
DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN MATA 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN 

PUSAT MATA NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO 

BANDUNG 

 

Bacaan Kepustakaan : Diagnosis dan Tata Laksana Kista Iris 

Penyaji   : Mia Rachmawati Novitasari 

Pembimbing   : dr.R. Maula Rifada,Sp.M(K) 

 

 

 

 

 

 

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Pembimbing  

Unit Glaukoma 

 

 

 

dr.R. Maula Rifada,Sp.M(K) 

 

 

 

 

23 April 2018 

07.45 



1 
 

 

DIAGNOSIS DAN TATA LAKSANA KISTA IRIS 

 

ABSTRACT 

Introduction :Iris cysts are uncommon occurrence in the human eye. It is broadly classified 

as primary cyst and secondary cysts.Usually asymptomatic, iris cysts are often found 

incidentally. Though they are congenital, they may not be detected until late into the first 

or second decade of life. Secondary iris cyst usually had history of trauma or intraocular 

surgery. 

Purpose: To report the diagnosis and management of two cases of iris cysts. 

Case Report: Case one; 23 years old woman came with a chief complain of a mass on the 

left eye since 15 years ago. On the examination, visual acuity was 0.5 on right eye and 0.2 

on left eye. The intraocular pressure by Applanation tonometry 15 was mmHg on right eye 

and 19 mmHg on the left eye, and there is a cystic mass size 5x5mm at superonasal 

quadrant. She was diagnosed with iris mass suspect iris cyst on left eye. Patient undergo 

an aspiration on general anesthesia. Case two: 21 years old man came with a chief 

complaint red eye since 3 month. There was a history hit by a ball 6 months ago on the 

right eye.  On examination, visual acuity was 0.4 on right eye and 1.0 on left eye. The 

intraocular pressure by Applanation tonometry was mmHg on right eye and on left eye and 

there was flare and cell on anterior chamber and there was a mass size 3.7 x 2 mm on 

anterior chamber. The patient was given therapy by metilprednisolon acetat peroral and 

on the next visite the mass was reduce. 

Conclusion Primary cysts,from infancy to  adolescence, may present at all age groups. 

Secondary cysts are not confined to a particular age group and occur after ocular trauma 

or surgery. Primary cysts may remain asymptomatic meanwhile secondary cyst may  

present with severe ocular symptoms. A variety of options are available, with a step-wise 

conservative approach to be favorite.  The prognosis of primary iris cysts is generally 

favorable, with recurrence and long- term complications rates lower than that of secondary 

iris cyst 

Keywords : iris cyst, primary, stromal iris cyst, secondary  iris cyst, aspiration. 

 

I.Pendahuluan 

     Kista iris adalah suatu ruang berdinding epitel berisi cairan yang terdapat pada 

iris. Kista iris pertama kali dilaporkan oleh Mackenzie tahun 1830. Kista iris dapat 

diklasifikasikan dengan banyak cara, namun yang paling banyak dipakai adalah 

klasifikasi Shields tahun 1981. Kista iris digolongkan menjadi dua yaitu kista iris 
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primer dan kista iris sekunder. Kista iris primer etiologinya masih belum diketahui, 

biasanya kongenital dan terjadi sporadis, dikatakan kista primer ini berasal dari 

neuroepitelial. Kista iris primer terdiri dari kista epitel pigmen iris dan kista stroma 

iris. Kista epitel pigmen iris berasal dari lapisan epitel pigmen posterior iris, 

sehingga tidak meneruskan cahaya dengan mudah. Kebanyakan kista jenis ini stabil 

dengan pertumbuhan yang sangat kecil dalam waktu yang lama, sehingga biasanya 

tidak memerlukan terapi apapun.1,2,5 

     Kista stroma iris terjadi pada 30 % kasus, bisa kongenital maupun didapat. Kista 

stroma iris biasanya berada di anterior dari epitel pigmen iris, unilateral dan bersifat 

progresif. Pada lebih dari 50 kasus muncul sebelum usia 10 tahun, dimana pada 

anak-anak sifatnya lebih agresif daripada dewasa, kista ini biasanya memerlukan 

terapi berupa aspirasi ataupun reseksi bedah.2,3,4 

     Kista iris sekunder dapat terjadi sebagai akibat dari penetrasi cedera kornea atau 

operasi intraokular dengan gejala yang muncul biasanya lebih berat daripada kista 

primer. Kista sekunder ini memiliki resiko yang lebih besar apabila diterapi bedah 

sehingga kebanyakan hanya dilakukan terapi konservatif meskipun tingkat 

rekurensinya termasuk tinggi. 2,3,4 

     Laporan kasus ini akan membahas lebih lanjut mengenai diagnosis dan 

penatalaksanaan kista iris . 

