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TRAUMATIC CATARACT WITH POSTERIOR LENS CAPSULE 

RUPTURE MANAGEMENT 

Abstract 

Introduction: Traumatic cataract is one of the major causes of blindness in ocular 

trauma. It can arise due either to blunt or perforating trauma. Trauma may cause 

lens opacification either as an acute event or as a late event. Traumatic cataract 

causes visual impaiment and other ocular components complications, suct as 

posterior capsule rupture. Thus, choosing the appropiate surgical approach is 

important to gain a better prognosis.  

Purpose: To report the management of  patient with traumatic cataract and 

posterior lens capsule rupture. 

Case Report: A 40-years-old female presented with blurry vision in right eye since 

one month ago after the right eye got penetrated by needle. Ophthalmologic 

examination revealed that visual acuity for right eye is 1/300 with Snellen chart 

and leucoma adherent of cornea. Patient was diagnosed with traumatic cataract 

and leucoma adherent of the right eye. Phacoemulsification with iris retractor, 

vitrectomy anterior and a three-pieces foldable intraocular lens (IOL) implantation 

were done as surgical management. 

Results: Ophthalmologic examination on one week follow up revealed that 

uncorrected  visual acuity for the right eye is 0,2 pin hole 0,4 with Snellen chart. 

Conclusions: Every traumatic cataract has different management because of the 

variability of the case. Detailed history, careful pre operative eye examinations and 

appropriate surgical approach selection will provide the best possible visual 

outcomes relative to mechanism of trauma and the ocular damages. 

Keywords : Traumatic cataract, penetrating injury, posterior capsule rupture, 

vitrectomy anterior. 

 

I. Pendahuluan 

     Trauma merupakan penyebab utama kebutaan monokuler di negara 

berkembang. Studi oleh World Health Organization mengestimasikan 55 juta 

trauma pada mata di seluruh dunia, dan hingga 1,6 juta populasi kehilangan 

penglihatan akibat trauma pada mata. Trauma pada mata seringkali berkaitan 

dengan pembentukan katarak pada lensa. Katarak traumatika terjadi pada 27-65% 

dari kasus trauma okuler dengan angka kejadian 3.45 per 100.000 populasi per 

tahun.1–3 

     Katarak pada lensa pada umumnya terbentuk akibat kerusakan langsung pada 

lensa kristalin oleh benda asing atau trauma tumpul pada bola mata. Trauma pada 

lensa dapat menyebabkan berbagai morfologi kekeruhan pada lensa, seperti rosette 

atau stellate, dan intumesent tergantung dari mekanisme trauma yang terjadi. 
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Trauma pada lensa juga dapat menimbulkan gangguan okular lainnya melalui 

berbagai mekanisme seperti glaukoma fakomorfik, lens-particle glaucoma, atau 

glaukoma fakoantigenik.1,2 

      Tatalaksana operatif katarak traumatika dapat dilakukan sebagai prosedur awal 

atau prosedur lanjutan, bergantung dari tipe dan tingkat kerusakan trauma okuler. 

Pada katarak traumatika yang disertai dengan trauma terbuka (open globe injury), 

ekstraksi lensa dapat dilakukan sebagai prosedur awal atau lanjutan. Ekstraksi lensa 

dilakukan sebagai prosedur lanjutan pada kondisi mata yang lebih tenang. 

Tatalaksana bedah katarak traumatika dapat dilakukan dengan berbagai teknik dan 

pendekatan. Laporan kasus ini bertujuan untuk membahas tatalaksana bedah 

katarak traumatika dengan ruptur kapsul posterior lensa dan leukoma adheren.3–5 

 

II. Laporan Kasus 

     Pasien perempuan, berusia 40 tahun, datang ke Poliklinik Katarak dan Bedah 

Refraktif Pusat Mata Nasional (PMN) RS. Mata Cicendo pada tanggal 27 

November 2019 dengan keluhan mata kanan  (OD) buram sejak 1 bulan yang lalu. 

