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ABSTRACT

The aim of this case study is to report the successful result of heavy silicone oil tamponade in repeated total rhegmatogenous retinal
detachment management in pseudophakic eye. A 59-years-old pseudophakic man suffered from bilateral total retinal detachments. His
right visual acuity was hand movement and left visual acuity was light perception. Funduscopy revealed retinal detachment with an
inferior large retinal tear of the right eye and retinal detachment with severe proliferative vitreoretinopathy of the left eye. Therefore, the
right eye had better prognosis. First surgery used silicone oil tamponade, but a residual retinal detachment still existed at inferotemporal
quadrant. Then second surgery with heavy silicone oil tamponade was performed due to previous management failure. Retinal anatomic
reattachment of right eye was achieved after second surgery, and the best corrected visual acuity (BCVA) became 3/60 one week after
later surgery. After one month follow-up, BCVA was 6/20. The patient felt satisfied. Heavy silicone oil tamponade in the surgical steps
of retinal detachment was beneficial in retinal reattachment that formerly failed to be attached by the first surgery.
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PENDAHULUAN

Retinal detachment (RD) adalah separasi retina sensoris 
dari epitelium pigmen retina (RPE, retinal pigment
epithelium) oleh cairan subretina. Klasifikasi RD ialah: 
rhegmatogenous, traksional, dan eksudatif. Tipe yang 
paling umum, rhegmatogenous retinal detachment (RRD), 
disebabkan oleh vitreus yang mencair yang masuk melalui 
break retina ke dalam ruang potensial antara retina sensoris 
dan RPE.1

RRD mempengaruhi kira-kira 1:10.000 populasi 
setiap tahun dan kedua mata terkena pada sekitar 10% 
kasus. Gambaran statistik populasi Eropa Utara yaitu; 
usia rata-rata 53 tahun, bilateral 10%, degenerasi lattice
15%, detachment total 17%, lebih dari satu break 41%, 
break tidak ditemukan 11%, tear sebagian besar usia > 40 
tahun, bilateral simultan 2,3%. Peningkatan risiko RD bisa 
berkaitan dengan ekstraksi katarak sebelumnya. Kira-kira 
30% RRD adalah pseudofakia. Pembedahan katarak tanpa 

penyulit pun nampaknya memperbesar risiko RD. Risiko 
RD tampak pada rata-rata 15 bulan setelah pembedahan. 
Secara umum, detachment pada pseudofakia dan afakia 
lebih mudah terjadi break kecil multipel dibandingkan pada 
kasus fakia. Oleh sebab itu, penting bagi ahli bedah katarak 
untuk menyadari akan resiko tersebut dan memeriksa retina 
pasca operasi. RRD pada pseudofakia dapat diterapi dengan 
modalitas yang lazim digunakan.1,2,3

Gejala-gejala klasik dilaporkan pada kurang lebih 60% 
pasien dengan RRD spontan yaitu fotopsia dan floaters
vitreus. Defek lapang pandangan sekunder karena RD 
dirasakan sebagai tirai gelap. Sedangkan tanda-tanda 
umumnya ialah: pupil Marcus Gunn pada mata dengan 
RD ekstensif, tekanan intraokuler biasanya lebih rendah, 
uveitis anterior ringan sangat umum didapatkan, vitreus 
anterior menunjukkan ‘tobacco dust’, break retina tampak 
sebagai diskontinuitas berwarna merah pada permukaan 
retina, dan tanda-tanda pada retina tergantung durasi RD 
serta ada atau tidaknya vitreoretinopati proliferatif (PVR, 
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proliferative vitreoretinopathy). Teknik pemeriksaan yang 
dilakukan bisa dengan menggunakan oftalmoskop indirek, 
tiga-cermin Goldmann, lampu-celah biomikroskop indirek, 
dan ultrasonografi okuler.4

Densiron 68 (fluoron) merupakan heavy silicone
oil yang tersusun atas polydimethylsiloxane(CH3)3SiO
–9(Si(CH3)2O)n–Si(CH3)3 perfluorohexyloctane F6H8,
dengan densitas 1,06g/cm3, viskositas 1400 mPas, indeks 
refraktif 1,39, dan tegangan interfasial dalam air pada 
25° C ialah 40,82 mN/m. Oil ini dapat diinsersikan dengan 
cara yang sama dengan silicone oil.3,5

