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I. Pendahuluan 

     Mata merupakan salah satu organ yang dapat terlibat dalam berbagai penyakit 

sistemik. Klinisi perlu memahami masing-masing manifestasi okular pada penyakit 

sistemik tertentu yang dialami oleh pasien. Manifestasi okular yang terjadi dalam 

jangka panjang dapat menyebabkan morbiditas visual dan menurunkan kualitas 

hidup.1–3 

     Organ mata memiliki sawar darah okular yang kompleks. Sawar darah ini 

berfungsi untuk melindungi mata dari makromolekul dan zat berbahaya. Penyakit 

sistemik dapat menyebabkan kebocoran pada sawar darah okular. Kebocoran yang 

terjadi dapat menyebabkan kerusakan pada berbagai jaringan di dalam organ 

mata.1,2,4 Sari kepustakaan ini membahas penyakit sistemik dan mekanisme yang 

memberikan gambaran klinis pada okular. 

 
II.  Anatomi Bola Mata 

     Bola mata merupakan organ yang berbentuk bulat dengan diameter 

anteroposterior rata-rata adalah 24 mm. Mata dilapisi oleh tiga lapisan jaringan, 

terdiri dari lapisan sklera, lapisan uvea dan lapisan retina. Mata terdiri atas tiga 

kompartemen, yaitu bilik mata depan, bilik mata belakang dan rongga vitreus.1,2,5 

     Sklera melapisi satu per lima dari seluruh permukaan bola mata dan terdiri dari 

jaringan padat berwarna putih. Traktus uvealis terdiri dari iris yang terletak paling 

depan, korpus siliaris di bagian tengah dan koroid di belakang. Korpus siliaris 

terdiri dari pars plikata dan pars plana. Koroid mengandung banyak pembuluh 

darah dan terdiri dari empat bagian secara histologi. Empat bagian koroid yaitu 

suprakoroid, stroma, koriokapilaris, dan membrana bruch. Koriokapilaris 

mempunyai dinding yang tipis dan berfenestrasi sehingga itu mempermudah 

molekul yang besar untuk masuk. Masuknya mikroorganisme atau deposit dari 

imunitas melalui koriokapilaris dapat menyebabkan inflamasi pada uvea.4–6 

           Lapisan paling belakang pada bola mata adalah retina. Retina memiliki sepuluh 

lapisan, terdiri dari epitel pigmen retina, fotoreseptor, membran limitan eksterna, 

lapisan inti luar, lapisan pleksiformis luar, lapisan inti dalam, lapisan pleksiformis 
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dalam, lapisan sel ganglion, lapisan serabut saraf dan membran limitan interna. 

Fungsi utama retina adalah untuk menangkap cahaya dan fototransduksi.1,5,7 

      

 
Gambar 1. Anatomi retina 

                        Dikutip dari : Veronica R F, dkk.8 
      
     Peran utama epitel pigmen retina (EPR) yaitu untuk meregenerasi pigmen 

visual, fagositosis diskus segmen luar fotoreseptor, transport ion dan nutrisi, 

absorbsi cahaya, proteksi terhadap fotooksidasi, adhesi retina, sekresi faktor 

pertumbuhan, sitokin dan modulator imun. Lapisan epitel pigmen retina berasal dari 

neuroektoderm. Epitel pigmen retina hanya terdiri dari satu lapis berbentuk 

heksagonal yang saling berkaitan dengan tight junction.  Tight junction 

menunjukkan keterlibatan epitel pigmen retina sebagai sawar darah retina. Epitel 

pigmen retina dibagi menjadi bagian apeks dan bagian basal. Bagian apeks 

berhubungan langsung dengan fotoreseptor bagian luar, sedangkan bagian basal 

bersandar pada membran bruch. Permukaan epitel pigmen retina memiliki banyak 

lipatan di daerah apeks yang berhubungan dengan fotoreseptor bagian luar dan 

berfungsi untuk pertukaran zat-zat terlarut. Epitel pigmen retina terletak di antara 

koriokapilaris dan segmen luar fotoreseptor. Membran bruch berada pada bagian 

basal yang memisahkan epitel pigmen retina dengan koriokapilaris. Cairan pada 

ruang potensial antara epitel pigmen retina dan fotoreseptor dapat meningkatkan 
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risiko lepasnya lapisan retina neurosensorik. Jumlah epitel pigmen retina pada mata 

bervariasi antara 4,2 juta hingga 6,1 juta. 1,4,9 

 

