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          Diabetes melitus (DM) merupakan penyakit metabolik yang disebabkan
oleh menurunnya fungsi dan sekresi insulin. Penyakit ini dikarakteristikan
dengan meningkatnya glukosa darah secara kronis serta adanya ganggguan
metabolisme karbohidrat dan lipoprotein. Apabila kondisi ini terlambat
ditangani atau tidak dilakukan pengobatan secara tepat dapat menyebabkan
komplikasi makrovaskular maupun mikrovaskular seperti retinopati, nefropati,
neuropati, dan penyakit kardiovaskular. Salah satu komplikasi mikrovaskular
yang sering terjadi adalah retinopati diabetik dimana pembuluh darah di
retina rusak dan menjadi bocor atau tersumbat. Kondisi ini apabila  berlanjut
dapat menyebabkan jaringan parut  sehingga dapat menyebabkan gangguan
penglihatan permanen (VTDR), oleh sebab itu deteksi dini retinopati diabetika
sangat penting untuk mencegah perburukan visus bagi para penyandang DM.
Pasien yang terdeteksi menderita VTDR setelah dilakukannya skrining harus
segera dirujuk ke dokter spesialis mata untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut
serta diberi pengobatan.
          Mengacu pada salah satu misi pada program Vision 2030 yaitu
integrasi yang dapat diimplementasikan dengan merangkul teknologi atau
digital. Telemedicine merupakan salah satu penggunaan sarana digital dan
berbagi informasi untuk memberikan perawatan kesehatan dari jarak jauh.
Telemedicine di Indonesia diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor
20 tahun 2019 dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan
terutama pada daerah terpencil. Telemedicine dalam hal skrining disebut
dengan teleskrining. 
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          Retinopati diabetika merupakan
salah satu kondisi yang ideal untuk
dilakukan teleskrining karena dapat
menunjukkan akurasi dalam klasifikasi DR,
hemat biaya, dan memiliki tingkat kepuasan
pasien yang memadai. Tujuan artikel ini
adalah untuk memaparkan gambaran
optimalisasi layanan telemedicine  pada
model skrining retinopati diabetika. 



          Data yang dikemukakan oleh World Health
Organization (WHO) mengenai DM yaitu sebanyak
171 juta pada tahun 2000 akan menjadi 366 juta
pada tahun 2030 dan Indonesia akan menjadi
peringkat keempat dalam prevalensi DM pada
tahun 2030.
          Keadaan ini diproyeksikan oleh angka
kejadian retinopati  diabetika yaitu sebanyak 191
juta kasus pada tahun 2030 dan 56.3 juta dari  total
di prediksi  menjadi VTDR. Hingga saat ini  Belum
terdapat data resmi dari  Kementerian Kesehatan
(Kemenkes) RI mengenai prevalensi retinopati
diabetika di Indonesia.
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Klasifikasi
Retinopati Diabetika

Normal

Non proliveratif retinopati
diabetik ringan (NPDR)

NPDR sedang 

NPDR berat

Proliveratif retinopati diabetik
(PDR)

Normal

Non central involved
diabetic macular edema
(DME) 

Central involved DME

Rekomendasi skrining retinopati diabetika pada pasien DM
tipe 1 dapat dilakukan 5 tahun setelah pasien terdiagnosis,

sedangkan DM tipe 2 dilakukan saat pasien terdiagnosis.
Untuk pasien hamil dilakukan sekali setiap trimester.

 
Follow up dilakukan bergantung pada tingkat keparahan

retinopati diabetika yang terjadi 
 

Pembengkakan lokal pada pembuluh
darah retina (mikroaneurisma)

NPDR ringan dengan pendarahan
kecil (dot blot), kebocoran (hard
exudates), atau penyumbatan (cotton
wall spot) pada pembuluh darah 

NPDR sedang dengan kerusakan
lanjutan pada pembuluh darah
(pendarahan interretina, venous
beading, abnormalitas mikrovaskular
intraretina)

Pembentukan pembuluh darah baru
atau pendarahan vitreus / pre-retina
ablasio retina traksi

