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Low Vision Management for Patient with Persistent Fetal Vasculature 

Abstract 
Introduction : Low vision is an abnormality in visual function with best corrected 
visual acuity less than 6/18 to light perception. There are 6 million children who 
needs low vision care and about 4.8 million children lives in developing country. 
Persistent Fetal Vasculature is an ocular abnormality caused by hyaloid 
vasculature regression and this condition can cause low vision or even blindness 
in children.  
Purpose : To describe the selection of low vision device for patients with severe 
visual impairment with Persistent Fetal Vasculature. 
Case Report : 11-year-old-boy suffer from Persistent Fetal Vasculature and came 
to maximize his visions. He has difficulty in seeing far away objects, and reading. 
Visual acuity examination using ETDRS showed light perception on the right eye 
and 2/40 on the left eye. Close reading examination reveals 4.0M/15 cm. 
Ophthalmological examination showed nystagmus, cloudy lens on the right eyes. 
Posterior examination showed PFV on the left eye. Patients were diagnosed with 
Severe visual impairment ec Persistent Fetal Vasculature ODS + Congenital 
cataract OD  + Phthisis Bulbi OD + Last Eye OS + Susp. Retinal Detachment OD. 
Management includes stand magnifier, telescope and education about the disease 
and its prognosis, school adjustments, training in the use of tools, lighting 
arrangements and use of electronic aids. 
Conclusion : PFV is a congenital abnormalities that causes decrease in vision. 
Selection of the right low vision device will improve the visual function and optimize 
the quality of life of the patient. 
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I. Pendahuluan 

     World Health Organization (WHO) mendefinisikan Low Vision  sebagai 

seseorang dengan kelainan pada fungsi visual walaupun telah diberikan terapi 

dan/atau koreksi refraksi, serta memiliki tajam penglihatan kurang dari 6/18 hingga 

persepsi cahaya atau lapang pandang kurang dari 20 derajat dari titik fiksasi. Angka 

kejadian moderate to severe visual impairment di dunia yaitu sebesar  216,6 juta 

penduduk. Jumlah anak-anak yang membutuhkan pelayanan Low Vision  di seluruh 

dunia adalah 6 juta anak dan sebanyak 4,8 juta anak tinggal di negara dengan 

pendapatan rendah atau menengah.1–3 

     Low Vision tidak hanya mempengaruhi kemandirian seseorang namun juga 

mempengaruhi psikososial dan ekonomi seseorang dan juga keluarga. Low Vision  

pada anak-anak dan remaja tidak hanya mempengaruhi kemampuan membaca, 
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pelajaran maupun edukasi namun juga memiliki efek signifikan pada 

perkembangan seseorang. Konsekuensi utama dari gangguan penglihatan adalah 

kemampuan seorang anak untuk mendapatkan edukasi dengan baik. Evaluasi awal 

dan pelatihan penggunaan alat bantu Low Vision lebih awal merupakan hal yang 

penting untuk meningkatkan penglihatan fungsional serta adaptasi terhadap 

gangguan penglihatan seorang anak sehingga dapat membantu memaksimalkan 

edukasi anak tersebut. Alat bantu seperti kaca pembesar yang sesuai dapat 

memaksimalkan seseorang untuk menggunakan penglihatan yang dimilikinya.4,5 

     Persistent Fetal Vasculature (PFV) adalah abnormalitas pada mata yang 

disebabkan oleh kegagalan regresi vitreous primer dan arteri hialoidea. Penyakit ini 

dikarakteristikan dengan dengan struktur arteri hialoid persisten dengan 

abnormalitas lainnya seperti mikroftalmia, katarak dan glaukoma. Persistent Fetal 

