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ABSTRACT 
Introduction:  
Thyroid-Associated Ophthalmopathy (TAO), is an autoimmune disease, and the most 
common extra thyroid manifestation of graves disease. TAO has the potentially threatens 
vision, disfigures appearance and result in a pronounced loss the quality of life. TAO 
commonly occurs in patients with hiperthyroid, but patients may also present euthyroid or 
hypothyroid.  The disease incidence 2.9 to 16.0 cases per 100.000 population per 
year. The disease mainly affects women, with young or middle aged and at the peak of 
their career. Thyroid-Associated Ophthalmopathy (TAO) is the most common cause of 
unilateral or bilateral proptosis in children and adults. Mild clinical signs and symptoms 
TAO is usually consist of ocular irritation. Nearly half of TAO patients have symptoms 
including exophthalmos, dry eyes, photophobia, epiphora, diplopia, and feeling pressure 
behind the eyes. 
Purpose:  
To describe clinical characteristic patient with graves disease at National Eye Center 
Cicendo Eye Hospital 
Methods:  
This study was a cross-sectional descriptive study, with secondary data taken from the 
medical record of the National Eye Center of Cicendo Eye Hospital from February 2016 
to November 2018.  
Result: 
There were 169 eyes from 92 patients found with TAO disease. The results of this study 
were 72.8% patients female, 93.5% were 18-60 years of age, and 83.7% patients involve 
bilateral eyes. The most symptoms formed were eye movements abnormalities of 61.0%. 
This study reported that TAO patients accompanied by diplopia symptoms were 19.6%, 
watery eyes were 33.7%, patients who had smoking risk factors were 14.1%, and patients 
with TAO who had a family history of 5.4%. TAO patients were accompanied by 
abnormal eye motion symptoms of 37.9%, lagophthalmos 42.6%, chemosis by 10% and 
symptoms of corneal involvement by 16%. 
Conclusion:  
TAO patients at the National Eye Center Cicendo Eye Hospital commonly found in 
women. The highest age range 18-60 years. The results of this study show that the 
laterality of TED patients is more bilateral than unilateral with the most symptoms being 
with eye movement abnormalities. 
 
 
PENDAHULUAN 
     Thyroid-Associated 
Ophthalmopathy (TAO), yang 
dikenal sebagai Graves 
Ophthalmopathy/ Graves 

orbitopathy (GO) atau Thyroid Eye 
Disease (TED), adalah suatu proses 
autoimun, yang berpotensi 
mangancam penglihatan, merusak 
penampilan dan menurunkan kualitas 
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hidup. TAO pada umumnya terjadi 
pada penyakit graves.1,2,3,4,5,6 
     Penyakit graves merupakan 
kelainan multisistem yang meliputi 
satu atau lebih keadaan seperti 
struma difusa, tirotoksikosis, 
oftalmopati, limfadenopati, 
dermatopati dan thyroid-stimulating 
immunoglobulins dalam darah. 
Insidensi kejadian penyakit graves di 
Amerika Serikat sekitar 0.4%, dan di 
Inggris sekitar 0.3%. Penderita 
perempuan lebih banyak 6 sampai 7 
kali lipat dibandingkan dengan laki-
laki, dan umur penderita umumnya 
sekitar 30-50 tahun.2,7,8,9 
     Thyroid-Associated 
Ophthalmopathy (TAO) merupakan 
penyebab tersering proptosis 
unilateral atau bilateral pada anak 
dan dewasa. Gejala dan tanda klinis 
TAO pada kasus ringan, terdiri dari 
iritasi ocular. Hampir setengah 
pasien TAO memiliki gejala 
termasuk mata kering dan perih, 
fotofobia, epifora, diplopia, dan 
merasakan tekanan 
di  belakang mata. Sebuah studi 
epidemiologi 1996 tentang pasien di 
Amerika dengan penyakit graves 
menentukan bahwa tingkat insiden 
yang disesuaikan secara keseluruhan 
untuk wanita adalah 16 kasus per 
100.000 penduduk per tahun, 
sedangkan untuk pria adalah 3 kasus 
per 100.000 penduduk per tahun. 
TAO mempengaruhi wanita sekitar 6 
kali lebih sering daripada pria (86% 
dibandingkan 14% kasus, masing-
masing). Tingkat insiden puncak 
pada wanita terjadi pada kelompok 
usia 40-44 tahun dan 60-64 tahun, 
dan 45-49 tahun dan 65-69 tahun 
pada pria.1,10,11,12,13 
     Penelitian ini bertujuan untuk 
melihat karakteristik klinis penyakit 

