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Abstract 
Introduction: Optic neuritis is an inflammation of the optic nerve. In a previous study, the 
risk of recurrent optic neuritis at 5 years and 10 years was 28% and 35%. Medical history, 
physical examination and diagnostic examination may help to achieve the accurate final 
diagnosis and treatment. 
Purpose: To describe the characteristic of recurrent optic neuritis 
Methods: This was a retrospective descriptive study from medical record of optic neuritis 
patients with recurrence attack in Cicendo Eye Hospital from 1 January 2018 until 31 
December 2020. The data taken were age, gender, visual acuity, laterality, posterior 
segment examination, color vision examination, contrast sensitivity, etiology and 
recurrence interval. 
Results: Total patients reviewed were 40 patients (61 eyes). They consisted of 25 women 
and 15 men. Among these patients, 80%  were 20-59 year-old of age. The most common 
etiology was infection found in 57,5% patients and 52,5% patients had bilateral 
manifestation. The most common recurrence interval was 1 year found in 65% patients. 
Previous steroid treatment used was intravenous corticosteroid injection found in 55% 
patients. Majority of the recurrent optic neuritis patients had visual acuity >1/60 - 20/80 
(36,1%), 68,9% patients had improvement within 1 month after intravenous corticosteroid 
injection.  
Conclusion: Charaacteristic recurrent optic neuritis patients occurred more frequent in 
female with median age 28 years old. The most common etiology was infection and 
recurrence interval occurred in 1 year. There was an improvement of visual acuity and 
colour vision in 1 month after intravenous corticosteroid injection.   
Keywords: Recurrent optic neuritis, clinical characteristic 
 
 
Pendahuluan 
     Neuritis optik merupakan suatu 
peradangan pada saraf optik. 
Karakteristik neuritis optik ditandai 
dengan penurunan tajam penglihatan, 
nyeri periorbital, penurunan lapang 
pandang dan relative afferent 
pupillary defect (RAPD). Neuritis 
optik disebabkan oleh proses infeksi, 
autoimun atau idiopatik.1–3 

     Lin-Chung dkk mengatakan 
tingkat kejadian tahunan dari neuritis 
optik di Amerika mencapai 5,1 per 
100.000 person-years. Penelitian 
Optic Neuritis Treatment Trial 
Multicentre Co-operative Research 
Group (ONMRG) mengatakan 
tingkat kejadian tahunan dari neuritis 
optik di Jepang adalah 1,62 per 
100.000 person-years sedangkan di 
Indonesia belum ada data 
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epidemiologi neuritis optik secara 
nasional.4–6 
     Patofisiologi neuritis optik akibat 
inflamasi saraf optik sehingga 
menyebabkan destruksi  selubung 
myelin. Hal ini menyebabkan 
hantaran impuls listrik pada akson 
dari sel ganglion retina menjadi tidak 
optimal sehingga mengalami 
gangguan fisiologis seperti gangguan 
tajam penglihatan, warna, kontras 
maupun lapang pandang.1,3,7 
     Neuritis optik dapat terbagi 
menjadi neuritis optik tipikal dan 
neuritis optik atipikal. Karakteretik 
pasien dengan neuritis optik tipikal 
adalah unilateral, banyak pada 
perempuan, rentang usia 15-45 tahun 
dan disertai dengan nyeri gerak bola 
mata. Pada pasien dengan neuritis 
optik tipikal dapat terjadi 
kesembuhan secara spontan. Pasien 
dengan neuritis optik tipikal jika 
mengalami serangan berulang 
kemungkinan besar berkaitan dengan 
multiple sclerosis (MS) secara klinis. 
Karakteristik pasien neuritis optik 
atipikal adalah bilateral, banyak pada 
laki-laki, rentang usia <18 atau >50 
tahun, terdapat penurunan tajam 
penglihatan yang lebih berat dan tidak 
terdapat nyeri gerak bola mata. Pasien 
neuritis optik atipikal membutuhkan 
terapi kortikosteroid dan terapi 
etiologi dari penyakit yang 
mendasarinya sehingga bila tidak 
adekuat dapat mengalami serangan 
berulang.2,3,6  
     Penelitian optic neuritis treatment 
trial (ONTT) menyebutkan bahwa 
risiko rekurensi neuritis optik pada 5 
tahun dan 10 tahun adalah 28% dan 
35%. Penelitian oleh Asli dkk 
menyebutkan bahwa neuritis optik 
rekuren unilateral paling sering 
disebabkan oleh MS, disertai dengan 

