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Terapi Bedah pada Persistent Pupillary Membranes 

 
Abstract  

 

Introduction: Persistent pupillary membrane (PPM) are very common occurring in 95% of 

normal newborn babies. PPM is derived from incomplete regression of tunica vasculosa 

lentis. Most cases are asymptomatic and require no treatment or only with mydriatic agent. 

However, if they are large enough obscure visual axis and affect visual acuity, then laser or 

surgery are required.  

 

Objective : to report a surgical approach in patient with PPM. 

 

Case report : A 15 years old girls come to Cincendo Eye Hospital with chief complaints 

blurred vision on both eyes since she was in elementary school. From ophthalmologic 

examination, visual acuity on right eye 0,2 pinhole 0,4f2 and on the left eye 0,4 pinhole 0,5. 

Autorefractometer showed no target and correction did not show improvement. Anterior 

segment showed dense persisten pupilary membrane that obscure visual axis both eyes. 

Patient was planned pupilloplasty for both eyes.  

 

Conclusion : Management of PPM depend on large, dense and obscuration of visual axis. In 

this patient, surgical approach for management dense PPM has  good result and 

improvement BCVA. 

 

I. Pendahuluan 

Persisten pupillary membranes (PPM) merupakan kelainan perkembangan iris 

yang cukup sering ditemukan. Kondisi ini ditemukan pada 95% bayi baru lahir, 

namun masih dapat mengalami regresi pada setahun pertama kehidupan. PPM adalah 

suatu jaringan ikat yang berasal dari tunika vaskulosa lentis yang tidak mengalami 

regresi. Apabila jaringan ini hanya tertinggal sedikit maka tidak akan menimbulkan 

gangguan penglihatan. PPM yang cukup tebal dan menghalangi axis penglihatan 

maka akan menimbulkan gangguan penglihatan dan ambliopia sehingga diperlukan 

tindakan laser atau bedah. Laporan kasus ini akan membahas mengenai 

penatalaksanaan bedah pada kasus PPM. 
1-4

 

II. Laporan Kasus 

Seorang anak perempuan 15 tahun, datang ke poli RS Mata Cicendo dengan 

keluhan penglihatan buram sejak dia masih di sekolah dasar. Pasien mengeluh tidak 

jelas untuk melihat ke papan tulis dan buku. Pasien menyangkal adanya riwayat 



2 
 

trauma, riwayat mata merah berulang, riwayat penglihatan ganda. Pasien merupakan 

anak ketiga dari empat bersaudara dan  tidak ada yang memiliki keluhan serupa 

dengan pasien. Riwayat kelahiran spontan, usia kehamilan cukup bulan dan berat 

badan lahir lebih dari 3000 gram. Ibu pasien menyangkal konsumsi obat-obatan 

selama mengandung kecuali obat dari dokter kandungan. Riwayat imunisasi lengkap 

dan tumbuh kembang normal. Pasien sudah berobat ke spesialis mata dikatakan ada 

selaput yang manghalangi di depan mata dan sudah disarankan operasi.  

Pemeriksaan status generalis dalam batas normal. Status oftalmologis 

ditemukan tajam penglihatan mata kanan 0,2 pinhole 0,4f2 dan mata kiri 0,4 pinhole 

0,5. Pemeriksaan autorefraktometri tidak didapatkan target, koreksi tidak didapatkan 

kemajuan tajam penglihatan. Tekanan intraokular dengan tonometri non kontak mata 

kanan 12mmHg dan mata kiri 13mmHg. Gerak bola mata baik ke segala arah. 

Pemeriksaan segmen anterior ditemukan persisten pupillary membranes yang 

menutupi pupil kedua mata. Dilakukan pemeriksaan refraksi ulang dalam cyclopegic, 

visus mata kanan 0,25 pinhole 0,4 dan mata kiri 0,4 pinhole 0,5. Autorefraktometri 

tidak didapatkan target dan koreksi tidak didapatkan kemajuan tajam penglihatan. 

Pemeriksaan segmen posterior dalam batas normal. 

