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I. Pendahuluan 

     Myopia adalah kelainan refraksi yang paling sering ditemukan dan merupakan 

salah satu penyebab utama gangguan penglihatan. Prevalensi myopia dalam waktu 20 

tahun terakhir semakin meningkat. Prevalensi myopia di Asia Timur khususnya di 

Taiwan mencapai 80-90% populasi sedangkan di Australia dan Amerika Utara 

mencapai 30% populasi. Myopia derajat tinggi meningkatkan risiko terjadinya ablatio 

retina, degenerasi makula, neovaskularisasi koroid, katarak, dan glaukoma. Risiko 

tersebut meningkat seiring dengan meningkatnya kecepatan progresivitas myopia dan 

pemanjangan axial bola mata. Komplikasi myopia tersebut seringkali terjadi pada 

populasi yang aktif secara sosial dan ekonomi. Prevalensi yang semakin meningkat, 

morbiditas yang mungkin terjadi, serta beban biaya yang ditimbulkan menyebabkan 

myopia telah menjadi masalah kesehatan masyarakat.
1–3

 

     Ortokeratologi menjadi pilihan terapi pada yang semakin meningkat 

popularitasnya khususnya pada anak-anak di Asia-Pasifik. Penelitian menunjukan 

bahwa selain mengatasi gangguan refraksi, ortokeratologi juga dapat memperlambat 

progresivitas myopia. Seiring dengan penggunaan ortokeratologi yang semakin 

meningkat perlu diketahui efektivitas dan komplikasi yang dapat terjadi terutama 

dengan penggunaan lensa kontak sepanjang malam. Sari kepustakaan ini bertujuan 

membahas efektivitas dan keamanan penggunaan ortokeratologi pada pasien 

myopia.
2,4,5

 

 

II. Perkembangan Ortokeratologi 

     Ortokeratologi adalah proses membentuk kembali permukaan kornea sehingga 

dapat mengurangi myopia. Ortokeratologi menggunakan lensa kontak Rigid Gas 

Permeable (RGP) yang didesain agar permukaan kornea serntral pada myopia 

menjadi lebih datar setelah lensa dilepas. Perubahan bentuk kornea yang dihasilkan 

serupa dengan prosedur laser namun prosedur ortokeratologi sifatnya reversible, 
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noninvasive, dan tidak ada jaringan yang dibuang.  Lensa ortokeratologi digunakan 

saat tidur untuk mengurangi kelainan refraksi saat pagi hari.
6–8

  

     Ortokeratologi diperkenalkan pertama kali oleh Wesley dan Jessen pada tahun 

1960-an sebagai efek samping penggunaan lensa kontak keras yang non-fit. Jessen 

mengeksploitasi efek tersebut agar perubahan kornea yang dihasilkan dapat 

mengeliminasi atau mengurangi myopia. Jessen menggunakan lensa kontak 

Polymethyl methacrylate (PMMA) yang lebih datar dari permukaan kornea. Lensa 

kontak digunakan pagi hari dan dilepas pada siang hari sehingga pasien dapat melihat 

jelas selama beberapa jam setelah lensa kontak dilepas. Material PMMA tidak dapat 

menghantarkan oksigen dengan baik sehingga tidak disarankan untuk penggunaan 

jangka panjang. Material lensa kontak dengan permeabilitas oksigen yang lebih tinggi 

semakin berkembang pada tahun 1970-an. Permeabilitas oksigen (Dk/t) penting 

dipertimbangkan dalam pemilihan material lensa kontak untuk mencegah hipoksia 

kornea. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa minimal Dk/t 87 dapat 

membatasi edema kornea hingga level normal yang terjadi saat tidur. Penelitian 

terbaru menujukkan Dk/t minimal 125 dapat mencegah edema kornea yang terjadi 

saat mata tertutup.
6,9–11

  

