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TATA LAKSANA KOMPLIKASI KEKERUHAN AKSIS VISUAL PASCA 

OPERASI KATARAK ANAK 

 

 

  
ABSTRACT 

Background  

The management of post-operative complications after pediatric cataracts surgery is very 

important and more complex than the management in adults. Opacification of a visual axis 

is a major complication of pediatric cataract surgery.  The inflammatory response to 

surgical in children are usually severe and can cause another opacification.  

Purpose  

to report a management of approach in patient with post-operative complications after 

pediatric cataracts surgery  

Case Report  

A 10month -old boy came to Cicendo Eye Hospital with history of cataract surgery on both 

eyes. There were nystagmus in this patient. Anterior segment examination on both eyes 

were reveal pupillary membrane and posterior synechie. Patient was diagnosed with 

afakia ODS+ microcornea ODS + microftalmia ODS + global delayed development 

et causa suspect congenital cytomegalovirus infection. Patient had surgery to clear the 

visual axis. 

Conclusion 

Patients post cataract surgery should be evaluated periodically to monitor the development 

and complications that may arise. A clear visual axis must be maintained to allow vision 

to develop and to avoid amblyopia. 
Keywords  

Pediatric cataract surgery, visual axis opacification, pupillary membrane. 

 

 I.Pendahuluan 

     Prevalensi katarak pada anak dilaporkan sebesar 1-15 orang per 10.000 anak, di 

negara berkembang prevalensinya bervariasi antara 7.4% - 15.5 %.  Pada anak-anak 

dengan katarak yang menghalangi aksis visual, intervensi bedah dibutuhkan sebagai 

tata laksana untuk mencegah terjadinya ambliopia deprivatif, terutama pada masa awal 

perkembangan penglihatan, namun tindakan bedah ini sendiri bukan akhir dari 

manajemen terapi pada anak dengan katarak, melainkan awal dari perjalanan 

perkembangan penglihatan anak tersebut. Memulihkan penglihatan pada satu anak 

dianalogikan sama dengan memulihkan penglihatan pada 10 orang dewasa. 1,2,3,4 
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   Mata anak-anak berbeda dari mata orang dewasa, mata anak berukuran lebih kecil 

saat lahir dan terus terjadi perubahan panjang aksial dan kelengkungan kornea seiring 

bertambahnya usia anak. Mata anak memiliki sklera yang tipis dan lunak, kapsul lensa 

yang lebih elastis dan resiko inflamasi yang lebih hebat sebagai respons pasca tindakan 

operasi dibanding orang dewasa. Seorang anak memiliki rentang hidup yang lebih 

panjang setelah operasi katarak namun dengan adanya resiko terjadinya kehilangan 

penglihatan yang menetap akibat ambliopia, maka mempertahankan visual aksis yang 

jernih pasca operasi katarak sangat penting untuk menghasilkan penglihatan yang 

baik.2,4,5 

     Kontrol rutin pasca operasi dan pemberian obat yang teratur sangat penting untuk 

memperoleh hasil yang baik pada semua tindakan operasi. Pada operasi katarak anak, 

ada hal-hal khusus yang membuat perawatan pasca operasi menjadi lebih penting lagi, 

anak terutama bayi belum mampu mengekspresikan keluhannya dan masih bergantung 

pada orang tua atau pengasuh dalam pemberian obat-obatan, selain itu pemeriksaan 

oftalmologi seperti pemeriksaan tajam penglihatan, tekanan intraokular bahkan segmen 

anterior dengan slit lamp dapat menjadi hal yang sulit. Komplikasi pasca operasi seperti 

peradangan, pembentukan sinekia, glaukoma, kekeruhan kapsul posterior dan 

pembentukan membran lebih sering ditemui dalam operasi katarak anak. Manajemen 

pasca operasi katarak pada anak sangat penting sehingga apabila terjadi komplikasi 

yang mempengaruhi tujuan utama dari tindakan operasi dapat segera diketahui. 

Laporan kasus ini akan membahas mengenai tata laksana kekeruhan aksis visual pasca 

operasi katarak pada anak. 4,6 

 

II. Laporan Kasus 

     Pasien anak laki-laki berusia 10 bulan dibawa oleh kedua orang tuanya ke poliklinik 

pediatrik oftalmologi Rumah Sakit Mata Cicendo (RSMC) tanggal 6 Februari 2019 

dengan keluhan utama terdapat putih-putih di kedua mata. Pasien sebelumnya sudah 

berobat ke RS di Pekanbaru dengan riwayat muncul putih-putih di kedua mata sejak 

usia 4 bulan dan sudah dilakukan operasi sebanyak 3 kali. Operasi pertama saat pasien 
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berusia 5 bulan pada September 2018 yaitu operasi katarak mata kanan, operasi kedua 

Oktober 2018 yaitu operasi katarak mata kiri, sekitar satu bulan setelah operasi muncul 

putih-putih lagi di mata kiri pasien kemudian dilakukan operasi mata kiri yang kedua 

pada Desember 2018, setelah operasi pasien belum diberikan kacamata. Obat yang 

digunakan sampai saat ini adalah homatropin 2% 4x1 tetes kedua mata. 