Vasculature umumnya terjadi unilateral sebanyak 90% pasien dan menyebabkan 

penglihatan buruk pada mata tersebut. Persistent Fetal Vasculature dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga jenis berdasarkan kelainan anatominya yaitu anterior, 

posterior dan kombinasi keduanya. Bentuk kombinasi keduanya lebih sering terjadi 

pada penyakit PFV. Kelainan PFV dapat didiagnosis secara klinis maupun 

menggunakan USG yang menunjukan gambaran massa retrolental dari diskus 

oprikus menuju kaspul posterior tanpa kalsifikasi. Ablasio retina, glaukoma 

maupun amblyopia dapat menyebabkan prognosis pada penyakit ini semakin 

buruk.6–9  

 

II. Laporan kasus  

     Seorang anak, 11 tahun datang ke Unit Low Vision  PMN RS Mata Cicendo pada 

tanggal 28 Juni 2019 dengan keluhan ingin memaksimalkan penglihatannya yang 

terasa buram sejak lahir. Sebelumnya pasien didiagnosis menderita Persistent Fetal 

Vasculature serta katarak kongenital dan fibrosis vitreous. Orang tua pasien 

mengeluhkan mata kanan pasien terdapat bintik putih sejak lahir. Sejak usia 1,5 

bulan mata pasien terlihat sering bergerak-gerak. Mata pasien juga terlihat juling 

namun tidak diketahui sejak kapan. Mata kanan pasien terlihat lebih masuk sejak 

kecil. Riwayat mata trauma sebelumnya disangkal. Pasien sebelumnya telah dibawa 
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berobat pada usia 1,5 bulan ke PMN RS Mata Cicendo dan dikonsultasikan ke Unit 

Low Vision namun tidak datang ke Unit Low Vision kemudian pada usia 5 tahun 

pasien berobat kembali ke PMN RS Mata Cicendo Unit PO lalu dikonsultasikan ke 

Unit Low Vision namun tidak dilanjutkan kembali karena pasien tidak dapat bekerja 

sama. Gangguan pendengaran disangkal. Riwayat penyakit sistemik lainnya 

disangkal. Pasien merupakan anak kelas 5 SD yang bersekolah di Sekolah Luar 

Biasa. Keluarga pasien menginginkan pasien untuk pindah ke sekolah regular.   

     Pasien merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Riwayat lahir secara normal 

dibantu oleh bidan, usia cukup bulan. Berat badan lahir pasien 3200 gram. Selama 

hamil ibu pasien rutin memeriksakan kehamilannya. Riwayat penyakit selama 

kehamilan disangkal. Hasil pemeriksaan laboratorium (tahun 2012) Rubela IgG 

maupun IgM negatif.  

     Pada pemeriksaan umum diketahui status generalis baik dan tanda vital dalam 

batas normal. Pemeriksaan refraktometer pada mata kanan S+7.50 dan pada mata 

kiri adalah S+0.75 C-2.50 x 125. Pada pemeriksaan tajam penglihatan pada mata 

kanan (VOD) adalah persepsi cahaya dengan proyeksi buruk ke segala arah. 

Pemeriksaan tajam penglihatan menggunakan Early Treatment Diabetic 

Retinopathy Study (ETDRS) didapatkan tajam penglihatan pada mata kiri (VOS) 

pada jarak 2 meter adalah 2/40 dengan pinhole tetap. Koreksi penglihatan jauh pada 

mata kiri pasien tidak ada kemajuan. Pemeriksaan penglihatan jauh dengan 

menggunakan teleskop 4x20 mm pada mata kiri pasien adalah 4/40. Pemeriksaan 

baca dekat menggunakan LEA Numbers Near Vision Card tanpa koreksi adalah 4.0 

M dengan jarak 15 cm. Pemeriksaan baca dekat dengan adisi +3 D menggunakan  

LEA adalah 8.0 M dengan jarak 30 cm. Pemeriksaan baca dekat dengan 

menggunakan stand magnifier 36D  adalah 1.25 M. 