TAO di Pusat Mata Nasional Rumah 
Sakit Mata Cicendo. 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
     Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif cross-sectional, 
dengan data sekunder dari pasien 
yang didiagnosa TAO oleh unit 
Rekonstruksi, Okuloplasti dan 
Onkologi (ROO) yang diambil dari 
rekam medis Pusat Mata Nasional 
Rumah Sakit Mata Cicendo dari 
bulan Februari 2016 sampai bulan 
November 2018. Kriteria inklusi 
dalam penelitian ini adalah seluruh 
pasien yang menderita TAO yang 
datang ke Pusat Mata Nasional 
Rumah Sakit Mata Cicendo.  
     Data yang dikumpulkan dari 
rekam medis pasien diantaranya usia, 
jenis kelamin, tajam penglihatan 
dasar, lateralitas, gejala diplopia, 
gejala mata berair, riwayat merokok, 
riwayat hipertensi, riwayat diabetes 
melitus (DM), riwayat keluarga, 
kelainan gerak bola mata, 
lagoftalmus, kemosis, dan 
keterlibatan kornea. Tajam 
penglihatan diukur dengan 
menggunakan snellen chart pada saat 
kunjungan pertama ke poliklinik 
ROO pusat mata nasional rumah 
sakit mata cicendo. Gejala diplopia 
dan mata berair diambil dari 
anamnesa yang dilakukan kepada 
pasien TAO pada saat pertama kali 
didiagnosa TAO di poliklinik ROO 
pusat mata nasional rumah sakit mata 
cicendo. Kelainan gerak bola mata 
didapatkan dari pemeriksaan fisik. 
Lagoftalmus didapatkan dari 
pemeriksaan fisik pasien tidak dapat 
menutup kelopak mata yang 
disebabkan oleh karena kelainan 
proptosis yang dimiliki oleh pasien. 
Kemosis dan keterlibatan kornea 
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dilihat dari pemeriksaan segmen 
anterior dengan menggunakan lampu 
celah atau slit lamp. 
 
HASIL 
    Berdasarkan data yang diambil 
dari rekam medis Pusat Mata 
Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 
dari bulan Februari 2016 sampai 
bulan November 2018 diperoleh 169 
mata dari 92 pasien dengan penyakit 
TAO.  
     Karakteristik demografis pasien 
penyakit TAO dapat dilihat pada 
tabel satu. Menjelaskan karakteristik 
demografis keseluruhan pasien 
penelitian  menurut  usia dan jenis 
kelamin. Untuk usia kategori 0-17 
tahun sebanyak 1 pasien atau sebesar 
1.1%, 18-65 tahun sebanyak 85 atau 
sebesar 93.5% dan >60 tahun 
sebanyak 5 pasien atau sebesar 5.4%. 
Untuk pasien laki-laki sebanyak 25 
pasien atau sebesar 27.2% dan 
perempuan sebanyak 67 pasien atau 
sebesar 72.8%.  
 
Tabel 1. Karakteristik Demografis  
Karakteristik Jumlah % 
Usia (tahun)   
0-17 tahun 1 1.1% 
18-60 tahun 86 93.5% 
>60 tahun 
 
Jenis 
Kelamin 

5 5.4% 
 

Laki-laki 25 27.2% 
Perempuan 67 72.8% 
   
 
     Karakteristik klinis dan faktor 
resiko berdasarkan anamnesa pasien 
dengan TAO meliputi diplopia, mata 
berair, riwayat merokok, riwayat 
hipertensi, riwayat diabetes melitus, 

dan riwayat keluarga dapat dilihat 
pada table 2. 
 