     Perbedaan kurvatura pada lensa ortokeratologi zaman dahulu tidak bisa terlampau 

besar karena sentrasi lensa akan terganggu. Prosedur ortokeratologi pada masa itu 

memakan waktu yang cukup lama, membutuhkan rangkaian beberapa lensa kontak 

yang digunakan secara bertahap, tidak dapat diprediksi hasilnya, koreksi berkisar 

hingga 1.0 D, cenderung menimbulkan astigmatisme ireguler akibat sentrasi yang 

buruk dan lensa yang tidak fit, serta memerlukan follow up yang ekstensif.
9,10

 

      Richard Wlodyga pada tahun 1989 mengenalkan desain lensa reverse geometry 

seperti pada gambar 2.1. Desain lensa reverse geometry terdiri dari zona sentral 

dengan base curve  yang lebih datar, zona intermediate dengan kurva sekunder lebih 

landai, dan zona perifer yang didesain untuk menghasilkan clearance dan edge lift 

yang sesuai. Desain seperti ini menghasilkan tekanan positif pada kornea sentral dan 

tekanan negatif pada kornea midperifer. Tekanan tersebut akan mendistribusikan sel-
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sel epitel ke midperifer sehingga kornea sentral menjadi lebih datar. Desain reverse 

geometry seperti pada gambar 2.1 menghasilkan sentrasi yang baik walaupun 

kurvatura lensa dibuat lebih datar secara signifikan daripada kurvatura kornea.
3,6,9,10

 

     

 

Gambar 2.1 Desain Lensa Kontak Reverse Geometry 
               Dikutip dari : Efron 

9
 

 

     Respon dan sentrasi lensa dapat dipantau dengan topografi kornea. Respon kornea 

yang umum ditemukan pada lensa ortokeratologi adalah bull’s eye, central island 

yaitu bagian sentral lebih landai, frowny face yaitu posisi lensa desentrasi ke bawah, 

dan smiley face yaitu posisi lensa desentrasi ke atas. Proses fitting lensa harus 

disesuaikan kembali jika terdapat respon yang tidak diinginkan. Perkembangan 

desain reverse geometry, material lensa dengan Dk/t yang tinggi, dan topografi 

kornea menjadikan lensa ortokeratologi sekarang ini menjadi pilihan terapi untuk 

myopia.
9–12

 

 

III. Mekanisme Ortokeratologi 

     Berkurangnya kelainan refraksi pada myopia disebabkan oleh pendataran kornea 

sentral, penebalan kornea midperifer, penipisan epitel kornea sentral, dan myopic shift 

pada retina perifer. Penipisan kornea sentral disebabkan karena perubahan ketebalan 

lapisan epitel sedangkan penebalan kornea perifer disebabkan oleh perubahan pada 

stroma. Studi pada hewan menunjukkan bahwa bentuk bayangan pada retina 

mempengaruhi pemanjangan aksial. Pada pasien myopia seringkali ditemukan 

kondisi bayangan defokus hyperopia perifer yaitu bayangan jatuh di belakang retina. 

Defokus hyperopia perifer diyakini akan menstimulus pemanjangan aksial bola mata. 

Lapisan air mata 

Zona Optik Posterior 

Kurva Sekunder lebih landai 
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Manipulasi kondisi tersebut agar menjadi defokus perifer myopia akan 

memperlambat pemanjangan aksial bola mata.
3,6,8,9,13

 

     Desain lensa reverse geometry akan merefraksikan cahaya melalui kornea yang 

datar menuju retina midperifer dan makula sehingga retina perifer mengalami myopic 

defokus seperti pada gambar 3.1. Charman et.al. pertama kali melaporkan myopic 

shift pada bayangan perifer retina pada penggunaan ortokeratologi di tahun 2006. 

Hasil serupa juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Kang dan Swabrick 

et.al pada tahun 2011.
3,4,9,14

  

. 

