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MATA NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO TAHUN 2015-2018 

 

Desi Mariska, Bambang Setiohadji 

Departemen Ilmu Kesehatan Mata 

Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran 

Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 

 
Abstract 

Introduction: Myasthenia gravis is an autoimmune disease which is characterized by 

fluctuating muscle weakness. The disease is diagnosed from the history, physical 

examination, pharmacological and electrophysiological examination. Pyridostigmine is 

usually used as initial management of this disease. 

Objective: To describe the clinical characteristics, diagnostic testing and treatment of 

myasthenia gravis patients in the National Eye Center Cicendo Eye Hospital. 

Methods: This study is a descriptive study and the data were collected retrospectively from 

the medical records of 58 patients who were diagnosed as myasthenia gravis over the 

period of January 1st 2015 to December 31st 2018. Age, gender, clinical features, 

classification, associated diseases, diagnostic testing and therapy were reviewed 

retrospectively.  

Results: A total of 58 patients were diagnosed as myasthenia gravis. Among these patients, 

63.79% were less than 50-year-old of age and 62.07% of patients were female. Ptosis was 

found in 96.55% patients and 86.21% patients were diagnosed as ocular myasthenia 

gravis. Positive results of ice pack test were shown in 91.30% of patients. Pyridostigmine 

was used to manage 94.83% patients. 

Conclusion: Most of myasthenia gravis patients in Cicendo Eye Hospital were classified 

as ocular myasthenia gravis and predominantly diagnosed in female and age of < 50-year-

old. Ptosis was the most common sign and clinical examination in office setting may still 

be used to establish the diagnosis of myasthenia gravis. Pyridostigmine was the treatment 

of choice in most patients. 

Keywords: Myasthenia gravis, office setting examination, pyridostigmine 

 

PENDAHULUAN 

Myasthenia gravis (MG) 

merupakan penyakit autoimun 

dengan karakteristik klinis kelemahan 

otot fluktuatif akibat gangguan 

transmisi neuromuskular. Penyakit ini 

disebabkan penurunan jumlah 

reseptor asetilkolin pada 

neuromuscular junction akibat 

adanya antibodi yang menyerang 

reseptor asetilkolin atau unsur 

membran post-sinaptik lainnya.1–3 

Insidensi MG terjadi pada 4-5 per 

100.000 orang dan menyerang semua 

ras maupun usia.  Studi sebelumnya 

menyatakan incidence rate MG 

memiliki rentang antara 1.7 sampai 

21.3 kasus per 1 juta person-years 

dan rentang prevalence rate antara 15 

hingga 179 per 1 juta orang. 

Handayani dkk mendapatkan angka 

kejadian MG di RS Mata Cicendo 

sebanyak 48 pasien pada periode 

Januari 2010 sampai Desember 2014. 

Myasthenia gravis secara keseluruhan 

terjadi lebih sering pada wanita 

dibanding pria, terutama pada pasien 

yang berusia lebih muda. Hampir 

50% pasien di negara-negara Asia 

memiliki onset di bawah usia 15 

tahun. Saat ini dilaporkan terdapat 
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peningkatan insidensi MG pada 

pasien usia tua.1–6 

Sekitar 60-70% pasien pada 

awalnya hanya memiliki manifestasi 

okular dan lebih dari 90% pasien akan 

berkembang menjadi generalized MG 

setelah 18 hingga 24 bulan. Sebanyak 

5-10% pasien myasthenia gravis tidak 

berkembang menjadi generalized 

MG, atau disebut myasthenia gravis 

okular murni.1,7  

Pemeriksaan untuk diagnosis MG 

meliputi anamnesis, pemeriksaan 

fisik, pemeriksaan penunjang atau tes 

klinis berupa tes ice pack dan tes 

tidur, pemeriksaan antibodi, tes 

farmakologis dan elektrofisiologis. 