nyeri periorbital dan penurunan tajam 
penglihatan ringan (>20/50) dan 
sedang (20/50-20/200). Penyebab 
terbanyak dari neuritis optik rekuren 
bilateral adalah vaskulitis disertai 
dengan penurunan tajam penglihatan 
<20/200. Penurunan tajam 
penglihatan pada neuritis optik 
atipikal cukup berat namun respon 
terhadap terapi kortikosteroid cukup 
baik.5,7,8 
     Neuritis optik dapat berisiko 
mengalami rekurensi. Berdasarkan 
hal tersebut dan dikarenakan belum 
adanya data mengenai neuritis optik 
rekuren di Indonesia, maka peneliti 
ingin mengetahui karakteristik pasien 
dengan neuritis optik rekuren di Pusat 
Mata Nasional Rumah Sakit Mata 
Cicendo sebagai pusat mata nasional 
di Indonesia. 
 
Subjek dan Metode 
     Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif melalui 
pengambilan data secara retrospektif. 
Pencarian rekam medis dari sistem 
informasi dilakukan untuk seluruh 
pasien neuritis optik yang mengalami 
serangan berulang dalam kurun waktu 
minimal 1 bulan dari serangan 
pertama. Pasien tersebut merupakan 
pasien rawat inap dengan pemberian 
terapi metilprednisolon intravena 
sejak 1 Januari 2018 sampai 31 
Desember 2020 dengan kode 
International Classification of 
Disease, Tenth Revision (ICD-10) 
H46.0, kemudian dilakukan 
pencatatan data dari rekam medis 
pasien. 
     Kriteria inklusi adalah pasien 
dengan diagnosis neuritis optik yang 
mengalami serangan berulang dalam 
kurun waktu minimal 1 bulan setelah 
serangan pertama. Pasien neuritis 
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optik rekuren mendapat terapi 
metilprednisolon intravena di PMN 
RSMC selama 3 hari dengan total 12 
kali pemberian. Pasien minimal 
kontrol sampai 1 bulan setelah 
perawatan. Kriteria eksklusi adalah 
pasien dengan neuritis optik herediter 
dan pasien dengan kelainan penyerta 
seperti kelainan retina, kelainan saraf 
optik seperti glaukoma, neuropati 
optik traumatika, neuropati optik 
toksik dan neuropati optik iskemik. 
     Data yang diambil dalam 
penelitian ini antara lain usia, jenis 
kelamin, lateralitas, penyebab, 
interval rekurensi, riwayat 
pengobatan sebelumnya, tajam 
penglihatan saat serangan, 
pemeriksaan segmen posterior, 
pemeriksaan penglihatan warna, 
sensitivitas kontras dan pemeriksaan 
lapang pandang. Terapi yang didapat 
dari pasien dengan neuritis optik 
dalam rekam medis berupa 
metilprednisolon intravena 4x250 
mg/hari untuk pasien dengan berat 
badan >40 kg atau 4x125 mg/hari 
untuk pasien dengan berat badan 
<=40 kg selama 3 hari dan diikuti 
metilprednisolon oral 1 
mg/KgBB/hari pada dosis awal dan 
diturunkan perlahan.  
     Tajam penglihatan yang 
digunakan adalah best-corrected 
visual acuity (BCVA) dinilai 
menggunakan Snellen chart. Tajam 
penglihatan dikatakan tetap bila tidak 
didapatkan peningkatan maupun 
penurunan setelah perawatan 1 bulan 
dibandingkan sebelum perawatan. 
Tajam penglihatan dikatakan 
meningkat bila terdapat peningkatan 
minimal satu baris pada Snellen chart 
setelah perawatan 1 bulan 
dibandingkan sebelum perawatan. 
Tajam penglihatan dikatakan 

