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Management of Recurrent Anterior Uveitis in Spondyloatrhitis : A Case Report 

 

ABSTRACT 

Introduction: Uveitis is an inflammatory disease of the uveal tract. The most 

common form of uveitis is anterior uveitis. Non-infectious uveitis is caused by an 

underlying disease, one of which is spondyloarthropathy that has strong 

association with HLA-B27. The main goals of uveitis therapy itself are to prevent 

blindness, permanent organ damage, and prevent recurrence. 

Purpose: To report the management of recurrent anterior uveitis in 

spondyloathritis patient. .  

Case report: A 19-years old woman came to Cicendo Eye Hospital with blurry 

vision since 1 week ago. The patient also complained about red eye, 

photosensitivity, and pain on her right eye. 1 month prior, the patient has similar 

complain on her right eye and on her left eye one year ago. The patient has been 

diagnosed by the rheumatologist with spondylarthritis. The visual examination for 

both eyes were 0,16. Anterior segment examination on right eye findings were 

blepharospasm, ciliary injection, corneal oedema, flare and cells, while the left eye 

anterior segment examination was within normal limit. Patient was diagnosed with 

anterior uveitis. Patient was managed with topical corticosteroid, oral 

corticosteroid, immunomodulator. One week afterwards, the visual acuity and 

other symptoms were getting worse. Knowing the treatment was not responding, 

the rheumatologist added Adalimumab to the therapy. As the results the patient’s 

visual acuity, clinical signs and symptoms were improved.  

Conclusions : A multidiscipline approach is needed for the management. Treatment 

for anterior uveitis associated with spondyloarthritis can be started with topical 

steroids. High-dose steroid therapy is given if the patient does not respond to 

topical steroids. Furthermore, if there is no clinical improvement, 

immunomodulator therapy and biologic agents are the treatment of choice for the 

patient.  

Keyword : Uveitis anterior, spondyloarthritis 

 

I. Pendahuluan  

Uveitis adalah peradangan pada uvea, yang mana adalah lapisan tengah dari 

mata yang terdiri dari iris, badan siliar, dan koroid. Peradangan pada uveitis dapat 

disebabkan oleh infeksi dan non-infeksi. Uveitis merupakan penyakit peradangan 

pada mata yang sering ditemukan dengan insidensi kasus sebanyak 17 – 52,4 per 

100.000 populasi. Penyakit ini banyak ditemukan pada anak-anak, dewasa muda, 

dan usia paruh baya.1–3 

Spondiloartritis adalah bagian dari penyakit rematik yang paling sering 

ditemukan dengan prevalensi sebanyak 1.5% sampai 2% pada masyarakat umum. 
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Manifestasi klinis spondiloatritis tidak hanya ditemukan di persendian tetapi juga 

ke jantung, paru-paru, ginjal, mata (uveitis), kulit (psoriasis), usus dan saraf. 

Anterior uveitis adalah uveitis yang paling banyak ditemukan, yaitu sebanyak 90% 

dari kasus uveitis. Insidensi uveitis di Amerika berdasarkan usia didapatkan 

sebanyak 7 kasus per 100.000 populasi per tahunnya pada usia lebih muda dari 14 

tahun dan pada populasi lebih tua dari usia 65 tahun didapatkan sebanyak 220 kasus 

per 100.000 populasi pertahunnya. Sebanyak 50% dari kasus uveitis anterior 

ditemukan hasil positif pada pemeriksaan human leukocyte antigen B27 (HLA-

B27). HLA-B27 diketahui memiliki hubungan yang kuat dengan 

spondiloartropati.4–6  

Komplikasi yang dapat menyebabkan kebutaan akibat uveitis sangat luas 

sehingga mencegah peradangan dan kebutaan pada uveitis sangatlah penting. 

Uveitis diperkirakan menyebabkan 10% dari kebutaan di Amerika atau 

diperkirakan sebanyak 30.000 kasus kebutaan pertahunnya. Strategi terapi pada 

uveitis dimulai dari pemberian steroid topikal sebagai terapi lini pertama, tetapi 

pada kasus yang kronis atau kasus yang lebih berat diberikan juga steroid oral dan 

obat imunosupresan. Pada kasus uveitis anterior akut pemberian steroid topikal 

dapat mempertahankan penglihatan pasien kecuali pada kasus yang sering 

mengalami kekambuhan sehingga membutuhkan terapi sistemik, termasuk biologic 

agents. Laporan kasus ini bertujuan untuk membahas mengenai manajemen uveitis 

dengan spondiloatritis.4,7,8 

 

