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PENATALAKSANAAN PASIEN ANAK DENGAN UNILATERAL 

PERSISTENT PUPILLARY MEMBRANE 

ABSTRACT 

Introduction : Persistent pupillary membrane are the most common developmental 

abnormality of the iris. They are present in approximately 95% of newborns. Persistent 

pupillary membranes (PPMs) range in appearance from fine, diaphanous strands to densely 

pigmented membranes that almost fully cover the pupil, obscuring the red reflex and impairing 

vision. When the red reflex is no longer visible or severely compromised, surgery should 

immediately be indicated, with the aim to rescue the view and prevent amblyopia. These eyes 

are usually treated with a membranectomy and pupilloplasty with or without a lensectomy. 
Objective : To report a case of management pediatric patient with unilateral persistent 

pupillary membrane 

Case Report : A boy, 6 years old, came to National Eye Center Cicendo Eye Hospital with 

chief complaint his eye were deviated inward since 1 year old and getting worse 3 years ago. 

The visual acuity in right eye is 0,63 and left eye is light perception with good projection in all 

quadrant. From ophthalmologic examination found pupil was not formed, closed with the 

membrane, lens and posterior segment unidentified. Patient was diagnosed with persistent 

pupillary membrane Left eye (LE)+ derivation amblyopia + sensory esotropia. Patient was 

done synechiolysis + pupilloplasty and membranectomy LE under general anesthesia.   

Conclusion : Persistent Pupillary Membrane (PPM) is the most common abnormality of iris 

that occurs in 95% of newborns and can also be seen in children and adults. The choice of 

therapy at PPM can be in the form of non-surgery and surgery. Interventional therapy should 

be carried out in weeks or months of age to prevent the occurrence of amblyopia. Amblyopia 

should be treated at an early age and the length of therapy will be even less useful at a greater 

age. 
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I. Pendahuluan 

     Persistent Pupillary Membrane (PPM) merupakan kelainan abnormalitas 

tersering dari iris terjadi pada 95% bayi baru lahir dan dapat juga terlihat pada 

anak-anak dan dewasa. PPM dapat timbul dalam kondisi ringan, berbentuk 

serabut sampai dengan membran keruh yang menutupi hampir keseluruhan 

pupil, sehingga menghalangi red reflex dan menganggu penglihatan. 

Kebanyakan pasien tidak mengalami gangguan penglihatan, akan tetapi PPM 

yang luas dapat menyebabkan penurunan penglihatan, masalah kosmetik dan 

terjadinya ambliopia deprivatif. Pemilihan terapi pada PPM dapat berupa 

nonoperasi dan operasi. Makalah ini akan memaparkan sebuah kasus anak 

dengan unilateral persistant pupillary membrane dan penatalaksanaannya.1,2  
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II. Laporan Kasus 

    An. MA usia 6 tahun datang ke poliklinik pediatrik ofthalmologi dan 

strabismus rumah sakit mata cicendo pada tanggal 21 Desember 2018 dengan 

keluhan mata kiri terlihat masuk kedalam sejak usia 1 tahun dan semakin 

terlihat sejak 3 tahun yang lalu. Riwayat penglihatan ganda, mata merah 

berulang, kejang demam dan trauma disangkal. Riwayat kacamata 

sebelumnya disangkal. Pasien tidak pernah diperiksa ke dokter mata 

sebelumnya. Pasien merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Riwayat 

penyakit yang sama pada keluarga disangkal. Pasien lahir normal, kurang 

bulan/prematur dengan usia kehamilan 8 bulan, langsung menangis dengan 

berat badan lahir 1800gram. Riwayat imusisasi lengkap dan tumbuh kembang 

normal.Tanda tanda vital didapatkan nadi 96x/menit, pernafasan 22x/menit 

dan suhu 36°C.  

Gambar 2.1 Foto klinis pasien sebelum dioperasi 

     Pada pemeriksaan ofthalmologi didapatkan visus mata kanan 0,63 pinhole 

0,8 dan mata kiri light perception (LP) dengan proyeksi baik kesegala arah. 

