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I. Pendahuluan  

     Skleritis adalah proses inflamasi  pada anterior dan/atau posterior sklera. Skleritis 

jarang terjadi namun proses inflamasi yang terjadi cukup berat dan bersifat progresif. 

Proses inflamasi pada skleritis dapat meluas melibatkan struktur di sekitarnya seperti 

kornea, sklera, ataupun traktus uvea. Skleritis berisiko tinggi menimbulkan kebutaan 

akibat kerusakan dan komplikasi yang terjadi. Etiologi spesifik skleritis bervariasi 

antara lain idiopatik, autoimun, ataupun infeksi. Hampir 50% kasus skleritis 

berhubungan dengan autoimun sedangkan kasus infeksi terjadi pada sekitar 5-10 % 

kasus. 
1–3

 

Skleritis infeksius memiliki tampilan klinis yang menyerupai  skleritis autoimun 

sehingga pada awalnya seringkali ditatalaksana sebagai penyakit autoimun. Terapi 

kortikosteroid ataupun imunosupresan untuk menangani kasus autoimun merupakan 

kontraindikasi pada kondisi infeksi aktif dan justru dapat memperburuk perjalanan 

penyakit. Prognosis visual skleritis infeksius secara umum lebih buruk daripada yang 

disebabkan autoimun. Hal ini dapat disebabkan oleh keterlambatan diagnosis ataupun 

agresivitas dari mikroba penyebabnya. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan 

skleritis infeksius harus dibedakan dengan skleritis autoimun. 
2–4

 

Sari kepustakaan ini bertujuan membahas etiopatogenesis, manifestasi klinis dan 

terapi dari skleritis infeksius sehingga dapat membantu dalam penanganan skleritis 

infeksius.  

 

II. Anatomi Sklera 

Sklera menyelimuti kurang lebih empat per lima bagian permukaan posterior bola 

mata. Kapsul tenon menyelubungi permukaan sklera dan otot-otot rektus. Kapsul 

tenon diselubungi oleh konjungtiva bulbi. Kapsul tenon dan konjungtiva bulbi 

menyatu di daerah limbus. Selubung kapsul tenon dan konjungtiva bulbi melindungi 

sklera dari paparan langsung dengan lingkungan luar. Sklera adalah struktur yang 

avaskular kecuali pembuluh darah superfisial pada episklera dan pleksus vaskular 

intraskleral yang terletak posterior dari limbus. 
5–7
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Sebagian besar penyusun sklera adalah kolagen tipe I dan proteoglikan. 

Komponen penyusun lainnya mencakup elastin dan fibronectin. Pada kondisi normal, 

sklera adalah jaringan putih yang padat. Sklera menjadi lebih translusen jika terjadi 

penipisan atau perubahan kandungan air pada sklera yaitu di bawah 40% atau di atas 

80%. Sklera anterior dipersarafi oleh serabut saraf siliaris posterior longus. 
5,6

 

 

 
 

 

Gambar 2.1 Sklera Posterior 
                                      Dikutip dari : Remington 
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III. Etiopatogenesis 

Skleritis infeksius terjadi akibat invasi dan kolonisasi jaringan sklera dan 

episklera oleh mikroba. Secara umum mekanisme skleritis infeksius terbagi menjadi 

eksogen dan endogen. Mekanisme yang paling sering terjadi adalah mekanisme 

eksogen. Infeksi eksogen dapat disebabkan oleh inokulasi yang terjadi setelah trauma 

atau operasi, penyebaran langsung dari area di sekitarnya seperti pada keratitis 

mikrobial dengan keterlibatan sklera, atau penyebaran dari dalam mata seperti pada 

endoftalmitis atau panuveitis. Infeksi eksogen cenderung akut, supuratif, dan 

destruktif. Mekanisme infeksi endogen disebabkan oleh penyebaran infeksi sistemik 

seperti pada syphilis atau tuberkulosis. Tampilan klinisnya menyerupai skleritis non-

infeksius difus, nodular, atau nekrotik.
7,9,10
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Riwayat trauma atau operasi terutama eksisi pterygium, scleral buckling, dan 

ekstraksi katarak ditemukan pada studi kasus yang dilakukan oleh Hodson et.al di 

Amerika.  Hasil serupa juga ditemukan pada studi kasus oleh Ho et al di Taiwan dan 

