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GANGGUAN PENGLIHATAN PADA ANAK
KARENA AMBLIOPIA DAN PENANGANANNYA
DEFINISI
Ambliopia berasal dari bahasa Yunani, yang berarti penglihatan
yang tumpul atau pudar (amblus = pudar, ops= mata) (Wright et al,
1995; Mittelman, 2003).
Amblyopia adalah berkurangnya visus atau tajam penglihatan
unilateral (satu mata) bisa juga bilateral (dua mata) walaupun sudah
dengan koreksi terbaik tanpa ditemukannya kelainan struktur pada
mata atau lintasan visual bagian belakang. Hal ini merupakan akibat
pengalaman visual yang abnormal pada masa lalu (masa
perkembangan visual) penyebabnya adalah strabismus atau mata
juling, anisometropia atau bilateral ametrop yang tinggi, serta
ambliopia exanopsia. Penurunan tajam penglihatan mungkin sangat
ringan sehingga sulit dideteksi atau sedemikian parah sehingga tidak
mampu membedakan bentuk walaupun masih bisa melihat cahaya
(Folk, 1980; Duane, 1987; Rabinowicz, 1987; Wright et al, 1995)

EPIDEMIOLOGI
Ambliopia merupakan suatu masalah kesehatan masyarakat
yang penting oleh karena menyebabkan penderitaan seumur hidup.
Usaha-usaha untuk mengatasinya memerlukan biaya yang besar,
kedisiplinan yang tinggi baik pasien maupun dokternya, dan
membutuhkan waktu yang panjang. Studi mengenai insidens dan
prevalensi secara khusus jarang dilakukan. Insidens dan prevalensi
ambliopia pada anak-anak di Amerika berkisar 1% hingga 5%,
tergantung pada populasi yang diteliti dan kriteria definisi ambliopia
yang dipakai (AAO, Sect 6, 2004; AAO, Sect 13, 2004; Kemper et al,
2006).
India yang memiliki banyak masalah kesehatan mata,
memperkirakan bahwa prevalensi ambliopia adalah sebesar 4,3%. Di
Indonesia, prevalensi ambliopia pada murid-murid kelas I SD di
Kotamadya Bandung pada tahun 1989 adalah sebesar 1,56%
(Sastraprawira, 1989). Pada tahun 2002, hasil penelitian mengenai
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ambliopia di Yogyakarta, didapatkan insidensi ambliopia pada anakanak SD di perkotaan adalah sebesar 0,25%, sedangkan di daerah
pedesaan sebesar 0,20% (Suhardjo et al, 2002). Penyebab ambliopia
terbanyak pada studi tersebut adalah anisometropia yaitu sebesar
44,4%. Sedangkan penelitian tentang ambliopia pada 54.260 anak SD
di 13 kecamatan DIY pada tahun 2005 dengan menggunakan kriteria
ambliopia yaitu visus dengan koreksi terbaik ≤ 20/30, dan terdapat
paling sedikit perbedaan pembacaan 2 baris Optotipe Snellen antara
mata kanan dan kiri, menggunakan teknik crowding phenomenon,
neutral density filter, dan tidak ditemukannya kelainan organik,
ternyata hanya menemukan prevalensi ambliopia sebesar 0,35%
(Triyanto, 2006).

FISIOLOGI PERKEMBANGAN PENGLIHATAN
Untuk memahami ambliopia, kita perlu memahami tentang :
1.

Perkembangan Penglihatan Monokular (Menggunakan Satu
Mata)

Pada saat lahir, tajam penglihatan berkisar antara gerakan tangan
sampai hitung jari. Hal ini karena pusat penglihatan di otak yang
meliputi nukleus genikulatum lateral dan korteks striata belum
matang. Setelah umur 4-6 minggu, fiksasi bintik kuning atau fovea
sentral timbul dengan pursuit halus yang akurat. Pada umur 6 bulan
respon terhadap stimulus optokinetik timbul. Perkembangan
penglihatan yang cepat terjadi pada 2-3 bulan pertama yang dikenal
sebagai periode kritis perkembangan penglihatan. Tajam penglihatan
meningkat lebih lambat setelah periode kritis dan pada saat berumur 3
tahun mencapai 20/30 (Wright et al; 1995; Xie et al,2007).
2.

Perkembangan Penglihatan Binokular (Penglihatan dengan
Dua Mata Bersamaan)

Perkembangan penglihatan binokular terjadi bersamaan dengan
meningkatnya penglihatan monokular. Kedua saraf dari mata kanan
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dan kiri akan bergabung memberikan penglihatan binokular
(penglihatan tunggal dua mata). Di korteks striata jalur aferen kanan
dan kiri berhubungan dengan sel-sel korteks binokular yang
mempunyai respon terhadap stimuli kedua mata, dan sel-sel korteks
monokular yang bereaksi terhadap rangsangan hanya satu mata. Kirakira 70% sel-sel di korteks striata adalah sel-sel binokular. Sel-sel
tersebut berhubungan dengan saraf di otak yang menghasilkan
penglihatan tunggal binokular dan stereopsis (penglihatan tiga
dimensi). Fusi penglihatan binokular berkembang pada usia 1,5
hingga 2 bulan, sementara stereopsis berkembang kemudian pada usia
3 hingga 6 bulan.