Tidak ada pemeriksaan baku emas 

tunggal untuk mendiagnosis MG 

yang memiliki sensitivitas dan 

spesifisitas yang baik.1,8,9  

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menggambarkan karakteristik klinis, 

pemeriksaan diagnosis serta terapi 

pada pasien yang didiagnosis 

myasthenia gravis di PMN RS Mata 

Cicendo (RSMC) tahun 2015-2018. 

 

SUBJEK DAN METODE 

 Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif melalui 

pengambilan data secara retrospektif 

dengan melakukan pencarian rekam 

medis dari sistem informasi terhadap 

semua pasien yang didiagnosis 

myasthenia gravis di PMN Rumah 

Sakit Mata Cicendo Bandung pada 

periode 1 Januari 2015 hingga 31 

Desember 2018 dengan kode 

International Classification of 

Disease, Tenth Revision (ICD-10) 

G70.0, kemudian dilakukan 

pencatatan data dari rekam medis. 

Kriteria inklusi adalah seluruh pasien 

yang didiagnosis secara klinis sebagai 

myasthenia gravis dan mendapat 

terapi. Kriteria eksklusi adalah pasien 

dengan riwayat trauma, kelainan 

okular lain yang menyebabkan ptosis 

dan oftalmplegia, serta rekam medis 

yang tidak lengkap 

 Myasthenia gravis didiagnosis 

pada pasien yang memenuhi kriteria 

keluhan subjektif berupa ptosis 

dan/atau diplopia ditambah salah satu 

tanda objektif dari pemeriksaan fisik 

berupa tes tatap, cogan lid twitch test, 

ice pack test atau kelemahan otot 

orbicularis oculi, dan/atau 

pemeriksaan penunjang MG dan/atau 

respon terhadap terapi MG. 

 Data diambil secara retrospektif, 

terdiri dari data usia, jenis kelamin, 

karakteristik klinis, pemeriksaan 

penunjang serta pengobatan yang 

diberikan. Data yang didapat 

kemudian dipaparkan secara 

deskriptif terhadap seluruh variabel 

dengan menggunakan Microsoft 

Excel 2016 dan ditampilkan 

menggunakan tabel. 

 

HASIL PENELITIAN 

 Selama periode 1 Januari 2015 

sampai 31 Desember 2018 terdapat 

total 58 pasien yang termasuk pada 

inklusi penelitian seperti dijelaskan 

pada Gambar 1.  

 
Gambar 1. Alur pengambilan sampel 

penelitian 

Pasien dengan Kode ICD-10 G70.0 di 
PMN RSMC periode 1 Januari 2015 -

31 Desember 2018(n=112)

Diagnosis Myasthenia Gravis (n=74)

Eksklusi : data rekam medis tidak 
lengkap (n=16)

Inklusi penelitian (n=58)

Eksklusi : Kode ICD-
10 tidak tepat (n=38)



3 
 

 

 Data demografis 58 pasien yang 

didiagnosis myasthenia gravis berupa 

data usia, jenis kelamin, keluhan, 

lateralitas, penyakit penyerta dan 

klasifikasi myasthenia gravis 

ditunjukkan pada tabel 1. 

  
Tabel 1. Karakteristik Klinis pasien 

Myasthenia Gravis 

Karakteristik Jumlah Persentase 

Usia 

< 50 tahun 

> 50 tahun 

 

Jenis Kelamin 

Wanita 

Pria 

 

Keluhan okular 

Ptosis 

Diplopia 

Ptosis + Diplopia 

 

Penyakit 

penyerta 

Penyakit tiroid 

Systemic lupus 

erythematous 

Timoma 

 

Klasifikasi 

Ocular 

myasthenia 

gravis 

Generalized 

myasthenia 

gravis 

 

37 

21 

 

 

36 

22 

 

 

39 

2 

17 

 

 

 

3 

1 

 

2 

 

 

50 

 

 

8 

 

 

63.79% 

36.21% 

 

 

62.07% 

37.93% 

 

 

67.24% 

3.45% 

29.31% 

 

 

 

5.17% 

1.72% 

 

3.45% 

 

 

86.21% 

 

 

13.79% 

 

 Pasien dikategorikan menjadi dua 

kelompok berdasarkan usia, yaitu 

kelompok usia <50 tahun dan 

kelompok usia >50 tahun, dengan 

rentang usia 5 sampai 82 tahun. 

