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Delfitri Lutfi, Heru Prasetiyono, Rozalina Loebis, Gatot Suhartono, Diany Yogiantoro
Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine Airlangga University/Dr. Soetomo General Hospital, Surabaya

ABSTRACT

A rare case of bilateral optic neuritis in 10 years old boy due to Multiple Sclerosis. A 10 years old boy suffered from sudden blurred 
vision on both eyes since 3 days before hospitalized. He also complained of acute periodically headache and pain on eye movement 
to all gaze. Visual acuity was one meter finger counting on both eyes. The eyes also have nystagmus. Pupillary examination showed 
bilateral midriatic pupil, decrease of direct light reflex, negative consensual light reflex, and negative RAPD. Fundal examination 
revealed bilateral optic disc swelling with splinter haemorrhage. Humphrey examination showed central scotoma on both eyes due to 
optic neuritis. MRI showed an active plaque lies below left thalamus suggest to Multiple Sclerosis lesion and thickening of both optic 
nerves which suggest to retrobulbar optic neuritis. Intravenous high dose methyl prednisolone was given immediately after consulting 
to neurologic and pediatric department. After one day of therapy, the patient's headache and pain on eye movement dissapeared. There 
was improvement on visual acuity. After 7 days of therapy, intravenous corticosteroid was stopped. Visual acuity became 6/6 on the 
right eye and 6/30 on the left eye. There was also decreasing of optic disc swelling. After 2 weeks, left eye visual acuity became 6/6. 
Bilateral optic neuritis could be one of Multiple Sclerosis signs especially in children. Treatment with intravenous methyl prednisolone 
should be considered in patient with acute optic neuritis because this treatment can lead to rapid recovery of visual function and other 
complaint. Further ophthalmology and neurology observation need to evaluate clinical relapsing-remitting Multiple Sclerosis.
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PENDAHULUAN

Multiple Sclerosis merupakan penyakit demyelinasi 
idiopatik dan berulang yang melibatkan substantia alba 
pada sistem saraf pusat. Penyakit ini menyerang selubung 
myelin akson. Kerusakan pada selubung myelin akson ini 
menyebabkan terganggunya hubungan antar akson dalam 
susunan saraf pusat pada otak dan chorda spinalis.1,2

Prevalensi Multiple Sclerosis di Amerika Serikat 
berkisar antara 6–177 per 100.000 orang. Sedangkan di 
negara-negara Asia dan Afrika penyakit ini relatif jarang 
didapatkan. Multiple Sclerosis lebih sering didapatkan pada 
perempuan dibandingkan laki-laki (2:1). Penyakit ini relatif 
jarang terjadi pada anak-anak dengan usia kurang dari 
10 tahun dan paling sering didapatkan pada usia dewasa 
muda (25–40 tahun). Pada mata, Multiple Sclerosis paling 

sering memberikan gejala neuritis optik dimana insiden 
terjadinya mencapai 90%.2,3,4

Multiple Sclerosis merupakan suatu penyakit yang 
menyerang substantia alba pada sistem saraf pusat. Proses 
patologis yang utama adalah terjadinya demyelinasi pada 
serabut myelin akson. Walaupun begitu dapat juga terjadi 
kerusakan daripada akson itu sendiri. Kerusakan myelin 
berhubungan dengan proses infiltrasi sel mononuklear 
perivaskular lokal diikuti terjadinya kerusakan myelin 
yang disebabkan makrofag. Pada tahap selanjutnya secara 
khas terjadi proliferasi astrosit yang disertai terbentuknya 
jaringan fibroglial.1,3

Oleh karena kemampuannya untuk merusak substantia 
alba dimana pun letaknya pada sistem saraf pusat, terdapat 
berbagai macam variasi abnormalitas motorik okular, 
dimana tak satupun gejala Multiple Sclerosis yang khas atau 
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patognomonis. Gejala yang muncul pada Multiple Sclerosis 
dapat berupa gejala okular maupun non okular.1,3 

Lesi sklerotik yang terbentuk akan tampak menyerupai 
gambaran beberapa plak pada permukaan otak. Gambaran 
tersebut biasanya terletak pada substansia alba yang terdapat 
pada batas ventricular, n. II, kiasma n. II, corpus callosum, 
korda spinalis, batang otak, dan pedunkel serebellar.3

Patofisiologi Multiple Sclerosis yang pasti sampai saat 
ini masih belum jelas penyebabnya. Kemungkinan pemicu 
serangan Multiple Sclerosis berhubungan dengan faktor 
imun, infeksi, trauma, stress, kelelahan, peningkatan suhu 
tubuh, reaksi abnormal dari obat atau vaksinasi, dan faktor-
faktor herediter.3,5

LAPORAN KASUS

Penderita mengeluh penglihatan kedua mata kabur 
secara mendadak sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit 
terutama pada mata kiri. Penglihatan kedua mata dirasakan 
menjadi lebih gelap mulai 1 hari sebelum masuk rumah 
sakit.

