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Visual axis opacification pada Pasien Afakia Pasca Operasi Katarak Kongenital 

ABSTRACT 
Introduction: The most common complication of pediatric cataract surgery is Visual Axis 

Opacification (VAO) and could cause deprivative amblyopia.  

Objective: to report children with VAO diagnosed 5 years after primary surgery 

Case Illustration : A 5 years old girl with chief complaint blurred distance vision and must 

be very close while seeing an object. She underwent catarat surgery when she was 6 months 

old and was given aphakic glasses. Patient loss to follow up for 5 years. On the last visit, 

there were VAO, posterior sinechiae on right eye, nystagmus, and strabismus. Patient then 

underwent membranectomy, sinechiolisis, vitrectomy anterior, and secondary Intra Ocular 

Lens implantation on the right eye. Patient planned to do secondary IOL implantation on left 

eye. 

Conclusion : Cataract managment in children is a long process and requires the cooperation 

of all parties. Management of a child's cataract is not complete after surgery. 

Postoperatively, visual rehabilitation is needed. Periodic control to monitor complications 

such as VAO and the progress of amblyopia therapy needs to be done. 

Keyword : visual axis opacification, congenital cataract, membranectomy, deprivative 

amblyopia 

 

I. Pendahuluan 

      Katarak adalah penyebab utama kebutaan pada anak yang dapat dicegah. 

Prevalensi katarak pada anak bervariasi antara 3-6 per 10.000 bayi lahir hidup. 

Terdapat beberapa faktor spesifik pada anak yang dapat menghambat tajam 

penglihatan yang optimal pasca operasi katarak yaitu inflamasi pasca operasi yang 

lebih tinggi, pertambahan panjang aksial pasca operasi, kalkulasi kekuatan Lensa 

Intra Okular (LIO), glaukoma sekunder, visual axis opacification (VAO), posterior 

capsule opacification (PCO), dan amblyopia.
1,2

 

     Komplikasi yang paling sering ditemui pasca operasi katarak anak adalah Visual 

axis opacification (VAO). Angka kejadian VAO pasca operasi katarak pada anak 

mencapai 40% meskipun telah dilakukan Primary Posterior Capsulotomy (PPC). 

Visual axis opacification harus didiagnosis dan ditangani dengan cepat karena 

menurunkan kualitas gambar pada retina dan dapat mengakibatkan amblyopia 

deprivatif. Hasil tajam penglihatan yang memuaskan tidak hanya bergantung dari 

proses operasi tetapi juga perawatan dan rehabilitasi visual pasca operasi katarak. 
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Laporan kasus ini membahas VAO pasca operasi katarak pada anak yang terdiagnosis 

5 tahun pasca prosedur primer dan rehabilitasi visual yang dilakukan.
3–5

 

      

II. Laporan Kasus 

    Anak S berusia 5 tahun datang ke Poliklinik Pediatrik Oftalmologi dan Strabismus 

RS Mata Cicendo pada tanggal 21 Februari 2020. Pasien dengan keluhan jika melihat 

harus sangat dekat. Pasien memiliki kacamata namun jarang dipakai. Pasien pertama 

kali datang ke RS Mata Cicendo pada tanggal 26 Agustus 2015 dengan keluhan 

muncul bintik putih pada kedua mata sejak 2.5 bulan sebelumnya. Saat itu pasien 

berusia 6 bulan. Riwayat trauma disangkal. Pasien anak kedua dari 2 bersaudara, anak 

pertama berusia 13 tahun dan tidak mengalami keluhan serupa, lahir spontan di bidan, 

lahir saat usia kehamilan 10 bulan, berat badan lahir 2900 gram, panjang badan 42cm. 

