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Phacoemulsification in Complex Microphthalmos 

 

Abstract 
Microphthalmos is an eye with a short AL. Cataract surgery on small eyes is a challenge 

for ophthalmologists because the area of operation is narrow and the risk of intraocular 

tissue damage is greater 

Purpose : To explain the case of cataract surgery in the small eye with 

phacoemulsification surgery techniques. 

Case report : A 33-year-old female patient came to the Cicendo Eye Hospital with chief 

complaint of a blurry left eye since 2 years ago. The right eye cannot see since childhood. 

Patient diagnosed with undeveloped eye OD + developmental OS cataracts with a 

differential diagnosis of presenile OS cataracts + small eye OS + Coloboma iris et lens et 

choroid OS + Suspect of old retinal detachment OS 

Conclusion : Preparation of surgery and selection of appropriate operating techniques 

are important things that must be considered to reduce surgical complications. 

 

I. Pendahuluan 

     Mata kecil adalah mata dengan panjang aksial yang lebih pendek, yaitu 2 

standar deviasi lebih kecil daripada mata normal.
1,2

 Diagnosis mata kecil 

ditegakkan berdasarkan beberapa parameter yaitu panjang aksial bola mata (axial 

length/AL), diameter kornea dan kedalaman bilik mata depan (anterior chamber 

depth/ACD).
1
 Operasi katarak pada mata kecil merupakan tantangan bagi dokter 

mata karena area operasi yang sempit dan risiko terjadinya kerusakan jaringan 

intraokular semakin besar.
3
  

     Operasi katarak pada mata kecil membutuhkan evaluasi pra operasi berupa 

penilaian anatomi yang baik, teknik operasi, dan keputusan pemasangan lensa 

intraokular (LIO). Pemilihan jenis anestesi pada mata kecil juga membutuhkan 

evaluasi yang adekuat. Hal ini dilakukan untuk memperkirakan kesulitan yang 

mungkin akan terjadi pada saat operasi dan mengurangi risiko terjadinya 

komplikasi operasi. Pemulihan pasien pasca operasi penting untuk diperhatikan 

karena angka kejadian infeksi pada pasien dengan mata kecil sering terjadi 

dibandingkan dengan mata normal 
1,4,5

 Laporan kasus ini bertujuan untuk 

memaparkan kasus operasi katarak pada mata kecil dengan teknik operasi 

fakoemulsifikasi. 
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II. Laporan Kasus 

     Pasien wanita berusia 33 tahun datang ke Rumah Sakit Mata Cicendo dengan 

keluhan mata kiri buram seperti tertutup kabut sejak 2 tahun yang lalu. Keluhan 

buram dirasakan semakin bertambah parah pada 3 bulan lalu. Mata kanan tidak 

bisa melihat, pasien merasa tidak memiliki mata sebelah kanan sejak kecil. Tidak 

ada riwayat trauma pada mata, operasi mata dan mata merah berulang. Tidak ada 

riwayat menggunakan kacamata. Tidak ada riwayat penggunaan obat tetes mata, 

obat minum, konsumsi jamu jangka panjang, penyakit sistemik dan alergi. Pasien 

sebelumnya telah berobat ke Rumah Sakit Indramayu, lalu dirujuk ke RS 

Cicendo. Pasien sehari-hari bekerja sebagai petani. Pendidikan terakhir pasien 

adalah sekolah dasar. Tidak ada keluhan penglihatan pada saat usia sekolah. 

Pasien adalah anak ke dua dari tiga orang bersaudara. Tidak ada keluhan yang 

sama pada anggota keluarga lainnya. Riwayat kelahiran normal dibantu oleh 

dukun kampung. Riwayat penyakit yang diderita ibu pasien selama hamil tidak 

diketahui.  

 

 

Gambar 1. Mata kiri sebelum operasi 

 

Pasien datang dengan keadaan umum dan tanda vital baik. Pemeriksaan 

refraktometer mata kiri menunjukkan hasil no target. Visus dasar mata kanan 

adalah no light perception (NLP) visus dasar mata kiri adalah 1/300 dan tidak 

dapat dikoreksi. Tekana intraokular dengan Non Contact Tonometry (NCT) pada 

mata kiri adalah 15. Tidak terdapat hambatan pada gerak bola mata. Mata kiri 

tampak nistagmus. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan didapatkan 

undeveloped eye pada mata kanan. Pemeriksaan anterior mata kiri menunjukkan 
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palpebral superior dan inferior tenang. Konjungtiva bulbar tenang. Kornea jernih 

dengan diameter vertikal 9 mm dan horizontal 8.5 mm diukur dengan slit lamp.  

