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Tatalaksana Katarak Traumatika dengan Open globe Injury pada Anak 

 

Abstract 

Introduction 

Pediatric traumatic cataract is one of the leading cause of monocular blindness in children. 

The management of pediatric traumatic cataract is challenging and further complicated by 

growth of the affected eyes and the risk of amblyopia.The most controversial issues in such 

cases are the timing of cataract removal and IOL implantation. 

Purpose: to report the management of pediatric traumatic cataract with open globe injury. 

Case report 

Thirteen-years old boy came with chief complaints his left eye was punctured by tip of a 

pencil. His left eye visual acuity at present was 1/300. There was 5-mm paracentrally full-

thickness corneal laceration.The patient underwent two-step surgery. One week after 

repairing of corneal laceration, it revealed anterior capsule rupture and lens materials 

have been introduced into the anterior chamber and touch the corneal endothel.The patient 

underwent aspiration-irigation of the lens material and IOL implantation. Intraoperaively, 

it revealed anterior and posterior capsule rupture. The 3-piece foldable hydrophyillic 

acrylic was implanted in cilliary sulcus. The visual acuity after surgery was 0,4, with mild 

inflammatory response and good IOL position. 

Conclusion  

Two-step procedure has the advantage of performing traumatic cataract surgery in a quiet 

eye, better IOL calculation, and knowing the potential for visual improvement. If the lens 

capsule is ruptured and lens material have been introduced into the anterior chamber, it is 

preferable that lensectomy be performed as an early procedure to prevent inflammation. 
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I. Pendahuluan 

      Trauma okular merupakan penyebab tersering kebutaan monokular yang 

didapat pada anak. Dari seluruh kejadian trauma okular, 35% terjadi pada anak usia 

kurang dari 17 tahun dan 18% terjadi pada anak kurang dari 12 tahun. Trauma 

okular menjadi penyebab 12%-29% kasus katarak unilateral pada anak.1-3 

      Katarak traumatika pada anak yang melibatkan aksis visual membutuhkan 

tindakan operatif karena dapat meningkatkan risiko ambliopia. Risiko terjadinya 

ambliopia, respon inflamasi yang lebih hebat, dan pertumbuhan bola mata (secara 

anatomi dan fisiologi) yang masih aktif  pada anak menyebabkan tatalaksana 

katarak traumatika menjadi tantangan tersendiri. Pada saat ini, masih menjadi 

perdebatan dalam hal waktu yang paling tepat dilakukan operasi katarak 

traumatika, apakah bersamaan dengan operasi perbaikan laserasi pada open globe 

injury atau ditunda saat inflamasi sudah berkurang.4-5  
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       Implantasi lensa intraokular masih banyak direkomendasikan sampai saat ini 

untuk rehabilitasi visual setelah operasi katarak traumatika pada anak. Namun, 

adanya kesulitan untuk mendapatkan kalkulasi LIO yang akurat dan menentukan 

waktu paling optimal untuk implantasi LIO menjadi tantangan dalam melakukan 

rehabilitasi visual pada pasien anak dengan katarak traumatika.4-6   

      Pada laporan kasus ini bertujuan untuk memaparkan tatalaksana pada kasus 

katarak traumatika yang disertai dengan open globe injury pada anak.  

     

II.  Laporan Kasus 

      Pasien anak laki-laki usia 13 tahun datang ke IGD Rumah Sakit Mata Cicendo 

tanggal 8 Desember 2018 dengan keluhan mata kiri tercolok ujung pensil ketika 

sedang bermain dengan adiknya 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Penglihatan 

mata kiri mendadak buram. Menurut pasien, mata tidak mengeluarkan darah. 

Riwayat kacamata dan riwayat pengobatan sebelumnya disangkal. Pasien 

merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Riwayat persalinan normal, cukup bulan. 

Riwayat imunisasi lengkap. 

      Pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus mata kanan (VOD) 1,0, visus 

mata kiri (VOS) 1/300. Tekanan intraocular (TIO) mata kanan 15 mmHg dan mata 

kiri 9 mmHg. Pada pemeriksaan segmen posterior mata kanan dalam batas normal, 

pada mata kiri didapatkan vulnus laceratum kornea dengan ukuran ± 5 mm, letak 

parasentral, seidel test positif, kamera okuli anterior Van Herick (VH) gr I, flare/cell 

+4/+4, pupil ireguler, reflek cahaya ↓/↓, reverse RAPD negatif, lensa keruh dengan 

kecurigaan subluksasi ke anterior (gambar 2.1). Ultrasonography (USG) mata kiri 

menunjukkan segmen posterior dalam batas normal (gambar 2.2). Pasien 

didiagnosis dengan open globe injury tipe B, grade D, pupil B, zona I OS + katarak 

traumatika OS. Pasien direncanakan untuk dilakukan tindakan eksplor vulnus 

laceratum kornea + hechting primer kornea + aspirasi-irigasi massa lensa + 

pembentukan COA dalam narkose umum.  
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     Gambar 2.1. Vulnus laceratum kornea dengan ukuran ± 5 mm, letak parasentral. Tampak 

lensa keruh, namun tidak terlihat adanya ruptur kapsul anterior. 

 

 

                                          
                     Gambar 2.2 USG mata kiri didapatkan segmen posterior dalam batas normal 

 

      Pada intraoperasi dilakukan penjahitan kornea dengan benang nylon 10.0 

sebanyak 5 jahitan. Pada pemeriksaan intraoperasi, didapatkan lensa keruh, tidak 

ditemukan adanya subluksasi lensa, namun dicurigai adanya ruptur kapsul anterior 

di regio inferonasal. Pada saat itu, massa lensa tidak tampak di kamera okuli 

anterior sehingga diputuskan tidak dilakukan aspirasi-irigasi lensa. Pasien 

diberikan terapi post operasi levofloxacin tetes mata 6x1 gtt OS, prednisolone asetat 

tetes mata 8x1 gtt OS, homatropine 2% 3x1 gtt OS, cefadroxil 2x500 mg po, 

paracetamol 3x500 mg po. 

      Pada pemeriksaan 1 hari post operasi, didapatkan VOS 1/300, hechting kornea 

intak, COA terbentuk dengan udara, f/s +2/+2, lensa keruh dengan kecurigaan 

ruptur kapsul anterior di inferonasal. Terapi post operasi dilanjutkan. 
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      Pada pemeriksaan 1 minggu post operasi, didapatkan VOS 1/300, TIO OD 18 

mmHg, OS 15 mmHg, edema kornea dengan hechting intak, VH gr II-III, f/s +2/+2, 

massa lensa terdapat di bilik mata depan dan menyentuh endotel kornea, lensa keruh 

dan terdapat ruptur kapsul anterior (gambar 2.3). Pasien direncanakan untuk 

dilakukan tindakan aspirasi-irigasi massa lensa ± vitrektomi anterior + implantasi 

lensa intraokular (LIO) OS dalam narkose umum. Pasien dilakukan pemeriksaan 

biometri dan keratometri mata kanan didapatkan panjang aksial 23,48 mm, dengan 

K1 41,00D, K2 42,00 D; pada mata kiri didapatkan panjang aksial 23,16 mm 

dengan K1 39,50 D, K2 43,00 D, diameter kornea 11,5 mm, target refraksi yang 

diinginkan adalah +0,32 D dan LIO yang digunakan adalah power +23,5 D. 

                        

Gambar 2.3 Pemeriksaan oftalmologis 1 minggu post operasi, didapatkan ruptur kapsul 

anterior lensa, massa lensa terdapat di bilik mata depan dan menyentuh 

endotel kornea. 

 

        Tindakan operasi dilakukan pada tanggal 26 Desember 2018. Temuan 

intraoperasi pada mata kiri menunjukkan adanya massa lensa terdapat di bilik mata 

depan dengan rupture kapsul anterior di inferonasal (gambar 2.4). Prosedur operasi 

yang dilakukan dimulai dengan melakukan insisi di jam 12. Dilakukan aspirasi 

irigasi masa lensa dengan kanula simcoe. Tidak dilakukan tindakan capsulorhexis 

karena sudah terjadi rupture kapsul anterior. Setelah massa lensa dibersihkan, 

ditemukan adanya ruptur kapsul posterior yang diduga sudah terjadi sebelum 

tindakan operasi ini (gambar 2.5). Tindakan dilanjutkan dengan vitrektomi anterior 

dengan  mesin vitrector. Lensa intraokular three-piece foldable hydrophobic arcylic 

dengan panjang 12,5 mm, dan diameter optik 6 mm dipasang di sulkus siliaris 

(gambar 2.6). Luka insisi dijahit dengan benang nylon 10.0. 
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Gambar 2.4. Massa lensa terdapat di bilik mata depan dan terdapat ruptur kapsul anterior. 

