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Abstract 

Introduction : Behcet’s disease (BD) is an autoimmune disease , chronic, relapsing 

with severe multisystem inflammatory. One of manifestation is ocular involvement. 

Ocular involvement can affect both anterior and posterior segments. Uveitis anterior 

is the most common finding in anterior segment involvement.  The posterior segment 

manifestation are often more sight threatening, like nectrotizing retinal vasculitis, 

perivasculitis, retinal vasculoocclusion. Peripheral ulcerative keratitis (PUK) are 

less common finding in BD. PUK may develop in patients who have systemic 

immune-mediated disease and also presenting as manifestation of  a systemic 

vasculitis disease.  

Purposes: To report a case with recurrent PUK with underlying Behcet’s disease. 

Case report: A 26 years old woman came to Cicendo National Eye Hospital to 

follow-up visit after underwent patch graft surgery on her both eyes. Patients has 

complaint of recurrent redness on her both eyes, accompanied by blurred vision, pain 

and photophobia since four years ago. Patient underwent several times patch graft 

on her both eyes due to stromal thinning and cornea perforation. The ocular 

complaints are followed by recurrent oral apthous ulcers, genital ulcers, acneiform 

pustule. She was consulted to the rheumatology department of Internal medicine and 

was diagnosed as BD. 

Conclusion: BD is a multisystem disease with significant ocular manifestation that 

can lead to loss visual function. The diagnosis of BD is clinical and is based on the 

presence of multiple systemic findings. A good history taking and complete physical 

examination can take diagnose and manage patient properly.  

I. PENDAHULUAN 

Behcet’s disease (BD) disebut sebagai suatu penyakit  inflamasi sistemik dan 

juga termasuk penyakit vaskulitis sistemik. Bersifat autoimun, kronis dan sering 

relaps dengan mekanisme yang masih belum jelas. Penyakit ini ditandai dengan 

recurrent oral aphtous ulcers, genital ulcers, lesi pada kulit dan manifestasi okular. 

Onset terjadi antara usia 25-35 tahun tetapi dapat juga terjadi lebih awal antara usia 

10-15 tahun.
1,2,3

 

BD memiliki beberapa kriteria dibagi menjadi kriteria mayor dan kriteria 

minor. Kriteria mayor terdiri dari recurrent oral aphtous ulcers, lesi pada kulit 

(eritema nodosum, acneiform pustule, folikulitis), recurrent genital ulcer, inflamasi 



 

okular. Kriteria minor terdiri dari arthritis, gastrointestinal ulcerasi, epididimitis, 

sistemik vasculitis, gejala neuropsikiatrik. International Study Group for Behcet’s 

disease juga memiliki kriteria diagnosis. Adanya recurrent oral apthous ulcers 

minimal 3 kali atau lebih selama setahun, ditambah dua kriteria dari gejala berikut, 

yaiu recurrent genital ulcers, inflamasi okular, lesi pada kulit, test pathergy positif. 

Diagnosis penyakit berdasarkan temuan klinis multisistem dan tidak ada test yang 

patognomonik pada penyakit ini
 2,3 

Manifestasi okular BD dapat melibatkan segmen anterior dan segmen 

posterior. Kelainan yang dijumpai berupa uveitis anterior, uveitis posterior hingga 

panuveitis. Pada paparan kasus berikut, manifestasi okular ditemukan dalam bentuk  

peripheral ulcerative kornea (PUK). PUK merupakan kelainan pada kornea yang 

menunjukkan adanya penyakit autoimun sistemik dan eksaserbasi dari penyakit 

sistemik. Bentuk kelainan ini jarang dijumpai pada BD, lebih sering dijumpai pada 

rheumatoid arthritis. 
2,3 

Laporan kasus ini akan membahas mengenai Behcet’s disease dengan PUK 

sebagai manifestasi okular.  

II. PAPARAN KASUS 

 Seorang wanita, 26 tahun, datang ke poli infeksi dan imunologi RSM Cicendo 

untuk kontrol. Berdasarkan anamnesa pasien mengatakan bahwa mata kanan dan 

kirinya dilakukan penambalan dengan membran amnion. Saat ini penglihatan mata 

kiri sudah lebih jelas. Keluhan mata merah sudah tidak ada. Keluhan nyeri juga 

disangkal pasien. 

