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Tatalaksana Operasi Membranektomi pada Visual Axis Opacification Pasca 

Operasi Katarak Pediatri 

 

Abstract 

Introduction 

Visual axis opacification is the most common complication after pediatric cataract 

surgery. Surgical membranectomy and anterior vitrectomy is a method for managing 

visual axis opacification in pediatric. 

Objective 

To describe visual rehabilitation post cataract surgery and management of visual axis 

opacification. 

Case Report 

An 4 years old boy came to Pediatric Ophthalmology and Strabismus Unit, Cicendo 

National Eye Hospital with chief complain blurred vision. History of cataract surgery 

and IOL implantation at 4 and 6 months of age. No history of using glasses or occlusion 

therapy after surgery. Ophthalmologic examination was found visual acuity was 0,125 

on both eyes with Cardiff card in 1 meter. Cycloplegic refractometer right eye: S -4,00, 

C -2,75 A 20, left eye S: -6,50, C -2,50 A 3. Anterior segment on right eye was found 

round pupil with diameter 3 mm, PC IOL and VAO, on left eye was found posterior 

synechia, oval eccentric pupil with diameter 2 mm, PC IOL, VAO. Patient was 

diagnosed as Pseudophakia RLE and Visual axis opacification RLE. Patient was 

planned surgical membranectomy, anterior vitrectomy, and IOL explantation right eye 

and synechialysis, membranectomy, anterior vitrectomy, and IOL exchange left eye 

Conclusion 

Surgical membranectomy is a choice for managing visual axis opacification in children 

who cannot do laser therapy. Long term follow up after surgery is needed for evaluate 

recurrence. 

Keywords: Visual axis opacification, pediatric cataract, surgical membranectomy 

 

I.  Pendahuluan 

     Katarak pada anak merupakan penyebab 7,4%-15,3% kebutaan pada anak. Angka 

kejadian katarak pada anak berkisar 1,8-3,6/10.000 per tahun. Tatalaksana pasca 

operasi dilakukan dengan hati-hati dan jangka panjang meliputi terapi amblyopia, 

rehabilitasi optikal yang akurat, dan evaluasi terjadinya komplikasi pasca operasi. 

Visual axis opacification (VAO) merupakan komplikasi pasca operasi yang paling 

sering terjadi pada operasi katarak pada anak. Angka kejadian VAO mencapai 40% 

dari seluruh pasien anak yang dilakukan operasi katarak dan pemasangan lensa 

intraokular (LIO) dan kapsulotomi posterior primer. Angka kejadian  posterior capsule 
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opacification (PCO) meningkat hingga 100% pada pasien anak yang tidak dilakukan 

kapsulotomi posterior. Tatalaksana VAO harus dilakukan segera untuk menurunkan 

angka kejadian berkembangnya amblyopia deprivatif.1,2  

     Kapsulotomi posterior primer dengan vitrektomi anterior bersama dengan operasi 

katarak sangat efektif mencegah terjadinya PCO. Terapi utama pada PCO yaitu 

NdYAG laser kapsulotomi. Pasien yang tidak cocok dilakukan terapi laser, seperti 

pasien usia dini, tidak kooperatif, tidak mampu fiksasi, nystagmus dapat dilakukan 

tatalaksana operasi membranektomi dengan vitrektomi anterior.2,3 Laporan kasus ini 

akan membahas lebih lanjut mengenai tatalaksana operasi membranektomi pada VAO 

pasca operasi katarak. 

 

II.  Laporan kasus 

     Seorang anak laki-laki berusia 4 tahun datang ke poli Pediatrik Oftalmologi dan 

Strabismus RS Mata Cicendo pada tanggal 6 Januari 2020 dengan keluhan kedua mata 

buram. Pasien memiliki riwayat penyakit katarak sejak lahir. Pasien telah dioperasi 

katarak dan dipasang lensa pada mata kanan saat usia 4 bulan dan 6 bulan pada mata 

kiri di RS Lampung. Pasien tidak pernah menggunakan kacamata setelah operasi. 

Pasien tidak pernah melakukan terapi oklusi setelah operasi. Pasien merupakan anak 

tunggal. Riwayat sakit saat kehamilan disangkal. Riwayat kelahiran cukup bulan, lahir 

spontan, berat badan lahir 2600 gram. Tidak ada riwayat penyakit sistemik lainnya. 

Tidak ada riwayat keluarga dengan katarak. Riwayat perkembangan pasien sesuai 

dengan usianya. Riwayat imunisasi lengkap.  

