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Clinical Aspects of Complete type Behcet’s Disease: A Case Report 

 

Abstract  

Introduction: Behcet's disease (BD) is a multisystemic disease with unknown 

etiopathogenetic. The clinical manifestations are diverse among BD patients in 

different countries. Prevalence of BD is higher in countries bordering the ancient 

Silk Road. 

Purpose: To report a case of Behcet's disease in a patient who has a history of 

working in an endemic area of Behcet's disease. 

Case report: We present a case of a 35-year-old male with chief complaint of 

blurring vision of both eyes since last year. We found erythema nodosum on the 

right and left upper arms, oral aphthous ulcers, and genital ulcers. Visual acuity 

was hand movement in the right eye and light perception in the left eye. There were 

+3 and +2 flares and cells in both eyes. Pupils were irregular with posterior 

synechiae and cloudy lens in both eyes. Ultrasound examination showed vitreous 

opacity with incomplete posterior vitreous detachment. Patient was diagnosed with 

Bilateral Panuveitis ec Complete type Behcet's Disease, Complicated Cataract and 

Posterior Vitreous Detachment. 

Discussion: Prevalence of ocular involvement in BD varies from 40-70%. Uveitis 

is the most common ocular manifestation. BD were significant differences in certain 

regions. BD manifestations are heterogeneous. Diagnosis of BD established 

through clinical and systemic findings in patients.  

Conclusions: Clinical manifestations of BD characterized by oral aphthous ulcers, 

recurrent genital ulcers, skin lesions and ocular involvement. Presence of the four 

main criteria referred to complete type of BD. Prognosis BD has high morbidity 

and mortality rate. 
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I.  Pendahuluan 

     Behcet’s disease (BD) merupakan penyakit multi sistemik, bersifat kronis 

dengan etiopatogenesis yang masih belum diketahui. Behcet’s disease umumnya 

bersifat rekuren dengan gambaran klinis yang beragam yaitu ulkus oral aphthous, 

ulkus genital, lesi kulit, keterlibatan okular, keterlibatan vaskular dan sistem saraf 

pusat. Prevalensi kasus BD lebih tinggi di negara yang merupakan daerah jalur 

perdagangan kuno antara timur dan barat, yang disebut jalur sutera. Negara negara 

tersebut antara lain, Turki, Irak, Iran, Cina, Korea dan Jepang. Prevalensi kasus 

tertinggi BD dilaporkan di Turki yaitu 420 kasus per 100.000 penduduk. Prevalensi 

kasus di Asia timur terbanyak di Korea yaitu 35 kasus per 100.000, 16 per 100.000 
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di Jepang dan 14 per 100.000 di Cina. Prevalensi BD dari pemeriksaan di bidang 

oftalmologi untuk Cina adalah 15 % sementara Asia Tenggara adalah 1-7% ( 

Singapura dan Thailand).1–3 

     Adamantiades dan Behcet pada abad ke 20 menyatakan karakteristik BD sebagai 

trias ulkus oral aphthous, ulkus genital, dan uveitis berulang. Kasus BD juga 

melibatkan beberapa sistem organ lain yaitu gastrointestinal, neurologi dan 

vaskular. Karakteristik lain pada kasus BD adalah tidak adanya gejala 

patognomonik, banyaknya diagnosis yang menyerupai atau temuan laboratorium 

yang tidak khas. Hal ini serupa dengan temuan pencitraan maupun temuan 

histologis yang tidak spesifik terhadap BD. Alasan tersebut membuat beberapa 

peneliti mengembangkan kriteria diagnosis berdasarkan kombinasi gejala sehingga 

diagnosis BD ditegakkan melalui temuan klinis dan sistemik pada pasien. Laporan 

kasus ini ditulis dengan tujuan untuk memaparkan aspek klinis pasien Panuveitis 

bilateral et causa Behcet’s Disease tipe lengkap.2,4–6  

 

