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PANUVEITIS SEBAGAI MANIFESTASI SIFILIS OKULAR PADA 

PASIEN DENGAN INFEKSI HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS 

 

ABSTRACT 

Introduction : Syphilis is a chronic systemic disease caused by the spirochete 

Treponema pallidum. During the course of the disease, it can be divided into four 

stadiums : primary, secondary, latent, and tertiary; and it can affect any portion of 

body part, including the eyes, known as ocular syphilis. The signs and symptoms 

being manifestated are also vary, making it a “great maquerader”. One of the most 

frequently manifestation found is panuveitis. In addition to syphilis, coinfection 

with Human Immunodeficiency Virus (HIV) is also common due to the similar mode 

of transmission and similar high-risk group. 

Purpose : To report a case of panuveitis as manifestation of ocular syphilis in a 

previously undiagnosed pastient with HIV infection. 

Case report : A 27 years-old male patient came to the External Eye Disease clinic 

in Cicendo National Eye Hospital with chief complaint of blurred vision and red 

ayes for the last two years. His visual acuity of both eyes was 0.1 on the initial visit 

in 2016 and Light Projection with good projection to all directions on last visit in 

2018. From the ophthalmologic examination, anterior segment showed flare and 

cell in various degree throughout each visit, which indicated an ocular 

inflammatory process. On further investigation, blood serologic tests were 

conducted and the result were TPHA titer 1:20480, VDRL 1:256, anti-HIV >12. He 

was then diagnosed as Bilateral Panuveitis ec. Ocular Syphilis with HIV 

coinfection.  

Conclusion : Panuveitis should be considered as one of the manifestation of ocular 

syphilis. A thorough examination and prompt diagnosis of ocular syphilis lead us 

to an early and adequate therapy for the patients. A holistic management is needed 

form both ophthalmologic practitioners and also from the patients to attach to the 

continuous evaluation and monitoring, given that the course of syphilis disease is 

vary, moreover in the case with HIV coinfection.  

Keyword : panuveitis, ocular syphilis, neurosyphilis, syphilis-HIV coinfection 
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I. PENDAHULUAN 

Sifilis merupakan penyakit sistemik kronis yang disebabkan oleh infeksi 

bakteri spiroseta Treponema pallidum, yang ditransmisikan melalui hubungan 

seksual (acquired syphilis) atau melalui produk darah dan jarum suntik yang sudah 

terkontaminasi, dan melalui sirkulasi darah dari ibu kepada bayinya secara 

tranplasental (congenital syphilis). Pada tahun 2012 diestimasikan terdapat 5.6 juta 

kasus baru dari sifilis di seluruh dunia, dengan prevalensi global 0.5% pada 

populasi berumur 15-49 tahun. Sifilis okular merupakan manifestasi infeksi sifilis 

pada mata yang perlu dipikirkan dalam diagnosis diferensial pada kasus inflamasi 

okular. Sifilis okular dapat terjadi pada semua stadium klinis sifilis dan dapat 

berakibat pada hilangnya fungsi penglihatan apabila terlambat dideteksi dan tidak 

ditangani dengan terapi yang adekuat. Sifilis okular dapat memunculkan berbagai 

macam manifestasi pada organ mata seperti uveitis, retinitis, papilitis, dan skleritis, 

yang membuatnya mendapat julukan "great masquerader" atau penipu ulung. 

Walaupun demikian infeksi sifilis pada dasarnya dapat disembuhkan dengan terapi 

antibakterial yang tepat, sehingga penegakkan diagnosis yang dini merupakan hal 

yang krusial.1-3 

Angka kejadian sifilis cenderung meningkat seiring dengan peningkatan 

kasus koinfeksi dengan HIV. Status imunologi penderita sifilis dengan koinfeksi 

HIV dapat termodifikasi sehingga menyebabkan variasi manifestasi klinis dan hasil 

laboratorium dari sifilis, peningkatan mortalitas dan morbiditas dari komplikasi 

sifilis, serta penurunan respon pasien terhadap terapi antibakterial. Berdasarkan hal 

ini, maka penegakkan diagnosis kasus sifilis okular yang dini dan penanganan kasus 

koinfeksi HIV yang tepat merupakan strategi yang penting untuk diketahui oleh 

para praktisi di bidang oftalmologi dan bidang infeksi lainnya. 4-6 

 

II.  LAPORAN KASUS 

Pasien Tn.U, seorang laki-laki usia 27 tahun datang ke Poli Unit Infeksi dan 

Imunologi PMN RS Mata Cicendo pada tanggal 17 Juli 2018 untuk kontrol. 

