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Congenital Aniridia : A Case Series from One Family 

Abstract 
Introduction  
Aniridia is categorized as one of rare disorders according to National Organization for 

Rare Disorders. Aniridia is a panocular and binocular condition, with the main feauture 

consisting of  hypoplasia of the iris that can range from complete abscence of iris to 

minimal iris defect. Aniridia is caused by genetic mutation that can occur in hereditary 

pattern or as a sporadic mutation. 

Purpose   

To describe the clinical manifestation of congenital aniridia in three members of one family 

that came to Cicendo eye hospital 

Case report   

Case one, a 7-year-old girl came to Cicendo Eye Hospital because her mother saw she 

demonstrated sign of visual disturbance since 5 years ago. Family history with similiar 

condition was present, in both of her sister, her mother, her aunt, and her grandfather. Best 

corrected visual acuity were 4/32 with correction S + 1.75, C -4.50 x 180 on the right eye 

and S +1.75 C – 3.50 x 180 on left eye. Ophtalmologic examination showed nystagmus in 

both eyes. Rudmentary iris stump was found in both eyes. Posterior segment examination 

shows decrease of foveal reflex in both eyes. Patient was diagnosed with aniridia and 

foveal hypoplasia in both eyes.  

Case two, a 10-year-old girl, is the older sister of the patient in case 1. The mother said 

that she had symptomps of impaired vision since 3 years old. Best corected visual acuity in 

both eyes were 4/25 with S -1.50, C -3.75 x 5 on the right eye and 4/20 with S - 1.25 C –

3.75 x  6 on left eye. Ophtalmologic examination showed nystagmus in both eyes. 

Rudmentary iris stump was found in both eyes, opacity was found on anterior subcapsular 

lens. Posterior segment examination shows decrease of foveal reflex in both eyes. Patient 

was diagnosed with aniridia, anterior subcapsular cataract, and foveal hypoplasia in both 

eyes.  

Case three, a 32-year-old woman is the mother of the patients in case 1 and 2. She felt 

blurred vision in both eyes since childhood. Best corrected visual acuity in both eyes were 

2/25 with S -3.50, C -2.75 x 175 on right eye and S -3.25 C –2.50 x  180 on left eye. 

Ophtalmologic examination showed nystagmus in both eyes. Rudmentary iris stump was 

found in both eyes. The lens showed opacity on the anteroior subcapsular portion. 

Posterior segment examination shows decrease of foveal reflex in both eyes. Patient was 

diagnosed with aniridia, anterior subcapsular cataract and foveal hypoplasia in both eyes. 

All of the patients received spectacles prescription with photochromic lenses, education of 

near visual aid devices, and artificial tears.  

Conclusion  

Aniridia occur as a result of genetic mutation that can happen in hereditary or sporadic 

pattern. Most aniridic patients with hereditary patern had abnormalities limited to ocular 

structures and no sistemic involvement or associated syndrome. Aside from iris  

abnormalities, patients with this condition usually had other conditions such as foveal or 

optic nerve hypoplasia, keratopathy, cataract, and glaucoma. Management of patients with 

aniridia are directed toward symptomatic relief, and complications identification and 

prevention. 
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I. Pendahuluan 

Aniridia merupakan suatu kondisi kelainan yang termasuk kategori langka atau 

jarang terjadi menurut National Organization for Rare Disorders, dengan angka 

kejadian 1 diantara 50.000 hingga 100.000 kelahiran hidup. Aniridia memiliki ciri 

utama absennya sebagian besar struktur iris, walau dapat pula ditemukan kelainan 

iris berupa hipoplasia minimal. Kondisi patologis pada kasus aniridia tidak 

terisolasi pada kelainan iris, namun aniridia merupakan suatu kelainan yang bersifat 

panokular dan umumnya terjadi secara bilateral. Aniridia terjadi akibat mutasi 

genetik yang dapat bersifat turun-temurun ataupun terjadi secara sporadik. Laporan 

kasus kali ini akan membahas tiga individu dari satu keluarga dengan kondisi 

aniridia kongenital. 1,2  

 

