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TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. PENDAHULUAN 

Uveitis adalah peradangan pada jaringan uvea akibat infeksi, trauma, neoplasia, atau 

proses autoimun.1 Insiden uveitis di Amerika Serikat dan di seluruh dunia diperkirakan 

sebesar 15 kasus/100.000 penduduk dengan perbandingan yang sama antara laki-laki dan 

perempuan.2,3  

Uveitis merupakan salah satu penyebab kebutaan.1 Morbiditas akibat uveitis terjadi 

karena terbentuknya sinekia posterior sehingga menimbulkan peningkatan tekanan intra 

okuler dan gangguan pada nervus optikus. Selain itu, dapat timbul katarak akibat penggunaan 

steroid.2 Oleh karena itu, diperlukan penanganan uveitis yang meliputi anamnesis yang 

komprehensif, pemeriksaan fisik dan oftalmologis yang menyeluruh, pemeriksaan penunjang 

dan penanganan yang tepat.1 

 

2. ANATOMI UVEA 

Uvea terdiri dari tiga bagian, iris, badan siliaris, dan koroid. Bagian ini adalah lapisan 

vaskular tengah mata dan dilindungi oleh kornea dan sklera, bagian ini mensuplai darah 

keretina 4. Uvea dibagi menjadi 3 bagian : Iris dibagian anterior , badan silier di tengah dan 

koroid diposterior 5 

 

Gambar 1.  Anatomi uvea  

(Dikutip dari kepustakaan 7) 
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Gambar 2. Histologi dari uvea 

(Dikutip dari kepustakaan 8) 

Iris terdiri dari  3 lapisan yaitu : 

a) Lapisan anterior iris terdiri dari fibroblast, melanosit, dan kolagen 

b) Lapisan tengah iris (stroma) merupakan bagian paling besar dari iris terdiri dari sel 

berpigmen dan non pigmen, matrik kolagen, mukopolisakarida, pembuluh darah, saraf, 

otot spingter pupil  

c) Bagian posterior : otot dilatator pupil dan sel berpigmen 6 

              

           (a)       (b) 

Gambar 3. Histologi (a) Histologi iris secara umum 10(b) Histologi iris 1) Pigmented 

epithelium, 2)  Iris dilator, 3) Pupillary sphincter, 4) Stroma of the iris, 5) Vessels, 6) 

Mesothelium of the anterior face of the iris, 7) Crypts of Fuchs, 8) Anterior chamber of the 

eye 10 
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Badan Silier terletak anta iris pada bagian anterior dan oraserata pada bagian posterior. 

Bagian anterior sekitar 25 mm dari dari pars plica ( corona siliaris) yang terdiri dari 70- -80 

bagian badan  yang memproduksi aquos humor. Pada corpus siliaris terdapat otot soliarui 

yang yang terdiri dari 3 bagian porsi longitudinal , obliq dan sirkular yang mengatur 

akomodasi dengan mengatur ketegangan dari zonular dan outflow cairan aquos dengan 

mengatur tegangan antara trabekula   dan skleral spur 6. 

 

Gambar. 4 Makroskopik dari badan silier (1) dan zonula lensa (2)  

( Dikutip dari kepustakaan nomor 10) 

 

Koroid merupakan bagian posterior dari uvea yang terletak antara retina dan sklera. 

Terdapat tiga lapisan vaskuler koroid, yaitu vaskuler besar, sedang, dan kecil. Pada bagian 

interna koroid dibatasi oleh membran Bruch, sedangkan di bagian luar terdapat suprakoroidal 
6. (Gambar 5) 
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Gambar 5. Lapisan koroid 

(Dikutip dari kepustakaan 6 ) 

 

