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Kombinasi Nepafenac 0.1% dan Prednisolon Topikal sebagai 

Pencegahan Edema Makula Paska Operasi Katarak Uveitis 
 

Abstract 
Introduction: Cataract is the most common complication in chronic or recurrent uveitis 
patient and is caused by uncontrolled inflammation and long term use of topical, 
periocular, or systemic corticosteroid. Pseudophakic cystoid macular edema (CME) is 
the main contributor in poor visual acuity after cataract surgery. Many studies reported 
prostaglandin plays role in the pathogenesis of CME. The use of topical non-steroid anti-
inflammation drug (NSAID) or in combination with oral corticosteroid can reduce the 
risk of post-surgery CME. 
Purpose: To report the use of combination of topical nepafenac 0.1% and corticosteroid 
in preventing post-cataract surgery CME. 
Case Illustration: A 50-year old man and 75-year old woman came to Cataract and 
Refractive Surgery Unit of Cicendo National Hospital with chief complain of blurry 
vision. They both had history of uveitis and were diagnosed with complicated cataract. 
Both of them underwent cataract surgery and were given topical nepafenac 0.1% in 
combination with topical and oral corticosteroid. OCT was done and they did not 
develop CME in 1-week and 1-month follow up. 
Conclusion: The use of topical NSAID in combination with corticosteriod is beneficial in 
reducing the risk of pseudophakic CME. 
 
Keywords: topical nepafenac, complicated cataract, uveitic cataract, topical corticosteroid 

 

I. Pendahuluan 

Katarak merupakan komplikasi yang sering terjadi pada uveitis kronis atau 

rekuren. Terbentuknya katarak pada pasien uveitis (katarak komplikata) umumnya 

disebabkan oleh inflamasi yang tidak terkendali, serta penggunaan kortikosteroid 

topikal, periokular, atau sistemik jangka panjang. Katarak uveitis meliputi sekitar 

1,2% kasus bedah katarak dan membutuhkan tindakan bedah dengan hasil post-

operasi yang kurang dapat diprediksi.1 

Edema makula kistoid (CME) paska operasi (sindrom Irvine-Gass) merupakan 

kontributor utama dalam penurunan tajam penglihatan pada pasien dengan uveitis 

non-infeksius, yang diduga terjadi akibat adanya respon inflamasi. Berbagai 

penelitian mengatakan bahwa prostaglandin berperan dalam patogenesis CME; 

tetapi mediator inflamasi lainnya, seperti vascular endothelial growth factor 

(VEGF) dan berbagai sitokin, juga telah menjadi perhatian. Mediator inflamasi 

tersebut dihasilkan oleh jaringan uvea pada segmen anterior akibat manupilasi 
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selama tindakan bedah katarak, menyebabkan gangguan sawar darah-aqueous dan 

darah-retina (BRB).2,3,4 

Penggunaan obat anti-inflamasi non-steroid (OAINS) topikal sebagai profilaksis 

atau kombinasi dengan kortikosteroid oral menurunkan risiko CME paska operasi. 

Meskipun banyak kasus CME bersifat ringan dan sembuh secara spontan, masih 

belum diketahui apakah penggunaan OAINS profilaksis yang meningkatkan hasil 

tajam pengilhatan jangka panjang. Beberapa penelitian melaporkan bahwa 

penggunaan OAINS dan kortikosteroid bersifat sinergis.5 

Laporan kasus ini bertujuan untuk membahas pemberian kombinasi nepafenac 

0,1% topikal dan metilprednisolon oral sebagai manajemen pencegahan edema 

makula paska operasi katarak uveitis. 

 

II. Laporan Kasus 

2.1. Kasus I 

Seorang pasien laki-laki, usia 50 tahun, datang ke Unit Katarak dan Bedah 

Refraktif (KBR) Pusat Mata Nasional (PMN) RS Mata Cicendo pada 07 Maret 

2018 dengan keluhan mata kanan dirasakan buram sejak dua minggu sebelumnya. 

