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ABSTRACT 
Introduction : Syphilis is a chronic systemic disease caused by the Treponema pallidum 
that is transmitted through sexual intercourse or trans-placental. Syphilis has the ability 
to mimic clinical manifestations of many organ systems, including the eye. Ocular syphilis 
can occur at any stage of syphilis A worldwide increase of ocular syphilis has been 
reported, especially in men having sex with men (MSM) and in human immunodeficiency 
virus (HIV)-infected population. 
Purpose : To describe the clinical characteristics of ocular syphilis in HIV-positive 
patients in the Indonesian National Eye Center, Cicendo Eye Hospital. 
Methods : A retrospective descriptive study was conducted from medical records of 
patients diagnosed as ocular syphilis with HIV co-infection from January 2019 to March 
2021. Gender,age, marital status, educational level, sexual preference, clinical features, 
visual acuity, ocular lateralization, ocular medications, systemic medications, and follow-
up period were reviewed.  
Results : A total of 26 eyes from 15 patients were included in this study. The majority of 
the subjects were males (93%) with the age of 20-30 years old (66%). Among all the 
subjects, 53% of them were MSM. Bilateral ocular syphilis were found in 73% subjects 
with panuveitis as the most common (50%) clinical manifestation. The median of the 
follow-up period was 4 (3-11) months. 
Conclusion : Characteristics of population in this study were young-adult males that were 
tested positive for HIV with the history of MSM. Bilateral panuveitis was the most 
prominent clinical manifestation. 
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PENDAHULUAN

     Sifilis merupakan penyakit 

sistemik yang disebabkan oleh 

spirochete dari bakteri Treponema 
pallidum. Sifilis pertama kali 

ditemukan di Eropa pada abad ke-15. 

Infeksi ini ditularkan melalui 

hubungan seksual, jarum suntik, 

transfusi darah, dan secara vertikal 

dari ibu ke janin. Angka kejadian 

sifilis di seluruh dunia diperkirakan 

mencapai 12 juta kasus per tahunnya, 

dimana 90% kasus terjadi pada negara 

berkembang.1–3  

Sifilis dikenal sebagai “the great 
imitator” karena manifestasi 

klinisnya yang bervariasi. Sifilis 

memiliki perjalanan penyakit yang 

kompleks sehingga dikelompokkan 

menjadi empat stadium klinis yaitu 

primer, sekunder, laten, dan tersier. 

Sifilis primer memiliki masa inkubasi 

3 hari hingga 3 bulan. Sifilis sekunder 

terjadi 2 hingga 12 minggu paska 

inokulasi dan ditandai dengan gejala 

sistemik seperti demam, 

limfadenopati, dan lesi 

mukokutaneus. Sifilis tersier terjadi 

 



 2 

ketika terdapat gumma. Sifilis tersier 

dibagi lagi menjadi stadium jinak, 

sifilis kardiovaskular, dan 

neurosifilis.1,4,5 

Sifilis okular dapat terjadi pada 

semua stadium klinis sifilis, dengan 

manifestasi klinis yang paling banyak 

dijumpai adalah panuveitis dan 

uveitis posterior. Keterlibatan okular 

pada gejala sekunder meliputi 

keratitis, iris nodul, iridosiklitis, dan 

skleritis. optik neuropati, vaskulitis 

retina, dan keratitis intersisial.  

Sifilis okular sendiri merupakan 

manifestasi sifilis yang jarang terjadi. 

Data dari delapan negara bagian di 

Amerika Serikat tahun 2015 

menunjukkan 157 (0.53%) kasus 

sifilis okular dari seluruh kasus sifilis. 