II. Laporan Kasus 

2.1 Kasus Pertama 

An. A, perempuan berusia 7 tahun datang ke poliklinik pediatrik oftalmologi dan 

strabismus Rumah Sakit Mata Cicendo karena ibu pasien merasa anak kesulitan 

melihat jauh dengan kedua matanya. Keluhan dirasa mulai tampak sejak anak 

berusia 3 tahun, atau sekitar 5 tahun yang lalu. Ibu melihat mata anak bergoyang-

goyang sejak usia bayi. Ibu tidak melihat anak silau jika terpapar cahaya. Mata 

merah, berair, serta nyeri disangkal. Sebelumnya anak belum pernah dibawa 

berobat ke dokter untuk keluhan matanya. Riwayat keluhan serupa pada keluarga 

diakui, yaitu pada kakak, adik, ibu, bibi, serta kakek pasien. Ayah serta keluarga 

dari pihak ayah tidak ada yang mengalami kondisi serupa dengan pasien. Riwayat 

kelahiran normal, cukup bulan, dengan berat badan lahir 2.4 kilogram. 
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Gambar 2.1 Garis keturunan keluarga 

 

Tanda vital pasien dalam batas normal. Tajam penglihatan pada mata kanan dan 

kiri 0.1 dengan menggunakan snellen chart, atau 4/40 dengan menggunakan Low 

Vision Reading Chart (LVRC) Distance Acuity Chart. Pemeriksaan objektif dengan 

refraktometer menunjukan hasil S +1.75, C -4.50 x 180 pada mata kanan dan S 

+1.75 C – 3.50 x 180 pada mata kiri. Koreksi kedua mata dengan menggunakan 

lensa tersebut menunjukan tajam penglihatan 4/32 pada kedua mata. Tajam 

penglihatan dekat dengan koreksi jauh terpasang adalah 1.6 M pada jarak 30 cm, 

dengan magnifying glass S +8.00 adalah 1.0 M. Tekanan intraokular yang diukur 

dengan menggunakan tonometri non kontak menunjukan tekanan mata kanan 14 

mmHg dan mata kiri 12 mmHg. Terdapat nistagmus pada kedua mata. Gerakan 

bola mata dalam batas normal ke segala arah. Pemeriksaan segmen anterior pada 

kedua mata menunjukan terdapat iris rudimenter dengan pupil iregular. Segmen 

anterior lain dalam batas normal. Pemeriksaan segmen posterior pada kedua mata 

menunjukan adanya penurunan refleks fovea. 
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Gambar 2.2 Segmen anterior pasien kasus pertama 

 

Pasien didiagnosis dengan aniridia ODS dengan hipoplasia fovea ODS. Pasien 

kemudian diberikan tatalaksana berupa pemberian kacamata dengan lensa 

fotokromik, edukasi penggunaan alat bantu untuk membaca dekat, edukasi 

mengenai kondisi pasien kepada keluarga, surat keterangan kondisi pasien kepada 

guru di sekolah, serta air mata artifisial diberikan empat kali satu tetes per hari pada 

kedua mata. Pasien disarankan untuk kontrol secara berkala untuk memantau 

kondisi okular, dan konsul sistemik ke unit IKA. 

 

     

Gambar 2.3 Foto fundus pasien kasus pertama 

 

2.2 Kasus Kedua 

An. Z, perempuan berusia 10 tahun, kakak dari pasien pada kasus pertama, 

datang ke poliklinik pediatrik oftalmologi dan strabismus Rumah Sakit Mata 
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Cicendo untuk mendampingi adiknya berobat. Ibu pasien merasa anak kesulitan 

melihat jauh dengan kedua matanya sejak anak berusia 3 tahun. Ibu melihat mata 

anak bergoyang-goyang. Ibu tidak melihat anak silau jika terpapar cahaya. Mata 

merah, berair, serta nyeri disangkal. Riwayat pengobatan ke dokter spesialis mata 

sebelumnya diakui. Pasien diberikan kacamata yang jarang digunakan dan tidak 

dibawa ketika berobat. Riwayat kelahiran normal dan cukup bulan. 

 

    

Gambar 2.4 Segmen anterior pasien kasus kedua 

 

Tanda vital pasien dalam batas normal. Tajam penglihatan pada mata kanan 

0.125 dan kiri 0.16 f2 dengan menggunakan snellen chart atau 4/32 pada mata 

kanan dan 4/25 pada mata kiri dengan menggunakan LVRC Distance Acuity Chart. 