Keluhan sebelumnya berupa penglihatan kedua mata buram dan mata merah 

berulang sejak 2 tahun yang lalu. Pasien pertama kali datang berobat ke RS Cicendo 

pada tanggal 23 November 2016 dengan keluhan kedua mata buram yang semakin 
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berat sejak 1 minggu terakhir. Keluhan diserta dengan riwayat mata merah berulang 

sebelumnya, sariawan berulang, dan pernah mengalami luka di daerah genital. 

Riwayat trauma dan alergi obat-obatan disangkal. Pada pemeriksaan oftalmologis 

didapatkan visus mata kanan dan kiri 0.1. Segmen anterior OD didapatkan injeksi 

siliar (+), flare/cell +3/+3, vitreus cell +1; segmen anterior OS didapatkan sikatriks 

kornea (+), flare/cell ±/±. Segmen posterior OD didapatkan media agak keruh, 

eksudat (+); segmen posterior OS media keruh. Pasien didiagnosis Panuveitis ODS 

susp. Behcet Disease. Pasien mendapatkan terapi metilprednisolone oral 1 

mg/kgBB, tetes mata prednisolone asetat 6x1 tetes ODS, tetes mata siklopentolat 

1% 3x1 tetes ODS, artificial eye tears 6x1 tetes ODS ,dan dikonsultasikan ke poli 

Penyakit Dalam. 

Pasien kembali kontrol ke Poli Unit Infeksi dan Imunologi pada tanggal 9 

Desember 2016 dengan keluhan yang dirasakan membaik. Pada pemeriksaan 

oftalmologis didapatkan visus mata kanan 0.6, visus mata kiri 0.16. Segmen 

anterior OD didapatkan injeksi siliar (-), flare/cell +2/+2, vitreous cell +1; segmen 

anterior OS didapatkan sikatriks kornea (+), flare/cell ±/±. Jawaban dari Penyakit 

Dalam pasien dinyatakan TB abdomen dengan pengobatan OAT. 

Pasien kembali kontrol ke Poli Unit Infeksi dan Imunologi pada tanggal 27 

Maret 2018 dengan keluhan kedua mata semakin buram sejak 2 minggu terakhir. 

Pasien tidak melakukan kontrol ke dokter mata sepanjang tahun 2017 dikarenakan 

penglihatan pernah dirasakan membaik sebelumnya. Terdapat pula bekas sariawan 

dan bercak kemerahan pada telapak tangan dan kaki sejak 2 minggu terakhir.  

 

 

Gambar 1. Bekas sariawan pada lidah (a) bercak kemerahan pada telapak tangan (b)  

  dan telapak kaki (c) pada kunjungan tanggal 27 Maret 2018 
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Pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus mata kanan dan kiri light 

perception (LP) dengan proyeksi buruk ke segala arah. Tekanan intraokular dengan 

tonometri non kontak didapatkan OD 11 mmHg dan OS 7 mmHg. Pemeriksaan 

segmen anterior OD didapatkan injeksi siliar (+), keratic precipitate (KP) pada 

kornea, flare/cell +4/+4 serta hipopion setinggi 1,2 mm pada bilik mata depan. 

Pemeriksaan segmen anterior OS didapatkan injeksi siliar (+), terdapat keratic 

precipitate (KP), sikatriks (+), neovaskularisasi (+) pada kornea, dan terdapat 

flare/cell +4/+4 serta hipopion setinggi 1,6 mm pada bilik mata depan. 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 subhyaloid dan USG OS 

didapatkan kesan vitreous opacity e.c sel-sel radang dd/perdarahan subhyaloid + 

suspek retinal detachment. Pasien didiagnosis dengan Bilateral Panuveitis e.c 

Behcet Disease + suspek Ablasio Retina Eksudatif OS. Pasien diberikan terapi 

metilprednisolone oral 1 mg/kgBB, tetes mata prednisolone asetat 6x1 tetes ODS, 

tetes mata siklopentolat 1% 3x1 tetes ODS. Pasien dikonsulkan ke poli Penyakit 

Dalam dan unit Vitroretina guna pemeriksaan underlying diseases lainnya. 

