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ABSTRACT 

Introduction: Posterior polar cataract is a rare form of congenital cataract with incidence ranging 

from 3 to 5 in 1000. It is bilateral in 65–80% of the cases with no gender predilection. Posterior 

polar cataract presents a special challenge to the surgeon because of its predisposition to posterior 

capsular dehiscence and possible nucleus drop during surgery.  

Purpose: The present study aims to evaluate the visual outcome and complication of cataract 

surgery in patients with posterior polar cataract. 

Material and Methods: This is a descriptive study. Data were collected from the medical records 

within period of January 2016 – December 2018 in National Eye Center Cicendo Eye Hospital and 

reviewed retrospectively. Subjects in this study are cataract patients with posterior polar cataract 

who underwent cataract surgery. The ourcomes included visual acuity on the fourth week after 

surgery and complications during cataract surgery. 

Results : There were 50 eyes of 37 patients included in the study. There were 21 males (56,75%) 

and 16 females (43.25%). The mean age was 55.22±13.86 years. Visual outcomes were found good 

in 49 eyes (98%). Complications during surgery were found in 7 (14%) eyes, which was posterior 

capsular rupture with vitreous prolapse.  

Conclusion:  Posterior polar cataracts are a surgical challenge. In our study, cataract surgery in 

posterior polar cataract leads to good visual outcome if done carefully with proper technique. 

Appropriate treatment in patients with complications yielding good outcome. 

 

Keyword:  Posterior polar cataract, intraoperative complication, visual outcome, posterior capsule 

rupture, vitrectomy.  

 

PENDAHULUAN 

     Katarak merupakan penyebab 

kebutaan terbanyak di dunia. Angka 

kebutaan di dunia tahun 2015 adalah 

sebesar 36 juta dan 12,6 juta di 

antaranya disebabkan oleh katarak 

berdasarkan Global Action Plan 

(GAP). Hasil survey Rapid 

Assessment of Avoidable Blindness 

(RAAB) yang dilakukan di 15 

provinsi Indonesia pada tahun 2014 - 

2016, didapatkan bahwa penyebab 

kebutaan terbesar adalah katarak, 

yaitu 64.3% - 94.1%. Penurunan 

prevalensi kebutaan dan gangguan 

penglihatan yang disebabkan oleh 

katarak merupakan salah satu 

prioritas dari program pengendalian 

gangguan penglihatan di Indonesia. 

Inisiatif dari WHO, Vision 2020, 

bertekad untuk memberantas 

kebutaan yang dapat dihindari, 

terutama yang disebabkan oleh 

katarak, dengan meningkatkan 

jumlah dan kualitas operasi katarak 

untuk mendapatkan penglihatan yang 

memuaskan dan meningkatkan 

kualitas hidup seseorang.1-4 

     Katarak polaris posterior 

merupakan salah satu jenis katarak 

yang bersifat kongenital dengan 

jumlah 0,5-2% dari total kasus 

katarak. Insidensi katarak polaris 

posterior adalah 3-5 dari 1000 kasus, 

tidak terdapat predileksi jenis kelamin 

dan 65-80% kasus bersifat bilateral. 

Katarak polaris posterior memiliki 

bentuk morfologi adanya kekeruhan 
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pada lensa posterior yang berbentuk 

cakram atau cincin konsentris (onion-

like concentric rings)  pada tengah 

aksis visual. Katarak ini terbentuk  

akibat arteri hialoid yang menetap 

atau invasi lensa oleh jaringan 

mesoblastik pada masa embriologi. 

Kondisi tersebut mulai memunculkan 

gejala pada usia 30-50 tahun. Katarak 

polaris posterior merupakan 

tantangan bagi seorang dokter mata 

dikarenakan kemungkinan adanya 

penempelan pada kapsul posterior 

yang dapat mengakibatkan robeknya 

kapsul posterior hingga nukleus lensa 

jatuh ke arah posterior pada saat 

tindakan operasi.5-8 

Penelitian ini dilakukan untuk 

melihat gambaran tajam penglihatan 

pascabedah dan komplikasi selama 

tindakan pembedahan pasien katarak 

polaris posterior di PMN RS Mata 

Cicendo.  

