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DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF BEHCET’S DISEASE 

 

ABSTRACT 

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

multi-organ disorder characterized by recurrent mucosal ulcers, ocular inflammation, 

skin lesions, gastrointestinal disease, and musculoskeletal involvement. It was first 

described in 1937 by Hulusi Behçet, a Turkish dermatologist from Istanbul, who 

reported three patients with recurrent oral and genital ulceration, hypopyon uveitis, 

and erythema nodosum. The etiology of Behçet’s disease remains unknown, but the 

most widely held hypothesis of disease pathogenesis is that a profound inflammatory 

response is triggered by an infectious agent in a genetically susceptible host. 

Purpose : to report the diagnosis criteria and management of Behcet disease. 

Case Report : 27 years old man came with a chief complaint of blurred vision on both 

eyes since 2 years ago, which is more severe on the last week. The patient complained 

about painful oral ulcer and had skin lesion in palm and soles since two weeks ago. 

Patient had been diagnosed with extrapulmonary TB but didn’t finish treatment. 

Patient came first to Cicendo Eye Hospital at December 2016 and had diagnosed with 

Panuveitis ODS e.c suspect Behcet’s disease. General examination showed erythema 

nodosum in palms and soles and painful oral ulcer (resolving). His visual acuity was 

light perception (LP). Opthamology examination showed siliar injection, flare,cell and 

hypopion in anterior chamber both eyes. He was diagnosed as Panuveitis ODS e.c 

suspect Behcet’s disease and rhegmatogenous retinal detachment OS. He was 

consulted to Internal Medicine.  

Conclusion: Behçet’s disease is a multi-organ disorder characterized by recurrent 

mucosal ulcers, ocular inflammation, skin lesions, gastrointestinal disease, and 

musculoskeletal involvement. Inflammation inside of the eye (anterior or posterior 

uveitis, retinitis, and iritis) may be serious and lead to loss of vision if untreated. 

Diagnosis of BD is based on clinical findings and diagnostic criteria.. A good history 

taking and complete physical examination can take diagnose and manage patient 

properly.  

Keywords : Behcet’s disease, uveitis, tuberculosis, etiology, diagnosis.  

 

I. Pendahuluan 

     Sindrom Behcet adalah penyakit multisistem berupa proses inflamasi yang tidak 

diketahui etiologinya, manifestasi klinis berupa ulkus oral rekuren, ulkus genital 

rekuren, lesi kulit, lesi mata, gangguan persendian, saluran cerna, sistem saraf pusat, 

dan vaskuler. Pada tahun 1930, seorang oftamologis Yunani, Benediktos 

Adamantiades, pertama kali melaporkan pasien dengan artritis, ulkus mulut dan



2 
 

 
 

genital, flebitis, dan iritis relaps dengan hipopion. Sindrom ini mulai dikenal pada 

tahun 1937, Hulusi Behcet, dermatologis Turki menduga virus sebagai etiologinya 

dan melaporkan 3 pasien ulkus mulut, genital, dan uveitis hipopion. Manifestasi 

okular BD dapat melibatkan segmen anterior dan segmen posterior. Kelainan yang 

dijumpai berupa uveitis anterior, uveitis posterior hingga panuveitis. 1-4 

     Sindrom Behcet umumnya ada di negara yang berbatasan dengan rute jalur 

sutera di Asia Timur seperti Jepang, Korea, China, Irak, Iran, dan Turki. Prevalensi 

sindrom Behcet tertinggi di negara-negara Timur Tengah, seperti Turki, yang 

mencapai 80-300 kasus/100.000 penduduk dan 8-10 kasus/100.000 di Jepang. 