II. Laporan Kasus 

     Seorang pasien laki-laki berusia 35 tahun datang dengan keluhan kedua mata 

buram perlahan-lahan. Penglihatan terasa semakin gelap sejak 1 tahun terakhir dan 

semakin memburuk dalam 2 minggu. Keluhan disertai mata merah berulang, nyeri 

di kaki dan tidak dapat berjalan. Pasien juga mengeluhkan adanya bintik-bintik 

merah di lengan atas kedua tangan. Keluhan batuk lama, sariawan dan nyeri saat 

berkemih disangkal. Pasien memiliki riwayat pengapuran tulang, nyeri sendi dan 

riwayat buang air besar berdarah pada 3 tahun yang lalu. Pasien sebelumnya 

memiliki riwayat bekerja di Taiwan selama 6 tahun lalu pulang ke Indonesia, 

kemudian 3 tahun setelahnya keluhan yang dialami pasien saat ini muncul. Riwayat 

keluhan yang sama pada keluarga disangkal. Riwayat keluhan yang berhubungan 

dengan gangguan sistem saraf atau pembuluh darah disangkal. Pasien sebelumnya 

sudah berobat di klinik mata dan didiagnosa dengan Panuveitis. Pasien telah 

menggunakan obat-obatan yang diberikan namun keluhan belum membaik, 

sehingga dirujuk ke PMN RS Mata Cicendo bagian Vitreoretina, dan kemudian 

ditangani bersama bagian Infeksi Imunologi.  
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     Pemeriksaan generalis tampak sakit ringan, pasien sakit saat berjalan sehingga 

menggunakan kursi roda saat pemeriksaan. Tanda tanda vital pasien dalam batas 

normal. Pada pemeriksaan oftalmologi didapatkan tajam penglihatan 1/300 pada 

mata kanan dan light perception pada mata kiri. Tekanan bola mata 15 mmHg pada 

mata kanan dan 17 mmHg (mili meter merkuri) pada mata kiri. 

     Pada pemeriksaan dengan lampu celah tampak konjungtiva bulbi dan kornea 

mata kanan dalam keadaan tenang dan injeksi siliar efron derajat II-III pada 

konjungtiva bulbi mata kiri. Kornea mata kiri tampak adanya keratic precipitate 

dan stromal edema. Bilik mata depan ditemukan flare dan cells sebanyak +3 dan 

+2 pada kedua mata. Pupil tampak irregular pada mata kanan dan kiri. Pada iris 

tampak sinekia posterior di kedua mata dengan lensa yang keruh. Pemeriksaan 

segment anterior terlihat pada gambar 1.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. (A) Permukaan okular anterior mata kanan tampak kornea dalam keadaan 

jernih dengan bentuk pupil irregular dan sinekia posterior. (B) Permukaan okular mata kiri 

tampak hiperemis, kornea terdapat keratic precipitate, stromal edema, dengan bentuk pupil 

irregular dan sinekia posterior.  

 

     Pasien menyangkal memiliki sariawan serta kemerahan di kulit, namun saat 

dilakukan pemeriksaan fisik didapatkan eritema nodosum dan acneiform pada 

kedua lengan, serta adanya oral aphthous. Pasien ditanyakan kembali apakah 

pernah memiliki luka pada area kelamin, pasien mengatakan sering terdapat luka 

pada kulit di kelamin, namun saat ini sudah membaik. Saat dilakukan pemeriksaan 

fisik tampak bagian dengan scarring pada kulit skrotum pasien (gambar 2). 

B 
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Gambar 2. Tanda dan manifestasi sistemik pada pasien. (A) Oral aphthous. (B) Scarring 

ulkus genital. (C) Eritema nodosum.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. (A) Hasil USG pada mata kanan. (B) Hasil USG pada mata kiri. Menunjukkan 

gambaran vitreous opacity e.c suspek fibrosis vitreous dengan incomplete posterior 

vitreous detachment. 

 

     Pemeriksaan ultrasonografi kedua mata didapatkan vitreous opacity et causa 

suspek fibrosis vitreous, incomplete posterior vitreous detachment (gambar 3). 
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Pasien sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan laboratorium HIV (Human 

Immunodeficiency Virus) dengan hasil non reaktif. Pasien didiagnosa dengan 

Bilateral Panuveitis et causa Behcet’s Disease tipe lengkap (complete type), 

Katarak Komplikata dan Incomplete Posterior Vitreous Detachment. Bagian 

Vitreoretina merencanakan vitrectomy pars plana dan endolaser pada mata kanan. 

