
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1      Latar Belakang 

 Esotropia adalah salah satu bentuk strabismus dengan kedudukan bola mata 

berputar ke arah sisi dalam. Pada esotropia aksis visual kedua bola mata tidak 

sejajar   akibat ketidakseimbangan tonus konvergen dan divergen otot rektus medial 

dan rektus lateral. Tonus konvergen otot rektus medial pada esotropia meningkat 

sehingga pada awal terjadi peningkatan kontraksi otot rektus lateral untuk 

mempertahankan keseimbangan posisi bola mata (Yao J, 2016). Strabismus 

dijumpai pada 4 % populasi usia dewasa sedangkan pada anak usia prasekolah 

angka kejadian strabismus adalah 2,1%. Pada usia anak angka kejadian esotropia 

lebih besar daripada eksotropia yaitu kedudukan bola mata yang berputar ke arah 

sisi luar. Lebih dari 50% kasus strabismus pada anak adalah esotropia. Pada usia 

dewasa  angka kejadian esotropia kurang lebih sama dengan eksotropia. Esotropia 

lebih sering terjadi secara akut, sedangkan eksotropia pada umumnya didahului fase 

intermiten sebelum menjadi konstan. (Guidelines 2012, Hered RW, 2019). Jenis 

esotropia yang sering dijumpai pada usia anak adalah esotropia infantil dan 

esotropia akomodatif sedangkan pada usia dewasa onset akut didapatkan pada acute 

acquired comitant esotropia dan esotropia  yang disebabkan oleh trauma serta 

kelainan intrakranial (Kanski, 2016) Ketidaksejajaran aksis visual selain berakibat 

pada penurunan fungsi penglihatan dan binokularitas juga mempunyai dampak 

psikososial dan penurunan kualitas hidup. Pada usia anak semakin lama terjadi 
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strabismus semakin berat   pengaruh   terhadap binokularitas dan penglihatan 

stereoskopis serta semakin meningkatkan risiko ambliopia (Evans BJ, 2007)) 

Penatalaksanaan esotropia seperti pada penatalaksanaan strabismus  

bertujuan untuk memperbaiki kesejajaran posisi bola mata, tajam penglihatan dan 

binokularitas . Penatalaksanaan yang tepat memberikan manfaat psikososial besar 

baik dalam hal kemampuan penglihatan binokuler maupun perbaikan secara 

kosmetik (Kanski, 2016). Esotropia infantil, esotropia akut yang didapat, dan 

esotropia yang disebabkan trauma serta faktor intra kranial pada umumnya 

membutuhkan penatalaksanaan pembedahan. Tindakan pembedahan pada 

esotropia infantil dan esotropia usia dewasa seringkali mengalami penundaan 

terkait  kondisi yang mendasari  dan tahapan pemeriksaan yang dilakukan. Hasil 

pembedahan ditentukan oleh penentuan besar deviasi secara tepat sebelum 

dilakukan tindakan bedah dan pada saat dilakukan  pembedahan. (Hered RW, 

2019). Semakin lama terjadi strabismus semakin berat perubahan struktur dan 

fungsi otot ekstra okuli sehingga memengaruhi sudut deviasi dan hasil pembedahan 

(Yao J, 2016). Kasus dengan penatalaksanaan awal tanpa pembedahan dalam 

perjalanan 70% memerlukan tindakan bedah. Penatalaksanaan bedah memberikan 

hasil baik pada 80% kasus, sedangkan 8,5% persen kasus yang dilakukan 

pembedahan membutuhkan pembedahan ulang (Robaei et al, 2006; Stephenson M, 

2015). Pada strabismus yang berlangsung lama diduga kontraksi yang berlangsung 

terus menerus berpengaruh pada struktur otot ekstra okuli sehingga hasil 

pembedahan menjadi lebih sulit diprediksi dan seringkali dibutuhkan pembedahan 

ulang. (Guidelines 2012; Kanski, 2016; Yao J, 2016).  