     Pasien merupakan anak pertama, riwayat lahir secara seksio pada usia gestasi 39 

minggu. Berat badan lahir pasien 3100 gram dan panjang 51 cm. Selama hamil, ibu 

pasien rutin memeriksakan kehamilannya, namun saat hamil usia 5 minggu, ibu pasien 

mengalami demam. Riwayat tumbuh kembang pasien terdapat keterlambatan, pasien 

mengangkat kepala usia 9 bulan, saat ini belum bisa duduk. Hasil pemeriksaan 

laboratorium TORCH  Ig G CMV positif, saat ini pasien rutin fisioterapi 2x seminggu. 

Pasien sudah diperiksakan untuk pendengaran dan jantung hasilnya dikatakan normal. 

     

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Mata Kanan Pasien Preoperasi 
Sumber: RS.Cicendo 

 

      Pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum baik, kesadaran compos mentis, tanda 

vital dalam batas normal. Status generalis tampak dalam batas normal. Status 

oftalmologis didapatkan tajam penglihatan mata fix and follow the light (-), mata kiri 

fix and follow the light (+), terdapat nistagmus. Gerakan bola mata baik ke segala arah. 

Tekanan intraokular kedua mata palpasi normal. Pemeriksaan segmen anterior pada 

mata kanan didapatkan palpebra dan konjungtiva tenang, kornea jernih, jahitan  intak 

1 buah pada jam 12, diameter kornea + 9mm, bilik mata depan sedang, pupil ireguler, 

terdapat sinekia posterior, membran, lensa sulit dinilai kesan afakia, fundus refleks (-). 
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Pemeriksaan segmen anterior mata kiri, palpebra dan konjungtiva tenang, kornea jernih 

terdapat jahitan 1 buah pada posisi jam 12 dengan diameter kornea +9mm, bilik mata 

depan sedang, pupil ireguler, terdapat sinekia posterior, terdapat membran, lensa sulit 

dinilai kesan afakia, fundus refleks turun.  

     Pemeriksaan USG B-Scan pada kedua mata didapatkan kesan mikroftalmia pada 

kedua mata. Panjang aksial mata kanan +16.12mm dan mata kiri +15.04 mm (Gambar 

2.2). Pasien didiagnosa dengan afakia ODS+ mikrokornea ODS + mikroftalmia ODS+ 

global delayed development et causa suspek infeksi CMV kongenital. Pasien kemudian 

direncanakan untuk dilakukan tindakan sinekiolisis + membranektomi + pupilloplasti 

+ aspirasi irigasi+ vitrektomi anterior OD kemudian OS dalam narkose umum, terapi  

homatropin 2% 3x1 tetes kedua mata dilanjutkan, pasien juga dikonsulkan ke bagian 

Ilmu Kesehatan Anak RS Mata Cicendo. 

 

                            Gambar 2.2 USG pre operasi mata kanan (A) dan kiri (B) 
          Sumber: RS.Cicendo 

 

     Pada tanggal 20 Maret 2019 pasien telah dilakukan tindakan sinekiolisis + 

membranektomi + pupilloplasti + aspirasi irigasi + vitrektomi anterior OD. Diameter 

kornea kanan kiri diukur dengan menggunakan kaliper dan didapatkan panjang 11.5 

mm. Insisi dilakukan pada kornea dengan menggunakan keratom pada jam 1, 

bersebelahan dengan lokasi insisi sebelumnya, kemudian dilakukan sinekiolisis dengan 

menggunakan sinskey hook dilanjutkan pupilloplasti dengan menggunakan gunting 

vannas dan gunting mikro, sisa membran diambil menggunakan sinskey hook 

kemudian dilakukan aspirasi irigasi. Dilakukan vitrektomi anterior pada pasien 
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kemudian daerah insisi dijahit sebanyak 1 jahitan dengan menggunakan benang 

ethylon 10.0. Pasca operasi pasien diberikan terapi levofloxacin tetes mata 6x1 tetes 

mata kanan, prednisolon asetat tetes mata 8x1 tetes mata kanan, dan homatropin 2 % 

3x1 tetes mata kanan.  