Bilik mata depan Van Herick derajat III, tidak terdapat flare dan cell. Pupil 

tampak lonjong, eksentrik ke arah inferior, reflex cahaya ↓/-. Terdapat koloboma 

iris pada arah jam 6. Lensa tampak keruh dengan grading berdasarkan Lens 

Opacities Classification System III adalah NO3NC3P1, dan terdapat koloboma 

lensa. Pemeriksaan posterior mata kiri dengan pupil kecil didapatkan papil 

lonjong, pucat dan terdapat koloboma koroid. 

 

 

Gambar 2. USG mata kanan 

 

     Pemeriksaan USG dilakukan karena detail retina sulit dinilai dengan 

pemeriksaan funduskopi indirek pupil kecil. Hasil USG mata kanan menunjukkan 

kesan undeveloped eye dengan panjang aksial 14.47 mm. Pemeriksaan USG mata 

kiri menunjukkan kesan suspek ablasio retina lama. Pasien kemudian diberikan 

inform concent mengenai prognosis visual dubia ad malam dan pasien 

memutuskan tetap ingin dilakukan operasi. 

 

 

Gambar 2. USG mata kiri 
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     Pada pemeriksaan biometri dengan A Scan, panjang aksial mata kiri adalah 

20.78 mm, kedalaman bilik mata depan adalah 5.41 mm. Pemeriksaan dengan 

specular microscope mata kiri menunjukkan hasil densitas sel sebesar 

3729.5/mm
2
 dan hexagonality 57%. Pemeriksaan interferometri mata kiri adalah 

20/300 F2. Hasil interferometri dinilai tidak dapat dipercaya karena visus dasar 

pasein adalah 1/300. Pasien didiagnosis undeveloped eye OD + katarak 

developmental OS dengan diagnosis banding katarak presenile OS + small eye OS 

+ Koloboma iris et lensa et koroid OS + Suspek ablasio retina lama OS. Pasien 

direncanakan untuk dilakukan fakoemulsifikasi menggunakan mesin fako 

Centurion dengan fako tip kecil dan dilakukan LIO. Lensa intraokular ditentukan 

dengan menggunakan rumus Hoffer Q dan diputuskan untuk menggunakan LIO 

+25D.  

 

 

Gambar 3. Biometri  mata kiri 

 

     Tindakan fakoemulsifikasi mata kiri dilakukan pada tanggal 12 Desember 

2019 dalam anestesi umum dan dilakukan pemasangan lensa intraokular. Operasi 
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diawali dengan melakukan pengukuran kornea dengan kaliper, diameter vertikal 

kornea adalah 10 mm dan diameter horizontal kornea adalah 9 mm. Insisi 

dilakukan pada sisi temporal dengan menggunakan keratom ukuran 2,2 mm. 

Kemudian dibuat side port menggunakan blade 15. Fakoemulsifikasi dilakukan 

dengan teknik stop and chop. Pada saat nucleus telah terekstraksi sepenuhnya 

tampak red reflex menurun. Pemasangan LIO dilakukan dengan posisi horizontal. 

Setelah operasi pasien diberikan Levofloxacin tetes mata 6x1 tetes pada mata kiri, 

Prednisolone Asetat 6x1 tetes mata kiri, Ciprofloxacin tablet 2x500 mg, dan 

Acetazolamide tablet 3x250 mg.  

 

 

Gambar 4. Mata kiri 1 hari setelah operasi 

 

     Pasien datang untuk kontrol pada 1 hari setelah operasi. Pandangan mata kiri 

dirasa lebih jelas walaupun tidak maksimal. Visus mata kiri 1/60. Tekanan 

intraokular dengan NCT pada mata kiri adalah 5. Pemeriksaan anterior mata kiri 

menunjukkan palpebra superior dan inferior tenang. Konjungtiva bulbar tenang. 