Tekanan intra okular (TIO) dengan tonometry nonkontak didapatkan mata 

kanan 15mmHg dan mata kiri 17mmHg. Posisi bola mata didapatkan kesan 

esotropia dangan gerak bola mata baik kesegala arah pada kedua mata. 

Pemeriksaan segmen anterior mata kanan dalam batas normal dengan 

diameter kornea 12mm. segmen anterior mata kiri didapatkan, diameter 
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kornea 10,5mm dengan pupil tidak terbentuk (tertutup mambran) dan kesan 

adanya sinekia posterior, lensa sulit dinilai.  

     Segmen posterior mata kanan dalam batas normal dengan papil bulat batas 

tegas, retina flat. Segmen posterior mata kiri sulit dinilai dan dilakukan 

pemeriksaan ultrasonografi (USG) dengan hasil segmen posterior dalam batas 

normal . Panjang bola mata (axial length-AXL) berdasarkan hasil pemeriksaan 

biometri A-Scan mata kanan didapatkan 21,31 mm dan mata kiri 22,39 mm. 

Pasien didiagnosis dengan Persistent Pupillary Membrane OS + Amblyopia 

deprivatif + Esotropia sensoris. Pasien diberikan terapi homatropine 2% 3x 1 

tetes mata kiri dan direncanakan tindakan membranektomi OS ± pupiloplasti 

dalam anestesi umum. Pasien dilakukan tindakan sinekiolisis+ pupiloplasti + 

membranektomi OS pada tanggal 10 Desember 2018. Tindakan yang 

dilakukan ialah identifikasi dan didapatkan membran yang menutupi 

keseluruhan pupil, kemudian dilakukan sinekiolisis dan dilanjutkan dengan 

pupiloplasti menggunakan gunting vannas untuk membuka pupil dan 

mengidentifikasi membran, didapatkan lensa jernih dengan kapsul anterior 

lensa intak. kemudian dinjeksikan cairan viskoelastik ke kamera okuli anterior 

tepat dibawah iris untuk menghindari terkenanya kapsul anterior dari lensa. 

Membranektomi menggunakan endoscissors dilakukan setelah membran 

teridentifikasi. Selama proses operasi, membran terangkat sepenuhnya, dan 

pupil dapat terbentuk.  

Gambar 2.2 Foto tindakan sinekiolisis, pupiloplasti dan membranektomi 
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     Pada pemeriksaan 1 hari setelah operasi didapatkan tajam penglihatan mata 

kiri 1/300 dengan ditemukan perdarahan subkonjungtiva pada konjungtiva 

bulbi, kornea edema minimal dengan 2 buah jahitan pada kornea bagian 

superior dan inferonasal, kamera okuli antetior van herick grade III flare and 

cell +1/+1, pupil lonjong ireguler, tidak terdapat sinekia dan lensa jernih 

dengan aksis visual yang jernih. Pasien diberikan terapi levofloxacin 6x1 tetes 

mata kiri, prednisolone asetate 8x1 tetes mata kiri, homatropine 2% 3x1 tetes 

mata kiri, cefadroxil sirup 2x5ml peroral dan paracetamol 3x5ml peroral.  

Gambar 2.3 Foto Anterior Pasien sebelum dan sesudah operasi 

     Pemeriksaan ofthalmologis 5 hari setelah operasi didapatkan tajam 

penglihatan mata kiri 1/300 dengan ditemukan 2 buah jahitan pada kornea 

bagian superior dan inferonasal, kamera okuli antetior van herick grade III 

flare and cell ±/±, pupil lonjong ireguler, tidak terdapat sinekia dan lensa 

jernih, pemeriksaan segmen posterior sulit dinilai karena pupil sulit lebar. 