menurun bila terdapat penurunan 
minimal satu baris pada Snellen chart 
setelah perawatan 1 bulan 
dibandingkan sebelum perawatan.  
     Pemeriksaan segmen posterior 
menilai gambaran dari diskus optik 
yaitu edema, normal atau atrofi. 
Penglihatan warna dilakukan 
pemeriksaan menggunakan tes 
ishihara. Penglihatan warna dikatakan 
tetap bila tidak didapatkan 
peningkatan maupun penurunan pada 
ishihara setelah 1 bulan perawatan 
dibandingkan sebelum perawatan. 
Penglihatan warna dikatakan 
meningkat bila terdapat peningkatan 
minimal 1 plate pada ishihara setelah 
1 bulan perawatan dibandingkan 
sebelum perawatan. Penglihatan 
warna dikatakan menurun bila 
terdapat penurunan minimal 1 plate 
pada ishihara setelah 1 bulan 
perawatan dibandingkan sebelum 
perawatan.  
     Sensitivitas kontras dilakukan 
pemeriksaan menggunakan LEA 
Number Low Contras Test 10M. 
Sensitivitas kontras dikatakan tetap 
bila tidak terdapat peningkatan 
maupun penurunan minimal 1 nilai 
kontras pada LEA number Low 
Contras Test 10M setelah 1 bulan 
perawatan dibandingkan sebelum 
perawatan. Sensitivitas kontras 
dikatakan meningkat bila terdapat 
peningkatan 1 nilai kontras pada LEA 
number Low Contras Test 10M 
setelah 1 bulan perawatan 
dibandingkan sebelum perawatan. 
Sensitivitas kontras dikatakan 
menurun bila terdapat penuruan 
minimal 1 nilai kontras LEA number 
Low Contras Test setelah 1 bulan 
perawatan dibandingkan sebelum 
perawatan.  
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     Penyebab pasien dengan neuritis 
optik rekuren dibagi menjadi 6 bagian 
yaitu diakibatkan oleh multiple 
sclerosis (MS), neuromyelitis optica 
(NMO), chronic relapsing 
inflammatory optic neuritis (CRION), 
autoimun, infeksi dan tidak diketahui. 
Penyebab neuritis optik rekuren 
didapatkan dari anamnesis, 
pemeriksaan oftalmologi, 
pemeriksaan penunjang seperti hasil 
laboratorium, CT-Scan atau MRI 
yang menegakkan penyebab neuritis 
optik rekuren. Interval rekurensi 
merupakan jarak dari serangan 
pertama ke serangan kedua dari 
neuritis optik. Riwayat pengobatan 
sebelumnya merupakan riwayat 
pengobatan steroid saat pasien 
mengalami kejadian neuritis optik 
serangan pertama.  
     Pemeriksaan lapang pandang 
menggunakan Humphrey HFA II 740 
30-2 threshold test. Pola gangguan 
lapang pandang dilihat dari hasil 
perimetri tersebut dan dilakukan 
pencatatan mean deviation. 
Pembagian usia pada penelitian ini 
berdasarkan World Health 
Organization (WHO) yaitu anak-
anak 0-10 tahun, remaja 11-19 tahun, 
dewasa 20-60 tahun dan lanjut usia 
>60 tahun. Data pada penelitian ini 
dijabarkan secara deskriptif, 
dianalisis menggunakan Microsoft 
Excel 2019 dan ditampilkan dalam 
bentuk tabel. 
  