Penderita juga mengeluhkan sakit kepala dan nyeri di 
sekitar kedua mata hilang timbul yang sering kali dipicu 
oleh keramaian. Keluhan nyeri mata timbul bersamaan 
dengan kaburnya penglihatan penderita. Tidak didapatkan 
keluhan penglihatan dobel, mual, dan muntah.

Saat penderita berusia 2 tahun, menderita luka bakar 
karena terkena minyak goreng yang panas pada anggota 
tubuh bagian atas dan kepala serta kepala sisi kiri. Setelah 
kecelakaan ini kedua mata penderita tidak didapatkan 
adanya keluhan. Penderita menjalani 2 kali operasi tangan 
karena luka parut. Penderita juga menjalani fisioterapi 
sampai usia 7 tahun. Pada rentan waktu ini penderita tidak 
pernah merasakan keluhan pada kedua mata.

Penderita tampak sakit sedang dan didapatkan keluhan 
susah buang air besar sebelumnya.

Visus ODS 1/60 dengan nistagmus pada kedua mata. 
Pada pemeriksaan pupil kedua mata tampak midmidriasis 
(Ø 6 mm), reflek cahaya langsung menurun, reflek 
konsensual negatif, dan RAPD tidak bisa dievaluasi 
dikarenakan pupil yang midmidriasis. Tekanan bola mata 
dalam batas normal. 

  
Gambar 1. Papil N.II batas kabur, warna hiperemi, dengan 

perdarahan peripapil. Gerakan Bola Mata (penderita 
kurang kooperatif dan terasa nyeri).

Laboratorium darah (16 Maret 2011): Darah lengkap, 
fungsi ginjal, dan fungsi hati dalam batas normal. Humphrey 
Perimetri (18 Maret 2011) Didapatkan OD Scotoma 
Sentral dan OS Abnormally High Sensitivity. MRI kepala 
(18 Maret 2011).

Gambar 2. Lesi Multiple Sclerosis, masih tampak sebagai 
plak aktif di thalamus kiri. Penebalan nervus II di 
retrobulbar kanan dan kiri.

HASIL

Metil prednisolon dosis tinggi intravena segera 
diberikan saat pasien MRS. Satu hari setelah terapi, 
didapatkan perbaikan pada tajam penglihatan. Sakit kepala 
dan nyeri pergerakan mata juga menghilang. Terapi masih 
dilanjutkan hingga 7 hari dengan dilakukan tappering off 
dosis metil prednisolon setelah hari ke-3. Setelah hari ke-7, 
terapi kortikosteroid intravena dihentikan. Evaluasi setelah 
terapi, VOD 6/6 dan VOS 6/30. Didapatkan pula perbaikan 
pada derajat edema papil. 

Visus OD 6/6 dan OS 6/8,5 dengan nistagmus 
berkurang. Pasien lebih kooperatif sehingga bisa dievaluasi 
Internuclear Ophthalmoplegi (INO) yang tampak pada 
saat melihat ke kanan dan kiri yaitu limitasi pada mata 
yang adduksi dengan nistagmus horisontal pada mata yang 
abduksi. Pada pasien ini didapatkan INO positif kedua 
mata. Pada pemeriksaan pupil kedua mata tampak Ø 3 mm, 
reflek cahaya langsung positif, reflek konsensual positif, 
dan RAPD negatif. Pada funduskopi didapatkan edema 
papil berkurang. 

Pasien dipulangkan dan kontrol ke poli mata dan poli 
neurologi untuk observasi. Pada saat kontrol 1 minggu 
kemudian, didapatkan perbaikan VOS dengan koreksi 
6/8,5. Pada saat kontrol 2 minggu kemudian VOS dengan 
koreksi 6/6 dan edema papil membaik.

DISKUSI 

Penderita adalah anak laki-laki berumur 10 tahun. 
Didapatkan keluhan penglihatan kedua mata mendadak 
kabur. Selain itu juga didapatkan keluhan nyeri sekitar mata 
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hingga kepala yang hilang timbul yang sering kali dipicu 
oleh keramaian. Gejala pada mata umumnya merupakan 
bagian dari gambaran klinis Multiple Sclerosis. Keluhan 
pertama penderita Multiple Sclerosis biasanya adalah 
penglihatan kabur disertai nyeri pergerakan bola mata. Hal 
ini berhubungan dengan terjadinya neuritis optik (terutama 
neuritis retrobulbar).1,3 

Gejala awal lainnya adalah diplopia dan terjadinya 
Internuclear Ophthalmoplegi (INO). Hal ini disebabkan 
lesi pada fasikulus longitudinal medial sehingga timbul 
paresis yang saccadic pada m. rectus medial ipsilateral 
untuk berkonjugasi ke arah lateral sehingga timbul diplopia 
saat melihat ke lateral (abduksi). Lesi fasikulus longitudinal 
medial pada Multiple Sclerosis umumnya bilateral.1,3 Pada 
pasien ini tidak didapatkan keluhan diplopia pada fase akut. 
Hal ini disebabkan penderita tidak ingin menggerakkan 
bola mata dikarenakan nyeri akibat neuritis optik. Namun 
pada pasien ini didapatkan Internuclear Ophthalmoplegi 
(INO) yang masih tampak jelas setelah terapi dan melewati 
fase akut.

