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SIFILIS OKULAR SEBAGAI MANIFESTASI DARI NEUROSIFILIS PADA 

PASIEN DENGAN INFEKSI HUMAN IMUNODEFICIENCY VIRUS DAN 

HEPATITIS B VIRUS 

 
 
ABSTRACT  
Introduction: Syphilis is a chronic sexually transmitted disease caused by the 
spirochete treponema pallidum. Any portion of the body may be affected, including 
the eyes, known as ocular syphilis. In addition to syphilis, coinfection with human 
immunodeficiency virus (HIV) and hepatitis B virus (HBV) are also common due to 
the similar mode of transmission. Ocular syphilis in the HIV-infected patients do not 
present the typical symptoms and often included to the differential diagnosis of ocular 
inflammation. However, ocular syphilis can be an early manifestation of 
neurosyphilis with the most common manifestation is uveitis. 
Purpose: To report a case of ocular syphilis as  manifestation of the nourosyphilis in 
a previously undiagnosed patient with human immunodeficiency virus (HIV) and 
Hepatitis B Virus (HBV) infection. 
Case report: A 41 years old male patients came to Cicendo national eye hospital with 
complaints of red eyes, blurry and foggy visions. From the ophthalmology 
examination, visual acuity of both eyes was 0,8. From the anterior segmen 
examination found flare/cell +1/+1, from the posterior segmen found vitreus cell +, 
the patients was diagnosed as bilateral panuveitis. On further investigation, HIV and 
HBV positive was found. Serology blood and spinal fluid test were obtained. From 
serology blood test, Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) was found 1: 
1024, Treponema Pallidum Haemaglutination Test (TPHA) was > 1: 20480 and from 
cerebrospinal fluid VDRL titer was 1:16 and TPHA titer was 1:2560. Patients treated 
with procaine penicillin 2.4 million units, intramuscularly. VDRL titter serum 
decrease into 1: 256 at third month, inflammation was controlled and visual acuity 
get better. 
Conclusion: Ocular syphilis as the manifestation of neurosyphilis led us to a 
diagnosis of HIV-infection, which emphasises that patients with ocular syphilis must 
be screened for HIV-co-infection. Early diagnosis and therapy should be done to 
prevent morbidity and mortality. 
Keyword: ocular syphilis, neurosyphilis, ocular manifestation of HIV, HIV 
infections/complications. 
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I. PENDAHULUAN 

Sifilis merupakan infeksi sistemik yang disebabkan oleh Treponema pallidum 

yang ditularkan melalui hubungan seksual, cairan darah atau jarum suntik yang 

terkontaminasi, dan secara vertikal dari ibu ke anak melalui plasenta, selama proses 

kelahiran atau menyusui. Infeksi sifilis pada mata dikenal dengan sifilis okular. Sifilis 

okular ini dapat terjadi pada semua stadium sifilis dan paling sering muncul sebagai 

manifestasi awal dari neurosifilis. Neurosifilis merupakan suatu keadaan infeksi 

sifilis pada sistem saraf pusat (SSP), dapat asimtomatik selama bertahun-tahun 

hingga akhirnya menimbulkan gejala. Uveitis merupakan manifestasi neurosifilis 

pada mata yang paling sering ditemukan. Sifilis okular sering kali muncul dengan 

gejala yang tidak khas karena dapat menyerupai peradangan mata lainnya dan dapat 

muncul sebagai satu-satunya gejala dari neurosifilis tanpa adanya kelainan 

neurologis, sehingga seringkali tidak terdiagnosis sebagai sifilis. Angka kejadian 

sifilis okular meningkat dan menjadi epidemik baru seiring dengan peningkatan kasus 

koinfeksi sifilis-HIV. Dengan demikian sifilis okular dapat mengarahkan kepada 

diagnosis HIV dan sifilis.1–3  

Koinfeksi sering terjadi antara HIV dengan penyakit infeksi menular seksual 

(IMS) lain selain sifilis diantaranya hepetitis B virus (HBV) dan hepatitis C virus 