Sindrom Behcet biasanya mulai pada usia 25-40 tahun. Lebih sering terjadi pada 

pria. Diagnosis sindrom Behcet hanya berdasarkan gejala klinis dikarenakan belum 

ada pemeriksaan laboratorium yang spesifik. Gejala sering rekuren dan dapat 

terpisah satu sama lain dengan selang waktu berbeda, dapat menahun, sehingga 

menyulitkan diagnosis. Terapi dini dapat mengurangi risiko komplikasi. 5-8 

 

II. Laporan Kasus 

     Pasien Tn.U, usia 27 tahun datang ke unit Infeksi dan Imunologi PMN 

RS.Cicendo pada tanggal 27 Maret 2018 dengan kedua mata buram sejak 2 tahun 

yang lalu dan semakin memburuk sejak 1 minggu terakhir. Buram pada kedua mata 

dirasakan perlahan-lahan. Keluhan disertai dengan kedua mata merah menurut 

keluarga pasien,  sariawan berulang >3x/tahun yang nyeri pada rongga mulut dan 

bercak kemerahan pada telapak tangan dan kaki yang muncul sekitar 2 minggu 

terakhir. Nyeri pada kedua mata disangkal. 

      Riwayat adanya luka pada bagian genitalia diakui oleh pasien. Keluhan nyeri 

sendi, buang air besar berdarah dan kelemahan salah satu anggota gerak disangkal. 

Keluhan demam naik turun diakui. Keluhan batuk lama >1 bulan, adanya keringat 

malam,  penurunan berat badan, pembengkakan kelenjar di daerah leher disangkal 

oleh pasien.  

     Pasien pertama kali datang ke unit Infeksi dan Imunologi PMN RS.Cicendo pada 

tanggal 23 November 2016  dengan keluhan kedua mata buram disertai riwayat 

mata merah berulang sebelumnya. Pasien mengakui adanya riwayat sariawan 
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berulang dan pernah mengalami lesi di daerah genital. Pasien dikonsulkan ke poli 

Penyakit Dalam pada tanggal 1 Desember 2016. Pasien dinyatakan TB abdomen 

dengan pengobatan OAT. Pasien mengakui terapi OAT yang dijalankan hanya 

berlangsung selama 6 bulan dari 9 bulan dan tidak melakukan kontrol ke dokter 

mata dikarenakan penglihatan pernah dirasakan sedikit membaik. 

 Riwayat keluarga dengan keluhan yang sama disangkal. Riwayat alergi obat-

obatan disangkal. Riwayat pengobatan sebelumnya di RSU Kasih Bunda dengan 

terapi oral methylprednisolone 16 mg (1x4 tab) dan obat tetes mata prednisolon 

asetat 6xODS kemudian dirujuk ke RS.Cicendo dengan diagnosa Panuveitis ODS.  

  Pemeriksaan fisik status generalis didapatkan kesan tampak sakit sedang dengan 

tanda vital antara lain tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80x/mnt, respirasi 

20x/mnt, suhu : 36,50C dan berat badan 60 kg. Terdapat adanya bekas sariawan 

pada bagian dalam tepi lidah dan bercak kemerahan pada kedua telapak tangan kaki 

yang terasa nyeri.    

 (a) (b) (c) 

 

Gambar 1. (a) Bekas lesi sariawan pada tepi lidah, (b) bercak kemerahan yang  

 nyeri pada telapak tangan dan (c) kaki 
 Dikutip dari : RS Mata Cicendo 
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Pemeriksaan oftamologis didapatkan visus dasar ODS light perception (LP) 

dengan proyeksi buruk ke arah superior, inferior, temporal dan nasal. Tekanan 

intraokular dengan non kontak tonometri OD didapatkan hasil 11 mmHg dan OS 

didapatkan hasil 7 mmHg. Pemeriksaan segmen anterior OD terdapat injeksi siliar 

(+), pada kornea terdapat keratik presipitat (KP), terdapat flare dan sel +4/+4 serta 

hipopion setinggi 1,2 mm pada bilik mata depan. Pemeriksaan segmen anterior OS 

terdapat injeksi siliar (+), pada kornea terdapat KP (+), sikatrik (+), 

neovaskularisasi (+), terdapat flare dan sel +4/+4 serta hipopion setinggi 1,6 mm 

pada bilik mata depan.  