     Status generalis pasien dalam batas normal, tanda vital dalam batas normal. 

Pemeriksaan oftalmologi pada tanggal 6 Januari 2020 VODS: 0,125 dengan Cardiff 

card jarak 1 m, tekanan intraokular palpasi dalam batas normal. Gerakan bola mata full 

ke segala arah, nystagmus +. Pemeriksaan refraktometer pupil kecil mata kanan S-0,25 

C-2,75 A 15, mata kiri S+2,75 C-2,75 A 155. Koreksi penglihatan jauh pupil kecil tidak 

di dapatkan. Pemeriksaan refraktometri sikloplegik mata kanan S-4,00 C-2,75 A 20, 

mata kiri S-6,50 C-6,50 A 3, didapatkan best corrected visual acuity (BCVA) mata 
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kanan S-4,00 C-2,50 A 20 = 0,157, mata kiri S-6,50 C-3,00 A 180 = 0,157 cardiff card 

jarak 1 m. Segmen anterior mata kanan didapatkan palpebra tenang, konjungtiva bulbi 

tenang,  kornea jernih, bilik mata depan sedang, pupil bulat diameter 3mm, sinekia -, 

lensa intraokular (LIO) pada bilik mata belakang, visual axis opacification (VAO) +. 

Segmen anterior mata kiri didapatkan palpebra tenang, konjungtiva bulbi tenang, 

kornea jernih, bilik mata depan sedang, pupil lonjong diameter 2mm, eksentrik, lensa 

intraokular pada bilik mata belakang, visual axis opacification (VAO) +. Pemeriksaan 

USG segmen posterior kedua mata dalam batas normal. 

 

 

Gambar 2.1 USG segmen posterior 

 

     Pasien didiagnosa dengan pseudofakia ODS dan visual axis opacification (VAO) 

ODS. Pasien direncanakan untuk membranektomi  dan vitrektomi anterior OD dan 

membranektomi dan vitrektomi anterior  dan pupiloplasti OS dalam narkose umum. 

Pasien mendapat terapi homatropine 2% tetes mata 2x1 tetes ODS. 

     Pasien telah dilakukan membranektomi + kapsulotomi kapsul posterior + vitrektomi 

anterior + eksplantasi LIO mata kanan pada tanggal 5 Februari 2020. Pasien 

direncanakan untuk pemasangan LIO sekunder saat kontrol. 

     Pasien datang kembali untuk kontrol ke Poli Pediatrik Oftalmologi RS Mata 

Cicendo pada tanggal 12 Februari 2020. Pemeriksaan oftalmologi didapatkan VODS: 

0,1 dengan Cardiff card jarak 1m. Tekanan bola mata palpasi dalam batas normal, 

nystagmus +. Segmen anterior mata kanan kornea jernih, jahitan intak 3 buah, pupil 
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bulat, sinekia-, afakia, lubang kapsulotomi +, refleks fundus +. Segmen anterior mata 

kiri kornea jernih, pupil lonjong eksentrik, LIO pada bilik mata belakang, VAO +. 

Pemeriksaan streak retinoscopy mata kanan didapatkan gross +12,00 D dengan jarak 

kerja 50 cm, nett +10,00 D. Pasien didiagnosis dengan Afakia OD + Pseudofakia OS 

+ VAO OS. Pasien direncanakan untuk membranektomi + vitrektomi anterior + 

pupiloplasti + eksplantasi LIO / IOL exchange OS dalam narkose umum. 

 

 

Gambar 2.2 Mata kiri: kanan: pre operatif, kiri: post operatif 

 

       
Gambar 2.3 Durante operasi 

A: sinekiolisis, B: eksplantasi LIO 

 

   
C: implantasi LIO, D: membranektomi dan vitrektomi anterior  

A B

 

C

 

D
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     Pasien dilakukan sinekiolisis + membranektomi + vitrektomi anterior + IOL 

exchange  mata kiri pada tanggal 11 Maret 2020. Hasil pemeriksaan mata kiri pre 

operative didapatkan diameter kornea 11,5 mm, panjang aksial bola mata 24,93 mm, 

keratometry K1: 45,18 D, K2: 48,08 D. Refraktometri mata kiri S+13,25 C-8,00 A 138. 

