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PANUVEITIS AS A MANIFESTATION OF OCULAR SYPHILIS IN 

PATIENT WITH HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS 

 

Abstract  

Introduction : Syphilis is a sexually transmitted disease caused by the spirochete 

bacterium Treponema pallidum. Syphilis can result in multiple organ involvement 

imcluding the eyes and demonstrates various clinical findings.  Ocular syphilis can 

occur at any stage of syphilis. Ocular syphilis is reemerging as an important cause 

of uveitis in the new era of Co-infection with human immunodeficiency virus (HIV) 

infection. Typically the most common ophthalmic findings of ocular syphilis in HIV 

positive patients is panuveitis.  

Purpose : to describe the clinical manifestations and treatment outcomes of ocular 

syphilis in patients with human immunodeficiency virus infection (HIV). 

Case series : Case 1: 29-years old HIV-positive male with 5 months of blurred 

vision, pain and redness in his left eye. Visual acuity was 1/300 in left eye and exam 

showed panuveitis. VDRL and TPHA test was positive. Lumbar puncture (LP) 

showed no inflammation, CSF-VDRL and CSF-TPHA was negative.VA post 

treatment wasn’t improved. Case 2: 38-years old male HIV-positive and 

Tuberculosis-positive with 2 months of blurred vision and worsening since 1 days 

ago, pain and redness in both eyes. The visual acuity of right eye was 1/60 and 

1,5/60 in left eyes on the initial visit and Light projection with good projection to 

all directions in right eye and 1/300 in left eye on his last visit. Anterior segment 

eye examination showed flare and cell in various degrees throughout each visit. 

VDRL and TPHA test was positive, CD4 count showed severe immunodeficiency. 

Lumbar puncture (LP) showed no inflammation, CSF-VDRL and CSF-TPHA was 

negative.  

Conclusion : This case series depicts the clinical features and outcomes of two 

cases of ocular syphilis with HIV co-infection. Eye exam findings were variable. 

VA post treatment showed no improvement. Posterior segment-involving uveitis at 

presentation was associated with poor visual outcome.  

Keywords : panuveitis, ocular syphilis, neurosyphilis, syphilis HIV co-infection 
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I. Pendahuluan  

     Sifilis merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh spirochete 

Treponema pallidum. Sejak diperkenalkannya antibiotik terutama penisillin, 

insidensi dari sifilis menurun secara drastis dan mencapai titik terendah di tahun 

2000. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir sifilis telah menjadi masalah 

kesehatan publik yang signifikan bertepatan dengan era baru koinfeksi human 

immunodeficiency virus (HIV), terdapat peningkatan insidensi kasus sifilis di 

beberapa negara seperti Amerika Serikat, Korea, China dan Eropa. Berdasarkan 

Survey Terpadu Biologi dan Perilaku (STBP) tahun 2011 di Indonesia melaporkan 

prevalensi sifilis pada populasi wanita tuna susila (WTS) yang terinfeksi HIV 

sebesar 16,7% dan WTS yang tidak terinfeksi HIV sebesar 9,47%. Prevalensi sifilis 

pada populasi homoseksual dengan HIV positif sebesar 23.8% dan sebesar 16,67% 

pada HIV negatif.1,2,3,4 

     Sifilis dapat ditransmisikan melalui kontak langsung secara vaginal, anal atau 

seks oral. Sifilis juga bisa ditularkan secara kongenital dari ibu ke bayi melalui 

plasenta. Sifilis bertransformasi melalui empat stadium klinis yaitu primer, 

sekunder, laten dan tersier. Keterlibatan okular pada infeksi sifilis dapat terjadi pada 

semua stadium.5,6,7,8,9 

     Sifilis okular dikenal sebagai “Great masquerader” atau peniru ulung karena 

memiliki manifestasi klinis yang luas dan bervariasi. Manifestasi tersering adalah 

uveitis, manifestasi lainnya yaitu keratitis interstitial, korioretinitis, retinitis, retinal 

vasculitis, neuropati optik dan kranial. Sifilis okular dapat muncul sebagai satu-

satunya gejala dari neurosifilis tanpa ada kelainan neurologis lain. Sifilis okular 

dapat terjadi baik pada individu yang imunokompeten maupun 

imunodefisiensi.2,7,8,9 

     Infeksi sifilis dapat meningkatkan resiko transmisi penyakit HIV dan infeksi 

HIV sendiri dapat merubah perjalanan klinis sifilis. Resiko sifilis okular pada 

penderita HIV positif jauh lebih tinggi pada penderita tanpa HIV. Koinfeksi HIV 

dengan sifilis dilaporkan berkisar antara 50-70%. Diagnosis dan penatalaksanaan 

yang tepat sedini mungkin dapat memberikan prognosis yang lebih baik dan 

mencegah kehilangan penglihatan permanen pada sifilis okular.8,10,11,12 
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II. Kasus 1 