II. Laporan kasus  

Seorang wanita berusia 19 tahun datang ke poli paviliun RS Mata Cicendo 

dengan keluhan mata kanan dirasa buram sejak 1 minggu yang lalu. Keluhan 

disertai dengan mata merah, silau dan nyeri. Keluhan tidak disertai dengan gatal 

dan tidak terdapat kotoran mata. Sebelumnya pasien sudah pernah memiliki 

keluhan yang sama pada mata kanan 1 bulan yang lalu dan pada mata kiri 1 tahun 

yang lalu. Keluhan ini membaik setelah pemberian steroid topikal. Keluhan ini 

disertai dengan nyeri sendi dan lemas badan. Pasien memiliki Riwayat nyeri sendi 

lutut yang muncul saat pagi hari, nyeri punggung bawah, dan rambut yang mudah 
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rontok. Dua tahun yang lalu pasien sempat tidak dapat berjalan dikarenakan nyeri 

punggung bawahnya. Pada anamnesis pasien tidak ditemukan riwayat keluhan 

pencernaan seperti diare, nyeri perut, BAB berdarah, ataupun keluhan pada kulit 

seperti bercak kemerahan dan bersisik pada kulit. Pasien juga tidak mengeluhkan 

adanya gangguan berkemih seperti perubahan warna urin. Pada anamnesis, tidak 

ditemukan adanya riwayat penurunan berat badan dan hilangnya nafsu makan. 

Pasien memiliki riwayat memakai kacamata untuk membantu penglihatan jarak 

jauh.   

 

 

Gambar 2.1 (A) dan (B) Pemeriksaan slit lamp mata kanan. Terdapat adanya injeksi 

silier, edema pada kornea, flare dan sel +1/+1, pupil bulat, tidak ditemukan 

sinekia dan pada lensa ditemukan pigmen iris. 

 

Pemeriksaan fisik pasien status generalis dalam batas normal. Pemeriksaan 

oftalmologis kedudukan bola mata ortotropia dan gerak kedua bola mata baik 

keseluruh arah. Tajam penglihatan mata kanan 0,16 dan tidak membaik dengan 

pinhole. Tajam penglihatan mata kiri 0,08 dan dengan pinhole 0,32. Pemeriksaan 

tekanan bola mata kanan dan kiri didapatkan hasil 11mmHg dan 12 mmHg. 

Pemeriksaan segmen anterior mata kanan didapatkan blefarospasme pada palpebra, 

injeksi silier, edema pada kornea, flare dan sel +1/+1, pupil bulat, tidak ditemukan 

sinekia dan pada lensa ditemukan pigmen iris. Pemeriksaan segmen anterior mata 

kiri ditemukan pigmen iris pada lensa, pemeriksaan bagian lainnya dalam batas 

normal. Pemeriksaan kedua segmen posterior dalam batas normal. Pasien 

didiagnosis dengan uveitis anterior ocular dextra (OD) dan uveitis anterior remisi 

ocular sinistra (OS) dengan spondiloatrosis. Pasien diberikan terapi tetes mata 

Prednisolone Asetat 6xOD, tetes mata Cylopentolate 1%  3xOD, tetes mata 

A B 
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artificial tears 4xOD. Pasien sudah dikonsultasikan ke bagian reumatologi dan 

diberikan terapi Sulfalazine 2x1000mg peroral, Etoricoxib 2x30mg peroral, 

kalsium 2x5mg peroral, vitamin D3 1x100mg dan Methylprednisolone 1x16mg 

peroral.  

Satu minggu kemudian pasien merasa penglihatan mata kanan lebih terasa 

buram dari sebelumnya. Pemeriksaan tajam penglihatan mata kanan 0,125 dan tidak 

membaik dengan pinhole. Tajam penglihatan mata kiri mata kiri 0,08 dengan 

pinhole 0,32. Tekanan bola mata kanan 7 mmHg dan mata kiri 13 mmHg. 

Pemeriksaan segmen anterior mata kanan di dapatkan blefarospasme pada palpebra, 

injeksi silier, edema kornea, flare dan sel +1/+1 pada bilik mata anterior, dan iris 

pigmen pada lensa. Pemeriksaan segmen anterior mata kiri didapatkan pigmen iris 

pada lensa, sedangkan bagian lainnya dalam batas normal. Pasien diberikan terapi 

tetes mata Prednisolone Asetat 6xOD, tetes mata Cylopentolate 1% 3xOD, tetes 

mata artificial tears 4xOD dan Methylprednisolone dengan dosis awal 1x48mg, 

tiga hari kemudian 1x40mg, dan tiga hari selanjutnya 1x32mg. Pasien kemudian 

mendapatkan terapi biologic agents berupa injeksi subkutan Adalimumab 1x80mg.  