Riwayat demam dan infeksi selama kehamilan disangkal. Ibu pasien rutin kontrol ke 

bidan. Keluhan serupa di keluarga disangkal. Riwayat imunisasi lengkap. Pasien 

kemudian didiagnosis dengan katarak kongenital ODS. Pada pasien dilakukan 

Aspirasi Irigasi + Primary Posterior Capsulotomy + Vitrektomi Anterior ODS  

tanggal 4 September 2015. Pasca operasi pasien mendapat kacamata near vision 

18.00 D. Pasien rutin kontrol hingga 4 Desember 2015. Pasien kemudian berhenti 

kontrol dan datang kembali pada tanggal 27 Januari 2020. Pada saat kontrol dikatakan 

oleh orang tua kacamata jarang dipakai dan tidak pernah diganti sejak tahun 2015. 

    Pemeriksaan fisik saat pertama kali datang tanggal 26 Agustus 2015 didapatkan 

VODS fix and follow object, nystagmus (+), esotropia (+), segmen anterior ODS 

didapatkan lensa keruh, lain-lain dalam batas normal. Segmen posterior ODS sulit 

dinilai. Durante operasi 4 September 2015 didapatkan diameter kornea OD 10 mm 

OS 10.5 mm, panjang aksial mata kanan 19.5 mm dan mata kiri 19.2 mm, tipe 

katarak OD polaris anterior sedangkan OS tipe nuklear. Pada pemeriksaan fisik saat 

kontrol terakhir pasca operasi 4 Desember 2015 didapatkan VODS fix and follow 

object, nystagmus (+), posisi bola mata Esotropia, segmen anterior ODS didapatkan 

lensa afakia, fundus refleks (+), lain-lain dalam batas normal. Segmen posterior ODS 
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dalam batas normal. Pada tanggal 21 Februari 2020 didapatkan VODS 6/24 

decoration cake, terdapat nystagmus, posisi bola mata esotropia dengan deviasi mata 

kanan. Gerak bola mata tidak ada hambatan ke segala arah. Tekanan Intra Okular 

palpasi pada kedua mata normal. Pemeriksaan segmen anterior OD didapatkan 

Palpebra Superior dan Inferior tenang, Conjunctiva Bulbi tenang, Kornea jernih, Bilik 

Mata Depan Van Herick grade III, flare/sel -/-, Pupil ireguler, sinekia posterior (+), 

Lensa afakia, VAO grade III, Refleks Fundus menurun seperti pada Gambar 2.1. 

Segmen anterior mata kiri didapatkan didapatkan Palpebra Superior dan Inferior 

tenang, Conjunctiva Bulbi tenang, Kornea jernih, Bilik Mata Depan Van Herick 

grade III, flare/sel -/-, Pupil bulat, sinekia posterior (+), Lensa afakia, PPC hole (+), 

Refleks Fundus (+).  

 

  

Gambar 2.1 A. Segmen anterior OD B.Segmen anterior OS 
 Sumber : RS Cicendo 

    

    Pada pemeriksaan Ultrasonografi (USG) 26 Agustus 2015 didapatkan segmen 

posterior ODS dalam batas normal dan tidak didapatkan persistent fetal vasculature. 

Pada tanggal 27 Januari 2020 dilakukan USG kembali. Hasil USG didapatkan 

segmen posterior ODS dalam batas normal. Pasien didiagnosa dengan Afakia ODS + 

VAO OD + Nystagmus sensoris ODS + Esotropia sensoris. 

   Pasien dilakukan membranektomi + sinekiolisis + Vitrektomi Anterior + IOL OD 

seperti pada Gambar 2.2. Pemeriksaan biometri di ruang operasi sebelum tindakan 

menunjukkan panjang aksial mata kanan 23.96 mm dan mata kiri 20.56 mm. 

Diameter kornea ODS 11 mm. Operasi dilakukan melalui insisi kornea superior 

sebesar 2.2 mm, diinjeksikan cairan viskoelastik untuk membentuk bilik mata depan, 
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dilakukan sinekiolisis pada sinekia posterior dengan sinskey hook, dilakukan 

membranektomi dengan sinskey hook terlebih dahulu kemudian dengan endo scissor, 

dilakukan aspirasi-irigasi jaringan proliferasi epitel lensa dengan symcoe canule 

sambil dibebaskan perlengketan antara kapsul anterior dan posterior, dibuat side port 

pada arah jam  9 dan kembali dilakukan aspirasi-irigasi. Durante operasi didapatkan 

fibrosis antara kapsul anterior dan posterior di jam 11 yang sulit dilepas. Pada pasien 

kemudian dilakukan vitrektomi anterior dengan vaccum rate 120 dan cutting rate 600. 