Tabel 2. Karakteristik Klinis dan 
Faktor Resiko Berdasarkan 
Anamnesa Pasien Dengan TAO  
Gejala Jumlah % 
Diplopia   
Ya  18 19.6% 
Tidak 72 78.3% 
Tidak ada 
data 
 
Mata berair 

2 2.2% 

Ya  31 33.7% 
Tidak ada 
data 
 
Riwayat 
merokok 
Ya  
Tidak 
Tidak ada 
data 
 
Hipertensi 
Ya  
Tidak 
Tidak ada 
data 
 
Diabetes 
melitus 
Ya  
Tidak 
Tidak ada 
data 
 
Riwayat 
keluarga 
Ya  
Tidak  
Tidak ada 
data 

3 
 
 
 
 
13 
73 
6 
 
 
 
10 
80 
2 
 
 
 
 
4 
86 
2 
 
 
 
 
5 
80 
7 

3.3% 
 
 
 
 
14.1% 
79.3% 
6.5% 
 
 
 
10.9% 
87.0% 
2.2% 
 
 
 
 
4.3% 
93.5% 
2.2% 
 
 
 
 
5.4% 
87.0% 
7.6% 
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Tabel 3. Karakteristik Hasil 
Pemeriksaan Fisik Pasien Dengan 
TED 
Gejala Jumlah % 
 
Tajam 
Penglihatan 

 
 

 
 
 

>0.3 79 85.9% 
<0.3-0.1 11 12% 
<0.1->= 3/60 0 0% 
<3/60 
 
Kemosis 
Ya  
Tidak 
Tidak ada 
data 
 
Keterlibatan 
kornea 
Ya  
Tidak 
Tidak ada 
data 
 

2 
 
 
17 
123 
29 
 
 
 
 
27 
127 
15 

2.2% 
 
 
10.0% 
72.8% 
17.2% 
 
 
 
 
16.0% 
75.1% 
8.9% 

 
          Karakteristik dari hasil 
pemeriksaan fisik berdasarkan gerak 
bola mata, lagoftalmos, kemosis, dan 
keterlibatan kornea dapat dilihat 
pada table 3. 
 
DISKUSI 
     Thyroid-Associated 
Ophthalmopathy (TAO) merupakan 
gangguan autoimun dengan 
keterlibatan orbita yang paling sering 
dan paling penting sebagai 
manifestasi di luar tiroid dari 
penyakit tiroid. Kelainan ini dapat 
terjadi pada penderita tanpa 
hipertiroid (eutiroid) atau dengan 
riwayat hipertiroid sebelumnya 
ataupun pada penderita dengan 
hipotiroid yang disebabkan oleh 

penyakit autoimun kronik 
(Hashimoto Thyroiditis).1,14,15,16,17  
     Penelitian ini melaporkan bahwa 
pasien perempuan lebih banyak 
dibandingkan dengan pasien laki – 
laki, 67 pasien atau sebesar 72.8% 
pasien perempuan dan sebanyak 25 
pasien atau sebesar 27.2% pasien 
laki – laki. Wanita lebih sering 
terkena penyakit ini karena modulasi 
respons imun oleh estrogen. 
     Penelitian ini melaporkan bahwa 
pasien TAO paling banyak 
ditemukan pada rentang usia 18 – 60 
tahun sebesar 93.5%. Hal ini sesuai 
dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Mohsen Bahmani Kashkouli, 
dkk tahun 2011 dengan kelompok 
umur 31.6 ± 11.6 tahun merupakan 
kelompok usia terbanyak pada pasien 
TED. Hasil ini juga serupa dengan 
penelitian yang dilakukan oleh 
Abdolreza Medgalchi, dkk tahun 
2016 kelompok umur rata-rata 42.1 ± 
13.91 tahun merupakan kelompok 
usia terbanyak pada pasien TAO.7,18 
     Penelitian ini melaporkan bahwa 
pasien TAO paling banyak ditemui 
pada kedua mata sebanyak 77 pasien 
sebesar 83.7%. Hal ini serupa dengan 
penelitian yang dilakukan oleh 
Mohsen Bahmani Kashkouli, dkk 
tahun 2011 menemukan bilateral 
TAO sebanyak 271 pasien sebesar 
89.44%. Penelitian yang dilakukan 
oleh Diogo Strianese, dkk 
menunjukan bahwa 14% dari pasien 
TAO dengan unilateral eksoftalmus 
pada kunjungan pertama berkembang 
menjadi kontralateral dengan waktu 
onset bervariasi dari 6 bulan hingga 
7 tahun.12,18,19 
     Penelitian ini melaporkan bahwa 
pasien TAO disertai dengan gejala 
diplopia sebesar 19.6%, lebih rendah 
dibandingkan dengan penelitian yang 
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dilakukan oleh Esra Sahli, dkk tahun 
2017 yang mendapatkan pasien TAO 
dengan gejala diplopia sebesar 33%. 
Otot – otot ekstraokuler pada pasien 
dengan TAO dapat membesar secara 
masif sehingga mempengaruhi gerak 
bola mata kemudian menyebabkan  
diplopia.14,20 
     Penelitian ini melaporkan bahwa 
pasien TAO disertai dengan gejala 
mata berair sebesar 33.7%, lebih 
banyak dibandingkan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Erick 
D. Bothun, dkk tahun 2009 sebanyak 
23%. Hasil ini juga lebih besar 
dibandingkan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Esra Sahli, dkk tahun 
2017 yang mendapatkan pasien TAO 
dengan gejala mata berair sebesar 
21%. Pada keadaan lagoftalmus yang 
cukup berat dapat menimbulkan 
gejala mata berair, terdapatnya luka 
di kornea, dan keratitis eksposur 
yang dapat menyebabkan penurunan 
tajam penglihatan.20,21 
     Riwayat merokok merupakan 
salah satu factor resiko yang dapat 
menyebabkan TAO. Pada penelitian 
ini didapatkan pasien yang memiliki 
factor resiko merokok sebesar 
14.1%. Penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Tom Cawood, dkk 
tahun 2004 mengatakan bahwa rokok 
dapat meningkatkan resiko 
perkembangan penyakit TAO lebih 
besar. Tom McAlinden, dkk tahun 
2014 juga mengatakan bahwa rokok 
meningkatkan resiko terjadinya 
penyakit TED sebesar 7 – 8 kali 
lebih besar. Presentase faktor 
keturunan pada penyakit graves 
cukup tinggi, sekitar 30% memiliki 
riwayat keluarga serupa. Pada 
penelitian ini didapatkan pasien 
dengan TAO yang memiliki riwayat 
keluarga sebesar 5.4%, hal ini lebih 