Bagian Infeksi Imunologi memberikan terapi prednisolon asetat 6x/hari, 

siklopentolat 1% 3x/hari, artificial tears 6x/hari pada mata kanan dan kiri, 

metilprednisolon 1x 64 mg setelah makan, dan lansoprazole 1x 30 mg sebelum 

makan.  

     Pasien disarankan untuk melakukan pemeriksaan foto toraks, pemeriksaan 

VDRL (Venereal Disease Research Laboratory), TPHA (Treponemal Pallidum 

Hemagglutination Assay), serta konsultasi pada Divisi Rematologi Rumah sakit 

Hasan Sadikin, Bandung, untuk gangguan pada tungkai pasien dan apakah hal ini 

terkait dengan keadaan klinis pada mata pasien.  

     Satu minggu kemudian, pasien kontrol masih dengan keluhan buram pada kedua 

mata disertai nyeri. Tajam penglihatan mata kanan dan kiri 1/300, tekanan bola 

mata kanan 19 mmHg dan mata kiri 16 mmHg. Kedua bilik mata depan tampak 

sedang dan tidak ditemukan adanya flare dan cells.  

     Pasien sudah berobat ke Divisi Rematologi dan membawa hasil laboratorium 

dengan VDRL negatif, TPHA non reaktif, dengan diagnosis Behcet’s Disease. 

Terapi yang diberikan di bagian Rematologi adalah metilprednisolon 1x 56 mg 

selama 1 minggu dan tapering off pada minggu selanjutnya. Obat lainnya yang 

diberikan berupa lansoprazole 1x 30 mg, asam folat dan tablet Ca Carbonat.  Pasien 

disarankan untuk tindakan pembedahan pada mata kanan, namun pasien belum 

siap. Terapi dilanjutkan dengan pemberian prednisolon asetat 5x/hari selama 1 

minggu dan 4x/hari untuk minggu selanjutnya pada kedua mata. Siklopentolat 1% 

dilanjutkan sebanyak 3x/hari pada kedua mata, dan artificial tears 6x/hari pada 

kedua mata.  

     Pasien baru datang kembali setelah 2 bulan. Tajam penglihatan mata kiri 

menurun menjadi light perception, masih terdapat injeksi siliar pada kedua mata, 

namun kornea mata kiri telah jernih dan tidak terdapat flare dan cell (gambar 4). 
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Pada keluhan sistemik, pasien sudah tidak merasa perih pada mulut serta kemerahan 

di kulit lebih berkurang (gambar 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. (A-C) Permukaan okular mata kanan tampak hiperemis, kornea jernih, tidak 

terdapat flare dan cells. (B-D) Permukaan okular mata kiri tampak adanya hiperemis, 

namun kekeruhan kornea berkurang. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Perbaikan klinis pada lesi mucocutaneous. (A) Eritema nodosum pada bagian 

lengan atas. (B) Eritema nodosum pada bagian dada pasien. (C) Scarring oral aphtous. 
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      Pasien direncanakan tindakan vitrectomy pars plana, endolaser mata kanan lalu 

kiri dan ekstraksi lensa. Terapi sebelumnya tetap diberikan dan dilanjutkan. 

Prognosis pada pasien berupa quo ad vitam dubia ad bonam, quo ad functionam 

dubia dan quo ad sanationam dubia.  

 

III. Diskusi 

     Pasien pada kasus ini datang dengan keluhan mata buram yang sudah dirasakan 

sejak 1 tahun yang lalu. Keluhan tersebut disertai mata merah berulang. Pasien juga 