 

 

Gambar 2. Gambar pemeriksaan segmen anterior mata kanan (a) dan mata kiri (b)  

   pada kunjungan tanggal 27 Maret 2018 
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Hasil pemeriksaan IPD, pasien didiagnosis TB abdomen dan dianjurkan 

untuk pemeriksaan laboratorium ulang (hematologi rutin, LED, SGOT dan SGPT) 

dan rontgen thorax. Pemeriksaan dari unit Vitreoretina didapatkan media keruh 

pada kedua mata dan struktur lain sulit dinilai. Terapi dilanjutkan sesuai unit EED. 

Pasien kembali kontrol pada tanggal 6 April 2018. Didapatkan visus kedua 

mata masih sama dan pemeriksaan segmen anterior ODS sudah tidak ditemukan 

hipopion. Terapi metilprednisolone oral dan tetes mata prednisolone asetat 

dilakukan tapering off, tetes mata siklopentolat 1% 3x1 tetes ODS dilanjutkan. Saat 

kontrol 2 minggu kemudian, didapatkan visus mengalami sedikit perbaikan dengan 

visus mata kanan light perception (LP) proyeksi buruk pada superior dan nasal, 

visus mata kiri light perception (LP) proyeksi buruk pada inferior dan nasal. Pasien 

dikonsultasikan ke unit Rematologi dan Ilmu Kulit Kelamin RSHS. 

Pasien baru datang kembali ke RS Cicendo pada tanggal 4 Juni 2018 dengan 

membawa hasil pemeriksaan dari RSHS, didapatkan TPHA titer 1:20480 (reaktif), 

VDRL Kuantitatif titer 1:256 (reaktif), imunoserologi anti-HIV >12 (reaktif), 

HbsAg non reaktif. Jawaban dari unit Ilmu Kulit Kelamin, pasien didiagnosis Sifilis 

Sekunder dan HIV dan mendapatkan terapi injeksi Benzathine Penicillin G 2.4 juta 

unit IM. Jawaban dari unit Rematologi, secara anamnesa dan pemeriksaan tidak 

ditemukan suatu autoimun sebagai penyebab dari keluhan mata pasien dan 

disarankan untuk konsul unit Tropik Infeksi, namun pasien tidak mengerjakannya. 

Dari anamnesis tambahan, pasien mengakui riwayat promiskuitas pada tahun 2013 

yang lalu. Pernah muncul luka di daerah genital yang saat ini diakui pasien sudah 

sembuh dan bercak kemerahan pada telapak tangan dan kaki yang pada 

pemeriksaan pun saat ini sudah tidak ada. 

 

 
Gambar 3. (a) Bekas sariawan pada lidah, (b) lesi pada telapak tangan dan (c) telapak  

  kaki yang sudah sembuh pada kunjungan tanggal 4 Juni 2018 
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Pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus mata kanan dan kiri light 

perception (LP) dengan proyeksi baik ke segala arah. Pemeriksaan segmen anterior 

OD didapatkan keratic precipitate (KP) pada kornea, flare/cell -/-; segmen anterior 

OS didapatkan keratic precipitate (KP), sikatriks (+), neovaskularisasi (+) pada 

kornea flare/cell -/-. Pasien didiagnosis dengan Bilateral Panuveitis e.c Sifilis 

Okular dengan koinfeksi HIV. Pasien diberikan terapi metilprednisolone oral 

tapering off, tetes mata prednisolone asetat tapering off, tetes mata siklopentolat 1% 

3x1 tetes ODS, dan imunomodulator Imuran 2x50mg. 

 

 

Gambar 4. Gambar pemeriksaan segmen anterior mata kanan (a) dan mata kiri (b)  

   pada kunjungan tanggal 4 Juni 2018 

 

Pasien kembali kontrol pada tanggal 17 Juli 2018. Pada pemeriksaan 

oftalmologis didapatkan visus kedua mata masih sama yaitu light perception (LP) 

dengan proyeksi baik ke segala arah. Pemeriksaan segmen anterior ODS masih 

sama. Dilakukan pemeriksaan USG ulang, OD didapatkan kesan vitreous opacity 

e.c fibrosis vitreus dd/ sel-sel radang + ablasio retina dan OS didapatkan ablasio 

retina. Terapi metilprednisolone oral tapering off, tetes mata prednisolone asetat 

tapering off, tetes mata siklopentolat 1% 3x1 tetes ODS, dan imunomodulator 

Imuran 2x50mg dilanjutkan. Pasien disarankan untuk melanjutkan kontrol ke 

bagian Tropik Infeksi RSHS untuk penanganan infeksi HIV. 
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III. DISKUSI 