Center for Disease Control and 
Prevention (CDC) melaporkan 12 

kasus sifilis okular di San Fransisco 

dan Seattle selama periode Desember 

2014 – Maret 2015, dan 54% 

diantaranya terjadi pada laki-laki 

yang berhubungan seksual dengan 

laki-laki (LSL). 1,4–7 

Data statistik CDC menunjukkan 

bahwa risiko terjadinya sifilis 

meningkat 86 kali pada individu 

dengan Human Immunodeficiency 
Virus (HIV) positif. HIV dapat 

memodifikasi perjalanan alami 

penyakit sifilis dengan cara  

memodulasi respon imun tubuh 

terhadap T. pallidum. Kondisi ini 

dapat mempercepat perkembangan 

penyakit hingga menjadi neurosifilis, 

termasuk sifilis okular. Penelitian 

oleh Zhu et al. menunjukkan bahwa 

angka kejadian ko-infeksi HIV dan 

sifilis berkisar antara 20-70%. Kim et 
al. pada tahun 2017 melaporkan 

bahwa pada pasien sifilis dengan HIV 

positif, 10% memiliki gejala sifilis 

okular.8–10 

Penelitian ini bertujuan untuk  

memaparkan karakteristik sifilis 

okular pada pasien dengan HIV 

positif di Pusat Mata Nasional Rumah 

Sakit Mata Cicendo pada periode 

Januari 2019 hingga Maret 2021. 

 

METODE 
Penelitian ini merupakan sebuah 

penelitian retrospektif dengan desain 

deskriptif. Data diambil electronic 
medical record (EMR) dan rekam 

medis fisik pasien dengan kode 

International Statistical 
Classification of Diseases and Health 
Related Problem (ICD-10) A52.7, 

H58.8, dan B20.9 di Pusat Mata 

Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 

selama periode Januari 2019 hingga 

Maret 2021. Diagnosis sifilis 

ditegakkan dengan adanya hasil tes 

serologi Venereal Disease Research 
Laboratory (VDRL)/ Treponemal 
Pallidum Hemagglutination Assay 
(TPHA) yang positif. 

Kriteria inklusi pada penelitian ini 

adalah seluruh pasien HIV positif 

disertai okular sifilis dengan hasil tes 

serologi VRDL/TPHA positif yang 

datang berobat ke Pusat Mata 

Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 

selama periode Januari 2019 hingga 

Maret 2021. Kriteria ekslusi adalah 

pasien dengan data rekam medis yang 

tidak lengkap.  

Data yang diambil terdiri dari jenis 

kelamin, usia, status pernikahan, 

tingkat pendidikan, preferensi 

seksual, manifestasi klinis, tajam 

penglihatan, lateralisasi mata, 

pengobatan mata, pengobatan 

sistemik, dan periode ikutan. Data 

yang didapatkan diolah dan 

dikelompokkan menggunakan 

Microsoft Excel 2019®. Hasil 

dipresentasikan dalam bentuk tabel. 

 

HASIL 
Pada penelitian ini dilakukan 

pengambilan 103 data EMR dengan 



 3 

kode ICD-10 B20.9 (HIV disease 
resulting in unspecified infectious or 
parasitic disease) yang datang 

berobat ke poliklinik Pusat Pusat 

Mata Nasional Rumah Sakit Mata 

Cicendo selama periode Januari 2019 

hingga Maret 2021. Parameter kode 

ICD-10 A52.7 (Other symptomatic 
late syphilis) dan H58.8 (Other 
specified disorders of eye and adnexa 
in diseases classified elsewhere) 

kemudian digabungkan pada 103 data 

EMR tersebut sehingga didapatkan 22 

data dengan kode ICD-10 B20.9 + 

A52.7 atau B20.9 + H58.8. Sebanyak 

tujuh EMR dieksklusi karena terdapat 

perbedaan antara diagnosa EMR dan 

diagnosa di rekam medis fisik. Total 

sampel yang didapatkan pada 

penelitian ini adalah 15 pasien yang 

memenuhi kriteria inklusi dan 

eksklusi. 

Mayoritas populasi pada penelitian 

ini adalah pria sebanyak 14 (93%) 

orang. Kelompok usia terbanyak 

adalah kelompok usia 20-30 tahun 

sebanyak 10 (66%) orang diikuti oleh 

31-40 tahun sebanyak 3 (20%) orang 

dan >40 tahun 1 (13%) orang. Tingkat 

pendidikan diklasifikasikan menjadi 

tamat SD, tamat SMP, tamat SLTA, 

dan tamat Perguruan Tinggi. 