Pasien dipasang Intra Ocular Lens (IOL) hidrofobik akrilik 3-piece 12.0 D dengan 

target refraksi +2.0 D di sulkus. Implantasi dilakukan di sulkus karena terdapat 

fibrosis antara kapsul anterior dan posterior di jam 11. Pada pasien dilakukan 

penjahitan dengan ethylon 10.0 pada main port sebanyak 1 jahitan.      

     Pasca operasi pasien mendapat terapi Prednisolone Acetate ED 8x1gtt OD, 

Levofloxacin ED 6x1gtt OD, Homatropin 2% ED 3x1 OD, Parasetamol forte sirup 

3x1 cth, Cefadroxil sirup 2x2cth.  

 

 

 
 

Gambar 2.2 A. Sinekiolisis B. Membranektomi C.dan D.Aspirasi-Irigasi Proliferasi  

Epitel E.Virektomi Anterior F. Implantasi Lensa dan Hecting 1 buah 

 Sumber : RS Cicendo 

 



5 
 

 

     Satu hari pasca operasi didapatkan VODS fix and follow object, terdapat 

nystagmus, posisi bola mata esotropia. Gerak bola mata tidak ada hambatan ke segala 

arah. Pemeriksaan segmen anterior OD didapatkan Palpebra Superior dan Inferior 

blefarospasm (+), Conjunctiva Bulbi injeksi siliar, Kornea jernih, Bilik Mata Depan 

Van Herick grade III, flare/sel +1/+1, Pupil bulat, sinekia (-), Lensa PC IOL (+), 

Refleks Fundus (+). Segmen anterior mata kiri didapatkan didapatkan Palpebra 

Superior dan Inferior tenang, Conjunctiva Bulbi tenang, Kornea jernih, Bilik Mata 

Depan Van Herick grade III, flare/sel -/-, Pupil bulat, sinekia posterior (+), Lensa 

afakia, PPC hole (+), Refleks Fundus (+). Segmen posterior ODS dalam batas 

normal. 

     Pada saat kontrol 1 minggu pasca operasi didapatkan VODS 6/24 decoration cake, 

terdapat nystagmus, posisi bola mata esotropia. Gerak bola mata tidak ada hambatan 

ke segala arah. Pemeriksaan segmen anterior OD didapatkan Palpebra Superior dan 

Inferior tenang, Conjunctiva Bulbi tenang, Kornea jernih, Bilik Mata Depan Van 

Herick grade III, flare/sel -/-, Pupil bulat, sinekia (-), Lensa PC IOL (+), Refleks 

Fundus (+) seperti pada Gambar 2.3. Segmen anterior mata kiri didapatkan 

didapatkan Palpebra Superior dan Inferior tenang, Conjunctiva Bulbi tenang, Kornea 

jernih, Bilik Mata Depan Van Herick grade III, flare/sel -/-, Pupil bulat, sinekia 

posterior(+), Lensa afakia, PPC hole (+), Refleks Fundus (+). Segmen posterior ODS 

dalam batas normal. Hasil Refraktometer mata kanan didapatkan S +2.25 D C-1.75 X 

109, mata kiri didapatkan S +11.75 C-3.50 X 138. Pasien dilakukan tapering off 

Prednisolon asetat dan kontrol 1 bulan. Pasien kemudian direncanakan pemasangan 

IOL Sekunder OS. Prognosis pada pasien ini quo ad vitam ad bonam, quo ad 

functionam dubia, quo ad sananctionam dubia.  
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Gambar 2.3 Segmen Anterior OD 1 Minggu Pasca Operasi 
        Sumber : RS Cicendo 

 

III. Pembahasan 

     Deteksi dan tatalaksana dini katarak kongenital penting dilakukan karena periode 

kritis perkembangan penglihatan anak terjadi dalam 2 tahun pertama kehidupan. 

