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Rehabilitation Management in Regressed ROP Stage IV with Compound 

Myopic Astigmatism and Sensory Nystagmus 

 

ABSTRACT 

Introduction: Retinopathy of prematurity (ROP) is a vasoproliferative disease of 

the developing retina of premature infants. Management and treatment decisions 

are made based on ROP stage and severity. Myopia is a common sequele of 

regressed or treated ROP. 

Purpose: To report a rehabilitation management in a patient regressed ROP with 

compound myopic astigmatism and sensory nystagmus. 

Case report: A 7 years old male came to National Eye Center Cicendo Eye Hospital 

for routine follow up. Born prematurely at gestational age 30-31 weeks, birth 

weight 980 gr. At the 1 months years old Stage 3 ROP was diagnosed in both eyes. 

Patients loss to follow up until 7 months years old and macular dragging developed 

in both eyes. Best corrected visual acuity was OD and OS. The patient was advised 

to use spectacles and regular follow up.  

Conclusion: Visual disturbances due to ROP can vary according to the severity. 

Comprehensive treatment starting from screening, therapy and regularly 

monitoring can reduce the visual distrubance due to ROP. 

 

Keywords: Childhood blindness, Macular Dragging, Retinopathy of Prematurity 

 

I. Pendahuluan 

Retinopathy of prematurity atau retinopati prematuritas (ROP) adalah kelainan 

proliferative pada perkembangan pembuluh darah retina yang terdapat pada bayi-

bayi prematur. Sekitar 40% bayi premature lahir di India, Cina, Bangladesh, 

Pakistan, dan Indonesia. Siswanto dkk, melaporkan insidensi dari keseluruhan ROP 

pada bayi usia gestasi kurang dari 32 minggu di Indonesia berkisar antara 18-30% 

dan kebutaan dapat terjadi hingga usia gestasi 35 minggu dan hingga berat badan 

2000 gram.1-3 

Tatalaksana saat ini mengikuti pedoman dari Early Treatment of Retinopathy of 

Prematurity (ETROP). ROP tipe 1 dilakukan fotokoagulasi laser dalam 48-72 jam 

pada bagian retina avaskuler sedangkan untuk tipe 2 dilakukan pemeriksaan rutin 

berkala hingga vaskularisasi memenuhi zona 3 atau aktif regresi dari retinopati.  

Bayi dengan regresi dari ROP secara spontan atau pasca laser diperlukan 

pemeriksaan rutin berkala untuk menilai komplikasi yang mungkin terjadi seperti 

gangguan refraksi, strabismus, ambliopia, katarak, glaukoma, dan komplikasi usia 

lanjut seperti ablatio retina.1,3 Laporan kasus ini bertujuan untuk memaparkan 
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laporan kasus dari regressed ROP stage IV ODS dan follow up yang dilakukan pada 

kasus tersebut. 

 

II. Laporan Kasus 

     Pasien An. A usia 7 tahun datang berobat ke PMN RS. Mata Cicendo untuk 

kontrol rutin. Pasien memakai kacamata sejak 6 bulan SMRS. Kacamata sering 

digunakan. Pasien memiliki Riwayat lahir premature dengan usia gestasi saat lahir 

30-31 minggu, lahir secara spontan dirumah dan ditolong oleh bidan, lahir tidak 

langsung menangis kuat dan berat badan ketika lahir 980 gr.  Pasien di rawat di 

rumah sakit selama 40 hari, dirawat di NICU selama 3 hari dan diberikan terapi 

oksigen selama 2 minggu. Pasien memiliki riwayat berobat ke PMN RS. Mata 

Cicendo saat usia 1 bulan (17 Mei 2013) dan didiagnosis dengan ROP zona I stage 

III OD + ROP zona I-II stage III OS + Plus disease ODS. Pasien direncanakan 

untuk dilakukan laser pada mata dan dirujuk ke RS lain tetapi pasien tidak 

dilakukan laser karena baru pergi ke RS rujukan setelah 1 bulan kemudian dan telah 

terjadi papilo macular dragging dan pasien kembali ke PMN RS. Mata Cicendo 

setelah usia 7 bulan.  