 

II. Laporan Kasus 

2.1 Kasus 1 

     Seorang perempuan berusia 23 tahun datang ke RS Mata Cicendo tanggal 13 

Maret 2018 dengan keluhan utama terdapat benjolan di mata kiri sejak 15 tahun 

yang lalu. Pasien dirujuk dari RS Batam setelah sebelumnya diperiksa saat hendak 

mengganti kaca mata. Mata kiri buram dan sering merah, nyeri dirasakan hilang 

timbul. Riwayat kacamata minus sejak 5 tahun yang lalu dengan ukuran minus 1 

pada kedua mata. Riwayat penyakit yang sama dalam keluarga disangkal. Pasien 

merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Pasien mengaku terdapat benjolan di 
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matanya saat pasien berusia 8 tahun, pernah memeriksakan diri ke dokter mata 

namun tidak mendapat obat apapun.1,2,5 

     Pemeriksaan oftalmologi ditemukan gerakan bola mata penuh ke segala arah. 

Visus mata kanan 0.5 PH 0.8 visus mata kiri 0.2 PH sulit. Tekanan intraokular mata 

kanan dengan tonometer aplanasi (ATN) 15 mmHg dan mata kiri 19 mmHg. 

Pemeriksaan segmen anterior mata kanan dalam batas normal, sedangkan pada 

mata kiri tampak palpebra tenang, konjungtiva tenang, kornea jernih, terdapat 

massa arah jam 1-4 dengan ukuran 5x5 mm pada bilik mata depan yang tampak 

dangkal di bagian temporal, pupil mata kiri relatif bulat, sinekia anterior (+), lensa 

jernih. Pemeriksaan segmen posterior mata kanan ditemukan papil bulat batas tegas 

dengan cup disc ratio 0.3-0.4, mata kiri sulit dinilai. Pemeriksaan gonioskopi mata 

kanan ditemukan sudut terbuka.  

Gambar 2.1 Mata kiri tampak kista arah jam 1-4 

          Pada pasien dilakukan pemeriksaan ultrasonografi (USG) mata kiri dengan 

hasil kesan segmen posterior dalam batas normal. 

                Gambar 2.2 Hasil USG mata kiri  
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     Pasien kemudian dilakukan pemeriksaan biomikroskop ultrasonografi (UBM)  

dengan hasil  tampak suatu bulatan berdinding tipis hiperekoik dengan bagian 

dalam yang hipoekoik memberi  kesan terdapat massa iris suspek kista iris pada 

mata kiri.  

 

                                             Gambar 2.3 Hasil biomikroskop ultrasonografi 

     Pasien juga diperiksakan Ocular Tomography (OCT) segmen anterior pada mata 

kiri dengan hasil tampak massa iris pada anterior dari iris dengan adanya perlekatan 

massa tersebut ke endotel kornea. 

                                      Gambar 2.4 Gambaran OCT anterior mata kiri   
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     Pasien didiagnosa dengan massa iris OS suspek kista iris dan suspek refractive 

error ODS. Pasien diberikan terapi artificial tears 6x 1 tetes mata kanan dan kiri, 

serta direncanakan untuk dilakukan eksisi massa iris dalam narkose umum. 

     Operasi dilakukan pada tanggal 15 Maret 2018. Pada saat durante operasi 

ditemukan massa kistik pada iris dan dilakukan aspirasi dengan jarum no.23 dengan 

tetap meninggalkan kantung kista pada iris dan dilakukan iridektomi serta 

pembebasan sinekia anterior. Hasil aspirasi kemudian diperiksakan ke laboratorium 

patologi anatomi RSMC.  Pasien diberikan terapi Prednisolon asetat tetes mata 6x 

1 tetes mata kiri, Levofloxacin tetes mata 6x1 tetes mata kiri dan Ciprofloxacin 

tablet 2x500 mg peroral. 

