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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anatomi dan Histologi Nervus Optikus

2.1.1 Anatomi Nervus Optikus

Nervus optikus merupakan bagian dari Sistem Saraf Pusat (SSP) yang

memiliki lebih sedikit sel neuron dan terisolasi dari sel lain yang umumnya

berada di otak. Nervus optikus terdiri dari akson sel ganglion retina dan sel

glia. Jumlah akson cenderung tetap, sedangkan jumlah sel glia dan mielin

relatif bervariasi di berbagai tempat dibandingkan akson. Nervus optikus

membentang dari retina melewati foramen sklera posterior hingga ganglion

genikulatum lateral di thalamus.17

Pada manusia, panjang nervus optikus yang terbentang dari belakang

bola mata hingga kiasma optikum adalah sekitar 50 mm dan terdiri dari empat

bagian:  

1) Bagian intraokuler (head nervus optikus) memiliki panjang sekitar 1

sampai 1.5 mm dengan diameter transversal terhadap sklera  sebesar 1,5

mm. 

2) Bagian intraorbital dimulai dari bagian posterior permukaan sklera,

memiliki panjang sekitar 30-40 dan diameter 3-4 mm. Bagian ini memiliki

sinous course sehingga tetap memungkinkan gerakan excursi bola mata.
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Sekitar 8-15 mm dibelakang bola mata, a.centralis retina berpenetrasi

kedalam nervus optikus. 

3) Bagian intrakanalikuler yang memiliki panjang sekitar 5-8 mm terfiksasi

erat di dalam kanalis optikus. 

4) Bagian intrakranial memiliki panjang sekitar 10 mm dan bergabung

dengan nervus kontralateral membentuk kiasma optikum. Karena

merupakan bagian dari SSP, bagian intarorbita nervus optikus diselubungi

pula oleh lapisan piamater, araknoid, dan duramater. 18

2.1.2 Histologi Nervus Optikus

Head nervus optikus meluas dari permukaan diskus optikus sampai ke

permukaan posterior sklera,  dimana dimana axon dari sel ganglion retina

membentuk sebuah bundle sebelum keluar dari bola mata. Head nervus

optikus ini terbagi menjadi tiga bagian : (1) Permukaaan Retinal Nerve Fiber

Layer (RNFL). (2) bagian Prelaminar, dan  (3) Lamina Cribrosa. 19

1) Permukaaan RNFL terdiri dari akson sel ganglion retina yang tidak

bermilein. Lapisan ini dipisahkan dengan vitreus oleh lapisan

astrosit (membran limitan interna Elschnig). Jumlah serabut saraf

retina sekitar 1 juta serabut saraf tiap mata pada awal gestasi dan

akan berkurang dengan semakin bertambahnya usia. Akson yang

berasal adari daerah makula akan langsung menuju nervus optikus
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dan membentuk berkas papilomakuler. Berkas papilomakuler

memiliki densitas akson atau neural retinal rim paling tebal

dibandingkan tempat yang lain, dimana polus superior dan inferior

dari nervus optikus memiliki jumlah akson terbanyak. Ketebalan

lapisan ini dipengaruhi oleh ukuran dari papil. Pada mata dengan

papil kecil umumnya memiliki lapisan yang tebal, sebaliknya mata

dengan papil yang besar biasanya memiliki lapisaan RNFL yang

tipis.   

Gambar 1. Potongan memanjang nervus optikus.
Keterangan : NFL: Nerve Fibre Layer, RA: Arterola retina, PLR : regio Prelaminar,

LC : Lamina cribrosa, R: Retina, C: Koroid, S : Sklera, PCA : Arteri siliaris posterior,
P: piamater, ON: nervus optikus. (Reproduksi dari Hayreh, S.S 1978)