 
Gambar 2. Struktur Epitel Pigmen Retina 

                 Dikutip dari: Forrester dkk.4 
  
III. Proses Pertahanan Mata pada Penyakit Sistemik 

          Organ mata memiliki sawar darah sebagai komponen yang mendasari 

homeostatis pembuluh darah. Sawar darah terdapat pada bagian depan dan bagian 

belakang bola mata. Sawar darah akuos berada di bagian depan, sedangkan sawar 

darah retina berada dibagian belakang. Sawar darah retina bagian dalam dibentuk 

oleh sel endotel retina, terletak pada lamina basal yang ditutupi oleh sel astrosit dan 

sel muller, serta diperkuat oleh tight junction. Sawar darah retina bagian luar 

dibentuk oleh tight junction antara sel-sel epitel pigmen retina yang berdekatan. 

Sawar darah retina bagian luar terletak diantara koriokapilaris dan neurosensoris 

retina. 6,10,11 

     Sawar darah retina berfungsi untuk mengontrol zat-zat dan molekul yang masuk 

dan keluar dari retina. Gangguan pada sawar darah retina dapat menyebabkan 

masuknya zat-zat dari dalam darah ke dalam retina. Kebocoran sawar darah ini 

dapat menyebabkan terbentuknya eksudat dan edema pada retina. Tight junction 

pada epitelium siliaris yang tidak berpigmen, pembuluh darah iris, dan dinding 

bagian dalam endotel pada kanal Schlemm membentuk sawar darah akuos. Sawar 

darah retina mempunyai peranan sebagai kekebalan tubuh untuk melawan infeksi 

dan menjauhkan retina dari reaksi imun sistemik. 2,5,6 
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     Cedera atau kerusakan fungsional neuronal sel glial di dalam retina umumnya 

dapat sembuh sendiri ketika sawar darah retina tetap utuh secara fungsional dan 

struktural. Penyakit sistemik dan proses imunologi dapat memasuki retina melalui 

sawar darah retina dan memulai lingkaran proses neuroimun. Eksudat pada retina 

berupa protein, air, lemak, sel dan neuroinflamasi dapat merangsang imun sistemik 

yang merupakan penyebab kelainan pada retina. 4,6,11 

 

 
Gambar 3. Sawar Darah Retina  

       Dikutip dari: Rudraraju M, dkk.12 
      
     Perisit, sel glial dan interaksi sel endotel vaskular dengan neuron membentuk 

dan mempertahankan sawar darah retina bagian dalam. Kompleks yang berintegrasi 

ini disebut dengan unit neurovaskular yang mirip dengan sawar darah retina.  

Bagian ini mengatur molekul-molekul yang akan memasuki retina dengan sangat 

selektif. 2,4,11,12 

            Molekul yang memasuki retina bergantung pada dua transportasi, yaitu 

transportasi transeluler atau transitosis dan transportasi paraseluler. Laju transitosis 

yang rendah melalui sawar darah retina dalam dapat terjadi akibat rendahnya 

ekspresi reseptor, transporter dan mediator kaveola di dalam sel endotel. Junctional 

complex seperti tight junction, membatasi transportasi paraseluler antara sel-sel 

endotel pembuluh darah yang berdekatan. Peningkatan permeabilitas paraseluler 

atau transeluler menunjukan disfungsi sawar darah retina. 2,6,11 
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      Sawar darah retina bagian luar dibentuk oleh satu lapis epitel pigmen retina 

yang berinteraksi dengan kapiler koriokapilaris dan membrana bruch. Kapiler 

koriokapilaris merupakan kapiler yang berfenestrasi sehingga memudahkan zat – 

zat dan molekul yang besar untuk masuk. Tight junction di bagian ini 

menghubungkan antar sel epitel pigmen retina dan mengatur transpor paraseluler 

dari cairan dan molekul. Sawar darah retina luar merupakan pusat untuk mekanisme 

pertahanan retina. 2,5,11 

     

 
Gambar 4. Mekanisme kerusakan sawar darah retina 

                    Dikutip dari: Xue Yang, Xiao Wei, dkk11 
  
     Infeksi dari luar dan trauma dapat menyebabkan kerusakan dari sawar darah 

retina, kedua keadaan ini dapat menyebabkan komponen yang terdapat di sirkulasi 

seperti leukosit dan antigen eksogen untuk masuk ke dalam retina dan mengaktifasi 

respon imun tubuh non spesifik dan mengaktifkan respon imun adaptif terhadap 

patogen. Kerusakan sawar darah retina terlihat pada beberapa penyakit retina, 

contohnya diabetik retinopati dan hipertensi retinopati. Kedua penyakit ini 

mempunyai mekanisme yang sama, yaitu dapat berasal dari cedera langsung kepada 

sawar darah retina atau kerusakan sekunder dikarenakan rusaknya sel neuron atau 

sel glia sehingga menyebabkan inflamasi pada retina. Hiperglikemia pada diabetik 
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retinopati menyebabkan rusaknya endotelial, hilangnya sel perisit dan menebalnya 