Sejak awal tahun 2011 pasien mengatakan bahwa sering sakit mata merah 

berulang. Keluhan mata merah disertai dengan penglihatan buram, silau, rasa nyeri, 

rasa gatal yang hilang timbul, serta kadang-kadang ada yang disertai kotoran pada 

mata. Awalnya keluhan tersebut muncul pada mata kanan pasien. Pasien berobat ke 



 

RSM Cicendo dan teratur menggunakan obat-obatan yang diberikan. Keluhan sempat 

mereda lalu kemudian kambuh lagi. Keadaan terrsebut selalu berulang. Pertengahan 

tahun 2011, pasien mengatakan mata kanannya dilakukan operasi penambalan. 

Setelah operasi tersebut keluhan mata sempat mereda selama lebih kurang satu tahun. 

Sekitar pertengahan 2013 pasien mengeluh mata kanannya kembali merah, 

terasa nyeri, gatal dan penglihatan buram. Keluhan yang sama juga muncul pada mata 

kiri pasien. Pasien mengatakan kembali dilakukan operasi penambalan pada mata 

kanannya. Kemudian pada akhir tahun 2014 terjadi kebocoran pada mata kirinya 

sehingga perlu dilakukan operasi penambalan untuk mata kirinya.  

Pasien mengatakan sudah pernah dikonsulkan ke dokter spesialis penyakit 

dalam dan dilakukan pemeriksaan darah. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa tidak 

ada penyakit lain yang menjadi penyebab keluhan pada matanya. Awal 2015 pasien 

kembali menjalankan operasi penambalan pada kedua mata karena terjadi penipisan 

pada tempat penambalan sebelumnya.   

Pasien menyangkal adanya keluhan demam, penurunan berat badan, riwayat 

batuk lama, tidak ada riwayat penyakit kencing manis, dan tidak ada keluarga pasien 

yang pernah mengalami keluhan yang sama. Pasien mengatakan memiliki riwayat 

alergi terhadap makanan seafood dan udara dingin. Selain keluhan yang berulang 

pada mata, pasien sering mengalami sariawan berulang. Sariawan dapat kambuh 4 

sampai 5 kali dalam setahun. Pasien tidak pernah berobat untuk keluhan sariawan 

tersebut. Pasien juga mengatakan bahwa pernah muncul luka seperti sariawan pada 

daerah kelaminnya, luka terasa agak nyeri lalu hilang sendiri tanpa pengobatan, 

keluhan tersebut muncul 2 kali dalam 3 tahun terakhir.  

Pasien mengeluh pada punggung dan paha sering ditemukan benjolan kecil 

seperti jerawat, tidak nyeri dan tidak gatal. Pasien menyangkal keluhan bercak-bercak 

merah pada kulitnya. Keluhan nyeri pada sendi disangkal, pasien hanya mengatakan 

bahwa badannya sering terasa pegal. 



 

Pasien dikonsulkan ke bagian rheumatologi RSHS, kemudian dilakukan 

pemeriksaan darah. Bagian rheumatologi juga mengkonsulkan ke bagian kulit dan 

kelamin. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasien didiagnosis Behcet’s disease.  

Pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran kompos mentis, tekanan darah 

110/80 mmHg, nadi 80x/menit, pernapasan 20x/menit, suhu afebris. Lain-lain dalam 

batas normal.  

 Pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus mata kanan CFFC (closed face 

finger counting) dan visus mata kiri 1,0. Posisi kedua bola mata orthotropia. Tekanan 

bola mata kanan dan kiri dengan palpasi dalam batas normal. Pada mata kanan, 

palpebra superior dan palpebra inferior, serta konjunctiva bulbi tenang. Kornea 

terdapat graft intak, sikatrik dan neovaskularisasi. Kedalaman bilik mata depan van 

herrick grade III, tidak ditemukan flare dan cell. Pupil lonjong dan iris terdapat 

sinekia anterior pada jam 12 dan jam 6. Lensa tampak keruh. Pada mata kiri, palpebra 

superior dan palpebra inferior serta konjunctiva bulbi tenang. Kornea terdapat graft 

intak, sikatrik dan neovaskularisasi. Kedalaman bilik mata depan van herrick grade 

III, tidak ditemukan flare dan cell. Pupil bulat dengan reflek cahaya +. Iris tidak 

terdapat sinekia dan lensa jernih. 

 Pemeriksaan segmen posterior mata kanan, media keruh, fundus reflek 

negative. Segmen posterior mata kiri, papil bulat, batas tegas, C/D ratio fisiologis, 

A/V ratio fisiologis, retinal flat, fundus reflex positif.  