Gambar 2.3 Tahapan operasi pada pasien 
Sumber: RS Cicendo 

 

     Pemeriksaan 1 hari pasca operasi didapatkan visus kedua mata fix and follow the 

light, terdapat nistagmus. Pada mata kanan didapatkan konjungtiva perdarahan 

subkonjungtiva, korena jernih terdapat jahitan 1 buah, bilik mata depan sedang, pupil 

iregular, lensa afakia, refleks fundus positif. Pasien didiagnosa dengan afakia ODS + 
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mikroftalmia ODS + global delayed development et causa suspek infeksi CMV 

kongenital. Pemeriksaan satu minggu didapatkan visus mata kanan fix and follow the 

object, konjungtiva tenang, kornea terdapat jahitan 1 buah intak, bilik mata depan 

sedang, pupil middilatasi bentuk ireguler, lensa afakia dengan refleks fundus positif. 

Pemeriksaan segmen posterior didapatkan papil atrofi. Pemeriksaan streak retinoskopi 

didapatkan hasil OD +18.00.  Pasien kemudian diberikan terapi prednisolon asetat 

6x1tetes mata kanan, homatropin 2% 3x1 tetes mata kanan, artificial tears 6x1tetes 

mata kanan dan direncanakan untuk tindakan operasi membranektomi + sinekiolisis + 

vitrektomi anterior OS + EUA OD dalam NU. 

                Gambar 2.4 Pasien pasca operasi 
        Sumber: RS Cicendo 

 

III. Diskusi 

     Kekeruhan media pasca operasi katarak pada anak lebih sering terjadi dibandingkan 

pada orang dewasa. Kekeruhan kapsul posterior (PCO) pasca operasi katarak anak 

tidak dapat dihindarkan bila kapsul posterior dibiarkan intak saat operasi, bahkan 

apabila sudah dilakukan kapsulektomi posterior primer, kekeruhan masih dapat terjadi, 

hal ini disebut dengan kekeruhan aksis visual (VAO). Faktor yang mempengaruhi 

terjadinya kekeruhan pasca operasi katarak antara lain ukuran kapsulotomi, usia pasien 

saat dilakukan operasi, penempatan lensa intraokular, jenis katarak, dan adanya 

kelainan okular dan sistemik. 2,6,1 
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      Pada pasien ini, operasi katarak pertama kali dilakukan saat usia pasien 5 bulan, 

menurut literatur, kekeruhan pasca operasi katarak lebih sering terjadi pada pasien yang 

dilakukan operasi katarak pada usia yang lebih dini akibat adanya peningkatan 

inflamasi sehingga meningkatkan resiko terbentuknya membran. Pasca operasi 

katarak, adanya pertumbuhan abnormal dari sel epitel lensa residual (LECs) 

menginduksi produksi dan deposisi kolagen serta fibrosis sel metaplasia yang 

kemudian bermigrasi ke kapsul posterior menghasilkan kekeruhan pada aksis visual. 

Fibroblast growth factor (FGF) berperan menginisiasi diferensiasi dari LECs dalam 

pembentukan kekeruhan pada visual aksis (VAO), konsentrasi FGF didapatkan lebih 

tinggi pada vitreous daripada aquous humor.2,4,6,12 

                 Gambar 3.1 Kekeruhan pada aksis visual pasca operasi katarak 
Sumber: Wilson2 

 

      Adanya nistagmus dan onset dari munculnya putih-putih di mata mengindikasikan 

jenis katarak pada pasien ini adalah katarak kongenital. Menurut literatur, tipe katarak 

juga mempengaruhi terbentuknya kekeruhan dan lebih sering serta lebih awal terjadi 

pada kasus katarak kongenital. Pada penelitian Hosal, dari 72 kasus terjadinya 

membran pasca operasi katarak, 29 diantaranya dan merupakan jumlah terbanyak 

adalah katarak kongenital dibandingkan jenis katarak lainnya yaitu katarak 

developmental dan katarak traumatika. Pemasangan lensa intra okular (LIO) juga 

mempengaruhi terjadinya kekeruhan. Pasien yang dilakukan pemasangan LIO pada 

kantung (in the bag) memiliki resiko yang lebih kecil terjadinya trauma, inflamasi dan 

juga disrupsi dari sawar darah-aqueous. Pada pasien ini tidak dilakukan pemasangan 
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LIO pada operasi pertama kemungkinan karena pertimbangan usia pasien yang masih 