Stimulus visual yang abnormal pada periode kritis ini dapat mempengaruhi 

perkembangan jaras retinogenikulokortikal dan meyebabkan amblyopia deprivatif. 

Perkembangan visual yang optimal dapat dicapai bila katarak unilateral yang 

signifikan dioperasi sebelum usia 6 minggu dan katarak bilateral yang siginifkan 

sebelum usia 10 minggu. Birch et all menyatakan waktu yang ideal untuk menangani 

penyebab deprivasi adalah dalam 6 bulan pertama kehidupan. Efektifitas terapi dan 

kemungkinan untuk mencapai hasil yang optimal berkurang tajam setelah itu. Derajat 

keparahan deprivasi berpengaruh dalam 6 bulan ini. Orang tua pasien pertama kali 

menyadari adanya katarak saat usia 3.5 bulan kemudian dirujuk ke RS Cicendo saat 

berusia 6 bulan sehingga prognosis masih cukup baik saat itu.
2,6,7

 

     Pasien saat pertama kali datang terdapat nystagmus, esotropia,  lensa kedua mata 

keruh dan segmen posterior sulit dinilai. Indikasi operasi katarak adalah bila 

mengganggu penglihatan secara signifikan. Katarak mengganggu penglihatan secara 

signifikan apabila cukup tebal, diameter >3mm, katarak unilateral dengan strabismus, 

dan bilateral katarak dengan nystagmus. Katarak bilateral tebal yang tidak ditangani 

pada usia 13 minggu dapat menyebabkan nystagmus yang akan menghambat tajam 

penglihatan secara permanen. Nystagmus terjadi karena anak tidak dapat 

mempertahankan fiksasi. Nystgamus bukan kontraindikasi operasi karena pasien 
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masih mungkin memiliki penglihatan yang cukup memadai jika katarak segera 

ditangani. Rehabilitasi visual pasca operasi penting dilakukan agar amblyopia yang 

terjadi tidak semakin parah. 
1,2,7,8

  

    Pada anak ini tidak dipasang IOL karena usia pasien saat operasi primer 6 bulan. 

Implantasi IOL dapat dilakukan pada anak usia 1-2 tahun. Komplikasi yang 

ditimbulkan lebih tinggi dan perubahan status refraksi lebih cepat pada anak di bawah 

usia 2 tahun. Pada anak yang afakia harus diberikan kacamata 1 minggu pasca 

operasi. Pasien diberikan kacamata untuk melihat dekat hingga dapat menggunakan 

kacamata bifokal yaitu sekitar usia ≥ 4 tahun. Pasien ini diberikan kacamata untuk 

melihat dekat dengan kekuatan 18.0 D. Kekuatan kacamata disesuaikan sesuai 

dengan perkembangan mata anak. Pada pasien ini kacamata tidak rutin dipakai dan 

ukurannya tidak diganti sejak tahun 2015. Kepatuhan anak membutuhkan kerjasama 

pihak keluarga dan tenaga medis.
2,6

  

   Kekeruhan media pasca operasi katarak pada anak harus diwaspadai karena dapat 

menimbulkan amblyopia deprivatif. Kekeruhan media refraksi baik akibat VAO 

maupun PCO cukup sering terjadi pada anak-anak. Kapsul posterior yang dibiarkan 

intak 100% akan menjadi PCO dalam kurun waktu 4 tahun. Pada pasien yang 

dilakukan PPC + VA angka kejadian VAO berkurang hingga di bawah 20%. 