Pasien didiagnosis dengan PUK ODS post corneoscleral patch graft ODS, 

post amnion graft OS, sikatrik kornea ODS, katarak komplikata OD, Behcet’s 

disease. Saat ini pasien mendapatkan terapi azatriopin 2x50 mg oral, metil 

prednisolon 1 x 8 mg oral, calcium 2x500mg oral, asam folat 1x5 mg, prednisolon 

asetat tetes mata 4 X ODS, artificial tears tiap jam ODS, hidroxypropyl 

methylcellulose tetes mata 3xODS.  



 

           

(a)                                                                  (b) 

 

           
                          (c)                                                              (d) 
Gambar 1: (a) mata kanan pasien setelah operasi corneoscleral patch graft , (b) mata 

kiri pasien setelah operasi corneoscleral patch graft dan amnion membrane 

graft, (c) mata kanan pasien saat kontrol (3 bulan post corneoscleral patch 

graft), (d) mata kiri pasien saat kontrol (3 bulan post corneoscleral patch 

graft dan post amnion membrane graft) 

III. DISKUSI 

Berdasarkan paparan kasus diatas, dapat kita ketahui bahwa pasien memiliki 

recurrent oral apthous ulcers, lesi pada kulit, recurrent genital ulcers dan inflamasi 

okular. Seluruh gejala tersebut sesuai dengan kriteria mayor BD tipe komplit. 

Keluhan recurrent oral apthous ulcers yang terjadi lebih dari 3 kali dalam setahun 

dan disertai dengan recurrent genital ulcers, inflamasi okular dan lesi kulit sesuai 



 

juga dengan kriteria yang disusun oleh International Study Group for Behcet’s 

disease.
2,3 

Tabel 1 : Kriteria diagnosis Behcet’s disease
 

Kriteria diagnosis Behcet’s disease 

Kriteria mayor 

Recurrent oral aphthous ulcers 

Lesi kulit (eritema nodosum, acneiform pustule, folikulitis) 

Recurrent genital ulcers 

Inflamasi okular 

Kriteria minor 

Arthritis  

Gastrointestinal ulcers 

Epididimitis 

Sistemik vaskulitis 

Gejala neuropsikiatri 

Tipe Behcet’s disease 

Komplit (4 kriteria mayor) 

Inkomplit (3 kriteria mayor atau keterlibatan okular ditambah satu kriteria mayor lainnya 

Suspect (2 kriteria mayor tanpa keterlibatan okular) 

Possible (1 kriteria mayor) 

Sumber : AAO, Intraocular inflammation and uveitis
2 

Tabel 2: Kriteria diagnosis BD menurut International Study Group for BD 

Sistem diagnosis Behcet’s disease berdasarkan International study group for Behcet’s disease 

Recurrent oral apthous ulcers sebanyak 3 kali atau lebih per tahun ditambah dengan 2  

kriteria berikut: 

- Recurrent genital ulcers 

- Inflamasi okular 

- Lesi kulit 

- Tes pathergy positif 

Sumber : AAO, Intraocular inflammation and uveitis
2
   



 

Recurrent oral apthous ulcers merupakan kelainan yang paling sering 

ditemukan. Dapat terjadi pada bibir, pharing, uvula, palatum, dan lidah. Apthous 

ulcers akan terasa nyeri dan dapat sembuh sendiri dalam 7-10 hari. Lesi kulit dapat 

berupa recurrent eritema nodosum pada tibia, wajah, leher dan bokong. Acne-like 

lesions atau folikulitis pada punggung dan wajah juga termasuk lesi kulit yang sering 

dijumpai. Genital ulcer berupa lesi yang dalam dan terasa nyeri. Pada laki-laki 

ditemukan pada scrotum dan penis, pada wanita ditemukan pada vulva dan mucosa 

vagina. Lesi pada genital ini sering didiagnosis sebagai infeksi herpes simplek.
2,3,5 

Trombophlebitis sering juga dijumpai pada BD dan lebih banyak terjadi pada 

system vena dibandingkan arteri. Subcutaneous trombophlebitis merupakan kelainan 

yang paling banyak ditemukan, selain itu dapat juga terjadi pada vena dalam tungkai, 

vena cava superior, vena cava inferior, vena porta, vena hepatic. Keterlibatan sendi 

bersifat monoarticular non-erosif, dimana tidak terjadi perubahan bentuk dari sendi 

tersebut. Manifestasi neurologi adalah salah satu bentuk yang berat dari BD, dapat 

terjadi meningitis, meningoenchepalitis, cranial nerve palsy dan hipertensi 

ntrakranial.
1,4,7 

Manifestasi okular ditemukan sampai 70% pasien dengan BD yang bersifat 

recurrent dengan onset yang berat. Penyakit ini dapat menyerang segmen anterior 

dan atau posterior. Awalnya proses inflamasi terjadi pada segmen anterior dan 

unilateral. Selanjutnya meluas bilateral dan melibatkan segmen posterior yang dapat 

menjadi suatu panuveitis. 
1-5

  

Uveitis anterior atau iridocyclitis yang disertai hipopion adalah salah satu 

bentuk manifestasi okular. Peradangan yang terjadi bersifat non granulomatosa. 