      

                               

                   Gambar 2.5. Ruptur kapsul posterior yang ditemukan intraoperasi. 

 

     Pada pemeriksaan 1 hari kemudian didapatkan VOS 3/60, TIO ODS 15 mmHg,  

edema kornea, hechting kornea intak, VH gr III, f/s +4/+4 dengan udara, LIO 

posterior sentral.Pada pemeriksaan 1 minggu kemudian didapatkan VOS 0,4, 

dengan koreksi C -3,00 X 90 = 0,5, TIO OD 18 mmHg, OS 13 mmHg, hechting 

kornea intak, VH gr III, f/s +1/+1,  LIO posterior sentral (gambar 2.7).  

 

                               

                        Gambar 2.6. Lensa intraocular diimplantasikan di sulkus siliaris 
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Gambar 2.7 Pemeriksaan post operasi aspirasi irigasi massa lensa dan implantasi LIO.   

Posisi lensa intraokular posterior tampak sentral.  

  

III. Diskusi 

       Open globe injury merupakan keadaan gawat darurat pada trauma okular dan 

membutuhkan tatalaksana yang tepat dalam 24 jam pertama. Open globe injury 

yang terjadi pada anak biasanya memiliki klinis yang lebih berat, berhubungan 

dengan komplikasi dan prosedur operasi yang lebih banyak, waktu rawat inap yang 

lebih lama serta prognosis visual yang lebih buruk. Tujuan utama tindakan operatif 

pada open globe injury adalah untuk menutup luka, melakukan reposisi jaringan 

intraokular yang prolaps, ekstraksi benda asing intraokular, dan mencegah 

komplikasi lebih lanjut.7-9  

       Pasien ini mengalami open globe injury berupa vulnus penetratum kornea yang 

disertai dengan prolaps iris, kemudian dilakukan tindakan hechting kornea dan 

reposisi iris dalam 24 jam setelah kejadian. Hasil operasi menunjukkan luka kornea 

yang kedap dan tidak menunjukkan adanya komplikasi berupa endoftalmitis atau 

kelainan segmen posterior. 

       Katarak traumatika akibat sekunder dari laserasi kornea adalah penyebab 

paling sering penurunan visus pada anak. Penatalaksaan katarak traumatika yang 

disertai dengan open globe injury masih menimbulkan perdebatan baik perihal 

waktu maupun tahapan prosedur yang paling tepat dilakukan. One-step surgery 

yaitu ekstraksi katarak dilakukan bersamaan dengan operasi penjahitan laserasi 

pada open globe injury. One-step surgery memiliki kelebihan yaitu dapat 
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mengurangi beban biaya dan waktu serta diharapkan rehabilitasi visual dapat 

dilakukan lebih dini. Namun, one-step surgery dapat menimbulkan reaksi inflamasi 

yang lebih hebat paska operasi. Pertimbangan untuk dilakukan one-step surgery 

bila terdapat rupture kapsul anterior yang menyebabkan massa lensa keluar ke bilik 

mata depan. Adanya massa lensa di bilik mata depan dapat menyebabkan lens-

induced uveitis dan glaukoma. Two-step surgery  dilakukan pada saat keadaan mata 

lebih “tenang”, dapat melakukan kalkulasi LIO lebih akurat setelah tindakan 

pelepasan benang, dapat mengetahui potensi perbaikan visus setelah tindakan 

operasi dengan mengevaluasi adanya keterlibatan struktur mata lainnya (ruptur 

kapsul posterior, perdarahan vitreous, dan ablasio retina) menggunakan USG dan 

membiarkan luka sembuh pada operasi tahap pertama. Belum ada konsensus yang 

menentukan kapan interval waktu terbaik antara tindakan tahap pertama dan kedua 

dilakukan. Beberapa studi menyatakan interval 3-6 minggu sudah cukup untuk 

membuat inflamasi intraokular berkurang dan sudah terbentuk penyembuhan 

laserasi kornea. Wilson E, et al, menyatakan operasi katarak tidak perlu dilakukan 

saat operasi tahap pertama bahkan walaupun terjadi ruptur kapsul anterior lensa. 