     Pasien Tn.Y, seorang laki-laki berusia 29 tahun datang ke poli Infeksi dan 

Imunologi PMN RS Mata Cicendo tanggal 20 November 2019 untuk kontrol kelima 

kali. Keluhan sebelumnya berupa mata kiri buram sejak 5 bulan SMRS. Pasien 

pertama kali datang berobat ke PMN RS Mata Cicendo tanggal 10 September 2019 

dengan keluhan buram pada mata kiri yang semakin parah sejak 1 bulan terakhir. 

Awalnya buram hanya di titik tengah fokus penglihatan, penglihatan seperti 

berbayang. Keluhan disertai dengan mata kiri merah, nyeri dan berair sejak 1 

minggu yang lalu. Keluhan juga disertai dengan bercak di tangan dan kaki berupa 

kulit bersisik, gatal dan mengelupas sejak 5 bulan yang lalu. Pasien mengakui 

riwayat bercak di bagian kelamin pada 1,5 tahun yang lalu, keluhan berupa bintik-

bintik merah yang panas dan gatal menghilang setelah satu bulan dengan 

mengkonsumsi obat herbal. Riwayat luka pada daerah perianal sejak 1 bulan yang 

lalu. Riwayat sariawan berulang, demam berulang dan berat badan turun drastis 

diakui pasien. Riwayat promiskuitas tanpa menggunakan pengaman diakui pasien, 

pasien terakhir berhubungan 1 tahun yang lalu. Riwayat konsumsi minuman 

alkohol dan obat terlarang diakui pasien. Sebelumnya pasien sudah pernah berobat 

ke puskesmas terdekat, dirujuk ke salah satu rumah sakit di Bandung dan dirujuk 

kembali ke RSM Cicendo. 

     Hasil pemeriksaan oftalmologis saat kunjungan pertama didapatkan visus mata 

kanan 0.8, visus mata kiri 1/300. Tekanan intraokular dalam batas normal. 

Pemeriksaan segmen anterior OS ditemukan palpebra blefarospasme, injeksi siliar 

(+), Keratic precipitate (+), flare/cell +4/+4, hipopion berukuran ±1 mm dan 

vitreous cell +2. Pemeriksaan segmen posterior OS didapatkan fibrosis vitreous. 

Hasil USG OS didapatkan subhyaloid haemorrhage. Pasien didiagnosis panuveitis 

OS dengan diagnosis banding uveitis intermediate OS. Diberikan terapi 

kortikosteroid oral 1x56 mg, kortikosteroid topikal 1 tetes/jam OS, siklopentolat 1 

% 3X1 tetes OS dan artificial tears 6x1 tetes ODS. Pasien diminta untuk kontrol 

seminggu yang akan datang, juga cek rontgen thoraks, IgG dan igM TORCH.  

     Saat kontrol kedua pasien mengeluh mata kiri masih tetap buram. Dari 

pemeriksaan oftalmologis didapatkan didapatkan penurunan visus mata kanan 0.4 
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ph 0.63, sedangkan visus mata kiri tetap 1/300. Pemeriksaan segmen anterior mata 

kiri ditemukan perbaikan yaitu hipopion(-), sedangkan hasil pemeriksaan lain tidak 

menunjukkan perbaikan. Pasien diinstruksikan untuk kontrol 2 minggu yang akan 

datang.  

     Pada saat kontrol ketiga dari pemeriksaan oftalmologis tidak didapatkan 

perbaikan, baik dari visus penglihatan maupun pemeriksaan segmen anterior.  

Pasien didiagnosis panuveitis OS dengan suspek HIV. Pasien diminta kontrol 2 

minggu yang akan datang dan diberi pengantar untuk cek laboratorium IgG IgM 

TORCH , HIV, VDRL dan TPHA. 

