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I. Pendahuluan 

     Trauma pada mata merupakan penyebab utama kebutaan di dunia. Katarak 

traumatika merupakan akibat yang umum terjadi akibat dari trauma pada mata. 

Insiden trauma pada mata bervariasi diberbagai negara, di Amerika Serikat terjadi 

kurang lebih sebanyak 2,5 juta trauma mata per tahun. Insiden di india tercatat 

mencapai 20,52%. Perbandingan laki-laki dan perempuan yang mengalami 

katarak traumatika adalah 4:1 atau 80% berbanding 20%  Umumnya atau sekitar 

64% diderita oleh pekerja aktif dengan umur dibawah 25 tahun. Dibeberapa negara 

berkembang, katarak traumatika merupakan salah salah penyebab kebutaan 

Unilateral.1,2,3,4, 

     Katarak traumatika adalah jenis katarak yang terjadi akibat cedera atau trauma 

pada mata. Katarak dapat dimbul karena proses mekanik ataupun nonmekanik. 

Mekanisme timbulnya katarak traumatika sangatlah kompleks. Trauma juga dapat 

menyebabkan ruptur pada kapsul lensa dan ligamen zonular.3,5,6,7 

      Penatalaksanaan katarak traumatika yang disebabkan baik oleh trauma tumpul 

ataupun luka tembus membutuhkan penanganan khusus, hal ini berhubungan 

dengan benturan pada bola mata dan jaringan pendukung struktur bola mata 

Prognosis visual bergantung oleh beberapa fakor, yaitu visus awal, tipe trauma, 

lokasi luka, prosedur ekstraksi katarak serta implantasi lensa intra okular.4,5,7,8 

     Tujuan penulisan sari kepustakaan ini adalah untuk menjelaskan 

penatalaksanaan operasi pada katarak traumatika. 

II.   Pembahasan 

     Trauma pada mata dapat berpengaruh terhadap kejernihan lensa dan integritas 

dari zonular, baik sebagian (subluksasi) ataupun keseluruhan (luksasi). Glaukoma 

fakomorfik merupakan glaukoma sekunder yang disebabkan oleh tauma pada 

lensa. Lensa yang mengalami trauma akan bertambah ukuran anteroposterior 

lensa sehingga menyebabkan sumbatan pada sudut iridokornea. Luksasi ataupun 

subluksasi lensa ke depan bilik mata depan juga dapat menyebabkan sumbatan 
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pada sudut iridocornea tersebut. Lensa yang mengalami ruptur atau robekan pada 

kapsul anteriornya menyebabkan protein lensa mengganggu outflow dari 

aquoshumor sehingga menyebabkan peningkatan tekanan intraokular. Protein 

tersebut juga menyebabkan inflamasi pada bilik depan mata. Pada beberapa kasus, 

katarak traumatika dapat muncul beberapa bulan atau bahkan tahun setelah 

kejadian trauma.1,5,6,8 

2.1 Patogenesis 

      Katarak traumatika merupakan kekeruhan pada lensa yang dapat terjadi oleh 

truma tumpul, tembus, radiasi sinar, kimia ataupun oleh elektrik. Sebagian besar 

katarak traumatika adalah katarak intumesent akan tetapi tipe katarak bergantung 

dari mekanisme trauma dan integritas dari  kantung kapsular.2,6 

2.1.1 Trauma tumpul 

     Trauma akibat benda keras yang cukup kuat mengenai mata dapat 

menyebabkan kekeruhan dan dislokasi lensa. Kekeruhan yang timbul dapat parsial 

ataupun total.  Pada trauma tumpul akan terlihat katarak subkapsular anterior 

ataupun posterior. Benturan pada lensa menimbulkan katarak dengan gambaran 

rosette, stellate atau katarak tercetak (imprinting) yang disebut cincin 

Vossius.2,6,7,12,13,14 

 

 

Gambar 1. Katarak rosette 
Sumber : indian journal o f ophthalmology11 
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Gambar 2. Katarak stelatte 
Sumber : new england journal of medicine12 

 

 