Sifilis merupakan penyakit sistemik kronis yang disebabkan oleh infeksi 

bakteri spiroseta Treponema pallidum, yang ditransmisikan melalui hubungan 

seksual (acquired syphilis) atau melalui produk darah dan jarum suntik yang sudah 

terkontaminasi, dan melalui sirkulasi darah dari ibu kepada bayinya secara 

tranplasental (congenital syphilis). Sifilis okular merupakan manifestasi infeksi 

sifilis pada mata yang perlu dipikirkan dalam diagnosis diferensial pada kasus 

inflamasi okular. Sifilis okular dapat terjadi pada setiap stadium klinis sifilis dan 

muncul dalam berbagai macam manifestasi pada organ mata.  Penyakit sifilis 

memiliki 4 stadium klinis yaitu stadium primer, sekunder, laten, dan tersier. 

Stadium primer berupa munculnya chancre, dengan karateristik lesi bulat, keras, 

tanpa nyeri pada organ genital yang muncul pada 3 minggu (rentang 10-90 hari) 

setelah infeksi pertama. Chancre dapat sembuh sendiri dalam hitungan hari sampai 

minggu walaupun tanpa pengobatan. Pada stadium ini penderita sangat infeksius 

terhadap individu yang melakukan kontak hubungan seksual dengannya karena 

dapat terjadi transmisi bakteri Treponema pallidum dari lesi chancre pada organ 

genital penderita. 1,5,7 

Stadium sekunder berupa munculnya lesi mukokutaneus dari periode chancre 

sembuh sampai 6 minggu (rentang 3 minggu – 6 bulan) setelah infeksi pertama. 

Lesi kulit pertama kali muncul pada telapak tangan dan kaki, namun bisa juga 

mengenai area tubuh lainnya secara luas. Lesi lain seperti condyloma lata, mucous 

patch pada lidah, patchy alopecia, limfadenopati, dan gejala kontitusional lainnya 

seperti demam, malaise, anoreksia, nyeri kepala, nyeri sendi dapat muncul. Tanda 

dan gejala ini dapat sembuh dalam waktu 3 bulan, walapun tanpa pengobatan. Pada 

stadium ini pasien masih bersifat infeksius melalui kontak dengan lesi kulit yang 

lembab. Stadium laten dibagi menjadi dua, yaitu laten awal (early latent) dan laten 

akhir (late latent). Pada stadium laten awal, yaitu pada masa 1 tahun setelah infeksi 

mula-mula, pasien sudah tidak memiliki tanda dan gejala, namun hasil serologis 

masih menunjukkan hasil reaktif. Pasien masih berpotensi untuk menularkan 

infeksi sifilis, karena masih ada kemungkinan berulangnya kejadian sifilis primer 

dan sekunder. Pada stadium laten akhir, yaitu pada masa di atas 1 tahun setelah 

infeksi mula-mula, pasien sudah tidak memiliki tanda dan gejala, serta hasil 
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serologis yang reaktif. Pasien sudah tidak infeksius untuk jangka waktu yang tidak 

diketahui, biasa sampai tahunan. 1,5,7 

Stadium tersier merupakan stadium akhir dari sifilis yang berupa komplikasi 

pada banyak organ, terutama kardiovaskular dan saraf. Komplikasi kardiovaskular 

merupakan hasil dari endarteritis yang bersifat obliteratif yang menyebabkan 

aortitis, aneurisma aorta, dan insufisiensi katup jantung dan pembuluh darah. 

Komplikasi saraf akibat infeksi sifilis disebut neurosifilis. Neurosifilis terdiri dari 

meningovascular syphilis dan parenchymatous syphilis. Meningovascular syphilis 

terjadi akibat endarteritis dan obliterasi dari pembuluh darah otak yang 

menyebabkan gejala stroke, kejang, dan gangguan lapang pandang. 