Hadirin yang kami hormati
3. Penglihatan binokular tunggal dan stereopsis
Penglihatan binokular normal adalah proses penyatuan
bayangan di retina dari dua mata ke dalam persepsi penglihatan
tunggal tiga dimensi. Syarat penglihatan binokular tunggal adalah
memiliki sumbu mata yang tepat sehingga bayangan yang sama dari
masing-masing mata jatuh pada titik di retina yang sefaal, yang akan
diteruskan ke sel-sel binokular korteks yang sama.
Obyek di depan atau belakang horopter akan merangsang titik
retina nonkorespondensi. Titik di belakang horopter empiris
merangsang retina binasal, dan titik di depan horopter merangsang
retina bitemporal. Ada daerah yang terbatas di depan dan di belakang
garis horopter tempat obyek merangsang titik-titik retina non
korespondensi sehingga masih dapat terjadi fusi menjadi bayangan
binokular tunggal. Area ini disebut area fusi Panum. Obyek dalam
area ini akan menghasilkan penglihatan binokular tunggal dengan
penglihatan stereopsis atau tiga dimensi. Fovea atau bintik kuning
mempunyai resolusi atau daya pisah ruang yang tinggi, sehingga
perpindahan kecil pada garis horopter pada lapang pandang sentral
dapat terdeteksi, menghasilkan stereopsis derajat tinggi.
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4. Adaptasi sensoris pada gangguan rangsangan penglihatan
Hal ini terjadi karena kedua mata kita terpisah dan masingmasing mata mempunyai perbedaan penglihatan saat melihat obyek.
Perkembangan sistem penglihatan menyesuaikan dengan kekacauan
bayangan retina yang tidak sama dengan menghambat aktivitas
korteks dari satu mata. Hambatan korteks ini biasanya melibatkan
bagian sentral lapang pandang dan disebut supresi kortikal. Bayangan
yang jatuh dalam lapang supresi kortikal tidak akan dirasakan dan area
ini disebut skotoma supresi. Supresi tergantung pada adanya
penglihatan binokular,dengan satu mata berfiksasi sedang mata
satunya supresi. Ketika mata fiksasi ditutup, skotoma supresi hilang.
Supresi korteks mengganggu perkembangan sel-sel kortikal bilateral
dan akan menghasilkan penglihatan binokular abnormal tanpa
stereopsis atau stereopsis yang buruk. Jika supresi bergantian antara
kedua mata, tajam penglihatan akan berkembang sama meskipun
terpisah tanpa fungsi binokular normal sehingga terjadi penglihatan
bergantian atau alternating. Supresi terus menerus terhadap aktivitas
korteks pada satu mata akan mengakibatkan gangguan perkembangan
penglihatan binokularitas dan tajam penglihatan yang buruk.
PATOFISIOLOGI AMBLIOPIA
Ambliopia seharusnya tidak dilihat hanya dari masalah di mata
saja, tetapi juga kelainan di otak akibat rangsangan visual abnormal
selama periode sensitif perkembangan penglihatan. Penelitian pada
hewan, bila ada pola distorsi pada retina dan strabismus pada
perkembangan penglihatan awal, bisa mengakibatkan kerusakan
struktural dan fungsional nukleus genikulatum lateral dan korteks
striata (Wright et al, 1995; Mittelman, 2003). Ambang sistem
penglihatan pada bayi baru lahir adalah di bawah orang dewasa
meskipun sistim optik mata memiliki kejernihan 20/20. Sistem
penglihatan membutuhkan pengalaman melihat dan khususnya
interaksi kompetisi antara kedua jalur lintasan mata kanan dan kiri di
korteks penglihatan untuk berkembang menjadi penglihatan seperti
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orang dewasa, yaitu visus menjadi 20/20 (AAO, Sect 13, 2004). Pada
Ambliopia terdapat defek pada visus central, sedangkan medan
penglihatan perifer tetap normal.
Sel-sel Magno dan Parvo
Pada sistem penglihatan terdapat dua populasi sel yaitu sel parvo
(sel kecil) dan sel magno (sel besar). Neuron selular parvo lebih
sensitif untuk penglihatan warna, kontras, frekuensi yang lebih tinggi,
diskriminasi dua titik yang bagus, stereopsis yang bagus dan proyeksi
ke daerah lapang pandang sentral dan fovea. Neuron selular magno,
sensitif terhadap arah, gerakan, kecepatan, kedipan dan perbedaaan
binokular dan stereopsis kasar.
Klasifikasi ambliopia secara klinis adalah sebagai berikut:
A.
B.
C.
D.

