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I. Pendahuluan 

Miopia merupakan salah satu masalah kesehatan global dengan peningkatan 

prevalensi yang cepat dalam beberapa dekade terakhir di seluruh dunia. Sebanyak 

153 juta orang dengan usia diatas 5 tahun yang mengalami miopia yang tidak 

terkoreksi dan refraktif eror lainnya, dan delapan juta diantaranya mengalami 

kebutaan. Miopia juga merukan suatu penyakit dengan faktor risiko multifaktorial 

yaitu genetik maupun lingkungan.1-3 

Miopia gravior merupakan salah satu klasifikasi dari miopia dengan prevalensi 

yang tinggi terutama pada Asia Tenggara. Miopia gravior membawa tantangan 

baru dengan adanya peningkatan risiko komplikasi patologis lainnya yaitu 

katarak, glaukoma, ablasio retina dan degenerasi makula yang dapat 

menyebabkan kebutaan. Miopia gravior sendiri dikatakan secara definisi apabila 

memiliki spherikal ekuivalen lebih dari sama dengan -6.00 D atau panjang axial 

lebih dari sama dengan 26,5 mm.3,5,6 Sari kepustakaan ini akan membahas 

mengenai definisi, tatalaksana dan upaya pencegahan miopia gravior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Grafik prevalensi orang dengan miopia gravior dari tahun 2000-

20503 

 

I. Miopia Gravior 

     Miopia merupakan kelainan aberasi optik dimana sinar sejajar dari jarak tak 

terhingga akan difokuskan di anterior dari retina.3 Miopia diklasifikasikan 

menurut derajat keparahannya menjadi tiga yaitu miopia rendah (<3.00 D), 
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miopia sedang (-3.00 D - -6.00 D) dan miopia tinggi (>6.00D). Miopia gravior 

didefinisikan dengan kelainan refraktif dengan sferikal ekuivalen yang melebihi -

6.00 D dan/atau panjang aksial lebih dari 26,5 mm.3-5 

Miopia gravior dapat disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan 

lingkungan. Faktor genetik dapat disebabkan oleh autosomal dominan, autosomal 

resesif hingga x-linked resesif. Faktor lingkungan yang dapat menghambat 

progresi miopia yaitu jumlah waktu yang digunakan untuk bermain diluar oleh 

anak. 5,9 

 

III. Tatalaksana Miopia Gravior 

     Alasan utama untuk mengatasi miopia adalah untuk meningkatkan tajam 

penglihatan pasien, fungsi visual, serta kenyamanan fungsi visual. Pasien dengan 

kesalahan refraktif sedang hingga tinggi umumnya membutuhkan koreksi untuk 

mencapai fungsi visual yang memuaskan. Adapun alasan lain untuk tatalaksana 

miopia termasuk meningkatkan kenyamanan penglihatan binokular, 

mengendalikan strabismus, serta pada segi oftalmologi komunitas mencegah 

hilangnya produktivitas ekonomi yang terkait akibat kesalahan refraksi yang tidak 

dikoreksi. Beberapa penelitian menemukan bahwa defisiensi hiperopik perifer 

yang tidak terkoreksi dapat menyebabkan perburukan miopia aksial pada anak-

anak yang mungkin memiliki kesalahan refraksi lain yang tidak dikoreksi.5,9,13 

     Pilihan tatalaksana untuk mengontrol perkembangan miopia telah dievaluasi 

dalam beberapa tahun terakhir dan berdasarkan pada berbagai hipotesis 

progresifitas dari miopia, seperti lag akomodatif terkait miopia serta defokus 

perifer. Berbagai pendekatan tatalaksana seperti penggunaan kacamata, lensa 

kontak, maupun bedah refraktif menjadi pilihan tatalaksana dari miopia gravior 

efektif untuk mengurangi tingkat progresi dari miopia, serta terdapat jenis lensa 

depth-fokus yang merupakan alat kontrol miopia yang menjanjikan namun masih 

membutuhkan studi jangka panjang.3,10,12 
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3.1 Non-surgical Treatment 

 

3.1.1 Kacamata 

Kacamata merupakan tatalaksana paling mudah dan aman yang dapat diberikan 

untuk mengoreksi kelainan refraktif. Kacamata merupakan alat yang dapat 

disarankan terlebih dahulu kepada pasien sebelum lensa kontak ataupun bedah 

refraktif. Lensa dengan indeks tinggi merupakan suatu alternatif yang dapat 

digunakan untuk mengoreksi kelainan refratif tinggi. Miopia yang kurang 

terkoreksi telah terbukti meningkatkan progresi dikarenakan periferal dan sentral 

blur yang memicu pertumbuhan panjang aksial dari bola mata, oleh karena itu 

koreksi miopia yang tidak maksimal sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan. 2,6,8 