Biometri mata kiri didapatkan perhitungan kekuatan LIO +7,50 D dengan target 

refraksi +3,00 D. Pasien tidak dilakukan pupiloplasti karena setelah dilakukan 

sinekiolisis, pupil pasien tampak sudah terbuka. Pasien diberikan terapi paska operasi 

prednisolon asetat 8x1 tetes OD, levofloxacin tetes mata 6x1 tetes OD, homatropine 

2% 3x1 tetes OD, cefadroxil syrup 2x125 mg per oral, dan paracetamol syrup 3x125 

mg per oral. 

      Pemeriksaan oftalmologi paska operasi hari pertama didapatkan VODS fix and 

follow the object. Tekanan intraokular palpasi dalam batas normal. Segmen anterior 

mata kiri palpebra blefarospasme, konjungtiva bulbi perdarahan subkonjungtiva, 

kornea edema, jahitan intak, pupil, lensa sulit dinilai. Pasien diberikan terapi lanjut, 

direncanakan rawat jalan dan kontrol 1 minggu ke poli Pediatrik oftalmologi dan 

Strabismus untuk menilai status refraksi dan komplikasi pasca operasi. 

 

III. Diskusi 

     Tatalaksana katarak pada anak merupakan tatalaksana yang sulit dan menantang di 

bidang oftalmologi. Operasi katarak pada anak memerlukan banyak hal yang harus 

diperhatikan, diantaranya waktu yang tepat dilakukan nya operasi dan apakah perlu 

dilakukan implantasi LIO. Katarak pada anak yang lebih kecil harus segera dilakukan 

operasi katarak untuk mencegah amblyopia deprivatif. Katarak kongenital unilateral 

sebaiknya dilakukan operasi katarak sebelum usia 6 minggu, sedangkan pada kasus 

bilateral sebelum usia 10 minggu, untuk menghasilkan perkembangan visual yang 

optimal pada bayi. Pasien ini telah dilakukan operasi katarak sebelumnya pada usia 4 

bulan mata kanan dan 6 bulan mata kiri. Penanganan operasi katarak pada pasien ini 

terlambat, sehingga diduga perkembangan visual yang didapatkan tidak optimal.4–6 
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     Rehabilitasi optikal pasca operasi katarak pada anak dapat berupa kacamata afakia, 

lensa kontak, ataupun implantasi LIO primer. Lensa afakia monofokal merupakan 

metode yang efisien untuk rehabilitasi visual pada anak dibawah usia 4 tahun. 

Penambahan lensa bifokal diperlukan untuk anak diatas usia 4 tahun.lensa kontak 

biasanya dapat ditoleransi dengan baik dan kekuatan dioptrinya dapat disesuaikan 

dengan perubahan status refraksi anak sampai anak siap untuk implantasi LIO 

sekunder. Lensa kontak terutama dapat diberikan pada pasien dengan afakia unilateral. 

Pemasangan LIO pada pasien berusia 1-6 bulan berkaitan dengan terjadinya 

komplikasi yang signifikan dan membutuhkan operasi tambahan. Pemasangan LIO 

pada usia 1-2 tahun masih dapat diterima, namun masih kontroversi terkait perubahan 

status refraksi yang cepat pada 1-2 tahun awal kehidupan dan menyebabkan refractive 

surprise pasca operasi. Perhitungan kekuatan LIO yang akan diimplantasi menjadi 

sangat penting untuk memprediksi pertumbuhan bola mata. Pasien ini telah dilakukan 

implantasi LIO pada usia dibawah 6 bulan sehingga terjadi komplikasi pasca operasi, 

diantaranya reaksi inflamasi yang lebih besar, ditandai dengan adanya sinekia 

posterior, VAO, dan refractive surprise. 4,6 

     Visual Axis Opacification (VAO) adalah kekeruhan media yang terjadi setelah 

operasi katarak pada pasien tanpa kapsul posterior. VAO mengganggu tujuan utama 

dari operasi katarak dan berpotensi menyebabkan amblyopia jika tidak segera 

ditatalaksana. Mekanisme terbentuknya PCO (posterior capsule opacification) yaitu 

terjadi proliferasi dari sel epitel lensa pada kapsul anterior dan bermigrasi ke kapsul 

posterior dan menutupi aksis visual. Angka kejadian terbentuknya VAO pada anak 

lebih tinggi daripada dewasa. Hal ini disebabkan oleh aktivitas mitosis sel epitel yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan dewasa. Iris yang lebih tebal dan banyak pembuluh 

darah menyebabkan respon inflamasi dan reaksi fibrin yang lebih berat, sel-sel 

epithelial lensa yang lebih banyak pada kapsul anterior anak, dan level hormon dan 

sitokin yang lebih tinggi pada humor akuous.3,7 

     Faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko VAO diantaranya jika ada kelainan 

okular lainnya dan waktu operasi. Semakin muda usia pasien, semakin tinggi resiko 
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terjadinya VAO pasca operasi. Shrestha melaporkan pasien yang usianya kurang dari 

6 bulan, 43,7% mengalami VAO, dibandingkan dengan pasien yang usianya lebih dari 

6 bulan, hanya 18,2% mengalami VAO. Etiologi katarak juga merupakan faktor yang 

mempengaruhi terjadinya VAO. Mohan dkk melaporkan bahwa mata dengan katarak 

traumatika lebih cepat terbentuk VAO dibandingkan dengan katarak developmental. 