mengeluhkan rasa nyeri di persendian, saat pemeriksaan pasien menggunakan kursi 

roda. Pasien tidak mengindahkan kemerahan di kulit dan sariawan. Saat dilakukan 

anamnesa pasien menyangkal adanya kemerahan di kulit dan sariawan namun saat 

dilakukan pemeriksaan fisik, didapatkan lesi tersebut dan kemudian pasien 

menyampaikan sering mengalami sariawan dalam setahun lebih dari empat kali, 

kemerahan di kulit dan luka pada area genital. Setelah ditemukan adanya oral 

aphthous dan eritema nodusum dan acneiform di kulit pasien kemudian dilakukan 

pemeriksaan di organ kelamin, dan didapatkan scarring pada kulit skrotum dan 

riwayat luka pada area kelamin. Uveitis merupakan manifestasi okular yang paling 

sering pada BD, yaitu sekitar 60-80% kasus. Manifestasi okular BD bersifat 

bilateral, dan lebih sering terjadi pada pria. Menurut Zajac et al., okular BD 

merupakan salah satu penyebab uveitis non infeksi yang paling berbahaya, terjadi 

hingga 50-90%. Posterior dan panuveitis adalah manifestasi yang paling sering, 

sekitar 50-80% kasus BD dan 10% sisanya dengan anterior uveitis.1,4,7,8  

     Prevalensi keterlibatan okular pada BD bervariasi yaitu 40-70%. Distribusi 

keterlibatan okular BD membentuk variasi geografis yang lebih tinggi disepanjang 

jalur sutera kuno. Penelitian di Turki menyatakan bahwa BD merupakan penyebab 

utama uveitis di Turki, yaitu 30-40% dari seluruh kasus uveitis. Menurut Accorinti 

et al., di Italia pada tahun 1986-1992 pasien yang didiagnosa dengan complete type 

Behcet’s disease terbanyak adalah laki-laki, dan pada tahun 1993-2011, pasien 

didiagnosa complete type Behcet’s disease terbanyak adalah laki-laki. Complete 

type Behcet’s disease lebih sering terjadi pada laki-laki dengan rata-rata usia di 
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dekade 3 atau usia 30 tahun keatas dan sejalan dengan keadaan usia pasien ini yaitu 

berusia 35 tahun.1,9–11 

 

 

Gambar 6. Peta tingkat manifestasi okluar pada Behcet’s disease (BD) distribusi sesuai 

jalur sutera. Tertinggi di wilayah Timur Tengah, Amerika Utara, Mediterania, Singapura, 

Cina, Korea dan Jepang.12 

 

     Pasien memiliki riwayat bekerja di Taiwan selama 6 tahun, sebelum pulang ke 

Indonesia. Taiwan merupakan wilayah Asia timur juga dalam area jalur sutera. 

Menurut Greco et al., insidensi tertinggi BD terjadi di negara-negara timur tengah, 

Mediterania, hingga Asia Timur. Menurut Louthrenoo et al., prevalensi kasus di 

Asia timur terbanyak di Korea yaitu 35 kasus per 100.000, 16 per 100.000 di Jepang 

dan 14 per 100.000 di Cina. Indonesia juga merupakan area jalur sutera namun 

sampai saat ini belum ada data prevalensi. Terlepas akan hal tersebut, migrasi ke 

area dengan tingkat prevalensi tinggi BD tidak terbukti memberikan resiko yang 

tinggi terhadap para imigran. Sesuai dengan penelitian Ishigatsubo et al. dan Horie 

et al., bahwa BD bersifat herediter dan berhubungan dengan faktor genetik seperti 

HLA-B51, faktor lingkungan seperti paparan Streptococci terutama S.sanguinis 

atau heat shock proteins (HSPs), dan sebaliknya penduduk dari area jalur sutera 

yang bermigrasi keluar wilayahnya memiliki penurunan resiko terhadap BD, 

contoh penduduk Jepang yang bermigrasi ke Hawai berkurang resiko.3,8,13,14  
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     Pasien pada kasus memiliki eritema nodosum dan acneiform pada lengan atas 

kanan dan kiri, ulkus aphthous pada lidah, dan scarring ulkus genital pada skrotum. 