Pemeriksaan objektif dengan refraktometer menunjukan hasil S -1.50, C -3.75 x 5 

pada mata kanan dan S -1.25 C –3.75 x  6 pada mata kiri. Koreksi kedua mata 

dengan menggunakan lensa ukuran tersebut menunjukan tajam penglihatan 4/25 

pada mata kanan dan 4/20 pada mata kiri. Tajam penglihatan dekat dengan koreksi 

jauh terpasang adalah 2.0 M pada jarak 30 cm, dengan magnifying glass S +8.00 

adalah 1.0 M. Tekanan intraokular yang diukur dengan menggunakan tonometri 

non kontak menunjukan tekanan 15 mmHg pada kedua mata. Terdapat nistagmus 

pada kedua mata. Gerak bola mata dalam batas normal ke segala arah. Pemeriksaan 

segmen anterior pada kedua mata menunjukan terdapat iris rudimenter dengan pupil 

iregular, serta terdapat kekeruhan lensa pada bagian subkapsular anterior. Segmen 
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anterior lainnya dalam batas normal. Pemeriksaan segmen posterior pada kedua 

mata menunjukan adanya penurunan refleks fovea. 

 

     

Gambar 2.5 Foto fundus pasien kasus kedua 

 

Pasien didiagnosis dengan aniridia ODS, dengan katarak subkapsular anterior 

ODS, dan hipoplasia fovea ODS. Pasien kemudian disarankan untuk menggunakan 

koreksi kacamata dengan lensa fotokromik, edukasi penggunaan alat bantu untuk 

membaca dekat, edukasi mengenai kondisi pasien kepada keluarga, surat 

keterangan kondisi pasien kepada guru di sekolah, serta air mata artifisial diberikan 

empat kali satu tetes per hari pada kedua mata. Pasien disarankan untuk kontrol 

selanjutnya ke Rumah Sakit Mata Cicendo, dengan intensitas berkala untuk 

memantau kondisi okular, serta konsul sistemik ke unit IKA. 

 

2.3 Kasus Ketiga 

Ny. I, wanita berusia 32 tahun, ibu dari pasien pada kasus pertama, datang ke 

poliklinik pediatrik oftalmologi dan strabismus Rumah Sakit Mata Cicendo untuk 

mengantar anaknya berobat. Pasien merasa pandangan buram sejak kecil, 

pandangan dirasa lebih buram bila melihat jauh. Pasien tidak merasa silau jika 

terpapar cahaya. Mata merah, berair, serta nyeri disangkal. Riwayat pemeriksaan 

ke dokter spesialis mata sebelumnya diakui. Pemeriksaan pertama ke dokter 
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spesialis mata baru dilakukan saat pasien berusia 22 tahun. Pasien dikatakan 

memiliki kondisi nistagmus dan katarak pada mata, kemudian diberikan kacamata.  

 

   

Gambar 2.6 Segmen anterior pasien kasus ketiga 

 

Tanda vital pasien dalam batas normal. Tajam penglihatan 2/40 dengan LVRC 

Distance Acuity Chart pada kedua mata. Pemeriksaan objektif dengan 

refraktometer menunjukan hasil S -3.50, C -2.75 x 175 pada mata kanan dan S -

3.25 C –2.50 x  180 pada mata kiri. Tajam penglihatan menggunakan koreksi 

kacamata 2/25. Tajam penglihatan dekat dengan koreksi jauh terpasang adalah 2.5 

M pada jarak 30 cm, dengan magnifying glass S +12.00 adalah 1.0 M. Tekanan 

intraokular yang diukur dengan menggunakan tonometri non kontak menunjukan 

tekanan 10 mmHg pada mata kanan dan 11 mmHg pada mata kiri. Terdapat 

nistagmus pada kedua mata. Gerak bola mata dalam batas normal ke segala arah. 