 (a) (b) 

Gambar 2.1. Pemeriksaan segmen anterior tanggal 27 Maret 2018 

mata kanan (a) dan mata kiri (b) 
   Dikutip dari : RS Mata Cicendo 

 

Pemeriksaan segmen posterior pada kedua mata didapatkan media keruh (+), 

struktur lain seperti makula, papil dan retina sulit dinilai. Hasil pemeriksaan USG 

OD didapatkan kesan vitreous opacity e.c sel-sel radang dd/ perdarahan dan 

subhyaloid dan OS didapatkan kesan vitreous opacity e.c sel-sel radang 

dd/perdarahan subhyaloid + suspek retinal detachment. Pasien didiagnosa dengan 

Bilateral Panuveitis e.c sindrom Behcet + suspek Rhegmatogenous Retinal 

Detachment OS. Pasien diberikan terapi antara lain methylprednisolone oral 1 

mg/kgBB, tetes mata prednisolone asetat 6xODS, tetes mata siklopentolat 1% 

3xODS. Pasien dikonsulkan ke poli Penyakit Dalam dan unit Vitroretina guna 

pemeriksaan underlying diseases lainnya.  
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Hasil pemeriksaan dari IPD, pasien didiagnosa dengan TB abdomen. Pasien 

dianjurkan untuk pemeriksaan laboratorium ulang (hematologi rutin, LED, SGOT 

dan SGPT) dan rontgen thorax. Pemeriksaan dari unit Vitroretina didapatkan media 

keruh pada kedua mata dan struktur lain sulit dinilai. Pasien didiagnosa oleh unit 

Vitroretina dengan Bilateral Panuveitis e.c suspek sindrom Behcet. 

           (a) (b) 

Gambar 2.2. Hasil pemeriksaan USG pada mata kanan (a) dan mata kiri (b) 
        Dikutip dari : RS Mata Cicendo 

 

     Riwayat pemeriksan sebelumnya, pasien pertama kali datang ke unit Infeksi dan 

Imunologi pada tanggal 23 November 2016. Visus dasar didapatkan OD 0,1 dan 

OS 0.1. Pemeriksaan oftamologis segmen anterior OD didapatkan injeksi siliar (+), 

flare dan sel +3/+3 pada bilik mata depan dan vitreous cell +1. Segmen anterior OS 

didapatkan injeksi siliar (+), sikatrik (+) dan neovaskularisasi (+) pada kornea OS, 

flare dan sel ±/± pada bilik mata depan. Hasil pemeriksaan segmen posterior OD 

didapatkan media keruh, dan didapatkan eksudat(+). Segmen posterior OS 

didapatkan media keruh, papil bulat batas tegas, c/d ratio fisiologis, a/v ratio 

fisiologis, retina flat(+).  

 Pasien kembali kontrol pada tanggal 6 April 2018. Didapatkan visus dasar ODS 

light perception (LP) dengan proyeksi buruk ke arah superior, inferior, temporal 

dan nasal. Pemeriksaan segmen anterior ODS didapatkan hipopion (-) dan flare/sel 
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+2/+2. Terapi methylprednisolone oral dan prednisolone asetat tetes mata dilakukan 

tapering off, siklopentolat 1% 3xODS dan  lyteers  6xODS. Pasien kembali 

dikonsulkan ke IPD dan  mendapatkan terapi OAT. Pasien direncanakan untuk 

kontrol kembali 2 minggu. 

(a)         (b) 

Gambar 2.3 Pemeriksaan segmen anterior tanggal 6 April 2018  

 mata kanan (a) dan mata kiri (b) 
    Dikutip dari : RS Mata Cicendo 

   

III. Diskusi 

Sindrom Behcet merupakan penyakit kronis, relaps, vaskulitis sistemik yang 

tidak diketahui etiologinya. Penyakit ini mengenai multisistem, dengan manifestasi 

utama berupa ulserasi aftosa di mulut dan genital, inflamasi berulang di mata, kulit 

dan sendi. Penyakit ini pertama kali dikemukakan oleh seorang dermatologis Turki 

bernama Hulusi Behcet pada tahun 1937 sebagai suatu trias yang terdiri dari ulkus 

mulut, ulkus genital dan uveitis hipopion. Pada kasus didapatkan adanya keluhan 

sariawan yang hilang timbul (+), riwayat lesi di daerah genital (+) dan keluhan pada 

mata (+). 1-5 

 Sindrom Behcet umumnya ada di negara yang berbatasan dengan rute jalur 

sutera di Asia Timur seperti Jepang, Korea, China, Irak, Iran, dan Turki. Prevalensi 

sindrom Behcet tertinggi di negara-negara Timur Tengah, seperti Turki, yang 

mencapai 80-300 kasus/100.000 penduduk dan 8-10 kasus/100.000 di Jepang. 