Upaya untuk memperlambat perkembangan miopia disebut sebagai miopia 

kontrol, Salah satu metode yang digunakan menggunakan kacamata untuk kontrol 

progress seperti menggunakan kacama bifokal dan tensa tambahan progresi pada 

ana-anak. Lensa bifokal memungkinkan pasien memiliki satu kekuatan lensa 

untuk melihat jarak jauh dan kekuatan lensa lain untuk melihat jarak dekat 

sehingga menguntungkan pasien dalam akomodasi dan gangguan vergensi 

tertentu, seperti insufisiensi akomodatif dan kelebihan konvergensi. Hubungan 

miopia dengan pekerjaan jarak dekat menyebabkan banyak spekulasi tentang 

hubungan antara perkembangan miopia dan akomodasi. 3-5 

Lensa progresif tambahan terbukti memiliki efek minimal yang signifikan 

secara statistik tetapi tidak signifikan secara klinis, meskipun signifikansi klinis 

ditemukan pada subkelompok. Lensa ini dianggap mengurangi stimulus terjadinya 

perpanjangan aksial bola mata, baik dengan mengurangi lag akomodatif atau 

dengan memfokuskan miopi pada superior perifer retina. Lensa kacamata dengan 

perifer plus dan tambahan lensa tambahan progresif untuk penglihatan dekat yang 

dimaksudkan untuk mengurangi tingkat relative defocus hyperopic perifer pada 

orang dengan miopia diharapkan dapat mengurangi progresifitas miopia.3,5. 

Kacamata dengan Lensa Penambahan Progresif efektif digunakan pada anak-

anak dengan esoforia pada penglihatan jarak dekat yang diamati dalam penelitian 

dengan lensa progresif aditif (PALS) Salah satu alasan yang mungkin mendasari 
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dikarenakan lensa bifokal tidak menghambat perkembangan miopia dikarenakan 

anak-anak menghindari penambahan dekat atau merespons secara tidak tepat 

terhadap perubahan lensa atau disebut image jump. Lensa tambahan progresif 

dapat mengurangi daya secara bertahap yang sehingga menghasilkan kenyamanan 

penggunaan kacamata yang lebih baik, serta kemungkinan penglihatan yang lebih 

jelas untuk berbagai jarak jauh, sedang, dan dekat.3-5,10 

Kacamata minus tinggi konvensional dikatakan kurang memberikan 

kenyamanan pada pasien dikarenakan lebih berat dan memiliki tepi yang tebal 

maupun dari segi kosmetik kurang menarik. Industri produsen optik telah 

menangani kekurangan ini dengan menggunakan berbagai metode untuk 

mengurangi keluhan tersebut seperti menggunakan bahan lensa indeks tinggi, 

yang memungkinkan daya bias yang sama dicapai dengan ketebalan dan berat 

yang lebih sedikit, bahan lensa lebih ringan yang dapat mengurangi berat lensa 

kacamata.3-5,13 

 

3.1.2 Lensa Kontak 

Lensa kontak dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengoreksi berbagai 

macam kelainan refraktif dengan cara menjadi pengganti lapisan refraktif pertama 

dari mata. Penggunaan lensa kontak mulai digunakan secara global sejak tahun 

2013. Soft hydrogel contact lenses, silicone hydrogel contact lenses with greater 

oxygen transmissibility, atau rigid gas-permeable contact lenses merupakan jenis 

kontak lensa yang paling sering digunakan. Indikasi dari penggunaan lensa kontak 

adalah kosmetik, pencapaian tajam penglihatan yang memadai pada kelainan 

refraktif tinggi, anisekonia, anisometrop simptomatik dan atau permukaan kornea 

yang tidak rata. Kelebihan dari penggunaan lensa kontak adalah memiliki lapang 

pandang yang lebih luas, kenyamanan dan dapat meningkatkan kualitas 

penglihatan. 5,8,13 

Lensa standar seperti rigid gas permeable dikatakan tidak mengurangi laju 

perpanjangan aksial bola mata maupun perataan permukaan kornea. Lensa kontak 

bifokal secara signifikan mengurangi laju perkembangan dari miopia, dalam hal 

pembiasan dan panjang aksial. Lensa kontak bifokal bekerja dengan mengurangi 
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lag akomodatif dan mengurangi defokus hiperopia perifer atau membuat defokus 

miopia. Defokus periferal yang dikoreksi oleh lensa kontak periferal 

menghasilkan 50% penurunan tingkat miopia, baik dari segi ekivalen dan panjang 

aksial. Lensa kontak dual-fokus dengan beberapa daya plus yang menghasilkan 

pengaburan relatif pada sebagian besar retina menghasilkan penurunan 36% 

dalam perkembangan miopia dan 49% pengurangan laju perubahan panjang 

aksial: namun, studi jangka panjang masih diperlukan.  