sel membrana basalis sehingga membuat fungsi pembuluh darah rusak.11–13    

        Peningkatan stres oksidatif terjadi pada proses penuaan, yang menyebabkan 

apoptosis sel yang berkaitan seperti sel batang, sel kerucut, dan sel epitel pigmen 

retina sehingga jumlahnya akan menurun. Sel fagosit akan memakan sel-sel yang 

mengalami apoptosis pada keadaan normal. Kegagalan dari sistem fagositosis ini 

akan menyebabkan reaksi inflamasi dan menyebabkan sel neuron rusak.11,12,14 

 

 
Gambar 5. Patofisiologi berbagai penyakit sistemik  

        Dikutip dari: Riodan P, Forrester, Salmon JF, dkk.1,4,15  
      

     Penyakit sistemik yang dapat menyebabkan manifestasi pada okular, beberapa 

diantaranya mempunyai mekanisme yang sama. Sawar darah retina dan sawar 

darah akuos memegang peranan yang penting pada proses penyakit sistemik ini. 

Penyakit sistemik seperti diabetik dan hipertensi dapat mempengaruhi endotel 

pembuluh darah retina, sel-sel inflamasi dan infeksi juga dapat ditemukan pada 

penyakit uveitis karena auto imun.10–12 
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Uveitis merupakan penyakit kompleks yang disebabkan oleh berbagai etiologi, 

termasuk infeksi, autoimun, beberapa cedera fisik dan kimia. Pembagian uveitis 

berdasarkan lokasi terkena yaitu uveitis anterior, uveitis intermediate, uveitis 

posterior dan panuveitis. Kerusakan sawar darah retina pada penyakit infeksi atau 

autoimun paling sering menyerang uvea bagian posterior. Infeksi yang paling 

sering menyebabkan uveitis posterior ialah parasit toxoplasma gondii. Parasit ini 

memasuki pembuluh darah dan mencapai retina, sel epitel pigmen, yang akan 

merusak sel dan menyebabkan kematian sel. Parasit ini mempunyai tiga jalur yang 

dilalui saat memasuki endotel retina, yaitu pertama dengan transportasi leukosit, 

kedua parasit ini menggunakan jalur transportasi paraseluler dan ketiga 

menyebabkan infeksi endotel. 8,11,15 

          Terdapat paparan dari autoantigen didalam bola mata, seperti S-antigen/arrestin 

retina dan interphotoreceptor retinoid-binding protein (IRBP). Kedua paparan ini 

dapat merangsang disregulasi dari sistem imunitas.  Keadaan autoimun yang paling 

sering menyebabkan uveitis yaitu lupus eritematosa sistemik (SLE). Lupus 

eritematosa sistemik merupakan penyakit multisistem jaringan ikat. Gejala paling 

umum yang ditemukan selain gejala kulitnya ialah retinopati lupus, ditandai dengan 

hiperaktifitas limfosit B, aktivasi poliklonal limfosit B, hipergamaglobulinemia, 

formasi autoantibodi dan autoreaktif limfosit T dengan deposisi sel imun yang akan 

menyebabkan kerusakan organ.16–18  

 
IV. Manifestasi Okular dalam Penyakit Sistemik 

     Organ mata dapat menjadi pintu pertama terdeteksinya suatu penyakit sistemik 

pada individu. Perubahan yang diamati pada pembuluh retina dapat mencerminkan 

adanya penyakit di luar organ mata. Penyakit sistemik biasanya berkaitan dengan 

kondisi sistem metabolisme tubuh manusia. Secara garis besar penyakit sistemik 

dapat dibagi menjadi dua yaitu infeksi dan non infeksi.1–3 

 
Tabel 1. Manifestasi Okular dari Penyakit Sistemik 
Penyakit sistemik Patogenesis Manifestasi okular 
Infeksi  

1 
 

Tuberkulosis   
 

Penyebaran endogen 
dan fokus sistemik.  

