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OCULAR TUBERCULOSIS: A DIAGNOSTIC CHALLENGE 

 

ABSTRACT 

Introduction : Tuberculosis (TB) is an infectious disease that mostly affects the 

lungs. However, TB can affect any tissue in the eye and mimics other diseases.  

Purpose : To report a case of ocular manifestation in tuberculosis patient. 

Case Report : A 25-year-old man known with history of miliary tuberculosis, 

presented to clinic with chief complaint of redness and blurred vision in left eye, 

since three months ago. The patient was referred from other eye hospital with 

panuveitis of left eye. The visual acuity was light perception and ocular exemination 

showed ciliary injection, thinning, bulging and choroid shadow in bulbar 

conjunctiva, edema and neurovascularization in cornea. Patient was diagnosed 

with sclerouveitis tuberculosis of left eye and miliary tuberculosis on therapy. 

Patient was treated with oral anti-tuberculosis regimen, methylprednisolone, 

topical prednisolone acetate, cyclopentolate, artificial tears, oral acetazolamide 

and kalium aspartate. After follow up, patient’s visual acuity were worsen. 

Conclusion : Tuberculosis can manifest as sclerouveitis and peripheral ulcerative 

keratitis. Accurate diagnosis is required to treat ocular TB. 

Keywords : ocular tuberculosis, scleritis, uveitis, keratitis 

 

I. PENDAHULUAN 

Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium 

tuberculosis. Bakteri tersebut termasuk bakteri aerob dan basil tahan asam. 

Transmisi tuberkulosis melalui airborne. Paru-paru adalah organ yang paling sering 

terlibat. Manifestasi ekstrapulmonal terjadi pada 16-27% kasus. Insidensi 

tuberkulosis okular antara 1,4-5,74%. Tuberkulosis okular adalah infeksi 

M.tuberculosis yang dapat melibatkan bagian mata baik di superfisial, intraokular, 

atau struktur sekitar mata, dengan atau tanpa keterlibatan sistemik. Penegakkan 

diagnosis tuberkulosis okular cukup sulit karena gambaran klinis yang menyerupai 

penyakit lain.1-3  

     Keterlibatan jaringan okular dapat disebabkan invasi langsung oleh bakteri atau 

reaksi hipersensitivitas terhadap antigen yang bersirkulasi. Tanda dan gejala 

tuberkulosis orbital adalah proptosis atau diplopia. Presentasi klinis pada kelenjar 

lakrimal berupa dakrioadenitis atau abses. Pada kelopak mata, tuberkulosis dapat 

bermanifestasi sebagai blefaritis kronis, nodul menyerupai kalazion, dan infiltrasi 

menyerupai selulitis. Tuberkulosis konjungtiva memiliki gambaran klinis berupa 

konjuntivitis, nodul subkonjungtiva, polip, tuberculoma, fliktenulosis dan ulkus. 
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Studi sebelumnya melaporkan 10,6% kasus skleritis infeksius disebabkan oleh 

tuberkulosis. Skleritis tuberkulosis bermanifestasi sebagai skleritis anterior 

nodular, difus, skleromalasia, posterior skleritis, sklerokeratitis dan sklerouveitis. 

Pada kornea, gambaran klinis tuberkulosis berupa keratitis interstitial, diskiformis, 

dan peripheral ulcerative keratopathy (PUK). Manifestasi uveitis anterior berupa 

inflamasi granulomatosa kronis. Presentasi klinis pada uveitis posterior berupa 

tuberkuloma, tuberkel, koroiditis multifokal dan serpiginous-like choroiditis. Pada 

retina, tuberkulosis bermanifestasi sebagai lesi fokal atau difus dan vaskulitis. 

Laporan kasus ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai penegakkan 

diagnosis dan penatalaksanaan tuberkulosis okular.1,4,5 

 

II. LAPORAN KASUS 

     Pasien Tn. AR usia 25 tahun datang ke poliklinik infeksi dan imunologi Rumah 

Sakit (RS) Mata Cicendo pada tanggal 2 Juni 2020, dengan keluhan mata kiri merah 

dan buram hanya dapat melihat cahaya sejak 3 bulan yang lalu. Keluhan disertai 

keluar benjolan pada mata dan tampak membesar. Awalnya pasien mengeluh nyeri, 

namun saat ini sudah tidak merasakan nyeri. Pasien memiliki riwayat tuberkulosis 

(TB) milier sejak bulan Februari 2020, dan sedang dalam pengobatan obat 

antituberkulosis kategori I bulan keempat di RS Al-Islam. Pada Agustus 2019, 

pasien pernah didiagnosis TB karena keluhan batuk lama, berat badan turun dan 

keringat malam. Pasien menghentikan terapi sendiri setelah 2 minggu pengobatan 

karena nyeri perut setelah mengonsumsi obat. Riwayat darah tinggi, kencing manis, 

