
PENATALAKSANAAN PASIEN PASCA OPERASI  

KATARAK KONGENITAL  

 

ABSTRACT 

Introduction :  

Congenital cataract is a clouding lens that occurs before the development of 

fixation reflex occurs on age of 1 year. Congenital cataracts are responsible for 

about 10% of all vision loss in children. Early detection and extraction should be 

done early and post surgical comprehensive therapy is also needed to prevent 

complication. 

Objective :  

To report a 7 years old boy presented to Pediatric Ophthalmology Unit Cicendo 

Eye Hospital with complication of post bilateral congenital cataract extraction 

surgery. 

Case Report :  

A 7 years old boy presented to Pediatric Ophthalmology Unit Cicendo Eye 

Hospital. Presented with pseudophakic of both eyes and visual axis opacification 

(VAO) on his right eye. The patient underwent neodymium-doped yttrium 

aluminium garnet (Nd:YAG) laser. 

Conclusion : 

Complication which may occur after cataract extraction were, secondary 

membrane formation or VAO, amblyopia, glaucoma and post surgical 

inflammation. Congenital cataract needs early detection and cataract extraction 

followed by comprehensive treatment to prevent late complication.  

 

I. Pendahuluan 

Katarak kongenital merupakan kekeruhan lensa yang terjadi pada usia kurang 

dari 1 tahun dan penyebab kebutaan sebesar 10 % pada anak di seluruh dunia. 

Kelainan lensa pada anak meliputi kekeruhan, kelainan bentuk, ukuran, lokasi, 

dan gangguan perkembangan lensa, juga dapat menyebabkan kerusakan 

penglihatan pada anak. Secara umum, prevalensi katarak kongenital terdapat 1-15 

per 10.000 bayi. Di Amerika, terdapat 2 kasus bayi lahir dengan katarak 

kongenital per 10.000 kelahiran. Di Cina, terdapat 5 kasus bayi lahir dengan 

katarak kongenital per 10.000 kelahiran.
1.2 



Penatalaksanaan katarak kongenital meliputi tindakan pembedahan baik 

dengan atau tanpa pemasangan lensa intraokular, dilakukan untuk  

fungsi penglihatan yang berkembang secara normal. Katarak kongenital dapat 

terjadi unilateral maupun bilateral. Deteksi dini dan ekstraksi katarak harus 

dilakukan sedini mungkin pada pasien dengan katarak kongenital. 

Komplikasi lanjut yang dapat timbul pasca operasi katarak kongenital dapat 

berupa VAO, ambliopia, glaukoma, dan inflamasi pasca operasi.
1,2

 

Laporan kasus ini akan membahas mengenai penatalaksanaan pasien 

pasca operasi katarak kongenital.  

 

II. Laporan Kasus 

Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun datang pada tanggal 15 Juni 2017 

ke poliklinik Pediatrik Oftalmologi dan Strabismus RS Mata Cicendo dengan 

keluhan mata kanan buram yang dirasakan sejak + 6 bulan sebelumnya. 

Pasien pernah menjalani operasi katarak kedua mata saat berusia 3 tahun, 

setelah operasi pasien hanya kontrol 2 kali dan diberikan resep kacamata 

kemudian pasien tidak pernah dibawa kontrol kembali ke RS Mata Cicendo. 

Menurut orang tua pasien kacamata hanya dipakai beberapa bulan. 

Riwayat timbul bintik putih di tengah kedua bola mata disadari oleh 

orang tua pasien saat pasien berusia 1 bulan, namun pasien baru dibawa 

berobat ke RS Mata Cicendo saat berusia 20 bulan. Pasien telah dilakukan 

operasi katarak pada kedua mata saat berusia 3 tahun di RS Mata Cicendo. 

Operasi katarak mata kanan dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2013 dan 

operasi katarak mata kiri dilakukan pada tanggal 29 November 2013 dengan 

tindakan aspirasi irigasi + primary posterior capsulotomy (PPC) + vitrektomi 

anterior + Intraocular Lens (IOL) dalam narkose umum. 

Riwayat kehamilan + 39-40 minggu, kontrol rutin ke spesialis 

kandungan, tidak memiliki keluhan selama kehamilan, dan tidak 

mengkonsumsi obat-obatan selain yang diberikan oleh spesialis kandungan. 

Pasien lahir spontan, BBL 2400 gram, langsung menangis. Riwayat tumbuh 

kembang dirasakan sama dengan anak seumurnya. Riwayat imunisasi 



lengkap hingga usia 9 bulan. Pasien merupakan anak tunggal. Ayah dan ibu 

pasien pun merupakan anak tunggal. Riwayat keluhan serupa di keluarga 

disangkal. Berat badan pasien saat ini adalah 18 kg. Pemeriksaan status generalis 

didapatkan tanda vital dalam batas normal. 