LAPORAN KASUS

Seorang pria berusia 59 tahun datang dengan keluhan 
utama mata kanan melihat bayangan hitam sejak 2 bulan 
sebelum masuk rumah sakit. Penglihatan kanan semakin 
lama semakin bertambah gelap. Tidak didapatkan 
adanya keluhan fotopsia maupun floaters sebelumnya. 
Satu bulan sebelum penglihatan kanan gelap, penderita 
menjalani operasi katarak. Penglihatan kanan membaik 
setelah operasi tersebut. Penderita juga pernah menjalani 
operasi katarak mata kiri kurang lebih 3 tahun yang lalu, 
namun penglihatannya tidak membaik. Saat itu dilakukan 
operasi lagi pada mata kirinya (penderita tidak tahu jenis 
operasinya) kurang lebih 2 minggu setelah operasi katarak, 
namun penglihatannya tetap buruk. Tidak didapatkan 
riwayat pemakaian kacamata sebelumnya. Tidak didapatkan 
riwayat trauma sebelumnya. Riwayat mengidap diabetes 
mellitus maupun hipertensi juga tidak didapatkan.

Pada pemeriksaan fisik didapatkan visus mata kanan 
1/300 dengan proyeksi iluminasi jelek dan visus mata kiri 
persepsi cahaya positif dengan proyeksi iluminasi jelek. 
Tekanan intraokuli kanan 12,2 mmHg dan hipotoni pada 
mata kiri. Pada pemeriksaan segmen anterior didapatkan 
pseudofakia pada kedua mata. Pemeriksaan funduskopi 
mata kanan dengan menggunakan tiga-cermin Goldmann 
menunjukkan RD total serta ditemukan tear pada jam 5–7. 
Pada mata kiri didapatkan RD total dan PVR berat.

Karena prognosis mata kanan lebih baik daripada mata 
kiri, maka diputuskan untuk dilakukan operasi reparasi 
RD dengan anestesi umum pada mata kanan. Teknik yang 
dipilih ialah kombinasi encircling, vitrektomi, drainase 
internal, endolaser, tamponade dengan silicone oil. Pasca 
operasi dilakukan evaluasi ulang, didapatkan RD residual 
pada jam 4–11. Lalu dilakukan fotokoagulasi laser 
tambahan untuk membantu melekatkan kembali anatomis 
retina. Evaluasi pasca laser ternyata RD residual masih ada, 
sehingga dilakukan operasi reparasi RD ulangi. Prosedur 
yang digunakan ialah kombinasi vitrektomi, endolaser 
(gambar 1), dan tamponade dengan heavy silicone oil yaitu 
Densiron 68 (gambar 2). Hasil evaluasi pasca operasi kedua 
menunjukkan anatomis retina telah melekat kembali. Untuk 
memperkuat retina yang melekat, dilakukan fotokoagulasi 
laser tambahan yang kedua.

Gambar 1. Endolaser (operasi RD ulang).

Gambar 2. Tamponade memakai Densiron 68 (operasi RD 
ulang).

HASIL

Perlekatan kembali retina mata kanan secara anatomis 
diperoleh setelah operasi reparasi RD yang kedua. Operasi 
reparasi RD ulang dilakukan karena manajemen yang telah 
dilakukan sebelumnya gagal melekatkan kembali anatomis 
retina, sehingga masih didapatkan adanya RD residual. 
Dalam hal ini, digunakan heavy silicone oil sebagai bahan 
tamponade.

