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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. Kelainan 

refraksi yang tidak terkoreksi merupakan penyebab kebutaan kedua yang 

melibatkan 108 juta orang secara global. Prevalensi miopia terutama di Asia 

menunjukkan peningkatan yang pesat. Alicja dkk menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan dari prevalensi miopia di Asia Timur dengan daerah 

lainnya seperti Eropa ataupun Afrika.1–3 

Miopia meningkat seiring bertambahnya usia namun biasanya dimulai pada 

masa sekolah dasar dan berlangsung hingga usia rata-rata 16 tahun. Progresi miopia 

dapat menyebabkan terjadinya perkembangan miopia dari derajat rendah menjadi 

derajat tinggi. Kontrol dari progresi miopia menjadi salah satu tujuan yang penting 

untuk menurunkan risiko terjadinya miopia patologis pada pasien dengan miopia 

derajat tinggi.3–5 Sari kepustakaan ini bertujuan untuk membahas mengenai 

pencegahan dari progresi miopia dengan menggunakan atropin. 

 
II. Miopia 

Miopia adalah suatu bentuk penyimpangan optik dimana sinar cahaya yang 

paralel difokuskan pada titik di anterior retina. Penyimpangan ini bisa disebabkan 

tthank you Angka pervalensi dari miopia cukup tinggi diiringi dengan peningkatan 

risiko terjadinya kelainan patologis yang semakin meningkat. Miopia dengan 

kelainan patologis dapat menyebabkan kebutaan.  Definisi dari miopia sendiri 

adalah kelainan refraktif eror dengan besar sferikal ekuivalen refraktif objektif 

sebesar ≤-0.50 D pada kedua mata.2,4,6 

Penyebab dan faktor risiko dari miopia sendiri bervariasi dari faktor genetik 

hingga lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan miopia salah 

satunya adalah peningkatan intensitas jarak baca dekat. Ghosh dkk mengemukakan 

mekanisme jarak kerja yang dekat dikombinasikan dengan faktor biomekanik saat 

melihat ke bawah dapat menyebabkan miopia. Morgan dkk menyebutkan bahwa 

penyebab tingginya angka miopia di Asia Timur disebabkan terutama dari sisi 

pendidikan karena memiliki intensitas pekerjaan di dalam ruangan yang tinggi dan 
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kurang proporsi bermain di luar ruangan. Genetik juga memiliki peran dalam 

perkembangan dan progresi miopia. 3,6,7 

Gambar 1. Bayangan pada mata miopia 
Dikutip dari : Chuck RS dkk 

 
Gejala utama yang dirasakan oleh pasien dengan kelainan refraktif eror adalah 

buram, salah satunya miopia. Penderita miopia menggunakan alat koreksi jarak 

jauh untuk menanggulangi keluhan tersebut. Tatalaksana yang digunakan untuk 

penderita miopia dapat berupa kacamata, lensa kontak hingga bedah refraktif. 4,8,9 

Perjalanan miopia biasanya mengikuti pola yang dimulai dengan fase 

emetropisasi yang terjadi pada tahun-tahun awal sekolah. Fase kedua adalah 

periode miopisasi cepat yang terjadi di pertengahan hingga akhir masa remaja. 

Penambahan yang lebih lambat mungkin terjadi selama awal masa dewasa sebelum 

sepenuhnya stabil. Meskipun banyak penelitian yang telah memeriksa 

perkembangan miopia namun sebagian besar fokus pada periode singkat dan 

informasi lengkapnya masih terbatas.3,9,10 

 
III. Pencegahan Progresi Miopia 

Miopia merupakan refraktif eror yang berkembang saat masa kanak-kanak dan 

masa remaja. Progresi miopia dapat menyebabkan terjadinya miopia derajat tinggi. 