Dia menunda tindakan operasi katarak dan implantasi LIO ketika respon inflamasi 

berkurang dengan terapi steroid. Pada penelitiannya, walaupun pada 43,4% pasien 

mengalami ruptur kapsul anterior, operasi katarak tetap ditunda hingga 2 hari-6 

bulan (rata-rata 20 hari).4-6,10,11   

      Pada pasien ini dilakukan two-step surgery dengan pertimbangan ekstraksi 

katarak dapat dilakukan ketika keadaan mata sudah lebih tenang, selain itu 

pengukuran LIO dapat lebih akurat. Sen P., dkk menyatakan bahwa kesulitan dalam 

kalkulasi LIO bila dilakukan pada one-step surgery adalah adanya keadaan hipotoni 

dan laserasi kornea. Pada keadaan intraoperasi pertama ditemukan adanya ruptur 

kapsul anterior, namun tidak ada massa lensa yang keluar ke bilik mata 

depan.sehingga diputuskan untuk tidak dilakukan aspirasi-irigasi lensa saat itu. Saat 

kontrol 1 minggu post operasi, massa lensa keluar ke bilik mata depan, inflamasi 

intraokular tidak terlalu hebat, namun massa lensa menyentuh endotel kornea. Oleh 

karena itu, diputuskan untuk dilakukan tindakan aspirasi-irigasi massa lensa karena 
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massa lensa yang menyentuh endotel kornea dapat menyebabkan kerusakan endotel 

kornea lebih lanjut.  

     Implantasi LIO menjadi pilihan utama untuk koreksi optik pada anak-anak yang 

menjalani operasi katarak. Di negara berkembang, pertimbangan penggunaan lensa 

kontak setelah esktraksi lensa jarang digunakan, karena adanya kesulitan biaya 

penggantian lensa kontak, risiko infeksi, dan tingkat kepatuhan yang buruk. Hal 

lain yang perlu dipertimbangkan adalah waktu yang paling tepat untuk implantasi 

LIO. Ada yang memilih ekstraksi lensa sekaligus dengan implantasi LIO dan ada 

yang membiarkan afakia yang kemudian direncakan untuk implantasi LIO 

sekunder. Implantasi LIO primer penting dilakukan pada anak dengan usia yang 

rentan terjadi ambliopia. Implantasi LIO primer dapat meingkatkan inflamasi post 

operasi Chuang dkk menyatakan 56,7% pasien mencapai visus terbaik 20/40 

setelah dilakukan implantasi LIO. Mereka mengatakan bahwa implantasi LIO 

sekunder memberikan keuntungan dengan pengukuran biometri pada mata yang 

akan dioperasi, bukan dengan menggunakan ukuran biometri dari mata sebelahnya. 

Tujuh puluh enam persen pasien, yang menggunakan biometri dari mata yang 

dioperasi, mempunyai post-operative refractive error hanya dalam 1 dioptri dari 

target; dibandingkan dengan hanya 60% yang mencapai target bila menggunakan 

biometri dari mata sebelahnya.6,12,13 

       Implantasi IOL juga perlu dipertimbangkan terkait usia pasien. Belum ada 

konsensus yang disepakati mengenai batas usia minimum yang dapat dilakukan 

implantasi IOL. Beberapa studi menunjukkan, bila usia pasien kurang dari 2 tahun 

dapat dipertimbangkan untuk dibiarkan afakia kemudian dikoreksi dengan 

kacamata atau lensa kontak.9,12,13 

      Pada pasien ini dilakukan implantasi LIO bersamaan dengan tindakan aspirasi 

irigasi massa lensa. Pengukuran biometri pun dilakukan pada mata kiri (mata yang 

dioperasi).  