           (a)                                              (b) 

Gambar 1. Bercak kemerahan pada telapak tangan (a) dan kaki (b) pada 

                   kunjungan kelima tanggal 20 November 2019 

 

     Hasil pemeriksaan oftalmologis saat kontrol keempat tidak menunjukkan 

perbaikan baik dari visus penglihatan maupun pemeriksaan segmen anterior. Hasil 

pemeriksaan laboratorium didapatkan IgG anti toxoplasma reaktif (99.37 IU/mL), 

IgG anti CMV reaktif (25.7 IU/mL), IgG anti HSV 2 reaktif (12.1 IU/mL), IgG anti 

HSV 1 reaktif (42.7 IU/mL), TPHA reaktif (titer 1:640), VDRL reaktif (titer 1:64), 

HIV (+). Pasien didiagnosis Panuveitis OS ec Sifilis okular dan HIV. Diberikan 

terapi kortikosteroid oral 1x48 mg, kortikosteroid topikal 6x1 tetes OS, 

siklopentolat 1% 6X1 tetes OS dan artificial tears 6x1 tetes ODS. Pasien 

dikonsulkan ke unit Teratai RSHS juga bagian Ilmu Kulit dan Kelamin (IKK) 

RSHS. 

      Dari bagian IKK RSHS pasien didiagnosis menderita penyakit Sifilis stadium 

sekunder dan HIV stadium III, pasien mendapat terapi benzatin penicillin G 2,4 juta 
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intramuskular dan kompres terbuka dengan NaCl 0,9% 2 kali sehari pada area kulit 

yang erosi. Dari klinik Teratai RSHS pasien mendapatkan terapi anti-retroviral 

(ARV). Pasien juga dikonsulkan ke bagian Neurologi RSHS untuk dilakukan 

pemeriksaan Cerebrospinal Fluid (CSF) dengan cara pungsi lumbar vertebra, hasil 

tes menunjukka CSF-VDRL non reaktif dan CSF-TPHA non reaktif. 

(a)         (b) 

      Gambar 2. Gambar pemeriksaan segmen anterior mata kiri pada kunjungan  

                         kelima menunjukkan perbaikan, flare/cell +1+1 

 

   Pasien kontrol kelima ke Poli Infeksi RSM Cicendo tanggal 20 November 2019. 

Hasil pemeriksaan oftalmologis didapatkan tidak ada perbaikan visus. Segmen 

anterior mata kiri menunjukkan perbaikan yaitu flare/cell +1/+1, vitreous cell +1. 

Pasien mendapatkan terapi kortikosteroid topikal tappering off (3x/2x 1 tetes/jam), 

siklopentolat 1% 3 x 1 tetes ODS, vitamin A topikal 3x ODS dan kortikosteroid 

oral tappering off 1 x 24 mg/ 1x 16 mg.  

      Gambar 3. Gambar foto fundus ODS menunjukkan lesi multiple eksudatif  OD,  

                          Media keruh pada OS (vitreous opacity) ec inflamasi, retina OS flat 

                          detail sulit dinilai. 

 

     Pasien datang untuk kontrol keenam kali dengan penglihatan yang dirasa 

membaik. Hasil pemeriksaan oftalmologis didapatkan sama seperti kunjungan 
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sebelumnya. Segmen posterior OS ditemukan papil bulat, media agak keruh, retina 

flat dan fibrosis vitreous. Hasil USG OS menunjukkan adanya vitreous opacity 

karena sel-sel radang dengan diagnosis banding fibrosis vitreous. 

     Pasien sudah 14 kali mendapatkan injeksi penicillin dari bagian IKK, terakhir 

penyuntikan tanggal 20 November 2019. Pasien juga sudah satu bulan mendapat 

terapi ARV dari klinik Teratai RSHS. Pasien dianjurkan untuk rutin kontrol ke 

klinik Teratai dan IKK RSHS sesuai dengan jadwal.  

III. Kasus 2 

     Pasien Tn.L, seorang laki-laki berusia 38 tahun datang ke poli Infeksi dan 

Imunologi PMN RS Mata Cicendo tanggal 26 Desember 2019 untuk kontrol 

keempat dengan keluhan mata buram yang semakin parah sejak 1 hari SMRS. 