(HCV) terkait dengan cara transmisi yang sama. Sun HY dkk. pada tahun 2014 

melaporkan estimasi kasus koinfeksi HIV dan HBV sekitar 2-4 juta atau 10% dari 

keseluruhan kasus HIV di dunia. Koinfeksi ini menyebabkan morbiditas dan 

mortalitas masing-masing penyakit meningkat.4,5  

Neurosifilis merupakan penyakit yang dapat diobati. Diagnosis dini serta 

penatalaksanaan yang tepat sangat penting untuk mencegah kecacatan permanen dan 

kebutaan akibat sifilis okular yang tidak terobati serta morbiditas dan mortalitas 

akibat infeksi HIV dan HBV. Centre of Disease Control (CDC) merekomendasikan 

terapi yang sama untuk sifilis okular dan neurosifilis yaitu dengan aqueous 

crystalline penicillin G sebanyak 18-24 juta unit, intravena dosis tunggal atau 

diberikan setiap 4 jam per hari selama 10 – 14 hari. Berdasarkan panduan World 
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Health Organization (WHO) pasien dengan alergi penicillin diberikan terapi 

doksisiklin 2x100 mg per oral per hari selama 30 hari. Pengobatan HIV dan HBV 

terbukti efektif dengan pemberian Anti Retro Viral (ARV) sedini mungkin.2,6-9 

  

II. LAPORAN KASUS 

Anamnesis pada tanggal 29 Maret 2017 

Seorang laki-laki, 41 tahun, datang ke poli klinik infeksi dan imunologi pertama 

kali pada Desember 2014 dengan keluhan mata merah, buram dan berkabut pada 

kedua mata sejak  beberapa minggu sebelumnya. Pemeriksaan oftalmologi pada 

kedua mata saat itu ditemukan visus mata kanan dan kiri (VODS) : 0,8, flare/sel 

+1/+1, dan vitreous cell +1 lain-lain dalam batas normal, pasien saat itu di diagnosa 

dengan bilateral uveitis intermediate dengan diagnosa banding panuveitis dan 

diberikan tetes mata prednisolone acetate 6x ODS, Cyclopentholate ed 3xODS dan 

Metilprednisolon 1mg/KgBB per oral. Pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan 

infeksi TORCH (toxoplasmosis, rubella, cytomegalo virus, and herpes virus), 
Rheumatoid Factor (-), ANA test (-), pemeriksaan foto thoraks dalam batas normal. 

Pasien sudah di konsulkan ke bagian Penyakit Dalam namun tidak ditemukan 

kelainan yang spesifik yang berhubungan dengan keluhan pasien. Pada kontrol 

selanjutnya pasien terus mengalami penurunan tajam penglihatan. 

Kontrol bulan Agustus 2015 didapatkan hasil pemeriksaaan, pada mata kanan 

VOD 0,1 f/s ±/±, lensa keruh, vitreous cell +2. Pada mata kiri didapatkan VOS : 

0,125, f/s +1/+1, sinekia posterior (+), lensa keruh, vitreous cell +2. Pasien dilakukan 

pemeriksaan Ultrasonography (USG) pada mata kiri dengan hasil pemeriksaan kesan 

viterous opacity (gambar 2.1) yang disebabkan sel-sel radang, sementara segmen 

posterior mata kanan dalam batas normal pada pemeriksaan funduskopi. Pasien di 

diagnosis Panuveitis bilateral + Katarak Komplikata. Pasien kemudian diberikan 

tambahan terapi Metrotrexate 2x5 mg. Pasien sempat mengalami perbaikan saat 

kontrol bulan Januari 2016, dengan hasil pemeriksaan VOD 0,5 f/s -/-, lensa keruh, 
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vitreous cell (-) dan pada mata kiri VOS : 0,2 f/s -/-, Lensa keruh, vitreous cell (-), 

terapi sebelumnya dilanjutkan. Kontrol berikutnya kondisi peradangan mata pasien 

fluktuatif, pasien sempat mengalami perbaikan, namun kembali flare up bila terapi 

diturunkan.  