sedikit dibandingkan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Qian 
Li tahun 2017 sebesar 24.29%.3,22 
     Penelitian ini melaporkan bahwa 
pasien TAO disertai dengan gejala 
gerak bola mata yang tidak normal 
sebesar 37.9%, hal ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Colin 
McAlinden, dkk tahun 2014 
mengatakan pasien dengan TAO 
yang mengalami kelainan dalam 
gerak bola mata sebesar 40%. Hasil 
ini juga serupa dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Michel J. 
Belliveau, dkk menemukan pasien 
TAO yang memiliki gejala kelainan 
dalam gerak bola mata sebesar 40%. 
Keterlibatan otot - otot ekstraokular 
pada TAO berawal sebagai infiltrasi 
limfositik dan edema pada otot-otot 
okular, semakin lama otot - otot yang 
meradang akan menjadi fibrotik dan 
mengalami restriksi permanen pada 
gerak bola mata.3,14,23 
     Pada penelitian ini melaporkan 
bahwa pasien TAO dengan gejala 
lagoftalmus sebesar 42.6%, hal ini 
serupa dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Qian Li, dkk tahun 
2017 yang menemukan pasien TAO 
dengan gejala lagoftalmos sebesar 
39.05% pada kelompok laki-laki dan 
34.05% pada kelompok perempuan. 
Lagoftalmos terjadi akibat proptosis 
dan retraksi kelopak mata yang 
terjadi pada pasien dengan TAO.14,22 
     Pada penelitian ini melaporkan 
bahwa pasien TAO dengan gejala 
kemosis sebesar 10% dan gejala 
keterlibatan pada kornea sebesar 
16%, hal ini sesuai dengan penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh 
Quan Li, dkk tahun 2017 melaporkan 
bahwa pasien TAO dengan gejala 
kemosis sebesar 25.44% pada pasien 
laki-laki dan 15.14% pada kelompok 
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perempuan. Kemosis merupakan 
salah satu tanda peradangan yang 
sedang aktiv, disebabkan kongesti 
pada jaringan orbita. Kemosis akan 
tampak lebih jelas pada daerah otot –
otot yang terkena.14,22 
      
SIMPULAN 
     Pasien TAO di Pusat Mata 
Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 
periode Februari 2016 sampai 
November 2018 yang terdapat pada 
penelitian ini adalah sebanyak 169 
mata dari 92 pasien dengan rentang 
usia terbanyak 18 - 60 tahun. Jenis 
kelamin pada pasien TAO paling 
banyak ditemukan pada perempuan. 
Hasil penelitian ini menunjukan 
lateralitas pasien TED lebih banyak 
bilateral dibandingkan unilateral 
dengan gejala paling banyak adalah 
dengan kelainan gerak bola mata. 
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