 

SUBJEK DAN METODE 

Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif. Data diambil 

secara retrospektif dari rekam medis 

Pusat Mata Nasional Rumah Sakit 

Mata Cicendo selama periode Januari 

2016-Desember 2018. Kriteria inklusi 

pada penelitian ini adalah pasien 

dengan diagnosis katarak polaris 

posterior di unit Katarak dan Bedah 

Refraktif dan telah dilakukan 

tindakan pembedahan. Tidak terdapat 

batasan operator pada penelitian ini. 

Kriteria eksklusi pada penelitian ini 

adalah pasien yang tidak melakukan 

kontrol dan pasien dengan kelainan 

okular lain yang dapat mempengaruhi 

hasil tajam penglihatan setelah 

tindakan pembedahan.  

Data pasien yang diambil pada 

penelitian ini meliputi jenis kelamin, 

usia, tajam penglihatan pra-bedah dan 

pasca bedah dengan kartu Snellen 

dalam notasi desimal, pemeriksaan 

anterior, pemeriksaan posterior, 

pemeriksaan penunjang, dan laporan 

operasi. Tipe katarak diperiksa saat 

pupil dilatasi kemudian dinilai 

berdasarkan Lens Opacities 

Classification System (LOCS) III. 

Data laporan operasi yang diambil 

adalah waktu operasi, jenis tindakan 

ekstraksi katarak (fakoemulsifikasi/ 

SICE), letak implantasi lensa 

intraokular dan komplikasi selama 

operasi serta penanganan terhadap 

komplikasi. 

Pasien melakukan kunjungan 

kontrol hari pertama, hari ke-tujuh, 

dan minggu ke-4 pascabedah. Data 

spherical equivalent (SE) dari 

refraktometri pada kunjungan kontrol 

ke-4 pascabedah dan tajam 

penglihatan terbaik setelah koreksi 

kemudian dicatat. Kategori tajam 

penglihatan pre operasi dan pasca 

operasi mengikuti penelitian dari 

Bradwaj dkk yaitu kategori 1 apabila 

best corrected visual acuity (BCVA)  

6/6 – 6/18, kategori 2 apabila BCVA 

< 6/18 – 6/60, kategori 3 adalah 

BCVA <6/60 – 3/60 dan kategori 4 

adalah BCVA < 3/60.9 Data diubah 

dalam notasi desimal. Data kemudian 

diolah menggunakan piranti lunak 

Microsoft Excel Office 2013 dan 

dipaparkan secara deskriptif dalam 

bentuk tabel. 

 

HASIL PENELITIAN 

     Terdapat  73 mata dari 57 pasien 

yang didiagnosis dengan katarak 

polaris posterior dari poli Katarak dan 

Bedah Refraktif PMN RS.Cicendo 

selama periode Januari 2016-

Desember 2018. Setelah melalui 

tindakan eksklusi, didapatkan 50 

mata dari 37 pasien dengan diagnosa 
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katarak polaris posterior yang telah 

melakukan tindakan ekstraksi 

katarak. Terdapat 12 pasien yang 

tidak datang untuk tindakan operasi, 4 

pasien yang tidak melakukan kontrol 

setelah tindakan operasi, 1 pasien 

dengan retinitis pigmentosa (RP), 1 

pasien dengan sikatrik kornea dan 2 

pasien dengan diabetik retinopati non 

proliferatif (NPDR). Karakteristik 

pasien terbanyak yaitu 21 pasien 

(56,75%) berjenis kelamin laki-laki. 

Nilai rerata dari usia pasien adalah 

55,22 tahun (SB ± 13,86 tahun).  

     Tindakan ekstraksi katarak 

dilakukan pada 50 mata dari 37 

pasien. Jenis tindakan terdiri dari 47 

mata (94%) dengan fakoemulsifikasi 

dan 3 (6%) mata dengan teknik SICE 

(Small Incision Cataract Extraction) 

Kekeruhan posterior lensa 

berdasarkan grading Lens Opacities 

Classification System (LOCS III) dari 

rekam medis pasien diperoleh tingkat 

kekeruhan terbanyak yaitu P3 

sebanyak 18 mata (36%).  Hal ini 

diikuti dengan P4 sebanyak 16 mata 

(32%), P2 yaitu 13 mata (26%) dan 

P5 yaitu 3 mata (6%) pada tabel 1. 