Penderita pernah menderita luka bakar karena terkena 
minyak goreng yang panas pada anggota tubuh bagian atas 
dan kepala serta kepala sisi kiri. Patofisiologi Multiple 
Sclerosis sampai saat ini masih belum jelas. Kemungkinan 
pemicu serangan Multiple Sclerosis berhubungan dengan 
faktor imun, infeksi, trauma, stress, kelelahan, peningkatan 
suhu tubuh, reaksi abnormal dari obat atau vaksinasi, dan 
faktor-faktor herediter.3,5 Kemungkinan bahwa faktor 
trauma ini berperan dalam timbulnya neuritis optik 
dikarenakan aktifnya lesi Multiple Sclerosis pada usia muda 
masih belum bisa dipastikan.

Pada pemeriksaan didapatkan VODS 1/60 dengan 
nistagmus kedua mata. Pemeriksaan pupil kedua mata 
didapatkan midmidriasis, reflek cahaya langsung menurun, 
reflek konsensual negatif, dan RAPD tidak bisa dievaluasi 
dikarenakan pupil midmidriasis. Funduskopi didapatkan 
edema papil n.II dengan perdarahan peripapil. Pemeriksaan 
gerakan bola mata sulit dievaluasi karena penderita merasa 
nyeri. Gejala yang muncul pada Multiple Sclerosis dapat 
berupa gejala okular maupun non okular. Gejala okular 
umum adalah neuritis optik (biasanya retrobulbar), 
Internuclear Ophthalmoplegi, dan nistagmus.1,3,4 Dua 
diantara tiga gejala umum terjadi pada pasien ini. 
Internuclear Ophthalmoplegi (INO) tidak bisa dievaluasi 
pada saat pasien pertama datang karena pasien nyeri saat 
melirik ke kanan kiri dan tidak kooperatif. Namun dalam 
pemeriksaan setelah terapi kortikosteroid, INO terlihat 
positif pada kedua mata. Gejala okular yang tidak umum 
yaitu skew deviation, kelumpuhan saraf motorik okular, 
dan hemianopia. Sedangkan gejala okular yang jarang yaitu 
uveitis intermediat dan periflebitis retina.1,3 Pada pasien ini 
tidak didapatkan gejala okular lainnya. 

Gejala non okular yang umum adalah disfungsi serebral 
(ataksia, disartria, intention tremor, truncal atau head 
titubation, dan dismetria), gejala motorik (kelemahan 
ekstremitas, kelemahan fasial, hemiparesis, atau paraplegia), 
gejala sensorik (parestesis wajah atau tubuh, Lhermitte’s 

sign, dan nyeri), perubahan mental (instabilitas emosi, 
depresi, peka, lelah, euforia, atau dementia), serta gangguan 
sphincter (disfungsi kandung kemih atau usus besar).1,3 
Pada pasien ini hanya terdapat keluhan susah buang air 
besar sebelumnya.

Pemeriksaan laboratorium saat pasien MRS yang 
meliputi darah lengkap, fungsi ginjal, dan funsi hati 
didapatkan dalam batas normal. Namun belum dilakukan 
pemeriksaan immunoglobulin dan cairan serebrospinal. 
Sampai saat ini belum ada pemeriksaan laboratorium 
yang dapat menegakkan diagnosis Multiple Sclerosis. 
Pemeriksaan cairan serebrospinal (CSF) pada penderita 
Multiple Sclerosis didapatkan abnormal lebih dari 90%. 
Umumnya didapatkan IgG yang meningkat, IgG/indeks 
albumin yang meningkat, dan adanya oligoclonal IgG 
band. Namun tidak satupun penemuan ini spesifik untuk 
penyakit demyelinasi.3