Hasil Penelitian 
     Sejak 1 Januari 2018 hingga 31 
Desember 2020 didapatkan 473 
pasien rawat inap yang didiagnosis 
dengan neuritis optik. Pemilihan data 
dilakukan dengan seleksi melalui 
kriteria inklusi dan kriteria eksklusi 
didapatkan total 40 orang (61 mata) 

yang dimasukkan ke dalam data 
penelitian.  
 
Tabel 1. Karakteristik pasien neuritis  
optik rekuren  

Variabel Jumlah 
(Persentase) 

N = 40 
Jumlah Pasien 40 
Jumlah Mata 61 
Usia   

0-10 1 (2,5%) 
11-19 7 (17,5%) 
20-59 32 (80%) 
>60 0 (0%) 
Rerata ± SD 28 ± 10,94 
Median 28 
Rentang 5 - 54 

Jenis Kelamin  
Laki-laki 14 (35%) 
Perempuan 26 (65%) 

Lateralitas  
Unilateral 19 (47,5%) 
Bilateral 21 (52,5%) 

Penyebab  
MS 8 (20%) 
NMO 1 (2,5%) 
CRION 1 (2,5%) 
Autoimun 5 (12,5%) 
Infeksi 23 (57,5%) 
Tidak diketahui 2 (5%) 

Interval rekurensi  
1 tahun 26 (65%) 
2-5 tahun 9 (22,5%) 
6-10 tahun 4 (10%) 
> 10 tahun 1 (2,5%) 

Riwayat Pengobatan Steroid Sebelumnya 
Oral 3 (7,5%) 
Intravena 22 (55%) 
Tidak di terapi 15 (37,5%) 

      
     Karakteristik pasien neuritis optik 
rekuren pada tabel 1 terdapat rerata 
usia adalah 28 ± 10,94 tahun, median 
usia adalah 28 tahun dan rentang usia 
5-54 tahun. Usia terbanyak saat 
serangan rekuren adalah pada rentang  
usia 20-59 tahun sebanyak 32 orang 
(80%). Jenis kelamin terbanyak 
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adalah perempuan sebanyak 26 orang 
(65%).      Karakteristik pasien neuritis 
optik rekuren dapat terlihat pada tabel 
1 yang menunjukkan lateralitas lebih 
banyak bilateral sebanyak 21 orang 
(52,5%).     
     Penyebab terjadinya neuritis optik 
rekuren pada tabel 1 mayoritas 
disebabkan oleh infeksi pada 23 orang 
(57,5%). Interval rekurensi terbanyak 
terjadi dalam kurun waktu 1 tahun 
dari serangan pertama pada 26 orang 
(65%). Riwayat pengobatan steroid 
sebelumnya paling banyak pada 22 
orang (55%) dengan pengobatan 
steroid intravena.   
     Karakteritik klinis pasien neuritis 
optik rekuren pada tabel 2 didapatkan 
tajam penglihatan saat serangan 
adalah lebih dari 1/60 sampai 20/80 
pada mayoritas pasien yaitu 22 mata 
(36,1%). Pemeriksaan segmen 
posterior terbanyak didapatkan 
edema diskus pada 34 mata (55,8%). 
Manifestasi klinis lain yaitu 
penglihatan warna terbanyak 
didapatkan diskromatopsia pada 37 
mata (60,7%). 
     Karakteristik klinis pasien neuritis 
optik rekuren pada tabel 2 didapatkan 
pemeriksaan sensitivitas kontras 
sebanyak 21 mata (34,4%) tidak dapat 
dinilai karena tajam penglihatan 
pasien yang ≤3/60.  Pemeriksaan 
yang dapat dilakukan pada 
pemeriksaan sensitivitas kontras 
didapatkan penurunan sebanyak 21 
mata (34,4%). Pemeriksaan lapang 
pandang paling banyak ditemukan 
defek lapang pandang diffuse visual 
field loss sebanyak 12 mata (19,8%) 
dan mean deviation >12 dB sebanyak 
15 mata (24,6%).  
     