Mayoritas subjek penelitian adalah 

tamatan SMA sebanyak 13 (86%), 

diikuti oleh tamatan SD dan tamatan 

Perguruan Tinggi masing-masing 

sebanyak 1 (6%) orang. Sebanyak 10 

(66%) subjek tidak menikah, 

Preferensi seksual dibagi menjadi 

heteroseksual dan homoseksual. Pada 

penelitian ini, sebanyak 7 (47%) 

orang mengaku sebagai heteroseksual 

dan 8 (53%) orang lainnya 

homoseksual. Karakteristik 

demografik pasien dijabarkan dalam 

Tabel 1. 

Pada penelitian ini, 11 (73%) 

subjek memiliki lateralisasi pada 

kedua mata, 2 (13%) subjek memiliki 

lateralisasi pada mata kiri dan 2 

(13%) subjek pada mata kanan. 

Gambaran lateralisasi subjek 

penelitian ditunjukkan pada Tabel 2. 

     Derajat tajam penglihatan 

diklasifikasikan berdasarkan 

International Clasification of 
Diseases 11 yang mengelompokkan 

gangguan tajam penglihatan menjadi 

derajat ringan (tajam penglihatan 

<6/12 hingga 6/18), sedang (tajam 

penglihatan <6/18 hingga 6/60), berat 

(tajam penglihatan <6/60 hingga 

3/60), dan kebutaan (tajam 

penglihatan <3/60). Pada penelitian 

ini terdapat 1 (3%) mata yang tidak 

disertai dengan gangguan 

penglihatan, 4 (15%) mata dengan 

gangguan penglihatan, 4 (15%) mata 

dengan gangguan penglihatan ringan, 

7 (26%) mata dengan gangguan 

penglihatan sedang, 1 (3%) mata 

dengan gangguan 

Tabel 1 Karakteristik demografik pasien 
Karakteristik 
Demografik 

Pasien    

Jumlah 
(n=15 
subjek) 

Persentase 
(%) 

Jenis Kelamin   
     Pria 14 93 

     Wanita 1 7 

Kelompok Usia   
     20 – 30 tahun 10 66 

     31 – 40 tahun 3 20 

>40 tahun 2 13 
Tingkat 
Pendidikan   
     Tamat SD 1 6 

     Tamat SMP 0 0 

     Tamat SMA 13 86 
     Tamat 
     Perguruan 
     Tinggi 1 6 

Menikah   
     Ya 5 33 

     Tidak 10 66 

Preferensi Seksual   
     Heteroseksual 7 47 

     Homoseksual 8 53 
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Tabel 2 Lateralisasi mata 

Lateralisasi 
Mata 

Jumlah 
(n=15 

subjek) 

Persentase (%) 

Lateralisasi   
Mata Kanan 
dan Kiri 11 73,3 
Mata Kanan 2 13,3 
Mata Kiri 2 13,3 

 

dengan gangguan penglihatan berat, 

dan 13 (50%) mata dengan kebutaan. 

Derajat gangguan penglihatan subjek 

penelitian ini dijabarkan pada Tabel 

3. 

Manifestasi klinis dari okular 

sifilis yang terbanyak pada penelitian 

ini adalah panuveitis pada 13 (50%) 

mata, optik neuritis pada 4 (15%) 

mata, dan neuroretinitis pada 1 (3%) 

mata. Manifestasi klinis dari okular 

sifilis pada penelitian ini ditunjukkan 

pada Tabel 4. Komplikasi okular yang 

dijumpai pada penelitian ini antara 

lain adalah ablasio retina pada 3 

(11%) mata, katarak komplikata pada 

2 (7%) mata, dan glaukoma sekunder 

pada 1 (3%) mata. 