Gejala berupa mata merah, nyeri, photofobia dan penglihatan buram menyertai 

kelainan ini. Onset mendadak dan cepat memburuk dalam beberapa jam namun dapat 

sembuh spontan.
1,2,3,5

  

Pasien ini memiliki keluhan mata  merah yang disertai penglihatan buram, 

nyeri pada mata, silau. Keluhan selalu berulang walaupun sudah diberikan terapi. 

Didapatkan peradangan kornea, berupa keratitis pada bagian perifer kornea dengan 



 

keterlibatan sklera. Awalnya terjadi pada mata kanan, dimana terdapat keratitis pada 

bagian perifer inferior kornea lalu diikuti bagian perifer superior kornea. Selanjutnya 

mata kiri juga muncul keratitis pada bagian perifer inferior kornea. Saat itu pasien 

didiagnosis sebagai peripheral ulcerative keratitis (PUK), yang berulang kali terjadi 

penipisan dan kebocoran sehingga memerlukan tindakan patch graft.   

PUK adalah suatu kelainan pada kornea berupa peradangan yang bersifat 

destruktif dengan defek epitel, peradangan stroma dan degradasi stroma. Kelainan ini 

dapat menunjukkan adanya penyakit autoimun sistemik dan juga penyakit vaskulitis 

sistemik. Banyak penyakit autoimun sistemik yang menjadi penyebab dasar PUK, 

rheumatoid arthritis merupakan penyebab yang paling sering ditemukan. Umumnya 

terjadi unilateral dan terbatas pada 1 zona perifer kornea, namun pada penyakit 

autoimun PUK dapat terjadi bilateral dan meluas. Awalnya lesi muncul sekitar limbus 

dimana terjadi kehilangan epitel dengan penipisan stromal sampai pencairan stromal.
6 

Patogensis terjadinya PUK berhubungan dengan karakteristik anatomi dan 

imunologi yang unik dari bagian perifer kornea. Struktur perifer kornea dan limbus  

masih berhubungan dengan sklera, episklera dan konjunctiva  sehingga setiap proses 

infeksi, hipersensitivitas, degenerasi pada daerah tersebut akan melibatkan limbus dan 

perifer kornea. Tidak seperti bagian sentral kornea yang avaskular, maka bagian 

perifer kornea masih mendapatkan suplai dari pembuluh darah konjunctiva dan 

episklera. Pembuluh darah tersebut berjalan bersama dengan subkonjunctiva 

lymphatics yang berperan dalam reaksi imunologi. Adanya kompleks antigen-

antibodi akan mengaktifkan komplemen lebih banyak di perifer kornea, dimana akan 

terjadi penarikan neutrofil dan makrofag yang akan melepaskan enzim proteolitik dan 

collagenolitic. Pelepasan enzim tersebut akan menyebabkan destruksi kornea perifer.   

6,7 

Pada PUK akan ditemukan keterlibatan sklera dan konjunctiva. Adanya 

skleritis ini merupakan tanda yang penting bahwa terdapat proses vaskulitis sistemik 

yang mendasarinya, seperti yang terjadi pada BD. Onset vaskulitis dapat dimulai dari 

jaringan okular selanjutnya dapat berkembang menimbulkan gejala ekstraokular. 



 

PUK yang disesuaikan dengan gejala klinis sistemik lainnya akan membantu 

penegakkan diagnosis dari penyakit sistemik yang mendasarinya.
6,7

  

Manifestasi pada segmen posterior pada pasien BD lebih mengancam 

penurunan penglihatan. Kelainannya dapat berupa necrotizing retinal vaskulitis yang 

merupakan bentuk uveitis posterior paling sering pada BD. Vaskulitis dan 

perivaskulitis pada arteri dan vena dapat menyebabkan perdarahan retina. Selain itu 

dapat pula ditemukan oklusi pembuluh darah retina, vascular sheating disertai vitritis 

dan cystoid macular edema.
 1,2,3,5

  

Keterlibatan segmen posterior tidak ditemukan pada pasien ini. Selama 

perawatan pasien sudah pernah dikonsulkan ke bagian retina, hasilnya dalam batas 

normal dan tidak ditemukan tanda-tanda vaskulitis. Temuan klinis sistemik yang kita 

dapatkan dari anamnesa dan pemeriksaan fisik, serta ditambah dengan manifestasi 

okular yang ada, maka sebenarnya kita dapat menegakkan diagnosis Behcet’s disease 

pada pasien ini. 