Didapatkan 63.79% pasien berada 

pada kelompok usia <50 tahun. 

Pasien berjenis kelamin wanita 

(62.07%) lebih banyak bila 

dibandingkan pasien pria (37.93%) 

dengan perbandingan 1.64:1 pasien. 

 Manifestasi okular yang paling 

sering dikeluhkan pasien adalah 

ptosis yaitu sebanyak 67.24% dan 

hanya 2 pasien (3.45%) dengan 

keluhan diplopia saja.  Sebanyak 

29.31% pasien memiliki kedua 

keluhan tersebut. Beberapa pasien 

memiliki penyakit penyerta berupa 

kelainan tiroid sebanyak 5.17% 

diikuti timoma dan systemic lupus 

erythematosus. Sebanyak 86.21% 

pasien merupakan myasthenia gravis 

okular murni. 

 Data pemeriksaan myasthenia 

gravis yang dapat dilakukan di setting 

klinik berupa cogan lid twitch test, tes 

tatap, kelemahan otot orbicularis 

oculi dan ice pack test ditunjukkan 

pada Tabel 2. Hasil menunjukkan 

bahwa ice pack test merupakan 

pemeriksaan yang paling banyak 

menunjukkan hasil positif pada 

pasien myasthenia gravis, yaitu 

sebanyak 91.30%. 

  
Tabel 2. Pemeriksaan Fisik dalam 

Penegakan Diagnosis Myasthenia 

Gravis 
Pemeriksaan Dilakukan Hasil 

Positif (%) 

Cogan lid 

twitch 

Tes Tatap 

 

Kelemahan 

otot orbicularis 

oculi 

Ice Pack Test 

 

40 

 

44 

 

44 

 

 

46 

27 

(67.50%) 

37 

(84.09%) 

34 

(77.27%) 

 

42 

(91.30%) 

  

 Pemeriksaan penunjang pada 

pasien MG berupa pemeriksaan 

farmakologis, antibodi dan 

pemeriksaan elektrofisiologis. Dari 

total 58 pasien, data pemeriksaan 

farmakologis hanya terdapat pada 15 

pasien dengan hasil positif pada 

93.33% pasien dan pemeriksaan 

elektrofisiologis pada 6 pasien 

dengan hasil positif pada 66.67% 
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pasien seperti ditunjukkan pada tabel 

3. 

 
Tabel 3. Pemeriksaan Penunjang pada 

Myasthenia Gravis 

Pemeriksaan Dilakukan Hasil 

Positif 

(%) 

Pemeriksaan 

farmakologis 

Tensilon test 

Prostigmin test 

 

Pemeriksaan 

Antibodi 

AntiAch-R 

antibody 

Anti-MUSK 

 

Pemeriksaan 

elektrofisiologi 

RNS 

Sf-EMG 

 

 

0 

15 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

6 

 

0 

 

 

0 

14 

(93.33%) 

 

 

0 

 

0 

 

 

4  

(66.67%) 

0 
AntiAch-R antibody: anti acetylcholine receptor 

antibody 

Anti-MUSK: anti muscle specific tyrosine kinase 

RNS: Repetitive nerve stimulation 

sf-EMG: single fiber electromyography 

 

 Terapi myasthenia gravis berupa 

terapi farmakologis menggunakan 

pyridostigmine atau kombinasi 

pyridostigmine dan kortikosteroid. 

Tabel 4 menunjukkan 94.83% pasien 

mendapat terapi pyridostigmine. 