Pada 13 subjek dengan manifestasi 

panuveitis, 12 (92%) subjek 

mendapatkan terapi prednisolon oral  

dengan dosis 1 mg per kg berat badan, 

12 (92%) mendapatkan prednisolon 

tetes mata 10 mg/mL, dan 11 (84%) 

subjek mendapatkan siklopentolat 

HCl 10 mg/mL. Sebanyak 4 orang 

menunjukkan manifestasi okular 

optik neuritis, dan seluruhnya 

mendapatkan mecobalamin 1x500 

mg per oral dan Ca hidrogen fosfat 

1x500t 

Tabel 3 Tajam penglihatan awal subjek 
penelitian 

Tajam 
Penglihatan 

Jumlah 
(n=26 
mata) 

Persentase 
(%) 

>6/12 1 3 
6/12 – 6/18 4 15 
<6/18 – 6/60 7 26 
<6/60 – 3/60 1 3 
< 3/60 13 50 

Tabel 4 Manifestasi klinis sifilis okular 

Manifestasi 
Klinis 

Jumlah 
(n=15 
subjek) 

Persentase 
(%) 

Panuveitis 13 50 
Optik neuritis 4 15 
Neuroretinitis 1 3 

 

cholecalciferol 3x1 tablet per oral, 

dan 1 (25%) subjek mendapatkan 

injeksi metilprednisolon intravena 

dengan dosis 4 x 250 mg sebanyak 12 

kali pemberian. Satu subjek memiliki 

manifestasi klinis neuroretinitis, dan 

subjek tersebut mendapatkan 

mecobalamin 1x500 mg per oral, Ca 

hidrogen fosfat dan cholecalciferol 

3x1 tablet, dan injeksi 

metilprednisolon intravena dengan 

dosis 4 x 250 mg sebanyak 12 kali 

pemberian. Data mengenai terapi 

manifestasi okular subjek penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 5. 

Seluruh (100%) subjek penelitian 

ini mendapatkan terapi anti-retroviral 
(ARV) dari Dokter Spesialis Penyakit 

Dalam. Seluruh subjek penelitian 

telah diberikan surat rujukan kepada 

Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin. 

Sebanyak 11 (73%) subjek telah 

melakukan konsultasi ke Dokter 

Spesialis Kulit dan Kelamin, 

sedangkan 4 subjek menolak untuk 

memeriksakan diri. Sembilan dari 15 

(60%) subjek mendapatkan terapi 

Benzatin Penicillin G 2.4 juta IU 

secara intramuskular sebanyak 14 kali 

pemberian, 1 (6%) subjek tidak 

bersedia diberikan pengobatan, dan 1 

(6%) subjek diberikan injeksi 

seftriakson 1 gr secara intramuskular 

karena terbukti alergi terhadap 

golongan penicillin. Data terapi HIV 

dan sifilis subjek penelitian dilihat 

pada Tabel 6.A 

Periode ikutan / follow-up subjek 

penelitian ini berkisar antara 3 hingga 

14 bulan. Normalitas distribusi data 

dievaluasi dengan tes Saphiro-Wilk.  
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Tabel 5 Terapi untuk manifestasi okular 
subjek penelitian 

Terapi 
    

Jumlah 
(n=15 
subjek) 

Persentase 
(%) 

Panuveitis 13  
 Metilpredni- 
 solon oral 12 92 

    Prednisolon* 12 92 

    Siklopentolat* 11 84 

   

Optik neuritis 4  
     Mekobalamin 
     oral 4 100 
     Ca hidrogen 
     fosfat dan 
     cholecalciferol 
     oral 4 100 
    Metilpredni- 
    solon intravena 1 25 

Neuroretinitis 1  
     Mekobalamin 
     oral 1 100 
     Mekobalamin 
     oral 1 100 
     Metilpredni- 
     solon intravena 1 100 

Keterangan: * = sediaan tetes mata 
 
Data dengan distribusi normal 

disajikan dalam bentuk rata-rata ± 

simpang baku sedangkan data dengan 

distribusi tidak normal disajikan 

dalam bentuk median (Q1-Q3). Data 

kuantitatif dipresentasikan dalam 

bentuk frekuensi (%). Analisa 

statistik dilakukan 

Tabel 6 Terapi HIV dan sifilis subjek 
penelitian 

 
Terapi 

 

Jumlah 
(n=15 

subjek  
Persentase 

(%) 
Terapi HIV   
     ARV 15 100 

Terapi Sifilis   
     Benzatin 
     Penicillin G* 9 60 

     Seftriakson* 1 6 
Tanpa terapi 
sifilis 4 26 

Keterangan: * = pemberian secara injeksi 
intramuskular 
 

Tabel 7 Perbandingan tajam penglihatan 
subjek penelitian sebelum dan sesudah 
terapi 

