
1 
 

Management of Congenital Cataract with Anterior Segment Dysgenesis 

 

Abstract  

Introduction 

Congenital cataracts can be accompanied by other anterior segment abnormalities 

because they have a close relationship in the anatomical position and development of the 

embryo, including anterior segment dysgenesis. Anterior segment dysgenesis is a 

developmental disorder that affects structures in the anterior segment of the eye including 

the iris, cornea and trabecular tissue. 

Objective 
To report a management of congenital cataract with anterior segment dysgenesis. 

Methods 

Case report study. A male patient aged 2 years and 4 months came to the Pediatric 

Ophthalmology and Strabismus unit at Cicendo Eye Hospital with complaints of  white in 

both eyes since the age of 7 months. Examination showed nystagmus, esotropia, posterior 

embryotoxon on both eyes cornea, corectopia on both eyes, peripheral anterior synechia 

and posterior synechia on both eyes and membranous cataract on both eyes. Patient was 

diagnosed with congenital cataract, anterior segment dysgenesis suspect Axenfeld Rieger 

syndrome, and sensory esotropia on both eyes.  Patient underwent cataract extraction, 

synechiolysis, membranectomy and intraocular lens implantation on both eyes.  

Results 

Patient’s visual acuity seem improve. Patient still need to be followed up for amblyopia 

therapy and prevent effect of glaucoma. 

Conclusion 

Good outcome in management of cataract congenital with anterior segment dysgenesis 

needs time, patience, compliance, routine follow up, and also support from their parents. 

Keyword 

Congenital cataract, anterior segment dysgenesis, Axenfeld Rieger syndrome, posterior 

embryotoxon. 

 

 

I. Pendahuluan 

     Katarak kongenital menyebabkan 7,4% -15,3% dari kebutaan anak-anak di 

seluruh dunia. Sekitar 70 juta angka kebutaan per tahun disebabkan oleh kebutaan 

anak-anak, dimana sekitar 10 juta angka kebutaan per tahun disebabkan oleh 

katarak kongenital. Katarak kongenital dapat ditatalaksana dengan operasi 

katarak. Operasi katarak pada anak-anak berbeda dari orang dewasa karena anak-

anak memiliki kornea, sklera dan kapsul anterior yang lebih elastis, lensa yang 

lunak, dan vitreus yang masih baik. Tatalaksana katarak kongenital yang baik 

dapat mempengaruhi pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial anak-anak di 

sisa kehidupannya. 
1,2

 

     Katarak kongenital disertai dengan kelainan okular lainnya pada 27% kasus. 

Katarak kongenital dapat disertai dengan kelainan segmen anterior lainnya karena 
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memiliki hubungan dekat dalam posisi anatomi dan perkembangan embrio. 

Menurut Lin et al, faktor genetik dan faktor-faktor lain yang menyebabkan 

katarak juga dapat mempengaruhi kornea, iris, dan jaringan segmen anterior 

lainnya. Disgenesis segmen anterior merupakan gangguan perkembangan yang 

mempengaruhi struktur di segmen anterior mata meliputi iris, kornea dan jaringan 

trabekula. Laporan kasus ini akan membahas talaksana katarak kongenital yang 

disertai disgenesis segmen anterior. 
2,3

 

 

II. Laporan Kasus 

Seorang pasien anak laki-laki berusia 2 tahun 4 bulan datang ke unit Pediatrik 

Oftalmologi dan Strabismus RS Mata Cicendo tanggal 24 Februari 2020 dengan 

keluhan tampak putih-putih di kedua mata sejak usia 7 bulan. Pasien belum 

pernah diperiksa oleh dokter mata sebelumnya dan belum pernah mendapat 

pengobatan bidang mata. Tidak terdapat riwayat penyakit sistemik atau okular 

sebelumnya. 

     Pasien merupakan anak tunggal, riwayat lahir secara seksio pada usia gestasi 

cukup bulan. Pasien langsung menangis saat lahir dengan berat badan lahir 2300 

gram. Selama hamil, ibu pasien rutin memeriksakan kehamilannya dan tidak 

didapatkan riwayat demam atau penyakit lainnya serta konsumsi alkohol, rokok, 

atau obat-obatan selama kehamilan. Tumbuh kembang pasien dalam batas normal 

sesuai dengan usianya. Riwayat imunisasi dasar lengkap sesuai dengan usia. 