Parenchymatous syphilis terjadi akibat degenerasi post-inflamatori pada neuron 

yang menyebabkan gejala kelumpuhan general, tabes dorsalis, atrofi optik. Pada 

stadium tersier ini terdapat pula lesi khas yang disebut gumma, yaitu lesi 

granulomatosa dengan karakteristik dasar lesi seperti karet yang dapat mengenai 

mukosa, kulit, tulang, dan jaringan uvea. Pada stadium tersier ini pasien tidak 

bersifat infeksius.Pada pasien ini terdapat keluhan pandangan kedua mata buram 

disertai gejala mata merah berulang. Berdasarkan anamnesis didapatkan riwayat 

luka di daerah genital yang sudah saat ini sudah sembuh dan gejala sistemik seperti 

sariawan berulang serta bercak kemerahan pada kulit di tangan dan kaki. Didapati 

pula riwayat promiskuitas pada 3 tahun sebelum kunjungan pertama ke rumah sakit. 

Pada pasien ini sudah dapat dicurigai terdapat infeksi sifilis tipe acquired syphilis 

pada stadium sekunder. 1,5,7 

Berdasarkan penelitian meta-analisis dan penelaahan sistematik dari 32 studi 

mengenai sifilis uveitis yang dilakukan oleh Ting Zhang et al. pada tahun 2017, 

didapatkan bahwa demografi kejadian sifilis uveitis sebanyak rata-rata 77.5% 

terjadi pada gender laki-laki, 50% terjadi pada kelompok orientasi seksual MSM 

(men who have sex with men), dan rata-rata pada usia 37-58 tahun. Pasien pada 

pemaparan kasus ini adalah seorang laki-laki, berusia 27 tahun, sudah menikah 

dengan orientasi seksual heteroseksual yang mempunyai riwayat promiskuitas 

sebelumnya. Untuk keterlibatan bola mata pada sifilis uveitis didapatkan 

keterlibatan bilateral mata lebih sering terjadi dibandingkan unilateral yaitu sebesar 

62.1%, dengan rasio bilateral : unilateral sebesar 1.6 : 1. Pada penelitian ini 
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didapatkan bahwa sifilis dapat menimbulkan manifestasi klinis yang sangat 

beragam pada organ mata, seperti  uveitis anterior, uveitis intermediate, uveitis 

posterior, panuveitis, retinitis, vaskulitis retinal, necrotizing retinitis, koroiditis, 

serous retinal detachment, edema makular, neuritis optik, neuroretinitis, papillitis, 

dan edema optik. Manifestasi okular paling sering terjadi adalah keterlibatan diskus 

optikus (dalam bentuk papillitis, neuritis optik, atau neuritis optik) yaitu dilaporkan 

pada 28 dari 32 studi, dan kedua tersering adalah panuveitis yang dilaporkan pada 

24 dari 32 studi. Panuveitis adalah inflamasi pada bilik depan mata, vitreus, retina 

dan atau koroid. Diagnosis diferensial pada kasus panuveitis sangat luas dan terdiri 

dari banyak agen etiologi, baik infeksi, imunologik, alergik, keganasan, maupun 

bersifat idiopatik. Walaupun pola karakteriktik uveitis dari masing-masing agen 

etiologi sudah dipaparkan, namun pada klinis tidak semua pasien menunjukkan 

gambaran klinis yang klasik. Dibutuhkan suatu monitoring terus menerus karena 

gambaran klinis uveitis bisa berubah-ubah seiring perjalanan waktu karena 

modifikasi terapi yang diberikan atau justru tidak diberikan. Pada pasien ini dari 

hasil pemeriksaan oftalmologis dan pemeriksaan USG didapati tanda-tanda 

inflamasi okular berupa yang mengarahkan kepada diagnosis Panuveitis Bilateral. 

Awalnya pasien ini didiagnosis sebagai Panuveitis ec. Behcet Disease yang 

merupakan sebuah kelainan imunologi, namun seiring perjalanan waktu dan 

ditemukannya hasil penunjang lainnya, maka didapatkan panuveitis pada pasien ini 

disebabkan oleh agen infeksi, yaitu infeksi sifilis. 1-3,7,8 

Topik mengenai apakah sifilis okular merupakan subtipe dari neurosifilis 

masih menjadi perdebatan. Dari penelitian Ting Zhang et al didapatkan bahwa 

manifestasi klinis sifilis okular yang paling sering adalah berupa keterlibatan diskus 

optikus yang dapat berupa papillitis, neuritis optik, atau neuritis optik. Hal ini 