     Hasil studi menunjukkan best 

corrected visual acuity  (BCVA) 

prabedah pasien terbanyak berada 

pada kategori 1 yaitu 26 mata (52%) 

seperti pada tabel 2. Tajam 

penglihatan terbaik dengan koreksi 

pascabedah pasien pada follow up 30 

hari setelah dilakukan ekstraksi 

katarak terbanyak yaitu berada pada 

kategori 1 terdapat 48 mata (96%) dan 

diikuti kategori 2 sebanyak 2 mata 

(4%).  

     Hasil studi menunjukkan terdapat 

1 mata (BCVA 6/24) dengan 

ambliopia deprivatif pada pasien 

tajam penglihatan pascabedah dan 1 

mata (BCVA 6/45) terdapat 

kekeruhan kapsul posterior setelah 

tindakan tetapi pasien tidak 

melakukan Yag laser kapsulotomi  

posterior pada kategori 2 (tabel 2). 

 

    Terdapat 7 mata dari 50 mata 

(14%) yang dilakukan tindakan 

ekstraksi katarak pada katarak polaris 

posterior yang mengalami posterior 

capsule rupture (PCR). Pada ketujuh 

mata tersebut, posterior capsule 

rupture (PCR) diikuti dengan adanya 

prolaps vitreous ke kamera okuli 

anterior. Ketujuh mata ini dilakukan 

penanganan vitrektomi anterior 

dengan 6 mata menggunakan teknik 

manual dan 1 mata dengan 

menggunakan mesin. Komplikasi ini 

terjadi pada prosedur ekstraksi 

katarak yang dilakukan dengan 1 

mata menggunakan metode SICE dan 

6 mata menggunakan teknik 

fakoemulsifikasi. 

Tabel 1. Karakteristik Pasien  

Karakteristik Pasien 

(n=37) 
Jumlah 

Persentase 

(%) 

Jenis Kelamin (pasien) 

Laki-laki 21 56,75 

Perempuan 16 43,25 

Usia 
Nilai rerata = 55,22 

tahun 

 (SB ± 13,86 tahun) 

Lateralitas tindakan (mata) 

Unilateral 24 64,86 

Bilateral 13 35,14 

Tingkat kekeruhan posterior (mata) 

P2 13 26 

P3 18 36 

P4 16 32 

P5 3 6 

Jenis tindakan ekstraksi (mata) 

Fakoemulsifikasi 47 94 

SICE 3 6 
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     Pemasangan lensa intraokular 

(LIO) pada 6 mata dapat dilakukan di 

sulkus. Pada satu mata yang awalnya   

afakia disertai dengan 3 jahitan intak 

di kornea area temporal dapat 

dilakukan tindakan pemasangan IOL 

sekunder di bilik mata depan (AC  

IOL) 1 bulan setelah operasi pertama. 

Hasil akhir pada mata tersebut saat 

kontrol hari ke-30 pasca operasi 

kedua didapatkan kondisi kornea 

secara umum jernih. Terdapat 1 

jahitan intak pada kornea bagian 

temporal mata. Kondisi tekanan bola 

mata baik yaitu 14 mmHg. Hasil 

pemeriksaan segmen posterior 

didapatkan cup disk ratio 0.4 dan 

kondisi segmen posterior lain dalam 

batas normal. Hasil tajam penglihatan 

dengan koreksi terbaik pada mata 

tersebut  yaitu mencapai 0.8 . 

 

 

DISKUSI 

     Katarak polaris posterior adalah 

kekeruhan pada lensa yang berwarna 

putih, berbatas tegas, berbentuk 

diskus dan terletak pada bagian 

sentral dari posterior lensa mata. 

Katarak ini berasal dari sisa arteri 

hyaloid yang menetap. Kondisi ini 

juga terkait dengan genetik yang 

bersifat autosomal dominan tetapi 

berbagai penelitian lain menunjukkan 

dapat bersifat sporadik. Tipe katarak 

ini merupakan tantangan tersendiri 

untuk seorang dokter mata karena 

menjadi faktor resiko untuk 

terjadinya robekan pada kapsul 

posterior pada saat tindakan ekstraksi 

katarak. 3,8-10 

     Usia rata-rata pada penelitian ini 

adalah 55,22 tahun (SB ± 13,86 

tahun). Penelitian  Siatri dkk 

menunjukkan rata-rata usia pasien 

adalah 33.5 tahun (rentang umur 19-

65 tahun). Penelitian Hunakunti dkk 

menunjukkan usia terbanyak berkisar 

51-60 tahun. S.Anand dkk 

 

