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BAB I

PENDAHULUAN

1..1Latar Belakang

Leber Hereditary Optic Neuropathy (LHON) merupakan penyakit

diturunkan secara maternal yang menyebabkan penderitanya mengalami

degenerasi pada serabut saraf retina secara akut maupun subakut. Kondisi ini

dapat menimbulkan manifestasi klinik berupa hilangnya penglihatan sentral

secara permanen.1  Dalam penelitian molekuler genetika sebelumnya,

ditemukan tiga jenis mutasi dari DNA mitokondria yang berperan sebagai

penyebab utama dari sebagian besar kasus LHON. Ketiga mutasi itu adalah

m.3406G>A, m.11778G>A dan m.14484T>C.2-4 

Berdasarkan studi epidemiologi, proporsi terbanyak dari penderita LHON

membawa mutasi m.11778G>A (sekitar 50-70%), lalu disusul dengan mutasi

m.14484T>C (15%-30%) dan m.3406G>A.5 Di Indonesia Tamam et al.

menemukan mutasi dari m.14484T>C pada sebuah keluarga di Provinsi Jawa

Tengah.6

Ciri awal dari LHON ditandai dengan timbulnya mikroangiopati

peripapiler ditandai dengan adanya arteri sentralis retina berliku-liku, 

timbulnya teleangiektasis kapiler, serta timbulnya edema pada serabut saraf

retina.7 Dengan pemeriksaan Optical Coherence Tomography (OCT) dapat

ditemukan adanya penebalan pada lapisan serat saraf retina bagian temporal.8
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Keadaan ini dapat berlanjut ke dalam stadium akut, dimana mulai timbul

manifestasi klinis berupa kelainan penglihatan sentral secara progresif.

Sebagian besar penderita akan mengalami perburukan ketajaman penglihatan

serta pembesaran dari ukuran defek lapangan pandang sentral.  Gejala ini

biasanya dimulai dari sisi mata unilateral yang disusul dengan sisi

kontralateral dalam kurun waktu beberapa minggu.9  Stadium akhir dari

penyakit ini adalah timbulnya atrofi dari diskus optikus berupa kerusakan

lapisan sel ganglion pada papillomacular bundle.9 Bila ini terjadi, tajam

penglihatan pada penderita LHON dapat mencapai dibawah angka 1/300. 9

Penderita LHON ini dapat digolongkan ke dalam kelompok orang yang

mengalami kebutaan menurut WHO apabila tajam penglihatan dibawah 2/200.

Kondisi oftamlologis dari penderita LHON dapat mempengaruhi aktivitas

harian yang membutuhkan fungsi penglihatan dan kualitas hidup dari

penderita. Kualitas hidup atau Quality of Life  dideskripsikan sebagai akibat

fisik, sosial, dan emosional, yang diakibatkan oleh penyakit  ditinjau dari

sudut pandang pasien. Quality of Life  banyak digunakan sebagai alat ukur

yang komprehensif dalam dunia kesehatan terutama untuk penyakit-penyakit

kronis.10 Dalam bidang Oftalmologi, tipe kelainan lapangan pandang yang

timbul sangat berpengaruh pada Quality of Life  yang terkait dengan fungsi

penglihatan. Dalam temuan yang dilakukan oleh Yanagisawa et al, penderita
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yang mengalami kelainan lapangan pandang sentral cenderung memiliki

Quality of Life  yang lebih rendah dibandingkan dengan penderita yang

mengalami kelainan lapangan pandang perifer.11 

National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire (NEI VFQ-25)

dan Vision Funciton (VF-14) merupakan pengukuran spesifik yang sering

digunakan pada penelitian yang berhubungan dengan fungsi penglihatan.12

Pada penelitian LHON sebelumya disebutkan bahwa LHON memiliki efek

negatif berat bagi Quality of Life penderitanya yang diukur menggunakan

kuesioner VF-14.13 Akan tetapi sejauh ini belum ada penelitian yang

menggunakan VFQ-25 untuk menilai Quality of Life pada LHON, padahal

VFQ-25 telah digunakan secara luas dan telah teruji validitasnya di berbagai

negara pada sejumlah kelainan oftalmologis. VFQ-25 sendiri memiliki

perbedaan dengan VF-14 yaitu pada pengukuran terhadap akibat dari penyakit

mata dalam range aktivitas yang lebih luas terkait dalam fungsi sosial dan

emosional penderita. 14 

Pada penelitian ini dilakukan penilaian mengenai aktivitas sehari-hari

sehubungan dengan kelainan yang terjadi pada penderita LHON menggunakan

kuesioner VFQ-25. Nilai Quality of Life penderita akan dibandingkan dengan

nilai pada subjek normal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh

mana adanya penyakit LHON dapat mempengaruhi status kesehatan, aktivitas

sehari hari, fungsi sosial, dan fungsi emosional pada penderita LHON. Quality
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of Life dari penderita LHON juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam

melakukan konseling dan terapi penderita maupun konseling kepada

keluarganya. Konseling ini sangat berguna khususnya pada penemuan kasus

LHON yang baru. Konseling yang tepat dapat mencegah perjalanan penyakit

pada generasi selanjutnya. 