3. UVEITIS 

a. Definisi 

Uveitis merupakan peradangan pada jaringan uvea (iris, badan silisr dan koroid) akibat 

infeksi, trauma, neoplasia atau proses autoimmun1 

 

b. Epidemiologi 

Penderita umumnya berada pada usia 20-50 tahun. Setelah usia 70 tahun, angka 

kejadian uveitis mulai berkurang. Pada penderita berusia tua umumnya uveitis diakibatkan 

oleh toksoplasmosis, herpes zoster, dan afakia. Bentuk uveitis pada laki-laki umumnya 

oftalmia simpatika akibat tingginya angka trauma tembus dan uveitis non-granulomatosa 

anterior akut. Sedangkan pada wanita umumnya berupa uveitis anterior kronik idiopatik dan 

toksoplasmosis. 11 

 

c. Klasifikasi 

Klasifikasi uveitis dibedakan menjadi empat kelompok utama, yaitu klasifikasi secara 

anatomis, klinis, etiologis, dan patologis. 12 

1) Klasifikasi anatomis (Gambar 6) 12 

a) Uveitis anterior  

- Iritis : inflamasi yang dominan pada iris 

- Iridosiklitis  : inflamasi pada iris dan pars plicata 

b) Uveitis intermediet : inflamasi dominan pada posterior  dan retina perifer 

Bruch’s membrane 

Pigment Epitelium 

Suprachoroid   

Smaller choroidal Vessels  

Larger choroidal Vessels  
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c) Uveitis posterior : inflamasi bagian uvea di belakang batas basis vitreus 

d) Panuveitis  : inflamasi pada seluruh uvea 

 

 

 

Gambar 6. Klasifikasi uveitis secara anatomis 

(Dikutip dari kepustakaan 4) 

 

2) Klasifikasi klinis 12 

a) Uveitis akut : Onset simtomatik terjadi tiba-tiba dan berlangsung 

selama < 6 minggu  

b) Uveitis kronik : Uveitis yang berlangsung selama berbulan-bulan atau 

bertahun-tahun, seringkali onset tidak jelas dan bersifat asimtomatik 

3) Klasifikasi etiologis 12 

a) Uveitis eksogen : Trauma, invasi mikroorganisme atau agen lain dari luar 

tubuh 

b) Uveitis endogen : mikroorganisme atau agen lain dari dalam tubuh 

- Berhubungan dengan penyakit sistemik, contoh: ankylosing spondylitis 

- Infeksi 

Yaitu infeksi bakteri (tuberkulosis), jamur (kandidiasis), virus (herpes 

zoster), protozoa (toksoplasmosis), atau roundworm (toksokariasis) 

- Uveitis spesifik idiopatik 

Yaitu uveitis yang tidak berhubungan dengan penyakit sistemik, tetapi 

memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari bentuk lain (sindrom 

uveitis Fuch) 

- Uveitis non-spesifik idiopatik 
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Yaitu uveitis yang tidak termasuk ke dalam kelompok di atas. 

4) Klasifikasi patologis 12 

a) Uveitis non-granulomatosa : infiltrasi dominan limfosit pada koroid  

b) Uveitis granulomatosa : koroid dominan sel epiteloid dan sel-sel 

raksasa multinukleus (Gambar 7) 

 

    

 

Gambar 7. Klasifikasi patologis uveitis: (a) non-granulomatosa; (b) granulomatosa 

(Dikutip dari kepustakaan 13) 

 

 

Sunber : General ophthamology , vaughan’s asbury’s 
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d. Etiologi 

1) Etiologi uveitis anterior antara lain 4 

Causes of Anterior Uveitis. 
 

Autoimmune  

  Juvenile idiopathic arthritis 

  Ankylosing spondylitis 

  Reiter's syndrome 

  Ulcerative colitis 

  Lens-induced uveitis 

  Sarcoidosis 

  Crohn's disease 

  Psoriasis 

Infections  

  Syphilis 

  Tuberculosis 

  Leprosy (Hansen's disease) 

  Herpes zoster 

  Herpes simplex 

  Onchocerciasis 

  Leptospirosis 

Malignancy  

  Masquerade syndrome 

    Retinoblastoma 

    Leukemia 

    Lymphoma 

    Malignant melanoma 

Other  

  Idiopathic 

  Traumatic uveitis, including penetrating injuries 

  Retinal detachment 

  Fuchs' heterochromic iridocyclitis 
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  Glaucomatocyclitic crisis (Posner-Schlossman syndrome) 
 

 

2) Etiologi uveitis intermedia 14 

• Pars planitis  

3) Etiologi uveitis Posterior 4 

Causes of Posterior Uveitis. 
 