 

 

Gambar 2.2 Pemeriksaan slit lamp mata kanan setelah mendapatkan terapi 

Adalimumab. Terdapat perbaikan pada segmen anterior flare/cell -/-.  

 

Dua minggu kemudian pasien datang untuk kontrol. Pasien merasa penglihatan 

mata kanan lebih membaik dari sebelumnya. Pasien menjelaskan keluhan terasa 

membaik. Pemeriksaan tajam penglihatan mata kanan 0,5 dengan pinhole 0,8 dan 

mata kiri 0,08 dengan pinhole 0,32. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan 

didapatkan blefarospasme, konjungtiva tenang, fine keratic precipitate, pigmen iris 

pada kornea, flare / cell -/-, dan organ lainnya dalam batas normal. Pemeriksaan 
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mata kiri dalam batas normal. Pasien diberikan terapi tetes mata Prednisolone 

Asetat 5xOD, tetes mata Cylopentolate 1% 3xOD, tetes mata artificial tears 4xOD, 

Methylprednisolone 1x16mg peroral. 

Tiga minggu kemudian pasien datang untuk kontrol. Pasien merasa 

penglihatannya jauh lebih baik. Pemeriksaan tajam penglihatan pasien pada mata 

kanan 0,8 dengan pinhole 0,8 dan mata kiri 0,08 dengan pinhole 0,32. Pemeriksaan 

segmen anterior mata kanan dan kiri dalam batas normal. Pasien diberikan tetes 

mata Prednisolone Asetat yang dimulai dari 4 tetes pada mata kanan dan diturunkan 

dosisnya 1 tetes setiap minggunya, tetes mata artificial tears 4xOD, 

Methylprednisolone 8mg yang diturunkan dosisnya setiap 3 hari dan injeksi 

subkutan Adalimumab 40mg setiap 2 minggu sekali selama 6 bulan. Prognosis ad 

vitam pada pasien dubia ad bonam. Prognosis ad functionam pada pasien dilihat 

dari perbaikan tajam penglihatan dan kondisi klinis pasien adalah ad donam, 

sedangkan untuk prognosis sanationam pasien adalah dubia ad bonam asalkan 

pasien dapat melanjutkan terapi spondiloatritis secara teratur.  

 

III. Diskusi  

Uveitis adalah inflamasi pada uvea yang dapat disebabkan oleh infeksi atau 

inflamasi yang berkaitan dengan penyakit sistemik. Berdasarkan epidemiologi 

uveitis, anterior uveitis merupakan kasus yang paling banyak ditemukan, yaitu 

sebanyak 70% - 80% dari kasus uveitis, dan banyak ditemukan berjenis kelamin 

perempuan. Insidensi terjadinya uveitis banyak ditemukan pada usia 20 sampai 60 

tahun. 1,2,4 

Klasifikasi uveitis berdasarkan SUN (Standardization of Uveitis Nomenclature) 

membaginya berdasarkan lokasi infeksi, yaitu uveitis anterior pada bilik mata 

depan, intermediate uveitis pada vitreous, posterior uveitis pada koroid, dan 

panuveitis peradangan pada bilik mata depan, vitreous dan retina atau koroid. 

Derajat uveitis dibagi menjadi inactive apabila tidak ditemukan sel pada bilik mata 

depan, worsening activity apabila adanya peningkatan 2 tingkat dari inflamasi , 

improved activity apabila adanya penurunan 2 tingkat dari inflamasi dan remission 
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apabila penyakit tidak aktif lebih dari 3 bulan setelah menghentikan semua 

terapi.1,2,8  

Dikutip dari : Ayyappa S.10 

 Uveitis anterior memiliki tanda peradangan yang ditemukan pada bilik mata 

anterior yang dihasilkan dari peradangan pada iris dan badan siliar. Tanda-tanda 

uveitis yang dapat ditemukan pada segment anterior mata dapat berupa, sel 

inflamasi dan flare, hipopion, fibrin pada bilik mata anterior, keratic precipitate, 

nodul iris, iris atropi, sinekia posterior dan anterior, dispersi pigmen, katarak dan 

band keratopathy. Uveitis anterior dapat bergejala dan tidak bergejala. Gejala dari 

uveitis anterior yang dapat dikeluhkan berupa mata merah yang nyeri, fotofobia, 

Tabel 3.1 Manifestasi ekstra-artikular 

Mukokutan  

Psoriasis  

Perubahan pada kuku : pitting, ridging, hyperkeratosis, dan onikolisis (PsA) 

Ulkus oral  

Keratoderma blenorrhagium, circinate balanitis (ReA, dapat disertai dengan klamidia) 

Erythema nodosum, pyoderma gangrenosum.  