Dapat mengenai semua bagian bola 
mata. 
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Palpebra: blefaritis kronis 
(membentuk nodul seperti kalazion), 
inflamasi palpebra (menyerupai 
selulitis) 
Sklera : skleritis 
Konjungtiva : konjungtivitis, nodul 
subkonjungtiva, polip, tuberkuloma, 
dan fliktenulosis. 
Kornea : keratitis interstitial, 
diskriformis, dan peripheral 
ulcerative keratopathy (PUK).  
Uvea : uveitis anterior (inflamasi 
granulomatosa dengan mutton fat 
keratic precipitates, sinekia 
posterior, koeppe iris nodules pada 
margin pupil dan iris); uveitis 
Intermediate (kronik, vitritis derajat 
ringan dengan snowball opacities, 
makular edema sistoid) ; uveitis 
posterior dan panuveitis ( retinal 
vaskulitis, multifokal serpiginoid 
koroiditis, multifokal koroiditis, 
tuberkel koroiditis, koroidal dan 
tuberkuloma pada optic nerve head, 
abses subretinal)1,19,20 

2 Toxoplasmosis 
 

Infeksi Toxoplasma 
gondii memasuki 
pembuluh darah dan 
mencapai retina, sel 
pigmen retina dan 
menyebabkan kerusakan 
dari sawar darah retina. 

Floaters, penurunan tajam 
penglihatan, fotofobia, atau 
metamorphosia. Terdapat gambaran 
infiltrat seluler pada vitreus disertai 
lesi retina berwarna keputihan dan 
sikatrik korioretinal (biasanya di 
makular, dan bilateral). Keluhan 
juga disertai nyeri pada bola mata, 
mata merah dan peningkatan 
tekanan bola mata. 7,8,17 

3 Herpes Zoster 
Ophtalmikus 
 

Fase reaktifasi infeksi 
laten virus varicella 
zoster (VZ) yang 
menyertai penurunan 
imunitas, menyebakan 
lesi pada dermatomal 
dan nyeri neuropatik 
pada distribusi 
dermatomal divisi 
ophtalmika N. V  

Konjuntivitis, keratitis, episkleritis, 
uveitis, terdapat ruam pada ujung 
hidung (tanda Hutchinson) dan 
neuropati optik. Keratitis numularis 
dengan granuloma tipis, multiple, 
berbentuk seperti koin dan 
menyebabkan sikatrik kornea.3,15,17 

4 Infeksi 
Sitomegalovirus 
(CMV) 
 

CMV masuk secara 
endogen dan virus 
masuk melalui sawar 
darah okuler, infeksi 
pada endothelial retina 
dan transmisi ke retina 
melalui transport antar 
sel. 

Retinitis nekrotik florid dengan 
oklusi anterior, perdarahan, dan 
edema. Dapat terjadi uveitis anterior 
yaitu iritis akut atau kronis. 1,15,17 
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5 Human 
Immunodeficiency 
Virus (HIV) 
 

HIV masuk secara 
endogen, mengintak 
limfosit T, T-helper,  
makrofag dan sel B 
mengganggu proses 
imunitas menyebabkan 
imunodefisiensi. 
Keadaan imunodefisensi 
memudahkan pasien 
terkena berbagai infeksi. 

Retinal mikrovaskulopati, cotton 
wool spot, superfisial dan 
pendarahan retina bagian dalam, 
mikroaneurisma dan telangiektasi.  
Manifestasi okular lain karena 
infeksi oportunistik.1,17,21 

6 Dengue Fever 
 

Kebocoran plasma 
akibat permeabilitas 
kapiler yang meningkat 
diakibatkan oleh 
kerusakan pada kapiler 
dan trombositopeni.  

Petechie subconjunctival 
hemmorhage, penurunan visus 
mendadak dan scotoma sentral, 
makulopati. 1,3,7 

7 Sarkoidosis Akumulasi epitel 
granuloma yang 
mempengaruhi jaringan. 

Uveitis anterior dengan 
granulomatosa iris dan nodul 
trabekular. Manifestasi okular 
bagian segmen anterior termasuk 
granuloma konjungtiva, nodul 
sklera, konjungtivitis tidak spesifik, 
episkleritis, keratitis interstitial, dan 
keratopati band. Periphlebitis hingga 
vitritis dapat ditemukan.1,15,17 

8 Lepra Infeksi Mycobacterium 
leprae. Kuman ini 
menginvasi langsung 
jaringan okular atau 
mengganggu aliran saraf 
mata dan sekitarnya. 

Sering menyerang bagian mata 
segmen anterior. Lagoftalmus 
dengan kelumpuhan pada saraf 
muka, hilangnya rambut bulu mata 
dan alis mata (madarosis), jaringan 
parut pada kelainan kornea, keratitis 
interstitial, dan kronik granuloma 
disertai pupil pinpoin.1,3,15 

Non Infeksi 
Auto imun  

1 Systemic Lupus 
Erythematous 
(SLE) 

Reaksi antigen antibodi, 
menyebabkan 
hiperaktivitas dari sel B 
dan sel T limfosit yang 
menciptakan reaksi 
inflamasi dan produksi 
dari sitokin pro 
inflamasi yang 
mengakibatkan 
terdepositnya kompleks 
antigen antibodi pada 
target organ. 