Implantasi LIO pada anak berkaitan dengan meningkatnya resiko VAO pasca operasi. 

Pasien ini berusia 6 bulan saat dilakukan operasi katarak dan dilakukan implantasi LIO, 

yang merupakan faktor resiko terjadinya VAO.2,3,8 

     Kapsulotomi posterior primer dan vitrektomi anterior dapat mencegah terjadinya 

VAO. Angka kejadian PCO mencapai 100% pada anak yang tidak dilakukan 

kapsulotomi posterior primer bersamaan dengan operasi katarak. VAO akan 

berkembang pada 42,9% pada pasien yang kapsulotomi posterior primer tanpa 

vitrektomi anterior dibandingkan dengan yang dilakukan vitrektomi anterior hanya 

22,5%. Vitrektomi anterior menurunkan resiko migrasi sel epithelial lensa ke 

permukaan anterior hyaloid. Pemilihan jenis LIO, yaitu square edge, akrilik, 

hidrofobik akan menurunkan resiko terjadinya VAO. Teknik implantasi LIO optic 

capture atau posterior optic buttonholing juga merupakan salah satu metode untuk 

mengurangin resiko terjadinya VAO.3,8 

     Tatalaksana VAO yang utama yaitu Nd YAG laser kapsulotomi. Pasien yang tidak 

dapat dilakukan terapi laser, diantaranya anak yang tidak kooperatif, tidak mampu 

fiksasi, nystagmus, dapat ditatalaksana dengan membranektomi dan anterior 

vitrektomi. Teknik operasi membranektomi dapat dilakukan melalui limbus atau pars 

plana. Pemilihan teknik operasi bergantung pada ketersediaan alat, pilihan operator, 

dan kondisi pasien sendiri. Pasien dengan pseudofakia dan VAO yang tebal dapat 

dilakukan membranektomi melalui pars plana untuk menghindari manipulasi LIO agar 

instrumen dapat mencapai VAO dibelakang LIO. Pasien dengan afakia dapat dilakukan 

membranektomi melalui limbus. Pasien ini ditatalaksana dengan membranektomi 

melalui limbus karena sebelumnya dilakukan eksplantasi LIO. Anterior vitrektomi dan 
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mengganti dengan LIO berbahan akrilik hidrofobik diharapkan dapat mengurangi 

resiko terjadinya VAO kembali.2,3 

     Refractive surprise pasca operasi katarak pada anak disebabkan oleh progresifitas 

pertumbuhan bola mata anak usia dibawah 2 tahun. Panjang aksial bola mata 

meningkat 4 mm di 6 bulan pertama, ditambah 2 mm pada 6 bulan berikutnya Usia 2 

– 13 tahun pertumbuhan Panjang aksial bola mata melambat, kira-kira bertambah 2 

mm. Kelengkungan kornea akan mencapai ukuran dewasa pada usia 12 bulan. Pasien 

ini dilakukan implantasi LIO pada usia dibawah 1 tahun, merupakan resiko terjadinya 

refractive surprise. Tatalaksana akhir rehabilitasi optikal meliputi pemberian 

kacamata, lensa kontak, eksplantasi LIO, dan penggantian LIO. Mata kanan pasien ini 

dilakukan eksplantasi LIO dan direncanakan untuk dilakukan LIO sekunder. Mata kiri 

pasien ini dilakukan penggantian LIO.9,10 

     Konsensus dokter bedah katarak pediatri menyatakan untuk memilih kekuatan LIO 

dengan target refraksi undercorrection parsial untuk menyeimbangkan pertumbuhan 

panjang aksial bola mata. Formula lensa yang dipilih, diantaranya SRK II, Holladay 2, 

Hoffer Q, dan SRK/T menghasilkan hasil yang bervariasi. Absolute prediction error 

yang terjadi pada implantasi LIO sekunder antara 0,90±0,90 D hingga 2,15±1,68 D. 