Ambliopia Strabismus
Ambliopia Anisometropia
Ambliopia Ametropia
Ambliopia Deprivasi

Ambliopia strabismus (Ambliopia mata juling)
Ambliopia strabismus merupakan bentuk ambliopia yang paling
sering dan menyebabkan hilangnya penglihatan binokuler. Tropia atau
mata juling yang konstan, non alternan atau tidak bergantian kanan
dan kiri merupakan penyebab ambliopia strabismus yang paling
signifikan. Dengan satu mata yang lurus dan mata lain berdeviasi
dapat menimbulkan dua fenomena penglihatan yang berbeda yaitu
konfusi atau kekacauan dan diplopia atau melihat dobel. Konfusi
penglihatan merupakan persepsi yang bersamaan dari dua buah obyek
yang berbeda yang diproyeksikan ke area retina koresponden. Secara
fisiologis kedua fovea tidak dapat mempersepsikan obyek-obyek yang
berbeda secara bersamaan. Hal ini menyebabkan supresi terhadap
obyek dari mata yang deviasi agar penglihatan tetap tunggal.
Sedangkan diplopia adalah penglihatan ganda yang disebabkan oleh
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jatuhnya bayangan di fovea pada satu mata sedangkan pada mata yang
lain berada di luar fovea. Konfusi dan diplopia dihilangkan dengan
melakukan supresi.
Ambliopia Anisometropia
Ambliopia anisometrik terjadi bila ada kelainan refraksi yang
tidak seimbang antara kedua mata sehingga bayangan yang jatuh pada
salah satu mata tidak fokus. Kaburnya bayangan retina asimetris atau
unilateral dapat mengakibatkan ambliopia pola distorsi monokular dan
hilangnya binokularitas.
Anisometropia miopia ringan biasanya tidak menimbulkan
ambliopia, tetapi miopia unilateral (-6D) sering mengakibatkan
ambliopia berat. Anisometropia miopia yang bermakna bila terdapat
perbedaan kelainan refraksi lebih dari 5D. Anisometropia
hipermetropia atau astigmatisme anisometropia +1,50D dapat
menyebabkan ambliopia, sedangkan anisometropia hipermetropik
sedang (+3,00 D) dapat menimbulkan ambliopia berat. Anisometropia
dan astigmatisme oblik merupakan faktor risiko ambliopia.
Astigmatisme oblik lebih sering menyebabkan ambliopia
(Rabinowicz,1983; AAO,Sect 6, 2004; Brown SA, 2000; Gunawan,
2006). Biasanya sikap tubuh dan mata anak tersebut dari luar tampak
normal, sehingga deteksi dini dan penanganan sering terlambat.
Sedangkan kalau diperhatikan betul, seringkali anak tersebut
memicingkan satu matanya agar sinar yang masuk mata yang paling
mendekati aksis dan terhindar dari sinar hambur sehingga tampak
lebih jelas.
Ambliopia Ametropia
Timbul pada pematangan visual yang berlanjut di bawah
pengaruh kedua bayangan retina yang kabur. Keadaan ini disebut
juga ambliopia dengan pola distorsi binokular. Secara klinis terlihat
pada hipermetrop tinggi bilateral + 5D atau lebih dan myopia tinggi 
10 D astigmatisme bilateral simetris. Pola distorsi bilateral
menyebabkan buruknya penglihatan bilateral tetapi tidak menghalangi
perkembangan penglihatan binokular dengan stereopsis kasar.
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Kaburnya bayangan tersebut menimbulkan ambliopia bilateral dan
nistagmus. Anak-anak dengan kelainan tersebut, biasanya akan
bergerak maju mendekati obyek yang dilihat untuk mendapatkan
penglihatan yang lebih baik.
Anak-anak dengan kelainan refraksi kalau melihat harus maju
mendekati objek. Ambliopia meridional bilateral merupakan pola
distorsi sekunder dan bilateral dengan astigmatisme +3,00 atau lebih.
Astigmatisme dengan aksis oblik akan menyebabkan ambliopia lebih
sering daripada astigmatisme dengan aksis ± 15 derajat dari sumbu
tegak atau mendatar (Abrahammson M & Sjostrand J., 2003;
Gunawan, 2006).
Ambliopia Deprivasi
Ambliopia deprivasi disebut juga ambliopia ex anopsia atau
disuse amblyopia. Ambliopia ini disebabkan oleh karena kelainan
kongenital (bawaan) pada mata atau terdapatnya kekeruhan media
refraksi sejak awal. Bila terjadi hanya pada satu mata maka ambliopia
yang diderita memiliki pola distorsi monokular, sedangkan bila kedua
mata menderita kelainan, maka akan timbul ambliopia dengan pola
distorsi binokular. Bentuk ambliopia deprivasi ini paling jarang, tetapi
paling merusak dan sulit ditangani.
Katarak kongenital adalah kekeruhan pada lensa bisa unilateral
atau bilateral, dan merupakan penyebab hilangnya penglihatan pada
10% anak. Katarak kongenital dapat disebabkan oleh faktor keturunan
dan kelainan metabolik, infeksi saat ibu hamil misalnya akibat rubella,
sitomegalovirus, varisela, sifilis, toksoplasmosis, dan trauma, namun
penyebab utama katarak kongenital ini adalah idiopatik artinya yang
tidak diketahui penyebabnya. Kekeruhan lensa pada satu mata
menyebabkan hilangnya penglihatan permanen lebih banyak
dibandingkan dengan kekeruhan lensa pada kedua mata. Hal ini
karena kompetisi penglihatan di antara dua mata yang dapat
menimbulkan ambliopia.
