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BAB 1 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Katarak kongenital merupakan salah satu penyebab terbesar kebutaan anak yang bisa 

dicegah. Katarak kongenital terjadi sejak lahir atau berkembang dalam satu tahun kehidupan.  

Seiring perkembangan visual yang terjadi pada anak-anak, katarak kongenital tidak hanya 

berakibat pada penglihatan, tetapi juga mengganggu perkembangan visual normal, 

menyebabkan amblyopia, strabismus, atau nystagmus (Batur et al. 2016; Medsinge et al. 2015). 

Katarak kongenital mempengaruhi sekitar 200.000 anak di seluruh dunia dengan 

perkiraan prevalensi antara tiga hingga enam per 10.000 kelahiran hidup. Vision 2020 

memperkirakan 133.000 anak dengan kebutaan karena katarak berada di negara berkembang 

(Batur et al. 2016; Medsinge et al. 2015; Tomkins et al. 2011). 

Masalah yang dapat terjadi pada katarak kongenital seperti peningkatan inflamasi pasca 

operasi, kalkulasi ukuran implan, glaukoma sekunder, posterior capsule opacification (PCO), 

dan manajemen amblyopia. Angka kejadian PCO dapat mencapai 100% pada anak dengan usia 

kurang dari 4 tahun ketika kapsul posterior intak. PCO disebabkan karena sel epitelial lensa 

atau lens epithelial cell (LEC) mengalami reaksi remodelling jaringan setelah operasi katarak 

dan pemasangan intra ocular lens (IOL). LEC bertransformasi menjadi struktur serat lensa 

teregenerasi dan menyebabkan terbentuknya PCO yang memiliki 2 bentuk yaitu fibrous dan 

pearl, beberapa merupakan kombinasi keduanya. Selanjutnya terbentuk respon yang disebut 

epithelial-mesenchymal transition (EMT) dan menyebabkan akumulasi jaringan fibrosis pada 

kapsul. Sel turunan EMT tidak lagi memiliki bentuk epitel tetapi berakumulasi menjadi matriks 

jaringan ikat ekstraseluler disekitarnya. Kontraksi dari EMT miofibroblas menyusutkan kapsul 

lensa post operasi sekitar IOL. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan PCO 

setelah operasi katarak, antara lain usia anak saat operasi, kelainan pada mata sebelumnya, sisa 
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korteks, tatalaksana bedah kapsul posterior, dan vitreous anterior, IOL parameter (design, 

material, dan lokasi) dan trauma operasi (Batur et al. 2016; Medsinge et al. 2015; Miyamoto 

et al. 2014; Whitmann et al. 2014). 

Perkembangan dari metode alternatif untuk mencegah PCO saat ini antara lain teknik 

pembedahan, model IOL, dan obat-obatan. Teknik pembedahan dapat menurunkan PCO 

dengan pembedahan tanpa traumatik dan pembersihan korteks yang efisien. Model IOL dengan 

sharp-edged dapat menurunkan PCO dibanding round-edged. Metode selanjutnya yaitu obat-

obatan, obat-obatan atau farmakologi telah diteliti secara luas mampu menghambat 

pertumbuhan LEC dan atau migrasi tanpa efek toksik pada populasi sel lainnya. Metode 

farmakologis dalam menghambat EMT pada LEC dan proliferasi akan berkontribusi terhadap 

suksesnya ekstraksi katarak ekstrakapsular dengan implantasi IOL. Studi terhadap inhibisi 

proses EMT juga dilakukan melalui modulasi enzim pada regulasi extracellular matrix (ECM), 

seperti cyclooxygenase-2 (COX2), matrix metalloproteinase (MMP), dan tissue inhibitor of 

MMP (TIMP), serta modulasi transduksi sinyal oleh sitokin. Terdapat tiga metode umum yang 

digunakan untuk memberikan agen farmakologis pada LEC setelah operasi katarak yaitu 

impregnasi dari IOL, injeksi langsung ke bilik mata depan, atau ditambahkan pada cairan 

irigasi. Agen anti-inflamasi non steroid topikal telah digunakan secara luas dalam bedah mata 

untuk menurunkan respon inflamasi dan pencegahan PCO. Obat anti-inflamasi non steroid 

diklofenak telah menunjukkan penghambatan proliferasi dari kultur LEC pada dosis tertentu. 

Secara in vivo, diklofenak topikal digunakan tiga kali sehari selama satu tahun pada manusia 

secara signifikan dapat menurunkan insidensi PCO (Barequet et al. 2002; Chandler 2006). 