     Pemeriksaan fisik didapakan status generalis keadaan umum baik, dengan 

kesadaran compos mentis. Tanda vital didapatkan nadi 88 x/menit, respirasi 

20x/menit, dan suhu 36,4° C. Pemeriksaan oftalmologis dari tajam penglihatan 0,05 

di kedua mata dan terdapat kelainan posisi kepala (AHP) dengan kepala menoleh 

ke arah kanan saat pengukuran tajam penglihatan. Tekanan bola mata kanan 15 

mmHg dan mata kiri 13 mmHg. Pemeriksaan refraktometer pupil kecil OD: S-8,75 

C-3,00 x 95, OS: S-14.25 C-0,75 x 160. Lensometer kacamata yang dimiliki pasien 

didapatkan ukuran OD: S-3,75 C-1,75 x 100 = 0,32 dan OS: S-2,75 C-2,25 x 60 = 

0,05. Pemeriksaan refraktometer refraksi siklopegik OD: S-0,25 C-4,50 x 95, OS: 

S-6.00 C-2,00 x 30. Pemeriksaan tajam penglihatan refraksi siklopegik mata kanan 

0,125 dan mata kiri 0,05. Koreksi jauh refraksi siklopegik OD: S-0,25 C-4,50 x 95 

= 0,32 dan OS: S-6,00 C- 2,00 x 30 = 0,25 dengan pupillary distance 58/54 dan 

pasien tidak mengeluhkan pusing. Visus dekat dengan menggunakan koreksi 

terbaik adalah 0,8 M/30 cm. Terdapat  nystagmus horizontal dengan null point di 
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posisi kepala menengok ke kanan. Gerakan bola mata kanan dan kiri baik ke segala 

arah. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan dan didapatkan dalam batas normal. 

Pada segmen posterior kedua mata didapatkan papillo macular dragging (Gambar 

2.1) 

     Pasien didiagnosis dengan Astigmatisma Miopia Compositus ODS + Regressed 

ROP stage IV ODS + Nistagmus Sensori. Pasien diberikan kacamata sesuai koreksi 

refraksi siklopegik, dikonsulkan ke unit low vision dan diminta untuk kontrol 1 

bulan kemudian. Prognosis pada pasien ini adalah quo ad vitam adalah ad bonam, 

quo ad functionam dubia, dan quo ad sanationam dubia.    

 

       
Gambar 2.1 Foto Fundus Gambaran fundus mata kanan (A) dan mata kiri (B) terdapat 

gambaran papillo macular dragging. 

    

 

III. Diskusi 

     Usia gestasi dan berat badan lahir merupakan faktor risiko utama untuk ROP. 

Penelitian multisenter cryotheraphy for ROP (CRYO-ROP) melaporkan 4.099 bayi 

dengan berat badan ≤ 1251 gr memiliki risiko yang kuat untuk terjadinya ROP. 

Pada peneliatan kohort CRYO-ROP melaporkan setiap peningkatan berat badan 

lahir 100 menurunkan risiko 27% dan setiap peningkatan usia sekitar 19%.  Faktor-

faktor risiko lainnya yang mempengaruhi yakni : terapi suplemen oksien, asupan 

nutrisi yang kurang, kadar insulin-like growth factor-1 (IGF-1) rendah, riwayat 

kortikosteroid antenatal, sepsis, trombositopenia, dan transfusi darah. 1,3-6 Pasien 

pada kasus ini memiliki riwayat berat badan lahir rendah, usia gestasi kurang dari 

32 minggu, dan perawatan di NICU dengan terapi oksigen selama 2 minggu. 