dan alergi disangkal. Pasien menyangkal riwayat berganti pasangan, menggunakan 

narkoba suntik dan tato. Tidak ada keluhan gigi berlubang, nyeri telinga, sariawan 

di mulut, sesak nafas, nyeri sendi, gangguan buang air besar atau kecil. 

     Pasien sebelumnya berobat ke RS Mata Bandung Eye Center pada Maret 2020. 

Pasien dikatakan mengalami panuveitis OS et causa TB. Pasien kemudian 

mendapat terapi obat tetes mata prednisolone acetate 6x1 tetes mata kiri dan 

cyclopentolate 3x1 tetes mata kiri. Pasien dikonsulkan ke bagian penyakit dalam 

RS Al-Islam untuk persetujuan pemberian metilprednisolon. Pasien dirujuk ke RS 

Mata Cicendo pada 20 Maret 2020 dan datang pada 13 April 2020. 
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     Pada tanggal 13 April 2020 diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut. Visus 

mata kanan pasien yaitu 1.0 dan visus mata kiri pasien yaitu light perception (LP) 

dengan proyeksi baik ke segala arah. Pada pemeriksaan gerak bola mata didapatkan 

hasil kedua bola mata ortotropia, gerak bola mata normal ke segala arah. Pada 

pemeriksaan segmen anterior mata kanan dalam batas normal. Pemeriksaan segmen 

anterior mata kiri menunjukkan adanya injeksi siliar, bulging dan thinning pada 

kornea perifer, edema kornea, neovaskularisasi, dan stafiloma anterior (+). Pasien 

didiagnosis dengan stafiloma anterior OS + PUK OS + impending perforasi kornea 

OS + TB milier. Pasien kemudian mendapat terapi obat antituberkulosis (OAT), 

prednisolone acetate 6x1 tetes untuk mata kiri, cyclopentolate 1% 3x1 tetes untuk 

mata kiri, dan timolol 0,5% 2x1 tetes untuk mata kiri. Pasien disarankan untuk 

kontrol 2-3 minggu kemudian. 

 

  
Gambar 2.1 Foto klinis mata kiri Tn AR/ 25 tahun pada tanggal 13 April 2020 

 

     Pada tanggal 6 Mei 2020 pasien datang kontrol dan diperoleh hasil pemeriksaan 

sebagai berikut. Visus mata kanan pasien yaitu 0.8 dan visus mata kiri pasien yaitu 

light perception (LP) dengan proyeksi baik ke segala arah. Pada pemeriksaan gerak 

bola mata didapatkan hasil kedua bola mata ortotropia, gerak bola mata normal ke 

segala arah. Pada pemeriksaan segmen anterior mata kanan dalam batas normal. 

Pemeriksaan segmen anterior mata kiri menunjukkan adanya injeksi siliar, bulging, 

thinning, dan bayangan koroid pada konjungtiva bulbi, kornea keruh, camera oculi 

anterior (COA) dangkal, lain-lain sulit dinilai. Pasien disarankan untuk 

pemeriksaan USG OS. Hasil USG menunjukkan adanya opasitas vitreus et causa 

suspek perdarahan vitreus dd/ sel radang. Pasien didiagnosis dengan sklerouveitis 
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OS et causa TB + TB milier dalam terapi OAT. Pasien kemudian mendapat terapi 

OAT, prednisolone acetate 5x1 tetes untuk mata kiri, cyclopentolate 1% 3x1 tetes 

untuk mata kiri, timolol 0,5% 2x1 tetes untuk mata kiri, asetazolamid 3x250 mg, 

kalium aspartat 1x1, dan metilprednisolon 1x56 mg. Pasien disarankan untuk 

kontrol 1 minggu kemudian. 