Mata  

Uveitis yang berulang (kebanyakan anterior), keratitis, konjungtivitis 

Gastrointestinal  

Ulcerative colitis, Chron disease (EnA) 

Infectious or sterile ileitis/colitis (ReA) 

Microscopic colitis 

Genitourinari  

Prostatitis, uretritis infeksi/steril, cervicitis, cystitis, salpingitis, vulvovaginitis (ReA) 

Paru-paru   

Firbrosis paru-paru 

Kardiovaskular 

Aortitis, dilatasi aorta, regurgitasi aorta 

Abrnormalitas konduksi jantung  

Disfungsi myocardial 

Pericarditis  

Saraf  

Subluksasi atlantoaxial  

Sindrom kauda ekuina 

Osifikasi dari longitudinal ligamen posterior dengan stenosis spinal 

Tulang  

Osteoporosis  

Ginjal  

IgA nefropati  

Amyloidosis sekunder 

Batu kalsium oksalat 
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penurunan tajam penglihatan. Nyeri dapat diakibatkan oleh spasme otot siliar yang 

diakibatkan oleh peradangan dan peningkatan tekanan bola mata. Peningkatan 

tekanan bola mata dapat disebabkan oleh glaucoma sudut tertutup atau trabeculitis. 

Pada awal keluhan mata kanan pasien ditemukan adanya keluhan fotofobia, nyeri, 

dan penurunan tajam penglihatan. Uveitis anterior dapat disebabkan oleh infeksi, 

immune-mediated syndromes, masquerade syndromes, reaksi terhadap obat-obatan, 

trauma, dan penyakit imun sistemik. Sebanyak 50% dari kasus uveitis anterior akut 

memiliki pemeriksaan human leukocyte antigen B27 (HLA-B27) yang positif.6,8,9 

Seronegative spondyloatropathy (SpA) memiliki hubungan yang kuat terhardap 

anterior uveitis akut dan HLA-B27. Spondiloatritis adalah bagian dari penyakit 

rematik kronis yang memiliki gambaran klinis berupa nyeri punggung, atritis 

perifer yang asimetris, enthsitis, dactylitis dan tenosinofitis. Pasien dapat 

didiagnosa seronegative spondyloarthropathy (SpA) apabila pasien memiliki 

inflammatory arthritis tetapi hasil rheumatoid factor (RF) yang negatif. Nyeri 

punggung bawah merupakan manifestasi klinis yang sering ditemui pada 

seronegative SpA, tetapi perlu dibedakan antara nyeri punggung inflamasi dengan 

nyeri punggung mekanik. Nyeri punggung inflamasi ditemukan pada pasien berusia 

kurang dari 40 tahun, terdapat kekakuan sendi pada pagi hari lebih dari 60 menit, 

terdapat nyeri punggung yang terjadi pada malam hari, dan nyeri akan membaik 

bila dilakukan latihan. Nyeri punggung mekanik dapat terjadi di segala usia, 

kekakuan sendi pada pagi hari dirasakan kurang dari 30 menit, tidak dirasakan 

adanya nyeri sendi pada malam hari dan nyeri akan bertambah apabila dilakukan 

latihan. Seronegative SpA memiliki manifestasi extra-artikular yang terangkum 

pada tabel 1. Pada pasien terdapat manifestasi ekstra-artikular berupa uveitis 

anterior yang berulang.  Assesment of spondylarthritis International Society 

(ASAS) pada tahun 2009 menerbitkan kriteria diagnosis untuk seronegative SpA. 