Pasien diberikan terapi levofloxacin 6x1 tetes mata kiri, prednisolone asetate 

6x1 tetes mata kiri, tropin 1% 3x1 tetes mata kiri. 
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Gambar 2.4 Foto Anterior Pasien 1hari, 5 hari dan 10 hari setelah operasi 

     Pemeriksaan ofthalmologis 10 hari setelah operasi didapatkan esotropia 

15° dengan tes krimsky modifikasi didapatkan 10 prisma dioptri (PD) tajam 

penglihatan mata kiri 1/300 streak retinoscopy -3.00D (dioptri) dengan 

ditemukan 2 buah jahitan pada kornea bagian superior dan inferonasal, kamera 

okuli antetior van herick grade III flare and cell -/-, pupil ireguler, sinekia 

posterior dan lensa jernih, pemeriksaan segmen posterior mata kiri didapatkan 

papil kecil dan lonjong. Pasien didiagnosa dengan amblyopia deprivatif OS + 

esotropia sensoris + suspek hypoplasia nervus optik OS. Pasien diberikan 

terapi prednisolone asetat 4x1 tetes mata kiri, tropin 1% 3x1 tetes mata kiri 

dan disarankan untuk oklusi mata kanan 4-6   jam perhari. 

 

Gambar 2.5 Foto segmen posterior pasien 

III. Diskusi 

     Persistent Pupillary Membrane (PPM) merupakan kelainan abnormalitas 

tersering dari iris terjadi pada 95% bayi baru lahir dan dapat juga terlihat pada 
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anak-anak dan dewasa. Kondisi ini terjadi akibat dari involusi yang tidak 

lengkap dari tunica vasculosa lentis selama trimester ketiga kehamilan, 

sehingga hal ini biasanya terjadi pada bayi prematur yang lahir sebelum 

terjadinya involusi total dari tunica vasculosa lentis. Pada saat usia gestasi 6 

bulan, membran iris mulai terserap dan pembuluh darah akan atrofi, 

normalnya proses ini selesai pada usia gestasi 8,5 bulan, apabila involusi tidak 

sempurna, atrofi atau sisa dari membran akan bertahan. PPM biasanya terjadi 

sporadik, akan tetapi dilaporkan terdapat yang bersifat familial.3–5  

 

 

 

    Gambar 3.1 Embriologi iris 
Dikutip dari: Sadler TW6 

 

     Kasus ini merupakan pasien laki-laki usia 6 tahun, datang ke poli dengan 

keluhan mata kiri masuk ke dalam, terlihat sejak usia 1 tahun dan semakin 

memburuk sejak 3 tahun yang lalu. Pasien lahir normal, kurang 
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bulan/prematur dengan usia kehamilan 8 bulan, langsung menangis dengan 

berat badan lahir 1800gram.  

Gambar 3.2 Persistent pupillary membrane 
   Dikutip dari : Znaor7, Sacks8 dan Lee5 

 

     Membran ini terbentuk dari pembuluh darah iris yang tumbuh kearah 

sentral membentuk kapsul lensa anterior. Membran tersebut dapat 

menjangkau keseluruhan pupil dan mengenai kapsul anterior dari lensa 

dengan atau tanpa menimbulkan katarak. PPM dapat timbul dalam kondisi 

ringan, berbentuk serabut sampai dengan membran keruh yang menutupi 

hampir keseluruhan pupil sehingga menghalangi red reflex dan menganggu 

penglihatan. Kebanyakan kasus PPM asimptomatik dan menghilang dalam 1 

tahun kehidupan, akan tetapi pada sebagian kasus PPM menetap dan perlu 

dilakukan tindakan operatif.8,9  

     Pemilihan terapi pada PPM dapat berupa nonoperasi yaitu farmakologi 

midriasis dan observasi ketat. Tajam penglihatan yang baik didapatkan pada 

pasien asimptomatik dengan observasi ketat. Koreksi kelainan refraksi yang 
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timbul dan terapi oklusi untuk pengobatan ambliopia refraktif dapat dilakukan 

sebelum diputuskan terapi laser ataupun operasi. 2,4 

     Terapi pengobatan, laser dan tindakan operasi dapat dilakukan untuk 

memperbaiki visual aksis dan mengurangi penurunan tajam penglihatan. 