Gambar 3. katarak tercetak (imprinting) 
Sumber : wordpress 13 

 

2.1.2 Trauma tembus / perforasi 

     Trauma tembus / perforasi akan menimbulkan katarak yang lebih cepat, 

perforasi kecil akan menutup dengan cepat akibat proliferasi epitel sehingga 

bentuk kekeruhan terbatas kecil. Trauma tembus besar pada lensa akan 

mengakibatkan terbentuknya katarak dengan cepat disertai dengan terdapatnya 

masa lensa didalam bilik mata depan. Secara histopatologik masa lensa akan 

difagosit oleh  makrofag. Lensa dengan kapsul anterior saja yang pecah akan 

mengakibatkan terbentuknya cincin Soemering, akan tetapi jika epitel lensa 

berproliferasi aktif akan terlihat mutiara Elschnig. Trauma tembus pada mata 
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dapat menyebabkan perubahan pada korteks lensa, hal ini akan membentuk 

katarak focal atau pun total cortical opacification. 5, 6,7,12,13,14 

 

Gambar 4: Cincin Soemering 
 Sumber : wordpress 13 

 

Gambar 5: Mutiara Elschnig 
 Sumber : wordpress 13 

 

 

 
 

Gambar 6. Katarak total 
Sumber : world journal of ophthalmology 7 
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2.1.3 Trauma Radiasi sinar 

     Paparan sinar infra merah yang berkepanjangan, dapat menyebabkan lapisan 

luar dari kapsul anterior lensa terkelupas. Radiasi sinar inframerah dapat 

memberikan gambaran true exfoliation dari kapsul lensa. Katarak traumatika 

dapat ditemukan pada pasien-pasien yang mendapatkan radioterapi atau sinar X 

rutin. Manifestasi awal dari katarak traumatika ini adalah kekeruhan berbentuk 

pungtata pada kapsul posterior lensa. Kekeruhan dapat berjalan progresive dan 

dapat menyebabkan kekeruhan pada seluruh lensa. Sinar Ultraviolet (UV) 

merupakan salah satu penyebabkan kekeruhan pada korteks lensa. Penggunaan 

kacamata dengan anti UV dapat menurangi transmisi sinar UV kedalam mata 

sebesar 80%. Penggunaan sinar Microwave pada laboratorium hewan dapat 

menyebabkan timbulnya katarak. Katarak yang ditimbulkan oleh Microwave 

sering membentuk kekeruhan subkapsular anterior dan/atau posterior. 2,3,6,7,14 

2.1.4  Trauma Kimia 

     Trauma basa pada permukaan mata sering menyebabkan katarak, selain itu 

juga dapat menyebabkan  kerusakan pada kornea, konjungtiva, dan iris. 

Komponen basa yang masuk mengenai mata menyebabkan peningkatan pH cairan 

aquoshumor dan menurunkan kadar glukosa dan askorbat. Hal ini dapat terjadi 

secara akut ataupun perlahan-lahan. Trauma kimia dapat juga disebabkan oleh zat 

asam, namun karena trauma asam sukar masuk kebagian dalam mata 

dibandingkan basa maka jarang menyebabkan katarak. 2,3,6,7,14 

2.1.5 Trauma Elektrik 

     Getaran Elektrik dapat menyebabkan pembentukan koagulasi protein dan 

katarak. Manifestasi pada lensa, timbul jika terdapat paparan pada area kepala 

pasien. Katarak pada trauma elektrik dapat berbentuk kekeruhan linear pada 

korteks subkapsular anterior. Katarak dapat mengalami regresi, menetap atau 

mature hingga komplit berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. 6,7,14 
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2.2 Diagnosis 

      Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik serta 

pemeriksaan penunjang yang diperlukan pada pasien. Anamnesis yang kita 

perlukan antara lain mekanisme dan penyebab trauma, riwayat keadaan mata 

sebelum trauma dan riwayat operasi sebelumnya, riwayat penyakit sistemik 

seperti diabetes melitus dan hipertensi, keluhan mengenai penglihatan, seperti 

penurunan visus, pandangan ganda pada satu mata atau kedua mata, dan nyeri 

pada mata. Pemeriksaan fisik yang dilakukan yaitu visus, lapangan pandang serta 

reflek cahaya, kerusakan ekstraokular, tekanan intraokular, bilik mata depan, 

apakah ditemukan tanda hifema, iritis, iridodonesis, robekan sudut bilik mata 

depan, atau benda asing, Lensa, apakah terdapat katarak, subluksasi, dislokasi, 

serta bagaimana integritas kapsular anterior dan posterior, vitreus, apakah 

ditemukan  perdarahan dan perlepasan vitreus posterior, pemeriksaan Funduskopi, 

adakah retinal detachment, ruptur khoroid, perdarahan pre intra dan sub retina, 

serta bagaimana kondisi saraf optik. Pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan 

antara lain B-scan, memberikan informasi kondisi segment posterior bola mata 

dan kondisi kapsul lensa posterior, CT scan orbita, apabila terdapat kecurigaan 

adanya fraktur, benda asing, atau kelainan lain. 4,6,8,9 

2.3 Penatalaksanaan 

      Penatalaksanaan katarak traumatika tergantung kepada kondisi mata saat 

terjadinya trauma. Bila terjadi pada anak sebaiknya dipertimbangkan akan 

kemungkinan terjadinya ambliopia. Untuk mencegah ambliopia pada anak dapat 

dipasang lensa intra okular primer atau sekunder. Apabila tidak terdapat penyulit 

maka dapat ditunggu sampai mata menjadi tenang. Bedah katarak dapat dilakukan 

primer ataupun sekunder. Operasi katarak yang segera berhubungan dengan 

adanya laserasi bola mata. Bila terjadi penyulit seperti glaukoma, uveitis, dan lain 

sebagainya maka segera dilakukan ekstraksi lensa. Penyulit uveitis dan glaukoma 

sering dijumpai pada orang usia tua. Bedah katarak primer memberikan 

keuntungan terhadap evaluasi segment posterior yang lebih cepat. Pada trauma 
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mata yang dapat ditunda jika kondisi mata yang relatif tenang. Ekstraksi Katarak 

dapat dilakukan pada saat pengeluaran benda asing atau setelah peradangan 

mereda 5,7,8 

      Ekstraksi katarak traumatika, biasanya digunakan teknik-teknik yang sama 

dengan yang digunakan untuk mengeluarkan katarak senilis, terutama pada pasien 

berusia kurang dari 30 tahun. Integritas kapsular preoperatif dan stabilitas zonular 

harus diketahui / diprediksi. Pada kasus dislokasi posterior tanpa glaukoma, 

inflamasi, atau hambatan visual, pembedahan mungkin tidak diperlukan. Pasien 

dengan katarak traumatika disarankan untuk menjalani operasi jika visus 

memburuk atau terjadi komplikasi okular. Pada luka terbuka bola mata biasanya 

terjadi kekeruhan pada kornea. Apabila terjadi kekeruhan kornea, maka 

pengukuran Biometri dapat dilakukan dengan pembanding mata sebelah.1,5,7,8 

Indikasi untuk penatalaksanaan pembedahan pada kasus-kasus katarak 

traumatik antara lain, penurunan visus yang berat, adanya hambatan penglihatan 

karena proses patologis pada bagian posterior, inflamasi yang diinduksi lensa atau 

terjadinya glaukoma, ruptur kapsul dengan edema lensa, keadaan patologis okular 

lain yang disebabkan trauma dan membutuhkan tindakan bedah. 

Ekstraksi katarak dapat dilakukan dengan prosedur extracapsular cataract 

extraction (ECCE) atau fakoemulsifikasi. Fakoemulsifikasi dapat dilakukan bila 

kapsul lensa intak dan dukungan zonular yang cukup. Proses Fako dapat 

dijalankan dengan vakum dan aspirasi yang rendah untuk menghindari tarikan 

pada parsial zonular atau zonular yang rapuh. Ekstraksi katarak intrakapsular 

(ICCE) diperlukan pada kasus-kasus dislokasi anterior atau instabilitas zonular 

yang ekstrim. Continuous circular capsulorrhexis (CCC) merupakan tehnik yang 

paling resisten terhadap gerakan mekanik yang lebih besar dibandingkan dengan 

can-opener. Hidrodiseksi harus dilakukan dengan pelan-pelan dan hati-hati untuk 

melepaskan nukleus dan mengurangi penekanan pada zonular selama manipulasi. 