Tabel 2. Hasil Tajam Penglihatan 
 

   

Tajam penglihatan terbaik 
Prabedah 

(mata) 

Persentase 

(%) 

Pascabedah 

(mata) 

Persentase 

(%) 

Kategori 1 (6/6-6/18) 26 52 48 96 

Kategori 2 (<6/18-6/60) 15 30 2 4 

Kategori 3 (<6-60-3/60) 6 12 0 0 

Kategori 4 (<3/60) 3 6 0 0 

Tabel 3. Komplikasi 

No. 
BCVA BCVA Grading 

P 
Tindakan Komplikasi Penanganan Letak IOL  

pre op pasca op 

1 0.5 1.0 3 Fako PCR +, PV + VA manual IOL sulkus 

2 0.2 1.0 3 Fako PCR+,  PV+  VA manual IOL sulkus 

3 0.25 0.8 2 Fako PCR +, PV+ VA manual IOL sulkus 

4 0.2 0.8 5 Fako PCR+, PV+ VA mesin 
IOL sekunder 

(AC IOL) 

5 0.05 1.0 4 Fako PCR +, PV+ VA manual IOL sulkus 

6 0.125 1.0 4 SICE PCR+, PV+ VA manual IOL sulkus 

7 0.5 0.63 3 Fako 
PCR+, PV+, 

RLM + 
VA manual IOL sulkus 
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menunjukkan katarak ini mulai 

menimbulkan gejala pada pasien di 

usia 30 – 50 tahun. Kondisi rentang 

usia ini berdasarkan beberapa 

penelitian menunjukkan kondisi 

kekeruhan lensa dengan ukuran kecil 

yang telah ada sejak lahir dan 

semakin menebal seiring dengan 

bertambahnya umur.2-3,8,11 

    Terdapat klasifikasi pada katarak 

polaris posterior. Daljit Sigh 

mengklasifikasikan berdasarkan 

bentuk dan tebal katarak polaris 

posterior. Klasifikasi Schroeder 

berdasarkan obstruksi katarak polaris 

terhadap red reflex pasien. Penelitian 

Kumar dkk menyatakan resiko PCR 

terjadi apabila ukuran polaris 

posterior > 4mm. Pada penelitian ini 

grading katarak berdasarkan LOCS 

III untuk menilai kondisi kekeruhan 

posterior. Kondisi preoperatif 

terbanyak yaitu grading P3 sebanyak 

18 mata dari 50 mata seperti pada 

tabel 1. Data pada tabel 2 

menunjukkan 7 mata yang mengalami 

PCR terdapat 3 mata dengan grading 

P3. 2-4,7  

     Tajam penglihatan terbaik dengan 

koreksi pascabedah pasien pada 

follow up 30 hari setelah dilakukan 

ekstraksi katarak terbanyak yaitu 

berada pada kategori 1 terdapat 48 

mata (98%) dan diikuti kategori 2 

sebanyak 2 mata (2%). Pada mata 

tersebut ada yang mengalami 

ambliopia deprivatif. Hayashi dkk 

melaporkan 4 dari 10 pasien dengan 

unilateral  katarak polaris posterior 

dapat mengalami ambliopia. Pada 

kasus unilateral kekeruhan dapat 

menghalangi aksis visual sehingga 

meningkatkan resiko untuk terjadinya 

ambliopia. Hunakunti dkk 

melaporkan dalam studinya hasil 

tajam penglihatan terbaik 49 dari 50 

pasien katarak polaris posterior yang 

dilakukan tindakan ekstraksi katarak 

mencapai >6/18 (0.32) setelah follow 

up minggu ke-6. Kumar dkk 

menyatakan koreksi tajam 

penglihatan terbaik dalam 

penelitiannya mencapai >6/18 pada 

55 mata dari 58 mata (94.8%). 4,6,11 

    Katarak polaris posterior 

merupakan jenis katarak yang mudah 

terjadi ruptur kapsul posterior. 