Tindakan operasi dilakukan pada kasus yang besar, tebal dan menutupi axis 

dari pupil. Pembersihan membran dengan menggunakan operasi, yaitu dapat 

menggunakan viskoelastik dan dieksisi menggunakan microscissor atau 

vitrector. Penggunaan laser Nd:YAG dapat digunakan untuk memutus adhesi 

membran terhadap iris yang dapat menimbulkan komplikasi dispersi pigmen 

iris, hifema dan katarak.4,10  

     Pada kasus ini pasien datang dengan keluhan mata kiri masuk kearah dalam 

dan didapatkan penuruan penglihatan dengan tajam penglihatan mencapai 

light perception. Membran menutupi seluruh pupil hingga pupil cenderung 

tidak terbentuk dan segmen posterior sulit dinilai. Sehingga pada pasien 

disarankan untuk dilakukan tindakan operasi. 

     Reynolds et al menyarankan terapi intervensi dilakukan usia dini untuk 

mecegah terjadinya ambliopia. Pada usia yang lebih besar terapi ambliopia 

akan  membutuhkan waktu terapi yang lebih lama dan terapi kurang 

bermanfaat. Akan tetapi, batas usia dimana dikatakan terapi tidak efektif 

masih menjadi kontroversial, dan Park et al menemukan bahwa terapi 

ambliopia dapat berhasil walaupun sudah melewati periode kritis dari 

perkembangan ambliopia. Pasien datang kepoliklinik saat usia 6 tahun dengan 

sudah terjadinya ambliopia deprivatif dan terdapat esotropia sensoris sehingga 

tindakan operasi disarankan terhadap pasien walaupun prognosis visual 

terbatas.5,11 

     Komplikasi pasien dengan tindakan operasi dapat berupa perdarahan 

intraoperasi, infeksi intraokuar atau kerusakan dari lensa. Katarak iatrogenik 

dapat terjadi jika terjadinya kerusakan saat pemisahan membran. Untuk 

mengurangi terjadinya terjadinya hal ini dan komplikasi lain dari tindakan 



9 
 

operasi, dapat digunakan cairan viskoelastik untuk mencegah terkenanya 

kapsul lensa anterior dan endo scissors untuk melepaskan membran. Endo 

scissors memerlukan ruang kerja yang kecil pada kamera okuli anterior 

dibandingkan dengan gunting vannas dan dapat mencegah terjadinya 

komplikasi. Pada kasus ini pengangkatan membran menggunakan endo 

scissors. Cairan viskolestik digunakan untuk memberikan ruang antara 

membran dan kapsul lensa untuk mencegah terkenanya kapsul lensa yang 

dapat menyebabkan terjadinya katarak traumatika. Pada pasien tidak 

ditemukan komplikasi selama operasi. Setelah pegguntingan membran, 

didapatkan lensa jernih dan kapsul anterior lensa intak.10,12  

Gambar 3.2 Pengguntingan membran menggunakan endo scissors. 

     Kehilangan fungsi penglihatan pada satu mata dapat menyebabkan 

terjadinya esotropia sensoris (deprivasi).  Segala sesuatu yang menghalangi 

jatuhnya bayangan pada retina harus segera diidentifikasi dan diperbaiki untuk 

mencegah terjadinya amblyopia. Jika terdapat defisit yang signifikan tindakan 

operasi merupakan indikasi untuk terapi strabismus. Operasi pada pasien 

dengan esotropia ialah dengan resesi medial rektus dan reseksi lateral rektus 

pada mata yang mengalami gangguan fungsi penglihatan. Pada pasien 

didapatkan esotropia sensoris karena terhambatnya visual aksis akibat dari 

PPM, tindakan yang dilakukan ialah membersihkan membran dan 
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pembentukan dari pupil sehingga diharapkan visual aksis terbuka dan 