     Pemeriksaan pasca operasi hari pertama terdapat keluhan pada pasien mata kiri 

nyeri, dan terdapat mual serta muntah sebanyak 4x. Tekanan intraokular ATN OD 

22 mmHg dan OS 50 mmHg dengan pemeriksaan segmen anterior mata kanan 

dalam batas normal, mata kiri palpebra blefarospasme, konjungtiva injeksi siliar, 

kornea edema,mikrobulla,hecting intak, bilik mata depan Van Herick grade III, 

dangkal di temporal,  flare dan sel +3/+3, pupil lonjong, PI (+), lensa  jernih. Pasien 

kemudian diberikan tambahan terapi gliserol 50% 1x50cc, acetazolamide 3x250 mg 

dan  kalium L-aspartate tablet 1x1.  Pemeriksaan pasca operasi hari kedua pasien 

tidak ada keluhan mual dan muntah. Visus mata kiri 0.4 dengan ATN OD 18 OS 

20. Palpebra blefarospasme, konjungtiva injeksi siliar, kornea edema mikrobulla, 

hecting intak, bilik mata depan Van Herick grade III, dangkal di temporal, flare dan 

sel +3/+3, pupil lonjong, PI (+), lensa jernih. Pasien diizinkan untuk berobat jalan 

dan diminta datang kontrol 1 minggu kemudian. 

 

                                     Gambar 2.5 Mata kiri  pasca operasi hari ke-1 
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     Pasien datang kontrol pada tanggal 23 Maret 2018 dengan keluhan mata kiri 

berair. Visus mata kanan 0.5 PH 0.8 visus mata kiri 0.5 PH 0.7. Pemeriksaan 

segmen anterior mata kanan seperti sebelumnya, mata kiri palpebra tenang, 

konjungtiva injeksi siliar, hecting intak, kornea edema, bilik mata depan VH gr III 

f/s +1/+1 dengan pupil lonjong, sinekia posterior +, PI (+) lensa jernih. Pasien 

diberikan terapi timolol maleat 0.5 % 2x 1 tetes mata kiri, brinzolamide 1% 3x1 

tetes mata kiri, terapi lain dilanjutkan.  

Gambar 2.6 Mata kiri 1 minggu pasca operasi 

      Pemeriksaan PA ditemukan hasil cairan yang terdiri dari sel-sel epitel iris 

berbentuk oval sampai poligonal yang tersebar dan beberapa epitel kolumnar 

dengan inti sel dalam batas normal. Sitoplasma mengandung pigmen kecoklatan, 

tampak 1-2 foamy macrophage. Tidak tampak tanda-tanda infeksi spesifik maupun 

sel tumor ganas. Kesimpulan hasil patologi anatomi adalah suatu kista jinak dengan 

kemungkinan suatu pigmented epithelial kista iris mata kiri. 

                            Gambar 2.7 Gambaran mikroskopik patologi anatomi 
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2.2 Kasus 2 

     Kasus kedua, seorang laki-laki berusia 20 tahun tanggal 16 Maret 2018 datang 

ke Rumah Sakit Mata Cicendo dirujuk dari RSU Syamsudin Sukabumi dengan 

keluhan utama mata kanan tampak merah sejak 3 bulan, seperti melihat pelangi 

pada mata kanannya, riwayat trauma mata kanan terkena tendangan bola 6 bulan 

yang lalu, mata kanan merah, buram disangkal, tidak berdarah, pasien kemudian 

berobat ke Puskesmas diberikan obat tetes yang pasien tidak tahu namanya 

diteteskan 3x sehari dan obat minum pereda nyeri. Keluhan sempat menghilang 

kemudian muncul lagi.  Riwayat operasi (-), pemakaian obat tetes dan jamu-jamuan 

jangka panjang disangkal, riwayat diabetes mellitus, hipertensi, alergi obat 

disangkal.  Riwayat kacamata sebelumnya tidak ada. 