Sindrom Behcet biasanya mulai pada usia 25-40 tahun. Lebih sering terjadi pada 

pria dengan manifestasi okular lebih berat terjadi di pria. Pasien merupakan seorang 
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pria berusia 27 tahun dan didapatkan pada pemeriksaan visus dasar ODS light 

perception (LP) dengan proyeksi buruk ke arah superior, inferior, temporal dan 

nasal. 1-3,11,12 

 Sindrom Behcet didiagnosis berdasarkan berbagai temuan klinis pada pasien. 

Kriteria disusun oleh International Study Group for Behcet’s disease dan kriteria 

lain berdasarkan sistem diagnostik dari Jepang. Sindrom Behcet berdasarkan sistem 

diagnostik dari Jepang terbagi atas kriteria mayor dan minor. Berdasarkan kondisi 

pasien saat ini, ditemukan 3 dari 4 kriteria mayor BD yaitu pasien memiliki 

recurrent oral apthous ulcers, lesi pada kulit, dan inflamasi okular. Pasien termasuk 

dalam kategori incomplete type Behcet disease (3 kriteria mayor atau adanya 

keterlibatan okular dengan 1 kriteria mayor lain). 1,2,3,5 

 

Tabel 1. Kriteria Diagnosis Behcet’s disease 

Dikutip dari : AAO1 

Tabel 2. Kriteria diagnosis BD menuurut International Study Group for BD 



8 
 

 
 

 

Dikutip dari : AAO1 

  

 Recurrent oral apthous ulcers merupakan kelainan yang paling sering 

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

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

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

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

sering dijumpai. Ulkus genital  berupa lesi yang dalam dan terasa nyeri. Pada laki-

laki ditemukan pada skrotum dan penis, pada wanita ditemukan pada vulva dan 

mukosa vagina. Lesi pada genital ini sering didiagnosis sebagai infeksi herpes 

simplek. Pada pasien ditemukan lesi di kulit pada telapak tangan dan kaki, adanya 

riwayat sariawan berulang sebelumnya (resolving) dan adanya riwayat lesi di 

daerah genital. 1,10,11,12 

 Uveitis anterior atau iridocyclitis yang disertai hipopion adalah salah satu 

bentuk manifestasi okular. Gejala berupa mata merah, nyeri, photofobia dan 

penglihatan buram menyertai kelainan ini. Onset mendadak dan cepat memburuk 

dalam beberapa jam. 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. Pada pasien ditemukan 

hipopion pada segmen anterior kedua mata dan dari hasil USG didapatkan 

peradangan segmen posterior pada kedua mata serta kecurigaan ablasio retina 

rhegmatogenous pada mata kiri. 1,2,3,7 
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 Trombophlebitis sering juga dijumpai pada BD dan lebih banyak terjadi pada 

sistem 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 hepatika. 

Keterlibatan sendi bersifat monoartikular non-erosif, dimana tidak terjadi 

perubahan bentuk dari sendi tersebut. Manifestasi neurologi adalah salah satu 

bentuk yang berat dari BD, dapat terjadi meningitis, meningoensefalitis, cranial 

nerve palsy dan hipertensi intrakranial 2,4,9,11 

 Tes patergi merupakan salah satu kriteria inklusi pada BD, namun tidak mutlak 

positif karena hanya muncul pada 40 hingga 80 % pasien BD. Tes patergi berguna 

dalam mengevaluasi kemampuan kulit terhadap adanya iritasi dan termasuk 

kedalam kriteria diagnosis BD. Timbulnya reaksi ini akibat akumulasi netrofil dan 