Kornea edem dan terdapat lipat descemet minimal. Bilik mata depan Van Herick 

derajat III, terdapat flare dan cell +2/+2. Pupil tampak lonjong, eksentrik ke arah 

inferior. Terdapat koloboma iris pada arah jam 6. Lensa terpasang LIO pada bilik 

posterior. Terapi pada pasien dilanjutkan dan pasien diedukasi untuk kontrol 1 

minggu kemudian. 

     Pada kontrol 1 minggu setelah operasi, pasien merasa tajam penglihatan masih 

tetap sama dengan saat kontrol sebelumnya. Visus mata kiri 1/60. Tekanan 

intraokular dengan NCT pada mata kiri adalah 6. Pemeriksaan anterior mata kiri 
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menunjukkan hasil yang sama dengan kontrol sebelumnya. Pada pemeriksaan 

funduskopi direk dengan pupil lebar di dapatkan gambaran ablasio retina dengan 

proliferative vitreoretinopathy derajat C. Pasien kemudian dikonsulkan ke unit 

vitreoretina dan unit low vision. Pasien diberikan edukasi mengenai prognosis 

visual ad malam. 

 

 

Gambar 5. Mata kiri 1 minggu setelah operasi 

 

III. Diskusi 

     Variasi klinis mata kecil terdiri dari mikroftalmia, nanoftalmia, mikroftalmia 

anterior relatif. Studi epidemiologi oleh Foster PJ et al mendefinisikan 

mikroftalmia sebagai mata dengan panjang aksial kurang dari 21,0 mm pada 

dewasa. Berdasarkan adanya kelainan anatomis, mikroftalmia dibedakan menjadi 

mikroftalmia simpel dan kompleks. Mata dengan mikroftalmia simpel memiliki 

panjang aksial pendek, ukuran ACD normal dan ketebalan sklera normal. 

Mikroftalmia kompleks merupakan mata dengan panjang aksial pendek, ketebalan 

sklera normal dan terdapat kelainan anatomis lainnya seperti koloboma iris, 

koloboma korioretina, persisitent fetal vasculature, dan displasia retina. 

Nanoftalmia adalah kondisi mata yang memiliki panjang aksial pendek, bilik mata 

depan kecil, dan sklera serta koroid yang menebal. American Academy of 

Ophthalmolgy mendefinisikan nanoftalmia sebagai mata dengan panjang aksial 

sangat pendek, yaitu kurang dari 20,5 mm. Mikroftalmia anterior relatif 

merupakan mata dengan panjang aksial normal dan segmen anterior kecil. ACD 

kurang dari 2,2 mm, diameter kornea kurang dari 11 mm dan ketebalan sklera 
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normal tanpa ada kelainan anatomis lainnya. Mikrokornea dapat terjadi pada 

mikroftalmia, nanoftalmia dan mikroftalmia anterior relatif.
1,6,7

 Pasien memiliki 

panjang aksial bola mata 20.78 mm dan dapat dikategorikan sebagai mikroftalmia. 

Pasien juga memiliki kelainan anatomis lain yaitu koloboma iris dan koloboma 

koroid, sehingga dikategorikan sebagai mikroftalmia kompleks. 

 

 

Gambar 6. Variasi klinis mata kecil 

              Dikutip dari : Hoffman RS et al.
1
 

 

     Pengukuran biometri dengan akurat merupakan hal penting untuk mendapatkan 

hasil refraksi yang akurat. Pengukuran biometri pada mata kecil harus dilakukan 

lebih hati-hati karena sedikit kesalahan pengukuran dapat mengakibatkan kelainan 

refraksi yang lebih besar. Pada mata normal dengan panjang aksial 22,5 – 24 mm, 

kesalahan pengukuran panjang aksial sebesar 1 mm mengakibatkan 3D kelainan 

refraksi. Pada mata kecil dengan panjang aksial kurang dari 22 mm, kesalahan 1 

mm mengakibatkan 4 – 5D kelainan refraksi.
8
 Pengukuran panjang aksial dapat 

menggunakan partial coherent interferometry (IOL Master) atau A-Scan. 