2) Bagian prelaminar terdiri dari axon yang tidak bermielin, astrosit,

kapiler, dan jaringan ikat disekitarnya. Akson tersusun dalam

ikatan yang dikelilingi oleh astrosit. Pada tepi lateral dari bagian

prelaminar, axonal bundle dipisahkan dari retina oleh jaringan glia

(jaringan intermedia Kuhnt) dan dipisahkan dari koroid oleh
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lapisan jaringan kolagen Elschnig. Bagian Prelaminar ini

mengandung jaringan kolagen yang sangat sedikit bila

dibandingkan dengan jaringan sekitar yang mengelilingi arteri

sentralis dan kapiler pembuluh darah pada diskus optikus.18

3) Lamina kribrosa memiliki karakteristik khas, yaitu tersusun seperti

sieve dengan lubang-lubang berbentuk bulat dan oval yang

ditembus oleh serabut saraf dan arteri centralis.  Lamina kribrosa

ini terdiri atas lapisan kolagen yang padat dan tebal dari sklera

serta jaringan glia. Jaringan ikat elastis dijumpai pula pada bagian

ini. Astrosit yang terletak pada lubang dari lamina kribrosa

membentuk lapisan glia yang menyelubungi setiap bundle saraf

dan memisahkan bundle saraf tersebut dari jaringan ikat

disekitarnya. 18

Mitokondria yang tedapat dalam sitoplasma sangat penting bagi fungsi

normal saraf optik. Keadaan yang menyebabkan berkurangnya jumlah

mitokondria ataupun penurunan fungsi mitokondria secara langsung berakibat

gangguan pada saraf optik. Salah satu hipotesis apoptosis atau kematian sel

yang terprogram adalah akibat dari defek DNA mitokondria saat terjadi mitosis

dan aging process dari sel.21 Di saraf optik terdapat densitas mitokondria yang

sangat tinggi seperti tampak pada gambar 2 di bawah ini:
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Gambar 2. Diagram sel ganglion retina. Mitokondria terakumulasi di vena nerve fiber
layer, bagian laminer dan prelaminer nervus optikus, nodus Ranvier, dan axon

terminal.22

2.2 Leber Hereditary Optic Neuropathy (LHON)

2.2.1 Deskripsi

Leber Hereditary Optic Neuropathy (LHON) merupakan penyakit

genetika yang diturunkan lewat DNA mitokondria. Lebih dari 95% kasus

disebabkan oleh adanya salah satu mutasi poin dari tiga genom mitokondria:

m.3406G>A, m.11778G>Adan m.14484T>C.2-4 Umumnya penyakit ini

menyerang dewasa muda pada usia dekade kedua sampai ketiga. Diantara

para karier LHON, kemungkinan timbulnya manifestasi kelainan pada

laki-laki adalah empat sampai lima kali lipat dibandingkan dengan wanita.

LHON timbul ditandai dengan kelainan fungsi penglihatan yang berkembang

pada usia dewasa muda.23

Ditinjau dari segi klinis, LHON ditandai dengan kehilangan penglihatan

sentral subakut yang disebabkan oleh timbulnya degenerasi fokal pada lapisan
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sel ganglion pada papillomacular bundle. Pada umumnya kelainan ini

mengenai kedua sisi mata, muncul tanpa disertai rasa sakit, dan memiliki

onset subakut. Sekitar 25% kasus mengalami kehilangan penglihatan bilateral

dengan onset bersamaan. Tetapi pada umumnya awal dari penyakit ini adalah

tanpa gejala.   Keadaan tersebut dapat berkembang menjadi pengaburan

penglihatan pada lapangan pandang sentral pada satu sisi mata penderitanya.

Gejala serupa akan timbul pada sisi mata yang lain dalam kurun waktu dua

sampai tiga bulan setelahnya.24

Pada mayoritas penderita LHON, ketajaman penglihatan dapat menurun

hingga hanya dapat menghitung jari (1/60) atau bahkan lebih buruk.

Pemeriksaan lapangan pandang menunjukkan adanya perluasan daerah

scotoma central atau cecocentral.25 Setelah penderita melewati fase akut,

ditemukan adanya atrofi pada diskus optikus yang dapat dideteksi lewat

pemeriksaan OCT. Sangat jarang ditemukan adanya perkembangan signifikan

dari ketajaman penglihatan pada penderita. Selain itu, sebagian besar

penderita LHON tersebut dapat digolongkan ke dalam kelompok orang yang

mengalami kebutaan.24

Diagnosis LHON ditegakkan melalui pemeriksaan klinis dan genetika

molekuler. Beberapa pemeriksaan  klinis yang dapat dilakukan diantaranya

adalah pemeriksaan fundus untuk menilai karakteristik diskus optikus dan

perubahan vaskuler pada fase akut. Pemeriksaan fundus dilakukan dengan
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oftalmoskop direk. Pemeriksaan perimetri Goldmann atau computerized

dilakukan untuk menilai karakteristik scotoma central atau cecocentral.