 

Tabel 2. Karakteristik klinis pasien 
neuritis optik rekuren   

Variabel Jumlah 
(Persentase) 

N = 61 
Visus   

NLP 4 (6,6%) 
LP 1 (1,6%) 
1/300 5 (8,2%) 
1/60 11 (18%) 
>1/60 - 20/80 22 (36,1%) 
20/60 - 20/30 10 (16,4%) 
>20/25 8 (13,1%) 

Segmen posterior  
Normal 6 (9,8%) 
Edema diskus optik 34 (55,8%) 
Atrofi diskus optik 21 (34,4%) 

Penglihatan warna  
Normal 3 (4,9 %) 
Diskromatopsia 37 (60,7%) 
N/A* 21 (34,4%) 

Sensitivitas kontras  
Normal 19 (31,2%) 
Menurun 21 (34,4%) 
N/A* 21 (34,4%) 

Lapang Pandang  
Defek Lapang Pandang 

Diffuse visual field loss  12 (19,8%) 
Cecocentral defect  3 (4,9%) 
Arcuate defect  9 (14,7%) 
Altitudinal defect 4 (6,6%) 
Hemianopia defect  3 (4,9%) 
Dalam batas normal  9 (14,7%) 
Tidak ada data 21 (34,4%) 

Mean Deviation  
<-6dB  15 (24,6%) 
-6 hingga -12 dB  13 (21,3%) 
>-12 dB  12 (19,8%) 
Tidak ada data  21 (34,4%) 

Keterangan : *N/A: Pemeriksaan tidak 
dilakukan / sulit dinilai karena tajam 
penglihatan ≤ 3/60   
      
     Karakteristik klinis pasien neuritis 
optik rekuren pasca pengobatan 1 
bulan dengan metilprednisolon 
itravena pada tabel 3 didapatkan 
tajam penglihatan mengalami 
peningkatan dibandingkan sebelum 
perawatan pada 42 mata (68,9%). 
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Penglihatan warna mengalami 
peningkatan setelah perawatan 1 
bulan dibandingkan sebelum 
perawatan pada 40 mata (65,6%). 
Pemeriksaan sensitivitas kontras pada 
34 mata (55,7%) tidak mengalami 
peningkatan maupun penurunan 
setelah perawatan 1 bulan 
dibandingkan sebelum perawatan. 
  
Tabel 3. Karakteristik klinis pasien 
neuritis optik rekuren pasca 
pengobatan 1 bulan dengan 
metilprednisolon intravena 
Variabel Jumlah 

(Persentase) 
N = 61 

Tajam Penglihatan 
Peningkatan 42 (68,9%) 
Tetap 19 (31,1%) 
Penurunan 0 (0%) 

Penglihatan Warna  
Peningkatan 40 (65,6%) 
Tetap 21 (35,4%) 
Penurunan 0 (0%) 

Sensitivitas Kontras  
Peningkatan 27 (44,3%) 
Tetap 34 (55,7%) 
Penurunan 0 (0%) 

      
   
Diskusi 
     Neuritis optik merupakan suatu 
peradangan pada saraf optik dengan 
penurunan tajam penglihatan, nyeri 
periorbital, penurunan penglihatan 
warna dan terdapat RAPD. Penelitian 
Lin-Chung dkk mengatakan insidensi 
neuritis optik di Jepang adalah 1,62 
kasus per 100.000 person-years. 
Penelitian ONTT mengatakan 
neuritis optik memiliki risiko 
rekurensi yaitu 28% dalam 5 tahun 
dan 35% dalam 10 tahun.  .1–3  
     Pasien neuritis optik rekuren di RS 
Mata Cicendo sejak 1 Januari 2018 
hingga 31 Desember 2020 berjumlah 
40 pasien (61 mata). Rentang usia 