Kriteria tersebut dijelaskan pada table 2. Kelainan struktur akan sulit terdeteksi 

secara radiografi apabila onset penyakit masih kurang dari 10 tahun. Pemeriksaan 

CT scan dan MRI akan lebih sensitif dibandingkan dengan pemeriksaan radiografi 

konvensional. Pasien mengeluhkan adanya nyeri punggung bawah, nyeri sendi lutut 

pada pagi hari dan terdapat satu periode dimana pasien tidak dapat menggerakan 
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kakinya. Hasil pemeriksaan RF pasien negatif dan hasil pemeriksaan rontgen dan 

MRI spinal, sacrum dan iliac dalam batas normal. Dokter reumatologi pasien 

mendiagnosa pasien dengan seronegative SpA.6,9,10  

Dikutip dari : Ayyappa S.10  

HLA-B27 adalah antigen presenting major histocomptability complex (MHC) 

class I yang ditemukan pada 8% populasi di amerika serikat. Karakteristik yang 

khas dari uveitis yang berhubungan dengan HLA-B27 adalah onset yang mendadak, 

unilateral dan berulang. Kekambuhan dapat terjadi pada mata yang berlawanan, 

tetapi jarang terjadi pada kedua mata pada waktu yang bersamaan. Tekanan bola 

mata biasanya menurun pada mata yang uveitis. Pemeriksaan segmen anterior dapat 

ditemukan fibrin pada bilik mata depan, sinekia posterior, dan hipopion. Pada 

pemeriksaan segmen anterior pasien ditemukan adanya injeksi silier, edema kornea 

dan flare dan sel. Pemeriksaan tekanan bola mata pasien saat kunjugan kedua 

didapatkan 7mmHg pada mata kanan, hal ini sesuai dengan penelitian J.T 

Rosenbaum dimana adanya penurunan dari tekanan bola mata pada mata yang 

mengalami uveitis yang berkaitan dengan HLA-B27.1,6,10  

Terapi pada uveitis dengan spondiloartritis bertujuan untuk meredakan gejala 

dengan mengontrol inflamasi yang sedang berlangsung. Pilihan terapi yang dapat 

diberikan yaitu, obat topikal, injeksi kortikosteroid periokular, injeksi 

Tabel 3.2 Kriteria ASAS :  

Hanya berlaku pada pasien dengan usia <40 tahun dengan nyeri punggung inflmasi > 3 bulan 

Terdapat sakroilitis pada pencitraan dengan 

lebih dari 1 fitur spondiloatritis 

Atau HLA-B27 dengan lebih dari 2 fitur 

spondiloartropati  

Fitur spondiloartropati :  

- Nyeri punggung inflamasi  

- Atritis  

- Entesitis  

- Uveitis  

- Dactylitis  

- Psoriasis  

- Chron’s / colitis  

- Respon yang baik pada NSAID, 

adanya riwayat keluarga dengan 

spondiloartropati  

- HLA-B27  

- Peningkatan C-reactive protein  

Sakroilitis :  

- Inflamasi aktif yang akut pada MRI 

yang mengarah ke sakroilitis 

- Adanya gambaran radiografi 

sakroilitis yang jelas  
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kortikosteroid intraokular, anti inflamasi non steroid, kortikosteroid sistemik, obat 

imunosupresan, dan biologic agents. Kortikosteroid topikal merupakan terapi 

utama dari uveitis. Kortikosteroid diberikan untuk menangani inflamasi yang aktif. 

Injeksi kortikosteroid periocular dapat diberikan apabila ditemukan adanya cystoid 

macular edema (CME) atau pada pasien yang tidak merespon dengan terapi terapi 

topikal yang intens. Injeksi kortikosteroid intraokular diindikasikan pada uveitis 

anterior dengan CME yang tidak merespon pada terapi lainnya, dan pada pasien 

dengan uveitis resiko tinggi. Hasil kekambuhan dari terapi ini berkurang hingga 

90% dengan 77% pasien dapat menghentikan terapi sistemik, tetapi terapi ini 

meningkatkan resiko terjadinya katarak dan glaucoma. Obat anti inflamasi non 

steroid (OAINS) pada uveitis diberikan pada uveitis dengan inflamasi yang ringan. 

Obat ini menurunkan inflamasi dengan menghambat prostaglandin. Kortikosteroid 

sistemik dosis tinggi (1mg/kgBB) diberikan pada uveitis yang tidak merespon pada 

pemberian kortikosteroid topikal atau OAINS. Apabila terjadi kekambuhan atau 

keparahan dari gejala, maka pemberian terapi immunomodulatory drug (IMT) dapat 

dipertimbangkan. IMT dapat digunakan pada uveitis yang berulang saat pasien 

sedang dalam penurunan dosis kortikosteroid. Pemberian IMT harus 

memperhatikan usia pasien, penyakit penyerta, dan rencana memiliki keturunan 

dari pasien karna dapat mempengaruhi fertilitas pasien. Hasil terapi dengan IMT 

terbukti dapat mengurangi inflamasi ocular, ketergantungan terhadap 

kortikosteroid, mencegah kekambuhan dan menurunkan resiko kebutaan. Apabila 

pasien tidak merespon terhadap terapi IMT, maka biologic agents menjadi pilihan 

terapi lebih lanjut. Pasien telah mendapatkan terapi kortikosteroid topikal berupa 