Visus mata kanan membaik secara perlahan-lahan 
hingga mencapai 3/60 (dengan koreksi terbaik) satu minggu 
pasca operasi yang terakhir. Tindak lanjut satu bulan 
kemudian didapatkan visus mata kanan dengan koreksi 
terbaik 6/20.
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DISKUSI

Prinsip pembedahan untuk RD adalah; (1) menemukan 
semua break, (2) menciptakan inflamasi korioretina 
melingkupi masing-masing break, dan (3) memberikan 
waktu kontak yang cukup bagi retina dan koroid untuk 
menghasilkan perlekatan korioretina untuk menutup 
break secara permanen.1 Pemilihan prosedur pembedahan 
tergantung kenyamanan dan pengalaman ahli bedah dengan 
tiap-tiap prosedur yang tersedia. Pilihan prosedur sebaiknya 
yang mengarah pada hasil yang optimal, yaitu retina yang 
melekat dengan hasil penglihatan akhir yang baik.2

Pendekatan internal dengan vitrektomi, retinopeksi 
dan tamponade internal, popularitasnya meningkat sebagai 
pendekatan primer untuk reparasi RD. Hal tersebut 
menawarkan keuntungan-keuntungan berupa visualisasi 
lebih mudah dengan iluminasi internal, magnifikasi dari 
mikroskop dan indentasi sklera, penurunan risiko kegagalan 
dari missed retinal break. Pendekatan internal diindikasikan 
secara spesifik bila break retina besar dan/atau terletak 
di posterior, untuk giant retinal tear, dan RD apapun 
yang memerlukan manipulasi internal. RD pada mata 
pseudofakia lebih mudah diterapi dengan vitrektomi, dan 
anomali refraktif pada pseudofakia perubahannya minimal. 
Penggunaan vitrektomi terus meningkat untuk reparasi 
primer pseudophakic RD. Vitrektomi dapat dikombinasikan 
dengan indentasi sklera, baik secara segmental atau dengan 
encirclement. Pada akhir prosedur pembedahan kavum 
vitreus diisi dengan bahan tamponade (udara, gas atau 
silicone oil) untuk memberi waktu yang cukup untuk terjadi 
pelekatan korioretina dan menghindari terjadinya rembesan 
cairan melalui break kausatif. Pemilihan tamponade 
intraokuler dalam vitrektomi tergantung durasi tamponade 
yang diperlukan serta ukuran dan lokasi tear. Bahan 
tamponade yang ideal seharusnya mempunyai tegangan 
permukaan tinggi, jernih secara optis, dan inert secara 
biologis.2,4,5,6 Morbiditas pasca operasi meningkat ketika 
terdapat break yang terletak pada posisi inferior. Break
inferior adalah break retina yang terletak di antara jam 4 
dan 8, yang dapat diklasifikasikan menurut: ukuran, bentuk 
(horseshoe tear atau atrophic hole), jumlah, dan posisi 
relatif terhadap ekuator (anterior atau posterior terhadap 
ekuator dan equatorial break). Secara tradisional, break
inferior memberikan tantangan bedah karena dipercaya 
bahwa tamponade gas intraokuler tidak dapat memberikan 
dukungan langsung terhadap retina inferior.5

Silicone oil tidak dapat diandalkan dalam memberikan 
tamponade inferior, disamping itu juga telah dikembangkan 
oil yang lebih padat dibandingkan air. Heavy silicone oil
merupakan larutan perfluorohexyloctane dan silicone oil,
berat jenisnya sedikit lebih berat daripada air, dan dapat 
digunakan untuk RD yang disebabkan oleh break retina 
inferior. Ekstraksi heavy oil lebih sulit daripada silicone
oil yang rutin digunakan karena heavy oil mungkin 
pecah menjadi komponen-komponennya, mempunyai 
kecenderungan melekat pada retina, dan tidak terapung 
sehingga tidak dapat dihilangkan secara pasif. Efikasi dan 
keamanan bahan tamponade ini setelah tindak lanjut jangka 
lama tidak dijelaskan dengan baik.3,5

Angka keseluruhan anatomic reattachment dengan 
teknik yang ada saat ini sebesar 90%. Mata afakia dan 
pseudofakia memiliki prognosis sedikit kurang baik.1

KESIMPULAN

Tamponade internal menggunakan heavy silicone
oil bisa bermanfaat pada anatomic reattachment dalam 
manajemen RRD yang disertai break retina inferior. 
Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut tentang 
efikasi dan keamanan heavy silicone oil setelah tindak 
lanjut jangka lama.
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