Keluhan buram dirasakan muncul perlahan, seperti berkabut, serta silau jika 

berada di tempat yang terang atau terkena sinar matahari. Keluhan tanpa disertai 

mata merah, berair, maupun nyeri. Pasien sebelumnya telah menjalani perawatan 

di Unit Infeksi dan Imunologi untuk penyakit panuveitis pada kedua matanya dari 

tahun 2015 hingga 2016; dengan riwayat pengobatan menggunakan prednisolon 

asetat topikal, siklopentolat topikal, dan metilprednisolon oral. Pasien juga 

memiliki riwayat diabetes mellitus (DM) sejak 6 tahun yang lalu. 

Pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus mata kanan (VOD) 1/60 pinhole 

0,15 dan mata kiri (VOS) 0,15 pinhole 0,3. Posisi kedua bola mata orthotrophia 

dengan gerak kedua bola mata normal ke segala arah. Tekanan intraokular (TIO) 

mata kanan 12 mmHg dan mata kiri 15 mmHg. Pada segmen anterior mata kanan 

tidak ditemukan flare/cell pada kamera okuli anterior (COA), tetapi didapatkan 

iris mengalami sinekia posterior dan lensa agak keruh (NO3NC4P2-3) dengan iris 

pigment pada permukaannya. Segmen anterior mata kiri hanya menunjukkan 
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lensa agak keruh (NO2NC2). Segmen posterior mata kanan memperlihatkan media 

agak keruh, tetapi papil, makula, dan retina dalam batas normal. Segmen posterior 

mata kiri dalam batas normal. Pemeriksaan ultrasonografi (USG) mata kanan 

menunjukkan kesan kekeruhan vitreous akibat suspek sel-sel radang; retina-

khoroid-sklera intak. 

Pasien didiagnosis dengan katarak komplikata ODS et causa panuveitis ODS 

(resolved). Pasien langsung direncanakan menjalani operasi fakoemulsifikasi dan 

pemasangan lensa intraokular (IOL) pada mata kanan pada tanggal 22 Maret 

2018. Satu minggu sebelum operasi pasien diberikan metilprednisolon oral 1x64 

mg. 

Satu hari setelah operasi didapatkan visus mata kanan 0,2F2 pinhole 0,4F2 dan 

TIO 17 mmHg. Segmen anterior menunjukkan adanya injeksi siliar, edema dan 

lipat Descemet pada kornea, flare/cell +1/+1, dan IOL pada kamera okuli 

posterior (COP) berada sentral. Pasien didiagnosis dengan pseudofakia OD dan 

katarak komplikata OS serta diberikan terapi levofloxacin topikal 6xOD, prednisolon 

asetat topikal 6xOD, nepafenac 0,1% topikal 3xOD, dan metilprednisolon tablet 

1x64 mg. 

Satu minggu setelah operasi pasien kembali kontrol. Pasien tidak memiliki 

keluhan pada mata kanannya. Visus mata kanan 0.32 pinhole 0.5 dan TIO 14 

mmHg. Segmen anterior dan posterior dalam batas normal. Pasien menjalani 

pemeriksaan OCT makula dengan hasil tidak didapatkan adanya edema makula. 

Pasien melanjutkan terapi levofloxacin topikal 6xOD, nepafenac 0,1% topikal 

3xOD, prednisolon asetat topikal 6xOS dengan dosis tappering off (5xOS minggu 

kedua, 3xOD minggu ketiga, 2xOD minggu keempat). Tetapi penggunaan 

metilprednisolon oral harus dihentikan sementara oleh Departemen Penyakit 

Dalam karena gula darah pasien tinggi (267 mg/dl). Pasien dirujuk ke spesialis 

Endokrin dan Metabolik untuk regulasi gula darah. 

Satu bulan setelah operasi, pada tanggal 19 April 2018, pasien kontrol untuk 

yang ketiga kalinya. Tidak ada hal yang dikeluhkan oleh pasien pada mata 

kanannya. Visus mata kanan 0.5 pinhole 0.63 dan TIO 13 mmHg. Segmen 

anterior dan posterior dalam batas normal. Pemeriksaan OCT makula satu bulan 
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paska operasi tidak menunjukkan adanya kelainan. Pasien tidak melanjutkan 

penggunaan metilprednisolon oral karena gula darah sewaktu yang masih tinggi, 

yaitu 316 mg/dl, meskipun dengan konsumsi obat anti-diabetes. Pasien diberikan 

prednisolon asetat topikal mata 1xOD dan air mata buatan 4xODS. Ekstraksi 

katarak mata kiri pasien belum direncanakan, mengingat visus mata kiri 0.4 

pinhole 0.63 dan pasien masih belum bersedia. Pasien akhirnya dilakukan koreksi 

maksimal mata kanan C-2.00 x 70 (BCVA 0.63F) dan mata kiri S-2.00 C-1.50 x 

80 (BCVA 0.8F); serta addisi OD S+3.00 dan OS S+2.25 memberikan hasil 0.8 

M/30 cm. 