Otot ekstra okuli termasuk dalam voluntary striated muscle yang terbentuk 
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dari miofibril sehingga kerusakan pada miofibril akan berpengaruh terhadap fungsi 

otot. Degenerasi otot terjadi akibat  rangsangan pada miofibril. Degenerasi  otot 

terjadi secara reversibel  maupun ireversibel. Pada rangsangan yang terjadi secara 

terus menerus terjadi kerusakan mofibril  dan degenerasi otot skeletal yang  

ireversibel.  Pemeriksaan histopatologi otot ekstra okuli pada strabismus yang 

berlangsung lama memperlihatkan proses degenerasi berupa susunan sarkomer 

tidak teratur serta perubahan struktur miofibril Hal ini menyebabkan  perubahan 

fungsi  otot ekstra okuli, penurunan elastisitas dan tonus otot (Yao J, 2016). 

Beberapa   penelitian telah dilakukan untuk melihat perubahan struktur otot rektus 

yang terjadi pada strabismus. Huimin dkk (2017) melakukan penelitian untuk 

mengamati perubahan otot rektus medius pada eksotropia. Pada eksotropia bola 

mata berputar ke arah sisi luar disertai peningkatan tonus otot rektus lateral dan 

peningkatan kontraksi otot rektus medius. Dalam penelitian tersebut dilaporkan 

terjadi perubahan struktur yang menyebabkan degenerasi otot rektus medius disertai   

perubahan patologis ditandai susunan miofibril tidak beraturan, Z-line berkelok-

kelok dan struktur sarkomer menjadi kabur (Huimin, 2017). Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Yao J dkk (2016) pada penderita eksotropia membuktikan bahwa 

terjadi perubahan struktur otot rektus medius ditandai oleh disintegrasi sarkomer, 

proliferasi kolagen serta degenerasi vakuola. Didapatkan pula peningkatan aktin 

dan miosin yang berkaitan dengan kontraksi otot rektus medius (Huimin G, 2017; 

Yao J, 2016).  

Seperti halnya pada otot skeletal lain, otot ekstra okuli mempunyai organel 

intra selular penting yaitu retikulum endoplasma (RE) yang merupakan tempat 

penyimpanan ion kalsium (Ca2). Retikulum endoplasma mempunyai peran penting 
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pada pengaturan homeostasis sel otot. Pada saat otot berkontraksi terjadi 

peningkatan kebutuhan Ca2+ sitosol. Pelepasan Ca2+ RE ke dalam sitosol terjadi 

melalui ikatan inositol triphosphate (IP3) dengan reseptor pada membran RE 

sehingga menyebabkan channel  Ca2+ pada RE terbuka dan Ca2+ masuk ke dalam 

sitosol  (Magaudda, 2004; Rayavarapu, 2012).  Retikulum endoplasma mempunyai 

fungsi penting untuk melakukan penyesuaian pada protein yang  disintesis oleh 

ribosom melalui proses folding sehingga protein yang terbentuk dapat menjalankan 

fungsi. Kinerja retikulum endoplasma  dipengaruhi kondisi lingkungan sel antara 

lain pengurangan cadangan Ca2+, paparan radikal bebas serta penumpukan unfolded 

protein di dalam lumen RE (Rayavarapu, 2012; Senft D, 2015; XuC et al, 2005; 

Zhang XY, 2015) Walaupun pada strabismus dijumpai perubahan struktur otot 

ekstra okuli namun mekanisme yang memicu degenerasi otot melalui stres 

retikulum endoplasma hingga saat ini belum pernah diteliti. 

Pada kelinci model esotropia dengan posisi bola mata berputar ke arah 

medial diduga peningkatan kontraksi otot rektus lateral untuk mempertahankan  

keseimbangan posisi bola mata menyebabkan peningkatan pelepasan Ca2+ RE. 

Protein chaperone RE membutuhkan kadar Ca2+ tinggi dalam lumen RE agar dapat 

melakukan proses folding serta kontrol terhadap post-translational protein folding. 

Protein pada RE harus berikatan dengan Ca2 untuk dapat menjalankan fungsi 

sehingga dibutuhkan cadangan Ca2+ RE dalam jumlah cukup. Pengurangan Ca2 

berdampak pada hambatan proses folding protein sehingga terjadi penumpukan 

unfolded protein dalam RE. Peningkatan  unfolded protein mengakibatkan stres 

retikulum endoplasma diikuti oleh mekanisme adaptasi dalam bentuk unfolded 

protein response (UPR) (Mei Y, 2013; Afroze D, 2017). Selanjutnya UPR memicu 
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pengaturan oleh chaperone protein RE yaitu glucose regulated protein (GRP78). 