 

     
Gambar 2.1 : USG mata kiri pada bulan agustus 2015; kesan: vitreous opacity e.c sel-sel radang 

 
Bulan September 2016, pasien diketahui memiliki riwayat HIV sejak tahun 2011, 

pada saat itu ditemukan hasil pemeriksaan pada mata kanan VOD 0,2 f/s -/-, vitreous 

cell (-); pada mata kiri VOS : 1/300, f/s -/-, sinkeia posterior (+), lensa keruh, vitreous 

cell (-). Pasien dilakukan pemeriksaan laboratorium pada tanggal 19 September 2016 

dengan hasil CD4+: 145 sel/mikroliter, Serum glutamic oxaloacetic transaminase 

(SGOT): 22 U/L, serum glutamic pyruvate transaminase (SGPT): 22 U/L, anti 

Cytomegalovyrus (CMV) IgG: reaktif, Anti Hepatitis C virus (HCV) rapid: 

nonreaktif, Hepatitis virus B antigen: reaktif, VDRL: 1:1024 dan TPHA >1:20480. 

Pasien belum pernah mendapatkan terapi Anti Retro Viral (ARV) sebelumnya.  

Pasien dikonsulkan ke klinik Teratai RSHS kemudian dilanjutkan dengan konsul 

ke Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin dengan diagnosa Panuveitis 

bilateral (perbaikan) + katarak komplikata ODS + infeksi HIV dan HBV. Pasien 

kemudian diberikan terapi kotrimoxazol 1 x 960 mg. Pada tanggal 23 september 2016 

pasien datang kontrol ke klinik teratai dengan keluhan tambahan demam dan nyeri 

kepala sehingga kemudian dikonsulkan ke Departemen Ilmu penyakit Saraf RSHS 

dan kemudian dilakukan pemeriksaan cairan serebrospinal (CSS) dan dipatkan hasil 
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titer VDRL 1:16, TPHA 1:2560. Pasien didiagnosis dengan Panuveitis bilateral 

(perbaikan), katarak komplikata ODS, Neurosifilis dengan infeksi HIV dan HBV. 

Pasien mendapat perawatan di RSHS selama 6 hari.  

Pada tanggal 28 januari 2017 pasien kontrol ke bagian Ilmu Penyakit Saraf dan 

dirawat untuk dilakukan pemeriksaan cairan sumsum tulang belakang kembali. 

Pasien mengatakan hasil pemeriksaan sumsum tulang belakang belum mengalami 

perbaikan, namun pada pemeriksaan darah sudah terjadi penurunan serum titer VDRL 

menjadi 1:256, reaktif. Pasien mulai diberikan pengobatan ARV saat itu yang terdiri 

dari 3 macam obat.  

Pada tanggal 30 januari 2017 pasien kontrol ke poli klinik infeksi dan imunologi, 

pasien mengatakan penglihatan lebih baik dari sebelumnya dengan hasil pemeriksaan 

saat itu pada mata kanan VOD 0,5 f/s -/-, lensa keruh, vitreous cell (-); pada mata kiri 

VOS : 0,2, f/s -/-, sinkeia posterior (+), lensa keruh, vitreous cell (-). Pasien di 

diagnosis Panuveitis bilateral (resolved), Katarak Komplikata ODS, Neurosifilis 

dengan infeksi HIV stadium IV dan HBV. Pasien dipertimbangkan untuk dilakukan 

operasi ekstraksi lensa mata kiri terlebih dahulu kemudian mata kanan dan 

pemasangan lensa intra-okular bila keadaan okular pasien stabil selama 3 bulan 

kemudian. Pada tanggal 30 Maret 2017, dilakukan operasi ekstraksi lensa okular mata 

kiri dan tidak ditemukan tanda peradangan pada mata kiri pasien saat kontrol setelah 

operasi (gambar 2.2). 

 
Gambar 2.2 : Pasca operasi hari ke-7 
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Pasien sudah menikah, pasien dan istri diketahui tidak berperilaku seksual resiko 

tinggi. Pasien selalu menggunakan kondom bila berhubungan seksual. Pasien 

diketahui infeksi HIV pada tahun 2009 saat melakukan donor darah. Pasien menduga 

pernah mengalami pelecehan seksual pada tahun 1995 oleh laki-laki yang tidak 

dikenal. Pasien juga sering berobat ke pengobatan alternatif, disuntik bagian dalam 

hidungnya untuk menangani keluhan sinusitis. Pasien pernah rutin kontrol ke klinik 

teratai sebelumnya selama 1 tahun tetapi tidak diberikan obat dengan alasan hasil 

pemeriksaan CD4+ masih baik.  