Buram dirasakan mendadak sejak tertusuk jarum kasur 1 bulan yang lalu saat 

sedang menjahit. Mata kanan merah dan berair setelah tertusuk jarum. Riwayat 

pengobatan pasien berobat ke dokter umum di klinik setempat dan diberikan obat 

tetes mata Deksamethasone-Neomycine Sulfate-Polymyxine B Sufate 3x1 gtt OD 

selama 5 hari. Pasien selanjutnya dirujuk ke dokter spesialis mata di RSUD Cideres, 

diberikan obat tetes Levofloxacin 6x1 gtt OD selama 2 minggu, dan kemudian 

dirujuk ke PMN RS. Mata Cicendo. Riwayat operasi mata, menggunakan obat tetes 

dalam waktu lama, riwayat meminum jamu dan obat-obat steroid dalam waktu lama 

disangkal oleh pasien. Riwayat hipertensi, diabetes melitus, dan riwayat pemakaian 

kacamata sebelumnya tidak ada.  

     Pemeriksaan fisik yang dilakukan pada tanggal 27 November 2019 didapatlkan 

keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 

84 x/menit, respirasi 20 x/menit, dan suhu 36.2 C. Pemeriksaan tajam penglihatan 

mata kanan (OD) 1/300 pin hole (ph) tetap dan mata kiri (OS) 0.1 ph 0.5 dengan 

koreksi S-2,25 C-0,75 aksis 75 didapatkan tajam penglihatan koreksi matrtfca kiri 
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1.0. Gerakan kedua bola mata baik ke segala arah, posisi kedua bola mata 

orthotrophia, dan tekanan intraokular (TIO) dengan tonometri non kontak di 

dapatkan OD 14 dan OS 13. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan palpebra dan 

konjungtiva tampak tenang. Kornea didapatkan pigmen iris dan leukoma adherent 

di arah jam 1 sepanjang + 3,5 mm. Bilik mata depan Van Herrick (VH) grade III, 

dan VH grade I pada bagian superonasal (arah jam 1), tidak ditemukan flare maupun 

sel. Pupil tampak relatif bulat tertarik ke area leukoma, terdapat sinekia anterior 

arah jam 1 di daerah leukoma adheren, refleks cahaya langsung maupun tidak 

langsung menurun, diameter pupil lebar 5 mm, tidak di dapatkan iridodenesis dan 

fakodenesis. Lensa tampak keruh dan terdapat ruptur kapsul anterior Pemeriksaan 

segmen posterior mata kanan didapatkan media keruh, detail lain sulit dinilai. 

Pemeriksaan segmen anterior dan posterior mata kiri dalam batas normal.  

 

    

Gambar 2.1. Mata kanan pasien (pre operasi) 

 

    

Gambar 2.2 Hasil pemeriksaan ultrasonografi pasien 

 

     Pemeriksaan ultrasonografi mata kanan kesan didapatkan vitreous opacity et 

causa suspek fibrosis vitreous dd/ suspek perdarahan vitreous. Keratometri mata 
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kanan K1 42,50 D 7,92 mm Ax  63, K2 47,00 D 7,17 mm Ax 153. Keratometri 

mata kiri K1 44,75 D 7,52 mm Ax 36, K2 46,00 D 7,34 mm Ax 126. Kepadatan sel 

endotel kornea mata kanan 3093,6 sel/mm2 dengan heksagonalitas 58%, panjang 

bola mata kanan 23,50 mm dengan biometri A-scan dan ukuran Lensa Intra Okular 

(LIO) +18,0/118,0 dengan rumus SRK/T. Panjang bola mata kiri 23,42 mm dengan 

biometri A-scan dan ukuran LIO +18,5/118,0 dengan rumus SRK/T. 

     Pasien didiagnosa katarak traumatika OD dan leukoma adherent OD serta 

direncanakan untuk dilakukan tindakan ekstraksi lensa dengan teknik 

fakoemulsifikasi dan penggunaan iris retractor serta pemasangan lensa intraokular 

(LIO) three-pieces foldable. Tindakan ekstraksi lensa dengan fakoemulsifikasi dan 

pemasangan LIO dilakukan pada tanggal 23 Desember 2019.  

     Prosedur operasi yang dilakukan yaitu pasien dibaringkan pada posisi supinasi, 

dilakukan anestesi sedasi, dilakukan tindakan aseptik dan antiseptik kemudian 

dipasang penutup steril dan spekulum mata. Dibuat insisi pada area limbus kornea 

clear corneal incision dengan keratom sepanjang + 2,75 mm hingga menembus 

bilik mata depan. Diinjeksikan tripan blue ke bilik mata depan, kemudian diirigasi 

dan diinjeksikan ophthalmic viscosurgical device ke dalam bilik mata depan. 

