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Uveitis 
 
Ang nilalaman ng artikulong ito ay isinalin na bersyon, ang bersyon sa ingles ang siyang masusunod. 
 
Ang uveitis ay sanhi ng pamamaga ng intraocular structure-uvea. Ang mata ng tao ay nasa hugis ng 
bola. Ang pinaka loob na hanay ay ang retina at ang nasa labas na hanay ay ang sclera sa likod at ang 
cornea sa unahan habang ang pinaka gitnang hanay ay ang uvea (Pigura 1). Ang unahang parte ng 
uvea ay ang iris at ang panggitnang parte ay ang ciliary body habang ang likurang bahagi ay ang 
choroid (Pigura 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pigura 1: Istruktura ng bola ng mata 
 

Original Translated 

Cornea Cornea 

Choroid Choroid 

Sclera Sclera 

Retina Retina 

Macula Macula 

Optic Nerve Optic Nerve 

Lens lente 

 

http://www.smartpatient.ha.org.hk/


 

TAGALOG- UVEITIS.DOCX 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 

 

 
Pigura 2: Uvea: iris, ciliary body at choroid 

 
Original Translated 

Ciliary Body Ciliary body 

Choroid Choroid 

Iris Iris 

 
Uri 
Mayroong 4 na pangunahing uri: 
 Ang unahang Uveitis, kilala din bilang iritis at iridocyclitis: Ito ay ang pinakakaraniwang uri ng 

uveitis at kadalasang nasasabi bilang malalang pamamaga at tumatagal ng 6 hanggang 8 linggo. 
Ang iritis ay magiging malala o umuulit sa ibang mga pasyente. 

 Panggitnang uveitis: pamamaga ng gitnang parte (i.e. vitreous) ng mata 
 Ang likurang uveitis: Pamamaga ng likurang parte ng mata, kasama ang choroid, etina at/ o 

retinal vessels. 
 Panuveitis: pamamaga ng buong uveal tract. 
 
Sanhi 
 Walang tiyak na dahilan ay maaaring matukoy sa karamihan ng mga kaso (idiopathic) 
 Bacterial, viral o fungal na impeksyon tulad ng Tuberkolosis, Syphillis, AIDS 
 Mga sistematikong sakit tulad ng ankylosing spondylitis, Behcet’s syndrome, Juvenile 

Idiopathic arthritis, Vogt-Koyanagi-Harada Disease 
 Ocular Trauma 
 
Sintomas/ Mga tanda 
 Pang-unahang Uveitis: photophobia, pamumula, pananakit ng mata, at/o panlalabo ng 

paningin. 
 Bilang karagdagan sa mga tanda at sintomas ng pang unahang uveitis, ang iba pang uri ng 

uveitis ay maaaring mayroong floaters o maaaring mas malabong paningin. 
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Diagnosis 
Ang masusing pagsusuri ng isang ophthalmologist ay kinakailangan upang makagawa ng diagnosis 
sa uveitis. Ang pagkuha ng dugo at X-ray ay maaari ring kailanganin upang makita ang anumang 
natatago pang mga sistematikong sakit o impeksyon. Sa ibang mga kaso, ang kargdagang espesyal 
na pagsusuri ay maaaring kailanganin. 
 
Lunas 
Pang unahang Uveitis: 
 Ipinapatak sa matang steroid/ ointment. Kadalasan ang mga doktor ay binabantayan ang 

paglunas na ito at ibinababa sa mga ilang linggo dahilan sa biglaang pagtatanggal ay maaaring 
mauwi sa pagbalik ng pamamaga. 

 Ang Cycloplegics ay maaaring gamitin upang palakihin ang pupil at mapahinga ang kalamnan 
ng ciliary upang maiwasan ng iris na mapadikit sa lente at mapaginhawa ang sintomas ng 
photophobia. 

 Mga gamot na nakakapagpababa ng Eye Pressure n kung tumaas ang intraocular pressure. 
 Maaaring mangailangan ng sistematikong steroid o periocular steroid injection. 
 

Sa mga ibang uri ng uveitis, ang mga sumusunod na lunas ay maaaring kailanganin: 
 Immunosuppressants 
 Mga makabagong henerasyon ng biologics 
 
Sa kasong kapag ang uveitis ay sanhi ng impeksyon, ang mga ntibiotic o anti-viral na gamot ay 
kailangan. 
 
Puna 
 Sa pangkalahatan, ang paningin ng pasyente na may simpleng pang unahang uveitis ay hindi 

apektado matapos ang paggaling. Subalit, sa malala, hindi gumagaling o umuulit na kaso, ang 
uveitis ay maaaring mauwi sa komplikasyon tulad ng katarata, glaucoma o macular edema na 
maaaring makaapekto sa paningin. 

 Ang pabalikbalik at pag-ulit ay pangkaraniwan sa ibang porma ng uveitis at kahihinatnan ng 
paningin ay naka depende sa uri at lala ng kondisyon. 

 
 

Ang mga impormasyon ay pangkalahatang layunin para sa edukasyom at sanggunian 
lamang. 

Kung mayroong mga katanungan, mangyaring kumonsulta sa medikal na 
propesyunal 

Grupo ng mga Espesyalistang Nagpapayo (Opthalmology) 
Unang Nalathala 2019 

 
 
 
 
 
  

http://www.smartpatient.ha.org.hk/


 

TAGALOG- UVEITIS.DOCX 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 

 

 

http://www.smartpatient.ha.org.hk/