sel mononuclear.1,3,5,11 

 Kerusakan pada pembuluh darah, hiperfungsi netrofil dan respon autoimun 

merupakan karakteristik BD yang diakibatkan oleh kerusakan gen HLA B-51 dan 

HLA-B12. Kerusakan pembuluh darah umumnya disertai oleh hiperkoagulabilitas 

akibat sel-sel endotel dan platelet yang teraktivasi. Netrofil pada pasien BD 

menghasilkan peningkatan produksi superoksida, kemotaksis dan enzim lisosom 

yang berlebihan sehingga menyebabkan luka jaringan. Tumour Necrosis Factor 

(TNF) α, interleukin (IL) 1β dan 8 merupakan sitokin yang terlibat dalam aktivasi 

netrofil dan dapat meningkatkan ekspresi adesi molekul. Fungsi limfosit juga 

terganggu pada BD dimana limfosit tidak mampu mengenali Heat Shock Protein 

(HSP) 60 sel tubuh yang mirip dengan HSP 60 bakteri sehingga mengaktifkan 

sitokin pro-inflamatori pada lapisan endotel dan menimbulkan vaskulitis.1,4,5,7 

 Infeksi virus dan bakteri yang mampu memicu timbulnya BD diantaranya 

adalah infeksi HSV, virus hepatitis, parvovirus B19, mycobacteria, Borrelia 

burgdorferi, Helicobacter pylori dan antigen streptokokus. Pada pasien ini, dugaan 

faktor pemicu yang mungkin dapat menimbulkan BD adalah infeksi 

Mycobacterium tuberculosis. Mikroorganisme dapat memicu respon autoimun 

reaksi silang (mimikri molekular) pada pasien dengan defek imunoregulatori. 
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Defek ini menyebabkan ketidakseimbangan pertahanan tubuh anti bakterial, 

menimbulkan respon imun abnormal melawan mikroorganisme. 1,2,8 

 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 oral 

(1mg/kg/hari methylprednisolone) yang dilanjutkan dengan tapering off bertujuan 

untuk meredakan peradangan yang terjadi. Pemberian kortikosteroid topikal tetes 

mata diperlukan untuk perdangan okular yang masih aktif..1,2,6,9 

 Azatioprin (Imuran) merupakan agen antimetabolit yang dapat digunakan 

untuk mempertahankan fungsi penglihatan pada kasus okular BD. Azatioprin 

efektif mencegah keterlibatan okular pada kasus BD dan mampu mencegah 

keterlibatan  fellow eye 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. 2,9-11 

 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. 2,9-11 

 Prognosis penglihatan pada BD tergantung derajat komplikasi yang terjadi. 

Komplikasi okular yang terjadi seperti edema makula, katarak, glaukoma sekunder, 

neovaskularisasi diskus optic, retinal detachment, perdarahan vitreous. Semua 

komplikasi tersebut akan mempengaruhi tajam penglihatan pasien BD. 1,2,3,5 

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

sistemik pasien ini tidak sampai melibatkan sistem neurologi, dimana keterlibatan 
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neurologi merupakan bentuk yang berat dan dapat mengancam nyawa. Quo ad 

functionam kedua mata adalah dubia ad malam karena penurunan visus pasien 

hingga menjadi light projection dan adanya keterlibatan segmen posterior.1,2,5,7                               

 

IV. Simpulan 

 Sindrom Behcet merupakan penyakit kronis, relaps, vaskulitis sistemik yang 

tidak diketahui etiologinya. Penyakit ini mengenai multisistem, dengan manifestasi 

utama berupa ulserasi aftosa di mulut dan genital, inflamasi berulang di mata, kulit 

dan sendi.  Morbiditas dan mortalitas meningkat seiring tingkat keterlibatan sistem 

organ. Penyebab utama morbiditas sindrom Behcet adalah uveitis yang berpotensi 

menyebabkan kebutaan. Anamnesa dan pemeriksaan fisik yang baik diharapkan 

dapat membantu penegakkan diagnosis dan penatalaksanaan yang baik untuk 

pasien BD.
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