Glucose regulated protein merupakan protein dominan yang mengawali proses 

di dalam retikulum endoplasma (RE). Pada kondisi SRE sebagian besar GRP78 

terpusat pada aktivitas folding protein dan terjadi aktivasi ketiga sensor membran 

RE yaitu PKR-like eukaryotic initiation factor 2a kinase (PERK), inositol requiring 

enzyme 1 (IRE1), dan activating transcription factor-6 (ATF6) secara simultan 

untuk memulai proses adaptasi. Aktivasi tersebut meningkatkan kapasitas protein 

folding RE serta menurunkan  proses translasi dan sintesis protein untuk mencegah 

penumpukan unfolded protein dalam lumen RE. Mekanisme adaptasi yang terjadi 

menyebabkan perbaikan pada SRE. Apabila tidak terjadi perbaikan dan SRE terus 

berlangsung akan terjadi proses kematian sel dan apoptosis (HuH, 2019) Pada 

kondisi tersebut terjadi peningkatan CCAT/enhancer-binding protein (C/EBP) 

homologous protein (CHOP), suatu kelompok faktor transkripsi yang diekspresikan 

pada kondisi SRE yang berlangsung lama. Ekspresi protein CHOP menginduksi 

apoptosis melalui aktivasi caspase. Caspase merupakan kelompok enzim protease 

sistein yang berperan penting dalam mengatur dan mengeksekusi kematian sel 

secara apoptosis melalui aktivasi caspase-3 sebagai caspase eksekutor. Otot rektus 

lateral seperti halnya otot skeletal pada umumnya merupakan jaringan unik yang 

memiliki banyak nukleus dan mempunyai jaringan interstisial. Hal ini 

menyebabkan apoptosis selain terjadi pada mionukleus juga terjadi pada jaringan 

intersisial dengan sinyal apoptosis berbeda (Rayavarapu, 2012; Senft D, 2015; Xu 

C et al, 2005; Zhang XY et al, 2015). 

Otot skeletal mempunyai kemampuan melakukan regenerasi sebagai respon 

terhadap rangsangan. Nukleus di dalam serabut otot telah berdiferensiasi sempurna 
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sehingga tidak dapat melakukan perbaikan sel. Hal ini menyebabkan kebutuhan 

regenerasi dilakukan oleh sel satelit yaitu  sel progenitor miogenik yang terletak di 

antara sarkolema dan lamina basalis. Sel satelit diaktivasi oleh rangsangan tertentu, 

sebagian berdiferensiasi dan berfusi dengan myofiber dan sebagian tetap sebagai 

sel satelit. (Bentzinger , 2012; Brack AS, 2016; Dumont A, 2015). Pada sel otot CHOP  

memengaruhi  proses regenerasi miosit yang dilakukan oleh sel satelit. Regenerasi 

miosit ditandai oleh aktivasi sel satelit yang berada pada fase quiescent, diikuti 

diferensiasi serta maturasi miosit. Myogenic differentiation factor (MyoD) 

termasuk dalam kelompok myogenic regulatory factor yang berperan pada 

diferensiasi dan maturasi miosit. Peningkatan CHOP menyebabkan represi 

transkripsi gen MyoD yang berakibat pada hambatan diferensiasi dan maturasi 

miosit (Dumont A, 2015; Yin, 2013; Xiong G, 2017). Apoptosis dan hambatan 

maturasi miosit diduga berperan pada degenerasi otot skeletal  

Berdasarkan fakta bahwa pada strabismus terjadi perubahan struktur otot 

ekstra okuli diduga merupakan proses degenerasi terkait SRE maka penelitian ini 

bertujuan untuk meneliti mekanisme  SRE pada degenerasi otot rektus lateral. 

Penelitian dilakukan pada kelinci model esotropia karena secara etik dan teknis 

belum memungkinkan untuk dilakukan pada manusia. Kelinci model esotropia 

adalah kelinci yang mengalami  pembedahan dengan memotong otot rektus medial. 