Pada anak-anak usia di bawah 6 tahun dengan katarak
kongenital berdiameter 3 mm atau lebih yang padat dan berada di
tengah-tengah lensa, dapat mengakibatkan ambliopia yang berat.
Tetapi bila anak tersebut sudah berusia di atas 6 tahun dan baru
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menderita katarak seperti tersebut diatas, tidak akan lebih berbahaya.
Hal ini disebabkan karena perkembangan visual terjadi pada usia di
bawah 6 tahun. Ambliopia oklusi merupakan salah satu penyebab
ambliopia deprivasi akibat terapi oklusi atau patching yang
berlebihan, yang pada umumnya untuk terapi ambliopia pada
strabismus. Hal ini dapat dihindari dengan melakukan pemeriksaan
rutin (Mittelman, 2003).
Beberapa kelainan binokular lain yang dapat menimbulkan
ambliopia adalah: ptosis kongenital, sindrom blefarofimosis,
disgenesis kornea, distrofi kornea, kelainan metabolik yang
menyebabkan kekeruhan kornea, hemangioma dan glaukoma
kongenital. Kelainan disgenesis kornea yang sering ditemukan adalah
anomali Peter dan limbal dermoid. Kekeruhan media akibat
perdarahan vitreus dapat mengakibatkan berkembangnya ambliopia
pada anak-anak, khususnya anak-anak yang sering mengalami trauma
(AAO, Sect12, 2004).
DIAGNOSIS AMBLIOPIA
Terdapat kecurigaan ambliopia unilateral apabila diketemukan:
 Fiksasi kedua mata berbeda (pada bayi dan anak yang belum bisa
berkomunikasi), atau terdapat perbedaan tajam penglihatan antara
kedua mata sebanyak dua baris optotipe Snellen atau lebih (pada
anak yang sudah dapat berkomunikasi dan membaca)
 Visus tidak berubah meskipun sudah diberikan lensa koreksi
 Perbedaan visus sepenuhnya tidak berhubungan dengan kelainan
struktural lintasan visual
 Adanya efek density filter dan efek crowding phenomenon
 Kadang kala ambliopia sangat ringan sehingga hanya terdapat
perbedaan visus 1 baris. Karena pada anak-anak pemeriksaan ini
sangat sulit, kadangkala diagnosis hanya berdasarkan penemuan
kelainan yang berhubungan seperti adanya anisometropia atau
strabismus sudut kecil (mikrotropia).
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Terdapat kecurigaan ambliopia bilateral apabila ada kelainan
refraksi yang bermakna diikuti dengan kelainan atau kebiasaan
sebagai berikut:
 Anak harus maju pada saat melihat TV ataupun di dalam kelas.
 Fiksasi di bawah kisaran rata-rata pada tiap mata (bayi dan anak
yang belum bisa berkomunikasi)
 Visus tidak mencapai normal dengan lensa koreksi
 Penurunan visus tidak sepenuhnya berhubungan dengan kelainan
struktural lintasan visual
 Adanya kekeruhan pada kornea atau lensa disertai nistagmus atau
mata bergoyang-goyang tanpa disadari.
Gejala klinis ambliopia yang terpenting adalah penurunan
penglihatan yang tidak dapat dikoreksi. Defisit penglihatan yang
berhubungan dengan ambliopia mempunyai karakteristik tertentu yang
meliputi: crowding phenomenon, neutral density filter effect dan
fiksasi eksentris.
Crowding Phenomenon dan Neutral Density Filter Effect
Pasien dengan ambliopia mempunyai tajam penglihatan
membaca optotipe tunggal yang lebih bagus daripada membaca
optotipe multipel. Pasien ambliopia seringkali membaca optotipe
tunggal 1-2 baris Snellen lebih baik dibandingkan dengan optotipe
linear.
Neutral density filter mempunyai efek menurunkan luminansi
secara menyeluruh. Tajam penglihatan pada mata yang ambliopia
akan membaik bila diberikan neutral density filter sedangkan mata
yang sehat akan memburuk. Sebagai contoh, pasien ambliopia dengan
visus 20/20 pada mata yang sehat dan 20/60 pada mata ambliopia,
pada keadaan fotopik atau penerangan biasa, kedua visus tersebut
menunjukkan perbedaan 4 baris. Setelah diperiksa dengan neutral
density filter maka mata yang sehat mempunyai visus 20/50
(memburuk) dan mata ambliop tetap 20/60. Sehingga hanya terjadi
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perbedaan satu baris optotipe Snellen. Kadangkala mata ambliop
justru visusnya membaik. Apabila visus mata ambliop turun drastis,
berarti ada kelainan organik pada mata tersebut.