Manifestasi okular terjadi pada 50% 
pasien SLE, berupa lesi pada kulit 
palpebra, keratokonjungtivitis sika, 
skleritis, kelumpuhan saraf kranial, 
neuropati optik, vaskulopati retina 
dan koroid, serta uveitis.1,3,16 
 

2 Penyakit Grave IgG antibody menempel 
dengan TSH-R dan 
menstimulasi sekresi 
hormon tiroid. 

Mata merah, lakrimasi, fotofobia, 
puffy lids, proptosis, restrictive 
myopathy, retraksi palpebra, 
neuropati optik.1,4,15 

3 Sindrom Vogt 
Koyanagi Harada  

Suatu penyakit 
autoimun, dimana 
limfosit T menyerang 
melanosit pada organ 

Pan uveitis, bilateral granulomatosa 
dan kronis diserta dengan adanya 
keterlibatan kelainan kulit, saraf dan 
telinga.3,15,17 
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mata, sistem 
pendengaran, meningen 
dan kulit. Patogenesis 
masih belum diketahui. 

4 Sjorgen 
Syndrome 

Reaksi inflamasi yg di 
mediasi oleh sel T, 
sehingga merusak 
seluruh jaringan ikat 
pada glandula lakrimalis 
dan seluruh jaringan 
mukosa. 

Mata kering atau 
keratoconjungtivitis sika, 
kekeringan pada mulut. 3,15,22 

Penyakit pembuluh darah 
1 Diabetik 

Retinopati 
Hiperglikemia 
menyebabkan kerusakan 
endotel, hilangnya 
perisit, menebalnya 
membrana basalis dan 
menyebabkan kerusakan 
sawar darah retina.  

Pada funduskopi: mikroaneurisma, 
dot and blot spot, neovaskularisasi, 
eksudasi, edema makula.7,9,12 

2 Hipertensi 
Retinopati 
 

Plak aterosklerosis 
menyebabkan 
penyempitan pada 
lumen pembuluh darah 
sehingga terjadi iskemik 
pada retina. 

Pada funduskopi: 
Mikroaneurisma, dot and blot spot, 
iskemik pembuluh darah, cotton 
wool spot. 1,3,7 

Lain-lain 
1 Xerophtalmia Defisiensi vitamin A 

menghambat produksi 
rodopsin yang berperan 
pada penglihatan 
skotopik atau 
penglihatan 
monokromatik. 

Bitot spot, keratomalacia.1,15,22 

Dikutip dari: Yanoff M, Salmon JF, Kumar A, dkk 3,15,19 
 
4.1 Penyakit Non Infeksi  

           Keadaan hipertensi mempengaruhi arteriola dan kapiler, yang merupakan pusat 

dari autoregulasi dan non perfusi. Hipertensi yang tidak terkontrol dapat 

menyebabkan gangguan perfusi pada beberapa lapisan retina dan menyebabkan 

hilangnya sel neuron dan menyebabkan gambaran skotoma. Efek utama hipertensi 

pada mata menyebabkan perubahan patologis pada retina dimulai dengan 

vasokonstriksi kemudian berlanjut menjadi kebocoran pada sawar darah retina dan 

perubahan arteriosklerotik. 1,5,15,23 

      Adanya cotton wool spot menunjukan iskemik pada lapisan retina. Kelainan 

pada retina yaitu terdapat mikroaneurisma, keabnormalan mikrovaskular 

intraretinal (IRMA), bintik-bintik perdarahan, dan penumpukan eksudat lemak 
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(hard exudat atau sisa edema), venous beading dan pertumbuhan pembuluh darah 

baru. 7,15,23 

 

 
Gambar 6.  Pendarahan dot dan blot (a), Pendarahan pada diabetik retinopati (b),    
                    Hipertensi retinopati (c) 

          Dikutip dari: John F Salmon.15 
     
     Diabetik retinopati adalah komplikasi mikrovaskular diabetes melitus yang 

paling umum dan merupakan salah satu penyebab utama kebutaan. Secara klinis 

diabetik retinopati dapat dibagi menjadi dua fase yaitu, diabetik retinopati non 

proliferatif (NPDR) dan diabetik retinopati proliferatif (PDR). Diabetik retinopati 

non proliferatif mewakili tahap awal, dimana peningkatan permeabilitas pembuluh 

darah dan oklusi kapiler ialah dua hal yang diperhatikan pada pembuluh darah 

retina. Selama fase ini, kelainan retina termasuk mikroaneurisma, perdarahan dan 

hard exudate dapat dideteksi dengan fotografi fundus meskipun pasien tanpa gejala. 