Penebalan retina pada daerah
makula namun tidak melibatkan
bagian pusat 

Penebalan retina pada daerah
makula dan melibatkan bagian pusat 

Gambar 1. Klasifikasi Retinopati Diabetik



          Salah satu keunggulan telemedicine adalah untuk meningkatkan aksesibilitas
dan pelayanan kesehatan. Pada penelitian oleh Hautala N dkk di Finlandia
menyebutkan bahwa insidensi retinopati diabetik akan menurun pada 5 tahun
setelah dilakukan teleskrining seperti pada gambar 2. Layanan telemedicine dinilai
akurat sesuai dengan penelitian di India yang dilakukan oleh oftalmologis (termasuk
subspesialis retina) maupun tenaga terlatih dibawah supervisi oftalmologis yang
meliputi ahli endokrin/diabetolog, spesialis penyakit dalam, dokter keluarga, perawat,
dan optometris. Tenaga terlatih diberikan pelatihan oleh spesialis mata dengan
materi yang sudah terstandardisasi. Hasil dari penelitian ini di dapatkan sensitivitas
95% spesifisitas 86% untuk mendiagnosis retinopati diabetika. Pada penelitian ini
klasifikasi NPDR sedang memiliki hasil sensitivitas dan spesifisitas yang cukup untuk
dijadikan batas merujuk pasien ke tingkat yang lebih tinggi. 
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          Menurut pedoman UK National Institute for Clinical Excellence, tes skrining DR
harus memiliki setidaknya sensitivitas 80% dan spesifisitas 95% dengan kegagalan
teknis 5% atau kurang.  Skrining dapat dilakukan dengan atau tanpa midriatikum.
Meskipun dengan penggunaan midriatikum dapat meningkatkan akurasi hasil
skrining namun dapat menghambat aktivitas pasien karena dapat  menyebabkan
penglihatan kabur dalam beberapa waktu sehingga pasien tidak dapat melakukan
aktivitas. Beberapa penelitian terkini memaparkan skrining dilakukan tanpa
midriatikum karena relatif mudah dilakukan oleh skriner non oftalmologis,
menghindari ketidaknyamanan visual akibat midriasis farmakologis, dan
menurunkan risiko terjadinya glaukoma sudut tertutup akut.

Gambar 2. Insiden gangguan penglihatan akibat retinopati diabetik di Distrik
Rumah Sakit Ostrobothnia Utara dan seluruh Finlandia
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          Penelitian lain dari Finlandia memaparkan program telemedicine dinilai
efektif dimana kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan foto fundus mobile
kemudian dinilai oleh perawat terlatih yang dilakukan di daerah terpencil,
kemudian apabila hasil lebih dari NPDR ringan akan dikirimkan ke rumah sakit
satelit. Data pasien diambil dari Finnish Register of Visual Impairment di bawah
Sistem Pelayanan Kesehatan Finlandia. Skrining dilakukan dengan menggunakan
EyeMo di tingkat kotamadya dengan cakupan 78% dan meningkat 24% saat follow
up.
          Hasil yang di dapatkan dari penelitian tersebut adalah cakupan skrining
lebih tinggi dibandingkan dengan cara konvensional dan penilaian yang lebih
akurat dari hasil foto fundus sehingga jika pasien memerlukan tindak lanjut akan
lebih cepat tertangani. Secara konvensional, skrining retinopati diabetika
dilakukan dengan pemeriksaan fundus oleh dokter spesialis mata atau dengan
tenaga terlatih menggunakan kamera fundus konvensional (midriatikum atau
non-midriatikum).
          Model skrining dari Finlandia dipilih karena memiliki cakupan yang besar
dibandingkan model skrining UK karena pasien yang dilakukan skrining adalah
seluruh pasien Diabetes Melitus yang terdaftar dalam The Finnish Register of
Visual Impairment sedangkan skrining di UK adalah semua individu dengan
diabetes berusia lebih dari 12 tahun. Perbandingan lain skrining di India yaitu
dengan melakukan dua jenis model skrining yaitu skrining oportunistik dan
sistematik.
          Skrining DR oportunistik dilakukan secara sporadis. Kelemahan utama dari
skrining DR oportunistik adalah tidak dapat menyaring semua populasi yang
berisiko dan adanya kemungkinan bahwa semua intervensi skrining tidak
terstandarisasi sedangkan skrining DR sistematis menargetkan seluruh populasi
yang berisiko. 
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Gambar 3. Bagan teleskrining pada Retinopati Diabetik