Infectious disorders  

  Viruses 

    CMV, herpes simplex, herpes zoster, rubella, rubeola 

  Bacteria 

    Agents of tuberculosis, brucellosis, sporadic and endemic syphilis; Borrelia (Lyme 
disease); and various hematogenously spread gram-positive and gram-negative pathogens  

  Fungi 

    Candida, Histoplasma, Cryptococcus, Aspergillus 

  Parasites 

    Toxoplasma, Toxocara, Cysticercus, Onchocerca 

Noninfectious disorders  

  Autoimmune disorders 

    Behçet's disease 

    Vogt-Koyanagi-Harada syndrome 

    Systemic lupus erythematosus 

    Wegener's granulomatosis 

    Sympathetic ophthalmia 

    Retinal vasculitis 

  Malignancies 

    Intraocular lymphoma 

    Malignant melanoma 

    Leukemia 

    Metastatic lesions 

  Unknown etiology 

    Sarcoidosis 

    Serpiginous choroiditis 
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    Acute multifocal placoid pigment epitheliopathy 

    Birdshot retinochoroidopathy 

    Retinal pigment epitheliopathy 

    Multiple evanescent white dot syndrome 
 

 

4) Etiologi Panuveitis 4 

Causes of Diffuse Uveitis. 
 

Sarcoidosis 

Tuberculosis 

Syphilis 

Onchocerciasis 

Leptospirosis 

Brucellosis 

Sympathetic ophthalmia 

Behçet's disease 

Multiple sclerosis 

Cysticercosis 

Vogt-Koyanagi-Harada syndrome 

Masquerade syndrome: retinoblastoma, leukemia 

Retinal intraocular foreign body 
 

 

e. Gambaran Klinis 

1) Uveitis anterior 

Gejala utama uveitis anterior akut adalah fotofobia, nyeri, merah, penglihatan menurun, 

dan lakrimasi. Sedangkan pada uveitis anterior kronik mata terlihat putih dan gejala minimal 

meskipun telah terjadi inflamasi yang berat. 15 

Tanda-tanda objektif adanya uveitis anterior adalah injeksi silier, keratic precipitate 

(KP), nodul iris, sel-sel akuos,  flare, sinekia posterior, dan sel-sel vitreus anterior. 15 (Gambar 

8) 
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(a)         (b) 

Gambar 8. (a) Uveitis anterior atau iritis dengan injeksi silier tetapi tanpa adanya sinekia 

(b) Uveitis anterior atau iritis dengan injeksi silier dan irregular pupil ( ebook ABC of Eyes 4e 

2004 hal 11) 

5) Kadangkala mata akan tampak putih dan sedikit nyeri. Pemeriksaan COA dengan 

mikoroskop slitlamp menampakkan white cells dan flare. Kumpulan dari white cells yang 

kecil pada endotel kornea disebut sebagai  keratik presipitat. Kumpulan dari sel 

mononuklear akan membentuk nodul pada iris . Pupil yang irregular menunjukkan adanya 

perlengketan antara tepi iris dan permukaan anterior dari lensa (sinekia posterior).Sinekia 

anterior atau posterior pada uveitis akan menjadi predisposisi dari glaukoma. Sel-sel ini 

kadang kala akan berada di vitreus dan kadang kala akan menimbulkan edema pada retina. 

