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REHABILITATION MANAGEMENT IN PATIENT DOWN SYNDROME 

WITH COMPOUND MYOPIC ASTIGMATISM, MYOPIA GRAVIOR, 

DEVELOPMENTAL CATARACT, AND AMBLYOPIA REFRACTIVE 

 

ABSTRACT 

Introduction: Down syndrome is the most common chromosomal disorder. 

Children with Down Syndrome has a high incidence of ocular disorder. 

Purpose: to report the rehabilitation management in a patient down syndrome with 

compound myopic astigmatism, high myopia, developmental cataract, and 

amblyopia refractive.. 

Case illustration: A 29-years-old woman come to Cicendo Eye Hospital with 

blurred vision since childhood. She also complaints about glare. Her best corrected 

visual acuity was  OD S-15,00 C-3,00 x 30 = 0,25 and OS S-9,00 C-5,00 x 35 = 

0,25. Anterior segment examination show bilateral cataract. The patient was 

advised to use spectacles and given rehabilitation to increase daily living activity.  

Conclusion: Early ophthalmological skrining, intervention, and longitudinal care 

is important for down syndrome.  
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I. Pendahuluan 

Sindrom down merupakan penyakit dengan gangguan genetik yang ditandai 

dengan kromosom tambahan pada kromosom 21. Penambahan kromoson ini 

menyebabkan gangguan pada perkembagan tumbuh kembang sehingga terjadi 

gangguan pada fisik, intelektual dan perkembangan kesehatan. Gangguan 

perkembangan yang paling sering terjadi pada anak dengan sindrom down adalah 

tonus otot yang rendah, fitur wajah yang datar termasuk tengkorak yang kecil, 

jembatan hidung yang datar, dan bagian belakang kepala datar, mata berbentuk 

seperti kacang almon (miring ke atas) dengan lipatan epicanthal, telinga yang kecil, 

lipatan telapak tangan yang dalam, dan lidah yang membesar yang cenderung 

menonjol keluar. Penderita sindrom down akan mengalami gangguan pada 

multisistem yang berbeda antar penderitanya.1-3 

Gangguan penglihatan pada penderita sindrom down memiliki kemungkinan 

lebih besar di bandingkan orang normal. Sekitar 60 % penderita sindrom down 

mengalami gangguan mata. Gangguan mata yang dapat terjadi antara lain gangguan 

refraksi, gangguan penglihatan binocular, strabismus, gangguan akomodasi, 
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gangguan kelopak mata, glaukoma, katarak dan gangguan retina. Prevalensi pada 

penderita sindrom down antara lain gangguan refraktif seperti miopia dan 

astigmatisma sekitar 25,3%, katarak 42%, strabismus dengan esotropia atau 

eksotropia 21,1%, konjungtivitis 13,4% dan blefaritis 10,1 %. Gangguan 

penglihatan dapat memberikan masalah berupa penurunan kemampuan anak dalam 

berbagai level sehingga dapat menjadi beban secara sosioekonomik.1,2,4 

Pemeriksaan sedini mungkin dan penatalaksanaan secara komprehensif dapat 

membantu untuk meningkatkan aktifitass hidup dasar dan kualitas hidup. Terapi 

rehabilitatif tidak terbatas pada pasien saja tetapi perlu pendekatan dengan keluarga. 

Terapi rehabilitasi pada down sindrom memiliki beberapa tahapan. Untuk 

tatalaksana rehabilitasi pada penglihatan dengan memberikan koreksi terbaik dan 

menghilangkan gangguan yang terjadi pada axis visual.1,5,6 

Laporan kasus ini akan membahas mengenai penatalaksanaan rehabilitsi pada 

pasien sindrom down dengan astigmatisma miopia compositus ODS + miopia 

gravior ODS + katarak developmental ODS + ambliopia refraktif ODS. 