     Pemeriksaan posisi bola mata pasien didapatkan nystagmus dan eksotropia  15 

derajat pada mata kanan dengan gerak bola mata baik ke segala arah. Pemeriksaan 

tekanan bola mata menggunakan Non-Contact Tonometry (NCT) pada mata kanan 

adalah 17 dan pada mata kiri adalah 15. Pada pemeriksaan segmen anterior mata 

kanan menggunakan slitlamp biomikroskop yaitu palpebra superior dan inferior 

tenang, konjungtiva tenang, kornea jernih, kedalaman bilik mata Van Herrick 
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Grade III  dengan flare cell -/-, pupil mata kanan bulat, reflex cahaya +/+, sinekia 

negatif dengan lensa jernih. Pupil mata kanan didapatkan seklusio pupil, dengan 

reflex cahaya -/-, sinekia posterior dengan lensa keruh. Pada pemeriksaan segmen 

anterior mata kiri menggunakan slitlamp biomikroskop didapat hasil yaitu dalam 

batas normal.  

 

  
Gambar 2.1 (A) Mata Kanan Pasien (B) Mata Kiri Pasien  

 
     Pemeriksaan sensitivitas kontras menggunakan Hiding Heidi pada mata kiri 

dapat mengidentifikasi gambar hingga nilai kontras 2,5%. Pemeriksaan warna 

dengan Ishihara  pada mata kiri didapatkan hasil 14/14. Pemeriksaan dengan 

menggunakan Amsler Grid  pada mata kanan tidak ditemukan adanya sotoma 

maupun metamorfopsia. Pemeriksaan segmen posterior mata kanan sulit dinilai 

karena media keruh sedangkan pada mata kiri didapatkan gambaran Persistent 

Fetal Vasculature. Pasien telah menjalani pemeriksaan USG pada kedua mata 

dengan hasil USG pada mata kanan dengan kesan ptisis bulbi, ablasio retina dan 

susp. fibrosis vitreous. Hasil USG pada mata kiri menunjukkan vitreous opacity ec 

fibrosis vitreous.  

  
Gambar 2.2 (A) Gambaran Segmen Posterior Mata Kanan dan Kiri Pasien (B) 

Gambaran USG mata kanan (C) Gambaran USG mata kiri 
 

     Pasien didiagnosis dengan Severe visual impairment ec Persistent Fetal 

Vasculature ODS + katarak kongenital OD + Ptisis Bulbi OD + Last Eye OS +Susp. 
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Ablasio retina OD. Tatalaksana pada pasien ini adalah teleskop dengan perbesaran 

4 x 20 mm untuk melihat jauh, Stand Magnifier ukuran 36 D untuk membaca dekat, 

edukasi mengenai penyakit serta prognosisnya, educational guidance dan pelatihan 

penggunaan alat bantu. Prognosis pada pasien ini quo ad vitam ad bonam dan quo 

ad functionam dubia ad malam.  

 

III. Diskusi  

     Persistent Fetal Vasculature (PFV) adalah kelainan kongenital yang disebabkan 

oleh kegagalan regresi dari vitreous primer dan arteri hyaloidea. Kelainan ini 

dikarakteristikkan dengan adanya struktur vaskular embrionik yang persisten 

disertai dengan adanya abnormalitas lain seperti mikroftalmia, katarak dan 

glaukoma. Pada pasien ini ditemukan adanya katarak pada mata kanan pasien. 

Persistent Fetal Vasculature dapat diklasifikasikan menjadi 3 bentuk yaitu bentuk 

anterior, posterior atau kombinasi keduanya yang umumnya ditemukan pada 

kelianan ini. Bentuk anterior memiliki gambaran opasitas retrolental, pemanjangan 

proses siliaris atau lensa yang mengalami katarak. Sedangkan bentuk posterior 

memiliki gambaran adanya tangkai pada membran vitreous yang berasal dari 

nervus optikus, gambaran dysplasia retina, ablasio retina atau hypoplasia nervus 

optikus. Bentuk kombinasi memiliki kedua gambaran Persistent Fetal Vasculature 

anterior dan posterior. Pasien ini memiliki bentuk anterior PFV pada kedua 

matanya.6,8,9 

     Penyebab dari kegagalan regresi arteri hyaloidea belum diketahui dengan jelas. 