Reddy et.al di India. Penggunaan mitomycin-C dan iradiasi-β pada eksisi pterygium 

berkaitan dengan skleritis infeksious onset lambat. Hal ini disebabkan terapi tersebut 

dapat menunda penyembuhan luka akibat gangguan integritas pembuluh konjungtiva 

sehingga sklera menjadi rentan terinfeksi. Teknik operasi seperti bare sclera 

meninggalkan permukaan sklera terekspos dan penggunaan kauter yang berlebihan, 

penggunaan lensa kontak atau defek epitel yang tidak kunjung sembuh juga dapat 

menjadi pencetus skleritis infeksius. 
1,2,7,10,11

 

Skleritis infeksius akibat trauma memiliki periode laten yang lebih cepat 

dibandingkan dengan skleritis pasca operasi. Hal ini kemungkinan disebabkan 

kerusakan jaringan dan kontaminasi pada trauma letaknya lebih ke permukaan 

sehingga inokulasi mikroba terjadi lebih cepat. Skleritis infeksius pasca operasi dapat 

terjadi kapan saja, mulai dari beberapa hari hingga beberapa tahun setelah operasi. 

Pada penelitian yang dilakukan di Taiwan, periode laten skleritis infeksius pasca 

trauma bervariasi antara 2-15 hari sedangkan skleritis infeksius pasca operasi 

bervariasi antara 10 hari-30 tahun. 
9,11,12

 

Bakteri, virus, fungi, ataupun parasit dapat menginfeksi sklera. Pada penelitian 

yang dilakukan oleh Hodson et al di Amerika, 87% kasus skleritis infeksius 

disebabkan oleh bakteri dan 11% kasus disebabkan oleh jamur.  Hal ini sejalan 

dengan penelitian di Taiwan, dan India di mana bakteri dan jamur adalah organisme 

kausatif terbanyak. Kondisi ini kemungkinan dipengaruhi oleh iklim. Pada penelitian 

Al Barqi et. al di Saudi Arabia yang beriklim kering, organisme terbanyak adalah 

bakteri dan tidak ditemukan jamur.  Gonzalez-Gonzales et. al menyebutkan bahwa 

organisme yang sering menyebabkan skleritis infeksius adalah herpes virus, terutama 

herpes zoster. 
3,10–13

  

Pada pasien dengan riwayat operasi pterygium banyak ditemukan bakteri gram 

negatif sedangkan pada pasien dengan riwayat operasi retina banyak ditemukan 
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bakteri tahan asam seperti Mycobacterium chelonei. Organisme kausatif yang paling 

sering ditemukan di negara barat adalah Pseudomonas aeroginosa. Bakteri ini 

menghasilkan kolagenase yang teraktivasi oleh neutrofil untuk menghancurkan 

jaringan terutama pada sklera yang terekspos. Patogen lain seperti Stenotrophomonas 

maltophilia, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Acremonium, dan 

Acanthamoeba juga dilaporkan dapat menimbulkan keratoskleritis.
1,6,7

 

      Penyebab lain yang juga sering muncul di negara tropis dengan iklim hangat dan 

lembab seperti India adalah jamur. Jamur yang paling sering menimbulkan skleritis 

adalah Aspergillus. Jamur lain  seperti Metarrhizium anisopliae, Paecilomyces 

lilacinus, Scedosporium, Cephalosporium, Penicillium, Cladosporium, Candida 

parapsilosis, Petriellidium boydii, Fusarium juga dapat menimbulkan skleritis 

infeksius. 
2,7,10

 

 

IV. Manifestasi Klinis dan Terapi 

     Pasien dengan skleritis infeksius umumnya datang dengan keluhan mata merah, 

nyeri, dan epifora seperti pada skleritis non infeksius. Nyeri pada pasien dengan 

skleritis infeksius pasca operasi retina cenderung terjadi lebih cepat dan parah 

daripada operasi segmen anterior. Studi menyebutkan tanda klinis yang paling sering 

terjadi adalah injeksi konjungtiva (98%) dan nekrosis sklera (93%). Tanda klinis 

lainnya antara lain keterlibatan struktur lain seperti kornea dan otot ekstraokular, 

reaksi radang pada kamera okuli anterior, dan endoftalmitis. 
2,3,11

 