 

Gambar 2.3 Hasil USG OS tanggal 6 Mei 2020 

 

     Pada tanggal 11 Mei 2020 pasien datang kontrol dan diperoleh hasil 

pemeriksaan sebagai berikut. Visus mata kanan pasien yaitu 0.8 dan visus mata kiri 

pasien yaitu light perception (LP) dengan proyeksi baik ke segala arah. Pada 

pemeriksaan gerak bola mata didapatkan hasil kedua bola mata ortotropia, gerak 

bola mata normal ke segala arah. Pada pemeriksaan segmen anterior mata kanan 

dalam batas normal. Pemeriksaan segmen anterior mata kiri menunjukkan adanya 

injeksi siliar, bulging, thinning, dan bayangan koroid pada konjungtiva bulbi, 

kornea keruh, camera oculi anterior (COA) dangkal, lain-lain sulit dinilai. Pasien 

didiagnosis dengan sclerouveitis OS et causa TB + TB milier dalam terapi OAT. 

Pasien kemudian mendapat terapi prednisolone acetate 4x1 tetes untuk mata kiri, 

cyclopentolate 1% 3x1 tetes untuk mata kiri, sodium klorida 6x1 tetes untuk mata 

kiri, asetazolamid 3x250 mg, kalium aspartat 1x1, dan metilprednisolon 1x56 mg. 

Pasien disarankan untuk kontrol 1 minggu kemudian. 

     Pada tanggal 18 Mei 2020 pasien datang kontrol dan diperoleh hasil 

pemeriksaan sebagai berikut. Visus mata kanan pasien yaitu 1.0 dan visus mata kiri 

pasien yaitu light perception (LP) dengan proyeksi buruk. Pada pemeriksaan gerak 

bola mata didapatkan hasil kedua bola mata ortotropia, gerak bola mata normal ke 
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segala arah. Pada pemeriksaan segmen anterior mata kanan dalam batas normal. 

Pemeriksaan segmen anterior mata kiri menunjukkan adanya injeksi siliar, bulging, 

thinning, dan bayangan koroid pada konjungtiva bulbi, kornea keruh, camera oculi 

anterior (COA) dangkal, lain-lain sulit dinilai. Pasien disarankan untuk 

pemeriksaan USG OS ulang. Hasil USG menunjukkan adanya opasitas vitreus et 

causa suspek fibrosis dd/ sel radang. Pasien didiagnosis dengan sclerouveitis OS et 

causa TB + TB milier dalam terapi OAT. Pasien kemudian mendapat terapi 

prednisolone acetate 3x1 tetes selama seminggu lalu 2x1 tetes seminggu berikutnya 

untuk mata kiri, cyclopentolate 1% 3x1 tetes untuk mata kiri, sodium klorida 6x1 

tetes untuk mata kiri, asetazolamid 3x250 mg, kalium aspartat 1x1, dan 

metilprednisolon 1x48 mg selama seminggu pertama lalu 1x40 mg seminggu 

berikutnya. Pasien disarankan untuk kontrol 2 minggu kemudian. 

 

Gambar 2.4 Hasil USG OS tanggal 18 Mei 2020 

 

     Pada tanggal 2 Juni 2020 pasien datang kontrol dan diperoleh hasil pemeriksaan 

sebagai berikut. Visus mata kanan pasien yaitu 1.0 dan visus mata kiri pasien yaitu 

no light perception. Pada pemeriksaan gerak bola mata didapatkan hasil kedua bola 

mata ortotropia, gerak bola mata normal ke segala arah. Pada pemeriksaan segmen 

anterior mata kanan dalam batas normal. Pemeriksaan segmen anterior mata kiri 

menunjukkan adanya injeksi siliar, thinning, bulging dan bayangan koroid pada 

konjungtiva bulbi, stafiloma anterior (+), kornea keruh dan neovaskularisasi (+), 

lain-lain sulit dinilai, dan TIO palpasi N(-). 

     Pasien didiagnosis dengan preptisis bulbi OS + TB milier dalam terapi OAT. 

Pasien kemudian mendapat terapi metilprednisolon 1x8 mg pada minggu pertama 
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lalu 1x4 mg pada minggu kedua. Pasien disarankan untuk kontrol 1 bulan 

kemudian. 

 

  
Gambar 2.2 Foto klinis mata kiri Tn AR/ 25 tahun pada tanggal 2 Juni 2020 

 

III. DISKUSI 

     Tuberkulosis okular dapat terjadi dengan atau tanpa manifestasi di paru-paru. 