 

III. DISKUSI 

Insidensi sifilis okular meningkat seiring dengan meningkatnya angka  kejadian 

infeksi sifilis dan HIV. Sifilis okular dapat muncul sebagai manifestasi dari 

neurosifilis pada pasien dengan koinfeksi HIV.  Berdasarkan penelitian Marra dkk, 

pada pasien dengan koinfeksi sifilis-HIV terjadi peningkatan risiko neurosifilis 

sebanyak 3 kali lipat apabila jumlah CD4 ≤ 350 sel/µl dan meningkat sebanyak 6 kali 

lipat apabila titer rapid plasma reagin (RPR)  ≥ 1:32. Pada kasus ini, pasien 

didiagnosa HIV sekitar 5 tahun sebelum ditemukan keluhan pada mata, positif sifilis 

dan jumlah CD4 145 sel/µl.2,3,10  

Centre of Disease Control (CDC) pada tahun 2010  membagi sifilis menjadi 

beberapa stadium berdasarkan temuan klinisnya. Neurosifilis dapat terjadi pada 

semua stadium mulai dari stadium dini sampai stadium lanjut. Diagnosis neurosifilis 

menurut CDC ditegakkan berdasarkan hasil VDRL reaktif pada cairan serebrospinal 

(CSS). Neurosifilis suspek dikatakan apabila tampak tanda/gejala neurosifilis tanpa 

diketahui penyebab, VDRL yang nonreaktif, dan sel darah putih yang meningkat pada 

CSS. Pada kasus ini, pasien didiagnosis neurosifilis berdasarkan adanya kelainan 

pada mata dan hasil pemeriksaan VDRL, TPHA serum serta CSS yang reaktif. Tidak 

ditemukan adanya defisit neurologis lainnya pada pasien.8,11  

Sifilis okular merupakan manifestasi infeksi sifilis yang jarang terjadi, sekitar 6-

9% dari keseluruhan kasus sifilis, dan dilaporkan jumlah kasus pada pasien dengan 
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koinfeksi HIV sebanyak 0,6%. Sifilis okular lebih progresif pada pasien dengan 

infeksi dibandingkan dengan pasien tanpa infeksi HIV, umumnya terjadi bilateral, 

lebih banyak pada pria dengan onset sekitar 6 minggu setelah infeksi primer sampai 

bertahun-tahun pada stadium laten lanjut. Sifilis jarang memberikan efek pada mata 

pada stadium primer infeksi tetapi dapat muncul pada stadium sekunder dan lebih 

sering terlihat pada akhir stadium laten, dan tersier. Pada kasus ini, pasien seorang 

pria dengan hasil pemeriksaan HIV- positif dan sifilis okular tanpa disertai gejala 

neurologis. Pada anamnesis dan pemeriksaann fisik tidak didapatkan tanda-tanda 

sifilis primer maupun sekunder, sehingga kemungkinan sifilis okular pada pasien ini 

terjadi pada stadium laten.5,12-16 

Manifestasi sifilis okular pada pasien terinfeksi HIV termasuk keratitis, 

retinochoroiditis, uveitis, vaskulitis retina, atau neuropati optik. Uveitis merupakan 

manifestasi yang paling sering terjadi. Panuveitis terjadi apabila infeksi sudah 

mengenai semua lapisan uvea dengan gejala penglihatan buram, nyeri, kemerahan, 

dan fotofobia. Kondisi panuveitis lebih progresif pada pasien HIV dibandingkan 

dengan pasien tanpa HIV. Proses inflamasi kronis yang terjadi dapat menyebabkan 

terbentuknya katarak. Pada kasus ini, berdasarkan hasil pemeriksaan ofthalmologi 

ditemukan gejala panuveitis dan terbentuknya katarak (katarak komplikata).14,15,17,18  

Penegakan diagnosa sifilis okular sulit dilakukan karena manifestasi klinis yang 

tidak spesifik dan sering sekali gejala yang muncul mirip dengan klinis peradangan 

mata lainnya sehingga setiap kasus peradangan mata terutama yang bersifat kronis 

harus dicurigai sifilis. Diagnosa sifilis ditegakkan berdasarkan manifestasi klinis, 

pemeriksaan fisik dan serologis, selain itu dapat pula dilakukan pemeriksaan 

langsung terhadap Treponema pallidum pada cairan humor akuos yang menandakan 

adanya sifilis okular yang reaktif. Titer RPR cairan cerebrospinal, yang berfungsi 