Diabetik retinopati proliferatif merupakan fase lanjut yang ditandai dengan 

neovaskularisasi. Pada tahap ini gangguan penglihatan terjadi ketika pembuluh 

darah abnormal baru pecah menjadi perdarahan vitreus atau ketika terjadi ablasio 

retina traksi. Kehilangan penglihatan pada diabetik retinopati paling sering 

disebabkan oleh edema makula diabetik. Edema makula diabetik ditandai dengan 

pembengkakan atau penebalan makula karena akumulasi cairan sub dan intra retina 

di makula yang dipicu oleh rusaknya sawar darah retina.1,7,13          

     Kadar glukosa darah yang terlalu tinggi, dapat menyebabkan dilatasi pembuluh 

darah dan perubahan aliran darah. Perubahan ini dianggap sebagai autoregulasi 

metabolik untuk meningkatkan metabolisme retina. Hilangnya perisit merupakan 

tanda awal dari diabetik retinopati. Perisit berfungsi untuk menyokong struktur 

untuk kapiler, hilangnya perisit ini akan menyebabkan rusaknya dinding kapiler. 
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Proses ini dikaitkan dengan pembentukan mikroaneurisma, yang merupakan tanda 

awal dari diabetik retinopati. Selain hilangnya perisit, apoptosis sel endotel dan 

penebalan membrana basalis juga terdeteksi selama patofisiologi yang 

berkontribusi terhadap rusaknya sawar darah retina. Tanda-tanda yang terlihat yaitu 

dengan adanya mikroaneurisma, pendarahan retina, dan pengumpulan 

eksudat.11,12,24 

     Lupus eritematosus sistemik (SLE) adalah kelainan autoimun dengan kelainan 

jaringan ikat kronis yang mempengaruhi banyak organ. Gejala dapat mengenai 

berbagai tempat organ mata, yaitu pada orbita dapat terjadi inflamasi dengan 

gambaran proptosis, edema palpebra, kemosis dan injeksi konjungtiva, dan dapat 

meningkatnya tekanan intra okular. Gejala yang paling sering ditemui ialah 

keratokonjungtivis sika, episkleritis dan skleritis. Keterlibatan retina yaitu 

mikroangiopati, dengan cotton wool spot, mikroaneurisma, eksudat, pendarahan 

retina disertai dengan kelainan pembuluh darah seperti dilatasi kapiler, dilatasi 

vena, dan tortuosity. Retinopati yang berat jarang ditemukan pada penderita SLE.  

Gejala ini disebut dengan klasik lupus retinopati.16,18,25 

 
4.2 Penyakit Infeksi  

           Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular dikarenakan infeksi kuman 

Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis okular terjadi akibat penyebaran 

endogen dari fokus sistemik. Keterlibatan jaringan okular dapat disebabkan invasi 

langsung oleh bakteri atau reaksi hipersensitifitas terhadap antigen yang 

bersirkulasi.13,19,20 

     Tuberkulosis okular dapat mengenai seluruh bagian mata. Manifestasi klinis 

tuberkulosis okular pada palpebra, yaitu blefaritis kronis yang membentuk nodul 

seperti kalazion dan inflamasi pada palpebra menyerupai selulitis. Gejala klinis 

pada kelenjar lakrimal berupa dakrioadenitis atau abses. Tuberkulosis konjungtiva 

memiliki gambaran klinis berupa konjungtivitis, nodul subkonjungtiva, polip, 

tuberkuloma, dan fliktenulosis. Gejala klinis pada kornea berupa keratitis 

interstitial, diskiformis, dan peripheral ulceratif keratopathy (PUK). Tuberkulosis 

okular dapat menyerang uvea yaitu pada anterior dan posterior. Gejala uveitis 

b 
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anterior berupa inflamasi granulomatosa kronis.  Gejala klinis pada uveitis posterior 

berupa tuberkuloma, tuberkel, koroiditis multifokal dan serpiginous-like 

choroiditis. Gejala klinis pada retina yaitu sebagai lesi fokal atau difus dan 

vaskulitis.1,17,19 

 

 
Gambar 7. Koroiditis Granuloma TB (a) Koroidal Granuloma (b) 