Menurut Nishi et al (1995) natrium diklofenak secara signifikan dapat menurunkan 

inkorporasi H-thymidine terhadap LEC, yang mengindikasikan bahwa terjadi penghambatan 

mitogenesis LEC. Selain itu juga menurunkan inkorporasi H-proline mengindikasikan bahwa 
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natrium diklofenak dapat menghambat sintesis kolagen oleh LEC. Karena natrium diklofenak 

merupakan penghambat sintesis prostaglandin E2 (PGE2) yang kuat pada kaskade asam 

arakidonat dan sel epitel lensa katarak manusia mensintesis PGE2, PGE2 tampaknya 

meningkatkan proliferasi LEC, memodulasi mekanisme EMT, yang dapat meningkatkan 

sintesis kolagen termasuk kolagen patologis antara lain kolagen tipe I yang ditemukan pada 

kapsul yang mengalami fibrosis, namun tidak ditemukan pada kapsul lensa normal. LEC juga 

mengekspresikan MMP yang mempengaruhi degradasi ECM yang berperan dalam 

remodelling jaringan. Pada penelitian oleh Hodgkinson et al (2007) menjelaskan bahwa pada 

kultur sel lensa manusia ditemukan berbagai MMP dengan kadar yang berbeda antara lain 

MMP-2, MMP-9, dan MMP-3. MMP-2 memiliki kadar yang tinggi pada kultur epitel primer, 

MMP-9 dan MMP-3 memiliki kadar sedang pada kultur epitel primer. MMP-2 memiliki peran 

untuk degradasi kolagen tipe IV. Pada sel fibroblas konjungtiva, MMP-3 dapat mendegradasi 

proteoglikan, fibronektin, elastin, laminin serta kolagen tipe III, IV, V, IX, dan IX. tetapi 

penelitian tentang peran MMP-3 pada katarak dan PCO belum banyak dilakukan (Chen et 

al.2013; Hodgkinson et al. 2007; Li et al 2000. Meacock et al. 2000; Nishi et al. 1995; 

Tholozan et al, 2007).  

Pada penelitian ini akan dilakukan studi in vitro pada kultur LEC yang dilakukan 

scratching sebagai model fibrosis kapsul anterior lensa dengan pemberian natrium dikofenak 

untuk mengetahui mekanisme molekul yang terjadi pada pembentukan PCO dan pengaruh dari 

natrium diklofenak. Penelitian ini terdapat tiga kelompok yaitu LEC  yang dibiakkan dalam 

media tumbuh tanpa perlakuan sebagai kontrol, LEC  yang diberi perlakuan natrium diklofenak 

30µg/ml,  LEC yang diberi perlakuan natrium diklofenak 100µg/ml dan LEC yang diberi 

perlakuan natrium diklofenak 200µg/ml . Aktivitas antifibrosis akan dinilai dengan melakukan 

pemeriksaan terhadap ekspresi MMP-3 dan kolagen tipe I. 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH NATRIUM DIKLOFENAK... ATHI' PURNASARI



4 
 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah natrium diklofenak menaikkan ekspresi MMP-3 pada LEC yang dilakukan 

scratching sebagai model fibrosis kapsul anterior in vitro? 

2. Apakah natrium diklofenak menurunkan ekspresi kolagen tipe I pada LEC yang dilakukan 

scratching sebagai model fibrosis kapsul anterior in vitro? 

3. Apakah peningkatan dosis natrium diklofenak dapat menurunkan ekspresi Kolagen tipe I 

dan menaikkan MMP-3 pada LEC yang dilakukan scratching sebagai model fibrosis 

kapsul anterior in vitro? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa pengaruh Natrium diklofenak terhadap 

ekspresi MMP-3 dan kolagen tipe I pada LEC yang dilakukan scratching sebagai model 

penyembuhan luka pada fibrosis kapsul anterior secara in vitro 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis ekpresi MMP-3 dan kolagen tipe I pada LEC yang dilakukan scratching. 

2. Menganalisis pengaruh natrium diklofenak dengan konsentrasi 30, 100 dan 200 µg/ml 

terhadap ekspresi MMP-3 pada LEC yang dilakukan scratching sebagai model fibrosis 

kapsul anterior in vitro. 

3. Menganalisis pengaruh natrium diklofenak dengan konsentrasi 30, 100 dan 200 µg/ml 

terhadap ekspresi kolagen tipe I pada LEC yang dilakukan scratching sebagai model 

fibrosis kapsul anterior in vitro. 
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1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

 Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai penelitian dasar yang dapat 

menjelaskan pengaruh natrium diklofenak terhadap ekspresi MMP-3 dan kolagen tipe I pada 

LEC yang dilakukan scratching sebagai model fibrosis kapsul anterior. 

1.4.2  Manfaat praktis 

 Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan wacana aplikasi dan penelitian 

lanjutan mengenai penggunaan natrium diklofenak sebagai salah satu alternatif dalam 

penggunaan anti inflamasi sebagai penghambat pembentukan jaringan fibrosis pada kapsul 

anterior pasca bedah katarak. 
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