          Efektivitas biaya dalam teleskrining dapat didukung oleh tenaga yang kompeten
dan terlatih dengan mendiagnosis dan memberikan terapi yang tepat kepada pasien.
Hal ini dapat menekan biaya perjalanan yang dikeluarkan.
          Secara keseluruhan tingkat kepuasan pada teleskrining mencapai 96% dan 75.8%
diantaranya bersedia untuk partisipasi melakukan teleskrining kembali. Menurut
penelitian Zhu X dkk tingkat kepuasan pasien dapat ditingkatkan dengan lingkungan
teleskrining yang nyaman (dinilai dari tingkat kerapian ruangan, alur yang teratur, serta
instruksi dari staf yang jelas); rekomendasi rujukan dan feedback hasil teleskrining tepat
waktu (1 minggu hingga toleransi 5 minggu); meningkatkan pelatihan kepada tenaga
terlatih dan edukasi mengenai penyakit terkait untuk individu dengan retinopati
diabetikum. 

Efektivitas Biaya &
Tingkat Kepuasan
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Potensi Hambatan 

          Setiap program tidak jarang memiliki potensi hambatan sama halnya dengan
teleskrining retinopati diabetika. Penelitian di China oleh Zhu X dkk memaparkan
beberapa hal yang dapat menjadi potensi hambatan seperti yang tertera pada gambar
4. Mengenai kesulitan dalam pengembangan jangka panjang dari sistem manajemen
komprehensif, tiga hambatan yang paling sering disebutkan yaitu jumlah staf yang tidak
memadai (khususnya staf teknis) untuk teleskrining di masyarakat; pendanaan yang tidak
mencukupi; sistem transmisi informasi yang tidak lengkap untuk teleskrining.
           Beberapa hal yang dapat menjadi hambatan pada teleskrining antara  lain
pelatihan staf yang tidak memadai, biaya untuk perawatan kesehatan mata, dan
peralatan teleskrining yang tidak memadai. Berdasarkan ICO Guidelines for Diabetic Eye
Care, peralatan penting pada kegiatan teleskrining mencakup kamera fundus non
midriatikum, funduskopi direk/inderek, lensa tiga cermin, slit lamp, dan peralatan laser. 
 Hambatan lain yang dapat terjadi yaitu kurangnya publikasi dan promosi teleskrining
untuk kondisi retinopati diabetik di masyarakat; rendahnya kepatuhan skrining
kesehatan mata di antara penyandang DM; feedback yang lambat dari konsultasi jarak
jauh; kurangnya perlakuan khusus untuk pasien rujukan. 

Gambar 4. Potensi hambatan dalam pengembangan teleskrining jangka panjang untuk Retinopati Diabetik



          Penanggulangan hambatan yang mungkin terjadi dalam kegiatan teleskirining
retinopati diabetika dapat dilakukan dengan penggunaan alat yang sederhana seperti
ponsel pintar berbasis kamera fundus, penyimpanan cloud, dan penilaian klasifikasi retina
otomatis. Analisis pencitraan medis secara umum telah mencapai hasil yang optimal
dalam berbagai spesialisasi medis seperti radiologi dan dermatologi. Pada bidang
oftalmologi terdapat analisa fotografi retina yang telah di teliti sejak tahun 1990 dan
berkembang hingga saat ini.
          Sistem kecerdasan buatan (AI) telah terbukti dapat menurunkan biaya,
meningkatkan akurasi diagnostik, dan meningkatkan akses pasien ke skrining DR. Dalam
dunia oftalmologi kecerdasan buatan dapat menunjukkan potensinya untuk setidaknya
menggantikan sebagian grader manusia dengan memberikan tingkat akurasi yang serupa.
Beberapa contoh AI yang sudah digunakan antara lain IDx-DR, Retmaker-DR, EyeArt,
Singapore SERI NUS, Bosch DR algorithm, namun keunggulan yang disediakan AI seringkali
memiliki kendala dalam skrining retinopati diabetika yaitu kepercayaan pasien,
keterlibatan mediko-legal, dan nilai etik.
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Metode Teleskrining di Masa
Depan & Artificial Intelligence 

Kesimpulan

          Teknologi yang canggih dapat mempresentasikan peluang baru untuk melakukan
skrining khususnya pada pasien DR.  Teleskrining merupakan salah satu pendekatan untuk
mengorganisir skrining DR. Penurunan gangguan penglihatan akibat DR melalui skrining
yang efektif dan akses cepat pengobatan terbukti menurunkan total biaya yang
dikeluarkan oleh sistem kesehatan pada kondisi Diabetes Melitus. Selain teknologi,
pendekatan kolaboratif multidisiplin harus dilakukan untuk meningkatkan deteksi
retinopati diabetika pada tahap awal penyakit sebelum terjadi gangguan penglihatan
secara permanen.