Dilakukan anastesi dengan injeksi Lidocaine 2% 2 cc subtenon. Dibuat lima buah 

sideport dan dipasang lima buat iris retraktor untuk melebarkan pupil. Kapsulotomi 

dilakukan dengan teknik continuous curvilinear capsulorrhexis (CCC) 

menggunakan cystotome dan utrata. Dilakukan hidrodiseksi kemudian ekstraksi 

katarak dengan teknik fakoemulsifikasi. Ditemukan robekan kapsul posterior yang 

kemungkinan telah terjadi pada saat trauma. Diinjeksikan ophthalmic viscosugical 

device dan dilakukan aspirasi irigasi sisa masa lensa dengan symcoe cannula dan 

dilanjutkan dengan vitrektomi anterior dengan kekuatan 800 Cpm. Diinjeksikan 

ophthalmic viscosurgical device ke dalam bilik mata depan dan lensa intraokular 

foldable (AR40e, diameter optik 5,0 mm) diimplantasikan ke dalam COA dengan 

injektor dengan fiksasi sulkus. Terdapat defek epitel kornea. Iris retraktor dilepas 

dan dilakukan irigasi untuk mengeluarkan ophtalmic viscosurgical device. 

Dilakukan injeksi miostat ke bilik mata depan, hidrasi kornea, dan pembentukan 

bilik mata depan dengan menginjeksikan udara. Pasien diberikan medikamentosa 
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paskaoperasi Ciprofloksasin tablet 2x500mg, Asetazolamide tablet 3x250 mg, 

Levofloksasin tetes mata 6xgtt 1 OD dan Timolol maleat 0.5% tetes mata 2xgtt 1 

OD. Pasien disarankan kontrol 1 hari paska operasi. 

 

   

   

   

   
Gambar 2.3 Langkah operasi katarak traumatika 

 

     Pemeriksaan satu hari paska operasi didapatkan visus OD 0,1 ph 0,2, TIO 

dengan tonometri non kontak 15 mmHg. Segmen anterior mata kanan konjungtiva 

terdapat injeksi siliar, kornea edema, lipat desemet, dan leukoma adherent. Bilik 

mata depan VH grade III, flare/cell +4/+4, pupil relatif bulat, sinekia anterior ke 

arah leukoma, posterior chamber LIO sentral. Segmen anterior mata kiri dalam 
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batas normal. Pasien didiagnosis dengan Pseudofakia OD + Leukoma adherent OD. 

Terapi medikamentosa dilanjutkan dan diberikan terapi tambahan prednisone asetat 

tetes mata 6xgtt1 OD. Pasien di sarankan kontrol satu minggu ke depan. 

 

 
Gambar 2.4 Post operasi hari ke-1 

      

 
Gambar 2.5 Post operasi hari ke-7 

 

     Pemeriksaan satu minggu paska operasi didapatkan visus OD 0,2 ph 0,4. TIO 

dengan tonometri non kontak 13 mmHg. Segmen anterior mata kanan palpebra dan 

konjungtiva tenang, kornea tampak leukoma adherent, bilik mata depan VH grade 

III flare/cell +2/+2. Pupil relatif bulat, sinekia anterior ke arah leukoma, posterior 

chamber LIO sentral. Segmen anterior mata kiri dalam batas normal. Pasien 

didiagnosis dengan Pseudofakia OD + Leukoma adherent OD. Pasien diberikan 

prednisone asetat tetes mata dosis tappering off dan disarankan kontrol 3 minggu 

yang akan datang. Prognosis pada pasien ini Quo ad vitam adalah ad bonam, dan 

Quo ad functionam adalah ad bonam. 
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III. Diskusi 