Hidrodelineasi oleh beberapa ahli direkomendasikan. Ekstraksi nukleus dapat 

dilakukan dengan beberapa tehnik, masing-masing dengan kelebihan dan 

kekurangannya dan disesuaikan dengan kondisi klinis pasien. Pada nukleus yang 

lunak dengan capsulorheksis intak, fako-aspirasi nukleus umumnya aman dan 
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cepat. Apabila terjadi ruptur kapsul anterior atau kapsul posterior dapat dilakukan 

aspirasi manual dengan simcoe cannula sedangkan untuk kasus yang lebih 

kompleks dapat dilakukan aspirasi kering disertai penggunaan viscoelastic 

substance (VES). Pemberian dispersive VES bertujuan untuk mendorong vitreus 

ke balakang. Dislokasi lensa ke bilik anterior merupakan keadaan emergensi yang 

harus segera dilakukan tindakan (removal), karena dapat mengakibatkan 

terjadinya pupillary block glaucoma. Kerusakan zonular yang signifikan dapat 

menyebabkan desentrasi lensa, kondisi ini dapat dibantu dengan penambahan 

sebuah Capsul tension Ring (CTR) yang bertujuan untuk menstabilkan kapsular 

bag. CTR dapat diinsersikan selama operasi katarak yaitu saat setelah 

capsulorhexis, aspirasi irigasi korteks atau sebelum implantasi lensa intraokular. 

CTR ditempatkan pada capsular bag dan bagian yang terbuka diposisikan 

berlawanan dengan bagian zonula yang mengalami dialisis. Jika suport kapsular 

inadekuat maka dapat dipertimbangkan pemasangan haptic IOL intrasulkus atau 

PC IOL dengan fiksasi sklera atau iris.5,7,8,9 

      Adanya traksi pada vitreus anterior dapat menyebabkan retinal detachement. 

Pars Plana Lensectomy dengan vitrektomi anterior dapat dipertimbangkan jika 

terdapat robekan zonular yang luas serta terdapat fragment lensa yang disebabkan 

oleh roberkan pada capsul lensa posterior. Pemilihan lensa yang baik berdasarkan 

apakah terdapat pertimbangan pemberian silikon oil atau tidak. Lensa 

Polymethylmethacrylate (PMMA) dan acrylic lebih toleran terhadap silikon oil 

dibandingkan dengan lensa silikon.5,7 

      Pemberian antibiotik sistemik dan topikal serta kortikosteroid topikal dalam 

beberapa hari untuk memperkecil kemungkinan infeksi dan uveitis. Atropin sulfat 

1%, 1 tetes 3 kali sehari, dianjurkan untuk menjaga pupil tetap berdilatasi dan 

untuk mencegah pembentukan sinekia posterior.5,7,8 

      Prognosis visual bergantung oleh beberapa fakor, yaitu visus awal, tipe 

trauma, lokasi luka, prosedur ekstraksi katarak serta implantasi lensa intra Okular 

(IOL). 
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Tabel 2.1 Visus awal dan akhir 

Dikutip dari Qi Y, Yan FZ, Yuzhu et al3 

 

Tabel 2.2 visus akhir dari tipe trauma yang berbeda 

Dikutip dari Qi Y, Yan FZ, Yuzhu et al3 

 