Pasien ini dilakukan penggantian LIO atas indikasi refractive surprise yang terjadi 

pada pasien, yaitu S-6,50 C-6,50 A 3 dari pemeriksaan refraktometri. Penghitungan 

biometri pada pasien ini menggunakan formula SRK/T. Target refraksi ditentukan 

berdasarkan usia pasien yang dikenal dengan rule of 7 yang pertama kali diperkenalkan 

oleh Enyedi dkk, yaitu 7 dikurangi usia pasien saat dilakukan operasi. Pasien ini berusia 

4 tahun, sehingga target refraksinya yaitu +4,0 D.10–12 

     Prognosis pada pasien ini quo ad vitam ad bonam, karena tidak terdapat kelainan 

sistemik lain. Quo ad functionam dubia, perkembangan visual pasien tidak optimal 

karena tatalaksana operasi katarak dan VAO yang terlambat beresiko menyebabkan 

amblyopia deprivatif. Tatalaksana amblyopia masih harus diberikan pasca operasi.  

Quo ad sanationam dubia, diperlukan evaluasi jangka panjang untuk melihat terjadinya 

rekurensi VAO. 
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IV. Simpulan 

     Tatalaksana katarak pediatri merupakan prosedur yang menantang dan harus 

dikerjakan dengan hati-hati dan jangka panjang, meliputi terapi amblyopia, rehabilitasi 

optikal yang akurat, dan evaluasi terjadinya komplikasi pasca operasi. Komplikasi 

pasca operasi yang paling sering terjadi yaitu VAO. Tatalaksana operasi 

membranektomi menjadi pilihan untuk membuka visual aksis pada anak yang tidak 

dapat dilakukan terapi laser. Penghitungan target refraksi pada prosedur implantasi LIO 

juga memerlukan perhatian lebih agar tidak terjadi refractive surprise pasca operasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Daftar Pustaka 

 

1. Wu X, Long E, Lin H, Liu Y. Prevalence and epidemiological characteristics 

of congenital cataract: a systematic review and meta-analysis. Sci Rep. 

2016;6(28564):1–10. 

2. Mohan A, Kumar A, Sen P, Shah C, Jain E, Sen A. Outcome of Surgical 

Membranectomy With a Vitrector via Limbal Approach for Posterior Capsular 

Opacity in Children. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2020;57(1):33–8. 

3. Shrestha UD, Shrestha MK. Visual Axis Opacification in Children Following 

Paediatric Cataract Surgery. Nepal Med Assoc. 2014;52(196):1024–30. 

4. American Academy of Ophthalmology. Childhood Cataract and other pediatric 

Lens Disorder. In: Pediatric Ophthalmology and strabismus. 2017. 

5. Chaudhary S, Lavaju P, Shrestha BG, Shah S, Chaudhary SK. Factors affecting 

the visual outcome of pediatric cataract surgery: a hospital based prospective 

study in eastern Nepal. Nepal J Ophthalmol. 2017;9(18):143–8. 

6. Medsinge A, Nischal KK. Pediatric cataract: challenges and future directions. 

Clin Ophthalmol. 2015;9:77–90. 

7. Kumar J, Misuriya VK, Mishra A. Comparative Analysis Of Outcome Of 

Management Of Pediatric Cataract With and Without Primary Posterior 

Capsulotomy And Anterior Vitrectomy. J Evol Med Dent Sci. 

2016;3(24):6802–11. 

8. Javadi MA, Ahmadieh H, Feizi S. Opacification of the Ocular Media. In: 

Pediatric Cataract Surgery Technique, Complication, Management. 2nd ed. 

Lippincot; 2014. p. 347–54 

9. American Academy of Ophthalmology. Growth and Development of the Eye. 

In: Pediatric Ophthalmology and Strabismus. 2017; p. 181–5. 

10. Lekskul A, Chuephanich P, Charoenkijkajorn C. Long-term outcomes of 

intended undercorrection intraocular lens implantation in pediatric cataract. 

Clin Ophthalmol. 2018;12:1905–11. 

11. Indaram M, Vanderveen DK. Postoperative Refractive Errors Following 

Pediatric Cataract Extraction with Intraocular Lens Implantation. Semin 

Ophthalmol. 2017;1–8 

12. Hoevenaars NED, Polling JR, Wolfs RCW. Prediction error and myopic shift 

after intraocular lens implantation in paediatric cataract patients. Br J 

Ophthalmol. 2011;95:1082–5. 

 