      Dikutip dari: Salmon JF.15 

         
         Toxoplasma gondii merupakan protozoa penyebab terjadinya korioretinitis 

yang paling sering ditemukan. Infeksi toxoplasma juga palings ering menyebabkan 

uveitis bagian posterior. Manifestasi okular pada infeksi toksoplasma dapat berupa 

floaters dengan atau tanpa penurunan tajam penglihatan, fotofobia, atau 

metamorfopsia. Tanda yang paling sering didapatkan adalah adanya gambaran 

infiltrat seluler pada vitreus yang disertai lesi retina berwarna keputihan dan sikatrik 

korioretinal dengan atau tanpa tanda-tanda vaskulitis.2,8,15 

 

 
Gambar 8. Lesi pada makular (a), luka parut peripapiler (b), luka parut perifer (c) 

  Dikutip dari: Salmon JF.15 
      
      Terdapat gambaran khas pada infeksi toxoplasma gondii, yaitu adanya 

gambaran “headlight in the fog”. Vaskulitis, koroiditis, papilitis dan retinitis 

a 
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nekrotik dapat ditemui pada infeksi ini. Keluhan juga dapat disertai dengan adanya 

nyeri pada bola mata, mata merah dan peningkatan tekanan bola mata.7,8,17 

     Herpes zoster oftalmikus (HZO) terjadi akibat reaktivasi infeksi laten yang 

dikarenakan turunnya imunitas, menyebabkan penyebaran infeksi virus dan 

inflamasi granulomatosa dengan reaksi neurokutaneus unilateral di dermatom yang 

di fasilitasi oleh nukleus neurosensorik. Herpes zoster oftalmikus terjadi saat herpes 

virus tipe 3 tereaktivasi mengenai divisi pertama nervus trigeminal atau nervus 

oftalmikus. Gejala dari HZO ialah suatu dermatom tunggal di satu sisi dengan 

timbul dengan malaise, serta kepala serta demam yang disertai oleh rasa terbakar, 

gatal, serta nyeri pada daerah yang terkena.3,15,17 

 

 
Gambar 9. Keratitis numular (a), lesi dermatomal (b), Tanda Hutchinson (c) 

              Dikutip: Rapuano, dkk.5 

      
     Manifestasi pada okular yaitu konjungtivitis, keratitis, episkleritis, uveitis, optik 

neuritis, dan kelumpuhan saraf kranial. Keratitis numularis merupakan kelainan 

yang paling awal dapat ditemukan, ditandai dengan granular yang tipis, multipel, 

berbentuk seperti koin dan dapat menyebabkan sikatrik kornea. Infeksi HZO pada 

endotel kornea dapat menjadi keratitis stroma disiformis yang dapat disertai dengan 

peningkatan tekanan inta okular karena trabekulitis. Uveitis paling sering yang 

terjadi pada infeksi HZO yaitu uveitis anterior, disertai dengan pembentukan 

sinekia dan pembentukan sikatriks anterior sehingga mendorong iris ke bagian 

depan dan mendesak bilik mata bagian depan. Atrofi iris sektoral merupakan salah 

satu tanda klinis yang dapat dibedakan dengan herpes simpleks dimana terlihat 

atrofi iris yang tidak merata. Evaluasi dan pengobatan HZO sangat penting untuk 

mengurangi morbiditas pada mata jangka panjang. Tanda Hutchinson ditandai 

dengan lesi dermatom yang menyerang nervus nasosiliaris.1,17,26      

a b c 
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     Infeksi sitomegalovirus (CMV) paling sering menyerang individu 

imunokompromais. Infeksi sitomegalovirus bermanifestasi sebagai retinitis 

nekrotikans florid dengan oklusi arterior, perdarahan, dan edema.  Retinitis dan 

ablasio retina sekunder dapat menyebabkan kebutaan. Uveitis anterior ditandai 

dengan iritis akut atau kronis, dengan peningkatan tekanan intra okuler sedang 

hingga berat. Terlihatnya keratic presipitate, hilangnya sel endotel, dan edema 

kornea difus atau lokal menunjukan endotelitis sitomegalovirus. Presentasi ini 

sering salah di diagnosis sebagai endotelitis terkait virus herpes simplex, 

trabekulitis atau sindrom Posner-Schlossman dan hanya dapat dibedakan dengan 

responnya terhadap terapi dan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.1,15,17 

  

     
Gambar 10. HZO dan ulkus kornea (a), Kaposi sarcoma (b), Keratitis candida (c) pada 

                        penderita AIDS 
                    Dikutip dari: Stephen G.23 
 
      Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) disebabkan oleh retrovirus, 

yaitu Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang menginfeksi sel-sel T-Helper 

matur sehingga mengakibatkan supresi imun, dengan keparahan yang bergantung 

pada keseimbangan antara laju destruksi dan pergantian sel T. Imunodefisiensi 

persisten dapat menyebabkan infeksi opurtunistik. Abnormalitas yang paling umum 

adalah mikrovaskulopati retina dengan cotton wool spots dan perdarahan, serta 

vaskulopati konjungtiva. Uveitis intermediate dapat ditemui bila viral load tinggi. 