     Pemeriksaan oftalmologi ditemukan visus mata kanan 0.4 PH 0.63 visus mata 

kiri 1.0. Tekanan intraokular dengan ATN mata kanan 34 mmHg dan mata kiri 14 

mmHg. Gerakan bola mata kedua mata tidak ada hambatan ke segala arah. 

Pemeriksaan segmen anterior mata kanan palpebra tenang, konjungtiva injeksi 

siliar, kornea terdapat KP (+), iris pigmen, bilik mata depan Van Herick gr.III flare 

sel +2/+2 VH grade I di inferior, pupil relatif bulat, tampak massa ukuran 3.7x 2 

mm, vitreous sel (+1)  dan lensa agak keruh. Segmen anterior mata kiri dalam batas 

normal. Pemeriksaan segmen posterior mata kanan dan kiri ditemukan papil bulat, 

batas tegas dengan cup disc ratio 0.3-0.4. Pada pemeriksaan gonioskopi mata kanan 

ditemukan PAS (+), massa (+) di inferior lainnya sudut terbuka, mata kiri 

ditemukan sudut terbuka. 

Gambar 2.8 Mata kanan pasien, tampak massa arah jam 5 
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     Pada pasien kemudian dilakukan pemeriksaan ultrasonografi biomikroskopi 

dengan kesan terdapat massa iris suspek kista pada mata kanan. 

.       Gambar 2.9 UBM mata kanan pasien 

     Pasien kemudian dikonsulkan ke unit Infeksi dan Imunologi. Pasien didiagnosa 

dengan glaukoma sekunder mata kanan et causa massa iris OD suspek kista + 

uveitis intermediate OD + katarak komplikata OD. Pasien diberikan terapi timolol 

maleat 0.5% tetes mata 2xmata kanan, acetazolamide tab 3x250mg, kalium L-

aspartate 1x1 tab, metilprednisolon 1x60 mg, prednisolon acetat 8x1 tetes mata 

kanan, artificial tears 6x 1 tetes mata kanan, kontrol 1 minggu kemudian.  

Gambar 2.10 Mata kanan saat kontrol 

     Pasien datang kembali pada 23 Maret 2018, keluhan tidak ada. Pemeriksaan 

oftalmologi ditemukan visus mata kanan 0.8 f2 PH 1.0 visus mata kiri 1.0. Tekanan 

intraokular ATN mata kanan 15 mmHg dan mata kiri 11 mmHg. Gerakan bola mata 
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kedua mata tidak ada hambatan ke segala arah. Pemeriksaan segmen anterior mata 

kanan tampak palpebra superior dan inferior tenang, konjungtiva tenang, kornea 

terdapat iris pigmen, bilik mata depan Van Herick grade III flare dan sel tidak ada, 

pupil relatif bulat, sinekia anterior, lensa agak keruh. Pemeriksaan segmen anterior 

mata kiri dalam batas normal. Pasien didiagnosa dengan kista iris mata kanan 

(perbaikan), uveitis anterior mata kanan dan katarak komplikata mata kanan, 

diberikan terapi Metilprednisolon tablet1x 48mg, artificial tears 6x1 tetes mata 

kanan, cyclopentolate 0.5%  2x1 tetes OD.  

III. Diskusi 

     Kista primer dibagi menjadi dua kelompok yaitu kista epitel pigmen iris dan 

kista stroma iris. Kista epitel pigmen iris berasal dari lapisan epitel pigmen posterior 

iris. Kista ini dibedakan berdasarkan lokasinya, yaitu sentral margin pupil, daerah 

midzonal ( antara akar iris dan badan siliar ), sulkus iridosiliaris, dan tipe dislodged 

( free floating). Gejala dari kista ini asimptomatik dan biasanya ditemukan pada 

saat pemeriksaan dengan slit lamp sebagai adanya penonjolan ke anterior dari 

bagian iris perifer. Kista ini biasanya stabil sehingga tidak memerlukan terapi. 1,45 