Fiksasi Eksentris
Pasien-pasien ambliopia dapat berkembang menjadi fiksasi
eksentris. Fiksasi ini tidak menggunakan fovea, tetapi menggunakan
daerah parafoveal. Keadaan ini sering terjadi pada pasien-pasien
strabismus. Fiksasi eksentris terjadi karena mata berusaha untuk
melihat binokular sehingga retina di luar fovea yang menerima
rangsangan dari obyek yang dilihat mata lainnya yang lurus akan
berangsur-angsur dianggap atau dijadikan fovea untuk fiksasi. Bila
terdapat fiksasi eksentris, menandakan adanya ambliopia berat dan
prognosis penglihatan yang buruk. Kelainan korespondensi retina
berbeda dengan fiksasi eksentris. Anomali korespondensi retina hanya
aktif selama penglihatan binokular dan ketika satu mata ditutup,
fiksasi kembali ke fovea yang benar. Sedangkan fiksasi eksentris
adalah ambliopia padat tanpa fiksasi fovea dan dapat dalam kondisi
monokular ataupun binokular.
TERAPI AMBLIOPIA
Tujuan utama pengobatan ambliopia adalah agar pasien dapat
memiliki kembali visus yang normal dan seimbang antara kedua mata,
posisi aksis okular dan persepsi kedalaman yang sempurna. Respon
terhadap terapi ambliopia ini menurut beberapa peneliti tergantung
beberapa hal antara lain, a) penyebab ambliopia (anisometropia,
strabismus atau deprivasi), b) beratnya dan awal terjadinya dari
ambliopia, c) umur saat terapi dimulai (tahun), d) lamanya terapi
ambliopia (inisial dan maintenance dalam bulan sampai tahun), e)
metode terapi ambliopia (penalisasi atau oklusi), dan f) kepatuhan
pasien (Hittner et al., 2000). Keberhasilan terapi ambliopia ini dapat
dijabarkan dengan menilai, pertama, perbedaan atau perubahan
ketajaman penglihatan pada mata ambliopia dengan mata yang sehat
pada akhir terapi (apakah ada sisa ambliopia), kedua, dengan proporsi
defisit penglihatan yang telah terkoreksi (Stewart et al., 2004).
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Terapi ambliopia adalah sebagai berikut : 1) menghilangkan
(bila mungkin) hambatan penglihatan seperti katarak, 2) mengkoreksi
kesalahan refraktif, dan 3) memaksa mata buruk untuk digunakan
lebih sering daripada mata yang baik.
Menghilangkan Hambatan Masuknya Sinar pada Mata
Aspek ini bertujuan untuk menghilangkan penyebab deprivasi
ambliopia agar aksis optik terbebas dari hambatan, misalnya dengan
operasi katarak, pencangkokan kornea, operasi ptosis (Rodgers, 1981;
Harley, 1983). Pembersihan aksis optik ini dapat dilakukan sejak dua
bulan pertama kehidupan. Rodgers et al menyatakan bahwa operasi
katarak kongenital bilateral yang menghambat penglihatan setelah 2
bulan akan menyebabkan ambliopia dan nistagmus (Rodgers, 1981).
Tidak semua katarak kongenital dilakukan operasi (Wright,
1995). Bila katarak hanya mengenai satu mata dengan kekeruhan yang
tipis, dilakukan observasi sambil melebarkan pupil, kemudian mata
yang sehat dilakukan oklusi untuk menghindari timbulnya ambliopia.
Bila katarak tersebut padat, operasi katarak baru segera dilakukan.
Katarak bilateral (pada dua mata) dengan kekeruhan lensa di tengah
dan padat dapat diterapi dengan pengangkatan lensa yang keruh untuk
menghindari berkembangnya ambliopia deprivasi (Harley,1983;
Kanski, 2003). Rehabilitasi penglihatan sejak dini dapat memberikan
hasil penglihatan yang baik dan memberi kesempatan untuk
penglihatan fusi dengan stereopsis, meskipun pada pasien dengan
katarak kongenital unilateral. Prognosis terbaik adalah pada anak yang
menderita katarak unilateral bukan sejak lahir dan tidak juling, PHPV
(persistent hyperplastic primary vitreous), lentikonus posterior,
katarak lamelaris, katarak bilateral tanpa nistagmus. Anak-anak yang
lebih besar bila menderita katarak bilateral dan nistagmus mempunyai
penglihatan yang sedikit membaik dari 6/15 hingga 6/20 setelah
operasi katarak (Wright, 1995).
Rehabilitasi penglihatan pasca operasi katarak dapat dilakukan
dengan pemasangan lensa intraokular, lensa kontak ataupun
menggunakan kacamata afakia. Penggunaan lensa intraokular idealnya
pada anak-anak yang berusia lebih dari 2 tahun dan tidak menderita
mikrokornea (Wright, 1995). Pada katarak traumatika dan masih
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memiliki potensi penglihatan yang baik juga merupakan kandidat
yang tepat untuk dilakukan implan lensa intraokular.
Lensa kontak diberikan pada pasien yang menderita katarak
bilateral dan katarak unilateral pada bayi. Pemberian lensa kontak ini
dapat diberikan satu minggu pasca operasi. Orang tua sangat berperan
dalam mengawasi penggunaan lensa kontak ini karena selain berisiko
untuk hilang, juga harus sering dibersihkan untuk mencegah infeksi
(Wright, 1995).