 

 
Gambar 2.1. OCT makula mata kanan pasien pada saat follow-up satu minggu (kiri) dan satu 

bulan (kanan) paska operasi fakoemulsifikasi. 
 

Prognosis quo ad vitam pada pasien dubia ad bonam, quo ad functionam dubia 

ad bonam, dan quo ad sanationam ad bonam. 

 

2.2. Kasus II 

Pasien perempuan, 75 tahun, datang ke Unit KBR PMN RS Mata Cicendo 

pada 09 Februari 2018 dengan keluhan penglihatan kedua mata buram sejak lebih 

dari 1 tahun yang lalu. Buram dirasakan muncul perlahan, seperti berkabut, dan 

silau jika terkena cahaya. Pasien memiliki riwayat mata merah berulang, tetapi 

tidak pernah diperiksakan ke dokter sebelumnya. Pasien menyangkal adanya 

riwayat trauma, konsumsi obat-obatan jangka panjang, maupun penggunaan obat 

tetes mata jangka panjang. Pasien sebelumnya pernah menjalani operasi kelopak 
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bawa mata kiri di Unit Rekonstruksi Okuloplasti dan Onkologi. Pasien memiliki 

riwayat DM dan hipertensi. 

Pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan VOD 3/6 dan VOS 1/60. Tekanan 

intraokular OD 17 mmHg dan OS normal per palpasi. Segmen anterior mata 

kanan didapatkan lensa agak keruh (NO3NC4P2); sedangkan pada mata kiri 

ditemukan sikatriks kornea, leukoma adheren, iris sinekia posterior, dan lensa 

keruh (NO4NC4). Segmen posterior mata kanan dalam batas normal, sedangkan 

mata kiri sulit dinilai karena media yang keruh. Pemeriksaan USG mata kiri 

memperlihatkan segmen posterior dalam batas normal. Pasien didiagnosa dengan 

katarak senilis imatur subkapsular posterior OD, katarak komplikata OS et causa 

suspek post uveitis, dan leukoma adheren OS. 

Pasien menjalani operasi fakoemulsifikasi dan pemasanagan IOL OD pada 

tanggal 15 Februari 2018 dengan hasil VOD paska operasi 0.63 pinhole 0.8 dan 

segmen anterior dalam batas normal. Mata kiri menjalani operasi fakoemulsifikasi, 

sinekiolisis, serta pemasangan IOL pada tanggal 23 Maret 2018. Paska operasi 

OS, pasien diberikan levofloxacin topikal 6xOS, prednisolon asetat topikal 6xOS, 

nepafenac 0,1% topikal 3xOS, dan metilprednisolon oral 1x48 mg. Satu hari 

paska operasi didapatkan VOS 0,1 pinhole tetap; TIO 11,4 mmHg; edema, lipat 

Descemet, sikatriks pada kornea; flare/cell +1/+1 pada COA; serta IOL terletak 

sentral pada COP. Pasien didiagnosa dengan pseudofakia ODS dan sikatriks 

kornea OS. 

Satu minggu paska operasi didapatkan VOS 0,1 pinhole 0,32; TIO 13 mmHg; 

serta segmen anterior dan posterior dalam batas normal. Pasien dilakukan 

pemeriksaan OCT makula dan didapatkan hasil PVD inkomplit OS. Prednisolon 

asetat topikal digunakan dengan dosis tappering off per minggu. Metilprednisolon 

oral pada pasien dihentikan karena gula darah yang tinggi (486 mg/dl) dan pasien 

langsung dirujuk ke spesialis Endokrin dan Metabolik untuk mendapatkan 

perawatan dan regulasi gula darah. 

Tiga minggu kemudian, pada tanggal 23 April 2018, pasien kontrol untuk yang 

ketiga kalinya. Tidak ada hal yang dikeluhkan oleh pasien pada mata kanannya. 