Tajam 
Penglihatan  

Sebelum 
Terapi 
(n = 26 
mata) 

Sesudah 
Terapi 
 (n = 26 
mata) 

>6/12 1 9 

6/12 – 6/18 4 1 
<6/18 – 
6/60 7 

 
6 

<6/60 – 
3/60 1 

 
1 

< 3/60 13 9 

 

dengan menggunakan program SPSS 

versi 24.0 untuk Machintos operating 
system. Data Saphiro-Wilk pada 

penelitian ini menunjukkan distribusi 

periode ikutan yang tidak normal. 

Median durasi ikutan adalah 4 (3-11) 

bulan dengan rentang 1-14 bulan.  

Tabel 7 menunjukkan 

perbandingan derajat gangguan 

penglihatan sebelum dan sesudah 

pemberian terapi untuk manifestasi 

oral dan sistemik selama tiga bulan. 

Terdapat peningkatan jumlah mata 

tanpa gangguan penglihatan dari 1 

(3%) mata sebelum terapi menjadi 9 

(34%) mata setelah terapi. Kategori 

gangguan penglihatan derajat ringan 

mengalami penurunan sebelum dan 

sesudah terapi, dari 4 (15%) mata 

menjadi 1 (3%) mata. Jumlah mata 

dengan gangguan penglihatan derajat 

sedang menurun dari 7 (26%) mata 

menjadi 6 (23%) mata setelah terapi, 

dan jumlah kebutaan menurun dari 13 

(50%) mata menjadi 9 (34%) mata 

sesudah terapi. Tidak terdapat 

perbedaan jumlah pada kelompok 

gangguan penglihatan derajat berat 

sebelum dan sesudah pemberian 

terapi. 

 

DISKUSI 
Sifilis merupakan penyakit 

sistemik yang disebabkan oleh 

spirochete Treponema pallidum.  
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spirochete Treponema pallidum. 
Spirochete merupakan filum bakteri 

yang ditandai dengan sel yang 

berbentuk heliks panjang dengan 

flagela sehingga memungkinkan 

bakteri tersebut untuk bergerak. 

Bakteri ini pertama kali diisolasi dari 

lesi kulit pada pasien sifilis pada 

tahun 1905 oleh Schaudin dan 

Hoffman.2,11,12 
Manusia merupakan satu-satunya 

inang untuk T.pallidum. Sifilis dapat 

ditularkan melalui hubungan seksual, 

jarum suntik, transfusi darah, maupun 

secara transplasenta dari ibu ke janin. 

Infeksi awal oleh sphirocete 

mencetuskan respon imun humoral 

dan selular pada tubuh manusia. 

Sifilis memiliki masa inkubasi yang 

lama, yaitu satu hingga tiga bulan. 

Kandungan polisakarida dan protein 

permukaan yang terbatas pada 

T.pallidum menyebabkan sistem 

imun tubuh manusia kesulitan untuk 

mengidentifikasi dan mengatasi 

infeksi ini secara cepat.13–15  

Pemeriksaan serologis untuk 

T.pallidum dapat dibagi menjadi tes 

non-treponemal dan tes treponemal. 

Tes non-treponemal seperti Venereal 
Disease Research Laboratory 
(VDRL) dan Rapid Plasma Reagen 
(RPR) bekerja dengan cara 

mendeteksi antibodi antikardiolipin 

yang dihasilkan oleh spirochete 
T.palldium. Tes ini mulai reaktif 

dalam kurun waktu 1 hingga 2 

minggu setelah infeksi. Titer yang 

tinggi mengindikasikan infeksi aktif. 