Kacamata afakia digunakan khususnya untuk pasien dengan
afakia bilateral. Kacamata ini tidak disarankan untuk bayi karena bayi
tidak dapat mentoleransi dengan baik bayangan retina 100% untuk
menstimulasi perkembangan penglihatan normal. Kacamata afakia
juga dapat diberikan pada pasien dengan katarak unilateral yang tidak
dapat menerima pemakaian lensa kontak, dan mata juling yang sudah
tidak memiliki harapan berkembangnya stereoskopis (Wright, 1995).
Bila anak yang menderita ptosis (kelopak mata atas yang
melorot) maka penanganan dilakukan dengan mengkoreksi penyebab
ptosis, khususnya pada tendon aponeurosis levator. Kadang-kadang
operasi hingga ke otot levator distal dan pada kasus yang sangat berat,
aponeurosis levator digantung pada otot dahi (Pavan-Langston, 2002).
Seringkali koreksi ptosis dapat ditunda hingga anak berumur beberapa
tahun (Wright, 1995; AAO, Sect 6, 2004).
Bila terdapat kelainan kornea seperti distrofi dan disgenesis
kornea,sebaiknya dilakukan keratoplastik. Anak-anak yang menderita
glaukoma kongenital sehingga mengalami kekeruhan kornea juga
perlu mendapat penanganan segera seperti goniotomi, trabekulotomi,
dan trabekulektomi untuk menurunkan tekanan bola mata dan
mencegah berlanjutnya glaukoma. Tekanan bola mata dan besarnya
kornea harus dipantau terus, karena dapat mengakibatkan progresifitas
kehilangan lapang pandang (Wright, 1995; Kanski, 2003; AAO, Sect
6, 2004).
Perdarahan pada badan kaca dapat menimbulkan komplikasi
seperti retina lepas dari tempat perlekatannya, glaukoma, dan katarak.
Pada kasus yang berat, disertai oleh retina yang lepas atau robekan
retina yang luas, perdarahan yang susah diserap, atau terjadi pada dua
mata, dilakukan operasi vitrektomi untuk membersihkan badan kaca.
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Waktu yang tepat untuk vitrektomi masih kontroversi, umumnya
dilakukan 1-2 minggu setelah terjadi trauma (Kuhn, 2002).
Pada pasien anak umur lebih dari 12 bulan baru terdeteksi ada
kelainan obstruksi pada media refrakta, sehingga tidak dapat diketahui
apakah kelainan tersebut bersifat kongenital atau dapatan pada usia 46 bulan, maka prognosis untuk perbaikan visus menjadi buruk (Rouse
et al.,1998; Cobb CJ et al., 2002).
Koreksi Refraktif
Pada ambliopia karena kelainan refraksi baik isometropia
maupun anisometropia, sangat penting dilakukan perbaikan visus dan
pemberian kacamata dengan koreksi maksimal berdasar hasil streak
retinoskopi yang dilakukan sejak awal dan digunakan secara terus
menerus serta konstan (Harley,1985). Lensa kontak dapat mengurangi
aniseikonia pada kasus anisometropia, bagus secara kosmetik,
mengurangi atau menghilangkan efek prisma, mengurangi distorsi
perifer, dan pengecilan lapang pandang yang diakibatkan oleh
pemakaian kaca mata pada pasien dengan miopia tinggi. Kacamata
juga memberikan keuntungan karena lebih ekonomis, perawatan lebih
mudah, memberikan perlindungan pada mata, dan dapat digunakan
pada pasien yang memerlukan kacamata bifokal atau prisma (Rouse et
al., 1998). Penelitian yang dilakukan pada tahun 2005 tentang terapi
ambliopia pada anak pada usia 7-17 tahun mengatakan bahwa 25 %
dari seluruh pasien ambliopia dapat membaik setelah diberikan terapi
kacamata (Scheiman et al., 2005).
Pada penderita hipermetropia, kaca mata harus diberikan sesuai
hasil pemeriksaan streak retinoskopi, dan bila anak ternyata merasa
tidak nyaman serta menolak menggunakan kaca mata, dapat diberikan
tetes mata atropin satu tetes pada malam hari sampai anak tersebut
dapat menerima dan mau memakai kacamata yang telah ditetapkan
(AAO, Sect 6, 2004).
Anisometropia dengan derajat yang tinggi biasanya memerlukan
terapi oklusi (Harley,1985). Masih terdapat berbagai perbedaan
apakah tindakan koreksi refraktif atau tindakan oklusi yang
memberikan kontribusi yang lebih baik dalam terapi ambliopia. Ada
beberapa pendapat bahwa bila koreksi refraktif diberikan secara
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simultan dengan terapi oklusi maka perbedaan kontribusi diantara
kedua tindakan ini dalam terapi ambliopia tidak akan dapat dibedakan.
Sebelum memulai terapi oklusi, koreksi refraktif penuh harus
diberikan terlebih dahulu. Terapi refraktif pada ambliopia bilateral
menyatakan bahwa pada umur antara 3 sampai 10 tahun, dengan
koreksi kacamata ukuran berdasarkan best corrected visual acuity,
dalam waktu setahun, 73% pasien dapat mencapai perbaikan visus
hingga 20/25 hanya dengan pemberian kacamata dan 12% harus
ditambahkan dengan terapi oklusi atau penalisasi atropin (Wallace et
al., 2007). Menurut penelitian Chen et al, (2007) bila visus tidak
membaik setelah 4 bulan koreksi kacamata, harus dipertimbangkan
segera terapi oklusi atau penalisasi.