untuk memprediksi keberhasilanterapi dan dapat dijadikan sebagai alternatif lain dari 

lumbal pungsi jika belum benar-benar dibutuhkan. Lumbal pungsi dapat dilakukan 

apabila terdapat kecurigaan diagnosis sifilis okuker atau bentuk lain neurosifilis 

dengan menganalisa cairan cerebrospinal sebagai pendukung hasil pemeriksaan 
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serum. Tucker dkk. melaporkan pasien sifilis okular dengan koinfeksi HIV 

didapatkan 74% pasien mengalami peningkatan sel darah putih, 75% peningkatan 

protein, serta 57% VDRL positif pada cairan serebrospinal. Pada kasus ini, lumbal 

pungsi dilakukan untuk penegakan diagnosis dimana terdapat kecurigaan yang 

mengarah pada diagnosa sifilis okular. Gejala yang muncul yaitu adanya keluhan 

pada mata, HIV positif, CD4 < 350 mm3 dan titer VDRL > 1:32.13-16,19,20 

Infeksi HIV dapat ditransmisikan melalui hubungan seksual yang berisiko tinggi. 

CDC mengklasifikasikan HIV berdasarkan jumlah CD4 yaitu CD4 ≥  500sel/µL, 

CD4 ≥  200-499sel/µL, dan CD4 < 200 sel/µL. Tiga kategori klinis berdasarkan 

pengelompokan ini yaitu pertama asimtomatik, HIV akut, dan limfadenopati 

generalisata persisten; kedua simtomatik; dan ketiga acquired immunodeficiency 

syndrome (AIDS). Klasifikasi WHO terdapat lima stadium klinis yaitu infeksi HIV 

primer, stadium klinis 1- 4. Pasien pada kasus ini didiagnosis dengan HIV stadium 

4.9,21 

Pasien-pasien HIV memiliki resiko tinggi terkena infeksi virus HBV. Prevalensi 

infeksi HBV kronis pada individu dengan infeksi HIV adalah 5% -15%. Koinfeksi 

HBV mempercepat perburukan klinis dan imunologis HIV serta meningkatkan risiko 

hepatotoksisitas akibat penggunaan ARV. Infeksi HIV meningkatkan risiko hepatitis, 

sirosis, dan end stage liver disease akibat hepatitis B kronik. Diagnosis hepatitis B 

ditegakkan berdasarkan pemeriksaan serologis, HbsAG yang terdeteksi sebanyak 

90% pada infeksi tersebut. Pada kasus ini, hasil pemeriksaan HbsAG reaktif, maka 

pasien didiagnosa sebagai hepatitis B.6,9,11 

Pasien dengan sifilis okular harus diberikan terapi yang sama dengan terapi yang 

diberikan pada pasien dengan infeksi sifilis tersier. Beberapa peneliti melaporkan 

bahwa sebagian besar kasus uveitis pada sifilis berespon baik dengan pemberian 

penisilin. CDC merekomendasikan terapi yang sama dengan neurosifilis untuk pasien 

sifilis okular. Pasien dengan sifilis okular harus dirawat di rumah sakit dan diberikan 

aqueous crystalline penicillin G sebanyak 18 – 24 juta unit per hari secara intravena 

diberikan selama 10 – 14 hari. Rejimen alternatif yaitu prokain penicillin G sebanyak 
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2,4 juta unit, intramuskular ditambah probenesid 4 x 500 mg perhari per oral  selama 

14 hari. Berdasarkan panduan WHO, pasien dengan alergi terhadap penisilin diterapi 

dengan doksisiklin 100 mg per oral dua kali sehari selama 30 hari. Pada kasus ini 

pasien pertama kali diberikan dengan doksisiklin 2x100 mg selama 30 hari per oral 

karena aqueous crystalline penicillin tidak tersedia. Terjadi perbaikan berupa 

peningkatan tajam pengilhatan dan titer VDRL serum menurun. Penglihatan pasien 

memburuk kembali, kemudian diberikan terapi prokain penisilin 2,4 unit 

intramuskuler selama 14 hari, tetapi tidak ditambah dengan probenesid karena tidak 

tersedia. Pasien mengalami perbaikan berupa perbaikan tajam penglihatan.4,12,13,16,22 