 
Tabel 4. Terapi Pasien Myasthenia 

Gravis 
Terapi Jumlah Persentase 

Pyridostigmine 

Pyridostimine 

dan 

kortikosteroid 

55 

3 

94.83% 

5.17% 

 

DISKUSI 

 Penelitian ini menggambarkan 

bahwa pasien myasthenia gravis di 

RS Mata Cicendo paling banyak 

didiagnosis pada usia kurang dari 50 

tahun, yaitu hampir dua kali lebih 

banyak dibanding usia lebih dari 50 

tahun. Pada kedua kelompok usia 

tersebut, didominasi oleh wanita, 

yaitu dengan perbandingan 1.64:1 

pada kelompok usia <50 dan 1.33:1 

pada kelompok usia >50 tahun. Hal 

ini berbeda dari penelitian 

sebelumnya yang menyebutkan 

perbandingan wanita dan pria pada 

pasien di bawah 40 tahun adalah 3:1 

dan pada kelompok usia di atas 50 

tahun didominasi oleh pria. Pasien 

wanita memiliki dua puncak usia 

onset yaitu pada usia 30 dan 55 

tahun.2–4 

 Keluhan utama dan pemeriksaan 

fisik yang paling banyak ditemukan 

pada penelitian ini adalah ptosis. Hal 

ini sesuai dengan penelitian oleh 

Murai dkk yang menunjukkan ptosis 

sebagai keluhan paling banyak 

sebesar 71.9%, diikuti diplopia 

47.3%, kelemahan otot wajah 23.1%, 

gejala bulbar 14.9%, kelemahan 

ekstremitas 23.1% dan dyspnea 

2.3%.2,10  

 Myasthenia gravis berhubungan 

dengan penyakit autoimun lainnya. 

Pada penelitian ini didapatkan 

kelainan tiroid, timoma dan SLE, 

namun dengan jumlah yang lebih 

sedikit dari penelitian sebelumnya. 

Penelitian sebelumnya menyebutkan 

timoma terjadi pada 32% kasus MG 

dan fungsi tiroid yang abnormal 

ditemukan pada 21% pasien.2,4,7 

Sedikitnya penyakit penyerta pada 

penelitian ini disebabkan karena 

skrining penyakit autoimun belum 

menjadi pemeriksaan rutin, sehingga 

data yang didapatkan belum dapat 

menggambarkan keadaan secara 

keseluruhan. 

 Mayoritas pasien pada penelitian 

ini merupakan pasien MG okular 

murni. Studi sebelumnya 

menyebutkan sekitar 90% pasien 

akan berkembang menjadi 
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generalized MG. Studi lain juga 

menyebutkan 90% pasien yang dalam 

dua tahun hanya menunjukkan tanda 

MG okular murni akan menetap 

sebagai MG okular murni.1,8 Studi ini 

merupakan studi retrospektif 

sehingga belum dapat 

menggambarkan perkembangan MG 

okular menjadi generalized MG. 

 Evaluasi klinis pada suatu 

penyakit dilakukan berdasarkan 

gejala dan pemeriksaan fisik yang 

dibantu dengan berbagai pemeriksaan 

penunjang untuk menyingkirkan 

berbagai diagnosis banding. Berbagai 

pemeriksaan yang biasa dilakukan 

pada pasien-pasien yang dicurigai 

myasthenia gravis antara lain tes 

tatap, Cogan lid twitch test, 

kelemahan otot orbicularis oculi dan 

ice pack test.1,7,8,10 

 Sebanyak 67.50% pasien pada 

penelitian ini menunjukkan hasil 

cogan lid twitch test (CLT) yang 

positif. Penelitian sebelumnya oleh 

Singman dkk menunjukkan 

sensitivitas CLT sebesar 75% dan 

spesifisitas sebesar 99% dan 

menyimpulkan bahwa tes ini dapat 

digunakan untuk evaluasi MG. Hal ini 

bertentangan dengan penelitian oleh 

Van Stavern dkk yang menyimpulkan 

bahwa CLT memiliki sensitivitas 

(50%) dan positive predictive value 

(25%) yang rendah serta tidak dapat 

menyingkirkan kelainan lainnya, 

sehingga tidak dapat digunakan untuk 

tes diagnostik MG namun dapat 

meningkatkan kecurigaan adanya 

MG jika hasil positif.11,12 

 Penelitian ini menunjukkan 

84.09% pasien yang diperiksa tes 

tatap menunjukkan hasil positif. Hal 

ini mirip dengan hasil penelitian oleh 

Mittal dkk yang mendapatkan hasil 

positif pada 80% dari 83 pasien. 