Penyebaran bakteri melalui limfohematogen dalam jumlah besar dapat 

menyebabkan tuberkulosis milier atau ekstrapulmoner. Tuberkulosis okular dapat 

disebabkan invasi langsung oleh bakteri atau reaksi hipersensitivitas terhadap 

antigen yang bersirkulasi. Invasi bakteri pada mata dapat melalui penyebaran 

hematogen atau penyebaran dari jaringan sekitar. Pada tuberkulosis okular primer, 

invasi mikroba melalui mata sebagai port d’ entry. Jaringan yang terlibat sebagai 

tuberkulosis okular primer adalah kelopak, konjungtiva, sakus lakrimalis, kornea 

atau sklera. Pada tuberkulosis okular sekunder, mata terlibat akibat penyebaran 

hematogen. Koroid adalah jaringan yang paling umum terserang karena uvea terdiri 

dari banyak pembuluh darah.1,3-5 

     Berdasarkan teori tersebut, penyebaran bakteri tuberkulosis pada kasus dapat 

melalui hematogen ke jaringan uvea sehingga pertama kali bermanifestasi sebagai 

panuveitis. Bakteri dapat menyebar ke jaringan sekitar uvea sehingga terjadi 

manifestasi berupa sklerouveitis dan peripheral ulcerative keratitis (PUK). 

     Uveitis adalah presentasi klinis paling umum pada tuberkulosis okular. 

Manifestasi klinis uveitis anterior granulomatosa berupa keratic precipitates (KP) 

mutton-fat besar dan sinekia. KP dapat mempengaruhi endotel kornea sehingga 
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terjadi edema kornea. Selain itu, pada uveitis anterior TB terdapat nodul 

granulomatosa pada batas pupil (Koeppe) atau pada permukaan iris (Busacca), 

membran pupil anterior dan neovaskularisasi iris. Uveitis intermediate dapat 

menunjukkan gambaran sel vitreous, opasitas snowball dan snowbank sekitar pars 

plana. Uveitis posterior terutama bermanifestasi di koroid, karena tekanan oksigen 

tinggi pada koroid meningkatkan pertumbuhan bakteri. Beberapa manifestasi 

diakibatkan reaksi imun terhadap antigen. Presentasi klinis tersebut berupa vitritis 

dan vaskulitis retina. Invasi jaringan oleh bakteri menyebabkan manifestasi berupa 

tuberkel koroid dan tuberkuloma. Koroiditis dan korioretinitis dapat terjadi akibat 

invasi bakteri maupun reaksi imun.3,5-7 

 

  
Gambar 3.1 Presentasi klinis uveitis tuberkulosis 

    Dikutip dari: Albert DM3 

 

     Sekitar 4-18% kasus skleritis disebabkan oleh proses infeksi. Agen penyebab 

infeksi pada sklera di antaranya adalah bakteri, termasuk Mycobacterium 

tuberculosis. Infeksi dapat terjadi akibat paparan eksogen dan penjalaran dari 

infeksi okular sekitar. Infeksi eksogen ditandai dengan ulkus sklera dengan abses, 

sekret mukopurulen, inflamasi segmen anterior dan nekrosis sklera yang progresif. 

Skleritis infeksius juga dapat terjadi akibat penyebaran secara endogen. Organisme 

mencapai sklera melalui sirkulasi dengan deposit emboli septik pada sklera. 

Inflamasi sklera juga mungkin terjadi tanpa adanya organisme pada sklera, yaitu 

akibat respon terhadap antigen asing. Manifestasi infeksi endogen menyerupai 

skleritis difus, nodular, atau necrotizing.8-10 

     Tuberkulosis yang melibatkan sklera dapat bermanifestasi sebagai skleritis tipe 

non-necrotizing, necrotizing, nodular, difus, dan skleromalasia. Gejala yang 

dialami pasien dapat berupa mata merah, nyeri dan penglihatan kabur. Nyeri pada 
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mata dapat menjalar ke regio lain di kepala atau wajah. Bola mata juga terasa nyeri 

jika disentuh. Pemeriksaan klinis menunjukkan injeksi sklera berwarna merah 

gelap, pembuluh darah tidak dapat digerakkan dengan aplikator, edema sklera, serta 

tepi berwarna putih kekuningan. Sklera juga dapat tampak nekrotik, tipis, dan 

avaskular dengan inflamasi di tepinya. Destruksi jaringan sklera dapat melebar 

secara sirkumferensial dan meninggalkan stafiloma. Perforasi sklera dapat terjadi 

jika kondisi penyakit berat. Skleritis posterior akibat tuberkulosis jarang terjadi. 