 

II.  Laporan Kasus 

 Seorang perempuan berusia 29 tahun datang ke Unit Refraksi, Lensa Kontak 

dan Low Vision PMN RS Mata Cicendo pada tanggal 12 September 2019 dengan 

keluhan penglihatan buram sejak kecil. Pasien mengeluh silau bila berada di tempat 

terang. Pasien sudah didiagnosis katarak sejak 7 tahun yang lalu dan tampak putih 

pada bagian pinggir hitam mata yang disadari oleh keluarga pasien. Pasien memiliki 

riwayat penggunaan kacamata sejak usia 11 tahun. Riwayat trauma pada mata 

disangkal. Riwayat keluhan serupa dalam keluarga tidak ada. Pasien merupakan 

pasien berkebutuhan khusus dengan sindrom down.  

Pasien merupakan anak tunggal, lahir kurang bulan pada usia kehamilan 7 bulan 

dengan berat badan ± 1.000 gram menurut ayah pasien, lahir spontan ditolong oleh 

bidan. Usia ibu saat hamil pasien 27 tahun. Riwayat imunisasi lengkap. Menurut 

ayahnya, pasien dapat berdiri sendiri saat berusia 12 bulan dan berjalan saat berusia 

16 bulan. Saat ini pasien sudah lulus SLB pada usia 13 tahun. Pasien tidak bisa 

membaca dan mengenal konsonan saja. Untuk menghitung pasien dapat melakukan 
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perhitungan tambah dan kurang. Sehari-hari pasien membantu orang tua melakukan 

pekerjaan rumah. Pasien mengaku terdapat kesulitan dalam melihat jauh. 

Pasien sudah berobat sebelumnya ke Poliklinik Katarak dan Bedah Refraktif 

PMN RS Mata Cicendo pada bulan september tahun 2019. Pasien sudah disarankan 

untuk melakukan operasi katarak akan tetapi pasien dan keluarga merasa lebih 

nyaman untuk tetap menggunakan kacamata 

Pemeriksaan fisik pasien tanda vital dan status generalis dalam batas normal. 

Pemeriksaan tajam penglihatan jauh dengan Snellen Chart didapatkan hasil visus 

dasar OD 1/60 dan OS 1/60. Pemeriksaan refraktometer pupil kecil OD: S-19,50 C-

2,75 x 150, OS: S-9,75 C-6,25 x 30. Lensometer kacamata yang dimiliki pasien 

didapatkan ukuran OD: S-13,00 C-6,00 x 140 = 0,16  dan OS: S-9,00 C-5,00 x 30 

= 0,25. Koreksi jauh maksimal OD: S-15,00 C-3,00 x 30 = 0,25 dan OS: S-9,00 C-

5,00 x 35 = 0,25 dengan pupillary distance 58/56 dan pasien tidak mengeluhkan 

pusing. Visus dekat degan menggunakan koreksi terbaik adalah 1,25 M/30 cm.  

 

 

   

     Gambar 1. A. Kedudukan kedua bola mata pasien, B. Segmen anterior 

mata kanan pasien, C. Segmen anterior mata kiri pasien 

 

     Diagnosis pada pasien ini adalah astigmatisma miopia compositus ODS + 

miopia gravior ODS + katarak developmental ODS + ambliopia refraktif ODS + 

A 

B C 
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sindrom down. Pasien ditatalaksana dengan pemberian kacamata dengan koreksi 

maksimal. Pasien dan keluarga juga diberi edukasi mengenai kondisi mata dan 

prognosisnya. Pasien dan keluarga juga diberikan edukasi dan rehabilitasi untuk 

meningkatkan aktifitas hidup dasar. Pasien disarankan untuk kontrol ulang 6 bulan 

kemudian. Prognosis quo ad vitam pada pasien ini yaitu ad bonam, quo ad 

functionam adalah dubia. 