(disebut juga udema makular) 14,  4 

         

 (a) (b) 

Gambar 9. Uveitis anterior : (a) mutton-fat keratic precipitates, nodul Koeppe dan 

Busacca; (b) nodul Busacca pada iris dan mutton-fat KP di bagian inferior 11 
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(a)  

    

(b)                 (c) 

Gambar 10. (a) Iris normal (b) iris dengan sinekia anterior (c) Sinekia posterior 4 

 

2) Uveitis intermediet  

Gejala uveitis intermediet biasanya berupa floater, meskipun kadang-kadang penderita 

mengeluhkan gangguan penglihatan akibat edema makular sistoid kronik. Tanda dari uveitis 

intermediet adalah infiltrasi seluler pada vitreus (vitritis) dengan beberapa sel di COA dan 

tanpa lesi inflamasi fundus. (Gambar 11) 
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Gambar 11. Gambaran pars planitis 

(Dikutip dari kepustakaan 8) 

3) Uveitis posterior 

Dua gejala utama uveitis posterior adalah floater dan gangguan penglihatan. Keluhan 

floater terjadi jika terdapat lesi inflamasi perifer. Sedangkan koroiditis aktif pada makula atau 

papillomacular bundle menyebabkan kehilangan penglihatan sentral. 

Tanda-tanda adanya uveitis posterior adalah perubahan pada vitreus (seperti sel, flare, 

opasitas, dan seringkali posterior vitreus detachment), koroditis, retinitis, dan vaskulitis.  

4) Panuveitis  

Panuveitis merupakan kondisi terdapat infiltrasi sel kurang lebih merata di semua unsur di 

traktus uvealis. Ciri morfologi khas seperti infiltrat geografik secara khas tidak ada.5 

a. Opthalmia Simpatika 

 Adalah uveitis granulomatosa bilateral yang menghancurkan, yang timbul sepuluh hari 

sampa beberapa tahun setelah cedera mata tembus di daerah korpus siliare, atau setelah 

kemasukan benda asing. 90% kasus terjadi dalam satu tahun setelah cedara. Penyebabnya 

tidak diketahui, namun penyakitnya diduga berkaitan dengan hipersensitifitas terhadap 

beberapa unsur berpigmen di uvea. Kondisi ini sangat jarang terjadi setelah bedah intra okuler 

tanpa komplikasi terhadap katarak atau glaukoma. 5  

 Mata yang cedera (terangsang) mula-mula meradang dan mata sebelahnya (yang 

simpatik) meradang kemudian. Secara patologik terdapat uveitis granulomatosa difus. Sesl-sel 

epiteloid, bersama sel raksasa dan limfosit, membentuk tuberkel tanpa perkijauan. Dari 

traktus uvealis proses radsang itu menyebar ke nervus optikus dan ke pia dan arachnoid 

sekitar nervus optikus. 5 

 Pasien mengeluh tentang fotopobia, kemerahan, dan kaburnya penglihatan. Jika ada 

riwayat trauma, cari parut tempat masuk ke mata. Dengan slit lamp atau kaca pembesar 
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tampak KP dan kilauan dalam kamera anterior kedua mata. Mungkin ada nodul iris. Sel-sel 

vitreous dan eksudat putih-kekuningan dilapis dalam dari retina (nodul dalen fuchs) tampak di 

segmen posterior. 

 Opthalmia simpatika dapat dibedakan dari uveitis granulomatosa lain karena riwayat 

trauma atau bedah okuler dan lesinya bilateral, difus, dan (umumnya) akut, bukannya 

unilateral, setempat, dan menahun. 