Tidak ditemukan riwayat keluhan serupa dalam keluarga. 

     Pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum baik, kesadaran compos mentis, 

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

dengan berat badan 11,5 kg. Status oftalmologis didapatkan tajam penglihatan 

kedua mata fix and follow the object (+) dan terdapat nistagmus. Posisi bola mata 

esotropia 45º. Gerakan bola mata kesan baik ke segala arah. Tekanan intraokular 

palpasi kedua mata normal. Pemeriksaan segmen anterior pada mata kanan 

didapatkan palpebra dan konjungtiva tenang, kornea posterior embryotoxon, bilik 

mata depan kesan sedang, pupil lonjong, iris kesan sinekia anterior perifer, lensa 

keruh, dan fundus refleks (-). Pemeriksaan segmen anterior mata kiri didapatkan 

palpebra dan konjungtiva tenang, kornea  posterior embryotoxon, bilik mata 
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depan dangkal di temporal, pupil lonjong, iris kesan sinekia anterior perifer, lensa 

keruh, dan fundus refleks (-). 

 

Gambar 2.1. Silsilah keluarga pasien 

     Pemeriksaan USG B-Scan pada kedua mata didapatkan kesan segmen posterior 

kedua mata dalam batas normal. Panjang aksial mata kanan 21.39 mm dan mata 

kiri 21.69 mm (Gambar 2.2).  

(A)  (B)   

Gambar 2.2. Ultrasonografi mata kanan (A) dan mata kiri (B) 

     Pasien didiagnosa dengan katarak kongenital ODS + suspek disgenesis segmen 

anterior ODS + esotropia sensoris. Pasien kemudian direncanakan untuk 

dilakukan tindakan examination under anesthesia (EUA) ODS serta pertimbangan 

aspirasi irigasi (AI) + primary posterior capsulotomy (PPC) + vitrektomi anterior 

(VA) + sinekiolisis + membranektomi + pupilloplasti + intraocular lens (IOL)  

OD kemudian OS  dalam narkose umum. Orang tua diberikan penjelasan pula 

tentang prognosis visual pasien. Pasien dikonsulkan pada Bagian Ilmu Kesehatan 

Anak dan tidak ditemukan adanya kelainan kongenital. 

     Examination under anesthesia ODS dilakukan pada tanggal 27 Februari 2020 

dan didapatkan hasil mata kanan tekanan intraokular (TIO) menggunakan Perkins 

19 mmHg, palpebra dan konjungtiva tenang, diameter kornea 10,5 mm, kornea 
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posterior embryotoxon, bilik mata depan sedang, pupil eksentrik ke jam 9, iris 

sinekia anterior perifer dari jam 6 hingga jam 1, sinekia posterior (+), lensa keruh 

(membranosa), dan fundus refleks (-).  Mata kiri TIO 17 mmHg, palpebra dan 

konjungtiva tenang, diameter kornea 10,5 mm,bilik mata depan sedang, pupil 

eksentrik ke jam 3, iris sinekia anterior perifer dari jam 3 hingga jam 12, sinekia 

posterior (+), lensa keruh (membranosa), dan fundus refleks (-). Pasien didiagnosa 

dengan katarak kongenital ODS + disgenesis segmen anterior ODS suspek 

sindrom Axenfeld-Rieger  + esotropia sensoris. Pasien kemudian dilakukan AI + 

PPC + VA + sinekiolisis + membranektomi + pupiloplasti + IOL OD.             

     Terapi paskaoperasi yang diberikan yaitu sefadroksil sirup 2x125 mg peroral, 

parasetamol sirup 3x125 mg peroral, levofloksasin tetes mata 6x1 tetes OD, 

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

tetes OD. Pasien dijadwalkan kontrol 1 minggu kemudian.  

     Pasien datang kontrol paska operasi ke klinik Pediatrik Oftalmologi pada 

tanggal 5 Maret 2020. Pemeriksaan tajam penglihatan ODS fix and follow the 

object. Segmen anterior mata kanan didapatkan kornea edema, kornea hecting 

intak (+) di superior, bilik mata depan kesan sedang, pupil bulat, iris sinekia (-), 

lensa posterior chamber IOL (PC IOL), fundus refleks (+). Pasien didiagnosis 

dengan pseudofakia OD + katarak kongenital OS + disgenesis segmen anterior 

ODS suspek sindrom Axenfeld-Rieger + esotropia sensoris. Pasien direncanakan 

untuk dilakukan AI + PPC + VA + sinekiolisis + membranektomi + pupiloplasti + 

IOL OS dalam narkose umum.  