Patching atau Oklusi
Terapi oklusi yaitu menutup mata yang sehat untuk memberikan
stimulasi pada mata yang ambliopia. Pada penderita yang tidak
mempunyai fusi binokular, dilakukan oklusi yang agresif sepanjang
hari tetapi hal ini sering menimbulkan reverse ambliopia terutama
pada penderita yang berumur kurang dari 4 tahun (Harley, 1983).
Terapi oklusi pada mata yang sehat masih tetap menjadi acuan terapi
untuk memperbaiki defisit visus pada ambliopia.
Lamanya oklusi dapat menyebabkan stress anak dan orang tua,
sehingga sasaran tidak tercapai. Kepatuhan terapi oklusi ambliopia
sangat tergantung orang tua. Suatu penelitian menyatakan bahwa 68%
kegagalan terapi ambliopia disebabkan kurangnya pengetahuan orang
tua (Newsham, 2000).
Terdapat beberapa aturan oklusi yang harus diperhatikan antara
lain pada pasien yang masih muda, perbaikan visus dapat diperoleh
dengan cepat, akan tetapi risiko timbulnya ambliopia pada mata yang
dioklusi juga meningkat (Beck et al., 2002). Oklusi pertama dimulai
selama 1 minggu untuk setiap tahun, contohnya bayi usia 6 bulan di
oklusi selama 3 hari, anak usia 1 tahun dioklusi selama 1 minggu, usia
2 tahun dioklusi selama 2 minggu, 3 tahun selama 3 minggu, dan
seterusnya. Terapi inisial yang tidak didapatkan perbaikan yang
bermakna dan tidak timbul gejala ambliopia pada mata yang di oklusi,
maka oklusi dapat diulangi. Jika dalam waktu 6 bulan terapi oklusi
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tidak didapatkan perbaikan, maka terapi dihentikan dan dicari
kemungkinan adanya kelainan organik. Semakin baik visus saat terapi
oklusi dilakukan akan semakin pendek waktu terapi oklusi. Terapi
oklusi dapat dilakukan hingga pasien berumur 9 tahun untuk
mempertahankan hasil atau perbaikan yang telah dicapai, sehingga
pasien harus tetap di observasi sampai mencapai umur tersebut.
Sebaiknya okluder menggunakan lem perekat, melekat diseluruh
lingkarannya, dapat menutupi sebanyak mungkin cahaya masuk,
bahan non alergen, mudah digunakan, perekat tidak terlalu lengket
yang bisa mencegah anak mengintip, yang mana menjadi kendala
utama dari terapi oklusi (Harley, 1985).
Suatu studi yang membandingkan terapi oklusi 4 jam per hari
dan 2 jam per hari pada penderita ambliopia, setelah dilakukan follow
up selama 3 bulan, terdapat perbaikan visus yang signifikan (≥3 baris)
pada penderita yang di oklusi selama 4 jam per hari (90%), sedangkan
pada penderita yang dioklusi 2 jam per hari perbaikan visus hanya
52.6% (Suryanto B, 2006). Pediatric eye disease investigator group
melakukan penelitian pada tahun 2003 dengan membandingkan oklusi
sepanjang waktu dengan oklusi 6 jam, menunjukkan bahwa reaksi
tambahan pada mata yang sehat lebih sering terjadi pada oklusi yang
sepanjang hari dibandingkan dengan yang 6 jam (Glaser et al., 2003).
Oklusi bilateral
Oklusi total bilateral memperpanjang periode sensitif
perkembangan visual. Oklusi bilateral sebaiknya digunakan sebagai
terapi sementara pada bayi dengan kekeruhan media refrakta hanya
bayangan retina dapat diperoleh dengan jelas (Harley, 1983).
Terapi Penalisasi
Penalisasi dengan maksud mengaburkan mata dominan sehingga
memaksa mata ambliopia untuk fiksasi.
Pada keadan dimana oklusi sulit untuk dilakukan atau bahkan
tidak mungkin, maka terapi penalisasi dapat menjadi alternatif terapi
oklusi. Terapi penalisasi dapat dilakukan dengan cara penalisasi optik
dan penalisasi atropin. Penalisasi optik, yaitu memberikan ukuran
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kaca mata plus yang berlebihan pada mata yang sehat dan koreksi
penuh pada mata yang ambliopia untuk melihat jauh sehingga pasien
akan menggunakan mata yang sehat untuk target dekat (Wright,
1995).Pada penalisasi atropin ini digunakan atropin 0,5% atau 1%
yang diteteskan pada mata yamg sehat setiap hari. Koreksi optik
dilepas dari mata yang sehat dan mata yang menderita ambliopia
diberikan koreksi optik yang penuh. Bentuk terapi penalisasi ini telah
terbukti efektif pada ambliopia yang ringan sampai sedang (visus
20/100 atau lebih bagus pada mata yang ambliopia). Pada penelitian
yang membandingkan antara pemberian atropin dan terapi oklusi
sebagai terapi ambliopia yang moderate pada anak usia 3 sampai 7
tahun oleh The Pediatric Eye Disease Investigator Group menyatakan
bahwa keduanya dapat digunakan sebagai pilihan terapi ambliopia
dengan angka keberhasilan 74% untuk atropin dan 79% pada terapi
oklusi (Beck et al., 2002). Sedangkan pada penelitian yang
membandingkan antara terapi penalisasi atropin yang dilakukan setiap
hari dengan yang hanya dilakukan pada akhir minggu, setelah
pengamatan selama 4 bulan, tidak ada perbedaan bermakna ( Repka et
al., 2004).