      Implantasi LIO di dalam kantong kapsul sebenarnya merupakan strategi yang 

paling ideal karena memberikan kestabilan posisi LIO yang baik. Namun, 

ditemukan adanya ruptur kapsul posterior yang cukup besar, sehingga tidak 

dimungkinkan untuk dilakukan implantasi di dalam kantung lensa. Ukuran 
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diameter optik LIO yang besar dapat menjaga kestabilan LIO. Diameter optik LIO 

yang akan dipasangkan di sulkus sebaiknya berukuran 6 mm. Bahan LIO yang 

dapat diimplantasi pada pasien dengan katarak traumatika adalah 

polymethylmetacrylate (PMMA),  Acrylic baik hydrophobic maupun hydrophilic, 

atau heparin coated.  Pasien ini dipasangkan LIO three-piece foldable dengan 

panjang 12,5 mm dan diameter optik 6 mm, dengan bahan hydrophobic acrylic. 

Hasil 1 minggu post operasi memberikan hasil yang baik, dengan VOS 0,4, reaksi 

peradangan yang ringan (dengan pengobatan steroid tetes mata) dan posisi LIO 

sentral di bilik mata belakang.14-17 

       Insidensi kejadian opasifikasi aksis visual pada katarak traumatika anak 

berkisar antara 21-100%. Posterior capsule opacification (PCO) akibat 

terbentuknya membran disebabkan peradangan paska operasi yang hebat pada 

anak. Angka kejadian opasifikasi aksis visual lebih tinggi pada pasien yang tidak 

dilakukan yang tidak dilakukan kapsulotomi posterior primer (PPC). Gogate dkk. 

menyatakan bahwa terdapat perbedaan tajam penglihatan yang signifikan antara 

pasien yang dilakukan PPC dan yang tidak ketika tindakan operasi katarak 

traumatika pada anak. Beberapa penelitian menyarankan untuk dilakukan PPC pada 

anak usia dibawah 5 tahun yang tidak kooperatif untuk dilakukan laser Nd Yag. 

Pada pasien ini ditemukan adanya ruptur kapsul posterior tepat di aksis visual 

sehingga tidak diperlukan tindakan PPC.18,19 

      Katarak traumatika pada anak mempunyai prognosis yang lebih baik 

dibandingkan katarak kongenital unilateral. Ketajaman visus post operasi 

bergantung pada usia anak saat terjadinya trauma, onset dan durasi terjadinya 

katarak dan adanya komplikasi okular lain. Kejadian trauma biasanya terjadi pada 

anak berusia lebih dari dekade pertama kehidupan, dimana insiden terjadinya 

ambliopia lebih rendah. Pasien ini berusia 13 tahun, katarak terjadi langsung setelah 

terjadinya trauma dan pasien langsung berobat 1 hari setelah terjadinya trauma 

sehingga kemungkinan terjadinya ambliopia kecil pada pasien ini. 

      Prognosis quo ad functionam pada pasien ini dubia ad bonam. Perhitungan 

Ocular Trauma Score pasien ini 70 yang berarti mempunyai kemungkinan sebesar 

44% untuk mendapatkan visus ≥ 20/40 dalam 6 bulan paska trauma. Setelah 
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dilakukan tindakan aspirasi-irigasi massa lensa dan implantasi LIO, visus mata kiri 

0,4 dan setelah dikoreksi maksimal VOS 0,5. 

 

IV. Simpulan 

     Kelebihan dilakukan two-step surgery pada kasus open globe injury yaitu 

operasi dilakukan saat keadaan mata lebih tenang, sehingga visualisasi intraoperasi 

katarak lebih baik dan komplikasi intraoperasi lebih rendah. Bila terjadi ruptur 

kapsul anterior dan terdapat massa lensa yang menyentuh endotel, operasi harus 

segera dilakukan untuk mencegah kerusakan endotel kornea lebih lanjut.  

      Power LIO dapat lebih akurat bila berdasarkan hasil pengukuran biometri mata 

yang akan dioperasi. Oleh karena itu, implantasi LIO lebih baik dilakukan pada 

operaso tahap kedua. Implantasi LIO pada sulkus siliaris dilakukan bila pada 

katarak traumatika ditemukan adanya ruptur kapsul posterior yang cukup luas.  
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