      Pasien kemudian dilakukan AI + PPC + VA + sinekiolisis + membranektomi 

+ pupiloplasti + IOL OS pada tanggal 9 Maret 2020. Terapi paskaoperasi yang 

diberikan yaitu sefadroksil sirup 2x125 mg peroral, parasetamol sirup 3x125 mg 

peroral, levofloksasin tetes mata 6x1 tetes OS, prednisolon asetat tetes mata 8x1 

tetes OS, homatropin 2% tetes mata 2x1 tetes OS dan timolol maleat 0,5% tetes 

mata 2x1 tetes OS. Pasien kemudian dijadwalkan kontrol 1 minggu kemudian. 

     Pasien datang kontrol paskaoperasi ke Klinik Pediatrik Oftalmologi pada 

tanggal 17 Maret 2020. Orang tua merasa penglihatan pasien membaik karena 

sudah jarang menabrak ketika berjalan. Pemeriksaan tajam penglihatan ODS fix 

and follow the object. Segmen anterior mata kanan didapatkan kornea hecting 
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intak (+) di superior, bilik mata depan kesan dangkal, pupil bulat, iris sinekia (-), 

lensa posterior chamber IOL (PC IOL), fundus refleks (+). Segmen anterior mata 

kiri didapatkan kornea edema, hecting intak (+) di superior, bilik mata depan, 

pupil, iris, dan lensa sulit dinilai, fundus refleks turun. 

 

 

Gambar 2.3. Langkah-langkah operasi tanggal 9 Maret 2020 

(A) Pengukuran diameter kornea 

(B) Insisi kornea 

(C) Sinekiolisis sinekia perifer anterior 

(D) Sinekiolisis sinekia posterior 

(E) Pupiloplasti 

(F) Kapsulotomi anterior dengan sistotom 

(G) Kapsulotomi anterior dengan gunting endoscissor 

(H) Aspirasi irigasi 

(I) Kapsulotomi posterior dengan sistotom 

(J) Kapsulotomi posterior dengan probe vitrektomi 

(K) Pemasangan IOL 

(L) Penjahitan dengan benang ethylon 10.0 
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     Pasien didiagnosis dengan pseudofakia ODS + disgenesis segmen anterior 

ODS suspek sindrom Axenfeld-Rieger + esotropia sensoris. Pasien kemudian 

diberi terapi prednisolon asetat tetes mata 8x1 tetes OS tappering off tiap minggu, 

homatropin 2% tetes mata 2x1 tetes OS, timolol maleat 0,5% tetes mata 2x1 tetes 

OS, sodium hyaluronat dan sodium chloride tetes mata 3x1 tetes OS.  

 

III. Diskusi 

     Penyebab katarak pada anak-anak dapat diperkirakan dari lateralitasnya. 

Penyebab katarak bilateral pada anak-anak umumnya idiopatik. Penyebab lainnya 

antara lain herediter, metabolik, infeksi, disgenesis segmen anterior, defek kapsul 

posterior, persistent fetal vasculature, trauma, dan uveitis. Pada pasien ini terdapat 

disgenesis segmen anterior sehingga penyebabnya diduga karena adanya 

kesalahan dalam proses embriologi yang menyertai disgenesis segmen 

anterior.
4,5,7

 

     Proses perkembangan segmen anterior dimulai pada minggu ke 6. Dua lapis 

optic cup terbentuk yang berasal dari neuroectoderm, dan vesikel lensa mengalami 

invaginasi dan berpisah dari lapisan ektoderm permukaan. Pada tahap ini, mata 

dikelilingi oleh sel-sel neural crest yang kemudian bersama dengan sel-sel optic 

cup bagian anterior dan lapisan ektoderm permukaan membentuk kornea, iris, dan 

sudut iridokornea (Gambar 3.1.a). Endotelium primitif membentuk kornea dan 

jaringan trabekula, kemudian terletak di posterior ektoderm permukaan (Gambar 

3.1.b). Sel-sel mesenkim bermigrasi ke anterior lensa dan berdiferensiasi untuk 

membentuk fibroblas dan melanosit stroma iris anterior. Dua lapisan sel di optic 

cup perifer berkembang dan memanjang ke dalam antara lensa dan stroma iris 

untuk membentuk epitel iris. Antara endotel kornea dan epitel kornea, sel-sel yang 