Suatu penelitian yang membandingkan terapi oklusi dan
penalisasi atropin pada ambliopia sedang yang berdasarkan umur,
penyebab ambliopia, dan kedalaman ambliopia menyatakan bahwa
kedua kelompok memberikan hasil yang baik pada pasien ambliopia
yang berusia kurang dari 3 tahun dibandingkan pasien yang berusia 7
tahun dengan visus antara 20/40 sampai 20/100. Pasien dengan visus
20/80 sampai 20/100 memberikan hasil yang baik dan perbaikan yang
lebih cepat bila terapi oklusi dilakukan lebih lama, tetapi setelah 6
bulan, lamanya waktu oklusi tidak akan berpengaruh (Repka et al.,
2003).
Pada pasien dengan ambliopia dan masih memiliki fusi
binokular (ambliopia anisometropia) dapat dicoba dengan peresepan
koreksi optik tanpa terapi oklusi. Bila setelah follow up beberapa
minggu visus tidak meningkat maka terapi penalisasi atau oklusi dapat
dilakukan. Terapi oklusi atau penalisasi ini lebih disukai karena dapat
menolong mempertahankan fusi.
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CAM (Cambridge) Visus Stimulator
CAM visus stimulator adalah suatu alat yang digunakan untuk
memperbaiki ketajaman penglihatan yang di temukan oleh Campbell
(1978) dengan cara mengaktifkan kembali sel-sel penglihatan pada
korteks visual penderita ambliopia fungsional. Sel-sel penglihatan
tersebut hanya akan bereaksi terhadap rangsang berbentuk garis bila
berada pada arah sudut tertentu (Soelendra, 1994).
Sebelum stimulasi CAM dilakukan sebaiknya mata dikoreksi
penuh terlebih dahulu. Latihan stimulasi CAM ini biasanya dilakukan
1-2x/minggu. Pengobatan dengan metode ini dihentikan bila setelah
3x latihan berturut-turut tidak ada perbaikan visus, atau bila visus
mata ambliopia sudah sama dengan visus mata yang dominan
(Soelendra, 1994).

Saran
Berbagai macam cara yang dilakukan untuk mencegah
timbulnya ambliopia antara lain dengan:
1. Melalui Pendidikan, baik pada orang tua, guru, dokter anak, dokter
keluarga untuk melakukan skrining di kelompok bermain atau
taman kanak-kanak. Orang tua di ajarkan untuk mewaspadai
tingkah laku anak di rumah saat memandang suatu obyek seperti
TV atau membaca, bila terdapat 5 M (Memicingkan mata,
Merem, Memiringkan kepala, Maju-maju mendekati obyek
yang dilihat, dan Melotot) maka dapat dipastikan anak telah
menderita kelainan pada penglihatannya, dan diharapkan orang tua
cepat tanggap dan langsung membawa anaknya tersebut berobat ke
dokter mata.
2. Skrining rutin pada bayi dan anak terutama yang menderita
kelainan okular dengan oftalmoskop untuk melihat apakah ada
kekeruhan dan kondisi yang mengganggu penglihatan, serta
membandingkan kelainan refraksi pada masing-masing mata secara
kasar. Diharapkan pada para tenaga medis, paramedis yang
berhubungan dengan anak-anak sehat maupun sakit, tetap waspada
adanya kelainan pada penglihatan anak.
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3. Anak umur di bawah 6 tahun yang menghubungi dokter mata
karena penyakit lain yang tidak berhubungan dengan visus
seyogyanya dilakukan pemeriksaan refraksi dengan sikloplegi,
karena terkadang dijumpai anisometropia yang akan menjadi
penyebab ambliopia.
4. Mengkompensasi keadaan anisometropia dengan pemberian
kacamata atau lensa kontak. Adanya silinder yang berbeda 1.5D,
perlu dikoreksi penuh.
5. Adanya strabismus segera diatasi dengan koreksi optis, latihan
orthoptic, oklusi, terapi medik, operasi.
6. Lesi pengganggu proses melihat, misalnya katarak, kekeruhan
kornea, ptosis, hemangioma, dapat diatasi dengan operasi seawal
mungkin. Koreksi pasca operasi katarak antara lain dengan
kacamata, lensa kontak, atau pemasangan lensa intra okuler, dan
diikuti monitoring jangka panjang.
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