Pemeriksaan segmen anterior pada kedua mata menunjukan terdapat iris rudimenter 

dengan pupil iregular, terdapa kekeruhan lensa. Segmen anterior lainnya dalam 

batas normal. Pemeriksaan segmen posterior pada kedua mata menunjukan adanya 

penurunan refleks fovea. 
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Gambar 2.7 Foto fundus pasien kasus ketiga 

 

Pasien didiagnosis dengan aniridia ODS, dengan katarak subkapsular anterior 

ODS, dan hipoplasia fovea ODS. Pasien kemudian disarankan untuk menggunakan 

koreksi kacamata dengan lensa fotokromik, edukasi penggunaan alat bantu untuk 

membaca dekat, edukasi mengenai kondisi pasien serta keluarga pasien, dan 

pemberian air mata artifisial empat kali satu tetes per hari pada kedua mata. Pasien 

disarankan untuk kontrol selanjutnya ke Rumah Sakit Mata Cicendo, dengan 

intensitas berkala untuk memantau kondisi okular. 

 

III. Diskusi 

Aniridia merupakan suatu kondisi panokular yang dapat terjadi secara terisolasi 

ataupun bersamaan dengan suatu sindroma. Aniridia merupakan suatu kondisi yang 

umumnya terjadi secara bilateral. Anirida terjadi pada satu diantara 50.000 hingga 

100.000 kelahiran hidup. Tidak ditemukan keterkaitan antara jenis kelamin maupun 

etnis terhadap terjadinya aniridia. Dua per tiga pasien dengan aniridia bersifat 

keturunan, sementara sepertiga lainnya terjadi secara sporadik.3–5 

Ketiga pasien memiliki kondisi patologis pada mata yang bersifat bilateral. 

Kondisi tersebut melibatkan berbagai struktur okular atau disebut juga panokular. 

Ketiga pasien adalah perempuan pada satu keluarga, dengan riwayat anggota 

keluarga lain yang memiliki kondisi serupa.   

Aniridia diketahui terjadi akibat mutasi gen PAX6 yang terdapat pada lengan 

pendek kromosom 11, yaitu 11p3. PAX6 mengkode protein yang berfungsi sebagai 
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faktor transkripsi yang terkait dengan morfogenesis mata. Pasien dengan kongenital 

anirida klasik menunjukan mutasi gen yang bersifat heterozigot, yaitu ekspresi 

mutasi terlihat pada satu gen PAX6, sementara gen lainnya normal. Mutasi pada 

kedua gen PAX6 bersifat letal.3,5 

Beberapa tipe dari mutasi tersebut telah teridentifikasi. Tipe pertama, atau 

aniridia klasik menunjukan faktor penurunan secara automomal dominan, dengan 

50% kemungkinan diturunkan kepada garis keturunan selanjutnya. Tipe ini 

meliputi dua per tiga atau sebagian besar pasien dengan aniridia. Tidak terdapat 

kelainan sistemik yang menyertai aniridia pada tipe ini. Tipe kedua adalah aniridia 

yang terjadi secara sporadik akibat mutasi de novo pada pasien. Pasien dengan 

aniridia yang terjadi secara sporadik umumnya memiliki keterlibatan sistemik. 

Manifestasi klinis tersebut umumnya berupa tumor Wilms atau nefroblastoma, 

Aniridia, kelainan Genitourinari, dan Retardasi mental, atau dikenal dengan nama 

sindroma WAGR. Pasien pada tipe ini memiliki kelainan pada gen WT1 atau Wilms 

tumor suppressore gene selain PAX6 pada segmen kromosom 11p3 yang 

dimilikinya. Tipe lainnya yang lebih jarang terjadi adalah aniridia yang terkait 

sindroma lain, seperti sindroma Gillespie. 4,6–8 

 

 

Gambar 3.1 Gambaran skematik area 11p3 pada kromosom 11 yang 

           mengandung gen PAX6 dan WT1 

           Sumber : Landsend 6 
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Ketiga pasien adalah individu-individu dalam suatu keluarga, dengan riwayat 

anggota keluarga lainnya yang memiliki kondisi serupa. Hal ini menunjukan bahwa 

ketiga pasien kemungkinan besar memiliki fenotipe dari aniridia tipe pertama yang 

bersifat familial dan bukan sporadik, serupa dengan sebagian besar penderita 

aniridia di dunia. Tipe ini umumnya memiliki manifestasi klinis yang terbatas pada 

struktur okular tanpa adanya keterlibatan sistemik atau keterkaitan dengan 

sindroma lain. Uji kariotipe dapat dilakukan untuk membuktikan secara pasti jenis 

mutasi yang mendasari aniridia pada kasus. 