terbanyak terdapat di usia 20-59 tahun 
sebanyak 32 pasien (80%) dengan 
median usia adalah 28 tahun. 
Penelitian lain oleh Arzani dkk 
median usia pasien neuritis optik 
rekuren adalah 31,7 ± 9,8 tahun. 
Kyung Ah dkk menyebutkan rerata 
usia dari pasien neuritis optik rekuren 
adalah 41±13 tahun, namun neuritis 
optik dapat muncul di berbagai usia. 
Pasien neuritis optik rekuren pada 
penelitian ini terjadi lebih banyak 
pada perempuan sebanyak 26 pasien 
(65%). Hasil ini sejalan dengan hasil 
penelitian oleh Arzani dkk didapatkan 
perbandingan perempuan dan laki-
laki adalah 2,6:1. Penelitian Kyung 
Ah dkk juga menyebutkan bahwa 
64% adalah perempuan.2,4,9 
     Penelitian ini didapatkan kasus 
bilateral lebih banyak dibandingkan 
unilateral dengan jumlah 21 pasien 
(52,5%). Penelitian lain menyatakan 
sebaliknya yaitu oleh Yi Du dkk 
pasien neuritis optik rekuren 
unilateral (26 pasien) lebih banyak 
dibandingkan neuritis optik rekuren 
bilateral (6 pasien). Asli dkk juga 
menyebutkan hal yang sama yaitu 
neuritis optik rekuren unilateral (47 
pasien ) lebih banyak dibandingkan 
neuritis optik rekuren bilateral (15 
pasien). Perbedaan ini disebabkan 
karena etiologi neuritis optik rekuren 
tersebut. Penelitian Asli dkk pasien 
dengan neuritis optik rekuren 
unilateral sebagian besar diakibatkan 
dari proses demyelinasi yaitu MS. 
Neuritis optik rekuren bilateral 
sebagian besar disebabkan oleh 
kelainan sistemik seperti infeksi. 
Penelitian oleh Asli dkk menyebutkan 
15 dari 23 pasien dengan neuritis 
optik bilateral mengalami rekurensi , 
13 dari 15 pasien tersebutkan 
disebabkan oleh vaskulitis. Penyebab 
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optik neuritis rekuren pada penelitan 
ini yang yang paling banyak adalah 
infeksi 23 pasien (57,5%). Hasil ini 
menunjukkan kesesuaian antara 
penelitian Arzani dkk dengan 
penelitian ini yaitu optik neuritis 
rekuren bilateral disebabkan paling 
sering oleh infeksi.5,10,11    
     Interval rekurensi pada penelitian 
ini yang paling banyak adalah 1 tahun 
setelah serangan pertama (26 pasien / 
65%). Hasil ini sesuai dengan 
penelitian Kyung Ah dkk yang 
menyebutkan tingkat kekambuhan 
paling tinggi pada 1 tahun setelah 
serangan neuritis optik. Penelitian 
Kyung Ah dkk menunjukkan hasil 
perkiraan insiden kekambuhan pada 
neuritis optik adalah 26% pada 1 
tahun, 33% pada 3 tahun, 37% pada 5 
tahun dan 50% pada 10 tahun setelah 
episode pertama neuritis optik. 
Kyung Ah dkk juga mengatakan jika 
tidak terdapat rekurensi pada 1 tahun 
setelah serangan maka probabilitias 
bebas rekurensi dapat terjadi hingga 
72%.6,8,12 
     Sebanyak 22 pasien (55%) neuritis 
optik rekuren memiliki riwayat 
pengobatan steroid sebelumnya yaitu 
metilprednisolon intravena. Hasil ini 
berbeda dengan studi lain yaitu 
ONTT mengatakan bahwa oral 
prednison (dosis 1mg/kgbb/hari)  
dapat meningkatkan risiko rekurensi 
pada neuritis optik. Alasan oral 
prednison meningkatkan risiko 
rekurensi pada neuritis optik tidak 
dijelaskan pada penelitian ONTT. 
Penelitan lain oleh Yi Du dkk 
mengatakaan bahwa pasien dengan 
neuritis optik idiopatik yang 
mendapatkan oral prednison dosis 
rendah (≤100 mg/hari) memiliki 
risiko rekurensi lebih tinggi 
dibandingkan yang menerima dosis 