Kemungkinan VAO pada pasien tersebut lebih besar jika operasi katarak dilakukan 

dalam 1 tahun pertama. Jika terjadi, VAO pada pasien tersebut muncul dalam 6 bulan 

pasca operasi primer. Pada studi Ambroz et al, 22.2% pasien afakia dan 38.8% pasien 

pseudofakia dengan PPC + VA mengalami VAO. Faktor yang mempengaruhi 

terjadinya kekeruhan visual aksis pada anak antara lain aktivitas mitotik sel epitel 

yang lebih tinggi dan respon inflamasi pasca operasi yang lebih agresif dibandingkan 

dengan orang dewasa. Respon inflamasi yang tinggi dapat menyebabkan reaksi 

fibrinous dan terbentuknya sinekia posterior.
2,5,9,10

 

     Terbentuknya opasifikasi terjadi akibat tiga tahap yaitu proliferasi, migrasi, dan 

diferensiasi.  Pasca operasi katarak terjadi aktivasi sel epitel anterior dan ekuator yang 

masih tersisa. Sel-sel tersebut berproliferasi menuju kapsul posterior membentuk 
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membran yang semakin lama semakin tebal. Sel-sel ini juga mengalami mengalami 

diferensiasi menyerupai sel fibroblas. Karakteristik sel fibroblas adalah kemampuan 

kontraksi sehingga dapat terjadi kontraksi dan lipatan-lipatan pada kapsul posterior. 

Diferensiasi sel epitel di daerah ekuator menjadi struktur seperti fibrin mengakibatkan 

terbentuknya Soemmerring's ring dan penebalan perifer pada kantung kapsul. 

Pembengkakan sel di tepi rhexis dapat mengakibatkan terbentuknya Elschnig’s pearls 

yang dapat menutup aksis visual.
5,11,12

 

          Pembentukan VAO dipengaruhi oleh usia. Pada anak-anak yang dioperasi 

sebelum 6 bulan terjadi opasifikasi pada 43.7% pasien sedangkan pada anak > 6 

bulan hanya 18.2% yang menjadi VAO. Pasien ini dioperasi saat usia 6 bulan 

sehingga risiko terjadinya VAO cukup tinggi. Bentuk VAO yang paling sering 

ditemukan adalah proliferasi korteks diikuti oleh proliferasi korteks dengan fibrosis 

yang dominan, fibrosis saja, atau Elschnig’s pearls. Pada pasien ini bentuk VAO yang 

terjadi adalah bentuk campuran proliferasi korteks dengan fibrosis. Kontrol rutin 

perlu dilakukan karena kemungkinan terjadinya VAO yang tinggi pada anak-anak.
5,13

 

     Visual axis opacification akan berkurang jika dilakukan PPC dan VA daripada jika 

dilakukan PPC saja. Vitreous anterior berperan sebagai media yang menjembatani 

proliferasi sel epitel lensa sehingga PPC harus dikombinasi dengan VA pada anak-

anak < 6 tahun dan pada anak > 8 tahun dengan retardasi mental atau nystagmus yang 

tidak kooperatif untuk laser kapsulotomi. Tidak terdapat kapsul posterior pada anak 

yang dilakukan PPC sehingga terminologi yang lebih tepat adalah VAO. Pada pasien 

ini telah dilakukan PPC dan VA pada operasi pertama                                                        

sebagai upaya untuk mencegah terjadinya VAO.
2,5,14

 

     Upaya-upaya lain untuk mencegah terjadinya VAO adalah dengan membersihkan 

korteks dengan aspirasi-irigasi, dan/atau manual polishing. Hydro dissection-

enhanced cortical cleanup untuk melemahkan koneksi kapsul-korteks agar tidak 

tersisa sel epitel. Implantasi IOL in the bag akan menyebabkan kontak langsung IOL 

dengan kapsul posterior sehingga mencegah migrasi sel epitel. Prinsip ini disebut “no 

space,no cells”. Jika salah satu haptik tidak in the bag, akan terbentuk ruang untuk 
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pertumbuhan sel ke posterior.  Diameter Continous Curvilinear Capsulorhexis (CCC)  

harus sedikit lebih kecil dari optik lensa agar tepi optik dan tepi kapsul anterior 

membentuk “shrink-wrap” yang melindungi optik dari humor akuos. Pada humor 

akuos terdapat makromolekul dan mediator inflamasi. Pemilihan material IOL 

hydrophobic acrylic dengan haptik square edges juga dapat mencegah terjadinya 

VAO. Teknik lain untuk mencegah VAO adalah dengan melakukan IOL capture 

dengan teknik button hole. 
1,5,15

 

