
 
 

DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN MATA 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN 

PUSAT MATA NASIONAL RUMAH SAKIT CICENDO 

BANDUNG 
 

 

Sari Kepustakaan :  Prevensi Endoftalmitis Pascaoperasi Katarak 

Penyaji :  Andreas Lukita Halim 

Pembimbing :  Dr. dr. Budiman, SpM(K)., MKes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telah diperiksa dan disetujui oleh 

Pembimbing Unit Katarak dan Bedah Refraktif 

 

 

 

 

Dr. dr. Budiman, SpM(K)., MKes. 

 

 

 

 

 

 

Senin, 21 Januari 2019 

Pukul 07.30 WIB



1 
 

I. Pendahuluan 

Menurut World Health Organization (WHO) katarak merupakan penyebab 

utama penurunan tajam penglihatan dan kebutaan di dunia. Dengan meningkatnya 

usia harapan hidup dan bertambahnya populasi lanjut usia, mengakibatkan kejadian 

katarak ikut meningkat dan kebutuhan akan operasi katarak juga bertambah. 

Operasi katarak merupakan tindakan bedah yang paling umum dikerjakan oleh 

dokter mata manapun di seluruh dunia. Endoftalmitis merupakan salah satu 

komplikasi serius yang berusaha dicegah oleh semua dokter mata saat melakukan 

operasi katarak. Walaupun angka insidensi endoftalmitis tergolong rendah yaitu 

bervariasi sekitar 0.04 – 1.6 % secara global, namun sebagian besar kasus 

endoftalmitis mengakibatkan gangguan penglihatan yang berat dan ireversibel. 

Berbagai langkah preventif dan prosedur untuk meminimalisasi kejadian 

endoftalmitis pascaoperasi katarak telah dikembangkan oleh banyak studi di 

seluruh dunia. Sari kepusatakaan ini bertujuan untuk membahas perkembangan 

panduan dalam pencegahan endoftalmitis pascaoperasi katarak.1,2 

 

II. Endoftalmitis 

Endoftalmitis adalah suatu kondisi inflamasi pada jaringan dan cairan 

intraokular. Berdasarkan penyebabnya, endoftalmitis dapat dibagi menjadi dua 

yaitu endoftalmitis eksogen dan endogen. Endoftalmitis eksogen diakibatkan oleh 

inokulasi mikroorganisme dari lingkungan di luar bola mata, sedangkan 

endoftalmitis endogen diakibatkan oleh penyebaran infeksi sistemik secara 

hematogen dari organ tubuh yang lain, misalnya pada kondisi bakteremia atau 

fungemia. Contoh dari endoftalmitis eksogen adalah infeksi pascaoperasi, pasca- 

injeksi intravitreal, dan trauma penetrasi okular. Endoftalmitis pascaoperasi 

merupakan penyebab utama, yaitu sekitar 80% dari seluruh kasus endoftalmitis, di 

mana endoftalmitis pascaoperasi diakibatkan oleh masuknya mikroorganisme ke 

dalam bola mata pada masa perioperatif. Endoftalmitis pascaoperasi 

diklasifikasikan sebagai akut apabila muncul dalam jangka waktu kurang dari 6 

minggu pascaoperasi, sedangkan kronik apabila muncul setelah jangka waktu 6 
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minggu pascaoperasi. Endoftalmitis akut merupakan kondisi emergensi dan harus 

ditatalaksana dengan cepat dan tepat. 1,3,4 

 

2.1 Gambaran Klinis 

Manifestasi klinis endoftalmitis akut pascaoperasi biasanya muncul dalam 1-2 

minggu pertama pascaoperasi, dengan onset paling sering pada hari ke 4-7 

pascaoperasi (Tabel 2.1).  Dua buah studi berskala besar yang dilakukan oleh EVS 

(Endophthalmitis Vitrectomy Study) pada tahun 1995 dan ESCRS (European 

Society of Cataract and Refractive Surgeons) pada tahun 2007 memaparkan 

sejumlah gambaran klinis dari endoftalmitis berupa penglihatan kabur, mata merah 

dan nyeri, pembengkakan kelopak mata, kekeruhan media, dan hipopion yang 

berkembang secara progresif (Tabel 2.2).1,4-7 

 

Tabel 2.1 Onset Gambaran Klinis Endoftalmitis Pascaoperasi 
Onset (hari) EVS ESCRS 