Persistent Fetal Vasculature dapat diturunkan baik autosomal dominan maupun 

resesif namun pada pasien ini riwayat keluarga dengan keluhan serupa disangkal. 

Manifestasi klinis pada PFV dapat berupa adanya persistent pupillary membranes, 

pembuluh darah iridohyaloid, Mittendorf Dot, persistent posterior fetal 

fibrovascular sheaths of the lens, persistent hyaloid artery, Bergmeister Papilla, 

retinal folds, abnormalitas macula, mikroftalmos, dan glaukoma sekunder. Pada 

pasien ditemukan manifestasi klinis berupa persistent hyaloid artery pada 

pemeriksaan funduskopi indirek. PFV dapat menyebabkan amblyopia maupun 

disabilitas visual pada anak-anak. Persistent Fetal Vasculature tidak mengalami 
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progresivitas seiring bertambahnya usia, namun pertumbuhan mata pada anak-anak 

dapat menyebabkan traksi intraokular dan menyebabkan komplikasi berupa 

glaukoma, katarak, perdarahan intraokular, ablasio retina dan/atau ptisis yang dapat 

mempengaruhi penglihatan anak.9,10 

     Low vision maupun kebutaan merupakan bagian dari gangguan penglihatan. 

World Health Organization (WHO) berdasarkan International Classification of 

Diseases 10th Revision (ICD 10) mendefinisikan low vision sebagai tajam 

penglihatan kurang dari 6/18. Moderate Visual Impairment didefinisikan sebagai  

6/18 – 6/60. Severe Visual Impairment didefinisikan presenting visual acuity  6/60 

– 3/60. Blindness dikategorikan sebagai presenting visual acuity kurang dari 3/60 

hingga tidak ada persepsi cahaya dengan lapang pandang pada mata yang terbaik 

kurang dari 10 derajat dari fiksasi sentral. Pasien ini memiliki tajam penglihatan 

persepsi cahaya pada mata kanan dan 2/40 pada mata kiri sehingga dapat 

dikategorikan sebagai penderita severe visual impairment.11,12 

     Gangguan penglihatan terutama gangguan penglihatan yang berat akan 

mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Pemberian alat bantu pada pasien low 

vision akan banyak mempengaruhi kehidupan sehari-hari seseorang dan 

meningkatkan kualitas hidup seseorang. Tujuan dari pemberian alat bantu low 

vision adalah memperbesar gambaran objek pada retina sehingga dapat terlihat oleh 

jaringan retina yang normal. Alat bantu yang diberikan dapat berupa optik, non-

optik maupun elektronik. Kebutuhan alat bantu pada setiap penderita low vision  

berbeda-beda. Kesulitan yang dihadapi pasien adalah membaca dekat, serta melihat 

jauh untuk mengikuti pelajaran di sekolahnya.4,5  

      Kacamata merupakan alat bantu low vision yang paling sering diberikan pada 

berbagai situasi. Alat bantu optik untuk membantu penglihatan jauh lainnya adalah 

teleskop. Pada pasien ini kacamata tidak diberikan karena saat koreksi tidak 

memberikan perbaikan, sehingga diberikan teleskop untuk membantu kegiatan 

pasien sehari-hari. Dengan pemberian teleskop perbesaran 4 kali pasien dapat 

mencapai tajam penglihatan 4/40. Teleskop dapat memberikan gambaran yang jelas 

untuk melihat jauh dengan magnifikasi angular. Magnifikasi angular merupakan 

sistem lensa yang memberikan gambaran lebih besar pada retina dan dapat 
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mningkatkan penglihatan seseorang. Beberapa kekurangan dari teleskop adalah 

cahaya yang ditransmisikan lebih sedikit sehingga gambar akan terlihat lebih gelap. 