Status oftalmologis didapatkan tajam penglihatan mata kanan 1/60 = S+0,75 

C-1,25 X 40 yaitu 1/60, dan mata kiri 0,3 = S +0,50 C -1,50 X 170 yaitu 0,4. 

Posisi bola mata orthotropia dengan gerakan bola mata baik ke segala arah, 

nistagmus (+). Segmen anterior mata kanan didapatkan posterior chamber 

intraocular lens (PC IOL) dan VAO, lain-lain dalam batas normal. Segmen 

anterior mata kiri didapatkan PC IOL, lain-lain dalam batas normal. Segmen 

posterior kedua mata didapatkan dalam batas normal. Fundus reflex pada mata 

kanan menurun, pada mata kiri baik. 

 

     

Gambar 2.1  a. Mata kanan b. mata kiri  

 

Pasien didiagnosis dengan pseudofakia ODS + ambliopia deprivatif + 

VAO OD. Pasien kemudian direncanakan tindakan Nd:Yag Laser OD. Pasien 

dilakukan neodymium-doped yttrium aluminium garnet (Nd:YAG) Laser mata 

kanan pada tanggal 15 Juni 2017. Pemeriksaan pasca tindakan didapatkan tajam 

penglihatan mata kanan 2/60 dan tajam penglihatan mata kiri 0,3. Segmen anterior 

mata kanan didapatkan tekanan intraokular dengan non contact tonometry (NCT) 

22, terdapat PC IOL dan yag hole (+). Segmen anterior mata kiri dalam batas 

normal. Terapi pasca Nd:Yag laser OD diberikan tetes mata analgetik 6 x OD dan 



tetes mata timolol maleat 0,5% 2 x OD, pasien disarankan kontrol 1 minggu yang 

akan datang. 

 

Gambar 2.2 Segmen anterior mata kanan pasca Nd:YAG laser 

 

Kontrol 1 minggu pasca Nd:Yag laser OD didapatkan tajam penglihatan mata 

kanan 2/60 = S-1,75 C-1,50 X 40 = 4/60 dan tajam penglihatan mata kiri 0,3 =   

C-1,00 x 100 = 0,4. Pasien diberikan addisi +3.00 = 1,25M. Segmen anterior mata 

kanan didapatkan tekanan intraokular dengan NCT 17, terdapat PC IOL dan yag 

hole (+). Segmen anterior mata kiri dalam batas normal. Pasien diberikan resep 

kacamata dan disarankan untuk kontrol 1 bulan yang akan datang. 

 

III. Pembahasan 

Penyebab katarak kongenital bilateral yaitu idiopatik, herediter, kelainan 

sistemik, infeksi kehamilan, anomali anatomi okuler seperti aniridia, 

disgenesis segmen anterior, mikroftalmia, persistent hyperplastic primary 

vitreus (PHPV) dan posterior lentikonus.
1,3 

 Pasien ini memiliki katarak 

bilateral tanpa disertai kelainan anatomi pada segmen anterior dan posterior. 

Berdasarkan anamnesis tidak didapatkan infeksi selama kehamilan, seperti 

rubella, cytomegalovirus, varicella, syphilis, toxoplasmosis maupun herpes 

simplex. 

Tindakan operasi pada katarak kongenital harus dilakukan sedini mungkin. 

Katarak kongenital unilateral harus dideteksi dan diangkat sebelum usia 6 minggu 

dan pada katarak kongenital bilateral harus dideteksi dan diangkat sebelum usia 

10 minggu. Pilihan koreksi afakia pada pasien pasca operasi katarak dapat berupa 



kacamata afakik, lensa kontak dan implantasi lensa intraokuler. Penggunaan lensa 

intraokuler pada anak dibawah usia 1 tahun masih kontroversial karena tingginya 

insidensi komplikasi dan dapat terjadi perubahan cepat dari status refraksi pasien 

pada usia 1-2 tahun.
1,3,4 

Pasien ini dilakukan tindakan operasi katarak dengan 

pemasangan lensa intraokular pada usia 3 tahun. 

Komplikasi pasca operasi katarak kongenital yang sering ditemukan yaitu 

VAO dengan resiko sebesar 95% dan bersifat ambliogenik. VAO dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain teknik operasi, tipe dan material IOL, 

adanya membran pada pupil dan posterior capsule opacification (PCO). VAO 

sering terjadi pasca implantasi IOL. IOL akrilik dikatakan dapat menurunkan 

angka kejadian VAO bila dibandingkan dengan IOL PMMA. Penelitian terbaru 

melaporkan bahwa insisi dari anterior limbus menurunkan resiko VAO sebesar 

1,66% bila dibandingkan dengan insisi melalui pars plana. Penatalaksanaan pada 

VAO yang dilakukan segera dapat menurunkan resiko ambliopia deprivatif. 

