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Uveitis  
 
Isi artikel ini merupakan terjemahan, dan versi Bahasa Inggrislah yang berlaku. 
 
Uveitis disebabkan oleh peradangan struktur intraokuler yang disebut ueva. Mata manusia berbentuk 
bola. Bagian paling dalamnya berupa retina dan bagian paling luar terdiri atas sklera di belakang, 
kornea di depan, dan uvea di bagian tengah (Gambar 1). Bagian anterior uvea disebut iris dan bagian 
tengahnya ada badan silia, sementara bagian posterior disebut koroid (Gambar 2).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 1: Struktur bola mata 
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Gambar 2: Uvea: iris , ciliary body and choroid 
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Jenis 
Ada 4 jenis utama: 
 Uveitis Anterior, juga dikenal sebagai iritis dan iridosiklitis: Ini adalah jenis uveitis yang paling 

umum dan biasanya tampak sebagai radang akut yang berlangsung selama 6 – 8 minggu. Iritis 
akan menjadi kronis atau berulang pada beberapa pasien. 

 Uveitis Intermediat: Radang pada bagian tengah (bagian bening) mata 
 Uveitis Posterios: Radang pada bagian posterior mata, termasuk koroid, retina dan/atau 

pembuluh retina. 
 Panuveitis: Radang seluruh saluran uvea. 
 
 
Penyebab 
 Tidak ada penyebab spesifik yang dapat diidentifikasi pada sebagian besar kasus (idiopati) 
 Infeksi bakteri, virus atau jamur seperti Tuberkulosis, Sifilis, AIDS 
 Penyakit sistemik seperti ankylosing spondylitis, sindrom Behcet, Juvenile Idiopathic 

Arthritis, Penyakit Vogt-Koyanagi-Harada 
 Trauma pada mata 
 
Gejala / Tanda 
 Uveitis Anterior: fotofobia, kemerahan, nyeri mata, dan/atau pandangan kabur.  
 Selain gejalan dan tanda uveitis anterior, uveitis jenis lain juga mungkin disertai oleh 

pandangan melayang atau lebih kabur.  
 
Diagnosis 
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Pemeriksaan mendetail oleh dokter mata diperlukan untuk mendiagnosis uveitis. Pengambilan 
sampel darah dan X-ray mungkin juga diperlukan untuk mencari penyakit sistemik atau infeksi yang 
mungkin terjadi. Dalam beberapa kasus, penyelidikan khusus lebih lanjut mungkin diperlukan. 
 
Perawatan 
Uveitis Anterior: 
 Obat tetes / salep mata steroid. Dokter biasanya mengurangi pengobatan secara berangsur 

dalam waktu beberapa minggu karena penghentian mendadak dapat mengakibatkan 
kambuhnya peradangan. 

 Sikloplegik dapat digunakan untuk melebarkan puil dan merilekskan otot silia untuk mencegah 
pelekatan irisi pada lensa dan meredakan gejala fotofobia. 

 Obat-obatan yang menurunkan tekanan pada mata jika terjadi peningkatan tekanan 
intraokuler. 

 Mungkin dubutuhkan suntikan steroid sistemik atau steroid periokuler. 
 

Pada uveitis jenis lain, perawatan berikut ini mungkin dibutuhkan: 
 Imunosupresan 
 Biologik generasi baru 
 
Jika uveitis disebabkan oleh infeksi, dibutuhkan antibiotik atau obat antiviral. 
 
Catatan 
 Pada umumnya, penglihatan pasien yang menderita uveitis anterior sederhana tidak akan 

terpengaruhi setelah pemulihan. Akan tetapi, pada kasus parah, kronis atau berulang, uveitis 
dapat berujung pada komplikasi seperti katarak, glaukoma, atau pembengkakan macula yang 
dapat mempengaruhi penglihatan. 

 Kekronisan dan kekambuhan lebih umum terjadi pada uveitis jenis lain dan dampak terhadap 
penglihatan bergantung pada jensi dan keparahan kondisi. 

 
 

Informasi ini hanya untuk tujuan edukasi umum dan hanya sebagai rujukan. 
Jika Anda memiliki pertanyaan apapun, silahkan berkonsultasi dengan dokter 

Kelompok Penasihat Spesialis (Oftalmologi) 
Pertama Dipublikasikan 2019 
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