Gambar 3.1 Skema refraksi perifer myopia dan hyperopia relative 
                 Dikutip dari : Efron 
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IV. Efektifitas Ortokeratologi 

     Efektifitas ortokeratologi telah dievaluasi pada beberapa penelitian. Li et.al pada 

tahun 2017 menunjukkan bahwa pemakaian ortokeratologi dapat mengurangi 

pemanjangan aksial bola mata seperti pada grafik 4.1.  Penelitian The Retardation of 

Myopia in Orthokeratology  (ROMIO) menyatakan bahwa pemanjangan aksial bola 

mata pada anak-anak usia 6-12 tahun lebih lambat 43% pada grup ortokeratologi 

dibandingkan dengan grup kontrol yang memakai kacamata. Penelitian Toric 

Orthokeratology–Slowing Eye Elongation (TO-SEE) menyatakan pemanjangan aksial 

bola mata lebih lambat 56% dibandingkan grup kontrol.
3,15–17

 

Defokus myopia 

Defokus hiperopia 
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Pemakaian lensa ortokeratologi untuk menurunkan progresivitas myopia lebih 

berperan pada usia muda karena pemanjangan aksial yang lebih cepat. Beberapa 

institusi merekomendasikan penggunaan ortokeratologi sejak usia 5-6 tahun. Cho 

et.al menunjukkan bahwa  65%  subjek grup kacamata dengan usia lebih muda 

mengalami progresifitas myopia lebih  cepat dibandingkan dengan  20% subjek grup 

ortokeratologi. Menurut penelitian ROMIO dan Hiraoka et.al perlambatan 

pemanjangan aksial pada anak usia lebih tua disebabkan karena proses natural 

sehingga tidak terdapat perbedaan signifikan antara grup kontrol dengan grup lensa 

ortokeratologi. 
4,13–16

 

 

 

Grafik 4.1 A. Perubahan relatif pemanjangan aksial terhadap nilai basal dalam    

          waktu 2 tahun B. Perubahan relatif pemanjangan aksial longitudinal 
Dikutip dari Li et.al
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     Studi randomisasi dengan kontrol terkini mengenai kontrol myopia menunjukkan 

kecepatan retardasi myopia pada ortokeratologi hampir sebanding dengan atropine 

dan lebih tinggi daripada lensa kontak lunak khusus ataupun lensa bifokal/progresif. 

Persentase reduksi myopia lebih besar pada grup atropine namun efek samping dan 

rekurensi membatasi penggunaannya. Hasil konsensus myopia World Society of 

Paediatric Ophtalmology and Strabismus menunjukkan secara umum ortokeratologi 

dapat menurunkan progresifitas myopia sebesar 40% dibandingkan dengan atropine 

sebesar 50%.
1,8,10,18

 

 

 

Grafik 4.2 Kecepatan progresi myopia dengan intervensi yang berbeda 
       Dikutip dari Charm

10
 

 

Baseline myopia berpengaruh terhadap kesuskesan ortokeratologi. Sebagian besar 

penelitian yang dilakukan mendapatkan bahwa pasien dengan myopia derajat ringan-

sedang (-0.75D hingga -5.00D) dan astigmatisma ringan (hingga 1.5D) adalah 

kadidat yang baik untuk lensa ortokeratologi. Penelitian menunjukkan bahwa reduksi 

myopia dapat mencapai 80% jika baseline myopia <5.00D. Reduksi paling signifkan 

Ortokeratologi 

Lensa kontak lunak 

Tetes mata 

Progresif/bifokal 

Aktivitas luar ruangan 

Kecepatan progresi myopia (%) 
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terjadi pada malam pertama pemakaian lensa ortokeratologi yaitu sekitar 60%-75%. 

Reduksi kemudian terjadi bertahap pada 7-10 hari pemakaian.
8–10,13

 

      Penelitian menunjukkan bahwa pemakaian lensa ortokeratologi selama minimal 6 

bulan dapat memperlambat progresivitas myopia. Meta-analisis yang dilakukan Li 

et.al pada tahun 2015 menunjukkan rata-rata kecepatan kontrol myopia 66% dalam 

waktu 6 bulan, 60% dalam waktu 1 tahun,  48% dalam waktu 1.5 tahun dan 43% 

dalam waktu 2 tahun. Efek inhibisi lensa ortokeratologi terhadap progresivitas 

myopia tidak terbatas pada jangka waktu pendek. Hiraoka et al. membandingkan 

progresivitas myopia antara pemakai lensa kontak ortokeratologi dengan lensa kontak 

lunak dalam kurun waktu 10 tahun. Progresivitas myopia pada pemakai lensa 

ortokeratologi 30% lebih lambat daripada lensa kontak lunak. Penelitian yang 

dilakukan Santodomingo et al. di Spanyol dalam kurun waktu 7 tahun menunjukkan 

bahwa kecepatan pemanjangan aksial pada pemakai lensa ortokeratologi berkurang 

33% dibandingkan dengan grup kontrol.
4,8

 