Penelitian tersebut menyatakan 

spesifisitas pemeriksaan ini mencapai 

100%. Berbeda dengan penelitian 

oleh Kee dkk yang mendapatkan hasil 

sensitivitas rendah sebesar 36.7% dan 

spesifisitas 96.7%, yang disimpulkan 

dipengaruhi oleh derajat ptosis.9,13 

 Sebanyak 77.27% pasien pada 

penelitian ini menunjukkan adanya 

kelemahan pada otot Orbicularis 

Oculi. Hasil ini jauh lebih tinggi dari 

penelitian oleh Osher dkk yang 

menemukan hanya 3 dari 25 pasien 

MG yang menunjukkan adanya “peek 

sign” ini. Penelitian lain 

menunjukkan sensitivitas dan 

spesifisitas yang baik pada tes ini 

yaitu sebesar 94% dan 91%.14,15 

 Pada penelitian ini, ice pack test 

dilakukan pada 46 pasien dan 

menunjukkan hasil positif pada 

91.30% pasien. Benatar 

menyimpulkan ice pack test memiliki 

sensitivitas 94% untuk myasthenia 

okular dan 82% untuk myasthenia 

gravis general dan spesifisitas 97% 

untuk myasthenia okular dan 96% 

untuk myasthenia general. Hal ini 

sesuai dengan berbagai penelitian lain 

yang menunjukkan sensitivitas dan 

spesifistas yang tinggi dari ice pack 

test yaitu hingga 90-95% dan 

100%.16,17  

 Penelitian untuk mengetahui 

sensitivitas dan spesifitas suatu tes 

diagnostik yang ideal menggunakan 

metode prospective blinded 

comparison antara index test dan 

reference standard pada pasien di 

suatu populasi.16 Hal ini berbeda 

dengan metode yang digunakan pada 

studi ini yang bersifat retrospektif, 

sehingga studi ini tidak dapat 

menyimpulkan sensitivitas dan 

spesifisitas pemeriksaan-pemeriksaan 

tersebut. 
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 Pemeriksaan penunjang lainnya 

pada pasien MG adalah pemeriksaan 

responsivitas terhadap 

asetilkolinesterase inhibitor, seperti 

edrophonium atau neostigmine. 

Edrophonium test atau Tensilon test 

dinyatakan memiliki sensitivitas 92% 

dan spesifisitas 97%, namun karena 

memiliki efek samping yang dapat 

mengancam nyawa, tes ini sudah 

tidak digunakan dan telah beralih ke 

tes neostigmine atau prostigmin test. 

Penelitian ini menunjukkan 93.33% 

pasien memiliki hasil positif pada 

pemeriksaan prostigmin, sesuai 

dengan pernyataan Hoyt dkk bahwa 

sensitivitas tes ini beragam antara 70 

sampai 94%.1,8,18 

 Repetitive nerve stimulation 

dilakukan pada sejumlah kecil pasien 

pada penelitian ini dan menunjukkan 

hasil positif pada 66.67% pasien. 