Selain itu, Pemeriksaan Optical Coherence Tomografi (OCT) dapat dilakukan

untuk menilai  struktur segmen posterior mata dari sayatan lintang secara

mikroskopis. Pada kondisi–kondisi tertentu dapat dilakukan pemeriksaan

electroretinogram serta pemeriksaan neuroimaging. Electroretinogram

dilakukan untuk mengkonfirmasi adanya kelainan lain pada retina; sedangkan

neuroimaging dilakukan untuk mengeksklusi adanya optic neuropathy lain

yang terjadi akibat inflamasi, kompresi atau infiltrasi. Pemeriksaan genetika

molekuler dilakukan untuk mencari lokasi mutasi pada DNA

mitokondria.26,27

2.2.2 Etiologi dan patogenesis

Berdasarkan pemeriksaan genetika molekuler, ditemukan bahwa gen-gen

yang mengkode subunit NADH dehidrogenase dalam DNA mitokondria

berkaitan erat dengan kejadian LHON.28 Sekitar 90% penderita LHON

dideteksi mengalami mutasi pada gen MT-ND1, MT-ND2, MT-ND4,

MT-ND-5, dan MT-ND-6 pada sejumlah individu dan keluarga.  Mutasi pada

tiga gen tambahan mitokondria, MT-CYB, MT-CO3, dan MT-ATP6 juga

diindikasi sebagai penyebab LHON.29 Hal ini terjadi karena adanya



8

polimorfisme dari DNA mitokondria.30 Di  bawah ini merupakan gambar

letak gen pada mitokondria :

 

Gambar 3.  Pemetaan genom pada DNA mitokondria. Lingkaran luar
merupakan gambaran Heavy strand (H), sedangkan lingkaran dalam

menunjukkan Light Strand (L). Gen yang mengkode subunit kompleks
respirasi I ditunjukkan oleh warna hijau, gen yang mengkode kompleks III

ditunjukkan oleh warna ungu, gen yang mengkode subunit katalitik
kompleksIV ditunjukkan oleh warna kuning, dan gen yang mengkode

kompleksV ditunjukkan oleh warna biru.31

2.3 Mutasi pada DNA mitokondria

Mitokondria ditemukan di semua sel yang berinti dan merupakan generator

utama ATP lewat fungsi fosforilasi oksidatif (OXPHOS), yang menggabungkan

rantai pernafasan yang mentransfer elektron (kompleks I-IV) dan ATP-sintase

(kompleks V). Mitokondria merupakan satu-satunya lokasi dimana DNA pada

sel eukariot terletak di luar nukleus. DNA mitokondria memiliki bentuk sirkuler,
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double-stranded, dan terdiri atas 16.569 pasang basa DNA yang mengkode 37

gen, termasuk 13 gen yang berkaitan dengan fungsi sistem fosforilasi oksidatif,

dua RNA ribosom (12S dan 16S), serta sebuah transfer RNA (22tRNAs).

Ketigabelas gen tersebut mengkode subunit protein  membentuk kompleks rantai

pernafasan yang diperlukan untuk pemeliharaan seluler, yaitu: 7 subunit untuk

kompleks I (NADH dehydrogenase), 1 subunit untuk kompleks III (ubiquinol:

cytochrome c oxidoreductase), 3 subunit untuk kompleks IV (cytochrome c

oxidase) and 2 subunit untuk kompleks V (ATP sintase); gen tersebut dikodekan

dalam nukleus, disintesis pada sitoplasma ribosom, dan yang secara khusus

ditargetkan ke lokasi sasaran dalam organel.31

RNA mitokondria dari ketiga belas protein fosfolirasi oksidatif mengalami

proses translasi pada ribosom mitokondria. Mutasi dalam gen tRNA atau rRNA

mitokondria berimplikasi pada proses translasi sehingga berpengaruh terhadap

timbulnya kelainan patologis.  Protein dari ribosom memiliki peranan penting

dalam proses ini, dimana bila terjadi mutasi pada gen yang mengkode protein ini

di nukleus, maka defek pada proses translasi juga dapat timbul.31

Mutasi tunggal m.14484T>C ,m.3406G>A, dan m.11778G>A pada LHON

adalah mutasi poin yang terjadi pada proses re-encoding rRNA dan tRNA,

berbeda dengan perubahan urutan secara besar pada mtDNA, mutasi poin

umumnya diturunkan secara maternal. Mutasi mtDNA yang terjadi di gen RNA

diperkirakan menjadi penyebab terjadinya kelainan sintesis protein pada
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mitokondria secara keseluruhan,32 dimana mutasi terjadi pada gen yang

mengkode protein  kompleks respirasi tertentu seperti tercantum dalam tabel

berikut:

% of Alel
Mutan

Perubahan Nukleotida
pada DNA mitokondria

Simbol gen Perubahan
Asam amino

90% m.11778G>A MT-ND4 p.Arg340His
m.14484T>C MT-ND6 p.Met64Val
m.3460G>A

MT-ND1

p.Ala53Thr
10%2 m.3635G>A

m.3733G>A p.Glu143Lys
m.4171C>A p.Leu289Met
m.10663T>C MT-ND4L p.Val65Ala
m.14459G>A

MT-ND6

p.Ala72Val
m.14482C>A
m.14482C>G p.Met64Ile
m.14495A>G p.Leu60Ser
m.14568C>T

Tabel 1. Variasi kelainan alel pada DNA mitokondria terkait dengan LHON,
sebagai contoh mutasi yang terjadi pada m.14484T>C, Asam amino Metionin pada

residu 64 digantikan oleh Valin. 9

2.3.1 Homoplasmi dan Heteroplasmi

Setiap sel terdiri dari ratusan hingga ribuan cetakan mtDNA, dimana

pada proses pembelahan sel terdistribusi secara acak pada daughter cells.

Mutasi dapat terjadi pada semua copy dari mtDNA pada suatu individu

(homoplasmi) atau hanya terjadi pada beberapa copy (heteroplasmi). Pada

individu dengan heteroplasmi, terdapat jumlah ambang batas dari copy DNA

yang mengalami mutasi untuk dapat menimbulkan ekspresi dari defek

biokimiawi (treshold effect). Hal ini berarti dalam suatu jaringan  terdapat

keberagaman jumlah dari sel-sel yang normal dan sel-sel yang inkompeten.33
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2.4 Proses fosforilasi oksidatif

Reaksi fosforilasi oksidatif terjadi pada membran dalam mitokondria.

Fosforilasi oksidatif merupakan proses pembentukan ATP akibat transfer elektron

dari NADH atau FADH2 kepada O2 melalui serangkaian pengemban elektron.

FADH2 menambahkan elektronnya pada rantai transport elektron pada tingkat

energi yang lebih rendah daripada yang dilakukan NADH. Proses ini adalah

sumber utama pembentukan ATP.34

Secara ringkas fosforilasi oksidatif, terdiri atas 5 proses dengan dikatalisis oleh

kompleks enzim, masing-masing kompleks I, kompleks II, kompleks III,

kompleks IV, dan kompleks V. Sebagai berikut :

Nama Penyusun  Gen Pengkode

Kompleks I NADH dehydrogenase/
NADH-coenzyme Q reductase

ND-1, ND-2,
ND-3, ND-4,
ND-4L, ND-5,
ND-6

Kompleks II Succinate dehydrogenase/
Succinate-coenzyme Q reductase

Kompleks III Cytochrome C – coenzyme Q
oxidoreductase

Cyt b

Kompleks IV Cytochrome oxidase COX1, COX2,
COX-3

Kompleks V ATP synthase ATPs6, ATPs8

Tabel 2. Kompleks respirasi, enzim penyusun, dan gen pengkodenya.31

1) Kompleks I
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Pada tahap ini, masing-masing molekul NADH memindahkan 2 elektron