A B 
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Tabel 1. Klasifikasi ROP berdasarkan ICROP Revisited 2005 

Lokasi  

Zona I Lingkaran di sekeliling diskus optikus. Radius lingkaran 

dua kali jarak dari makula ke tengah diskus optikus. Secara 

praktis, klinisi dapat menentukan zona 1 dari gambaran 

yang terbentuk ketika memeriksa diskus optikus 

menggunakan lensa 25 atau 28D di tepi nasal. 

Zona II Area lingkaran yang mengelilingi zona I yang sampai ke 

ora serrata di sisi nasal. 

Zona III Area berbentuk bulan sabit dari tepi zona II sampai ke ora 

serrata bagian temporal. 

Ekstensi Luas ROP dicatat berdasarkan jumlah area jam (clock 

hours) yang terlibat. 

Tingkat Keparahan  

Stage 0 Retina immature, tidak terdapat ROP 

Stage 1 Demarcation line 

Stage 2 Ridge 

Stage 3 Ridge dengan proliferasi fibrovascular ekstraretina 

Stage 4 Ablasio retina parsial (4A-ekstrafovea, 4B-fovea) 

Stage 5 Ablatio retina dengan gambaran seperti corong yang 

terbuka atau tertutup. 

Plus Disease Dilatasi pembuluh darah vena dan tortuosity arteriol yang 

meliputi minimal 2 kuadran polus posterior. 

ROP posterior 

aggressive  (APROP) 

ROP Zona I atau II yang berhubungan dengan plus disease 

yang mengenai seluruh kuadran retina dan dikenal dengan 

istilah Rush disease. 

Dikutip dari : AAO3 

 

Perkembangan vaskularisasi retina dimulai saat usia gestasi 16 minggu. Jaringan 

mesenkim akan tumbuh secara sentrifugal dari diskus optikus menuju ora serata 

bagian nasal dalam 36 minggu gestasi dan bagian temporal dalam 40 minggu 

gestasi. ROP terjadi karena abnormalitas perkembangan pembuluh darah retina 

pada bayi premature karena interaksi antara vascular endothelial growth factor 

(VEGF) dan insulin like gowth factor-1 (IGF-1). Patofisiologi dari ROP sendiri 

terbagi menjadi dua fase. Fase satu terjadi saat usia gestasi 22-30 minggu. Ketika 

bayi premature lahir dan mulai bernafas kondisi retina menjadi lebih hiperoksia 

relatif dibandingkan intrauterine. Peningkatan kadar oksigen ini menyebabkan 

menurunkan produksi VEGF dan IGF-1 dan menghambat terjadinya perkembangan 

vaskularisasi retina. Fase dua terjadi antara usia 31-34 minggu gestasi dan ditandai 

dengan kondisi hipoksia serta retina avaskular. Terjadi peningkatan kadar VEGF 

dan IGF-1 yang menyebabkan terjadinya neovaskularisasi. Awalnya akan muncul 
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garis antara jaringan retina vascular dan avaskular (ROP stage 1) dan selanjutnya 

jaringan retina avaskular menajadi lebih tinggi (ROP stage 2). Pada progresivitas 

penyakitnya proliferasi pembuluh darah abnormal akan masuk ke cavum vitreus 

(ROP stage 3). Saat terjadinya kontraksi dari sikatrik pembuluh darah dan vitreus 

akan menyebabkan terjadinya tractional retinal detachment (ROP stage 4 dan 5).1,3 

Pada pasien dengan lahir usia 30-31 minggu masuk ke dalam fase II perkembangan 

retina sehingga terjadi peningkatan kadar VEGF dan terbentuk jaringan retina 

vaskular dan avaskular hingga adanya proliferasi pembuluh darah kedalam cavum 

vitreous. Dengan terapi yang tidak adekuat terjadi perkembangan menuju ROP 

stage 4 dengan gambaran papilo macular dragging. 

 

Gambar 2.1  Skema area zona I (merah), II (kuning), dan III (hijau), untuk menentukan 

lokasi dari ROP. 