 Skleritis infeksius dapat menimbulkan ulkus sklera pada tempat penetrasi 

sebelumnya. Pada dasar ulkus seringkali ditemukan plak yang terkalsifikasi. Abses 

sklera unifokal atau multifokal tampak sebagai nodul subkonjuntiva berwarna kuning 

atau merah dapat ditemukan di bawah konjungtiva yang intak ataupun mengalami 

ulserasi. Nodul tersebut tersebar membentuk lengkungan 3-4mm dari limbus 
2,6,7,9

 

Tipe skleritis yang paling sering ditemukan pada skleritis infeksius adalah 

necrotizing skleritis dan dapat melibatkan anterior maupun posterior sklera. Tipe 

necrotizing ini dapat pula ditemukan pada skleritis noninfeksius. Terapi 
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imunosupresan pada skleritis noninfeksius akan memperburuk prognosis pada 

skleritis infeksius. Etiologi infeksi harus dipertimbangkan pada pasien dengan 

nekrosis yang supuratif, progresif dan tidak memberikan respon terhadap agen anti-

inflamatori. Nyeri pada pasien dengan necrotizing skleritis lebih parah daripada 

skleritis difus dan nodular sehingga pasien dengan keluhan nyeri hebat perlu 

dipertimbangkan kemungkinan etiologi infeksius. 
1,7,9

 

 

 
 

Gambar 4.1 A. Plak yang Terkalsifikasi B. Nodul Multiple 

                                Dikutip dari : Ramenaden et. al 
2
 

 

4.1 Skleritis Bakteri 

4.1.1 Bakteri Gram Positif dan Negatif 

     Bakteri yang paling sering menyebabkan skleritis adalah Pseudomonas 

aeruginosa. Bakteri gram negatif basil lain yang juga dapat menimbulkan skleritis 

adalah Stenotrophomonas maltophilia. Virulensi S.maltophilia lebih rendah sehingga 

sering terjadi co-infection dengan organisme lain yang menyebabkan keratitis atau 

endoftalmitis. Perjalanan penyakitnya cukup lambat akibat sifatnya yang tidak terlalu 

invasif.  S.maltophilia amat resisten sehingga dibutuhkan terapi jangka panjang. 
1,2,12

  

Tes diagnostik yang direkomendasikan mencakup kerokan sklera dan kultur pada 

agar coklat dan darah, brain-heart infusion broth, thioglycolate broth, agar non-

nutrient dengan E.coli di permukaanya, dan agar Saboraud dextrose. Skleritis 

infeksius dapat terjadi karena penyebaran dari struktur di sekitarnya seperti keratitis 

dan endoftalmitis sehingga selain pemeriksan sklera perlu dilakukan juga 
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pemeriksaan spesimen kornea, vitreous, ataupun konjungtiva-episklera di atas sklera.. 

Pada mata dengan skleritis infeksius yang disebabkan oleh scleral buckle yang 

terinfeksi, dilakukan kultur terhadap buckle dan jaringan nekrotik di sekitarnya. 
1,10,11

 

 

 

Gambar 4.2 A. Skleritis Bakteri yang terjadi akibat P.aeruginosa pasca operasi pterygium 

dengan sklera yang nekrotik, plak terkalsifikasi (anak panah), dan infiltrate 

kornea pada mata kanan B. Skleritis telah membaik disertai komplikasi penipisan 

sklera setelah terapi dengan antibiotik intensif dan debridement 

        Dikutip dari : Ho et. al
11

 

 