bermigrasi kemudian membentuk stroma kornea. Pada usia kehamilan 5 bulan, 

iris, kornea dan bilik mata depan sudah mulai terbentuk. Scleral spur kemudian 

memisahkan badan siliar dan akar iris dari jaringan trabekula. Ketika lahir, 

jaringan trabekula terletak di anterior akar iris (Gambar 3.1.c). 
5,7,9  

     Disgenesis segmen anterior merupakan kelainan developmental yang meliputi 

kornea, iris dan sudut bilik mata depan. Kelainannya antara lain Sindrom 

Axenfeld-Rieger (SAR), Peter’s anomaly, iridocorneal endothelial (ICE) 
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syndrome, glaukoma kongenital primer, congenital hereditary endothelial 

dystrophy (CHED) dan posterior polymorphous dystrophy (PPMD). 
6,8,9 

 

 

Gambar 3.1. Fase pembentukan segmen anterior mata 
                                                         Dikutip dari : Sowden JS

5
 

      

     Pasien datang dengan keluhan tampak putih-putih di kedua mata sejak usia 7 

bulan. Dari pemeriksaan fisik didapatkan esotropia 45º, terdapat nistagmus, 

kornea  posterior embryotoxon kedua mata, pupil corectopia kedua mata , sinekia 

anterior perifer kedua mata, sinekia posterior kedua mata dan lensa keruh kedua 

mata. Dari Ultrasonografi segmen posterior kedua mata dalam batas normal. 

Pasien kemudian didiagnosis dengan katarak kongenital ODS + disgenesis 

segmen anterior ODS suspek sindrom Axenfeld-Rieger + esotropia sensoris. 
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     Sindrom Axenfeld-Rieger adalah penyakit genetik yang mempengaruhi 

beberapa sistem organ. Kondisi ini bermanifestasi di mata sebagai kelainan di 

segmen anterior dan berisiko tinggi glaukoma. Manifestasi SAR biasanya 

bilateral. Pasien biasanya datang dengan malformasi okular terutama di kornea, 

iris dan sudut bilik mata depan. Manifestasi okular terdiri dari posterior 

embryotoxon, corectopia, sinekia anterior, hipoplasia iris, polycoria, ektropion 

uvea, dan peningkatan tekanan intraokular (TIO). Posterior embryotoxon 

merupakan manifestasi utama dari SAR. Posterior embryotoxon merupakan 

perpindahan schwalbe’s line ke anterior berupa garis putih mengelilingi limbus 

0,5-2 mm dari limbus yang disertai sinekia anterior di perifer. Posterior 

embryotoxon masih terdapat pada 8%-15% populasi normal sehingga pada SAR 

harus disertai kelainan lain. Corectopia adalah perpindahan pupil dari posisi 

normal di sentral. Polycoria adalah kondisi yang ditandai robekan pada iris 

dengan ketebalan penuh. Hipoplasia iris adalah suatu kondisi jaringan iris yang 

kurang berkembang. Manifestasi sistemik terdiri dari mikrodontia, oligodontia, 

sisa kulit di periumbilikus, gangguan ginjal, gangguan jantung, gangguan 

pendengaran. Pada pasien ini terdapat posterior embryotoxon, sinekia anterior 

perifer dan corectopia, sehingga kelainan disgenesis segmen anterior yang sesuai 

adalah SAR. 
4,7-9

  

     Diagnosis klinis didapatkan berdasarkan penemuan karakteristik pada 

pemeriksaan segmen anterior okular. Pemeriksaan tambahan yang dapat 

dilakukan berupa ultrasonografi B-scan, dan pemeriksaan genetik. Sindrom 

Axenfeld-Rieger diwarisi secara autosomal dominan. Kelainan pada 40% pasien 

adalah mutasi pada PITX2 atau FOXC1. Gangguan yang berkaitan dengan gen ini 

antara lain Peters anomaly (PITX2 dan FOXC1), hipoplasia iris, 

iridogoniodisgenesis (PITX2 dan FOXC1), glaukoma kongenital primer (FOXC1) 

dan aniridia (FOXC1). Kelainan sistemik yang berkaitan antara lain gangguan 

pada gigi dan umbilikal (PITX2) serta gangguan jantung atau pendengaran 

(FOXC1). 
4,5,8,9

 

     Pasien dengan sindrom Axenfeld-Rieger dapat didiagnosis banding dengan 

kelainan yang juga terdapat posterior embryotoxon, yaitu sindrom Alagilles. 

