bisht D, Pande R. ScienceDirect Original article Study of ocular manifestations 

in tuberculosis and its association with HIV AIDS in a tertiary care hospital. 

Indian J Tuberc. 2019. 

6.  Hopp RJ. Hypersensitivity Reactions : An Everyday Occurrence in Pediatric 

Allergy Clinics. 2020;33(1):1–7.  

7.  Uzzaman A, Cho SH. Classification of hypersensitivity reactions. 

2016;33(3):96–9.  

8.  Marwa K, Kondamudi NP. Type IV hypersensitivity reaction. StatPearls. 2021. 

9.  Report C, Pradesh H, Kangra D, Pradesh H, Sarkaghat CH, Mandi D, et al. 

Phlyctenular Conjunctivitis and Tuberculosis. 2016;4:233–6.  

10.  Communication C. Phlyctenulosis : a systemic diagnosis made or missed in the 

blink of an eye. 2017;(May):285–7.  

11.  Mehta S, Peters RPH, Smit DP, Gupta V, Mehta S, Glasg F. Ocular Tuberculosis 

in HIV-infected Individuals Ocular Tuberculosis in HIV-infected Individuals. 

Ocul Immunol Inflamm. 2020;00(00):1–8. 

12.  Singh AD. Ocular Tuberculosis. 1st ed. Kumar, Atul; Sharma, Namrata; Cawla 

R, editor. New Delhi: Springer; 2017. 111–115 p.  

 