 

(a)                                                                   (b) 
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(c)                                                                   (d) 

Gambar 2.1 (a) mata kanan (b) mata kiri (c) mata kanan setelah penetesan midriatika (d) mata 

kiri setelah penetesan midriatika 

 

 

Gambar 2.2 Segmen posterior dalam batas normal 

 

Pasien didiagnosis dengan persistent pupillary membranes pada kedua mata 

dengan ambliopia deprivatif. Pasien direncanakan untuk dilakukan pupiloplasti pada 

mata kanan dilanjutkan mata kiri.  

Tindakan pupiloplasti mata kanan dilakukan pada tanggal 26 Januari 2017. 

Pembuatan sideport pada jam 11 dengan clear corneal incision menggunakan 

keratom, selanjutnya pembentukan bilik mata depan dengan cairan viskoelastik. 

Perlekatan pupillary membrane pada bagian sentral dilepaskan dengan Sinskey hook. 

Perlekatan pupillary membran pada iris digunting dengan menggunakan gunting 

intraokular. Setelah semua bagian lepas, pupillary membrane dikeluarkan dengan 
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menggunakan capsulorhexis forceps. Dilakukan aspirasi sisa cairan viskoelastik. 

Terapi pasca bedah levofloxacin tetes mata 6x tetes mata kanan, prednisolon acetat 

tetes mata 6 x tetes mata kanan, homatropin 2% 3 x tetes mata kanan.  

Satu hari pasca bedah didapatkan tajam penglihatan mata kanan 0,125 pinhole 

0,32. Segmen anterior didapatkan flare/cell ±/± pada bilik mata depan, pupil bulat 

dengan dilatasi farmakologis, iris tidak terdapat sinekia, lensa jernih dengan iris 

pigmen pada anterior kapsul. Satu minggu pasca bedah visus mata kanan 0,25 pinhole 

0,5. Best corrected visual acuity (BCVA) S+5,00 C-4,00 x 165 didapatkan kemajuan 

tajam penglihatan menjadi 0,5. Pasien selanjutnya direncanakan tindakan pupiloplasti 

untuk mata kiri.  

 

Gambar 2.3 Satu minggu pasca pupiloplasti mata kanan 

III. Diskusi 

Persisten pupillary membrane (PPM) berasal dari tunika vaskulosa lentis yang 

tidak mengalami regresi. Pada perkembangan embriologi, iris berbentuk suatu lapisan 

disebut pupillary mebrane yang terletak di atas permukaan ventral lensa kristalin dan  

terdiri dari jaringan mesenkim dan  pembuluh darah. Pembuluh darah ini membentuk 

anastomosis dengan pembuluh darah hyaloid yang berada di bagian dorsal lensa 

kristalin. Jaringan anastomosis pembuluh darah ini yang disebut dengan tunika 

vaskulosa lentis. Pertumbuhan lensa kristalin mulai terjadi pada usia kehamilan 6 
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minggu, pada saat itu pula terbentuk tunika vaskulosa lentis. Tunika vaskulosa lentis 

membungkus lensa dan memberikan nutrisi untuk lensa selama masa 

perkembangannya. Tunika vaskulosa lentis akan mulai mengalami regrsei dan 

remodeling melalui fagositosis oleh makrofag pada 27 minggu kehamilan, umunya 

akan regresi komplit pada usia kehamilan 34 minggu. Disfungsi makrofag dan 

kelainan fagosistosis diduga menjadi faktor dalam patogenesis terjadinya PPM. PPM 

tidak berhubungan dengan kelainan patologi yang lain, namun ada yang melaporkan 

hasil serologi toksoplasma dan rubella positif pada bayi dengan PPM. Penelitian oleh 

Hittner et al melaporkan bayi dengan persisten pupillary membrane dan menunjukkan 

infeksi TORCH yang positif, tetapi pada studi tersebut juga disertai kondisi 

mikroftalmia. Studi tersebut menyarankan agar pada bayi yang ditemukan kelainan 

pada segmen anterior dilakukan skrining untuk mencari infeksi intrauterine. 
1,5-8

 

PPM pada umumnya tidak menganggu fungsi penglihatan dan tidak 

memerlukan tindakan lebih lanjut. Pada kondisi yang ringan, PPM masih dapat 

mengalami atrofi spontan pada setahun pertama kehidupan. Terapi farmakologis 

dengan tetes midriatika juga dapat dilakukan pada kasus yang ringan. PPM yang 

cukup tebal dimana ukuran pembukaan visual axis < 1,5mm akan mengganggu fungsi 

penglihatan dan menyebabkan ambliopia, sehingga memerlukan intervensi lebih 

lanjut.
5,6,9,10

 