     Kista stromal muncul di dalam stroma dan tidak berhubungan langsung dengan 

epitel posterior. Kista stroma bisa kongenital maupun didapat. Tipe kongenital 

biasanya sudah terdiagnosa saat anak-anak. Pada beberapa anak dapat sudah 

tampak saat lahir, lainnya muncul spontan kemudian. Kista stroma iris memiliki 

dinding yang tipis dengan lumen yang biasanya terdiri dari cairan jernih atau sedikit 

keruh. Tipe kongenital biasanya membesar perlahan dan kemudian melewati pupil 

sehingga menimbulkan penurunan tajam penglihatan, gejala lain yang mungkin 

timbul adalah nyeri, mata merah, maupun fotofobia. Tipe didapat memiliki 

penampakan yang serupa tipe kongenital hanya saja cenderung lebih stabil dan 

membesar secara perlahan. 2,5,6  

   Kista iris sekunder bisa merupakan hasil dari implantasi, akibat metastase, 

penggunaan tetes mata miotikum jangka panjang, maupun infeksi parasit. Kista iris 

sekunder dapat timbul akibat trauma, pasca operasi intraokular, maupun pasien 

dengan riwayat inflamasi kronis. Kista implantasi disebabkan oleh deposisi sel 
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epitel permukaan dari jaringan di sekitar iris setelah trauma (konjungtiva, kornea). 

Waktu munculnya implantasi kista bervariasi dari sejak terjadinya trauma bisa dari 

1 tahun sampai 20 tahun. Kista implantasi ini bisa berupa lesi yang solid, kista epitel 

yang berisi cairan, maupun epithelial ingrowth.  Gejala pada kista iris sekunder ini 

biasanya lebih berat daripada kista primer. 3.6 

     Pada pasien pertama sudah mengetahui terdapat benjolan pada mata kanannya 

saat berusia 8 tahun yang setelah itu pasien tidak berobat dan baru menimbulkan 

keluhan sekitar 10 tahun kemudian dimana kista sudah semakin membesar dan 

menutupi visual aksis sehingga terdapat penurunan tajam penglihatan, pada pasien 

ini tidak ada keluhan nyeri dan tidak terdapat peningkatan tekanan intraokular. Pada 

pasien kedua keluhan muncul saat pasien sudah dewasa,terdapat riwayat trauma 

yang terjadi 6 bulan sebelumnya. Trauma yang terjadi menyebabkan proliferasi dari 

epitel ke dalam bilik mata depan dan membentuk kista. Sel-sel ini bersifat  

proliferatif tinggi, menutup struktur intraokular yang lama kelamaan dapat 

menginvasi sudut sehingga  terjadi peningkatan tekanan intraokular. 1,2,47 

      Pada biomikroskop ultrasonografi (UBM) kista tampak sebagai suatu bulatan 

atau lonjong dengan dinding hiperekoik yang tipis dan bagian dalam hipoekoik 

akibat terisi cairan. OCT segmen anterior dapat digunakan untuk lesi iris yang kecil 

di anterior, namun karena meningkatkan shadowing posterior maka bersifat lebih 

inferior daripada UBM untuk visualisasi kista iris. Pada kedua pasien gambaran 

UBM menunjukkan adanya suatu ruang bulat lonjong dari iris dengan dinding yang 

hiperekoik dan isi lumen hipoekoik yang menunjukkan isinya adalah suatu cairan 

dan menunjang kearah diagnosa kista iris. 8.9 

     Kista iris primer umumnya tidak memerlukan terapi apapun kecuali pada 

keadaan dimana terdapat lesi yang menutupi pupil. Manajemen tata laksana untuk 

kista stromal iris lebih sulit. Saat lesi meluas mengarah ke pupil, dapat dilakukan 

aspirasi dengan gauge 30 untuk mengkolapskan kista. Krioterapi ataupun 

kauterisasi kemudian diaplikasikan pada basal lesi dekat limbus. Apabila lesi 

berulang, maka aspirasi dapat diulang. Laser pada dinding kista juga dapat 

dilakukan namun rekurensinya termasuk tinggi. Apabila masih tidak ada respon 

maka dapat dilakukan iridektomi atau iridocylectomi, walaupun masih dapat terjadi 
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rekurensi sesudahnya. Baru-baru ini digunakan injeksi Mitomycin C intrakista. 