Ulkus aphthous oral merupakan tanda paling umum, sekitar 90% kasus BD. Terjadi 

pada bibir, gusi, lidah, uvula, dan faring posterior. Berbentuk diskrit, bulat, nyeri 

pada area ulserasi dengan diameter 2-15 mm. Ulkus oral dapat muncul selama 7-10 

hari dan sembuh tanpa jaringan parut. Ulkus genital terjadi sekitar 60-90% kasus, 

mirip seperti ulkus oral namun berukuran lebih besar, lebih dalam dengan nyeri di 

area sekitarnya dan sebagian besar muncul di skrotum dan labia. Ulkus genital 

sembuh dengan jaringan parut. Lesi kulit paling umum pada BD adalah eritema 

nodosum yang sering muncul pada tibia, wajah, leher, dan bokong. Lesi 

papulopustular pada tubuh bagian atas dan lesi folikulitis pada dada, wajah dan 

ekstremitas.3,4,7  

     Pasien memiliki keluhan nyeri sendi hingga sulit berjalan dan riwayat buang air 

besar berdarah 3 tahun yang lalu. Keterlibatan artikular terjadi sekitar 30%-60% 

kasus. Sebagian besar melibatkan sendi besar, seperti lutut, pergelangan kaki, 

pergelangan tangan, dan siku. Manifestasi artikular beragam dari artralgia hingga 

artritis sebanyak 30-60% kasus BD. Artritis bersifat monoartikular, non erosif dan 

sementara, berlangsung dalam beberapa minggu. Keterlibatan gastrointestinal lebih 

umum terjadi di negara Asia Timur dan Timur Tengah, meliputi ulkus pada 

esofagus, lambung dan usus. Ulkus dapat tunggal atau multipel dan dapat berbentuk 

lonjong atau bulat.3,4,7,8  

     Pemeriksaan oftalmologis ditemukan keratic precipitate dan stromal edema 

pada kornea mata kiri. Bilik mata depan kanan dan kiri terdapat flare dan cells, +3 

dan +2. Pupil irregular dan sinekia posterior pada iris di kedua mata serta lensa 

yang keruh. Keterlibatan okular paling sering adalah uveitis, lainnya berupa 

episkleritis, skleritis, ulkus konjungtiva, keratitis, inflamasi orbital, neuritis optik 

dan kelumpuhan saraf okulomotor. Keterlibatan okular pada BD dapat 

mempengaruhi segmen anterior dan posterior bola mata. Pada segmen anterior 

dapat ditemukan moderate redness permukaan okular, sel inflamasi dan protein 

flare pada bilik mata depan, serta keratic precipitate pada kornea. Kriteria tersebut 

sesuai pada temuan pasien kasus ini. Pemeriksaan segmen posterior pada kasus sulit 
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dilakukan karena kekeruhan media maka pemeriksaan dilakukan dengan USG. 

Hasil USG kedua mata pasien didapatkan vitreous opacity et causa suspek fibrosis 

vitreous, incomplete posterior vitreous detachment. Keterlibatan segmen posterior, 

akan tampak vitritis dengan infiltrasi sel dan protein yang difus, vitreous precipitate 

pada permukaan perifer inferior retina, serta yang khas pada BD adanya oklusif atau 

non-oklusif retinal vaskulitis pada 90% kasus okular BD. Manifestasi lainnya yang 

dapat muncul berupa vaskulitis retina nekrotikans oklusif, perdarahan retina, dan 

trombosis vena retina. Infografis keterlibatan organ dapat digambarkan pada 

gambar 7.1,3–5,8,15  

 

Gambar 7. Infografis keterlibatan organ pada pasien berupa okular, mukokutan, artikular, 

dan gastrointestinal, 4 dari 6 sistem organ yang terlibat pada Behcet’s disease.15 

 

     Pada pasien ini tidak terdapat manifestasi neurologi dan kardiovaskular. 

Menurut Louthrenoo et al., keterlibatan neurologi jarang terjadi pada BD, namun 

menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang signifikan. Keterlibatan neurologi 

hanya terjadi 5%–10% dari kasus BD, berupa nyeri kepala, trombosis vena sinus 

serebral, keterlibatan sistem saraf pusat dan perifer. Keterlibatan neurooftalmologi 

dapat berupa kelumpuhan saraf kranial, papilitis, dan edema papil, terjadi karena 

trombosis vena sinus serebral. Keterlibatan kardiovaskular jarang terjadi pada kasus 
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BD, seperti perikarditis, endokarditis, trombosis intrakardiak, infark miokard dan 