berenergi tinggi ke FMN, kemudian menuju rangkaian  protein besi-sulfur

(Fe-S)  dan akhirnya ke koenzim Q (ubiquinon)35

2) Kompleks II

Di Kompleks II, FADH2 dihasilkan oleh suksinat dehidrogenase pada proses

terjadinya konversi suksinat menjadi fumarat dalam siklus asam sitrat,

elektron dipindahkan melalui beberapa inti Fe-S ke CoQ melalui kompleks

II.35

3) Kompleks III

Elektron dipindahkan dari QH2 ke sitokrom c melalui kompleks III

(Q-sitokrom-c oksidoreduktase). Proses ini melibatkan sitokrom c1, bL, dan

bH serta Rieske-Fe-S. 35

4) Kompleks IV

Penerima terakhir dari rantai transport elektron adalah kompleks besar terdiri

atas 2 heme (a dan a3) serta 2 atom tembaga (Cu). Sitokrom c tereduksi

dioksidasi oleh kompleks IV (sitokrom c oksidase), disertai oleh reduksi O2

menjadi dua molekul air.3

5) Kompleks V

Pada tahap ini, protein kompleks yang mengkatalisis konversi ADP menjadi

ATP disebabkan oleh terjadinya perbedaan gradien kemiosmotik. Proton (H+)
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mengalir kembali ke matriks mitokondria melalui kompleks ATP sintase dan

energi berasal dari penurunan gradien pH digunakan untuk membentuk

ATP.35

Gambar 4. Skema dari proses fosforilasi oksidatif dan kompleks enzim respirasi.
Proton dipompa oleh CI,CIII, dan CIV ke ruang intermembran (IMS) sehinggga
menciptakan sebuah gradien elektrokimia yang dimanfaatkan oleh ATP-sintase
untuk menghasilkan ATP dari fosforilasi ADP ketika proton kembali ke dalam

matriks mitokondria. 36
Mutasi pada m.11778G>A dan m.3460G>A memicu perubahan pada

kompleks I. Hal ini ditandai dengan adanya sensitivitas yang tinggi dari

Fas-induced apoptosis dibandingkan dengan sel serupa tanpa adanya mutasi

tersebut. Fenomena tersebut dapat diterangkan melalui perubahan pada komplek I.

Diketahui bahwa komplek I dan analog ubiquinone berfungsi mengatur

terbukanya mitokondria transition pore. Adanya stress metabolik pada media

kultur galaktosa mengakibatkan kematian sel melalui apoptotic pathway.37

Keadaan kronis dari kegagalan produksi energi ini menjadi penyebab utama

yang menimbulkan kelainan mitokondria pada tingkat seluler.  Sebagai

kompensasi, sel yang tidak dapat memproduksi cukup ATP melalui proses

fosforilasi oksidatif mendapatkan ATP dari proses respirasi anaerob, dimana
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terjadi perubahan piruvat menjadi laktat. Kondisi ini menyebabkan timbulnya

asidosis karena terjadi penimbunan laktat. Semua keadaan tersebut menjelaskan

bahwa terjadinya apoptosis merupakan penyebab utama terjadinya LHON. 36-37

Kegagalan untuk memenuhi kebutuhan energi sel ini juga dapat

menimbulkan kelainan klinis dapat ditermukan pada multi-organ.31 Maka pada

penderita LHON, manifestasi klinis tidak hanya terbatas di mata, tetapi dapat

pula menimbulkan kelainan di tempat lain. Kelainan-kelainan tersebut terutama

mengenai jaringan tubuh yang memiliki kebutuhan metabolisme tinggi, seperti

jaringan saraf, otot rangka, serta otot jantung.38-39 Penderita dengan kelainan

ini disebut Leber”Plus”.40

2.5 Perjalanan penyakit LHON

Perjalanan klinis penyakit LHON pada umumnya digolongkan dalam tiga fase,

yaitu: Fase pre-simtomatik, fase akut, dan fase kronis. Pada fase pre-simtomatik,

individu belum mengeluhkan adanya gangguan penglihatan, namun pada

pemeriksaan fundus dapat ditemukan telangiektasis kapiler di sekitar diskus

optikus dan edema pada retinal nerve fibre layer.8 Pada karier asimtomatik

LHON dapat timbul gejala ringan disfungsi saraf optik yang ditandai dengan

gangguan diskriminasi warna, penyempitan lapangan pandang sentral, penurunan

kontras sensitifitas dan penurunan elektrofisiologi visual.41 Hasil pemeriksaan

funduskopi tampak seperti dibawah ini:
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Gambar 4. Funduskopi pada penderita LHON menunjukkan adanya

pseudopapiledema. (a) diskus optikus kanan (b) diskus optikus kiri. Tampak edema yang