 

III. Diskusi  

Sindrom down merupakan gangguan kromosom tersering yang berhubungan 

dengan gangguan intelektual. Hal ini disebabkan karena adanya tambahan genetik 

pada kromosom 21. Komplikasi yang bisa terjadi pada anak sindrom down antara 

lain gangguan kardiovaskular dan gangguan gastrointestinal, gangguan neurologis, 

tiroid, gangguan endokrin dan gangguan pendengaran. Penderita sindrom down 

memiliki risiko terkena gangguan mata. Gangguan mata yang dapat terjadi antara 

lain gangguan refraksi, strabismus, katarak, dan nistagmus pada sekitar 60 % 

penderita sindrom down.1,3,7  

Penderita sindrom down memiliki insidensi yang lebih tinggi untuk gangguan 

refraksi. Beberapa penelitian menyebutkan prevalensi dari gangguan refraktif lebih 

dari 40 % dan mayoritas terdapat pada usia anak sekolah. Astigmatisma, 

hipermiopia, dan miopia merupakan gangguan refraksi yang sering terjadi pada 

penderita sindrom down.1,3,4 

Miopia adalah kelainan refraksi dimana sinar sejajar jatuh di depan retina 

dalam keadaan mata tidak berakomodasi. Miopia disebabkan oleh panjang aksial 

bola mata yang terlalu panjang atau kekuatan refraksi mata (kornea  dan/atau lensa) 

yang terlalu besar. Miopia terjadi karena interaksi faktor genetik dan faktor 

lingkungan. Miopia diklasifikasikan berdasarakan derajatnya menjadi miopia 

ringan (< -3.00 D), sedang (-3.00 D sampai -6.00 D) dan miopia tinggi / miopia 

gravior (> -6.00 D). Pada miopia tinggi dapat terjadi perubahan pada mata, yaitu 

bola mata lebih menonjol, panjang aksial bola mata memanjang, bilik mata depan 

lebih dalam, adanya kekeruhan pada badan vitreus, atrofi retina dan koroid, fundus 

tigroid, stafiloma posterior dan menjadi faktor predisposisi terjadinya ablasio retina.  
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Ambliopia isomterop dapat terjadi karena faktor risiko miopia yang lebih dari 5.00-

6.00 D.8,9  

 

Gambar 1. Miopia dengan relaksasi akomodasi 

                                                    Dikutip dari : Cantor et al8 

Astigmatisma merupakan keadaan dimana berkas sinar masuk ke dalam mata 

tidak difokuskan pada satu titik. Hal ini dapat terjadi karena terdapat variasi 

kelengkungan kornea atau lensa pada meridian yang berbeda. Orientasi dan posisi 

2 garis fokus ini menjadi dasar dalam klasifikasi astigmatisma. Garis fokal terletak 

pada retina dan di depan retina disebut astigmatisma miopia simpleks. Kedua garis 

fokal terletak di depan retina disebut astigmatisma miopia kompositus. Garis fokal 

terletak pada retina dan di belakang retina disebut astigmatisma hipermetrop 

simpleks. Kedua garis fokal terletak di belakang retina disebut astigmatisma 

hipermetrop kompositus. Garis fokal terletak di depan dan belakang retina disebut 

astigmatisma mikstus.8-10 Pada pasien ini koreksi untuk penglihatan jauh dengan S-

15,00 C-3,00 x 30 didapatkan hasil 0,25 pada mata kanan dan  S-9,00 C-5,00 x 35 

didapatkan hasil 0,25 pada mata kiri. Pasien dapat dikategorikan miopia gravior dan 

astigmatisma miopia kompositus pada mata kanan dan kiri. 

 
Gambar 2. Jenis Astigmatism 

     Dikutip dari : Cantor et al.8 
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Penderita sindrom down memiliki kemungkinan lebih tinggi terjadinya 

katarak. Katarak dapat terjadi secara kongenital ataupun didapat pada saat 

perkembangan. Kekeruhan pada lensa akan memberikan efek visual signifikan 

sebelum usia 2 – 3 bulan yang akan memberikan efek terganggunya fungsi visual. 

Pada dewasa muda penatalaksanaan dengan operasi dapat menjadi pilihan bila visus 

20/40 atau lebih buruk.1,10 Pada kasus ini pasien mengalami katarak sejak tahun 

2011 dan visus dengan koreksi terbaik yaitu 0,25 untuk kedua mata sehingga dapat 

dipertimbangkan untuk dilakukan operasi pada pasien ini namun pasien serta 

keluarga menolak untuk dilakukan operasi dan ingin diberikan kacamata. 