Selama masa perawatan oleh spesialis Endokrin dan Metabolik, pasien tidak 
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mengkonsumsi metilprednisolon oral karena takut akan gula darah yang 

meningkat tinggi. Visus mata kiri 0.32 pinhole tetap dan TIO 11 mmHg. Segmen 

anterior dan posterior dalam batas normal. Pemeriksaan OCT makula satu bulan 

paska operasi tidak menunjukkan adanya kelainan. Pasien diberikan prednisolon 

asetat topikal mata 1xOS dan air mata buatan 4xODS. Koreksi maksimal diberikan 

dengan ukuran mata kanan C-0.75 x 95 (BCVA 0.63F2) dan mata kiri plano, addisi 

ODS S+3.00 (1.0 M/30 cm). 

 

 
Gambar 2.2. OCT makula mata kiri pasien pada saat follow-up satu minggu (kiri) dan satu 

bulan (kanan) paska operasi fakoemulsifikasi. 
 

Prognosis quo ad vitam pada pasien dubia ad bonam, quo ad functionam dubia 

ad bonam, dan quo ad sanationam ad bonam. 

 

III. Diskusi 

Edema makula kistoid merupakan penyebab tersering penurunan tajam 

penglihatan pada pasien yang menjalani fakoemulsifikasi dan diduga merupakan 

hasil dari respon inflamasi paska operasi. Faktor risiko terjadinya CME diperbesar 

dengan adanya kondisi sistemik, seperti diabetes mellitus, meskipun tanpa disertai 

retinopati diabetik. Zur et al mengatakan bahwa angka kejadian CME paska bedah 

katarak dapat meningkat sebesar 1,73-3,05%. Kedua pasien memiliki riwayat 

diabetes mellitus tanpa disertai retinopati diabetik.1-3,6 

Patofisiologi CME uveitis belum sepenuhnya dimengerti. Akumulasi cairan 

pada CME dapat terjadi akibat gangguan BRB, melalui peningkatan permeabilitas 

vaskuler yang dimediasi oleh berbagai sitokin seperti interferon-gamma, 
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interleukin-2, interleukin-10, TNF-a, serta prostaglandin. Pasien dengan uveitis 

dan CME memiliki konsentrasi VEGF yang lebih besar pada aqueous humor.7 

Ekstraksi katarak pada pasien uveitis memiliki pendekatan bedah yang 

berbeda. Persiapan pertama sebelum tindakan bedah, perlu dilakukan kontrol 

inflamasi, yaitu tidak ditemukan adanya sel pada COA selama paling sedikit tiga 

bulan sebelum bedah; tetapi beberapa pasien dengan uveitis kronis dan rekuren 

dapat menjalani tindakan bedah selama window of opportunity ketika inflamasi 

terkontrol dengan baik. Berikutnya, tindakan bedah perlu dipersiapkan dengan 

mempertimbangkan perubahan patologis pada segmen anterior dan posterior. 