Pasien pertama kali datang berobat ke RSM Cicendo tanggal 29 November 2019 

dengan keluhan kedua mata buram sejak 2 bulan SMRS yang semakin parah, 

disertai keluhan mata merah dan nyeri. Pasien merupakan rujukan dari salah satu 

klinik mata di Bandung dan memiliki riwayat penyakit Panuveitis bilateral, HIV 

dan TBC Paru dalam terapi. Keluhan disertai dengan adanya bercak kemerahan dan 

kehitaman pada tungkai atas dan bawah yang gatal sejak 2 bulan SMRS. Pasien 

juga mengeluhkan bercak kemerahan pada kulit kepala dan kulit kelamin yang 

terasa gatal. Riwayat sariawan berulang, demam berulang dan berat badan turun 

drastis diakui pasien. Riwayat promiskuitas tanpa menggunakan pengaman diakui 

pasien, pasien terakhir berhubungan dua tahun yang lalu sebelum kelainan kulit 

muncul. Riwayat konsumsi minuman alkohol dan obat terlarang diakui pasien.  

   Pemeriksaan oftalmologis saat kunjungan pertama didapatkan visus mata kanan 

1/60 dan mata kiri 1,5/60. Tekanan intraokular dalam batas normal. Pemeriksaan 

segmen anterior ODS ditemukan palpebra blefarospasme, injeksi siliar (+) injeksi 

konjungtiva (+), Keratis precipitate (+), flare/cell +3/+3, reflex cahaya ↓/↓, sinekia 

posterior(+) dan vitreous cell (-). Hasil USG ODS menunjukkan posterior vitreous 

detachment, vitreous opacity ODS karena sel-sel radang. Pasien didiagnosis 

panuveitis ODS, HIV dalam terapi, TBC paru dalam terapi. Diberikan terapi 

kortikosteroid topikal 8x1 tetes ODS, siklopentolat 1 % 3X1 tetes ODS,  articial 
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tears 6x1 tetes ODS. Pasien diminta untuk kontrol satu minggu yang akan datang 

dan dikonsulkan ke bagian Ilmu Kesehatan Kulit (IKK) RSHS. 

(a)   (b) 

Gambar 1.  Bercak kemerahan pada telapak tangan (a) dan kaki (b) pada     

                    kunjungan kedua tanggal 6 Desember 2019. 

 

   Pada pemeriksaan oftalmologis saat kontrol kedua didapatkan visus mata kanan 

tetap 1/60 dan visus mata kiri menunjukkan perbaikan menjadi 2/60.  Pemeriksaan 

segmen anterior ODS ditemukan perbaikan yaitu flare/cell +2/+2. Pemeriksaan 

segmen posterior pada mata kanan ditemukan media keruh, papil bulat membayang, 

pada mata kiri ditemukan infiltrat (+) dan fibrosis vitreous. Pasien didiagnosis 

menderita sifilis  stadium sekunder dari bagian IKK dan direncanakan mendapatkan 

terapi procaine penicillin 2.4 juta unit/hari intramuskular (IM) selama 10-14 hari. 

Terapi topikal dari IKK yaitu lotion urea 10% 2 kali sehari pada seluruh tubuh dan 

desoksimetason krim 0.25% 2 kali sehari pada bercak kemerahan. Pasien diminta 

untuk kontrol 1 minggu yang akan datang dan dikonsulkan ke bagian Retina.  

     Hasil laboratorium didapatkan IgG anti toxoplasma reaktif (189 IU/mL), igG 

anti CMV reaktif (46.2 IU/mL), IgG anti toxoplasma reaktif (69.63 IU/mL), CD4 

count menunjukkan imunodefisiensi berat (123 sel/µL), TPHA reaktif (titer 1:80), 

VDRL kuantitatif reaktif (titer 1:32). Di RSHS pasien juga telah dikonsulkan ke 

bagian Neurologi untuk dilakukan pemeriksaan CSF dan didapatkan hasil CSF-

VDRL non reaktif, CSF-TPHA non reaktif. 
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     Pemeriksaan oftalmologis saat kontrol ketiga didapatkan penurunan visus kedua 

mata. Visus mata kanan 1/300 dan mata kiri 1,5/60. Dari segmen anterior 

menunjukkan hasil yang sama seperti kunjungan sebelumnya. Pemeriksaan segmen 

posterior pada kedua mata ditemukan papil bulat membayang dan fibrosis vitreous. 