     Cho dan Cheung melaporkan bahwa pemanjangan aksial bola mata pada pasien 

yang menggunakan lensa ortokeratologi selama 2 tahun kembali meningkat setelah 

pasien menghentikan pemakaian lensa kontak ≤ usia 14 tahun. Terminasi awal 

penggunaan lensa ortokeratologi tidak akan memberikan hasil optimal dalam 

mempertahankan progresivitas myopia. Beberapa studi melaporkan bahwa stabilisasi 

myopia rata-rata terjadi pada usia 15-17 tahun. Terapi ortokeratologi sebaiknya 

dilanjutkan hingga akhir dekade kedua kehidupan saat pertumbuhan bola mata dan 

progresivitas myopia menjadi stabil 
4,8

 

     Penelitian menunjukkan efektivitas lensa ortokeratologi lebih tinggi pada anak-

anak ras Asia. Meta-analisis yang dilakukan Sun et.al tahun 2015 menunjukkan 

progresivitas myopia melambat sekitar 44% pada anak-anak Asia dan 45%  pada 

anak-anak non-Asia. Li et.al pada tahun 2015 menunjukkan bahwa dalam kurun 

waktu 2 tahun terdapat perbedaan 0.06mm pada pemanjangan aksial bola mata anak 

Asia daripada anak Kaukasian yang menggunakan ortokeratologi. Pemakaian lensa 

ortokeratologi pada anak-anak ras Asia lebih bermanfaat karena myopia inisial  lebih 
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tinggi dan progresivitas lebih cepat. Studi ortokeratologi di luar Asia masih terbatas 

sehingga penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk mengkonfirmasi hasil tersebut.
1,8

 

  

V. Keamanan Ortokeratologi 

     Komplikasi kornea dapat terjadi pada pengguna lensa kontak ortokeratologi. 

Keratitis mikrobial adalah komplikasi yang paling ditakutkan pada penggunaan lensa 

ortokeratologi. Terdapat tiga faktor yang meningkatkan risiko terjadinya keratitis 

mikrobial. Faktor pertama adalah pemakaian lensa kontak sepanjang malam. 

Pemakaian lensa kontak sepanjang malam menyediakan waktu yang cukup untuk 

kolonisasi bakteri. Kedua, dapat terjadi penurunan sistem pertahanan permukaan 

kornea akibat proses pencampuran lapisan air mata di ruang pre dan post lensa kontak 

saat berkedip tidak terjadi sewaktu pasien tidur. Ketiga, efek tekanan hidraulik akibat 

desain reverse geometry dapat menurunkan integritas epitel kornea sehingga rentan 

terjadi infeksi.
2,6

 

     Kasus-kasus keratitis mikrobial yang dilaporkan kebanyakan berasal dari Asia 

Timur seperti Cina dan Taiwan. Selama tahun 2001 hingga 2008 lebih dari 100 kasus 

keratitis infeksius terkait lensa ortokeratologi dilaporkan termasuk bakteri dan 

Acanthamoeba. Salah satu faktor penyebabnya adalah populasi pengguna lensa 

ortokeratologi banyak terdapat di negara-negara tersebut. Pseudomonas aeruginosa 

dan Acanthamoeba adalah patogen yang paling banyak dilaporkan pada keratitis 

infeksius akibat lensa ortokeratologi. Bullimore menunjukkan bahwa insidensi 

keratitis mikrobial pada pengguna ortokeratologi sama dengan pengguna lensa kontak 

sepanjang malam. Incidence  rate keratitis mikrobial sekitar 13.9 kasus per 10.000 

pasien dalam waktu 1 tahun.
9,10,12,19

 

    Komplikasi lain yang cukup sering ditemukan pada pemakaian lensa ortokeratologi 

adalah pewarnaan kornea. Pewarnaan kornea dapat muncul dalam beberapa pola yang 

berbeda antara lain pewarnaan pungtata difus atau sporadik, pewarnaan sentral 

terutama pewarnaan whorl, dan cincin indentasi perifer. Pewarnaan pungtata perifer 

seringkali berhubungan dengan kondisi sebelumnya seperti trikiasis atau distikiasis, 
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kelainan margo palpebral, lagoftalmos, dan sensitive terhadap cairan lensa kontak. 