Lensa Ortokeratologi bertujuan untuk merubah kelengkungan kornea, 

penggunaan lensa ini menyebabkan pengurangan yang konsisten dalam 

perkembangan miopia sekitar 45% selama periode dua tahun dan 30% selama 

lima tahun, ketika diukur dalam hal panjang aksial. Lensa extended depth-of-focus 

mendukung hipotesis defokus miopia dengan mengurangi sinyal yang dianggap 

meningkatkan pertumbuhan aksial.7,10,12 

 

3.2 Surgical Treatment 

Bedah refraktif adalah metode yang digunakan untuk memodifikasi status 

kelainan refraktif mata menggunakan prosedur operasi. Prosedur operasi tersebut 

bisa dengan melibatkan perubahan pada kornea yang disebut keratorefraktif atau 

penempatan implan lensa intraokular (IOL) di depan lensa atau penggantian lensa 

kristalin menggunakan lensa refraktif. Operasi refraktif dapat dipertimbangkan 

apabila pasien ingin mengurangi penggunaan kacamata atau lensa kontak dan 

indikasi kosmetik.5,7,10,12 

Prosedur berbasis laser memiliki hasil yang kurang baik ketika digunakan 

untuk mengoreksi miopia tinggi daripada miopia rendah - sedang. Pasien dengan 

kelainan refraksi tinggi dapat mengalami gangguan fungsional yang lebih besar. 

Prosedur alternatif untuk memperbaiki miopia tinggi adalah SMILE, pertukaran 

lensa refraktif, dan implantasi IOL phakic.8,10,11 

Small-incision lenticule extraction (SMILE) adalah operasi yang relatif baru 

untuk metode prosedur bedah miopia. Metode SMILE bekerja dengan memotong 

bagian stroma kornea. Prosedur ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan 

laser-in-situ keratomileusis (LASIK) dan keratektomi fotorefraksi (PRK). SMILE 
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tidak membuat flap pada kornea, dan side-cut yang digunakan untuk ekstraksi 

lenticule lebih pendek dibandingkan dengan side-cut pada prosedur LASIK. 

SMILE juga memiliki keunggulan prosedur yang menyebabkan kerusakan 

persarafan yang minimal pada bagian stroma anterior bila dibandingkan dengan 

LASIK. Berlawanan dengan PRK, epitel kornea, dan stroma anterior dibiarkan 

utuh. Studi awal dikonfirmasi keamanan SMILE pada kondisi miopia ringan, 

sedang, dan miopia tinggi.7,12 

 

 

3.2.1 Intraocular Refractive Surgery 

Intra Okular Lens (IOL) yang dirancang khusus dapat ditempatkan melalui 

prosedur bedah di ruang anterior, terpasang pada iris, atau ditempatkan di ruang 

posterior anterior ke lensa kristal untuk mengoreksi refractive error. Keuntungan 

termasuk pemulihan visual yang cepat, stabilitas koreksi, dan kemampuan untuk 

mengoreksi miopia yang tinggi. Terdapat beberapa komplikasi yang dapat terjadi 

termasuk endophthalmitis, kehilangan sel endotel, iridosiklitis kronis, 

pembentukan katarak, distorsi iris, dispersi pigmen, peningkatan TIO, glaukoma, 

dan dislokasi IOL. Terdapat dua model IOL phakic telah disetujui oleh FDA 

untuk digunakan di Amerika Serikat dan desain lainnya sedang dalam uji klinis. 

Prototipe IOL phakic multifokal memiliki potensi untuk menangani presbiopia. 

Kedua jenis IOL phakic memerlukan iridektomi perifer atau iridotomi untuk 

mencegah terjadinya pupil blok. Iridectomy dapat dilakukan baik sebelum operasi 

atau pada saat insersi lensa.  

Kekuatan IOL ditentukan menggunakan biometri standar yang mirip dengan 

perhitungan daya IOL metode untuk operasi katarak. Penyisipan IOL adalah 

prosedur intraokular yang membutuhkan teknik steril  sama seperti operasi 

katarak. Dalam kasus IOL phakic  posterior, diperlukan dilatasi pupil yang 

adekuat. Lensa ditempatkan melalui proses yang disebut enclavation di mana iris 

dibawa ke anterior dalam bagian haptic dari IOL di kedua sisi. 4-6 

 



	

	

7 

Operasi Pertukaran Lensa Refraktif merupakan operasi katarak dengan 

penempatan lensa intraokular sebelum atau tanpa terjadinya pembentukan katarak. 