(a)                                                    (b) 

                                   (c )                                                           (d) 

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

                   (b,d) pada kunjungan keempat tanggal 26 Desember 2019 menunjukkan 

                   perburukan yaitu flare/cell +4/+4 

 

     Pasien kontrol keempat lebih awal dari jadwal seharusnya dengan keluhan 

buram pada kedua mata yang dirasakan memburuk sejak 1 hari yang lalu. Hasil 

pemeriksaan oftalmologis didapatkan penurunan visus kedua mata. Visus mata 

kanan menjadi Light Projection (LP) baik ke segala arah dan visus mata kiri 

menjadi 1/300. Tekanan intraokular dalam batas normal. Pemeriksaan segmen 

anterior ODS ditemukan perburukan yaitu slight corneal oedema pada mata kiri, 

flare/cell +4/+4. Hasil USG ODS menunjukkan vitreous opacity ec sel-sel radang, 

fibrosis vitreous dan posterior vitreous detachment (PVD) komplit. Pasien diberi 
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terapi kortikosteroid topikal tappering off 1 x 1 tetes ODS, siklopentolat 1 % 3X1 

tetes ODS dan artificial tears 6x1 tetes ODS. Pasien dianjurkan untuk kontrol ke 

unit Teratai dan bagian IKK sesuai jadwal. 

     Gambar 3. Foto fundus ODS saat kunjungan kedua tanggal 6 Desember 2019 

                        menunjukkan perdarahan preretinal ODS, eksudat (+) 

 

IV. Diskusi 

     Sifilis bertransformasi melalui empat stadium klinis yaitu primer, sekunder, 

laten dan tersier. Setiap stadium memiliki manifestasi klinis yang berbeda. Stadium 

sekunder ditandai dengan munculnya lesi makulopapular yang awalnya muncul 

pada telapak tangan dan kaki namun bisa menyebar ke area tubuh lain. Gejala lain 

termasuk adanya lesi condylomata lata, limfadenopati, mucous patch pada lidah, 

patchy alopecia dan gejala lain seperti demam, malaise, anoreksia, nyeri kepala, 

penurunan berat badan, myalgia dan fatigue. 2,3,4,9,13 

     Pada kasus pertama yaitu Tn.Y datang dengan keluhan utama buram pada mata 

kiri sejak 5 bulan SMRS, yang makin parah sejak 1 bulan terakhir, keluhan disertai 

dengan mata merah, nyeri pada mata kiri sejak 1 minggu sebelum kunjungan 

pertama ke RS Mata Cicendo. Pasien memiliki riwayat bercak di bagian kelamin 

1,5 tahun lalu yang sembuh sendiri setelah satu bulan, riwayat luka pada daerah 

perianal sejak 1 bulan SMRS, riwayat bercak pada tangan dan kaki yang makin 

meluas sejak 5 bulan SMRS, Riwayat pembengkakan kelenjar getah bening dan 

bercak pada kulit kepala disangkal pasien, riwayat sariawan berulang, demam 

berulang, penurunan berat badan, penurunan nafsu makan dan sering sakit-sakitan 

diakui pasien sejak 1 tahun terakhir. Riwayat promiskuitas tanpa menggunakan 
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pengaman, riwayat berhubungan dengan sesama jenis diakui pasien, pasien terakhir 

berhubungan 1 tahun yang lalu. Awalnya pasien belum terdiagnosa menderita 

penyakit Sifilis dan HIV, setelah kunjungan ketiga ke RS Mata Cicendo pasien baru 

terdeteksi menderita penyakit tersebut. Dari hasil anamnesis didapatkan sesuai 

dengan tanda dan gejala penyakit yang diderita oleh pasien, yaitu sifilis okular 

sebagai manifestasi sifilis stadium sekunder dan  HIV.  

     Dari hasil anamnesa kasus kedua yaitu Tn.L saat kunjungan pertama pasien 

berobat ke RS Mata Cicendo telah terdiagnosis menderita Panuveitis bilateral, HIV 

dan TBC Paru dalam pengobatan. Keluhan utama pasien yaitu pandangan buram 

pada kedua mata sejak 2 bulan SMRS. Keluhan disertai nyeri mata dan mata merah. 