Gejala utama yang dialami oleh pasien dengan aniridia adalah gangguan tajam 

penglihatan. Rata-rata tajam penglihatan pada pasien aniridia umumnya 1.00 

logMAR atau 20/200. Pasien aniridia memiliki tanda utama yaitu terdapatnya 

abnormalitas pada iris. Abnormalitas tersebut memiliki rentang dari mulai 

hipoplasia iris minimal hingga absennya struktur iris secara menyeluruh. Kondisi 

lain yang sering menyertai pasien kongenital aniridia selain malformasi iris adalah 

nistagmus, katarak, kekeruhan pada kornea, dan glaukoma. Hipoplasia dari fovea 

merupakan abnormalitas segmen posterior yang paling sering ditemukan. 

Hipoplasia saraf optik juga dapat ditemukan pada pasien aniridia. Tajam 

penglihatan yang kurang sejak lahir pada pasien aniridia umumnya disebabkan 

karena hipoplasia fovea maupun saraf optik. Penurunan tajam penglihatan yang 

terjadi secara perlahan dapat terjadi karena progresivitas dari katarak, glaukoma, 

dan kekeruhan kornea.3,5,9–11 
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Gambar 3.2 Gambaran khas aniridia dengan iris yang hampir absen 

   Sumber : Traboulsi 9 

 

Hipoplasia fovea dapat diidentifikasi secara klinis dengan absennya refleks 

cahaya fovea, tidak terlihatnya pigmentasi gelap pada fovea serta adanya pembuluh 

darah yang menyebrangi fovea. Hipoplasia fovea yang terjadi dapat menjadi 

penyebab gangguan tajam penglihatan dengan berbagai derajat keparahan dan 

nistagmus sensori yang dialami pasien. 5,12 

 

 

Gambar 3.3 Hipoplasia fovea 

 Sumber : Nischal 2 

 

Kondisi lain yang sering dialami oleh pasien aniridia diantaranya katarak, 

glaukoma, serta keratopati. Katarak ditemukan pada 50% hingga 90% pasien 

dengan anirida. Katarak dapat timbul kapan saja, pada umumnya mulai tampak 

pada dua dekade awal kehidupan. Morfologi katarak yang ditemukan pada pasien 

aniridia dapat beragam. Glaukoma ditemukan pada sekitar 50% kasus aniridia. 
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Glaukoma sangat jarang ditemukan pada anak yang berusia kurang dari 1 tahun. 

Glaukoma umumnya ditemukan pada anak dengan usia lebih tua atau dewasa muda. 

Trabekulodisgnesesis pada sudut bilik mata depan diperkirakan merupakan 

penyebab dari timbulnya glaukoma dengan onset dini. Perubahan secara progresif 

dari sudut bilik mata depan akibat tertutupnya anyaman trabekula oleh iris stump 

yang menempel ke arah anterior diperkirakan merupakan penyebab utama 

glaukoma dengan onset yang lebih lambat. Kelainan pada kornea berupa keratopati 

terjadi pada 78% hingga 90% pasien dengan aniridia. Kondisi ini diketahui terjadi 

akibat adanya defisiensi sel punca limbal yang bersifat kongenital.2,4–7,10 

Pemeriksaan oftalmologis pada pasien pada kasus 1 menunjukan adanya 

manifestasi klinis berupa nistagmus, hipoplasia iris dengan iris rudimenter, dan 

hipoplasia fovea pada kedua mata. Kasus kedua dan ketiga menunjukan adanya 

nistagmus, hipoplasia iris dengan iris rudimenter, hipoplasia dari fovea disertai 

adanya katarak. Katarak yang ditemukan pada kedua kasus memiliki morfologi 

subkapsular anterior. Tekanan intraokular pasien pada ketiga kasus normal pada 

kedua mata. Tidak ditemukan adanya kelainan kornea pada ketiga kasus. Tidak 

ditemukan adanya keluhan dan tanda yang berkaitan dengan sistem genitourinari 

pada ketiga pasien. Pasien pada kasus pertama dan kedua saat ini bersekolah di 

sekolah dasar umum dan bukan sekolah inklusi. Pasien pada kasus ketiga, atau ibu 

pasien, saat ini bekerja sebagai pedagang. Secara umum tidak ditemukan adanya 

tanda retardasi mental pada ketiga pasien. 