1 – 3 24 % 31 % 

4 – 7 37 % 31 % 

8 – 14 17 % 24 % 

> 14 22 % 14 % 
Sumber : EVS dan ESCRS1,5 

 
Tabel 2.1 Gambaran Klinis Endoftalmitis Pascaoperasi 

Gambaran Klinis EVS ESCRS 

Penglihatan kabur 94 % 92.9 % 

Nyeri 74 % 79 % 

Kelopak mata bengkak 34 % 46.25 % 

Hipopion 75-85 % 72 % 

Mata merah 82 % - 

Kekeruhan media 79 % 63 % 
Sumber : EVS dan ESCRS1,5 

 

Diagnosis endoftalmitis akut pascaoperasi diambil berdasarkan penilaian 

klinis, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Apabila pada pasien 

didapati keluhan penurunan tajam penglihatan dengan reaksi peradangan bola mata 

segera setelah operasi katarak, maka harus pertama kali dicurigai sebagai kondisi 

endoftalmitis. Kondisi lain yang dapat juga ditemukan pascaoperasi katarak adalah 

TASS (Toxic Anterior Segment Syndrome), yaitu kondisi reaksi inflamasi akut steril 
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yang disebabkan oleh agen toksik non-infeksius yang masuk ke dalam segmen 

anterior bola mata. Gambaran klinis TASS bisa menyerupai gambaran klinis 

endoftalmitis akut, seperti pandangan kabur dan hipopion, namun terdapat beberapa 

perbedaan, yaitu : onset yang awal (12-24 jam pascaoperasi), edema kornea limbus-

to-limbus, kerusakan iris (ireguler / dilatasi), TIO tinggi karena sumbatan anyaman 

trabekular, tanpa kondisi vitritis yang merupakan pembeda utama dengan 

endoftalmitis. TASS biasanya memiliki respon yang baik terhadap terapi 

kortikosteroid. Kondisi lain yang menyerupai endoftalmitis akut pascaoperasi 

adalah eksaserbasi kondisi uveitis yang sudah ada sebelumnya, retensi materi lensa, 

dan perdarahan vitreus.1-4,7 

 

 

Gambar 2.1  Endoftalmitis Akut Pascaoperasi 
Dikutip dari : AAO BCSC Section 114 

 

Mikroorganisme penyebab endoftalmitis akut pascaoperasi yang paling sering 

adalah flora normal yang terdapat di permukaan bola mata, yaitu bakteri 

Streptococcus epidermidis CNS (coagulase-negative staphylococci). 

Mikroorganisme lainnya termasuk bakteri gram positif dan gram negatif yang 

persentasenya bervariasi secara global (Tabel 2.3). Infeksi oleh bakteri yang 

menghasilkan eksotoksin dan infeksi oleh bakteri gram negatif seperti 

Pseudomonas aeruginosa memberikan reaksi inflamasi yang lebih hebat dan 

prognosis yang lebih buruk. Sumber infeksi lainnya dapat berasal dari instrumen 

operasi yang terkontaminasi dan lingkungan kamar operasi yang kurang steril. 

Derajat keparahan endofalmitis dipengaruhi oleh jumlah inokulum mirkoorganisme 
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yang masuk ke dalam bola mata, virulensi mikroorganisme, respon imun pasien, 

dan langkah profilaksis infeksi yang sudah diambil. Endoftalmitis kronis memiliki 

etiologi yang berbeda dengan endoftalmitis akut, yaitu Proprionibacterium acnes, 

bakteri difteroid, dan golongan jamur. 1-3,6,7 

 

Tabel 2.3 Mikroorganisme Etiologi Endoftalmitis Akut Pascaoperasi 
Prevalensi (%) Spesies Mikroorganisme 

33 – 77 % Streptococcus epidermidis CNS (coagulase-negative staphylococci) 

10 – 21 % Staphylococcus aureus 

9 – 19 % BHS (beta-hemolytic streptococci), S.pneumoniae, delta-hemolytic  

streptococci (S.mitis & S. salivarius) 

6 -22 % Bakteri gram negatif, Pseudomonas aeruginosa 

< 8 % Fungi (Candida sp., Aspergillus sp., Fusarium sp.) 
Sumber : ESCRS1 

 

2.2 Faktor Risiko 

Beberapa komponen dalam operasi katarak memiliki sejumlah faktor risiko 

terhadap kejadian endoftalmitis akut pascaoperasi. Studi ESCRS (European Society 

of Cataract and Refractive Surgeons) pada tahun 2007 menyebutkan beberapa hal 

yang menjadi faktor risiko terhadap terjadinya endoftalmitis pascaoperasi katarak 

yaitu : teknik CCI / clear corneal incision (OR=5.88), komplikasi durante operasi 