bayangan dapat jatuh diretina.3,11 

     Prinsip penanganan dari ambliopia ialah menghilangkan apapun yang 

menghalangi visual axis, koreksi kelainan refraksi pasien dan pemaksaan 

untuk menggunakan mata yang amblyopia dan membatasi penggunaan mata 

yang lebih baik. Pada kasus ini terjadinya PPM yang dapat menghalangi visual 

axis, sehingga dilakukan pengangkatan dari membran dan dilakukan 

pembentukan dari pupil sehingga visual aksis tidak terhambat, Pemeriksaan 

koreksi kelainan refraksi pada mata kiri dengan menggunakan streak 

retinoscopy didapatkan -3.00D pada mata kiri pasien. 3,9 

     Terapi oklusi dilakukan untuk penatalaksanaan pasien dengan unilateral 

ambliopia, dapat dilakukan part-time atau full-time occlusion. Hasil akhir 

yang diinginkan dari terapi unilateral ambliopia adalah terjadinya pergantian 

fiksasi antar kedua mata dan terjadinya perbedaan tajam penglihatan tidak 

lebih dari 1 baris Snellen antara kedua mata. Metode lain dari penatalaksanaan 

amblyopia ialah mengunakan obat-obatan atau yang disebut dengan 

penalisasi, yaitu menggunakan mata yang ambliopia tanpa oklusi total dari 

mata yang lebih baik. Penelitian mengatakan terapi penalisasi menggunakan 

obat-obatan dapat memperbaiki amblyopia moderat yaitu pasien dengan tajam 

penglihatan 20/100 atau lebih baik. penggunaan obat siklopegik biasanya 

atropine 1% diberikan pada mata yang lebih baik sehingga sulit untuk 

akomodasi, hasilnya pada mata yang lebih baik akan buram saat melihat 

dekat.3,4  



11 
 

Gambar 3.2 Gambaran hypoplasia nervus optik.  

A, nervus optik normal. B bipoplasia nrtvus optik 
          Dikutip dari: AAO3 

 

     Hypoplasia diskus optik merupakan anomaly diskus optik yang paling 

sering dijumpai. Secara histologis, hypoplasia diskus optik ditandai dengan 

penurunan jumlah akson nervus optik. Secara klinis, diskus optik pucat atau 

abu-abu dan lebih kecil dari biasanya. Kondisi ini biasanya unilateral. Dapat 

ditemukan cincin kuning hingga putih disekiar diskus optik (double-ring 

sign). Tajam penglihatan dapat normal hingga persepsi cahaya, tergantung 

dengan integritas makula. Pasien dengan hipoplasie diskus optik dapat terjadi 

strabismus, dan kehilangan fungsi visual pada satu mata dapat mengakibatkan 

superimposed amblyopia yang dapat membaik dengan terapi oklusi.3  

     Pada pasien didapatkan mata kanan dengan tajam penglihatan 1,0 dan mata 

kiri 1/300, dari segmen posterior pasien didapatkan papil terlihat lebih kecil 

dan lonong sehingga pasein didiagnosa dengan suspek hypoplasia nervus 

optik. Penatalaksanaan hypoplasia nervus optik unilateral yang 

mengakibatkan terjadinya ambliopia dapat dilakukan oklusi dari mata sehat, 

sehingga pada pasien disarankan untuk dilakukan oklusi 4-6 jam perhari.      

     Prognosis visual pada pasien pasien dengan PPM cukup baik, akan tetapi 

apabila visus awal pasien kurang baik, prognosis visual menjadi kurang baik. 

Myopia atau hyperopia anisometrop dapat terjadi pada pasien dengan PPM. 

Pasien datang dengan tajam penglihatan light perception dengan adanya 

esotropia sensoris dan ambliopia deprivatif, 1 hari, 5 hari dan 10 hari post 
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operasi tajam penglihatan 1/300 dengan kecurigaan adanya hypoplasia nervus 

optik mata kiri, sehingga prognosis quo ad fungsionam pada pasien dubia ad 

malam, quo ad vitam dan quo ad sanationam ad bonam.4 

 

IV. Simpulan 

     Persistent Pupillary Membrane (PPM) merupakan kelainan abnormalitas 

tersering dari iris terjadi pada 95% bayi baru lahir dan dapat juga terlihat pada 

anak-anak dan dewasa. Pemilihan terapi pada PPM dapat berupa nonoperasi 

dan operasi. Terapi intervensi sebaiknya dilakukan pada usia dini untuk 

mencegah terjadinya ambliopia. Ambliopia sebaiknya di diterapi pada usia 

dini . Terapi ambliopia pada anak dengan usia yang lebih besar akan  

membutuhkan waktu terapi yang lebih lama dan terapi kurang bermanfaat 
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