kurang dari 2 tahun. Pemasangan LIO pada anak usia kurang dari 2 tahun masih 

kontroversial disebabkan tingginya resiko komplikasi dan perubahan kelainan refraksi 

pada 2 tahun pertama kehidupan. Kondisi sistemik seperti rheumatoid arthritis juvenil 

dan kelainan okular seperti persistent fetal vasculature atau mikroftalmia yang terkait 

dengan sindroma rubella, toxoplasmosis atau infeksi CMV seperti yang ada pada 

pasien ini berhubungan dengan peningkatan insiden terjadinya komplikasi dan 

kekeruhan kapsul pasca operasi.2, 4,5,9,11,13 

     Pada pasien ini sudah dilakukan kapsulektomi posterior primer pada operasi 

sebelumnya dan tampak cukup adekuat namun tidak diketahui ada tidaknya kesulitan 

pada saat operasi dan pemberian terapi pasca operasi pertama pada pasien ini. 

Manajemen kapsul posterior adalah faktor resiko yang signifikan dalam terbentuknya 

kekeruhan pasca operasi katarak. Menurut Medsinge et.al, kekeruhan akan terjadi 

100% pada operasi katarak anak berusia kurang dari 4 tahun yang tidak dilakukan 

kapsulektomi posterior primer. Ukuran kapsulektomi harus adekuat, cukup lebar untuk 

mencegah VAO namun meninggalkan sisa yang cukup sebagai capsular support 

apabila dilakukan implantasi lensa intraokular sekunder di kemudian hari. Perlu 

tidaknya dilakukan vitrektomi anterior juga masih menjadi perdebatan pada operasi 

katarak anak. Permukaan vitreous anterior terkait erat dengan kapsul posterior lensa 

dan bersifat lebih reaktif pada bayi dan anak-anak. Perlekatan vitreous anterior ini 

berfungsi sebagai penyangga, tidak hanya bagi proliferasi sel epitel namun juga untuk 

sel epitel pigmen metaplasia, eksudat dan sel akibat bocornya barier sawar darah-

aqueous.2.8.9.14 

     Penyebab lain kekeruhan media pasca operasi katarak adalah inflamasi yang 

menyebabkan terbentuknya membran pada pupil, permukaan anterior LIO dan 

biasanya diiringi dengan sinekia posterior. Resiko membran inflamasi ini dapat 

diturunkan dengan penggunaan steroid sebelum dan sesudah operasi baik topikal 

maupun sistemik. Apabila telah terbentuk membran dibutuhkan pemberian steroid tetes 

mata dan mungkin peroral. Pada anak yang lebih besar apabila kekeruhan yang terjadi 
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sudah menutup aksis visual maka dapat dilakukan laser Nd Yag kapsulotomi, namun 

bila membran yang terbentuk sangat tebal atau pada anak yang tidak kooperatif untuk 

dilakukan laser Nd YAg dibutuhkan tata laksana bedah. 2,4,12 

      

Gambar 3.2 Kekeruhan aksis visual sebelum (A) dan sesudah (B) laser Nd Yag Kapsulotomi 
        Sumber: Ram Jagat 6 

    

      Pada saat datang mata kanan pasien tertutup membran dengan refleks fundus yang 

negatif. Dikhawatirkan terjadi ambliopia deprivatif maka diputuskan tindakan operasi 

pada pasien ini.  Teknik operasi kedua yang dilakukan pada mata kanan pasien ini 

bertujuan untk membuka aksis visual sehingga stimulasi cahaya dapat masuk, hal ini 

dilakukan dengan membranektomi, sinekiolisis dan pupilloplasti, pada pasien ini juga 

dilakukan vitrektomi anterior dengan tujuan mengurangi resiko terbentuknya VAO 

kembali.  Pasca operasi diberikan steroid topikal untuk mencegah inflamasi yang hebat. 

Kepatuhan dalam pemberian obat dan kontrol rutin disarankan sehingga dapat 

dievaluasi visual aksis yang tetap jernih pada pasien.  Prognosis pada pasien ini quo ad 

vitam dubia, quo ad fungsionam dubia. 2,4,11 

 

IV.Simpulan   

    Salah satu komplikasi yang dapat terjadi pasca operasi katarak pada anak adalah 

terjadinya kekeruhan pada aksis visual yang dapat menghalangi stimulasi cahaya yang 

masuk dan dapat mempengaruhi tujuan utama dari tindakan operasi katarak itu sendiri.  

Kunci untuk hasil yang sukses pada operasi katarak anak terletak pada evaluasi ulang 

yang berkelanjutan dan berkala dengan kerjasama antara dokter spesialis mata anak, 

dan orang tua atau pengasuh.  

A B 
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