Tabel 2.3 visus akhir dari prosedur ekstraksi katarak yang 

berbeda 

Dikutip dari Qi Y, Yan FZ, Yuzhu et al3 
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Tabel 2.4 visus akhir pada pasien dengan empat prosedur 

implantasi IOL yang berbeda 

Dikutip dari Qi Y, Yan FZ, Yuzhu et al3 

Pasien dengan visus awal lebih dari 20/60 mendapatkan visus yang lebih baik jika 

dibandingkan dengan pasien dengan visus awal dibawah 20/60. Visus akhir pada 

trauma terbuka mempunyai hasil yang lebih baik. Ekstraksi katarak ektraskapsular 

(ECCE) mempunyai hasil visus yang lebih baik jika dibandingkan dengan 

prosedur yang lain. Pemasangan IOL intrasulkus merupakan posisi yang ideal 

pada katarak traumatika. Studi yang dilakukan oleh akshay et al melaporkan 

bahwa faktor yang mempengaruhi hasil visus akhir pada pasien dengan katarak 

traumatika yaitu lokasi skar kornea terhadap visual aksis. Visus akhir katarak 

yang terletak diluar visual aksis lebih baik jika dibandingkan dengan pada sentral 

visual aksis  4,5,6 

III. Kesimpulan 

     Katarak traumatika merupakan kekeruhan pada lensa yang dapat terjadi oleh 

truma tumpul, tembus, radiasi sinat ataupun oleh kimia. Penatalaksanaan katarak 

traumatika yang disebabkan baik oleh trauma tumpul ataupun luka tembus 

membutuhkan penanganan khusus, tindakan dapat dilakukan segera ataupun 

ditunda. Ekstraksi katarak dapat dilakukan dengan prosedur  ECCE (extracapsular 

cataract extraction) atau fakoemulsifikasi. Prognosis visual bergantung oleh 

beberapa fakor, yaitu visus awal, tipe trauma, lokasi luka, prosedur ekstraksi 

katarak serta implantasi IOL. 



11 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

1. Shah M, Shreya S, Lalchand G et al. Predictors of visual outcome in 

traumatic cataract. World J Ophthalmol  2014 November 12; 4(4): 

152-159 

2. Bhandari AJ, Shobhana AJ, Pranay S et al. Outcome after cataract 

surgery in patients with traumatic cataract. Delta Journal of 

Ophthalmology  2016, 17:56–58 

3. Qi Y, Yan FZ, Yuzhu et al. Prognostic Factors for Visual Outcome in 

Traumatic Cataract Patients. Hindawi Publishing Corporation Journal 

of Ophthalmology Volume 2016, Article ID 1748583 

4. Singh K, Ankush M, Mainak B et al. Epidemiology and Implications 

of Ocular Trauma Admitted to a Tertiary Care Hospital in North India. 

https://doi.org/10.17925/USOR.2017.10.01.64. Diakses tanggal 24 

september 2019 

5. Tabatabaei SA, Rajabi MB, Tabatabaei SM et al. Early versus late 

traumatic cataract surgery and intraocular lens implantation. Eye 

(2017) 31, 1199–1204 

6. American Academy of Ophthalmology. Lens and cataract. Section 11. 

San Fransisco: AAO; 2014-2015. h.50-54, 197-199 

7. Shah MA, Shreya MS, Shashank BS et al. Morphology of traumatic 

cataract: does it play a role in final visual outcome. BMJ Open 2011;1 

8. Buratto L, stephen FB, Luigi C. Cataract Surgery in Complicated Case. 

Slack incorporated. 2013. h 155-165 

9. Zamora D. Management of traumatic Cataract.2016. AAO.org/eyenet 

10. Snyder ME, Steinert RF, Khng C et al. Cataract surgery: iris repair. 3rd 

edition. Massachusetts: Elsevier: 2010. h. 369-73 

11. Sethi A, Srikanth R. Double rosette cataract: A striking image!. Indian 

J Ophthalmol 2019;67:124-5 

12. Zehetner C, Nikolaos B. Stellate Cataract. N Engl J Med 2013; 

368:e18 

13. Habibman. Katarak Traumatika. https://habibwebsite.wordpress.com/ 

2012/09/11/katarak-traumatika/ Diakses tanggal 24 september 2019. 

14. Yan H. Mechanical Ocular Trauma. Springer. 2017.h 1- 48 

 

https://doi.org/10.17925/USOR.2017.10.01.64
https://habibwebsite.wordpress.com/