tetes mata Prednisolone 10mg 6xOD, obat steroid sistemik berupa 

Methylprednisolon, OAINS berupa Etoricoxib 2x30mg dan IMT berupa 

Sulfasalazine. Hasil setelah dua minggu mendapatkan terapi tersebut, pasien tidak 

mengalami perbaikan. Hal tersebut menjadi pertimbangan untuk menambahkan 

terapi biologic agents.1,4,5,11 

Biologic agents bekerja dengan menghambat Tumor necrosis factor alfa (TNF-

a). TNF-a yang dihambat akan mengakibatkan penurunan infiltrasi sel leukosit, 

adesi, dan kebocoran vaskular sehingga respon inflamasi akan berkurang. 
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Adalimumab adalah biologic agents yang sudah disetujui oleh US-FDA sebagai 

terapi uveitis non-infeksi. Obat ini diberikan secara injeksi subkutan dengan dosis 

awal sebesar 80 mg kemudian dilanjutkan dengan 40 mg/0,8 mL setiap minggu 

yang dimulai 1 minggu setelah dosis pertama. Adalimumab terbukti dapat 

menurunkan resiko kegagalan terapi pada uveitis yang aktif dan uveitis yang 

terkontrol. Hal ini terbukti pada penelitian VISUAL I/II dan VISUAL III. 

Adalimumab terbukti menurunkan resiko terjadinya kekambuhan pada uveitis 

anterior terutama pada uveitis anterior yang berkaitan dengan HLA-B27. Pasien 

diberikan terapi injeksi Adalimumab 80mg dan setelahnya terdapat perbaikan 

klinis. Perbaikan klinis pada pasien didapatkan adanya kemajuan tajam penglihatan 

dan penurunan dari reaksi inflamasi pada mata pasien. Pasien mendapatkan injeksi 

subkutan Adalimumab 80mg. Tajam penglihatan pasien membaik setelah 

pemberian Adalimumab dosis pertama. Pasien direncanakan untuk mendapatkan 

injeksi subkutan Adalimumab 40mg setiap dua minggu sekali. Kemajuan dari tajam 

penglihatan dan gejala klinis setelah pasien menerima injeksi Adalimumab 80mg 

subkutan yang pertama  selaras dengan penelitian sebelumnya oleh Ming et al yang 

menyatakan bahwa dari 10 studi yang memakai Adalimumab mengalami perbaikan 

pada tajam penglihatanya sebesar 41,3% dengan kemajuan tajam penglihatan 

bertambah dua baris sebanyak 51,5%.11–13 

Obat midriatik topikal dan obat siklopegik diberikan pada terapi uveitis untuk 

mencegah pembentukan sinekia posterior dan meredakan fotofobia yang terjadi 

akibat spasme otot siliar. Pasien mendapat terapi Cyclon 1% untuk meredakan 

gejalan fotofobia dan pencegah sinekia posterior. Prognosis quo ad vitam pasien 

adalah ad bonam. Prognosis quo ad functionam pada pasien dilihat dari respon 

terhadap terapi adalah dubia ad bonam. Walaupun pasien menunjukan perbaikan 

klinis dan peningkatan tajam penglihatan pasien masih memiliki resiko terjadinya 

kekambuhan, sehingga prognosis quo ad sanationam pasien adalah dubia.1,2,4  

IV. Kesimpulan  

Uveitis anterior merupakan uveitis yang paling banyak ditemukan yaitu 70%-

80% dari kasus uveitis. Uveitis anterior merupakan salah satu manifestasi klinis 
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ekstra-artikular dari seronegative SpA. Terapi awal pada uveitis anterior dengan 

spondiloatritis adalah kortikosteroid topikal, kemudian apabila tidak terdapat 

perbaikan maka dapat diberikan kortikosteroid sistemik dosis tinggi dan OAINS. 

IMT dan biologic agents diberikan apabila pasien belum mengalami perbaikan 

klinis dan masih mengalami kekambuhan. Tatalaksana spondiloartritis diperlukan 

agar kekambuhan uveitis anterior dapat dihindari. 
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