Dikutip dari : AAO3 

 

     International Classification of Retinopathy of Prematurity (ICROP) 

mengklasifikasikan penyakit berdasarkan lokasi, tingkat keparahan, perluasan, 

adanya pembuluh darah retina yang membesar (penyakit plus), dan adanya penyakit 

ROP posterior aggressive (APROP). Terminologi lain klasifikasi ROP adalah 

threshold dan pretreshold. Kriteria threshold berdasarkan CRYO-POP adalah ROP 

stage 3 dengan plus disease di zona I dan II dengan luas minimal 5 jam area 

bersebelahan atau total 8 jam area. Kriteria prethreshold berdasarkan Early 
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Treatment for Retinopathy of Prematurity (ETROP) terbagi menjadi tipe 1 (risiko 

tinggi prethreshold ROP) dan tipe 2 (risiko rendah prethreshold ROP) yang 

digunakan untuk menilai langkah terapi yang diperlukan.1,3,5  

 
Tabel 2. Rekomendasi Jadwal Pemeriksaan ulang 

1 minggu atau kurang Vaskularisasi Imatur : Zona I atau posterior zona II 

 Stage 1 atau 2 ROP : zona I 

 Stage 3 ROP: zona II 

 Kecurigaan adanya APROP 

1-2minggu Vaskularisasi Imatur : Posterior zona II 

 Stage 2 ROP : zona II 

 ROP regresi yang tegas zona I 

2 minggu Stage 1 ROP : zona II 

 Vaskularisasi Imatur : zona II tanpa ROP 

 ROP regresi yang tegas zona II 

2-3 minggu Stage 1 atau 2 ROP : zona III 

 ROP regresi: zona III 

Skrining dihentikan Vaskularisasi di zona III tanpa adanya ROP zona 1 atau 2 

sebelumnya 

 Vaskularisasi retina penuh 

 Usia 50 minggu postmenstrual dan tidak ada prethreshold 

atau ROP yang memburuk 

 Regresi ROP di zona III tanpa adanya jaringan vascular 

abnormal yang mampu untuk reaktivasi di zona II atau III 

Dikutip dari : AAO3 

  

     Berdasarkan American Academy of Pediatrics, American Academy of 

Opthalmology, dan American Association for Pediatric Ophthalmology and 

Strabismus skrining direkomendasikan pada pasien usia gestasi ≤ 30 minggu dan 

berat badan lahir ≤ 1500 gr. Pemeriksaan pertama dilakukan antara usia 4 minggu 

postnatal atau usia gestasi 31 minggu.  Saran waktu pemeriksaan selanjutnya 

bergantung terhadap ada atau tidaknya ROP serta derajat keparahannya sesuai 

dengan Tabel 2.3,5  

 
Tabel 3. Klasifikasi ROP berdasarkan ETROP 

ROP tipe 1  

Zona I, Stage berapapun dengan plus disease 

Zona I, Stage 3 dengan/tanpa plus disease 

Zona II atau III dengan plus disease 

ROP tipe 2  

Zona I, stage 1 atau 2 tanpa plus disease 

Zona II, stage 3 tanpa plus disease 

Dikutip dari : AAO3 
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     Tatalaksana saat ini mengikuti pedoman ETROP yang membagi menjadi 2 tipe. 

ROP tipe 1 mendapat terapi fotokoagulasi laser (dalam 48-72jam) untuk ablasi 

retina perifer avaskuler dengan laser fotokoagulasi untuk menurunkan faktor 

pertumbuhan angiogenik dan ROP tipe 2 dilakukan pemantauan secara ketat untuk 

kemungkinan terjadinya progresivitas ROP (Tabel 3). Terapi lainnya untuk ROP 

tipe 1 dengan pemberian injeksi intravitreal anti-VEGF bevacizumab atau 

ranibizumab. Berdasarkan penelitian Bevacizumab Eliminates the Angiogenic 

Threat of Retinopathy of Prematurity (BEAT-ROP) memberikan hasil yang 

signifikan untuk zona I dibandingkan dengan terapi laser.1,3 Pada pasien ini ketika 