Miopia derajat tinggi dapat menyebabkan terjadinya kelainan patologis pada bagian 

posterior mata sehingga menyebabkan kebutaan. Penurunan progresi miopia 

merupakan salah satu tata laksana yang kerap dicari untuk menanggulangi kejadian 

tersebut. Tatalaksana yang diusulkan untuk mengurangi progresi miopia yaitu 

kacamata multifokal atau bifokal, tetes mata antimuskarinik dan lensa kontak.7,8,10 
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3.1 Koreksi Kelainan Refraktif 

Koreksi refraktif dalam bentuk kacamata bifokal, kacamata multifokal dan 

melepas kacamata koreksi penglihatan jauh saat mengerjakan pekerjaan jarak dekat 

direkomendasikan untuk mengurangi progresi miopia. Ketiga cara tersebut 

menggunakan prinsip pengurangan akomodasi yang dapat menyebabkan 

peningkatan progresi miopia. Cheng dkk, menyebutkan bahwa kacamata bifokal 

dapat meperlambat laju progresi myopia sebesar 0,50 D setelah 3 tahun. Suatu studi 

yaitu Correction of Myopia Evaluation Trial (COMET) mengatakan bahwa lensa 

adisi atau Progressive Addition Lens (PAL) dapat memperlambat progresi miopia 

sebanyak 0-20% dibandingkan SVL.6,7,10 

 
3.2 Antimuskarinik 

Atropin merupakan antimuskarinik yang bekerja sebagai antagonis reseptor 

asetilkolin sehingga memblok akomodasi. Penelitian pertama menggunakan 

atropin dengan dosis tinggi yaitu 0,5% dapat menurunkan progresi miopia sebesar 

70%. Penelitian mengenai atropin terus berkembang hingga ya terbaru merupakan 

Low-Concentration Atropine dor Myopia Progression (LAMP) menunjukkan 

dengan dosis 0,01% dapat menurunkan progresi miopia yang akan dijelaskan lebih 

lanjut.7,11,12 

 
3.3 Lensa Kontak 

Orthokeratologi merupakan salah satu cara untuk mengurangi progresi miopia 

dengan meratakan permukaan sentral kornea. Suatu penelitian menyatakan bahwa 

progresi miopia dapat berkurang hingga 40% jika dibandingkan dengan Single 

Vision Lens (SVL).7,8,13 

Penggunaan orthokeratologi sendiri dapat menyebabkan pemanjangan aksial 

pada kasus progresif miopia. Studi oleh Chen dkk mengemukakan bahwa 

kombinasi penggunaan orthokeratologi dan atropin dosis rendah dapat 

memperlambat progresi tersebut. Proses ini terjadi karena orthokeratologi maupun 

atropin dapat menyebabkan penembalan koroid sehingga panjang aksial 

memendek.5,12,14  

 



 4 

3.4 Faktor Kebiasaan dan Lingkungan 

Faktor yang dapat mempengaruhi progresi miopia adalah waktu bermain 

diluar. Beberapa penilitian menunjukkan bermain di luar selama minimal 2 jam per 

hari dapat dilakukan untuk mengurangi progresi miopia. Peningkatan waktu di luar 

ruangan berguna juga untuk miningkatkan produksi dopamin yang berfugnsi untuk 

menurunkan pemanjangan aksial bola mata.2,3,6 

 
IV. Perkembangan Atropin Sebagai Alternatif Pencegahan Miopia 

Penyebab progresi miopia masih dibutuhkan identifikasi namun pencarian 

untuk mencegah timbulnya progresi miopia terus dilakukan. Percobaan klinis 

seperti penambahan lensa tambahan progressif dan lensa kontak tembus gas 

memiliki hasil yang kurang signifikan. Chua dkk. melakukan penelitian Atropine 

fot Treatment of Childhood Myopia (ATOM) mengenai atropin sebagai sebagai 

agen nonselektif muskarinik yang dikatakan dapat menurunkan progresi miopia. 

Sebanyak 346 anak berusia 6 - 12 tahun yang memiliki refraktif eror dengan sferikal 

ekuivalen -1.00 D - -6.00 D dan astigmat -1.50 D mendapatkan atropin tetes 1 kali 

sehari selama 2 tahun. 11,13,15 

 

 
Gambar 2. Grafik perubahan rata-rata sferikal ekuivalen pada progresi miopia 

Dikutip dari : Chua dkk 
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Hasil dari penelitian ini didapatkan perbandingan progresi miopia dan 

pemanjangan aksial pada mata dengan plasebo merupakan -1.20 ± 0.69 D dan 0,38 

± 0.38 mm sedangkan pada mata dengan atropin -0.28 ± 0.92 D dan panjang aksial 

tidak ada yang berubah. Perbedaan progresi miopia antara 2 kelompok sebesar -

0.92 D sedangkan panjang aksial sebesar 0,35 -0,45 mm. Dari penelitian ini 

didapatkan atropin topikal dapat ditoleransi dan menunjukkan efektifitas dalam 

memperlambat progresi miopia dan pemanjangan aksial okular.5,13,15 

Atropine for The Treatment of Myopia 2 (ATOM 2) merupakan penelitian 

kedua untuk atropin. Studi ini menguji efektifitas dosis atropin yang lebih rendah 

untuk mencegah progresi miopia dengan efek samping yang lebih sedikit seperti 

pelebaran pupil, hilangnya daya akomodasi dan penglihatan dekat yang kabur. 