melibatkan nerve fibre layer retina, terutama pada pada bagian superior dan inferior

bundle arkuata , hal ini terjadi bersamaan denga atrofi pada serabut saraf temporal dari

papilomacular bundle.34

Fase akut ditandai dengan gangguan penglihatan sentral secara bilateral tanpa

disertai rasa nyeri dan masih terdapat refleks pupil yang normal. Apabila

gangguan penglihatan timbul secara unilateral, maka akan diikuti oleh mata yang

lain dalam waktu enam sampai delapan minggu kemudian. Dalam waktu enam

sampai delapan minggu setelah onset, saraf optik akan tampak semakin pucat

karena terjadi kerusakan akson pada papillomacular bundle. Cupping patologis

dapat diamati pada diskus optikus dengan semakin banyaknya akson sel ganglion

retina yang mengalami kerusakan.1,9 Karakteristik khas yang muncul pada fase

akut adalah perbesaran defek lapang pandang sentral (central/cecocentral

scotoma), serta penurunan visus  hingga hanya dapat menghitung jari (1/60) atau

bahkan lebih buruk.1
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Pada fase kronis, terjadi atrofi dari diskus optikus. Atrofi ini terjadi karena

berbagai faktor yang terjadi pada fase akut diantaranya hiperemi diskus optikus,

pseudoedema diskus, dan mikroangiopati. Pada tahap ini retinal nerve fibre layer

mengalami degenerasi secara bertahap, atrofi dari diskus optikus sendiri

merupakan tahap akhir dari degenarsi yang terjadi secara umum. Dalam fase

kronis, kondisi penderita LHON sangat sulit untuk dikembalikan. Bila penderita

ditemukan dalam fase ini, sangat sulit untuk  membedakan atrofi dari diskus

optikus LHON dengan sebab yang lain seperti kompresi, infiltrasi, dan inflamasi

yang terjadi pada optic neuropathy bilateral, apalagi bila riwayat keluarga tidak

begitu jelas. Pada kasus ini diperlukan pemeriksaan neuroimaging dari jalur visual

anterior disamping hasil pemeriksaan molekuler genetika.1,42

2.6 Quality of Life (QOL) /Kualitas Hidup

Quality of Life berdasarkan definisi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

adalah suatu persepsi individu terhadap harkat dan martabatnya dalam konteks

budaya dan sistem nilai, dimana individu tersebut berada serta berhubungan

dengan tujuan hidup dan target individu tersebut. WHO meletakkan ukuran

kualitas hidup pada empat hal, yaitu kesehatan fisik, psikologi, hubungan sosial,

dan lingkungan.43

Konsep pelayanan kesehatan yang berorientasi dengan kualitas hidup lebih

diperuntukkan bagi seseorang atau sekelompok orang yang merasa kesehatannya

menurun. Klinisi lebih sering menggunakan istilah Health Related Quality of Life
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(HRQOL) karena melingkupi aspek yang lebih luas untuk menilai pasien dalam

memahami dampak dari penyakit yang ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan

oleh suatu penyakit pada seseorang dan lingkungannya sangat besar. Banyak

faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas hidup seseorang antara  lain

harapan terhadap kehidupan, biaya terapi, ketakutan akan menjadi cacat, tidak bisa

beraktivitas secara normal, ketidakpercayaan diri penderita atau efek dari terapi.

43-44

Penilaian Quality of Life menjadi sangat penting dalam pengelolaaan suatu

penyakit. Selama beberapa tahun terakhir ini telah dikembangkan konsep

mengenai penilaian kualitas hidup dengan mengadopsi beberapa instrumen dari

berbagai dimensi. Penilaian ini dapat memberikan informasi kepada klinisi

dimana keluhan terbanyak adalah terbatasnya aktivitas sehari-hari setelah

didiagnosis menderita penyakit tertentu.44 Menurut Cella dan King (1990), dalam

mengukur kualitas hidup dibutuhan pengukuran dalam berbagai dimensi yang

langsung memberikan kontribusi bagi seseorang dalam mendefinisikan kualitas

hidup. Aspek-aspek dalam QOL adalah : (a) physical well being (b) functional

well being (c) emotional well being. Peningkatan QOL dapat dilakukan dengan

meningkatkan keseimbangan pada tiap aspek yang membentuknya.45

1) Physical well being
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Dimensi physical well being mengacu pada observasi diri atas fungsi dan

hal-hal yang menggangu secara fisik. Physical well being mewakili

persepsi atas kombinasi dari gejala penyakit yang dialami, efek samping

tindakan dan kondisi medis tubuh secara umum yang dipersepsikan oleh

pasien. Physical well being dapat dipersepsikan secara berbeda-beda.