Pemeriksaan MRI pada pasien ini menunjukkan adanya 
plak aktif di thalamus kiri yang mengarah pada lesi Multiple 
Sclerosis dan penebalan n.II yang mengarah pada neuritis 
optik (retrobulbar) kanan dan kiri. MRI dapat menunjukkan 
lesi Multiple Sclerosis pada 85–95% penderita dengan 
Multiple Sclerosis yang secara klinis nyata dan 66–76% 
pada penderita dengan kecurigaan Multiple Sclerosis. MRI 
scan dengan fluid attenuated inversion recovery (FLAIR) 
beruntun dan infus gadolinium merupakan neuroimaging 
pilihan untuk Multiple Sclerosis. Pemeriksaan ini sensitif 
mengidentifikasi plak pada substantia alba sistem saraf 
pusat dan jauh lebih baik daripada CT-Scan untuk melihat 
fossa posterior dan korda spinalis. Plak demyelinasi akut 
dapat disoroti dengan godolinium pada scan T1-weighted. 
Lesi aktif akan enhance dengan pemberian gadolinium-
DPTA (diethylenetriamine pentaacetic acid).1,3 

Humphrey perimetry menunjukkan gambaran OD 
scotoma sentral dan OS Abnormally High Sensitivity. 
Kiasma n.II, traktus optikus, dan radiatio optika sering kali 
terlibat secara patologis dengan lesi Multiple Sclerosis. 
Defek lapang pandangan kiasmal maupun retrokiasmal 
muncul sekitar 13,2% dari para penderita Multiple Sclerosis 
yang terlibat dalam Optic Neuritis Treatment Trial (ONTT) 
setelah 1 tahun follow up. Defek lapang pandangan dapat 
berupa homonim ataupun bitemporal yang umumnya 
mengikuti perjalanan penyembuhan yang sama dengan 
yang terlihat pada neuritis optik.3

Penderita didiagnosis dengan ODS neuritis optik 
(retrobulbar) disebabkan lesi Multiple Sclerosis aktif. 
Sampai saat ini belum ada pemeriksaan laboratorium 
yang dapat menegakkan diagnosis Multiple Sclerosis, 
sehingga Multiple Sclerosis masih merupakan diagnosis 
klinis.5,3 Kriteria McDonald untuk diagnosis Multiple 
Sclerosis menggunakan data klinis, termasuk diantaranya 
pemeriksaan MRI dan CSF. Multiple Sclerosis dapat 
didiagnosis berdasarkan 2 atau lebih serangan yang khas 
dengan bukti klinis yang obyektif sebanyak 2 lesi atau 
lebih. Dapat juga, 2 serangan dan 1 lesi klinis yang obyektif 
(hasil temuan pemeriksaan fisik objektif seperti RAPD atau 
oftalmoplegi internuklear) atau 1 serangan dan 2 lesi klinis 
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obyektif dikombinasikan dengan kelainan MRI dan atau 
CSF yang dapat mengarah pada diagnosis pasti Multiple 
Sclerosis.3

Terapi yang diberikan metil prednisolon dosis tinggi 
intravena. Setelah terapi satu hari, penderita tidak lagi 
mengeluh nyeri sekitar mata dan kepala diikuti perbaikan 
tajam penglihatan kedua mata. Setelah 7 hari dengan 
dilakukan tappering off dosis metil prednisolon didapatkan 
perbaikan tajam penglihatan dan edema papil.

Sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan 
Multiple Sclerosis. Seperti penatalaksanaan neuritis 
optik, kortikosteroid dosis tinggi sering kali digunakan 
dalam pengobatan Multiple Sclerosis eksaserbasi akut, 
namun belum ada bukti yang menunjukkan perbaikan 
yang terus-menerus atau peningkatan prognosis. Agen 
immunosuppresant dan imunomodulating dapat berguna 
dalam pengobatan jangka panjang.3 Penelitian menunjukkan 
pemberian kortikosteroid mempercepat perbaikan visus, 
namun hasil visual tidak berbeda jauh dengan penderita 
yang diberikan plasebo. Metil prednisolon intravena 
mengurangi 50 % insiden episode neurologis yang seiring 
dengan perkembangan Multiple Sclerosis dibandingkan 
dengan para penderita yang hanya memperoleh plasebo. 
Keuntungan pemberian metil prednisolon intravena yang 
jelas terlihat lebih banyak pada penderita dengan lesi 
substantia alba yang multipel pada hasil MRI otak.3 

KESIMPULAN

Kasus ini merupakan suatu kasus yang sangat jarang 
mengingat Multiple Sclerosis umumnya terjadi pada 
perempuan dan pada usia 15–40 tahun. Neuritis optik 
bilateral merupakan salah satu tanda Multiple Sclerosis 
terutama pada anak-anak. Terapi dengan metil prednisolon 
intravena bisa dilakukan pada pasien dengan neuritis optik 
akut karena terapi ini mempercepat perbaikan visus dan 
keluhan lain. Pengenalan penyakit ini kepada orang tua 
penderita sangatlah penting untuk penatalaksanaan yang 
lebih lanjut. Observasi neurologis dan mata diperlukan 
pada pasien ini untuk mengevaluasi relaps dari Multiple 
Sclerosis.
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