Infeksi oportunistik pada retina yang paling sering disebabkan oleh virus, terutama 

virus sitomegalovirus.3,15,22 

     Penyakit sistemik lain selain infeksi yang dapat menyebabkan gejala klinis pada 

okular ialah penyakit grave, dan defisiensi vitamin. Penyakit graves merupakan 

hipertiroidisme (tirotoksikosis) akibat penyakit kelenjar tiroid autoimun, yang 

sering juga disebut oftalmopati graves. Pasien biasanya memiliki antibodi serum 

a c b 
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terhadap mikrosom tiroid (tiroperoksidase), tiroglobulin dan reseptor tirotropin 

(thyroid stimulating hormone) yang termasuk immunoglobulin perangsang tiroid. 

Target utama antigen adalah reseptor tirotropin yang diekspresikan pada fibroblas 

orbita.1,3,15   

   Penyakit graves mempengaruhi lemak orbita dan jaringan ikat interstisial, otot 

ekstraokular, serta kelenjar lakrimalis. Otot ekstraokular menjadi membesar, akibat 

inflamasi dan edema intraselular karena peningkatan konsentrasi mukopolisakarida 

dan menjadi fibrosis. Manifestasi klinis pada penyakit graves adalah mata kering 

dan ketidaknyamanan okuler atau dengan mata yang menonjol, penglihatan ganda 

dan penurunan visus. Tanda yang khas adalah lid lag. Penilaian atau evaluasi dari 

penyakit grave ini dapat menggunakan beberapa penilaian, yaitu dengan The 

European Group on Grave Orbitopathy (EUGOGO), The Clinical Activity Score 

(CAS), dan klasifikasi Vision, Inflammation, Strabismus, dan Appearance 

(VISA).1,4,15  

    

 
Gambar 11. Oftalmopati Graves. 

        Dikutip dari: Paul R.1 

 
     Definisi vitamin A disebut juga dengan xerophtalmia, yaitu terjadi disfungsi 

fotoreseptor batang dengan rabun senja (niktalopia) serta hilangnya lapang pandang 

perifer. Degenerasi retina perifer dan sentral terjadi pada defisiensi vitamin E. 

Defisiensi vitamin A menghambat produksi rhodopsin yang berperan pada 

penglihatan skotopik atau penglihatan monokromatik.1,15,22 

     Defisiensi akut tiamin (vitamin B1) menyebabkan ensefalopati wernike yang 

umumnya ditandai oleh kebingungan, ataksia, nistagmus dan dapat bermanifestasi 

sebagai oftalmoplegia, dan dapat menyebabkan psikosis korsakoff. Perubahan pada  
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epitel konjungtiva dapat menyebabkan mata kering dan penurunan visus dapat 

terjadi akibat atrofi saraf optik. Defisiensi riboflavin (vitamin B2) menyebabkan 

keratitis rosesea, vaskularisasi kornea perifer, blefaritis seboroik dan konjungtivitis 

sekunder. Defisiensi vitamin C (asam askorbat) menimbulkan perdarahan yang 

dapat terjadi pada beberapa lokasi, contohnya kulit, membrana mukosa, orbita, dan 

subperiosteum sendi. Perdarahan juga dapat terjadi di kelopak mata, 

subkonjungtiva, bilik mata depan, rongga vitreus dan retina.1,3,15 

 

 
Gambar 12. Bitot spot (a), xerosis konjungtiva (b), keratomalacia (c). 

                         Dikutip dari: Rapuano CJ.15 

     
 

V. Simpulan 

     Beberapa penyakit sistemik dapat menimbulkan berbagai kelainan di organ 

mata. Organ mata memiliki sawar darah yang berfungsi untuk melindungi bagian 

retina dari makromolekul dan zat yang berbahaya. Kerusakan pada sawar darah 

retina ini dapat menyebabkan kerusakan pada retina. Mengenali gambaran klinis 

penyakit sistemik pada organ mata merupakan hal yang penting untuk menegakan 

diagnosis dan penanganan yang tepat, sehingga dapat mencegah morbiditas visual 

yang lebih berat.  
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