   Pada pemeriksaan darah dapat ditemukan kadar Laju Endap Darah dan C-

Reactive Protein yang meningkat. Pemeriksaan juga perlu dilakukan terhadap 

kemungkinan penyakit autoimun. Pencitraan berperan dalam mendeteksi skleritis 

infeksius dan komplikasinya.  Ultrasonografi bermanfaat dalam mendeteksi ablatio 

retina dan choroidal detachment akibat skleritis. Optical coherence tomography dapat 

melihat kekeruhan vitreous dan deposit subretina. Biopsi jaringan dipertimbangkan 

jika kecurigaan mengarah pada skleritis infeksius sedangkan hasil apus dan kultur 

setelah 48 jam menunjukkan hasil negatif dan pasien tidak membaik dengan terapi 

inisial antibiotik spektrum luas.
1,7
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Gambar 4.3  Spectral Optical Coherence Tomography menunjukkan gumpalan   

                     vitreous (lingkaran putus-putus), cairan subretina serta presipitat  

                     subretina (anak panah) 
      Dikutip dari : Ramenaden et al 

2
 

 

     Terapi awal diberikan berdasarkan hasil pewarnaan Gram dan Giemsa. Terapi 

dapat berupa antibiotik topikal, subkonjungtival, dan sistemik. Pemberian antibiotik 

intravena dapat dipertimbangkan jika terjadi sklerokeratitis. Pada kasus skleritis 

dengan atau tanpa temuan bakteri pada pewarnaan diberikan antibiotik spektrum luas. 

Reddy et. al di India menggunakan antibiotik topikal cefazolin fortifikasi 5% 

dikombinasikan dengan tetes mata fluoroquinolone ciprofloxacin 0.03% diawali tiap 

setengah jam sedangkan Ahmad et al di Amerika menggunakan moxifloxacin. 

Antibiotik topikal dikombinasikan dengan  oral ciprofloxacin 500-750mg dua kali 

sehari atau levofloxacin 500mg sekali sehari. Terapi kemudian disesuaikan 

berdasarkan hasil kultur dan sensitivitas yang ditemukan 24-72 jam kemudian. 
1,10,14

 

     Literatur menyebutkan bahwa selain terapi antibiotik yang agresif dapat pula 

dilakukan tindakan operatif seperti debridement pada abses sklera dan jaringan 

nekrotik atau cryotherapy. Debridement dilakukan pada kasus nekrotik sklera yang 

berat, dengan proses perkembangan yang cepat, atau terdapat abses multifokal yang 

refrakter terhadap terapi medikamentosa. Debridement membantu membersihkan 

jaringan nekrotik dan meningkatkan penetrasi obat. Setelah debridement, dilakukan 

irigasi luka dengan antibiotik. Pada kasus-kasus tertentu dapat dilakukan debridement 

berulang. 
1,3,10,14

 

 



8 
 

      Pemberian kortikosteroid pada kasus skleritis infeksius masih merupakan 

kontroversi. Kortikosteroid topikal dapat berguna setelah pemberian terapi anti-

infeksi agresif selama beberapa hari dan infeksi telah terkontrol. Kortikosteroid 

topikal sebaiknya tidak diberikan pada terapi inisial dan tidak boleh diberikan pada 

kasus jamur. Ahmed et. al memberikan terapi kortikosteroid oral minimum 48 jam 

setelah pemberian antibiotik.  Pada kasus yang tidak memberikan respon terhadap 

terapi medikamentosa dapat dilakukan prosedur tektonik seperti scleral graft dan/atau 

lamellar atau penetrating keratoplasty.
1,2,9,11

 

     Komplikasi umumnya terjadi pada tahap akhir perjalanan skleritis dan biasanya 

berhubungan dengan skleritis necrotizing. Pada 60% kasus skleritis terjadi komplikasi 

okular. Komplikasi yang dapat muncul antara lain keratitis, sikatrik kornea pasca 

keratitis, uveitis, failed corneal graft, katarak, ablatio retina eksudatif, choroidal 

effusion, glaukoma sudut tertutup sekunder, atrofi optik, endoftalmitis, penipisan 

sklera, stafiloma, dan ptisis bulbi. 
1,7

 

Skleritis bakteri memiliki prognosis yang buruk. Sulitnya penetrasi antibiotik 

menembus serabut kolagen sklera yang tersusun rapat menjadi salah satu faktor yang 

menyebabkan prognosis menjadi lebih buruk. Pasien yang datang dengan visus 

kurang dari lambaian tangan biasanya prognosisnya tidak baik. Pasien skleritis yang 

disertai uveitis dan glaukoma memiliki prognosis yang buruk dan dapat berakhir 

dengan enukleasi. 
1,7

 