ATOM 2 terdiri dari 3 fase, fase pertama partisipan diberikan atropin dengan dosis 

0,5%, 0,1% dan 0,01% yang dipilih secara acak selama 2 tahun. Progresi miopia 

antar kelompok didapatkan -0.30 ±0.60, -0.38±0.60 dan -0.49 ±0.63 untuk atropin 

0,5% , 0.1% dan 0.01%. Panjang aksial didapatkan 0,27 mm ±0,25 mm, 0,28±0,28 

mm dan 0,41±0,32 mm pada kelompok atropin dengan dosis 0,5%, 0,1% dan 

0,01%. Perbedaan antara progresi miopia dan panjang aksial tidak terlalu signifkan 

namun efek samping dari atropin dengan dosis rendah (0,01%).12,13,15 

Gambar 3. Grafik progresi miopia berdasarkan derajat keparahan 
Dikutip dari : Chia dkk 
 

ATOM 2 fase 2 merupakan fase washout, menilai perubahan setelah 

penghentian atropin selama 1 tahun setelah pemberian atropin fase 1 sebelumnya. 
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Penghentian atropin mengakibatkan adanya myopic rebound terutama pada atropin 

0,1% dan 0,5 % sedangkan atropin 0,01% memiliki efek yang lebih stabil. dari 

kedua penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tetes mata atropin 0,01% dengan 

dosis paling rendah memiliki keseimbangan antara efektifitas dan keamanan yang 

optimal bagi penurunan progresi miopia.11–13 

 

 

Gambar 4. Grafik perubahan panjang aksial pada kelomok menggunakan atropin 
Dikutip dari : Chia dkk 

 
ATOM 2 fase 3 merupakan re-treatment phase, anak yang mengalami progresi 

miopia lebih dari sama dengan -0.50 D pada washout phase akan diberikan kembali 

terapi atropin 0,01% selama 2 tahun. Tingkat progresi miopia kembali ditekan pada 

fase 3 ini. Peningkatan rata-rata progresi miopia selama tahun keempat dan kelima 

serupa dengan pada anak-anak yang awalnya ditempatkan pada kelompok atropin 

0,01% yang membutuhkan perwatan ulang. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

perawatan ulang dengan atropin 0,01% sama efektifnya dengan pengobatan primer 

dengan atropin 0,01%.11,13,15 
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Gambar 5. Grafik perubahan sferikal ekuivalen pada fase 1-3 

Dikutip dari : Chia dkk 
 

Low-Concentration Atropine for Myopia Progression (LAMP) merupakan 

penelitian untuk mengevaluasi efektifitas dan keamanan dari atropin dosis rendah 

yaitu 0,05%, 0,025% dan 0,01%. Hasil penelitian LAMP memberikan bukti yang 

mendukung bahwa 0,05%, 0,025%, dan 0,01% atropin mengurangi perkembangan 

miopia. Semua konsentrasi atropin dapat ditoleransi dengan baik tanpa efek 

samping yang mengganggu kualitas hidup. Kesimpulan dari penelitain ini dari 3 

konsentrasi yang digunakan, atropin 0,05% adalah yang paling efektif dalam 

mengendalikan perkembangan sferikal ekuivalen dan perpanjangan aksial selama 

1 tahun.5,11,13 

 
Gambar 6. A. Grafik perubahan sferikal ekuivalen pada Studi LAMP  

B. Grafik perubahan Panjang Aksial pada Studi LAMP 
Dikutip dari : Yam dkk 

A
. 

B
. 
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V. Simpulan 

Progresi miopia harus dicegah sejak dini untuk mengurangi kejadian miopia 

patologis yang dapat menyebabkan penurunan dari fungsi visual. Salah satu 

pencegahannya adalah dengan tetes atropine topikal. Pengobatan atropin topikal 

dosis rendah dapat di toleransi dan efektif dalam menurunkan progresi miopia 

derajat rendah dan moderat dan juga menurunkan pemanjangan aksial pada anak. 
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