Sebagai kontrol adalah kelinci yang mendapat perlakuan  pembedahan  tanpa 

mengurangi panjang otot rektus medial sehingga tidak terjadi esotropia.  Penelitian 

dilakukan dengan menganalisis peningkatan ekspresi GRP78, CHOP, caspase-3, 

penurunan ekspresi MyoD dan degenerasi otot rektus lateral. Dengan mengetahui 

mekanisme stres retikulum endoplasma dan waktu terjadi degenerasi otot rektus 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI EKSPRESI GRP78 ... LUKI INDRIASWATI



 

 

7 

lateral pada kelinci model esotropia diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih 

lanjut yang dapat memberikan pemikiran tentang tatalaksana untuk mencegah 

degenerasi dan saat terbaik untuk dilakukan pembedahan pada esotropia. 

 

1.2      Rumusan Masalah 

1. Apakah ekspresi GRP 78 pada otot rektus lateral kelinci model esotropia  

lebih tinggi daripada kontrol? 

2. Apakah ekspresi CHOP pada otot rektus lateral kelinci model esotropia 

lebih tinggi daripada kontrol? 

3. Apakah ekspresi caspase-3 pada otot rektus lateral kelinci model esotropia 

lebih tinggi daripada kontrol? 

4. Apakah ekspresi MyoD pada otot rektus lateral kelinci model esotropia  

lebih rendah daripada kontrol? 

5. Apakah degenerasi otot rektus lateral terjadi lebih banyak pada kelinci 

model esotropia daripada kontrol 

6. Apakah terdapat hubungan antara peningkatan ekspresi GRP78, CHOP, 

caspase-3 dan penurunan ekspresi MyoD  dengan degenerasi otot rektus 

lateral sebagai gambaran mekanisme stres retikulum endoplasma pada 

kelinci model esotropia? 

 

1.3     Tujuan 

1.3.1  Tujuan umum 

 Menganalisis peningkatan ekspresi GRP78, CHOP, caspase3, penurunan 

ekspresi MyoD sebagai gambaran mekanisme stres retikulum endoplasma pada 
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degenerasi otot rektus lateral kelinci model esotropia. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Membuktikan ekspresi GRP 78 pada otot rektus lateral kelinci model 

esotropial lebih tinggi daripada kontrol 

2. Membuktikan ekspresi CHOP pada otot rektus lateral kelinci model 

esotropia lebih tinggi daripada kontrol 

3. Membuktikan ekspresi caspase-3 pada otot rektus lateral kelinci model 

esotropia lebih tinggi daripada kontrol. 

4. Membuktikan ekspresi MyoD pada otot rektus lateral kelinci model 

esotropia lebih rendah daripada kontrol. 

5. Membuktikan degenerasi otot rektus lateral terjadi lebih banyak pada 

kelinci model esotropia daripada kontrol. 

6. Menganalisis  hubungan antara peningkatan ekspresi GRP78, CHOP, 

caspase-3 dan penurunan ekspresi MyoD dengan degenerasi otot rektus 

lateral sebagai  gambaran mekanisme stres retikulum endoplasma kelinci 

model esotropia. 

 

1.4     Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat teoritis 

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan teori baru yang 

menjelaskan peningkatan ekspresi GRP78, CHOP, caspase-3 dan 

penurunan ekspresi MyoD sebagai gambaran mekanisme stres retikulum 

endoplasma pada degenerasi otot rektus lateral. 
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2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi ilmiah untuk 

penelitian lebih lanjut tentang komunikasi molekuler antara peningkatan 

ekspresi GRP78, CHOP, caspase -3 dan penurunan ekspresi MyoD sebagai 

gambaran mekanisme stres retikulum endoplasma pada degenerasi otot 

rektus lateral. 

1.4.2 Manfaat praktis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk 

melanjutkan penelitian tentang GRP78, CHOP, caspase-3 dan MyoD 

sebagai biomarker degenerasi otot mata strabismus. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut sebagai dasar pemikiran tentang 

tatalaksana mencegah degenerasi otot  dan saat terbaik untuk dilakukan 

pembedahan pada strabismus. 
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