Gangguan okular yang berhubungan dengan sindrom Alagilles antara lain 
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posterior embryotoxon (95%), kelainan iris (45%), hipopigmentasi fundus (57%), 

dan gangguan diskus optikus (76%). Manifestasi sistemik pada sindrom Alagilles 

antara lain kolestasis intrahepar dan stenosis arteri pulmonal. Pada pasien ini tidak 

terdapat hipopigmentasi fundus dan gangguan diskus optikus. Gangguan sistemik 

saat ini tidak dikeluhkan.
4,9

  

     Manajemen pasien SAR  membutuhkan pendekatan multidisiplin mencakup 

manajemen glaukoma, gangguan pendengaran sensorineural, jantung, 

endokrinologis dan kraniofasial.   Tatalaksana kelainan pada mata pasien dengan 

SAR terutama meliputi pengelolaan glaukoma. Glaukoma terjadi pada 50%-60% 

pasien SAR. Glaukoma umumnya mulai terjadi pada umur anak-anak atau remaja. 

Glaukoma pada SAR umumnya sulit dikontrol dan seringkali menyebabkan 

gangguan penglihatan yang signifikan. Saat ini pasien tidak terdapat glaukoma. 

Tekanan intraokular kedua mata dan segmen posterior mata kanan masih dalam 

batas normal, walaupun segmen posterior mata kiri belum dapat diperiksa karena 

media keruh. Sehingga pasien perlu dilakukan follow up berkala untuk mencegah 

kerusakan lebih lanjut akibat glaukoma. Pasien juga sudah dikonsulkan ke unit 

Ilmu Kesehatan Anak dan saat ini tidak ditemukan kelainan kongenital. 
8,9,10

 

     Pasien didiagnosa dengan katarak kongenital ODS + disgenesis segmen 

anterior ODS suspek sindrom Axenfeld-Rieger + esotropia sensoris. Tatalaksana 

katarak kongenital bilateral yang visually significant adalah operasi katarak segera 

diikuti dengan tatalaksana ambliopia pasca bedah. Pasien kemudian dilakukan 

operasi katarak diikuti pemasangan lensa intraokular. Tujuan operasi adalah 

membuat aksis visual menjadi jernih. Pada pasien ini juga dipasang lensa 

intraokular. Lensa intraokular dipasang pada pasien yang sudah berumur lebih 

dari 1-2 tahun dan tidak terdapat mikrokornea atau mikroftalmia. Morfologi 

katarak pada pasien ini adalah membranosa. Continuous curvilinear capsulorhexis 

sulit digunakan pada katarak membranosa, dan selaput harus dipotong 

menggunakan gunting. Cystitome digunakan untuk membuat tusukan awal dan 

kemudian untuk mengangkat kapsul dan melengkapi capsulorhexis. Karena lensa 

katarak membranosa tipis, berserat, dan lengket, maka sulit untuk dihilangkan 

hanya dengan menggunakan aspirasi, dan oleh karenanya dapat digunakan probe 

vitrektomi untuk menyedot massa lensa.
3,6,11
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      Pasien juga dilakukan sinekiolisis. Operasi sinekia posterior biasanya 

dikombinasikan dengan operasi katarak. Sinekia posterior dapat dilisiskan dengan 

spatula tumpul atau dengan injeksi alat viskoelastik berat molekul tinggi. Operasi 

sinekia anterior perifer dapat dilakukan dengan menginjeksikan viskoelastik ke 

anterior chamber (viskodiseksi). Dapat juga dengan menggunakan spatula 

berujung halus, melepaskan sinekia perifer anterior. 
10,11

 