     Katarak traumatika dapat disebabkan oleh trauma mekanik maupun kekuatan 

fisik seperti radiasi, zat kimia, dan aliran listrik. Trauma mekanik terbagi kepada 

trauma tumpul dan trauma tajam (penetrasi dan perforasi). Disfungsi epitel lensa 

dan edema serabut korteks lensa yang disebabkan oleh trauma kontusi atau 

kerusakan pada kapsul lensa merupakan penyebab terbentuknya kekeruhan pada 

lensa. Kekeruhan pada lensa dapat terjadi secara langsung maupun beberapa tahun 

setelah trauma. Trauma perforasi atau penetrasi pada lensa menyebabkan 

kekeruhan pada korteks di lokasi ruptur, dan umumnya berkembang cepat menjadi 

kekeruhan seluruhnya. Katarak kortikal fokal stasioner dapat disebabkan oleh 

trauma perforasi yang kecil pada kapsul lensa. Kekeruhan lensa yang terjadi pada 

pasien ini disebabkan oleh trauma mekanik benda tajam yaitu jarum jahit kasur 

sekitar satu bulan yang lalu dan menyebabkan kekeruhan pada seluruh bagian lensa 

secara cepat dalam waktu satu bulan.6–8 

     Diagnosis katarak traumatika ditentukan berdasarkan tipe trauma yang terjadi, 

bentuk kekeruhan (discrete, punctate, rossette), lokasi kekeruhan (anterior, 

segmental, subkapsular, atau seluruh), serta identifikasi kerusakan pada struktur 

okular lainnya meliputi kornea, iris, zonula, dan polus posterior. Subluksasi lensa, 

iridodenesis, fakodenesis, bilik mata depan yang dangkal atau dalam, peningkatan 

tekanan bola mata, dan hifema merupakan kondisi okular yang sering terjadi seiring 

terjadinya katarak traumatika. Pada pasien ini, kekeruhan terjadi pada seluruh 

bagian lensa, gangguan pada sturuktur okular lainnya meliputi kornea (leukoma 

adherent), sinekia anterior, ruptur kapsul anterior-posterior akibat penetrasi dan 

opasitas vitreous pada pemeriksaan ultrasonografi. Laserasi atau hilangnya jaringan 

kornea pada saat terjadinya trauma memerlukan hecting primer kornea sklera untuk 

mencegah terjadinya leukoma adheren.2,6,8 

     Katarak traumatika dengan tajam penglihatan 20/40 atau lebih baik, tidak 

progresif, dan kondisi mata yang tenang tidak diperlukan tatalaksana spesifik, dan 

dilakukan evaluasi ulang secara berkala. Tatalaksana operatif dilakukan pada 

katarak dengan penurunan tajam penglihatan atau bila terdapat komplikasi okular 

lainnya. Pada kasus trauma penetrasi atau perforasi dengan kapsul lensa yang robek 
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disertai dengan adanya material yang bercampur dengan vitreus dan darah, 

diperlukan tindakan lensektomi disertai dengan vitrektomi. Implantasi lensa dapat 

dilakukan sebagai tahap perbaikan awal maupun sebagai prosedur sekunder. 

Pendekatan yang lebih dipilih pada pasien dengan trauma penetrasi adalah 

memperbaiki laserasi kornea atau sklera sebagai tahap awal, dilanjutkan ekstraksi 

lensa sebagai prosedur sekunder dengan visibilitas saat pembedahan yang lebih 

baik dan risiko komplikasi paska operasi yang lebih minimal. Pada pasien ini terjadi 

penurunan tajam penglihatan mata kanan hingga 1/300 akibat katarak yang penuh 

merupakan salah satu indikasi dilakukannya tindakan ekstraksi lensa dan 

pemasangan LIO.5,7–9 

    Ekstraksi katarak dapat dilakukan dengan prosedur extracapsular cataract 

extraction (ECCE) atau fakoemulsifikasi. Pada kasus tanpa disertai dengan 

gangguan struktur okuar lainnya, teknik operasi yang dilakukan baik 

fakoemulsifikasi maupun ECCE dapat berhasil tanpa menimbulkan komplikasi.  

Ekstraksi nukleus dapat dilakukan dengan beberapa teknik. Pada nukleus yang 

lunak dengan capsolorrhexis intak, dapat dilakukan fakoaspirasi nukleus. Apabila 

terjadi ruptur kapsul anterior atau kapsul posterior dapat dilakukan aspirasi manual 

dengan simcoe cannula atau dry cannule. Pada katarak yang sangat padat 

manipulasi operasi meningkatkan kemungkinan terjadinya trauma iris, robekan 

zonular,  ruptur kapsul lensa, prolaps vitreus dan jatuhnya fragmen lensa ke segmen 

posterior. Pada ruptur kapsul posterior atau jika terdapat zonular dehisience, 

tamponade vitreus dengan viscoelastic substance. Pada kasus dengan robekan 

kapsul posterior, dapat ditemukan material vitreus bersatu dengan material lensa. 