Pewarnaan sentral yang menetap berhubungan dengan fitting lensa yang tidak 

optimal dan perlekatan lensa ke permukaan kornea.
2,10,12,14

   

     Perlekatan lensa adalah komplikasi lain yang sering menyertai penggunaan lensa 

ortokeratologi dan menyebabkan pewarnaan kornea. Perlekatan lensa berulang dan 

abrasi kornea superfisial saat melepas lensa harus segera di follow up. Perlekatan 

lensa dapat disebabkan oleh coated lens, menurunnya ketebalan dan meningkatnya 

viskositas lapisan air mata post-lensa kontak, tekanan kelopak mata pada lensa, dan 

tekanan hidraulik negatif yang menarik lensa ke arah kornea. Perlekatan lensa 

berulang dapat diatasi dengan fitting lensa kontak yang lebih baik.
2,3,12

 

     Deposit besi terpigmentasi pada kornea berbentuk cincin sering ditemukan pada 

pemakaian lensa ortokeratologi jangka panjang. Penyebabnya belum diketahui pasti, 

namun diduga akibat tekanan terhadap epitel dan/atau stagnasi lapisan air mata pada 

desain lensa reverse geometry. Cincin kornea terpigmentasi tersebut sering disertai 

lesi seperti garis putih di dekatnya. Temuan ini letaknya di lapisan subepitel dan 

secara klinis tidak signifikan. Garis putih fibrilar yang tegas pada pemakaian lensa 

ortokeratologi jangka panjang diduga merupakan serabut saraf pada pleksus 

subbasilar. Deposit besi terpigmentasi dan garis putih fibrilar akan menghilang jika 

pemakaian lensa ortokeratologi dihentikan.
2,10

 

     Pada meta-analisis yang dilakukan Sun et.al pada tahun 2015 tidak ditemukan 

kasus keratitis. Komplikasi yang paling sering dilaporkan adalah pewarnaan kornea 

dan pigmented arcs. Semua pewarnaan kornea yang dilaporkan bersifat ringan dan 

terjadi pada kornea bagian inferior. Meta-analisis Li et.al pada tahun 2015 

menunjukkan proporsi komplikasi 3.8–29.0% pada grup ortokeratologi dan  0–5.4% 

pada grup kontrol. Komplikasi yang ditemukan tidak signifikan secara klinis dan 

pulih dengan cepat setelah terapi atau berhenti menggunakan lensa ortokeratologi.  

Tabel 5.1 menunjukkan komplikasi yang muncul pada penelitian-penelitian yang 

tercakup pada meta-analisis yang dilakukan Wen et al tahun 2015. Komplikasi yang 
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ditimbulkan pada meta-analisis tersebut tidak berbahaya dan tidak menimbulkan 

kerusakan yang permanen.
1,3,14

 

 
Tabel 5.1 Komplikasi pada penelitian ortokeratologi 

Penelitian Tahun Komplikasi 

Cho et al. 2005 Empat subyek keluar dari penelitian karena komplikasi kornea (2 

dengan pewarnaan kornea berulang dan 2 dengan peradangan.) 

Walline et al. 2009 Tidak ada yang keluar dari penelitian karena komplikasi. 

Kakita et al. 

2011 Pada kelompok ortokeratologi, 2 pasien mengalami erosi kornea 

ringan. Kondisi membaik setelah 1 minggu pemakaian dihentikan. 

Pemakaian ortokeratologi kemudian dilanjutkan tanpa gejala. Tidak 

ada komplikasi lain seperti ulkus kornea. Tidak ada komplikasi pada 

grup kacamata. 