(OR=4.95), tanpa pemberian injeksi cefuroxime intrakameral (OR=4.92), dan jenis 

IOL berbahan silikon (OR=3.13). Teknik sayatan CCI diduga berkontribusi 

terhadap meningkatnya kejadian endoftalmitis pada periode waktu tahun 1992-

2003, di mana sejumlah studi menunjukkan hasil bahwa terdapat peningkatan 

insidensi endoftalmitis sebesar 0.189% pada tindakan fakoemulsifikasi yang 

dilakukan dengan teknik CCI, dibandingkan dengan teknik insisi scleral-tunnel 

sebesar 0.074%. Teknik CCI diduga menyebabkan perubahan tekanan intraokular 

sehingga membuat aliran masuk cairan ekstraokular ke dalam bilik mata depan. 

Namun setelah perbaikan teknik insisi dan langkah profilaksis dengan pemberian 

antibiotik intrakameral dapat mengurangi risiko tersebut. Pada prinsipnya, 

konstruksi luka yang kedap dan tidak bocor, untuk apapun teknik operasi yang 

dilakukan, itulah yang lebih berperan dalam menurunkan potensi terjadinya influks 

mikroorganisme ke bilik mata depan yang menyebabkan endoftalmitis. 1,2,6,9 
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Pemilihan lensa intraokular (LIO) dengan bahan dasar silikon diduga menjadi 

faktor risiko keadian endoftalmitis dibandingkan dengan LIO berbahan dasar 

PMMA maupun akrilik. Selain itu, haptik LIO berbahan dasar polypropylene lebih 

mudah ditempeli oleh bakteri dibandingkan dengan bahan lainnya. Namun yang 

menjadi faktor risiko yang lebih penting adalah kontak antara LIO dengan 

permukaan luar bola mata saat proses implantasi LIO ke dalam bilik mata depan. 

Implantasi LIO dengan menggunakan injektor dapat menurunkan risiko 

kontaminasi tersebut.1,2,6 

Beberapa contoh komplikasi durante operasi yang dapat menyebakan risiko 

terjadinya endoftalmitis antara lain : ruptur kapsul posterior (menyebabkan 

peningkatan risiko 10 kali lipat), adanya kehilangan vitreus, waktu operasi yang 

memanjang, serta operator yang kurang berpengalaman. Selain itu faktor internal 

dari pasien sendiri yang berpengaruh adalah : usia yang lanjut, kondisi 

imunodefisiensi, dan kondisi penyakit adneksa okular yang sudah ada sebelumnya, 

seperti blefaritis atau obstruksi duktus nasolakrimal. Kondisi kelainan adneksa ini 

harus ditangani terlebih dahulu dengan terapi antibiotik yang tepat sebelum 

menjalani tindakan operasi katarak.1,2,6 

 

2.3 Prevensi Endoftalmitis Pascaoperasi Katarak 

Preffered Practice Guidelines dari American Academy of Ophthalmology 

tahun 2016 menyampaikan sejumlah strategi untuk tindakan profilaksis di 

antaranya pemberian antibiotik topikal praoperatif, aplikasi PVI (povidone iodine) 

5% pada cul- de-sac konjungtiva, aplikasi PVI 10% pada permukaan kulit 

periokular, draping tepi kelopak mata secara steril, penambahan antibiotik ke dalam 

larutan irigasi, pemberian antibiotik intrakameral pada akhir operasi, injeksi 

antibiotik subkonjungtiva, dan antibiotik topikal pascaoperasi.2,6 

 

2.3.1  Antibiotik Topikal Perioperatif  

Pertimbangan pemberian antibiotik topikal perioperatif diantaranya untuk 

mensterilkan permukaan okular dan mencapai konsentrasi terapeutik intraokular. 