Studi sebelumnya melaporkan skleritis posterior tuberkulosis dengan tampilan 

klinis berupa vaskulitis ringan, edema diskus optik, lipatan koroid, lesi koroid dan 

abses subretina.9-11 

 

 
Gambar 3.2 Presentasi klinis skleritis tuberkulosis 

            Dikutip dari: Dalvin, Kalogeropaulos2,5 

 

     Tuberkulosis dapat bermanifestasi di kornea sebagai keratitis interstitial, 

diskiformis, fliktenulosis, dan peripheral ulcerative keratitis (PUK). Hal itu 

mungkin terjadi akibat adanya hipersensitivitas terhadap antigen tuberkular di 

humor akuos. Interstitial keratitis berupa infiltrasi stroma perifer, dan sektoral 

disertai vaskularisasi tanpa defek epitel. Fliktenulosis berupa lesi nodular di limbus 

yang umumnya mengalami migrasi ke sentral, ulserasi dan neovaskularisasi. PUK 

dapat terjadi unilateral maupun bilateral, dan terbatas pada satu sektor kornea 

perifer maupun ekstensif. Lesi awal muncul dalam 2 mm dari limbus disertai vaso-

oklusi pembuluh darah limbus. Epitel tidak ada pada area yang terserang dan stroma 

di dasarnya menipis. Studi sebelumnya menunjukkan adanya PUK bilateral pada 

pasien TB dengan hasil kultur M.tuberculosis negatif. PUK ditandai dengan adanya 
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opasitas putih keabuan berbentuk bulan sabit yang berada dekat limbus dengan 

fliktenul di stroma kornea perifer dan limbus.2,4,12 

     Pada pasien di atas, didapatkan  injeksi siliar, bulging, thinning, dan bayangan 

koroid pada konjungtiva bulbi. Pada pemeriksaan kornea sebelumnya terdapat 

bulging dan thinning pada kornea perifer. Di samping itu, hasil USG menunjukkan 

adanya opasitas vitreous akibat sel radang. Oleh sebab itu, pasien didiagnosis 

sebagai PUK, stafiloma anterior dan sklerouveitis tuberkulosis.  

     Diagnosis uveitis ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan oftalmologis dan 

status generalis menyeluruh. Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk mencari 

penyakit sistemik yang mendasari sesuai indikasi. Optical coherence tomography 

(OCT) mengidentifikasi perubahan morfologis pada mata. Tampilan edema 

makula, penebalan retina, cairan subretina dan intraretina, neovaskularisasi koroid 

dan ablasio retina mendukung diagnosis uveitis. Ultrasonografi segmen anterior 

berguna untuk melihat patologi badan siliaris, iris dan sudut bilik mata. 

Ultrasonografi segmen posterior atau B-scan menunjukkan opasitas vitreus, 

penebalan koroid, dan ablasio retina.5-7,13 

     Diagnosis skleritis berdasarkan anamnesis, inspeksi serta pemeriksaan lampu 

celah dan fundus. Ultrasonography (USG) B-scan, angiografi fundus, dan optical 

coherence tomography (OCT) dapat membantu visualisasi keterlibatan sklera 

posterior. USG B-scan pada skleritis posterior menunjukkan penebalan sklera dan 

akumulasi cairan di ruang sub-Tenon. Gambaran tersebut membentuk tanda-T saat 

berdekatan dengan nervus optik. Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk 

menyingkirkan penyakit sistemik yang mendasari. Penyakit sistemik umum terjadi 

dan kerap mengacam nyawa terutama pada skleritis tipe necrotizing.8-10,13 

     Diagnosis TB okular berdasarkan pada anamnesis, tanda klinis dan laboratorium 

mendukung, deteksi bakteri, temuan radiologis, eksklusi etiologi lain dan respon 

terhadap terapi anti-tuberkulosis. Pemeriksaan mikrobiologis menggunakan 

pewarnaan Ziehl-Neelsen dan media kultur Lowenstein-Jensen dari kerokan, biopsi, 

atau cairan intraokular. Hasil pewarnaan bakteri tahan asam dapat ditemukan 

terutama pada area nekrosis kaseosa atau granuloma. Polymerase chain reaction 

(PCR) dapat membantu penegakkan diagnosis saat sampel terlalu sedikit. Rontgen 
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atau computerized tomography (CT) toraks menunjukkan kavitas, konsolidasi, 

pembesaran nodus limfatik, dan milier. Metode untuk mendeteksi TB laten adalah 

uji Mantoux dan interferon gamma assays release assays (IGRAs). Salah satu 

faktor risiko tuberkulosis milier adalah Human Immunodeficiency Virus (HIV).1,3,14 

     Pada kasus ini, hasil USG menunjukkan adanya opasitas vitreus et causa suspek 

perdarahan vitreus dd/ sel radang. Hal tersebut mendukung diagnosis uveitis. Hasil 

pemeriksaan rontgen thorax menunjukkan gambaran TB milier, Di samping itu, 

hasil laboratorium menunjukkan anemia dan peningkatan erythrocyte 

sedimentation rate. Hasil tersebut menunjukkan kondisi inflamasi kronis. Temuan 

tersebut mendukung TB sebagai penyakit sistemik yang mendasari manifestasi 

okular pada pasien. Pemeriksaan anti-HIV perlu dilakukan untuk mendeteksi dini 

HIV pada pasien. 