Sedikitnya subjek yang dilakukan 

RNS pada penelitian ini karena RNS 

biasa dilakukan pada pasien yang 

dicurigai MG namun memiliki hasil 

prostigmin test yang negatif atau 

meragukan. Nair dkk menemukan 

hanya 33% pasien yang menunjukkan 

respons decremental pada RNS dan 

tidak spesifik terhadap MG. Benatar 

menyatakan hasil yang heterogen dari 

berbagai studi sebelumnya yaitu 

dengan sensitivitas 29-99% dan 

spesifisitas 73-99%. Hal ini 

disebabkan  perbedaan lokasi 

stimulasi.10,16 

 Single-fiber electromyography 

merupakan pemeriksaan paling 

sensitif untuk MG, namun tidak 

spesifik terhadap gangguan 

neuromuscular junction. Benatar dari 

penelitiannya menyimpulkan 

pemeriksaan antibodi 

antiasetilkolinesterase memiliki 

sensitivitas tinggi terhadap MG 

namun relatif rendah terhadap MG 

okular. Pemeriksaan ini memiliki 

spesifisitas yang baik.5,16 Kedua 

pemeriksaan ini tidak dilakukan 

karena ketidaktersediaan fasilitas.  

 Pilihan terapi pada pasien 

myasthenia gravis meliputi inhibitor 

asetilkolinesterase, terapi imun 

jangka pendek berupa plasmafaresis 

atau immunoglobulin intravena 

(IVIG), dan terapi imun jangka 

panjang dengan agen imunosupresif 

seperti kortikosteroid, azathioprine, 

dan siklosporin. Timektomi juga 

merupakan salah satu pilihan terapi. 

Sebagian besar pasien pada penelitian 

ini mendapat terapi pyridostigmine, 

yang merupakan terapi awal standar 

untuk MG. Mittal dkk menunjukkan 

respon yang baik pada 35% pasien 

MG yang diberikan terapi 

pyridostigmine. Tiga pasien pada 

penelitian ini mendapat terapi 

kombinasi pyridostigmine dan 

kortiosteroid. Salah satu pasien 

memiliki penyakit penyerta SLE dan 

pasien lainnya karena tidak respons 

terhadap monoterapi pyridostigmine. 

Penelitian Mittal dkk juga 

menunjukkan terapi dengan steroid 

mencegah progresifitas menjadi 

generalized MG pada 16% 

pasien.1,13,19–22 Penelitian ini belum 

dapat menentukan respon terapi 

karena desain penelitian yang bersifat 

retrsopektif dan banyaknya pasien 

yang loss to follow up.  

 Kekurangan penelitian ini adalah 

data yang bersifat retrospektif dan 

pemeriksaan penunjang yang tidak 

dilakukan pada semua sampel, 

sehingga kurang menunjukkan 

sensitivitas dan spesifisitas 

pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan 

penunjang yang tidak dilakukan di 

PMN RS Mata Cicendo 
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mengakibatkan banyaknya pasien 

yang loss to follow up. Hal ini dapat 

menyebabkan tidak dapat melihat 

perkembangan menjadi generalized 

myasthenia gravis. Pemeriksaan fisik 

yang tidak dilakukan oleh pemeriksa 

yang sama juga dapat menimbulkan 

bias.  

 Penelitian lanjutan yang bersifat 

prospektif dengan pemeriksaan 

penunjang yang lebih lengkap dan 

seragam dilakukan pada seluruh 

pasien dapat dilakukan untuk 

mendapatkan hasil yang lebih 

signifikan dalam menentukan 

karakteristik klinis pada pasien-

pasien myasthenia gravis. Penelitian 

yang memasukkan follow up pasien 

dengan jangka waktu yang panjang 

juga dapat dilakukan untuk melihat 

respons terapi yang diberikan atau 

melihat perkembangan penyakit 

menjadi bentuk generalized 

myasthenia gravis. 

 

SIMPULAN 

 Myasthenia gravis yang 

terdiagnosis di RS Mata Cicendo 

didominasi oleh MG okular murni di 

kelompok usia di bawah 50 tahun dan 

oleh pasien wanita. Pemeriksaan pada 

office setting masih dapat digunakan 

sebagai pemeriksaan rutin untuk 

membantu menegakkan diagnosis 

pada pasien dengan kecurigaan MG. 

Pyridostigmin masih merupakan 

terapi tunggal yang paling banyak 

digunakan dalam tatalaksana pasien 

MG.  
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