Fluorokuinolon merupakan golongan antibiotik yang paling populer digunakan 
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karena cakupan spektrum luas yang dimiliki, penetrasi yang baik ke dalam bilik 

mata depan, dengan reaksi sampingan yang minimal. Studi ESCRS 

menggambarkan pemakaian levofloksasin hingga saat ini sebagai pilihan. Seiring 

perkembangan fluorokuinolon, saat ini moksifloksasin yang merupakan generasi 

keempat lebih diminati karena memiliki potensi yang lebih besar daripada gram 

positif dengan spektrum yang lebih luas, kemampuan penetrasi okular yang baik, 

dan tanpa bahan pengawet. 1,2,7,11 

Berdasarkan survey ASCRS (American Society of Cataract and Refractive 

Surgery) yang dilakukan pada tahun 2014 terhadap anggotanya, didapatkan 85% 

anggota ASCRS memberikan antibiotik topikal praoperatif, 48% diantaranya 

memberikan 3 hari sebelum operasi, 32% memberikan 1 hari sebelum operasi, dan 

20% sisanya memberikan pada hari operasi. Moksifloksasin 0,5% topikal mencapai 

konsentrasi akuos yang signifikan dibandingkan konsentrasi inhibisi minimum bagi 

Staphylococcus epidermidis dan menunjukkan penurunan flora normal setelah 

aplikasi 4 kali setiap 15 menit selama 2 jam sebelum operasi dibandingkan 4 kali 1 

hari sebelumnya dengan tetes tambahan 2 jam sebelum operasi. 1,11 

Masih berdasarkan survey ASCRS tahun 2014, didapatkan hampir seluruh 

anggota ASCRS (97%) memberikan antibiotik topikal postoperatif, 72% 

diantaranya memberikan selama 1 minggu, 21% memberikan selama beberapa 

minggu tanpa tapering-off, dan 7% sisanya memberikan selama beberapa minggu 

dengan tapering-off.1,11 

 

2.3.2 Antiseptik dengan Povidone Iodine (PVI)  

Aplikasi PVI 5% pada cul- de-sac konjungtiva dan aplikasi PVI 10% pada 

permukaan kulit periokular selama minimal 3 menit pada tahap preoperatif 

merupakan tahap yang sangat dianjurkan dan sudah menjadi prosedur 

terstandardisasi untuk mengurangi risiko terjadinya endoftalmitis akut 

pascaoperasi. Aplikasi PVI praoperatif dapat menurunkan jumlah flora normal 

permukaan mata sampai sebanyak 90%. Bila terdapat kontraindikasi PVI maka 

dapat digunakan larutan chlorhexidine 0.05%. Keunggulan dari penggunaan PVI 

adalah ketersediaannya yang mudah didapatkan sehingga dapat diaplikasikan di 
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daerah manapun di seluruh dunia. Selain itu keunggulan utama PVI yaitu belum 

pernah dilaporkan adanya resistensi bakteri terhadap PVI sampai saat ini. Berikut 

langkah-langkah tahap persiapan praoperatif yang dianjurkan1,6,7 : 

 Persiapan ruangan operasi, perlengkapan operator (gaun, sarung tangan), dan 

instrumen operasi yang steril  

 Aplikasi PVI 5% pada cul- de-sac konjungtiva dan permukaan kornea 

 Aplikasi PVI 10% pada permukaan kulit periokular 

 Drape mata pada bagian tepi kelopak mata (pengguntingan bulu mata tidak 

dianjurkan)1,6,7 

 

2.3.3 Antibiotik Intrakameral  

Beberapa studi terakhir mengungkapkan bahwa injeksi antibotik intrakameral 

pada akhir operasi katarak merupakan langkah yang efektif untuk mencegah 

endoftalmitis pascaoperasi katarak. Berdasarkan studi oleh Rodriguez et al pada 

tahun 2010 yang dilakukan terhadap 12.868 pasien, dilaporkan penurunan kejadian 

endoftalmitis pascaoperasi dari 0.59% menjadi 0.039% setelah penambahan injeksi 

antibiotik cefuroxime intrakameral. Lalu selama periode tahun 2005-2012 

didapatkan penurunan angka endoftalmitis pascaoperasi sebesar 15 kali lipat setelah 

penambahan cefuroxime intrakameral dengan dosis 1mg. Dan studi yang dilakukan 

oleh Swedish National Cataract Register pada tahun 2013 melaporkan insidensi 

endoftalmitis pascaoperasi hanya sebesar 0.029% pada 464.996 operasi katarak 

dalam kurun waktu 6 tahun, dimana penggunaan injeksi antibiotik intrakameral 

pada akhir operasi katarak sudah menjadi prosedur standar yang dilakukan di 

negara Swedia.1,6,9,10 

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh ACSRS terhadap anggotanya pada 

tahun 2007 dan 2014, saat dibandingkan terdapat peningkatan persentase 

penggunaan antibiotik intrakameral, yaitu sebanyak 14% pada tahun 2007 menjadi 

36% di tahun 2014. Penggunaan antibiotik intrakameral ini dibagi menjadi 2 

metode, yaitu injeksi antibiotik langsung ke bilik mata depan yang dilakukan oleh 