Pemberian  terapi ARV bertujuan untuk menekan replikasi virus secara maksimal 

dan terus menerus. Syarat pemberian ARV adalah orang dengan HIV AIDS (ODHA) 

stadium klinis 3 atau 4 atau CD4 kurang dari 350 sel/ml. Tiga golongan utama ARV 

yaitu nucleoside reverse transcritase inhibitor (NRTI), non NRTI, dan protese 

inhibitor (PI). Kombinasi yang dianjurkan adalah dua obat dari golongan NRTI 

ditambah dengan satu obat dari NNRTI. Tujuan pemberian antiviral pada pasien 

HBV adalah menekan replikasi virus HBV, aktivitas inflamasi, mencegah sirosis dan 

keganasan hepar. Antiviral yang digunakan pada hepatitis B adalah nucleoside analog 

lamivudin, HBV reverse transcriptase dan tenovir disoproxil fumarate (TDF) 

sekaligus mengobati HIV. Pada kasus ini pasien diberikan tenovofir, efavirenz, dan 

lamivudin.6,11,14,21 

Neurosifilis stadium lanjut akan memberikan respon terapi yang baik jika 

dilakukan sedini mungkin. Pada pasien dengan HIV, kematian bisa terjadi karena 

infeksi oportunistik, pasien dengan koinfeksi sifilis pada tahap tersier yang tidak 

diobati dengan tepat dapat menimbulkan kompilkasi serius seperti kerusakan sistem 

saraf pusat, sistem kardiovaskular, mata, organ internal lainnya hingga  pada 

kematian. Terapi ARV pada HIV dan HBV nanya menekan progresifitas infeksi tapi 

tidak mengobati. Pada kasus ini, dari pemeriksaan fisik dan penunjang tidak 

ditemukan infeksi oportunistik, tidak terdapat defisit neurologis dan fungsi hati dalam 

batas normal, sehingga quo ad vitam pada pasien ini adalah dubia ad bonam.6,8,15,22,23 
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Sifilis okular yang diterapi sedini mungkin dapat mencegah kecacatan permanen 

pada mata. Pasien dengan infeksi HIV sering mendapat stigma dan diskriminasi 

sehingga depresi, malu dan menyembunyikan status HIV dari orang sekitar. Pasien 

tidak bekerja karena gangguan penglihatan, menyembunyikan status HIV dari 

keluarga dan orang sekitar karena malu, namun sekarang terjadi perbaikan tajam 

penglihatan setelah terapi sehingga quo ad functionam pada pasien ini adalah dubia 

ad bonam.17 

Anti Retro Viral harus diminum seumur hidup, kedisiplinan pasien menjadi faktor 

penentu keberhasilan terapi. Monreal dkk. melaporkan pada tahun 2002 didapatkan 

tingkat kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi ARV sebesar 75,8% pada 139 

penderita HIV. Ketidakpatuhan minum obat tersebut karena lupa, tidak tersedia, efek 

samping obat dan bosan. Pada penelitian yang dilakukan Rolf dkk menunjukkan 

angka kekambuhan sebesar 17% pada pasien neurosifilis yang diterapi dengan 

kombinasi penisilin dan probenesid. Pada kasus ini, sifilis okular yang diderita pasien 

merupakan manifestasi dari neurosifilis sehingga quo ad sanationam pada pasien ini 

adalah dubia ad malam.8,9 

 

IV. KESIMPULAN 

Angka kejadian sifilis okular meningkat seiring dengan peningkatan kasus 

koinfeksi sifilis-HIV. Dengan demikian sifilis okular dapat mengarahkan kepada 

diagnosis HIV dan sifilis. Pemeriksaan HIV dan sifilis sangat dianjurkan pada kasus 

yang dicurigai sebagai kasus sifilis okular. Sifilis okular dapat muncul sebagai 

manifestasi dari neurosifilis. Sifilis okular direkomendasikan terapi yang sama 

dengan terapi untuk neurosifilis yaitu dengan pemberian aqueous crystalline 

penicillin G sebanyak 18-24 juta unit, intravena dosis tunggal atau diberikan setiap 4 

jam per hari selama 10 – 14 hari. Penting untuk diingat bahwa pasien dengan 

neurosifilis sering kali tidak menunjukkan gejala sebelumnya seperti pada kasus ini. 
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