Insidensi terjadinya PCR (posterior 

capsule rupture) pada polaris 

posterior menurut Foster dkk 

mencapai 26 % – 36 % berbanding 

dengan kondisi katarak tanpa penyulit 

yaitu <1%. Hua dkk menyatakan hal 

ini diakibatkan kondisi kapsul 

posterior yang lebih tipis dan adanya 

defek lokal pada kapsul posterior 

pada pasien dengan katarak polaris 

posterior. Bhardwaj dkk menyatakan 

faktor predisposis PCR terjadi akibat 

penempelan kekeruhan pada kapsul 

posterior. Ruptur kapsul posterior 

terjadi pada 7 dari 50 mata (14%) 

pada penelitian ini. 6,9,12 

    Ruptur kapsul posterior pada 

penelitian dengan teknik 

fakoemulsifikasi sebanyak 6 mata dan 

pada teknik manual SICE (small 

incision cataract extraction) 

sebanyak 1 mata pada penelitian ini. 

Bhardwaj dkk dalam penelitiannya 

pada 48 mata yang dilakukan 

tindakan fakoemulfikasi dan 71 mata 

pada SICE dengan katarak polaris 

posterior terdapat PCR sejumlah 

14,58% pada fakoemulsifikasi dan 

21,13% pada SICE.  Penelitian 

Hunakunti dkk menunjukkan terdapat 

3 mata yang mengalami PCR dari 50 

mata yang dilakukan tindakan SICE. 

Tidak ada perbedaan signifikan dalam 

tajam penglihatan pascabedah pasien 

pada kedua teknik tersebut.9-12 
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     Vasavada dkk menyatakan apabila 

terdapat PCR disertai adanya prolaps 

vitreous (PV) dapat dilakukan 

anterior vitrektomi disertai 

pemasangan IOL (intraocular lens) 

pada sulkus atau bilik mata depan 

(AC IOL). Cetinkaya dkk dalam 

penelitiannya menyatakan 

pemasangan IOL in the bag pada 

kondisi PCR dapat dilakukan apabila 

ukuran ruptur kecil. Penelitian 

tersebut juga menyatakan hasil tajam 

penglihatan pascabedah pasien yang 

dilakukan tindakan pemasangan IOL 

di sulkus sama baiknya dengan 

pemasangan IOL in the bag. Pada 

penelitian ini sebanyak 6 mata 

dilakukan pemasangan IOL di    

sulkus dan 1 mata dengan IOL 

sekunder anterior (AC IOL). Hasil 

tajam penglihatan dengan koreksi 

terbaik mencapai 1.0 pada 4 dari 7 

mata.3,5,7     

    Penelitian Ahmed dkk 

menunjukkan PCR terjadi paling 

sering pada saat tahap 

fakoemulsifikasi nukleus dan aspirasi 

irigasi. Hal ini juga sejalan dengan 

penelitian Kapoor dkk yaitu PCR 

terjadi pada saat aspirasi irigasi. 

Penelitian ini memiliki  keterbatasan 

yaitu tidak dicantumkan tahapan pada 

saat terjadinya ruptur kapsul posterior 

durante operasi di dalam catatan 

laporan operasi pasien.8-10,12 

     Teknik hidrodiseksi dihindari pada 

pasien katarak polaris posterior. Hal 

ini dapat mengakibatkan ruptur pada 

kapsul posterior akibat tekanan 

hidrostatik dengan kondisi kapsul 

posterior yang telah mengalami 

kelemahan. Pada penelitian ini, data 

pasien yang dilakukan tindakan  

hidrodiseksi atau tidak pada saat 

ekstraksi katarak tidak tercantum 

dikarenakan tidak tercatat pada 

laporan operasi di rekam medis 

pasien.2,9,11 

 

SIMPULAN 

     Katarak polaris posterior 

merupakan salah satu tipe katarak 

yang memiliki tantangan tersendiri 

untuk dokter mata. Pengetahuan dan 

strategi teknik operasi yang benar 

mengenai jenis katarak ini dapat 

mengurangi resiko terjadinya ruptur 

kapsul posterior pada saat tindakan 

ekstraksi katarak. Pada penelitian ini 

menunjukkan hasil akhir tajam 

penglihatan pasien yang dilakukan 

tindakan ekstraksi katarak di RS Mata 

Cicendo didapatkan baik. Kondisi 

akhir tajam penglihatan pada pasien 

polaris posterior yang mengalami 

komplikasi dapat tetap baik apabila 

ditangani secara tepat.  
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