 Pengobatan yang dianjurkan untuk mata yang cedera berat (misal : luka tembus 

melalui sklera, korpus siliaris, lensa dan vitreous hilang) adalah enukleasi segera untuk 

mencegah ophtalmia simpatika. Jika enukleasi dapat terlaksanan dalam 10 hari setelah cedera 

hampir tidak kemungkinan timbul opthalmia simpatika, meskipun begitu bila radang dalam 

mata itu telah lanjut biasanya kurang bijaksana mengeluarkan mata yang cedera, karena 

mungkin pada akhirnya mata itulah yang lebih baik dari kedua mata yang sudah sangat buruk 

itu. 5 

b. Uveitis Tuberkulosis 

 Uveitis tuberkulosis mungkin difus namun khas terlokalisir dalam bentuk 

korioretinitis granulomatosa nekrotikan berat. Tuberkel itu sendiri atas sel-sel raksasa dan sel-

sel epiteloid sehingga sering terjadi nekrosis perkijauan. 5 

 Pasien mengeluh tentang penglihatan kabur, mata merah, jika segmen anterior terkena 

ditemukan nodul iris, dan KP “Mutton fat” pada pemeriksaan slit lamp. Jika yang terkena 

adalah koroid dan retina maka akan tamapak masa setempat yang menutupi vitreous seperti 

berkabut. 5 

 Sifat terlokalisir dari uveitis tuberkulosis membantu membedakan dengan opthalmia 

simpatika. Secara patologik dibedakan dengan nekrosis perkijauan. Pupil dilebarkan dengan 

atrofin 1% (1 tetes 2-3 kali perhari), dan obat anti tuberkulosis diberikan secara sistemik jika 

cukup yakin setelah beberapa bulan penyembuhan penyakit ini akan meninggalkan jaringan 

rusak permanen dan penglihatan kabur karna parut pada retina. 5 

 

Penatalaksanaan 

Tujuan terapi uveitis adalah mencegah komplikasi yang mengancam penglihatan, 

menghilangkan keluhan pasien, dan jika mungkin mengobati penyebabnya. Ada empat 

kelompok obat yang digunakan dalam terapi uveitis, yaitu midriatikum, steroid, sitotoksik, 

dan siklosporin. Sedangkan uveitis akibat infeksi harus diterapi dengan antibakteri atau 

antivirus yang sesuai. 
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Penatalaksanaan uveitis meliputi pemberian obat-obatan dan terapi operatif,  

yaitu  

1) Kortikosteroid topikal, periokuler, sistemik (oral, subtenon, intravitreal) dan sikloplegia 

2) Pemberian antiinflamasi non steroid 

3) Pemberian obat jenis sitotoksik seperti ankylating agent (siklofosfamid, klorambusil), 

antimetabolit (azatrioprin, metotrexat) dan sel T supresor (siklosporin) 

4) Terapi operatif untuk evaluasi diagnostik (parasentesis, vitreus tap dan biopsi 

korioretinal untuk menyingkirkan neoplasma atau proses infeksi) bila diperlukan. 

5) Terapi untuk memperbaiki dan mengatasi komplikasi seperti katarak, mengontrol 

glaukoma dan vitrektomi. 

Midriatikum berfungsi untuk memberikan kenyamanan pada pasien, mencegah 

pembentukan sinekia posterior, dan menghancurkan sinekia. Memberikan kenyamanan 

dengan mengurangi spasme muskulus siliaris dan sfingter pupil dengan menggunakan atropin. 

Atropin tidak diberikan lebih dari 1-2 minggu. 

Steroid topikal hanya digunakan pada uveitis anterior dengan pemberian steroid kuat, 

seperti dexametason, betametason, dan prednisolon. Komplikasi pemakaian steroid  adalah 

glaukoma, posterior subcapsular cataract, komplikasi kornea, dan efek samping sistemik. 

 

Komplikasi 

Komplikasi terpeting yaitu terjadinya peningkatan tekanan intraokuler (TIO) akut yang 

terjadi sekunder akibat blok pupil (sinekia posterior), inflamasi, atau penggunaan 

kortikosteroid topikal. Peningkatan TIO dapat menyebabkan atrofi nervus optikus dan 

kehilangan penglihatan permanen. Komplikasi lain meliputi corneal band-shape keratopathy, 

katarak, pengerutan permukaan makula, edema diskus optikus dan makula, edema kornea, dan 

retinal detachment.  
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