Kekuatan lensa yang semakin besar juga dapat menyebabkan lapang pandang lebih 

sempit.4,13 

     Alat bantu optik yang dapat diberikan untuk jarak dekat adalah hand magnifiers, 

dan stand magnifiers. Pemeriksaan jarak dekat pada pasien tanpa terpasang koreksi 

menggunakan LEA Numbers Near Vision Chart adalah 4.0 M dengan jarak 15 cm. 

Pemeriksaan baca dekat dengan terpasang adisi +3D menggunakan LEA Numbers 

Near Vision Chart adalah 8.0 M dengan jarak 30 cm sehingga tidak diberikan 

kacamata dengan adisi. Stand magnifier dapat diberikan kepada pasien untuk 

membantu pasien dalam membaca dekat. Kekuatan perbesaran yang dibutuhkan 

pasien untuk mencapai target 1.25 M adalah +36 D.  Stand magnifier merupakan 

pilihan yang tepat agar pasien dapat membaca dekat karena pasien tidak 

mengharuskan pasien untuk mempertahankan alat bantu pada jarak tertentu seperti 

hand magnifier. Kekurangan pada stand magnifier adalah bentuknya. Umumnya 

stand magnifier cukup kecil untuk dibawa namun tidak dapat dimasukan pada 

kantong karena tidak dapat dilipat.4,5,13 

     Alat bantu non-optik juga dapat diberikan pada pasien dengan low vision. Alat 

bantu non-optik dapat berupa elektronik, pencahayaan, sensitivitas kontras serta 

rehabilitasi. Pencahayaan yang baik merupakan alat bantu non-optik yang utama 

dan paling penting. Alat bantu berupa elektronik juga banyak digunakan saat ini. 

Telah banyak bermunculan teknologi maupun aplikasi pada smartphone untuk 

membantu penderita dengan low vision. Buku audio juga dapat membantu 

mempermudah pasien yang memiliki gangguan penglihatan. Pada pasien ini 

diberikan edukasi yaitu pengaturan pencahayaan yang baik untuk mengatasi 

keluhan pasien berupa silau dan penggunaan alat bantu elektronik untuk keperluan 

sehari-hari.4,13 

     Pelatihan penggunaan alat bantu low vision perlu diberikan pada pasien agar alat 

bantu dapat dipakai dengan baik. Teleskop digunakan dengan cara memfokuskan 

dan memegang alat dengan benar. Teleskop dapat dipakai dengan kedua tangan 

pasien. Spotting, focusing, scanning, dan tracking dapat dilatih secara terpisah 
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sampai pasien mahir. Stand magnifier dapat dipakai dengan menjaga jarak baca 

tertentu. Pasien dapat dianjurkan menggunakan bantuan pencahayaan jika 

dibutuhkan.4,13 

     Prognosis pasien ini adalah quo ad vitam ad bonam dan quo ad functionam dubia 

ad malam  karena penyakit PFV walaupun tidak bersifat progresif namun bersifat 

ireversibel dan dapat menyebabkan komplikasi berupa ablasio retina. 

 

IV. Kesimpulan  

     Persistent Fetal Vasculature merupakan kelainan kongenital yang dapat 

menyebabkan penurunan tajam penglihatan. Tatalaksana PFV yang disertai severe 

visual impairment  bertujuan memaksimalkan tajam penglihatan pasien yang masih 

dimiliki dengan pemberian alat bantu. Alat bantu yang diberikan disesuaikan 

dengan kebutuhan pasien untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Pada pasien ini 

diberikan stand magnifier untuk membantu pasien dalam membaca dekat serta 

teleskop untuk melihat jauh, edukasi mengenai penyakit pasien, cara menggunakan 

alat bantu, pencahayaan, penggunaan alat bantu elektronik dan pelatihan 

penggunaan alat bantu pasien. 
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