Komplikasi terbanyak pasca operasi katarak kongenital lainnya yaitu ambliopia, 

glaukoma (5-30%).
1,5,6,7,8,9,10

 Insisi operasi yang dilakukan pada pasien ini 

dilakukan dari anterior limbus dan IOL yang digunakan merupakan jenis IOL 

akrilik foldable. 

Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya 

VAO, antara lain continous curvilinear capsulorhexis (CCC) yang intak, 

dilakukannya PPC disertai dengan vitrektomi anterior, korteks yang terangkat 

sempurna, fiksasi IOL in-the-bag, diameter CCC yang sedikit lebih kecil daripada 

ukuran optik IOL, material dan desain IOL.
10

 Pada pasien ini dilakukan CCC, 

PPC dan vitrektomi anterior serta fiksasi IOL in-the-bag, namun tidak diketahui 

besar diameter CCC yang dilakukan. 

Kapsulektomi kapsul posterior dengan ukuran 3-4 mm dan vitrektomi 

anterior dikatakan dapat mengurangi kejadian VAO dan direkomendasikan pada 

anak. Teknik ini memiliki keuntungan yaitu membebaskan aksis visual sehingga 

memudahkan koreksi optik pasca operasi. Kapsul posterior yang tidak diambil 

akan mengalami kekeruhan 18-24 bulan pasca operasi. Trivedi et al melaporkan 

bahwa terdapat 37,9% anak yang mengalami VAO kurang dari 1 tahun pasca 



operasi katarak walaupun telah dilakukan PPC dan vitrektomi anterior. Nd:YAG 

laser capsulotomy atau tindakan operatif membranektomi dapat dilakukan untuk 

membersihkan visual aksis. Pada VAO yang tebal, tindakan operatif kapsulotomi 

posterior dapat dilakukan, atau dapat pula dilakukan Nd: YAG laser pada anak 

dengan usia lebih besar dan kooperatif. 
6,7,8,11 

VAO yang terjadi pada pasien ini 

yaitu 4 tahun pasca operasi katarak. Tatalaksana yang disarankan untuk pasien ini 

adalah Nd: YAG laser dan telah dilakukan. 

Ambliopia merupakan salah satu komplikasi yang dapat mengancam 

penglihatan. Pasien dengan afakia maupun pseudofakia harus dikoreksi dengan 

refraksi yang sesuai. Ambliopia biasa terjadi pada anak dengan katarak 

kongenital. Terapi ambliopia merupakan aspek yang sangat penting untuk 

rehabilitasi visual pasca ekstraksi katarak dan harus dilakukan sedini 

mungkin.
6,8,12 

 Tindakan operatif pada katarak kongenital bilateral harus dilakukan segera, 

karena bila dilakukan lebih dari usia 2 bulan, hampir semua anak akan mengalami 

nistagmus sensori dan memiliki prognosis visual yang buruk dengan rentang 

antara 20/100 dan 20/200. Secara umum, pada katarak kongenital bilateral bila 

dilakukan tindakan operatif sebelum usia 2 bulan memiliki prognosis visual yang 

baik dengan 80% pasien mencapai 20/50 atau lebih baik.
2
 Pada pasien ini tajam 

penglihatan pada mata kanan didapatkan 2/60 dengan koreksi maksimal 

didapatkan 4/60, sedangkan pada mata kiri didapatkan 0,3 dengan korksi 

maksimal didapatkan 0,4. Prognosis visual pada pasien ini quo ad vitam ad 

bonam, quo ad functionan dubia, karena pada pasien ini terdapat ambliopia. 

 

IV. Simpulan  

Penatalaksanaan katarak kongenital yang dapat dilakukan pada anak diatas 

usia 2 tahun adalah tindakan pembedahan dengan pemasangan lensa intraokular.  

Komplikasi terbanyak yang timbul pasca operasi katarak kongenital dapat berupa 

VAO, ambliopia, glaukoma. Pasca operasi katarak membutuhkan penanganan 

yang berkelanjutan untuk menghindari komplikasi tersebut. Penanganan dimulai 

dari deteksi dan ekstraksi katarak sedini mungkin, pemilihan koreksi optik yang 



tepat, pemantauan koreksi refraksi yang berkelanjutan, serta penanganan 

ambliopia. Pemeriksaan segmen anterior dan posterior secara berkala wajib 

dilakukan. 
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