Pasien mengakui memiliki riwayat adanya bercak atau luka pada kelamin, riwayat 

bercak pada tangan dan kaki diakui pasien sejak 3 bulan yang lalu, riwayat 

pembengkakan kelenjar getah bening dan bercak pada kulit kepala diakui pasien, 

riwayat sariawan berulang, demam berulang, batuk lama, penurunan berat badan 

dan penurunan nafsu makan diakui pasien. Riwayat promiskuitas tanpa 

menggunakan pengaman diakui pasien, pasien terakhir berhubungan 2 tahun lalu. 

Riwayat berhubungan sesama jenis disangkal pasien. Dari hasil anamnesis 

didapatkan tanda dan gejala khas dari sifilis stadium sekunder dengan manifestasi 

sifilis okular, juga terdapat gejala yang mendukung HIV dan TBC paru.   

     Berdasarkan penelitian Sun Young et al pada tahun 2015 secara retrospektif 

membandingkan antara 10 kasus pasien sifilis okular dengan HIV positif dan 6 

kasus pasien sifilis okular dengan HIV negatif  ditemukan bahwa manifestasi okular 

tersering pada pasien HIV adalah panuveitis (67%), sedangkan pada pasien non 

HIV paling sering bermanifestasi sebagai uveitis posterior (55%). Hal ini sesuai 

baik pada kasus pertama maupun kasus kedua, kedua kasus memiliki HIV positif 

dan mengalami komplikasi sifilis okular dengan manifestasi klinis berupa 

panuveitis.3,6,7 

     Dari hasil pemeriksaan oftalmologis pada kasus pertama Tn.Y didapatkan 

penurunan visus terutama pada mata kiri yaitu menjadi 1/300. Pemeriksaan segmen 

anterior OS ditemukan injeksi siliar (+), Keratic precipitate (+), flare/cell +4/+4, 

hipopion berukuran ±1 mm dan vitreous cell +2. Pemeriksaan segmen posterior OS 
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didapatkan fibrosis vitreous. Hasil USG OS didapatkan subhyaloid haemorrhage, 

dan foto fundus OS menunjukkan adanya proses peradangan yaitu media keruh 

(vitreous opacity) ec inflamasi. Hasil anamnesis dan pemeriksaan oftalmologis 

mendukung pada penegakan diagnosis Panuveitis OS.   

   Pada kasus kedua yaitu Tn.L menunjukkan perburukan klinis dalam kunjungan 

terakhir ke RS Mata Cicendo didapatkan penurunan visus mata kanan menjadi Light 

Projection (LP) baik ke segala arah dan visus mata kiri menjadi 1/300. Tekanan 

intraokular dalam batas normal. Pemeriksaan segmen anterior ODS ditemukan 

injeksi siliar (+) injeksi konjungtiva (+), Keratis precipitate (+), slight corneal 

oedema pada mata kiri, flare/cell +4/+4, reflex cahaya ↓/↓, sinekia posterior(+), 

vitreous cell (+). Hasil USG ODS menunjukkan vitreous opacity ec sel-sel radang, 

fibrosis vitreous dan posterior vitreous detachment (PVD) komplit. Didukung oleh 

gambaran foto fundus dari kunjungan sebelumnya menunjukkan perdarahan 

preretinal ODS, eksudat (+). Hasil anamnesis dan pemeriksaan oftalmologis 

mendukung penegakan diagnosis Panuveitis bilateral pada pasien.  

     Diagnosis panuveitis et causa sifilis okular ditegakkan berdasarkan hasil 

anamnesis, presentasi klinis dan didukung oleh hasil tes serologis. Berdasarkan 

rekomendasi dari Centre for Disease Control and Prevention (CDC) untuk 

diagnostik presumtif sifilis dibutuhkan 2 hasil pemeriksaan serologis, yaitu tes non-

treponemal (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, Treponema 

pallidum Passive Particle Agglutination test/TPPA). Pada kedua pasien telah 

dilakukan pemeriksaan serologis non-treponemal dan treponemal yaitu VDRL 

kuantitatif dan treponemal yaitu TPHA. Kasus pertama VDRL kuantitatif titer 1:64 

(reaktif) dan TPHA titer 1:640 (reaktif). Kasus kedua VDRL kuantitatif titer 1:80 