(84% anggota) dan campuran antibiotik dalam larutan irigasi (16% anggota). 
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Sebagian besar antibiotik yang digunakan adalah moxifloxacin, vankomisin, dan 

cefuroxime. 1,2,11 

Sebanyak 67% responden anggota ASCRS menyatakan mereka setuju bahwa 

injeksi antibiotik intrakameral sangat penting untuk pencegahan risiko 

endoftalmitis pascaoperasi. Sedangkan alasan umum dari kelompok yang tidak 

menggunakan injeksi intrakameral adalah keengganan karena risiko error saat 

mencampur antibiotik intrakameral yang bisa menimbulkan reaksi ke arah TASS. 

Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya sediaan antibiotik yang khusus untuk 

administrasi secara intrakameral. Dari kelompok responden yang memberikan 

antibiotik intrakameral, 94% (487/520) melaporkan tidak mengalami komplikasi 

atau reaksi sampingan, sedangkan 6% (33/520) melaporkan pernah mengalami 

komplikasi, yaitu reaksi TASS (24/33), kerusakan endotel kornea (10/33), infeksi 

(3/33), dan lainnya (5/55). Walaupun demikian sebanyak 69% responden 

menyatakan akan mengadopsi penggunaan injeksi antibiotik intrakameral apabila 

sudah terdapat sediaan antibiotik khusus intrakameral yang sudah disetujui oleh 

FDA.11 

Salah satu sediaan yang sudah tersedia di pasaran adalah injeksi cefuroxime 

intrakameral (Aprokam) dalam bentuk serbuk 50 mg yang nantinya ditambahkan 

dengan pelarut saline 5 ml. Dosis yang disarankan adalah injeksi cefuroxime 

1mg/0.1ml ke dalam bilik mata depan pada akhir operasi katarak. Konsentrasi ini 

dianggap efektif untuk mencapai konsentrasi tinggi intraokular dengan cepat untuk 

mengeliminasi patogen yang dapat masuk ke intraokular selama operasi katarak. 

Studi ESCRS tahun 2007 dengan 16.603 pasien, memberikan hasil injeksi 1 mg 

cefuroxime pada 0,1 ml larutan NaCl fisiologis secara intrakameral ditemukan 

dapat menurunkan angka kejadian endoftalmtis pasca operasi sebesar 5 kali lipat 

dibandingkan dengan grup yang hanya diberikan levofloksasin topikal preoperatif. 

Aprokam sudah disetujui oleh European Medicines Agency / EMA (ekuivalen 

dengan FDA di Amerika Serikat) pada tahun 2012 dan saat ini tersedia di 16 negara 

Eropa.1,6,11,15 
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2.4    Endoftalmitis Akut Pascaoperasi  