Pengukuran kedalaman bilik mata depan, ukuran kornea white to white, penting 

dilakukan untuk mengetahui variasi anatomi.
1
 Pengukuran biometri pada pada 

pasien dilakukan dengan menggunakan A-Scan. Pengukuran biometri dengan IOL 

Master tidak dapat dilakukan karena mata pasien yang nistagmus dan katarak 

yang cukup tebal. Pengukuran dengan A Scan diulang beberapa kali untuk 
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mendapatkan hasil yang terbaik. Hasil A Scan menjadi tidak akurat karena kondisi 

mata nistagmus. Idealnya pemeriksaan biometri dilakukan di kamar operasi saat 

pasien dalam keadaan teranestesi. 

     Kekuatan refraksi kornea, panjang aksial, dan posisi lensa (effective lens 

position/ELP) merupakan hal penting untuk menentukan kekuatan refraksi lensa 

intraokular. Mata yang kecil membutuhkan lensa dengan kekuatan refraksi yang 

lebih tinggi. Perubahan sedikit pada ELP akan memberikan dampak yang besar 

tehadap hasil refraksi.
1
 Penentuan kekuatan IOL pada pasien dihitung dengan 

rumus Hoffer Q, sehingga didapatkan kekuatan refraksi IOL sebesar +25D. 

     Penyulit dan komplikasi intraoperasi atau pasca operasi dapat terjadi pada 

pasien dengan mata kecil karena struktur anatomi yang berbeda dari mata normal. 

Mata yang kecil mengisi lebih sedikit rongga orbita sehingga tampak berada lebih 

dalam. Hal ini mengakibatkan akses menuju intraokular pada saat operasi menjadi 

lebih sulit. Pasien dengan mata kecil memiliki kemungkinan untuk terjadi 

glaukoma sudut tertutup karena bilik mata depan lebih dangkal, lensa lebih tebal 

dan aksial yang pendek.
1,5

 

     Diameter kornea yang sempit memberikan ruang yang lebih sempit untuk 

melakukan manuver operasi.
1,5

 Hal ini menjadi pertimbangan penting ketika 

memilih teknik operasi fakoemulsifikasi dengan mesin fako Centurion dengan 

spesifikasi fakoemulsifikasi tip kecil. Insisi kornea dibuat dengan ukuran yang 

lebih kecil, yaitu 2.2 mm sesuai dengan ukuran fako tip yang lebih kecil. Tujuan 

penggunaan tip kecil adalah untuk mempermudah manipulasi dan mengurangi 

kerusakan jaringan yang lebih besar.   

     Cairan viskoelastik yang digunakan pada pasien ada jenis Healon 5. 

Viskoelastik jenis ini memiliki sifat kohesif dan dispersif. Sifat kohesif berfungsi 

untuk mempertahankan bentuk bilik mata depan. Sifat dispersif berfungsi untuk 

melingdungi sel endotel kornea. Cairan viskoelastik juga befungsi untuk membuat 

bagian anterior lensa menjadi lebih datar, menambah kedalaman bilik mata depan, 

membantu dilatasi pupil dan stabilisasi iris.
9
 

      Pemilihan LIO pada pasien ini penting untuk diperhatikan karena diameter 

kornea kecil, diameter kapsul lensa kecil, dan ruang bilik mata depan sempit. 
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Pasien diputuskan untuk tetap dipasang LIO meskipun red reflex ditemukan turun. 

Diameter kornea pada pasien memungkinkan untuk dilakukan pemasangan LIO 

pada bilik posterior. Jenis LIO yang dipilih adalah LIO three piece karena 

memiliki haptic yang lentur dan tipis. 

     Outcome pada pasien sudah dapat diprediksi dari awal mengingat adanya 

kelainan penyerta pada retina pasien. Pasien diberikan inform consent mengenai 

prognosis visual dubia ad malam. Pasien dan keluarga kemudian memutuskan 

untuk tetap dilakukan operasi. Operasi dilakukan dengan teknik yang terbaik 

meskipun prognosis buruk.  

 

IV. Simpulan 

     Mikroftalmia adalah keadaan panjang aksial bola mata yang lebih pendek. 

Mikroftalmia biasanya disertai dengan bilik mata depan yang lebih dangkal dan 

diameter kornea yang lebih sempit. Hal ini membuat operasi katarak pada mata 

kecil menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Persiapan operasi dan pemilihan teknik 

operasi yang tepat menjadi hal penting yang harus diperhatikan untuk mengurangi 

komplikasi operasi. 
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