lebih tinggi (>100 mg/hari). Butgereit 
dkk mengklasifikasikan terapi 
glukokortikoid berdasarkan dosis dan 
mekanismenya yaitu efek genomik 
saat dosis prednison ≤100mg/hari 
dan efek non-genomik saat dosis 
prednison >100 mg/hari. 
Glukokortikoid dosis tinggi 
menunjukkan efek non-genomik 
melalui reaksi dengan protein 
molekul kecil sistosol dan reseptor 
membran/nukleus yang akan 
mempengaruhi jalur transduksi 
inflamasi. Penelitian lebih lanjut 
diperlukan mengenai efek non-
genomik terhadap risiko rekurensi 
pada neuritis optik.8,10,13  
     Etiologi terbanyak neuritis optik 
rekuren pada penelitian ini adalah 
infeksi sebanyak 23 mata (57,5%) 
terdiri dari infeksi CMV (8 pasien), 
toxoplasma (8 pasien), tuberkulosis 
(3 pasien), HSV (3 pasien) dan rubella 
(1 pasien). Malik dkk menyebutkan 
bahwa neuritis optik atipikal diterapi 
menggunakan kortikosteroid dan 
terapi etiologi infeksi terkait agar 
tidak mengalami perburukkan. Sarkar 
dkk menyebutkan bahwa neuritis 
optik yang diakibatkan dari infeksi 
dapat diakibatkan dari papilitis 
CMV(4-14%), acute retinal necrosis 
yang dapat disebabkan oleh virus 
varisela zoster atau virus herpes 
simplek (11-57%) atau cat scratch 
disease akibat Bartonella henselae (5-
10%). Pemeriksaan neuritis optik 
atipikal sebaiknya meliputi 
pemeriksaan virus varisela, virus 
herpes simpleks dan bartonella 
henselae untuk mengetahui etiologi 
infeksi lainnya.14–16   
     Tajam penglihatan pada pasien 
dengan neuritis optik rekuren di 
penelitian ini adalah >1/60 - 20/80 
sebanyak 22 mata (36,1%). Hasil ini 
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sejalan dengan penelitian Paudel dkk 
bahwa tajam penglihatan saat 
serangan <3/60 sebanyak 17 pasien 
(43%). Hasil ini berbeda dengan 
penelitian Yi Du dkk yang 
menyebutkan gangguan tajam 
penglihatan lebih buruk yaitu 2.40 
logmar atau setara 1/300 pada pasien 
dengan neuritis optik rekuren. Hal ini 
disebabkan karena terjadi edema 
diskus optik lebih banyak terjadi pada 
penelitian ini (34 mata / 55,8%) dan 
penelitian Paudel dkk sehingga 
mempengaruhi tajam penglihatan (30 
pasien / 75%). Tajam penglihatan 
setelah 1 bulan pada penelitian ini 
didapatkan peningkatan (42 mata / 
68,9%). Hasil ini sesuai dengan 
penelitan Paudel dkk. tajam 
penglihatan saat awal serangan 
rekuren yang paling banyak adalah 
tajam penglihatan <3/60 sebanyak 17 
mata (43%), setelah 1 bulan terlihat 
peningkatan tajam penglihatan yaitu 
6/6-6/18 sebanyak 28 kasus 
(70%).8,10,17  
     Pasien neuritis optik memiliki 
gejala penurunan senstivitas kontras 
dan penglihatan warna yang lebih 
buruk dibandingkan dengan 
penurunan tajam penglihatan. 
Penurunan penglihatan warna adalah 
lesi pada akson sel ganglion yang 
dimana di dalamnya terdapat sel 
kerucut yang berfungsi untuk 
penglihatan warna. Penurunan 
sensitivitas kontras adalah lesi pada 
akson sel ganglion yang 
mempengaruhi penglihatan 
kontras.1,18,19  
     Pemeriksaan penglihatan warna 
saat serangan pada pasien neuritis 
optik rekuren di peneilitian ini 
terdapat diskromatopsia (37 mata / 
60,6%). Sesuai dengan penelitian 
Paudel dkk mengatakan bahwa saat 