Proses imunopatogenesis BD masih belum diketahui. Berbagai faktor 

lingkungan tidak terbukti menjadi faktor resiko BD. Tidak ditemukan pula 

mikroorganisme pada isolat dari lesi pasien BD. HLA (human leukocyte  antigen) 

spesifik yang pernah ditemukan pada pasien BD adalah HLA-B27 dengan arthritis 

dan HLA-B51 dengan lesi okular, tetapi tidak selalu ada pada semua pasien sehinga 

memiliki nilai diagnostisk yang rendah. 
2,3 

 Tatalakasana pasien BD bertujuan mengontrol peradangan kronis dengan 

kortikoseroid sistemik dan mencegah relaps dari perdangan okular dengan 

imunomodulator terapi. Kortikosteroid dapat mengontrol onset yang berat dari 

peradangan segmen anterior dan posterior. Pemberian kortikosteroid sistemik 

(1,5mg/kg/hari prednisone) yang dilanjutkan dengan tapering off  akan meredakan 

peradangan yang terjadi. Pemberian kortikosteorid topikal diperlukan untuk 

perdangan yang masih aktif serta mencegah infiltrasi peradangan ke segmen 

posterior. 
2,3,9,10 



 

Azatioprin merupakan agen antimetabolit lini pertama yang baik untuk 

mempertahankan fungsi penglihatan pada kasus okular BD. Azatioprin juga efektif  

mencegah keterlibatan okular pada kasus BD yang belum melibatkan okular, dan 

mampu mencegah keterlibatan mata sebelahnya apabila terjadi unilateral. Selain itu 

dapat pula mengontrol oral ulcer, genital ulcer dan arthritis.  Pemberian 50-100 

mg/hari dapat mencegah kekambuhan dari inflamasi okular BD. Efek samping dari 

azatioprin adalah gangguan gastrointestinal, kelainan hematologi, reversibel 

hepatotoksik. Pasien dengan terapi ini harus dilakukan pemeriksaan darah rutin dan 

fungsi hepar setiap 4-6 minggu sekali. 
1-4,9

 

Pilihan terapi lini kedua adalah siklosporin. Siklosporin termasuk salah satu 

imunomodulator yang efektif dalam mengontrol okular BD dengan kombinasi 

kortikosteroid. Pemberian dosis 1-5mg/kg/hari disesuaikan dengan respon klinis dan 

efek samping. Efek samping yang ditimbulkan adalah nefrotoksik, hipertensi, 

gangguan gastrointestinal, hipertrikosis dan hyperplasia gingival. Diperlukan monitor 

tekanan darah, fungsi ginjal, dan darah rutin tiap bulan pada pasien yang 

menggunakan siklosporin. 
1-4,9

   

Prognosis penglihatan pada BD tergantung derajat komplikasi yang terjadi. 

Komplikasi okular yang terjadi seperti edema macula, katarak, glaucoma sekunder, 

neovaskularisasi diskus optic, retinal detachment, perdarahan vitreous. Semua 

komplikasi tersebut akan mempengaruhi tajam penglihatan pasien BD.
5
  

Prognosis untuk pasien ini, quo ad vitam dubia ad bonam, karena gejala 

sistemik pasien ini tidak sampai melibatkan sistem neurologi, dimana keterlibatan 

neurologi merupakan bentuk yang berat dan dapat mengancam nyawa. Quo ad 

functionam mata kanan dubia ad malam, karena tertutup oleh sikatriks, untuk mata 

kiri dubia ad bonam karena visual axis masih jernih dan tidak melibatkan segmen 

posterior. 

 

 

 



 

IV. KESIMPULAN 

 BD adalah suatu penyakit yang melibatkan multisistem, dimana salah satunya 

memiliki manifestasi okular yang dapat menurunkan fungsi penglihatan. Bentuk PUK 

walaupun jarang namun dapat juga menyertai manifestasi okular BD. PUK 

merupakan tanda adanya suatu penyakit autoimun dan vaskulitis sistemik yang harus 

disesuaikan dengan temuan klinis lainnya untuk dapat menegakkan diagnosis 

penyakit sistemik yang mendasarinya. Anamnesa dan pemeriksaan fisik yang lengkap 

akan membantu penegakkan diagnosis dan penatalaksanaan yang baik untuk pasien 

BD. 
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