aneurisma miokard. Pada pembuluh darah dapat berupa aneurisma arterial 

pulmonal, trombosis vena superfisial dan trombosis vena dalam.3,4,8 

     Pasien didiagnosa dengan Bilateral Panuveitis et causa Behcet’s Disease tipe 

lengkap (complete type), Katarak Komplikata dan Incomplete Posterior Vitreous 

Detachment. Menurut Ishigatsubo et al., diagnosis BD ditegakkan melalui temuan 

klinis dan sistemik pada pasien. Para peneliti mengembangkan beberapa kriteria 

diagnostik untuk BD, salah satunya adalah International Study Group for Behçet’s 

Disease (ISG). Kriteria diagnostik ISG dapat dilihat pada tabel 1. Adapun kriteria 

diagnostik lain yang umum digunakan seperti Japan Revised Criteria, dapat dilihat 

pada tabel 2. Menurut Suzuki et al., di Jepang pada tahun 2003-2014, dari 7950 

sebanyak 876 kasus di diagnosa dengan complete type Behcet’s disease. Menurut 

Accorinti et al., di Italia pada tahun 1993-2011, dari 211 pasien dengan BD, 102 

pasien didiagnosa dengan complete type Behcet’s disease. Kedua penelitian 

menunjukkan bahwa prevalensi complete type Behcet’s disease bervariasi pada 

regional tertentu.4,8,9,11,16 

 
Tabel 1. International Study Group for Behçet’s Disease 

 

 Dikutip dari: Nida Sen H, et al.4  

 

     Berdasarkan temuan klinis pada pasien, diagnosis banding dari BD dapat berupa 

HLA-B27-uveitis anterior, sistemik lupus eritematous (SLE), sifilis, dan 

sarkoidosis. Pasien disarankan untuk melakukan beberapa pemeriksaan penunjang 

untuk menyingkirkan diagnosis banding dari penyebab Panuveitis, seperti foto 

toraks untuk menyingkirkan sarkoidosis, dan pemeriksan VDRL dan TPHA karena 

sifilis merupakaan great masquerade pada keadaan uveitis. Pasien sebelumnya juga 

Diagnostic System for Behçet Disease (International Study Group for Behçet’s 

Disease) 

Recurrent oral aphthous ulcers (at least 3 or more times per year) plus 2 of the 

following criteria: 

1. Recurrent genital ulcers 

2. Ocular inflammation 

3. Skin lesions 

4. Positive cutaneous pathergy test 
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dilakukan pemeriksaan HIV. Semua pemeriksaan pada pasien diatas menunjukkan 

hasil non reaktif atau dalam batas normal.3,4,8 

 
Tabel 2. Japan Revised Criteria  

 

 Dikutip dari: Nida Sen H, et al.4  

 

     Pasien diberikan terapi prednisolon asetat 6x/hari, siklopentolat 1% 3x/hari, 

artificial tears 6x/hari pada mata kanan dan kiri, metilprednisolon 1x 64 mg setelah 

makan, dan lansoprazole 1x 30 mg sebelum makan. Saran dari bagian Rematologi 

metilprednisolon 1x 56 mg selama 1 minggu dan tapering off pada minggu 

selanjutnya. Obat lainnya yang diberikan asam folat dan tablet Ca Carbonat. 

Pilihan terapi pada kasus BD bervariasi, dari topikal monoterapi atau colchicine 

untuk pasien dengan lesi mukokutan ringan, hingga kombinasi glukokortikoid dan 

imunosupresif untuk pasien dengan keterlibatan organ yang berat. Terapi pada BD 

untuk mengendalikan peradangan akut dengan sistemik kortikosteroid, prednisone 

asetat 1,0-1,5 mg/kg/hari. Immunosupresan terapi (IMT) dapat diberikan untuk 

mengendalikan peradangan kronis dan menurunkan rekurensi okular BD. Menurut 

Alibaz-Oner et al., azatioprin dan sistemik kortikosteroid disarankan sebagai 

pilihan pertama pada pasien BD dengan posterior uveitis. Menurut Esatoglu et al., 

azatioprin dapat mengurangi hipopion uveitis dengan baik. Menurut Nida Sen H et 

Diagnostic System for Behçet Disease (Japan) 

Major criteria 

Recurrent oral aphthous ulcers 

Skin lesions (erythema nodosum, acneiform pustules, folliculitis) 