Opsi ini dapat mengoreksi refractive error serta menghilangkan terjadinya 

pembentukan katarak. Keuntungannya termasuk rehabilitasi maupun 

penyembuhan yang relatif cepat dan hasil visual yang dapat diperdiksi dari 

sebelum dilakukan tindakan. Kerugian yang dapat terjadi setelah prosedur 

pembedahan seperti hilangnya reflek akomodasi pada pasien muda dan juga risiko 

rosedur operasi pertukaran lensa refraktif lainnya sama dengan operasi katarak, 

oleh sebab itu potensi komplikasi paska operasi mirip dengan operasi katarak 

standar pada prosedur operasi intraokular lainnya seperti endophthalmitis, edema 

macular kistik, dan peningkatan risiko ablasio retina, terutama pada pasien dengan 

miopia aksial yang tinggi. 5,8,10 

 

3.3. Pencegahan Progresi Miopia 

Progresi miopia dapat dikurangi dengan pemakaian konsentrasi atropine dosis 

rendah dan waktu paparan bermain diluar yang di tingkatkan pada anak anak. 

Pilihan prosedur pencegahan yang sebelumnya tidak dibahas adalah koreksi 

ametropia perifer/aberasi dan penyediaan waktu untuk aktivitas luar ruang. 

Koreksi ametropia perifer/aberasi dapat dicapai oleh lensa kontak yang dirancang 

khusus dipakai pada siang atau malam hari seperti lensa kontak 

orthokeratology.6,9 

Salah satu terapi paling sederhana untuk memperlambat progresifitas miopia, 

yang belum diuji dalam penelitian lanjut, adalah memberi anak-anak jam aktivitas 

diluar ruang yang cukup, meskipun masih banyak yang harus dipelajari tentang 

mekanisme yang mungkin mendasarinya. Beberapa penelitian besar yang 

dilakukan di berbagai belahan dunia telah melaporkan bahwa prevalensi miopia 

pada anak-anak dengan jam aktivitas di luar ruangan lebih rendah daripada pada 

anak-anak dengan jam lebih sedikit. 4,7 

Kacamata bifokal, kacamata multifokal dan tidak menggunakan kacamata 

koreksi jauh saat membaca dekat direkomendasikan untuk mengurangi progresi 
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miopia. Proses akomodasi merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan 

progresi miopia.6,9,11 

Rigid contact lens (RGP) dikatakan dapat mengurangi progresi miopia pada 

anak. Suatu studi mengatakan bahwa RGP lebih efektif untuk menurunkan 

progresi miopia dibandingkan dengan soft contact lens (SCL) karena dapat 

mengurangi kecuraman kurvatura kornea. Studi mengenai ortkokeratology untuk 

progresi miopia yaitu Stabilizing Myopia by Accelerating Reshaping Technique 

(SMART) menunjukkan hasil bahwa penggunaan orthokeratology dapat 

mengurangi progresi miopia.6,9,11 

Obat tetes mata atropin bersifat antimuskarinik, menghalangi reseptor 

muskarinik dari stimulasi oleh asetilkolin neurotransmitter. Reseptor ini 

ditemukan di sistem saraf pusat dan di banyak bagian mata yang dapat 

menyebabkan dilatasi dan sumbatan pupil akomodasi. Atropin mengurangi 

perkembangan miopia pada anak-anak. Tetes mata atropin umumnya dianggap 

aman, meskipun persentase produknya tinggi dan memiliki efek samping yang 

substansial, seperti reaksi alergi, paralisis akomodatif yang memerlukan kacamata 

bifokal, konjungtivitis papiler dan, dalam beberapa kasus, mual dan muntah. 

Dosis yang lebih rendah, seperti 0,01% (berlawanan dengan konsentrasi klinis 

biasa 1,0%), mengurangi efek samping umum yang diamati dengan semakin 

tinggi dosis, termasuk dilatasi pupil, kehilangan akomodasi dan pengurangan 

penglihatan dekat. Atropin di 0,01% menghasilkan penurunan 59% dalam tingkat 

kemajuan miopia, dengan efek samping minimal namun, secara kontroversial 

tidak berpengaruh pada perpanjangan aksial. Selama tujuh tahun periode 

pengamatan setelah pengobatan selama dua tahun, atropin 0,01% memperlambat 

perkembangan miopia sebesar 50% pada anak-anak berusia 6-9 tahun, tanpa efek 

pada tingkat pemanjangan aksial.9,12,13 

 

IV. Simpulan 

     Miopia gravior adalah suatu keadaan dari mata apabila memiliki spherikal 

ekuivalen lebih dari sama dengan -6.00 D atau panjang axial lebih dari sama 

dengan 26,5 mm. Pilihan tatalaksana untuk mengontrol perkembangan miopia 
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telah dievaluasi dalam beberapa tahun terakhir dan berdasarkan pada berbagai 

hipotesis progresifitas dari miopia. Berbagai pendekatan tatalaksana seperti 

penggunaan kacamata, lensa kontak, maupun bedah refraktif menjadi pilihan 

tatalaksana dari miopia gravior efektif untuk mengurangi tingkat progresi dari 

miopia. 
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