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Degenerasi Makula Terkait Usia / Age Related Macular Degeneration (ARMD) 
 

Pengenalan 

ARMD adalah penyakit degeneratif yang mempengaruhi makula orang tua. Ini melibatkan perubahan 

degeneratif kompleks PRE-fotoreseptor, eksudasi, perdarahan, neovaskularisasi dan pembentukan 

jaringan parut pada makula. Ini adalah penyebab utama kehilangan penglihatan sentral yang parah 

dan tidak dapat dipulihkan pada orang yang berusia di atas 50 tahun. Prevalensinya meningkat 

dengan bertambahnya usia dan mencapai 30% pada orang berusia di atas 75 tahun. 

 

Ada dua bentuk penyakit ini : 

1) Bentuk kering 

Hanya terjadi degenerasi kompleks RPE-fotoreseptor pada sebagian besar pasien. Pasien 

mengalami kehilangan penglihatan secara bertahap. Kehilangan penglihatan biasanya ringan dan 

tidak ada pengobatan yang efektif saat ini. 

2) Bentuk basah 

Terjadi eksudasi, perdarahan, neovaskularisasi dan jaringan parut pada makula. Pasien mengalami 

penglihatan kabur, bintik-bintik buta, melihat garis lurus sebagai kurva atau bahkan kebutaan 

tiba-tiba dalam kasus yang parah. Kondisinya serius dan perawatannya sulit. Beberapa pasien 

penderita bentuk kering dapat berkembang menjadi bentuk basah seiring waktu. 

 

Pemantauan  

Untuk bentuk kering, tidak ada pengobatan yang efektif. Penekanannya adalah pada deteksi dini 

bentuk basah dengan memantau penglihatan sendiri menggunakan Amsler grid. Setelah terdeteksi, 

rujukan dini ke dokter mata diperlukan. 

 

Perawatan 

Hal ini bervariasi, bergantung pada individu dan melibatkan pengamatan terus menerus, 

fotokoagulasi laser, terapi fotodinamik atau operasi. Keberhasilan pengobatan ARMD bentuk basah 

tidak terlalu tinggi. Deteksi yang terlambat, kegagalan mengontrol perkembangan dan kekambuhan 

umum terjadi. Tujuan perawatan adalah untuk menunda kehilangan penglihatan. Walaupun begitu, 

kondisi ini jarang mengakibatkan kebutaan total. 

 

Rehabilitasi  

Hal ini bertujuan memaksimalkan penggunaan penglihatan yang masih dimiliki pasien dan 

memperbaiki kualitas hidup. Ini dapat berbentuk alat bantu penglihatan, dukungan untuk penglihatan 

buruk dan pelatihan keahlian khusus. Dukungan psikologis dan sosial jangka panjang juga bersifat 

penting.  
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Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan konsultasikan dengan dokter Anda saat kunjungan 

lanjutan  
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