Tes treponemal yang terdiri dari 

T.pallidum hemagglutination tests 
(TPHA), enzyme immunoassay 
(EIA), dan fluorescent treponemal 
antibody absorption test (FTA-ABS) 

merupakan pemeriksaan yang 

spesifik untuk T.pallidum. Hasil tes 

VRDL/RPR yang positif dengan titer 

rendah harus dikonfirmasi dengan tes  

TPHA/EIA/FTA-ABS. Tes 

treponemal dapat mendeteksi 

antibodi dalam jumlah kecil, namun 

antibodi ini akan menetap seumur 

hidup sehingga tes ini tidak dapat 

digunakan untuk pengawasan 

terapi.1,4,6,16 

Berdasarkan perjalanan 

penyakitnya, sifilis dapat dibagi 

menjadi 4 stadium yaitu sifilis primer, 

sekunder, laten, dan tersier. 

Manifestasi okular pada sifilis primer 

ditandai dengan adanya chancre di 

kelopak mata dan konjungtiva akibat 

kontak langsung dengan sekret atau 

jari yang terkontaminasi bakteri. 

Sifilis primer jika tidak ditangani 

dengan baik dapat berkembang 

menjadi sifilis sekunder dalam 4-10 

minggu.1,11,16 

Manifestasi okular yang paling 

banyak dijumpai pada sifilis sekunder 

adalah panuveitis dan posterior 

uveitis. Keterlibatan segmen posterior 

seperti korioretinitis dan ablasio 

retina serosa merupakan manifestasi 

segmen posterior yang paling sering 

terjadi pada stadium sifilis 

sekunder.1,13–15  

Sifilis laten didefinisikan sebagai 

orang dengan riwayat serologi sifilis 

positif namun tidak pernah 

mendapatkan pengobatan dan tidak 

memiliki gejala klinis. Fase laten 

dibagi menjadi laten dini (infeksi 

terjadi kurang dari satu tahun) dan 

laten lanjut (infeksi terjadi lebih dari 

atau sama dengan satu tahun). Durasi 

infeksi ini ditentukan dari riwayat dan 

hasil tes serologi sebelumnya.4–6 

Sifilis tersier ditandai dengan 

adanya gumma dan periostitis difusa. 

Tanda neurosifilis yang terjadi antara 

lain adalah optik neuritis, 

neuroretinitis, pars planitis, Argyll 
Robertson pupil, dan optik 

atrofi.10,15,17 
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Pada penelitian ini, manifestasi 

sifilis okular yang paling banyak 

adalah panuveitis sebanyak 13 dari 26 

(50%) mata. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian oleh Lee et al., dimana 

manifestasi okular terbanyak adalah 

panuveitis (44%). Penelitian lain oleh 

Furtado et al. juga menunjukkan 

bahwa panuveitis dan posterior 

uveitis merupakan manifestasi okular 

terbanyak yang dijumpai pada 

penderita sifilis dengan HIV 

positif.6,18 

Angka kejadian koinfeksi sifilis dan 

HIV berkisar antara 20-70%. Lesi 

kulit dan mukosa akibat infeksi sifilis 

merupakan salah satu portal masuk 

dari HIV. Pada sifilis sekunder, 

replikasi HIV dipercepat akibat 

aktivasi sel inang. Hal ini 

meningkatkan sekresi sitokin seperti 

TNF-	α dan nuclear factor kapa beta 

sehingga merusak siklus sel normal 

dalam tubuh. Tsuboi et al. 
melaporkan bahwa individu dengan 

HIV-positif berisiko 86 kali lebih 

tinggi untuk menderita sifilis okular 

dibandingkan dengan individu 

dengan HIV-negatif. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian ini, di mana 