Pada pasien ini ditemukan PPM yang tebal dan menghalangi visual axis pada 

kedua mata. Tajam penglihatan mata kanan 0,2 pinhole 0,4f2 dan mata kiri 0,4 

pinhole 0,5. Pemeriksaan autorefraktometri tidak didapatkan target dan koreksi tidak 

didapatkan kemajuan tajam penglihatan. Keadaan PPM yang tebal pada pasien 

menimbulkan gangguan fungsi penglihatan yang disertai ambliopia deprivatif pada 

kedua mata. Keadaan PPM yang cukup tebal memerlukan intervensi bedah. Tindakan 

bedah dapat dilakukan pada beberapa bulan pertama kehidupan untuk mencegah 

terjadinya ambliopia. Pasien ini datang pada usia 15 tahun, dimana proses 

perkembangan penglihatan telah selesai sehingga telah terjadi ambliopia. Tindakan 

bedah dilakukan karena keluhan buram yang mengganggu aktivitas pasien, dari 
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pemeriksaan tajam penglihatan masih didapatkan kemajuan dengan pinhole, sehingga 

akan direncanakan koreksi maksimal setelah tindakan bedah. Pasien juga telah 

diinformasikan tentang kondisi ambliopia yang dialaminya sebelum tindakan operasi.  

Teknik operasi pada pasien ini menggunakan sinskey hook untuk melepaskan 

perlekatan membran pada bagian sentral. Pengguntingan membran dari iris dilakukan 

dengan gunting intraokular. Hal ini sama dengan teknik yang digunakan Courtney et 

al dan Muralidhar et al, dimana juga menggunakan sinskey hook dan gunting 

intraokular dalam manipulasi untuk melepaskan membran. Gunting vannas juga dapat 

digunakan dalam manipulasi pupillary membrane. Penggunaan gunting intraokular 

memiliki keuntungan dibandingkan gunting vannas, karena ukurannya yang lebih 

kecil. Sehingga insisi kornea dapat lebih kecil dan penggunaannya pada bilik mata 

depan akan mengurangi resiko trauma dibandingkan penggunaan gunting vannas. 

Komplikasi yang sering terjadi saat operasi adalah hifema dan katarak 

traumatika.
6,10,11

  

Pada pasien ini tidak ditemukan komplikasi saat operasi. Kondisi 1 hari pasca 

bedah ditemukan visual axis yang jernih, lensa jernih dengan pigment iris pada 

kapsul anterior lensa. Satu minggu pasca bedah didaptkan kemajuan BCVA menjadi 

0,5 dengan koreksi  S+5,00 C-4,00 x 165.  

Terapi Neodinium-Yag laser juga menjadi salah satu pilihan alternatif terapi 

yang dapat dilakukan pada anak yang lebih tua. Namun teknik laser tidak adekuat 

untuk melepaskan membran yang terlalu tebal. Teknik laser juga memiliki resiko 

terjadinya hifema yang lebih sulit dikontrol dibandingkan dengan tindakan bedah. 

Komplikasi lain yang dapat terjadi adalah katarak traumatika dan pigment 

dispersion.
6,9,11

  

Pada pasien ini tindakan laser tidak dapat dilakukan karena membran yang 

cukup tebal menutupi kedua visual axis. Sehingga tindakan bedah menjadi pilihan 

pada pasien ini. Prognosis pada pasien ini, ad vitam ad bonam dan ad functionam 

dubia ada bonam.  
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IV. Kesimpulan  

PPM merupakan kelainan cukup sering ditemukan, yang pada umumnya tidak 

menganggu fungsi penglihatan. Tindakan bergantung kepada luas, ketebalan dan 

kondisi visual axis. Pada kasus ini ditemukan PPM yang cukup tebal dan 

menghalangi visual axis sehingga dilakukan tindakan bedah. Tindakan bedah pada 

pasien ini menunjukan hasil yang baik dan didapatkan kemajuan BCVA pada satu 

minggu pasca bedah.  
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