 

4.1.2 Mycobacterium Tuberkulosis 

     Skleritis tuberkulosa dapat terjadi akibat invasi Mycobacterium tuberkulosis secara 

langsung namun lebih sering terjadi akibat reaksi immune-mediated. Invasi langsung 

terjadi akibat penyebaran tuberkulosis paru secara hematogen. Pada spesimen 

sputum, urine, jaringan okular, atau cairan tubuh lain dapat dilakukan pewarnaan 

Ziehl-Nielsen untuk mencari bakteri tahan asam dilakukan kultur dengan media 

Lowenstein-Jensen. PCR atau IGRA dapat membantu menegakkan diagnosis 

tuberkulosis. 
1,2,9
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4.2 Skleritis Virus 

     Skleritis viral dapat terjadi akibat invasi langsung oleh virus atau sebagai respon 

autoimun beberapa bulan setelah terpapar virus. Virus yang paling sering 

menyebabkan skleritis yaitu varicella zoster virus (VZV) and herpes simplex virus 

tipe 1 (HSV-1). Manifestasi klinisnya dapat berupa skleritis difus, nodular, ataupun 

necrotizing. Pada skleritis herpetik terjadi devaskularisasi perilimbal dengan 

penipisan kornea perifer disertai uveitis yang signifikan.  Skleritis herpetik banyak 

terjadi pada wanita usia paruh baya, unilateral, dengan nyeri cukup hebat, dan bersifat 

akut. 
1,7,15

 

Diagnosis virus dapat dikonfirmasi dengan analisis histopatologi dari biopsi 

sklera, immunofluoresens, titer anti-HSV atau anti-VZV yang positif, ataupun dari 

gejala klinis infeksi herpes seperti corneal hypoesthesia dan keratitis dendritik atau 

stromal. Skleritis herpetik umumnya memberikan respon yang cepat terhadap 

acyclovir dalam waktu 3-8 minggu terapi. Inflamasi dapat bertahan selama 5-32 

bulan. Terapi inisial yang digunakan adalah acyclovir oral 800mg 5 kali sehari. 

Terapi kemudian dilanjutkan dengan dosis maintenance untuk mencegah rekurensi. 

Rekurensi seringkali terjadi di tempat yang sama. 
1,2,7,10

 

  

 
 

Gambar 4.4 A. Skleritis necrotizing pada pasien dengan skleritis herpetik B. Anterior     

                      nodular skleritis C. Peripheral keratitis pada pasien dengan skleritis  

                      herpetik aktif; terdapat infilrat kornea dan injeksi siliar  
                      Dikutip dari : Gonzalez-Gonzales et. al 

15
 

 

4.3 Skleritis Fungal 

     Inflamasi pada skleritis fungal umumnya melibatkan seluruh ketebalan kornea 

yang menyambung dengan lesi sklera. Skleritis fungal memiliki prognosis yang 
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buruk dan dapat berkembang dengan cepat menjadi katarak, ablasi retina atau 

choroidal detachment, ptisis, ataupun endoftalmitis. Faktor yang mempengaruhi 

antara lain sulitnya penetrasi obat pada sklera yang avaskular,  ketersedian antifungal 

yang terbatas, atau kemampuan jamur untuk bertahan pada jaringan yang avaskular 

dalam jangka waktu lama tanpa respon inflamasi. 
2,10

  

    Terapi antifungal topikal, subkonjungtival, dan oral harus segera diberikan 

terutama jika terjadi sklerokeratitis.  Voriconazole oral dan caspofungin intravena 

dengan debridement berulang memberikan hasil yang baik pada sebagian kasus. Pada 

penelitian Reddy et. al terapi antifungal yang diberikan jika terdapat jamur pada 

pewarnaan adalah Natamycin 5% tiap setengah jam dikombinasikan dengan oral 

ketoconazole 200mg dua kali sehari. Pada kasus rekuren dapat diberikan tambahan 

terapi itraconazole topikal. Kortikosteroid merupakan kontraindikasi karena dapat 

meningkatkan pertumbuhan jamur. 
1,2,10

 