seluruh penderita sifilis okular 

memiliki hasil tes HIV yang 

positif.1,19,20  

Mayoritas manifestasi okular pada 

penelitian ini terjadi pada kedua mata 

(73.3%). Hasil yang sama juga 

ditunjukkan oleh Furtado et al., 
dimana 68.5% manifestasi okular 

sifilis pada pasien HIV-positif terjadi 

secara bilateral. Tyagi et al. pada 

penelitiannya juga menunjukkan 

bahwa 54% manifestasi sifilis okular 

bersifat bilateral.6,21 

Sebanyak 14 (93%) subjek 

penelitian ini berjenis kelamin laki-

laki. Hasil ini sesuai dengan berbagai 

penelitian di negara lain, dimana 

penderita sifilis berjenis kelamin laki-

laki berkisar antara 56 – 89%. Laki-

laki yang berhubungan seksual 

dengan laki-laki (LSL) merupakan 

kelompok dengan risiko tertinggi 

untuk menderita sifilis okular dan 

memiliki risiko yang lebih tinggi 

untuk terjangkit infeksi HIV.6,17,18,21 

CDC menyarankan pemberian 

benzatin penisilin-G 2.4 juta 

internasional unit (IU) dosis tunggal 

secara intramuskular untuk sifilis 

primer, sekunder. Pada pasien yang 

alergi terhadap penisilin dapat 

diberikan doksisiklin 2 x 100 mg 

selama 14 hari atau injeksi 

ceftriaxone 1-2 mg secara intravena 

atau intramuskular per hari selama 

10-14 hari. Sifilis laten dan tersier, 

termasuk neurosifilis, diterapi dengan 

menggunakan akuos kristalin 

penisilin-G 3-4 juta IU secara IV 

setiap 4 jam selama 10-14 hari atau 

benzatin penisilin-G 2.4 juta IU setiap 

minggu selama 3 minggu. Pasien 

yang mendapatkan terapi sifilis harus 

melakukan pemeriksaan VDRL 

berkala setiap tiga bulan selama satu 

tahun paskaterapi untuk memastikan 

bahwa titer tetap non-reaktif dalam 

kurun waktu satu tahun setelah terapi. 

Pasien harus mendapatkan terapi 

ulang apabila titer VDRL tidak 

berkurang sebanyak empat kali lipat 

dalam waktu satu tahun atau apabila 

hasil VDRL yang sebelumnya non-

reaktif menjadi reaktif kembali.11,13,17 

Pada penelitian ini, derajat 

gangguan penglihatan sebelum dan 

tiga bulan setelah terapi menunjukkan 

adanya perbaikan. Hasil yang sama 

juga dijumpai pada penelitian oleh 

Tsuboi et al., dimana 89% mata 

menunjukkan adanya peningkatan 

best corrected visual acuity (BCVA) 

setelah pemberian terapi selama 21 

bulan. Tyagi et al. pada penelitiannya 

menunjukkan adanya perbaikan rata-

rata BCVA sebanyak 6-baris Snellen 
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setelah pemberian terapi selama enam 

bulan.20,21 

Penelitian ini merupakan 

penelitian pertama di Indonesia yang 

membahas mengenai karakteristik 

okular sifilis pada penderita dengan 

HIV positif. Kekurangan dari 

penelitian ini teknik pengumpulan 

data secara retrospektif sehingga data 

data mengenai paparan dan faktor 

perancu tidak dapat teridentifikasi. 

Data subjek penelitian diambil dari 

hasil ICD-10 yang dimasukkan dalam 

EMR Pusat Mata Nasional Rumah 

Sakit Mata Cicendo. Diagnosis sifilis 

okular tidak tercantum dalam daftar 

kode ICD-10 sehingga data dari 

penelitian ini mungkin tidak lengkap 

dan tidak mencerminkan jumlah 

pasien yang sesungguhnya. 

Penelitian lanjutan dengan jumlah 

populasi yang lebih luas dan kurun 

waktu yang lebih lama diperlukan 

untuk mendapatkan karakteristik 

sifilis okular pada pasien HIV positif 

secara lebih akurat. Penelitian 

prospektif analitik dapat dilakukan 

untuk mencari hubungan antara 

progresitivitas perjalanan penyakit 

sifilis okular dan HIV. 

 

SIMPULAN 
Mayoritas pasien sifilis okular 

dengan HIV positif di Pusat Mata 

Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 

adalah laki-laki usia dewasa muda 

dengan jumlah preferensi seksual 

yang hampir sama antara 

heteroseksual dan homoseksual. 

Manifestasi klinis paling banyak 

terjadi pada kedua mata berupa 

panuveitis dan diikuti oleh optik 

neuritis. Sebagian besar subjek 

mengalami perbaikan dalam hal 

gangguan penglihatan dalam kurun 

waktu tiga bulan sejak diberikan 

terapi okular dan sistemik. 
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