Ambliopia merupakan keadaan dimana tajam penglihatan pada salah satu atau 

kedua mata tidak dapat mencapai maksimal dengan koreksi yang tidak berkaitan 

dengan secara langsung dengan abnormalitas struktur mata atau jaras penglihatan. 

Ambliopia disebabkan oleh gangguan perkemangan visual akibat stimulasi visual 

abnormal pada mata kritis perkembagan yaitu sekitar usia 6-8 tahun akibat keadaan 

patologis mata seperti strabismus, kelainan refraksi, atau deprivasi visual. 

Ambliopia strabismus terjadi pada mata yang mengalami deviasi. Strabismus akan 

menyebabkan bayangan jatuh pada titik korespondensi yang berbeda pada kedua 

retina bila kedua bola mata tidak sejajar dan dapat menyebabkan terjadinya diplopia 

serta konfusi optik. Ambliopia deprivasi terjadi karena adanya abnormalitas pada 

mata yang menghalangi visual aksis atau mengganggu penglihatan sentral. 

Ambliopia refraktif terjadi karena bayangan tidak jatuh tepat di retina pada salah 

satu atau kedua mata.10,11    

Ambliopia refraktif terdiri dari 2 tipe, yaitu anisometrop dan isoametrop. 

Ambliopia anisometrop terjadi karena perbedaan kelainan refraksi pada kedua mata 

sehingga salah satu bayangan jatuh tepat di retina dan yang lainnya tidak. Tingkat 

anisometropia yang dapat mengakibatkan ambliopia adalah anisohiperopia lebih 

dari 1,50 D, anisoastigmatisma lebih dari 2,00 D dan anisomiopia lebih dari 3,00 

D. Nilai yang semakin tinggi mengakibatkan risikonya juga semakin tinggi. 

Ambliopia isoametrop adalah penurunan tajam penglihatan pada kedua mata 

diakibatkan oleh kelainan refraksi tidak terkoreksi dengan nilai yang hampir sama 

pada kedua mata. Hiperopia melebihi 4,00 – 5,00 D dan myopia melebihi 5,00 – 
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6,00 D meningkatkan risiko terjadinya amblyopia isoametrop. Ambliopia 

meridional terjadi ketika isoametrop silindris melebihi 2,00 – 3.00 D tidak dikoreksi 

dengan baik.10,11  

Posisi kedua bola mata pasien ini adalah ortotropia, tidak ada strabismus, 

riwayat katarak pada usia 22 tahun, dan riwayat pertama kali penggunaan kacamata 

pada usia 11 tahun dengan ukuran kacamata OD: S-13,00 C-6,00 x 140 dan OS: S-

9,00 C-5,00 x 30. Tajam penglihatan pada kedua mata pasien setelah dikoreksi 

dengan lensa sferis negatif yang memiliki kekuatan lebih dari 6,00 D hanya 

mencapai 0,25. Pada pasien ini dapat didiagnosa dengan gangguan ambliopia 

refraktif isoametrop dan hal ini sesuai dengan teori karena kedua mata mengalami 

myopia yang melebihi 6,00 D dan pasien baru menggunakan kacamata pada usia 

11 tahun.  

Penurunan fungsi visual akibat ambliopia dapat dicegah atau disembuhkan jika 

dideteksi lebih awal dan mendapat penanganan yang adekuat. Skrining rutin pada 

fungsi visual anak penting dilakukan sebagai deteksi dini ambliopia. Skrining visual 