Recurrent genital ulcers 

Ocular inflammatory disease 

Minor criteria 

Arthritis 

Gastrointestinal ulceration 

Epididymitis 

Systemic vasculitis or associated complications 

Neuropsychiatric symptoms 

Types of Behçet disease 

Complete (4 major criteria) 

Incomplete (3 major criteria or ocular involvement with 1 other major 

criterion) 

Suspect (2 major criteria with no ocular involvement) 

Possible (1 major criterion) 
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al., berdasarkan uji klinik acak, azatioprin dan siklosporin-A memiliki efektivitas 

yang baik dalam mengurangi rekurensi uveitis.4,17,18 

     Menurut Zajac et al., algoritma pengobatan okular BD dengan uveitis anterior 

dapat diberikan topikal kortikosteriod dan midriatik topikal atau siklopegik tetes 

mata. Pada kasus BD dengan refractory uveitis anterior maupun edema makula 

dapat diberikan IMT berupa azatioprin atau siklosporin-A, atau agen biologis 

seperti IFN-α atau adalimumab. Pada okular BD dengan uveitis posterior akut, 

dapat diberikan intravenous pulse metilprednisolon atau oral kortikosteroid, dan 

IMT berupa azatioprin atau siklosporin-A. Pada kasus berat atau rekurensi dapat 

diberikan agen biologis berupa IFN-α atau adalimumab, dan dapat pula diberikan 

infliximab. Agen biologis sudah ada di Indonesia, namun biayanya masih belum 

terjangaku untuk pasien.4,7,17,18 

     Prognosis pada pasien berupa quo ad vitam dubia ad malam, quo ad functionam 

dubia dan quo ad sanationam dubia. Pasien ini pulang ke Indonesia karena sering 

merasa nyeri sendi, penglihatan semakin buram hingga semakin lama sulit untuk 

bekerja. Behcet’s disease memiliki morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Prognosis 

BD bergantung pada manifestasi klinis. Keterlibatan okular merupakan penyebab 

morbiditas yang signifikan, 25% kasus terjadi kebutaan. Prognosis visual akan lebih 

buruk pada pasien dengan riwayat serangan okular lebih dari 3 kali dalam 1 tahun. 

Menurut Accorinti et al., prognosis visual yang buruk berkaitan dengan sel bilik 

mata depan +1, vitreous cell +1, vitreous haze +1, hipotoni, dan peningkatan 

tekanan intraocular pada saat pertama datang. Prognosis BD secara umum dubia ad 

malam, namun dapat memiliki prognosis yang lebih baik jika penggunaan IMT 

diberikan lebih awal dan agresif. Keterlibatan mukokutan memiliki dampak klinis 

yang kecil, namun signifikan pada kualitas hidup pasien. Keterlibatan 

gastrointestinal terkait BD berhubungan dengan tingginya kebutuhan intervensi 

pembedahan. Keterlibatan artikulkar dapat sembuh secara spontan dalam 2-4 

minggu tanpa adanya deformitas atau erosi. Keterlibatan kardiovaskular memiliki 

dampak besar pada morbiditas dan penyebab utama kematian pada BD, sebagian 

besar disebabkan oleh lesi arteri atau aneurisma arteri pulmonal. Menurut 
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Ishigatsubo et al., prognosis BD yang lebih buruk hingga menyebabkan kematian 

lebih sering pada pria dengan usia < 50 tahun saat terdiagnosis.4,6–9,13  

 

IV. Simpulan 

     Behcet Disease (BD) adalah penyakit autoinflamasi yang bersifat kronis, 

berulang dan multisistemik. Manifestasi klinis kasus BD ditandai dengan kriteria 

utama yaitu ulkus aphthous oral berulang, ulkus genital berulang, lesi kulit seperti 

eritema nodosum dan keterlibatan okular. Munculnya keempat kriteria utama pada 

pasien dapat disebut sebagai complete type BD. Manifestasi klinis BD dapat 

melibatkan organ lainnya seperti vaskular, gastrointestinal, artikular dan neurologi. 

Prognosis BD memiliki angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi dan 

bergantung pada keterlibatan organ yang muncul dan tatalaksana pada pasien.  
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