 

V. Simpulan 

     Skleritis infeksius, walaupun jarang terjadi, adalah penyebab skleritis yang penting 

dan dapat membahayakan penglihatan. Infeksi sebagai differential diagnosis harus 

dipertimbangkan pada pasien dengan sklera hiperemis dan nyeri okular yang 

signifikan.  Faktor risiko yang penting adalah riwayat operasi dan trauma meskipun 

sudah lama terjadi. Bakteri, jamur, virus, maupun parasit dapat menyebabkan skleritis 

infeksius, namun penyebab paling sering adalah Pseudomonas aeruginosa.  

      
 

 



11 

 

Daftar Pustaka 

1.  Pavesio C. Essentials in Ophtalmology. Switzerland: Springer; 2017. hal. 37–50.  

2.  Ramenaden ER, Raiji VR. Clinical characteristics and visual outcomes in 

infectious scleritis: a review. Clin Ophthalmol Auckl NZ. 2013;7:2113–22.  

3.  Valenzuela FA, Perez VL. Scleritis—Infectious Versus Inflammatory. US 

Ophthalmic Rev. 2016;09(02):92.  

4.  Pradhan ZS, Jacob P. Infectious scleritis: clinical spectrum and management 

outcomes in India. Indian J Ophthalmol. Oktober 2013;61(10):590–3.  

5.  Levine LM, Brar VS, Goldstein MH, Kahana A, Katowitz WR, Law SK, dkk. 

Section 2 : Fundamentals and principles of ophtalmology. Dalam: Basic and 

Clinical Science Course. USA: American Academy of Ophtalmology; 2016. hal. 

48–9.  

6.  Weisenthal RW, Afshari NA, Bouchard CS, Colby KA, Rootman DS, Tu EY, 

dkk. Section 8 : External Disease and Cornea. Dalam: Basic Science and 

Clinical Course. USA: American Academy of Ophtalmology; 2016. hal. 142, 

174–8.  

7.  Mannis MJ, Holland EJ. Cornea Fundamental, Diagnosis, and Management. 

Keempat. Elsevier; 2017. 2854-2862 hal.  

8.  Remington LA. Clinical anatomy of visual system. Edisi ketiga. 2012. 233-250 

hal.  

9.  Murthy SI, Reddy JC, Sharma S, Sangwan VS. Infectious Scleritis. Curr 

Ophthalmol Rep. 2015;3(3):147–57.  

10.  Reddy JC, Murthy SI, Reddy AK, Garg P. Risk Factors and Clinical Outcomes 

of Bacterial and Fungal Scleritis at a Tertiary Eye Care Hospital. Middle East 

Afr J Ophthalmol. 2015;22(2):203–11.  

11.  Ho Y-F, Yeh L-K, Tan H-Y, Chen H-C, Chen Y-F, Lin H-C, dkk. Infectious 

scleritis in Taiwan-a 10-year review in a tertiary-care hospital. Cornea. Agustus 

2014;33(8):838–43.  

12.  Hodson KL, Galor A, Karp CL, Davis JL, Albini TA, Perez VL, dkk. 

Epidemiology and visual outcomes in patients with infectious scleritis. Cornea. 

April 2013;32(4):466–72.  

13.  Al Barqi M, Behrens A, Alfawaz AM. Clinical features and visual outcomes of 

scleritis patients presented to tertiary care eye centers in Saudi Arabia. Int J 

Ophthalmol. 18 Desember 2015;8(6):1215–9.  

14.  Ahmad S, Lopez M, Attala M, Galor A, Stanciu NA, Miller D, dkk. 

Interventions and Outcomes in Patients with Infectious Pseudomonas scleritis: A 

10-Year Perspective. Ocul Immunol Inflamm. 17 Oktober 2017;1–8.  

15.  Gonzalez-Gonzalez LA, Molina-Prat N, Doctor P, Tauber J, Sainz de la Maza 

MT, Foster CS. Clinical features and presentation of infectious scleritis from 

herpes viruses: a report of 35 cases. Ophthalmology. Juli 2012;119(7):1460–4.  



 