International Agency for the Prevention of Blindness. Diabetic retinopathy silently blinding
millions of people world-wide. 2019
Chen et al. Elevation of Circulating miR-210 Participates in the Occurrence and Development
of Type 2 Diabetes Mellitus and Its Complications. Journal of Diabetes Research Volume
2022, Article ID 9611509, 10 pages https://doi.org/10.1155/2022/9611509
Yau JW, Rogers SL, Kawasaki R, Lamoureux EL, dkk; Meta-Analysis for Eye Disease (META-EYE)
Study Group. Global prevalence and major risk factors of diabetic retinopathy. Diabetes
Care. 2012 Mar;35(3):556-64. doi: 10.2337/dc11-1909. Epub 2012 Feb 1. PMID: 22301125;
PMCID: PMC3322721.
Wild S, Roglic G, Green A, Sicree R, King H. Global prevalence of diabetes: estimates for the
year 2000 and projections for 2030. Diabetes Care. 2004 May;27(5):1047-53. doi:
10.2337/diacare.27.5.1047. PMID: 15111519.
Sasongko MB, Wardhana FS, Febryanto GA, Agni AN, Supanji S, Indrayanti SR, Widayanti TW,
Widyaputri F, Widhasari IA, Lestari YD, Adriono GA, Sovani I, Kartasasmita AS. The estimated
healthcare cost of diabetic retinopathy in Indonesia and its projection for 2025. Br J
Ophthalmol. 2020 Apr;104(4):487-492. doi: 10.1136/bjophthalmol-2019-313997. Epub 2019
Jul 8. PMID: 31285276.
Shi L, Wu H, Dong J, Jiang K, Lu X, Shi J. Telemedicine for detecting diabetic retinopathy: a
systematic review and meta-analysis. Br J Ophthalmol. 2015 Jun;99(6):823-31. doi:
10.1136/bjophthalmol-2014-305631. Epub 2015 Jan 6. PMID: 25563767; PMCID:
PMC4453504.
Hautala N, Aikkila R, Korpelainen J, Keskitalo A, Kurikka A, Falck A, Bloigu R, Alanko H. Marked
reductions in visual impairment due to diabetic retinopathy achieved by efficient screening
and timely treatment. Acta Ophthalmol. 2014 Sep;92(6):582-7. doi: 10.1111/aos.12278. Epub
2013 Oct 17. PMID: 24131738.
Curran K, Congdon N, Hoang TT, et al. Impact of targeted diabetic retinopathy training for
graders in Vietnam and the implications for future diabetic retinopathy screening
programmes: a diagnostic test accuracy study. BMJ Open 2022;12:e059205. doi:10.1136/
bmjopen-2021-059205
Cunha LP, Figueiredo EA, Araújo HP, Costa-Cunha LVF, Costa CF, Neto JdMC, Matos AMF,
Oliveira MMd, Bastos MG and Monteiro MLR (2018) Non-Mydriatic Fundus Retinography in
Screening for Diabetic Retinopathy: Agreement Between Family Physicians, General
Ophthalmologists, and a Retinal Specialist. Front. Endocrinol. 9:251. doi:
10.3389/fendo.2018.00251
Zhu, X., Xu, Y., Lu, L. et al. Telescreening satisfaction: disparities between individuals with
diabetic retinopathy and community health center staff. BMC Health Serv Res 22, 160 (2022).
https://doi.org/10.1186/s12913-022-07500-w
Grzybowski A, Brona P, Lim G, Ruamviboonsuk P, Tan GSW, Abramoff M, Ting DSW. Artificial
intelligence for diabetic retinopathy screening: a review. Eye (Lond). 2020 Mar;34(3):451-460.
doi: 10.1038/s41433-019-0566-0. Epub 2019 Sep 5. Erratum in: Eye (Lond). 2019 Dec 10;:
PMID: 31488886; PMCID: PMC7055592.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Daftar Pustaka

Oftalmologi Komunitas

https://doi.org/10.1186/s12913-022-07500-w