pertama kali datang didiagnosis dengan ROP zona I stage 3 OD + ROP zona I-II 

stage 3 OS + Plus disease ODS dan termasuk dalam ROP tipe 1 berdasarkan 

ETROP sehingga direncanakan tindakan Laser Indirect Opthalmoscopy (LIO) 

untuk kedua matanya. Akan tetapi, laser LIO di PMN RS. Mata Cicendo saat itu 

sedang rusak dan pasien tidak dapat dilakukan terapi. Pasien dirujuk ke fasilitas 

kesehatan  yang memiliki modalitas terapi LIO tetapi pasien baru berangkat ke 

tempat rujukan setelah 1 bulan disarankan untuk terapi dan telah terjadi 

progresifitas penyakit menjadi ROP stage 4 B dengan adanya traksi pada makula 

dan diskus optikus  (papillo macular dragging) sehingga tindakan laser tidak 

dilanjutkan. 

     Pada bayi-bayi premature dengan ROP memiliki risiko tinggi untuk terjadinya 

gangguan refraksi, amblyopia, dan strabismus. Pada gangguan refraksi sendiri 

miopia merupakan sekuele paling sering terjadi pada ROP yang diberikan terapi 

atau regresi secara spontan. Berdasarkan penelitian dari Wang dkk, pada regresi 

ROP berat pasca terapi laser panretinal memiliki progresivitas untuk menjadi 

miopia dalam 1,3 tahun pertama dengan rate of myopic shift sebesar -4,7 

diopters(D)/tahun dan menurun setelahnya menjadi -0.15 D/tahun. Pada 

astigmatisma terjadi peningkatan prevalensi kejadian astigmatisma with the rule 

(WTR) terutama pada ROP berat. Selain itu bayi-bayi prematur dengan ROP yang 

membutuhkan terapi memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terjadinya amblyopia 

atau strabismus serta glaukoma karena sudut bilik mata depan yang crowding. Pada 
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retina sendiri dapat terjadinya degenerasi lattice, kegagalan vaskularisasi perifer, 

dan pembuluh darah tortuous. Tarikan yang terjadi pada makula akan menyebabkan 

pseudoeksotropia akbiat dari besarnya sudut kappa positif. Berdasarkan penelitian 

dari Hamad dkk, menemukan macular dragging terjadi pada 44 mata (12,1%) dari 

363 mata dan ablatio retina terjadi pada 140 mata (38,6%). Ablatio retina dapat 

terjadi pada semua kelompok usia dan mayoritas 57,9 % terjadi pada usia >30 tahun 

(81 dari 140 mata) dan 27,1% terjadi pada usia 18-30 tahun. Berdasarkan 

komplikasi yang mungkin muncul pada ROP yang tidak mendapat terapi atau pada 

ROP tipe 1 diperlukan evaluasi secara regular untuk pemeriksaan refraksi 

siklopegik  dan untuk menilai kondisi retina pada perkembangannya.3,7,8 Pada 

pasien terdapat macular dragging sehingga menyebabkan letak dari makula tidak 

berada pada posisi normalnya. Terjadinya AHP pada pasien karena letak makula 

tertarik ke arah temporal akibat traksi retina. Perpindahan posisi dari makula ini 

menyebabkan peningkatan sudut kappa positif.  

 

IV. Kesimpulan 

Gangguan penglihatan akibat ROP dapat bervariasi sesuai dengan tingkat 

keparahan dan faktor risiko. Penanganan komprehensif mulai dari skrining, terapi 

dan pemantauan lanjutan secara baik akan menurunkan angka kejadian gangguan 

penglihatan akibat ROP. Pemeriksaan lanjutan setelah regresi dari ROP secara 

spontan atau pasca terapi perlu penilaian dalam gangguan refraksi atau komplikasi 

dengan onset lambat. Sehingga, pemeriksaan secara berkala dapat meningkatkan 

dari kualitas hidup pasien. 
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