serangan pada neuritis optik rekuren 
terdapat kelainan pada penglihatan 
warna (26 pasien / 50%). Penglihatan 
warna pada penelitian ini terdapat 
peningkatan setelah 1 bulan 
perawatan sebanyak 40 mata 
(65,5%).12,13,17,   
     Pemeriksaan sensitivitas kontras 
saat serangan pada pasien neuritis 
optik rekuren pada penelitan ini 
terdapat penurunan sensitivitas 
kontras (21 mata / 34,4%). Sesuai 
dengan penelitan Paudel dkk 
mengalami penurunan sentivitas 
kontras ( 21 kasus / 52,5%). 
Pemeriksaan sensitivitas kontras pada 
penelitian ini setelah 1 bulan 
pengobatan metilprednisolon 
intravena tidak didapatkan penurunan 
maupun peniningkatan yaitu 34 mata 
(55,7%).10,13,17 
     Penelitian oleh Paudel dkk. juga 
menyebutkan defek lapang pandang 
pada pasien dengan neuritis optik 
sebanyak 13 kasus (33%) tidak dapat 
dilakukan pemeriksaan lapang 
pandang karena tajam penglihatan 
yang buruk. Pemeriksaan lapang 
pandangan lain yang dapat dilakukan 
yaitu 30% terdapat perluasan dari 
bintik buta, 15% terdapat 
penyempitan lapang pandang, 2% 
terdapat sentral skotoma dan 2% 
dalam batas normal. Defek lapang 
pandang pada penelitian ini 
didapatkan defek lapang pandang luas 
sebanyak 14 mata (22,9%) diikuti 
dengan defek arkuata pada 12 kasus 
(19,7%). Pemeriksaan mean 
deviation pada peneltian ini sebanyak 
25 kasus (40,9%). Penelitian lain oleh 
Hideto dkk membandingkan defek 
lapang pandang pada pasien NMO 
dan MS didapatkan pada pasien 
dengan MS memiliki skotoma sentral 
pada 90% kasus namun pada kasus 
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NMO hanya 53% kasus yang 
memiliki sentral skotoma. Gambaran 
defek lapang pandang pada NMO 
yang paling sering adalah altitudinal 
hemianopia.13,17,20  
     Keterbatasan pada penelitian ini 
adalah tidak semua pasien dilakukan 
pemeriksaan lapang pandang 
(Humphrey HFA II 740 30-2 
threshold test) ulang setelah 
pemberian metilprednisolon 
intravena 1 bulan dan beberapa pasien 
tidak dilakukan pemeriksaan 
penunjang untuk menegakkan 
etiologi penyebab dari neuritis optik 
rekuren. Saran diperlukan dilakukan 
pemeriksaan lapang pandang 
(Humphrey HFA II 740 30-2 
threshold test)  ulang setelah 
perawatan 1 bulan untuk melihat 
resolusi defek lapang pandang dan 
pemeriksaan penunjang untuk 
menegakkan penyebab etiologi. 
 
Kesimpulan 
     Karakteristik pasien neuritis optik 
rekuren muncul lebih banyak pada 
perempuan dengan median usia 28 
tahun. Penyebab paling sering dari 
neuritis optik rekuren pada penelitian 
ini adalah infeksi dan interval 
rekurensi muncul dalam kurun waktu 
1 tahun. Peningkatan tajam 
penglihatan dan pemeriksaan warna 
didapatkan pada pasien neuritis optik 
setelah pengobatan dengan injeksi 
steroid intravena. 
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