menunjukkan bahwa sifilis okular merupakan salah satu gejala dari neurosifilis 

pada beberapa pasien. Pemeriksaan cerebrospinal fluid (CSF) dengan cara pungsi 

lumbal vertebra diindikasikan bagi seluruh kasus neurosifilis. Hasil pemeriksaan 

CSF dengan jumlah hitung leukosit >10sel/ml, protein level >50mg/dl, dan hasil 

VDRL reaktif menegakkan diagnosis neurosifilis. Namun hasil VDRL non reaktif 

pada CSF tidak serta merta menyingkirkan diagnosis neurosifilis. 1,2,7,8 
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Berdasarkan pedoman dari Centre for Disease Control and Prevention (CDC) 

dan European Guideline on the Management of Syphilis 2014 diagnosis definitif 

dari infeksi sifilis adalah dengan visualisasi langsung dari bakteri Treponema 

pallidum dengan menggunakan darkfield microscopy dari sampel eksudat lesi.  

Pemeriksaan definitif lainnya dengan polymerase chain reaction (PCR) atau direct 

flurescent antibody. Untuk diagnostik presumtif dibutuhkan 2 hasil pemeriksaan 

serologis, yaitu tes nontreponemal (Venereal Diseases Research Laboratory / 

VDRL, Rapid Plasma Reagin / RPR) dan tes treponemal (T. pallidum 

Haemagglutination test / TPHA, Fluorescent Treponemal Antibody absorption test 

/ FTA-abs test, T. pallidum Passive Particle Agglutination test / TPPA). Pada pasien 

ini dilakukan pemeriksaan serologis nontreponemal dan treponemal yaitu VDRL 

Kuantitatif titer 1:256 (reaktif) dan TPHA titer 1:20480 (reaktif). Namun pada 

pasien ini tidak dilakukan pemeriksaan CSF, yang diindikasikan pada kasus sifilis 

okular dan neurosifilis.1,4,7-9 

Regimen terapi bagi sifilis okular berdasarkan pedoman Centre for Disease 

Control and Prevention (CDC) dan European Guideline on the Management of 

Syphilis 2014 adalah sesuai dengan regimen terapi neurosifilis yaitu dengan 

pemberian aqueous crystalline Penicillin G sebanyak 18-24 juta unit per hari, 

diberikan dalam 3-4 juta unit setiap 4 jam secara intravena, selama 10-14 hari. Pada 

pasien ini didapatkan terapi injeksi benzathine Penicillin G 2.4 juta unit 

intramuskular yang merupakan regimen terapi bagi infeksi sifilis stadium sekunder. 

Untuk alternatifnya dapat diberikan injeksi procaine Penicillin 2.4 juta unit per hari 

intramuskular ditambah probenecid 500 mg per oral 4 kali sehari, keduanya selama 

10-14 hari. 1,4,8-10 

 

IV. SIMPULAN 

Penyakit sifilis masih menjadi masalah infeksi yang banyak terjadi terutama 

di negara berkembang. Angka kejadian sifilis cenderung meningkat seiring dengan 

peningkatan kasus koinfeksi dengan HIV. Kejadian sifilis okular seringkali muncul 

dengan gejala yang tidak khas karena dapat menyerupai gambaran peradangan mata 

lainnya dan dapat muncul sebagai satu-satunya gejala dari neurosifilis tanpa adanya 

kelainan neurologis lainnya. Maka dari itu, infeksi sifilis penting untuk 
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dipertimbangkan pada kasus panuveitis, terutama pada kasus panuveitis yang tidak 

responsif terhadap terapi dan pada individu dengan perilaku seks risiko tinggi. 

Pemeriksaan serologis direkomendasikan untuk menegakkan diagnosis sifilis dan 

mengevaluasi respon terhadap terapi. Pasien dengan sifilis okular seharusnya 

menjalani pemeriksaan CSF dan mendapatkan regimen terapi neurosifilis yaitu 

dengan pemberian aqueous crystalline Penicillin G sebanyak 18-24 juta unit per 

hari, diberikan dalam 3-4 juta unit setiap 4 jam secara intravena, selama 10-14 hari.  

Penegakkan diagnosis kasus sifilis okular yang dini dan penanganan kasus 

koinfeksi HIV yang tepat merupakan strategi yang penting untuk diketahui oleh 

para praktisi di bidang oftalmologi dan bidang infeksi lainnya. 
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