Pasien yang dapat menggabungkan pengalaman tindakan pada suatu

kesimpulan yang positif akan memiliki pemahaman physical well being

yang lebih baik. Penghayatan persepsi yang positif ini akan menghindarkan

pasien dari ketidakpahaman terhadap gejala sesuatu yang

membahayakan.45

2) Funcional well being

Status fungsional mengacu pada kemampuan pasien untuk melakukan

aktivitas yang berhubungan dengan kebutuhan, ambisi, atau peran sosial

yang diinginkan oleh pasien. Pada tahap yang paling dasar mengacu pada

kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan, mandi,

berpakaian, berjalan,atau pergi kerja (King dan Cella). Definisi funcional

well being menurut Reginald adalah kemampuan personal individu untuk

melakukan kegiatan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Functional

well-being juga dapat terkait dengan kemampuan membina hubungan

dengan individu lain dalam menjalankan perannya. 45

3) Emotional-physicological well being
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Emotional-physicological well being secara umum tampak seperti aspek

bipolar. Konsep ini dapat mencerminkan efek positif atau efek negatif.

Konsep emotional-physicological well being memiliki perbedaan dengan

physical well being, emotional-physicological well being berhubungan

dengan mood pasien yang sering berubah-ubah. Mood pasien tersebut

dipengaruhi oleh perawatan diri yang dijalaninya.

Emotional-physicological well being meliputi keadaan mood pasien yang

dapat merasakan stres atau merasa penuh harapan dan percaya diri terhadap

hasil yang dicapai dari terapi.45

2.7 Kuesioner pada penilaian Quality of Life

Kualitas hidup dapat dinilai menggunakan instrumen kuesioner baik secara

umum (generic instrument) maupun spesifik. Kuseioner yang baik adalah apabila

validitas dan reliabilitasnya baik.44 Kuesioner secara umum menilai semua aspek

yang mempengaruhi kualitas hidup dan dapat digunakan dalam berbagai penyakit,

sedangkan kuesioner khusus (specific instrument) hanya dapat menilai aspek

penting yang berhubungan dengan penyakit tersebut. Kelebihan dari kuesioner

umum ini adalah dapat mengetahui efek-efek yang ditimbulkan berdasarkan status

kesehatan dan status ekonomi. Kelebihan dari kuesioner khusus adalah secara
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klinis bersifat sensitif dan responsif sedangkan kelemahannya adalah tidak dapat

menilai efek-efek yang ditimbulkan dari berbagai aspek.44

2.8 Visual Functioning Questionnaire (VFQ) -25

Visual Functioning Questionnaire (VFQ)-25 pada awalnya dikembangkan

oleh National Eye Institute (NEI) Amerika dalam merespon kebutuhan terhadap

instrumen yang ditargetkan untuk megukur kualitas hidup terkait dengan fungsi

penglihatan. Instrumen ini  pada awal 1990-an terdiri dari 51 pertanyaan, tetapi

dalam perkembangannya, untuk mengurangi beban dari responden dan untuk

meningkatkan kualitas data, maka versi yang lebih pendek dikembangkan: NEI

VFQ-25. 46-47

VFQ-25 telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa dan teruji reliabilitas

dan validitasnya di beberapa negara, seperti Italia, Prancis, Spanyol, Jerman, dan

Jepang.48-52 VFQ-25 juga telah digunakan secara luas untuk mendeskripsikan

HRQOL pada pasien dengan penyakit mata serta untuk mengevaluasi

pengobatan.53-55

Terdapat 12 komponen dalam subskala VFQ-25, Masing-masing subskala

dikonversi ke skor antara 0 dan 100, dan nilai yang lebih tinggi menunjukkan

subskala HRQOL yang lebih baik. Nilai VFQ-25 komposit adalah skor rata-rata

semua item kecuali item kesehatan umum.
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