Keratopati pita dan deposit kornea dapat menghalangi visual selama tindakan 

bedah; dilatasi pupil yang buruk, perdarahan akibat pembuluh darah yang rapuh, 

membran pupil atau sinekia, serta stabilitas kapsul atau zonula yang buruk 

memberikan tantangan selama tindakan bedah dan umumnya memerlukan 

prosedur tambahan yang dapat menyebabkan komplikasi. Persiapan yang sama 

pentingnya adalah pemberian steroid sebelum, selama, dan setelah operasi untuk 

menghindari inflamasi paska operasi yang dapat memperburuk tajam penglihatan 

paska bedah pada pasien.8-10 

Kedua pasien telah lama memiliki keluhan buram yang didahului dengan 

riwayat mata merah berulang. Pasien pertama memiliki riwayat panuveitis yang 

telah mengalami perbaikan, sedangkan pasien kedua dicurigai bahwa riwayat 

mata merah berulangnya diakibatkan oleh uveitis yang telah membaik meskipun 

pada saat pemeriksaan pasien kedua menderita entropion. Iris pada kedua pasien 

mengalami sinekia posterior dan pigmen iris pada lensa, menandakan bahwa telah 

terjadi proses radang pada segmen anterior pada masa lalu. Kedua pasien 

mendapatkan metilprednisolon oral 1 mg/kgBB selama seminggu sebelum 

menjalani tindakan fakoemulsifikasi. Kedua pasien diberikan prednisolone asetat 

topikal, nepafenac 0,1%, serta metilpredniolone oral. Satu hari paska operasi 

ditemukan tajam penglihatan pada kedua pasien meningkat, edema kornea dan 

lipat Descemet, serta suar dan sel +1/+1 pada COA; segmen posterior dalam batas 

normal. Pemeriksaan OCT makula tidak ditemukan adanya CME pada kedua 

pasien, baik pada minggu pertama maupun satu bulan paska operasi. 
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Banyak penelitian telah menginvestigasi efikasi NSAID dan steroid topikal 

dalam pencegahan CME paska operasi katarak. Heier et al membandingkan 

efikasi prednisolon 1% versus ketorolac 0,5% versus kombinasi pada 28 pasien 

dengan CME pada bedah katarak tanpa komplikasi. Persentase pasien dengan 

perbaikan visus minimal dua bari lebih tinggi pada grup yang diterapi dengan 

ketorolac dan prednsiolon tetes mata (78%).11 

Berbagai penelitian telah menemukan bahwa monoterapi OAINS efektif dalam 

mengurangi inflamasi paska bedah katarak, dengan cara menghambat jalur COX-

1 dan COX-2 sehingga membatasi sintesis dan pelepasan prostaglandin. Beberapa 

sediaan OAINS topikal telah tersedia, seperti ketorolac 0,5%, diclofenac 0,1%, 

dan nepafenac 0,1%. Tzelikis et al melaporkan bahwa tidak ditemukan perbedaan 

ketebalan makula pada group plasebo, ketorolac, dan nepafenac pada 1, 4, dan 12 

minggu paska bedah katarak tanpa komplikasi. Wielders et al melaporkan bahwa 

OAINS, baik dalam pemberian tunggal maupun kombinasi dengan steroid topikal, 

dapat mengurangi risiko terjadinya CME. Sebagian besar OAINS bersifat asam 

lemah, yang terionisasi pada pH cairan lakrimal dan memiliki permeabilitas 

terbatas melalui kornea. Nepafenac merupakan prodrug yang secara cepat 

dikonversi menjadi amfenac yang lebih poten oleh hidrolase intraokular. 

Nepafenac merupakan molekul yang tidak bermuatan, sehingga permeabilitasnya 

melalui kornea lebih besar dibanding OAINS yang lain. Sebuah penelitian in vitro 

melaporkan bahwa penetrasi nepafenac enam kali lebih besar dibandingkan 

diclofenac. Ketorolac dilaporkan merupakan inhibitor COX-1 yang paling poten, 

sedangkan bromfenac dan nepafenac/amfenac poten terhadap COX-2.3,11-14 

Berbagai penelitian telah melaporkan efektivitas OAINS dalam pencegahan 

CME paska bedah katarak, akan tetapi interpretasi efek OAINS tunggal dari 

penelitian tersebut sangat sulit dilakukan karena pemberiannya dengan kombinasi 

kortikosteroid. Nepafenac topikal dapat diberikan 1-3 hari sebelum operasi hingga 

14-28 hari paska operasi. Kessel et al melaporkan bahwa OAINS topikal lebih 

efektif dibanding steroid topikal yang paling poten dalam mencegah dan 

mengendalikan CME paska bedah katarak. Kedua pasien mendapatkan nepafenac 

0,1% topikal dan prednisolone asetat topikal selama satu bulan. Pada pemeriksaan 
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OCT makula tidak ditemukan adanya CME pada satu hari, satu minggu, dan satu 

bulan paska bedah katarak.14,15,16 

 

IV. Kesimpulan 

Katarak merupakan komplikasi yang paling sering terjadi pada pasien dengan 

uveitis kronis atau berulang, yang disebabkan oleh proses inflamasi berulang atau 

penggunaan steroid topikal, periokular, atau sistemik jangka panjang. Tindakan 

bedah katarak masih merupakan manajemen utama katarak uveitis, dengan risiko 

terjadinya CME paska bedah katarak. Risiko CME dapat diturunkan menggunakan 

OAINS topikal yang dikombinasi dengan kortikosteroid topikal dan/atau oral. 
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