     Terapi utama tuberkulosis okular adalah obat anti-tuberkulosis (OAT). OAT 

untuk orang dewasa terdiri dari isoniazid 5 mg/kg/hari, rifampicin 10 mg/kg/hari, 

ethambutol 15 mg/kg/hari dan pyrazinamide 20-25 mg/kg/hari. Keempat jenis obat 

diberikan selama 2 bulan pertama, lalu isoniazid dan rifampicin dilanjutkan selama 

4-7 bulan. OAT umumnya diberikan selama 9 bulan untuk tuberkulosis 

ekstrapulmoner, termasuk tuberkulosis okular. Pasien yang tidak merespon OAT 

setelah 2-3 bulan mungkin membutuhkan terapi lini kedua dan evaluasi ulang. 

Pemberian steroid oral ditujukan untuk mengendalikan inflamasi intraokular. 

Kortikosteroid sistemik diberikan setelah inisasi OAT, kecuali ada risiko tinggi 

komplikasi akibat reaksi inflamasi hebat. Dosis dan durasi terapi kortikosteroid 

bersifat individual. Umumnya prednisolone sistemik diberikan 1 mg/kg selama 3 

minggu, lalu dosis diturunkan bertahap sesuai respon pasien terhadap terapi. Terapi 

kortikosteroid topikal berguna pada kondisi keterlibatan mata bagian eksternal.1-3  

     Pasien di atas diberikan OAT kategori 1 untuk mengendalikan penyakit sistemik 

yang mendasari. Pemberian methylprednisolone bertujuan untuk mengatasi 

inflamasi. Prednisolone acetate tetes diberikan karena pasien juga mengalami 

skleritis.  

     Prognosis okular tuberkulosis bergantung pada manifestasi serta respon terapi. 

Penelitian menyebutkan bahwa 80% pasien mengalami perbaikan setelah diberikan 
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terapi OAT 12 bulan dan prednisolone. Beberapa hal yang dapat menyebabkan 

kegagalan terapi uveitis tuberkulosis adalah adanya keterlibatan koroid dan 

kekeruhan vitreus. Studi lain menyebutkan bahwa pasien yang tidak memberikan 

respon terhadap terapi memiliki fibrosis sebelumnya dan terlambat mendapat 

terapi. Penelitian lain menemukan bahwa tuberkulosis berkembang cepat pada 

pasien positif-HIV, walaupun sudah diberikan terapi OAT. Konsumsi terapi 

imunosupresi sistemik lebih berisiko mengalami kegagalan terapi. Faktor yang 

menentukan prognosis pada skleritis tuberkulosis adalah visus dasar kurang dari 

20/200, komplikasi berupa keratitis dan endoftalmitis. Terjadinya resistensi kuman 

terhadap OAT dapat menyebabkan kegagalan terapi.1,7,15 

     Pada pasien ini, manifestasi awal cukup berat. Visus dasar light perception, 

terdapat kekeruhan vitreus, keterlibatan kornea dan keterlambatan pengobatan 

dapat menjadi beberapa faktor yang menyebabkan perburukan pada pasien. Kodisi 

status HIV dan resistensi kuman M. tuberculosis pada pasien belum dapat 

disingkirkan, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut. 

 

IV. SIMPULAN 

Okular tuberkulosis memiliki berbagai gambaran klinis dan dapat menyerang 

berbagai jaringan pada mata. Beberapa manifestasinya di antaranya adalah 

sklerouveitis dan Peripheral Ulcerative Keratitis (PUK). Diagnosis yang tepat 

penting untuk memberikan tata laksana yang tepat pada pasien. Kolaborasi dengan 

ahli penyakit dalam diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan terapi. Edukasi 

mengenai kepatuhan terapi serta deteksi dini tuberkulosis pada keluarga yang 

kontak dekat perlu disampaikan pada pasien. 
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