Saat ini, masih menjadi diskusi manakah yang harus dilakukan antara vitreus 

tap menggunakan jarum atau vitrektor atau perlukah dilakukan vitrektomi. Panduan 

ESCRS merekomendasikan tindakan vitrektomi sebagai fungsi diagnostik dan 

terapeutik sebagai baku emas pada sebagian besar kasus. Dahulu, studi EVS 

(Endophthalmitis Vitrectomy Study) pada tahun 1995 merekomendasikan untuk 

melakukan vitrektomi hanya pada kasus dengan tajam penglihatan LP / persepsi 

cahaya. Namun, seiring perkembangan teknik vitrektomi, sejumlah studi terakhir 

yang menunjukkan perbaikan tajam penglihatan dengan penggunaan vitrektomi 

lengkap pada kasus endoftalmitis pascaoperasi, termasuk untuk kelompok tajam 

penglihatan lebih baik dari persepsi cahaya (sebanyak 91% ≥ 20/40 pada studi 

ESCRS, vs 53% pada studi EVS). Salah satu studi yang mengembangkan 

penggunaan vitrektomi tersebut adalah Complete and Early Vitrectomy for 

Endophthalmitis (CEVE). Studi ini memaparkan bahwa CEVE pada kasus 

endoftalmitis akut pascaoperasi merupakan pendekatan yang lebih superior 

dibandingkan pendekatan yang dilakukan oleh studi EVS. 1,5,14 

Sedangkan sebagian klinisi memilih melakukan viterus tap, dengan 

pertimbangan menghindari keperluan persiapan kamar operasi dan peralatan yang 

canggih, demi pemberian antibiotik intravitreal yang segera pada kasus 

endoftalmitis akut pascaoperasi, namun secara hasil tajam penglihatan memberikan 

hasil yang mirip dengan studi EVS (51.6% ≥ 20/40). Namun hasil ini tidak dapat 

dikomparasi secara langsung karena terdapat beberapa perbedaan pembanding 

antara studi-studi tersebut. 1,5,13 

Prosedur ini bisa dilakukan dalam anestesi peribulbar, retrobulbar, ataupun 

narkose umum. Tidak disarankan penggunaan anestesi topikal karena rasa nyeri 

yang hebat serta ketidakkooperatifan dari pasien. Apabila tidak tersedia ahli 

vitreoretina, untuk mencegah keterlambatan, sebaiknya dilakukan biopsi vitreus 

disertai injeksi antibiotik intravitreal tanpa vitrektomi. Aspirasi menggunakan 

jarum sering kali tidak berhasil, maka dapat dilakukan menggunakan vitrektor 

portable. Setelah pengambilan sampel, dilakukan injeksi antibiotik dan 

kortikosteroid intravitreal melalui sklerotomi menggunakan transkonjungtival 
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gauge kecil sehingga tidak diperlukan penjahitan luka. Kemampuan melakukan 

biopsi dan injeksi intravitreal sebaiknya dimiliki oleh setiap operator bedah katarak 

serta residen yang bertugas. Pasien harus dievaluasi ulang setelah 6 jam pasca 

pengambilan sampel dan pemberian antibiotik, atau 12 jam pada kasus yang 

dilakukan vitrektomi. Antibiotik topikal fortifikasi, steroid dan midriatik (atropin) 

diberikan segera setelah tindakan. Pupil didilatasi pada akhir prosedur untuk 

menghindari terbentuknya sinekia permanen menggunakan atropin serta 

siklopentolat. Antibiotik subkonjungtival dianggap tidak memberikan manfaat 

tambahan pada kasus ini. Tingginya angka efektivitas dan keamanan obat 

vancomisin (1mg) dan ceftazidim (2mg) intravitreal menjadikan mereka sebagai 

terapi antibiotik empiris lini pertama dalam penanganan endoftalmitis akut. 

Gentamisin relatif dihindari karena toksisitasnya terhadap makula, bahkan 

aminoglikosida lain seperti amikasin dan tobramisin dilaporkan memiliki toksisitas 

retina dan sebaiknya dihindari untuk injeksi intravitreal. Perlu dipertimbangkan 

pengurangan dosis (hampir sekitar 50%) apabila dilakukan juga vitrektomi lengkap. 

Penting untuk menggunakan jarum yang berbeda bagi masing-masing obat injeksi 

untuk menghindari kemungkinan terbentuknya presipitat yang dapat menyebabkan 

inaktivasi atau degradasi struktur kimia obat tersebut. Semakin tinggi konsentrasi 

larutan tersebut, semakin besar kecenderungannya untuk membentuk presipitat saat 

dicampur. 1,2,6,15 

 

III. Simpulan 

Endoftalmitis akut pascaoperasi katarak merupakan komplikasi serius yang 

berpotensi mengakibatkan gangguan penglihatan yang berat dan ireversibel. 

Pencegahan terjadinya endoftalmitis meliputi persiapan praoperatif, intraoperatif, 

dan dan pascaoperatif. Penggunaan povidone iodine (PVI) 5-10% preoperatif pada 

konjungtiva dan periokular terbukti berperan besar dalam mengeradikasi 

mikroorganisme di permukaan okular sehingga aplikasinya sebaiknya menjadi 

prosedur standar. Dari sejumlah studi terakhir yang mengevaluasi pemberian 

antibiotik intrakameral, penggunaanya sangat disarankan dan terbukti efektif dalam 

pencegahan kejadian endoftalmitis akut pascaoperasi, salah satunya adalah 
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penggunaan antibiotik cefuroxime 1mg/0.1ml intrakameral. Penatalaksanaan 

endoftalmitis akut pascaoperasi membutuhkan penilaian yang cepat dan tepat. 

Pasien yang dicurigai mengalami endoftalmitis perlu dikonsulkan kepada ahli 

vitreoretina untuk penatalaksanaan lebih lanjut, namun apabila belum 

memungkinkan dapat dilakukan vitreus tap dan injeksi antibiotika intravitreal. 

Studi terbaru merekomendasikan tindakan vitrektomi komplit dengan pemeriksaan 

vitreus tap.
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