Hasil yang baik juga dilaporkan dengan menggunakan teknik injeksi alkohol ke 

dalam kista kemudian dilakukan irigasi. 4.5 

     Pada pasien pertama dikarenakan lesi kistik yang cukup luas dan sudah 

menutupi pupil maka diputuskan untuk dilakukan tindakan aspirasi kista. Hasil 

yang baik ditunjukkan oleh pasien dengan adanya peningkatan tajam penglihatan 

pasca operasi. Pasien tetap diberikan informed consent bahwa dapat terjadi 

kekambuhan pada penyakitnya. Pada pasien kedua dikarenakan terdapat uveitis 

maka dilakukan tata laksana terlebih dahulu terhadap uveitis dengan pemberian 

metilprednisolon 1 mg per kilogram berat badan. Pada pasien saat kontrol 

ditemukan bahwa kista mengecil kemungkinan dikarenakan efek antiinflamasi dari 

metilprednisolon. Pasien juga diberikan informed consent mengenai rekurensi dari 

penyakitnya. 1,2,4.5 

     Komplikasi yang dapat terjadi pada pasien dengan kista iris adalah bisa terjadi 

ambliopia apabila terdapat lesi kista yang menghalangi visualisasi terutama jenis 

kista stromal yang kongenital dan bersifat agresif, dapat pula menimbulkan 

komplikasi akibat ruptur-ruptur kecil sehingga menyebabkan inflamasi yang dapat 

menimbulkan uveitis anterior serta peningkatan tekanan intraokular akibat adanya 

hambatan aliran aqueous humour.1,2,4.5 

    Menurut Shields et al, persentase terjadinya peningkatan tekanan intraokular 

yang terinduksi tumor intraokular adalah sebesar 7%.  Pada pasien pertama tidak 

ditemukan peningkatan tekanan intraokular meski ukurannya kistanya cukup besar, 

berbeda dengan pasien kedua yang terdapat peningkatan tekanan intraokular walau 

ukuran kista lebih kecil. Kista primer cenderung lebih asimptomatis dan tidak 

menimbulkan komplikasi dibandingkan kista sekunder. Menurut penelitian Wang 

et al,prevalensi terjadinya glaukoma sekunder pada kista iris sebesar 93.4% pada 

kista yang berukuran diatas 0.8 mm. Faktor-faktor dari kista iris yang dapat 

menimbulkan glaukoma sekunder selain ukuran kista antara lain letak kista, paling 

banyak pada sulkus iridosiliaris dan jumlah kista lebih dari satu. Pada pasien kedua 

meskipun ukuran kista lebih kecil namun pasien dengan riwayat trauma sudah 

terjadi inflamasi sebelumnya, inflamasi kronis dan eksudat yang ada memudahkan 
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pembentukan sinekia anterior perifer sehingga terjadi glaukoma sudut tertutup 

sekunder. 10,11,12 

     Prognosis quo ad vitam pada pasien ini adalah ad bonam karena tidak ditemukan 

adanya masalah sistemik yang mengancam jiwa pada pasien ini, sedangkan quo ad 

functionam adalah ad bonam sebab pada kedua pasien terdapat peningkatan tajam 

penglihatan pasca terapi meskipun rekurensi masih dapat terjadi.  2.4.5 

 

IV. Simpulan 

     Kista iris primer maupun sekunder memiliki karakteristik klinis yang berbeda 

sehingga memerlukan penanganan yang berbeda pula. Penatalaksanaan kista iris 

sebagian besar bergantung pada klinis kista tersebut menimbulkan gejala yang 

memberikan keluhan pada pasien atau tidak. Gejala yang dapat timbul termasuk 

adanya obstruksi yang menghalangi visual aksis, dekompensasi kornea, uveitis, 

maupun glaukoma sekunder. Step wise terapi untuk kista iris ini adalah dengan 

terapi konservatif selama belum menimbulkan gejala.  Prognosis kedua jenis kista 

iris cukup baik dengan tingkat rekurensi dan komplikasi pada kista sekunder lebih 

tinggi daripada kista primer. 
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