Cho dan Cheung 

2012 Satu peradangan kornea berulang dilaporkan pada grup kontrol dan 

subjek dikeluarkan dari penelitian. Lima subjek ortokeratologi 

ditarik dari penelitian karena masalah kesehatan okular: 3 subjek 

memiliki rhinitis ringan yang menimbulkan pewarnaan kornea, 1 

mengalami hiperemi konjungtiva, dan 1 muncul chalazion di mata 

kanan. Kondisi okular dan penglihatan mata tidak terpengaruh 

setelah ortokeratologi dihentikan. 

Hiraoka et al. 

2012 Keratopati pungtata superfisial moderat muncul pada 3 subjek dan 

erosi kornea ringan ditemukan pada 1 subjek dalam grup 

ortokeratologi. Kondisi ini pulih sepenuhnya setelah pemakaian 

lensa dihentikan selama 1 minggu. Semua subyek melanjutkan 

pemakaian ortokeratologi sesudahnya. Tidak ada komplikasi berat 

lainnya seperti  ulkus kornea dan tidak ada efek samping pada grup 

kacamata. 

Santodomingo-

Rubido et al. 

2012 Sembilan subjek ortokeratologi menunjukkan efek samping  

pewarnaan kornea, abrasi kornea, konjungtivitis, ulkus perifer yang 

diinduksi oleh lensa kontak, dimple veiling, blepharitis, dan 

hordeolum. Dua subjek keluar dari penelitian. Efek samping 

ortokeratologi yang ditemukan dalam penelitian ini tidak serius, 

hampir sama dengan laporan pada jenis lensa kontak lainnya, dan 

dapat ditangani dalam praktik klinis. 

Charm dan Cho 

2013 Pewarnaan kornea tampak pada kedua grup dan umumnya lebih 

tinggi pada subjek ortokeratologi. Pewarnaan yang tampak pada 

kedua grup tersebut tidak signifikan. Hanya satu subjek yang ditarik 

dari penelitian karena pewarnaan kornea perifer grade 2 pada 

kelompok ortokeratologi. Tidak ada efek samping lainnya. 

Chen et al. 

2013 Tidak ada pasien yang keluar dari kedua grup akibat efek samping 

okular. Meskipun pemakaian lensa ortokeratologi cenderung 

meningkatkan insidensi pewarnaan kornea di perifer, pewarnaan 

yang diamati dianggap ringan (Grade 1) dan insiden rata-rata kurang 

dari 10%. 

Dikutip dari Wen et al.
14
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    Peran serta pemerintah, klinisi, dan orangtua pasien/pasien meningkatkan 

efektivitas dan keamanan jangka panjang serta kesadaran dan kepatuhan pasien. 

China Food and Drug Administration  sejak tahun 2002 menetapkan regulasi yang 

mengatur inspeksi dan registrasi lensa ortokeratologi, pelatihan dan sertifikasi praktisi 

ortokeratologi, serta menetapkan standar minimal untuk instrumentasi, fitting, dan 

prosedur follow up. Praktisi harus memperhatikan proses fitting pada anak-anak 

dengan lensa ortokeratologi dan harus memberikan edukasi bagi pasien dan orangtua 

pasien tentang perawatan lensa kontak. Pasien dan keluarga pasien harus waspada 

terhadap tanda dan gejala infeksi dan harus kontrol secara rutin untuk mengurangi 

risiko komplikasi.
2,10

 

 

VI. Simpulan 

     Pemakaian lensa ortokeratologi efektif dalam menurunkan progresivitas myopia 

pada anak-anak usia sekolah. Pemakaian lensa kontak ortokeratologi jangka panjang 

cukup aman. Komplikasi yang ditimbulkan pada penelitian-penelitian terbaru tidak 

signifikan secara klinis dan tidak menimbulkan kerusakan permanen. Kesuksesan 

jangka panjang pemakaian lensa ortokeratologi dipengaruhi oleh fitting lensa yang 

tepat, kepatuhan terhadap prosedur perawatan lensa dan follow up rutin serta terapi 

komplikasi sesegera mungkin.  

      

. 
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