bertujuan untuk mengevaluasi tajam penglihatan dan deteksi faktor risiko yang 

menghambat tumbuh kembang normal sistem penglihatan. Gangguan visual dapat 

memberikan masalah dalam perkembangan motorik dan hambatan kognitif pada 

anak terutama pada penderita sindrom down. Jika gangguan penglihatan muncul 

pada usia dewasa dengan sindrom down, hal ini tidak terlalu berdampak pada 

kemampuan kognitif dan adaptif. Permasalahan kesehatan dapat berbeda sesuai 

dengan perubahan usia pada penderita sindrom down. Pemeriksaan lebih awal 

mulai sebelum usia 18 bulan dapat dilakukan untuk mengetahui gangguan visual 

semenjak dini.1,6,10 Pada pasien ini baru melakukan pemeriksaan mata pertama kali 

pada usia 11 tahun sehingga upaya untuk memperbaiki tajam penglihatan tidak 

dapat dilakukan secara maksimal. 

Penatalaksanaan untuk penderita sindrom down tidak terlepas pada satu 

masalah saja. Penatalaksanaan secara komprehensif mulai dari skrining awal untuk 

tanda-tanda kelainan pada tubuh hingga rehabilitasi untuk meningkatkan 

kemampuan hidup dasar. Pemeriksaan dan evaluasi kondisi kesehatan secara 

menyuluruh perlu dilakukan karena kondisi dari sindrom down ini yang dapat 
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mengenai banyak organ.5-7 Pada pasien disarankan untuk di konsulkan ulang ke 

Spesialis Penyakit Dalam dan Spesialis THT.  

Penderita dengan sindrom down memiliki proses belajar secara visual atau 

visual memory skills yang lebih baik, sehingga sistem pembelajaran yang baik 

untuk penderita ini adalah dengan memberi contoh dan penderita sindrom down 

dapat mempraktekan secara langsung. Pembelajaran ini harus di ajarkan secara 

simpel, mudah dan semenjak ajak harus di ajarkan tahap demi tahap secara benar. 

Penderita sindrom down adalah seorang errorless learner dimana dalam tahap awal 

pembelajaran akan mengulangi beberapa hal-hal kesalahan dan butuh waktu lama 

untuk meperbaikinya. Pada pasien ini dapat dilakukan pengajaran untuk 

meningkatkan pengetahuan dan minat untuk meningkatkan kemampuan 

kemandirian tidak hanya dalam hal aktifitas hidup dasar tetapi dengan 

meningkatkan keahlian untuk dapat bekerja. Rehabiltiasi dengan terapi okupasi 

dapat meningkatkan kemampuan hidup dasar dan meningkatkan kualitas hidup 

penderita sindrom down. Pengetahuan mengenai sindrom down bagi keluarga dan 

meningkatkan kemampuan bagi penderita sindrom down  dapat ditingkatkan 

dengan bergabung dengan komunitas yang ada.5-7,12-14 Pasien dan keluarga untuk 

pasien ini disarankan untuk masuk kedalam komunitas Ikatan Sindroma Down 

Indonesia (ISDI) atau Persatuan Orang Tua Anak Dengan Down Syndrome 

(POTADS) dan pasien disarankan untuk meningkatkan kemampuan belajar 

perhitungan dengan melalui Khan Academy Indonesia dengan belajar melalui 

video. 

 

IV. Simpulan 

Penderita sindrom down memiliki insidensi yang lebih tinggi untuk 

terjadinya gangguan mata antara lain gangguan refraksi, strabismus, katarak, dan 

nistagmus. Penurunan fungsi visual dapat dicegah dan disembuhkan jika dideteksi 

lebih awal. Skrining rutin pada fungsi visual anak akan membantu dalam 

mengevaluasi dan mendeteksi gangguan  yang akan menghambat tumbuh kembang 

normal. Pemberian kacamata dan rehabilitasi dapat membantu untuk 

memaksimalkan penglihatan dan membantu dalam kehiduapan sehari-hari. 
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Penanganan secara komprehensif dan multidisciplinary perlu dilakukaan 

mengingat sindrom down merupakan gangguan dari beberapa organ dan diperlukan 

rehabilitasi lebih lanjut melalui terapi okupasi untuk meningkatkan kemampuan 

hidup dasar dan kualitas hidup pasien. 
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