1..2Rumusan Masalah

 Dari uraian latar belakang tersebut dapat dirumuskan satu masalah utama,

yaitu:

Bagaimana Quality of Life dari penderita LHON?

 Kemudian masalah dapat dijabarkan dalam masalah-masalah khusus, yaitu:

1) Bagaimanakah Quality of Life penderita LHON dinilai dengan

VFQ-25?

2) Adakah perbedaan Quality of Life antara penderita LHON dengan

populasi normal?

2).3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menilai Quality of Life pada penderita LHON.  

Tujuan Khusus
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1) Menilai Quality of Life penderita LHON dengan VFQ-25.

2) Menganalisis perbedaan Quality of Life pada penderita LHON dengan

orang yang tidak menderita LHON.

2).4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1) Memberi informasi tentang aktivitas harian penderita LHON

sehubungan dengan defek lapangan pandang yang terjadi.  

2) Memberikan gambaran aktivitas harian penderita LHON sehingga

dapat menjadi dasar penatalaksanaan penderita dari segi rehabilitasi

serta konseling. 

3) Sebagai bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulis telah melakukan upaya penelusuran pustaka dan tidak menjumpai

adanya penelitian / publikasi sebelumnya yang telah menjawab permasalahan

penelitian.

Penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel sejenis adalah sebagai

pada tabel berikut:
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Penulis Judul penelitian Desain/Metode Subjek penelitian Hasil Penelitian
Kirkman, M.A. et.al 13

Investigative
ophthalmology & visual
science. 2009
50(7):3112-5

Quality of Life in Patients with
Leber Hereditary Optic
Neuropathy

Cross sectional
Interview
menggunakan
kuesioner VF-14

400 orang
LHON carrier—
196 affected, 206
unaffected

LHON mempunyai dampak
yang negatif yang parah
(severe negative impact)
pada Quality of Life
dibandingkan dengan
kelainan oftalmologis lain
pada studi sebelumnya.

Deramo, V.A. et.al 15

Arch Ophthalmol.
2003;121(9):1297-1302

Vision-Related Quality of Life in
People With Central Retinal Vein
Occlusion Using the 25-Item
National Eye Institute Visual
Function Questionnaire

Cross sectional 51 Orang
48 dengan
unilateral CVO
5 dengan bilateral
CVO

CVO berasosiasi dengan
penurunan VRQOL
(vision-related QOL) diukur
dengan VFQ-25. Penurunan
skor VFQ-25 terkait dengan
derajat dari visual loss dan
kondisi sistemik pasien

McKean-Cowdin R.
et.al 16

Ophthalmology
2008; vol. 115(6): 941-
948 

Impact of Visual Field Loss on
Health-Related Quality of Life in
Glaucoma : The Los Angeles
Latino Eye Study

Population-based
cross-sectional
OAG ditentukan dari
pemeriksaan klinis,
QOL diperiksa dengan
SF-12 dan
NEI-VFQ-25

213 partisipan
dengan OAG and
2821 partisipan
non-glaukoma atau
VF loss.

Kecenderungan pada skor
subskala NEI-VFQ-25 yang
lebih rendah terdapat pada
kehilangan lapangan
pandang yang lebih berat.
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada instrumen

yang digunakan, lokasi penelitian, dan subjek penelitian.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kirkman, M.A. et.al.

(2009) dari segi instrumentasi, dimana instrumen yang digunakan pada penilitian

Kirkman, M.A. et.al. (2009) adalah VF-14 sedangkan penelitian ini menggunakan

instrumen VFQ-25. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh McKean-Cowdin

R,et.al. (2008) dan Deramo,et.al. (2003) dari segi subjek. Dimana

McKean-Cowdin, R,et.al. (2008)  melakukan penelitian pada pasien glaukoma,

sedangkan Deramo, et.al. (2003)  melakukan penelitian pada pasien dengan oklusi

vena sentralis retina. Penelitian ini menggunakan subjek penderita LHON. 