Tatalaksana pada kasus aniridia beragam tergantung dari manifestasi klinis yang 

dialami oleh masing-masing pasien. Tujuan dari tatalaksana pada pasien aniridia 

adalah terapi simptomatik dan mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut. 

Tatalaksana yang dapat diberikan diantaranya koreksi refraktif secara maksimal, 

serta pemberian lensa tinted atau fotokromik untuk mengurangi glare. Operasi 

katarak dapat dilakukan jika katarak pasien mengganggu tajam penglihatan secara 

signifikan. Operasi katarak dapat disertai dengan penanaman lensa intraokular 

untuk pasien aniridia maupun tidak.4,13 

Tatalaksana yang diberikan pada pasien adalah koreksi kelainan refraksi dengan 

menggunakan kacamata dengan lensa fotokromik untuk membantu mengurangi 
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glare. Alat bantu penglihatan jarak dekat seperti magnifying glass dapat 

dipertimbangkan untuk diberikan pada pasien-pasien untuk membantu aktivitas 

jarak dekat, seperti membaca buku pada pasien pertama dan kedua, serta spot 

reading pada pasien ketiga. Edukasi mengenai kondisi aniridia penting dilakukan 

agar keluarga dapat memahami kondisi yang dialami serta memberikan dukungan 

untuk anggota keluarga lain agar memeriksakan kondisi matanya. Edukasi pada 

guru dapat diberikan dengan memberikan surat yang menjelaskan kondisi pasien 

serta menjelaskan kebutuhan pasien, seperti duduk di jarak yang dekat dengan 

papan tulis. 

Pasien aniridia dengan tekanan intraokular yang normal umumnya disarankan 

untuk kontrol minimal setiap 6 bulan untuk memeriksakan tekanan intraokular. Hal 

ini disebabkan karena glaukoma dapat terjadi sewaktu-waktu dalam perjalanan 

hidup pasien aniridia. Jika ditemukan tanda-tanda glaukoma, maka penanganan 

yang diberikan dapat berupa medikamentosa ataupun operatif. 4,5,7 

Wilms tumor umumnya dapat dideteksi pada anak sebelum mencapai usia 5 

tahun. Pasien dengan mutasi pada kromosom 11p13 disarankan untuk menjalani 

penapisan dengan renal ultrasonography setiap 3 hingga 6 bulan hingga mencapai 

usia 5 tahun untuk mendeteksi adanya Willms tumor.12 

Ketiga pasien disarankan untuk kontrol kembali secara berkala untuk 

memastikan kondisi okular stabil, tidak ada progresivitas dari katarak maupun 

timbulnya glaukoma, kelainan kornea, maupun kondisi penyerta lainnya. Kontrol 

berkala dapat memberikan kesempatan untuk penanganan secara cepat apabila 

ditemukan kondisi-kondisi tersebut. 

 

IV. Simpulan 

Aniridia merupakan kondisi panokular yang bersifat bilateral. Aniridia dapat 

terjadi akibat mutasi gen yang bersifat turun-temurun ataupun terjadi secara 

sporadis. Aniridia pada tipe familial, atau turun-temurun, umumnya memiliki 

manifestai klinis yang terbatas pada sistem okular tanpa adanya keterlibatan 

sistemik ataupun keterkaitan dengan sindroma lain, berbeda dengan aniridia 

sporadik. Manifestasi klinis yang paling sering ditemukan diantaranya adalah 
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absennya sebagian besar struktur iris, hipoplasia fovea maupun saraf optik, 

kekeruhan kornea, katarak, dan glaukoma. Tatalaksana pada pasien aniridia 

bertujuan untuk mengatasi gejala yang terjadi serta untuk identifikasi dan 

pencegahan  komplikasi lebih lanjut dari kondisi yang dimiliki pasien. Kontrol 

secara berkala pada pasien aniridia diperlukan untuk memantau kondisi okular 

maupun sistemik pasien.  
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