(reaktif) dan TPHA titer 1:32 (reaktif). Karena sifilis okular dianggap sebagai 

subtipe dari neurosifilis, pemeriksaan cerebrospinal fluid (CSF) dengan cara pungsi 

lumbar vertebra diindikasikan pada pasien dengan neurosifilis. Pada kedua pasien 

telah dilakukan pemeriksaan CSF-VDRL dan CSF-TPHA dengan hasil non 

reaktif.4,9,13  
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     Manajemen terapi pada uveitis meliputi 3 tujuan yaitu untuk mencegah 

komplikasi yang mengancam penglihatan, meredakan gejala pasien dan untuk 

mengobati penyakit kausatif (underlying disease). Pada kedua kasus ini penyakit 

kausatif adalah sifilis. Berdasarkan rekomendasi dari Centre for Disease Control 

and Prevention (CDC) regimen terapi bagi neurosifilis dan sifilis okular adalah 

pemberian aqueous crystalline penicillin G 18-24 juta unit intravena (IV) selama 

10-14 hari. Alternatif terapi yaitu procaine penicillin 2.4 juta unit/hari 

intramuskular (IM) selama 10-14 hari ditambah probenecid 4x500mg per hari 

selama 14 hari. Pada kasus pertama Tn Y telah diberikan injeksi procaine penicillin 

2.4 juta unit IM sebanyak 14 kali. Sedangkan pada kasus kedua Tn.L belum 

mendapatkan injeksi penisilin namun telah dijadwalkan untuk segera mendapat 

terapi tersebut.4,9,13 

     Selain terapi spesifik bagi panuveitis yang disebabkan sifilis diperlukan juga 

terapi non spesifik yaitu pemberian agen kortikosteroid dan siklopegik. 

Kortikosteroid dapat menghambat inflamasi dengan menekan metabolisme asam 

arakidonat dan aktivasi dari komplemen. Siklopegik dapat meredakan nyeri yang 

disebabkan spasme otot siliar dan mencegah terjadinya sinekia posterior. Pada 

kedua kasus telah diberikan kortikosteroid oral dan topikal secara tappering off 

yang disesuaikan dengan kondisi klinis pasien, awal pemberian steroid oral dimulai 

dengan loading dose 1mg/kgBB/hari. Pada pasien juga telah diberikan agen 

siklopegik yaitu siklopentolat 1%.4,9,13,14 

     Prognosis pada kedua kasus pasien quo ad vitam ad malam karena kedua pasien 

terinfeksi HIV positif yang dapat mempengaruhi terjadinya infeksi oportunistik 

lain. Prognosis quo ad functionam pada kedua pasien adalah dubia ad malam karena 

manifestasi klinis okular yang terjadi sudah cukup lama dan tajam penglihatan 

pasien yang makin memburuk terutama pada kasus kedua yaitu pasien Tn.L. 

Prognosis quo ad sanationam pada kedua pasien adalah dubia ad malam karena 

tidak dapat dipastikan kepatuhan pasien minum obat secara teratur dalam jangka 

waktu lama. Penanganan yang tepat pada kasus ini membutuhkan multidisplin ilmu 

dan juga diperlukan kepatuhan pasien untuk kontrol secara rutin dan berkala.  
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V. Simpulan 

     Dalam waktu beberapa tahun terakhir sifilis telah menjadi masalah kesehatan 

publik yang signifikan bertepatan dengan era baru koinfeksi human 

immunodeficiency virus (HIV). Sifilis okular merupakan kondisi klinis yang sulit 

terdiagnosis karena muncul dengan gejala yang tidak khas dan dapat muncul 

sebagai satu-satunya gejala dari neurosifilis tanpa ada kelainan neurologis lain. 

Diperlukan diagnosis yang tepat dalam penanganan kasus sifilis okular dan penting 

untuk memikirkan sifilis okular sebagai diagnosis banding penyebab uveitis 

terutama pada uveitis yang belum jelas penyebabnya dan pada individu dengan 

aktivitas seksual resiko tinggi. Pengobatan sifilis  disesuaikan dengan stadium klinis 

berdasarkan rekomendasi dari Centre for Disease Control and Prevention (CDC). 

Diperlukan edukasi yang menyeluruh kepada pasien dan keluarga karena 

pengobatan merupakan proses jangka panjang dan melibatkan multidisiplin ilmu, 

membutuhkan kerjasama pasien dan keluarga agar patuh untuk kontrol secara rutin 

dan berkala.  
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