      Prognosis quo ad vitam ad bonam, karena pada pasien tidak ditemukan adanya  

gangguan sistemik. Prognosis quo ad functionam dubia ad malam. Operasi yang 

dilakukan setelah umur 3 bulan berhubungan dengan munculnya strabismus dan 

nistagmus, sehingga menghasilkan prognosis visual yang kurang baik. Tajam 

penglihatan pada pasien nistagmus biasanya 20/100 atau kurang. Namun pasien 

dengan katarak kongenital, nistagmus sensoris, dan tajam penglihatan 20/200 atau 

kurang masih dapat membaik menjadi 20/50 dan mengalami perbaikan nistagmus, 

walaupun operasi dilakukan setelah umur pasien 10 tahun. Pasien juga didiagnosis 

dengan disgenesis segmen anterior suspek  SAR yang memiliki resiko timbulnya 

glaukoma pada umur anak-anak atau remaja muda sehingga pasien masih harus 

melakukan follow up lebih lanjut untuk mencegah terjadinya glaukoma. Prognosis 

quo ad sanationam dubia ad bonam, karena adanya kemungkinan sebesar 42% 

terjadinya visual axis opacity pasca bedah katarak anak yang dipasang IOL. 
 3,6-8,12

 

 

IV. Simpulan 

     Penanganan katarak kongenital yang disertai disgenesis segmen anterior dapat 

dilakukan dengan pembedahan pada pasien dengan visually significant. 

Tatalaksana disgenesis segmen anterior yang dicurigai sindrom Axenfeld Rieger 

pada umumnya adalah tatalaksana glaukoma. Pada pasien yang tidak terdapat 

glaukoma, maka perlu dilakukan follow up berkala untuk mencegah efek yang 

dapat ditimbulkan oleh glaukoma. Prognosis pada pasien tergantung beratnya 

katarak, umur dilakukannya operasi katarak, serta apakah pasien disertai dengan 

glaukoma atau tidak.  

 

 

 



11 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

1. Manuel B. Datiles MB, Hejtmancik JF. Congenital Cataracts: 

Classification and Association With Anterior Segment Abnormalities. 

iovs.arvojournals. 2018: 6396 

2. Lin H, Lin D, Liu Z, Long E, Wu X, Cao Q, et al. A Novel Congenital 

Cataract Category System Based on Lens Opacity Locations and Relevant 

Anterior Segment Characteristics. iovs.arvojournals. 2016; 57(14): 6389-

95. 

3. Khokhar SK, Pillay G, Dhull C, Agarwal E, Mahabir M, Aggarwal P. 

Pediatric Cataract. Indian J Ophthalmol. 2017;65:1340-9. 

4. Nischal KK. Anterior Segment Developmental Anomaly. Dalam : Wright 

KW, Strube YNJ. Pediatric Ophthalmology and Strabismus. 3rd ed. New 

York : Oxford University Press; 2012. hlm. 676-700 

5. Sowden JC. Molecular and developmental mechanisms of anterior 

segment dysgenesis. Eye (2007) 21. Hlm. 1310–8 

6. VanderVeen DK. Pediatric Cataracts and Other Lens Abnormalities. 

Dalam : Wright KW, Strube YNJ. Pediatric Ophthalmology and 

Strabismus. 3rd ed. New York : Oxford University Press; 2012. hlm. 762-

800 

7. Reis Lm, Semina EV. Genetics Of Anterior Segment Dysgenesis 

Disorders. Curr Opin Ophthalmol. 2011 ; 22(5):hlm. 314–24 

8. Seifi, M., & Walter, M. A. (2018). Axenfeld-Rieger syndrome. Clinical 

Genetics, 93(6),hlm 1123–30 

9. Ito YA, Walter MA. Genomics and anterior segment dysgenesis: 

a review. Clinical and Experimental Ophthalmology 2014; 42: 13–24 

10. Shabrawi YE. Management of Posterior Synechia, Peripheral Anterior 

Synechia, Iridocorneal Adhesion, and Iridectomy. Dalam : Surgical 

Management of Inflammatory Eye Disease. 2008 Springer-Verlag Berlin 

Heidelberg. Hal 131-6 

11. Long J,  Xiang D, Guo Z, Chen L, Chen F, Wang J, et al. Clinical 

Characteristics and Surgical Procedures for Children with Congenital 

Membranous Cataract. Hindawi Journal of Ophthalmology .2017. Hlm 1-7 

12. Plager DA. Complications Following Congenital Cataract Surgery. Dalam 

: Congenital Cataract A Concise Guide to Diagnosis and Management. 

Springer. 2017; Hlm. 173-80. 

 

 

 

 

 

 