Jika penyangga lensa dan area perifer intak, hal pertama yang dilakukan adalah 

mengangkat vitreus dengan vitrektomi dengan cara dry vitrectomy dengan kekuatan 

aliran rendah, aspirasi rendah, dan kekuatan potong yang tinggi (high cut rate) 

hingga seluruh vitreus bersih dari bilik mata depan.  Pada pasien ini katarak bersifat 

padat, dan fakoemulsifikasi dipilih sebagai teknik operatif. Pada saat 

berlangsungnya operasi, ditemukan ruptur kapsul posterior yang mungkin telah 

terjadi pada saat pasien mengalami trauma tertusuk jarum. Prosedur 

fakoemulsifkasi kemudian dihentikan, sisa massa dan korteks lensa diekstraksi 
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dengan aspirasi irigasi menggunakan symcoe cannula dan vitreus pada bilik mata 

depan dibersihkan dengan vitrektomi anterior. Sisa material lensa yang lembut 

dapat diaspirasi dengan probe vitrektomi, instrumen ini memberikan derajat 

keamanan yang lebih baik. Namun jika sisa material massa lensa bersifat padat, 

prosedur fakoemulsifikasi dapat dilakukan diatas lapisan viscoelastic substance 

dispersif.5,7,10 

     Evaluasi penyangga zonul dan kapsul dilakukan setelah seluruh material lensa 

dan vitreus telah diangkat dari segmen anterior. Pada kondisi anterior rhexis yang 

intak dan laserasi kecil, viscoelastic substance dapat injeksikan untuk menekan 

vitreus ke belakang dan mengkonversikan ruptur kapsul menjadi bentuk sirkular 

sehingga memungkinkan untuk meletakkan lensa in the bag. Implantasi sulkus 

dilakukan pada kondisi robekan yang lebih besar. Pada pasien ini, implantasi LIO 

dilakukan dengan fiksasi sulkus untuk mengindari jatuhnya LIO ke segmen 

posterior. Implantasi LIO dilakukan setelah menginjeksikan viscoelastic substance 

dispersif sebelumnya sebagai lapisan penyangga. Viscoelastic substance 

kemuadian diaspirasi dan irigasi setelah pemasangan LIO. Peningkatan tajam 

penglihatan mata kanan dari 1/300 pre operatif mencapai 0,2 ph 0,4 dengan Snellen 

chart. Beberapa penelitian menyatakan bahwa tidak ada perbedaan tajam 

penglihatan paska operasi yang signifikan antara tindakan ekstraksi lensa segera 

maupun lanjutan. Intervensi sekunder memiliki visibilitas operasi yang lebih baik, 

kalkulasi LIO yang lebih tepat, dan risiko inflamasi paska operasi yang lebih 

rendah. Ekstraksi lensa dilakukan lebih cepat pada beberapa kondisi seperti 

robeknya kapsul anterior sehingga terdapat material lensa di bilik mata depan, dan 

kebutuhan rehabilitasi visual serta terapi ambliopia pada pasien anak.5,7,9,11 

 

IV. Kesimpulan 

     Trauma okular baik trauma tumpul maupun trauma tajam dapat menyebabkan 

terjadinya kekeruhan pada lensa baik disertai maupun tanpa keterlibatan struktur 

okular lainnya. Katarak traumatika dapat terjadi secara cepat hingga bertahun-tahun 

setelah terjadinya trauma. Prosedur ekstraksi lensa dapat dilakukan sebagai tahap 

primer awal atau tahap sekunder lanjutan, bergantung dari mekanisme trauma dan 
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kondisi okuler yang ditemukan. Pada kasus katarak traumatika dengan ruptur 

kapsul posterior, ekstraksi sisa massa lensa dilakukan dengan aspirasi irigasi dan 

pengangkatan vitreus dilakukan dengan vitrektomi anterior.  
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