     Visual axis opacification harus dicegah karena dapat menyebabkan amblyopia 

deprivatif yang ireversibel.  Amblyopia deprivatif adalah tipe yang paling jarang 

ditemui namun paling parah dan paling sulit ditangani dibandingkan amblyopia 

lainnya. Penurunan tajam penglihatan akibat amblyopia akibat obstruksi unilateral 

lebih parah daripada obstruksi bilateral karena kompetisi interokular yang terjadi. 

Pada pasien ini, dilakukan operasi katarak bilateral saat usia 6 bulan namun pasien 

sempat tidak kontrol selama 5 tahun, kacamata tidak rutin dipakai, dan tidak pernah 

diganti. Saat kontrol terdapat VAO unilateral pada mata kanan. Kondisi ini 

memperberat amblyopia yang terjadi pada pasien ini. 
6,7

 

     Otak manusia lebih plastis pada anak-anak daripada orang dewasa. Terapi 

amblyopia paling efektif pada anak-anak usia di bawah 7 tahun. Anak-anak usia 13 

tahun menunjukkan perbaikan yang signifikan dengan patching meskipun kecepatan 

respon terapi menurun, butuh waktu lebih lama untuk patching, dan perbaikannya 

tidak sebaik anak di bawah usia 7 tahun. Pada amblyopia berat, anak-anak dengan 

usia 3-5 tahun memberikan respon yang lebih baik dibandingkan dengan anak usia 5-

7 tahun. Pasien saat ini berusia 5 tahun sehingga harus diberikan tatalaksana 

amblyopia. Pasien sebaiknya dilakukan refraksi ulang 1 bulan pasca operasi dan 

selanjutnya per 3 bulan untuk memantau perkembangan rehabilitasi visual.
1,7,16

 

     Tatalaksana amblyopia deprivatif yang pertama adalah memastikan media refraksi 

jernih. Pada pasien ini dilakukan membranektomi + sinekiolisis. Setelah media 

refraksi jernih, perlu dilakukan koreksi visual. Koreksi visual saja berhasil 

memperbaiki amblyopia pada 1/3 pasien (strabismik, anisometrik, atau campuran). 
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Pada pasien dilakukan implantasi IOL sekunder pada mata kanan dan kemudian 

direncanakan untuk mata kiri. Target kekuatan IOL pada anak adalah hipermetrop 

sedang untuk menghindari myopic shift yang tidak diinginkan saat dewasa. Dahan 

dan Drusedau menyarankan 20% undercorrection pada anak < 2 tahun dan 10% pada 

anak antara 2 – 8 tahun. Prost menyarankan undercorrection 20% pada anak 1-2 

tahun, 15% pada anak 2-4 tahun, dan 10% pada anak 4-8 tahun. Enyedi menyarankan 

kekuatan IOL disesuaikan dengan usia yaitu usia + refraksi pasca operasi = 7. Rumus 

SRK/T dan Holladay 2 memiliki prediksi eror yang lebih kecil dibanding rumus 

lainnya. Pada pasien dipasang IOL dengan target 2.0 D. Pasca operasi kedua mata, 

pasien direncanakan koreksi kacamata. 
1,7,11

 

     Pada pasien ini terdapat perbedaan panjang aksial  2  mata berdasarkan biometri 

A-Scan indentasi. Mata kanan panjang aksialnya 23.96 mm sedangkan mata kiri 

20.56 mm. Absennya lensa kristalin menyebabkan mata tidak dapat mengompensasi 

pemanjangan aksial sehingga terjadi myopic shift. Penelitian pada hewan coba 

menunjukkan pemanjangan aksial juga dapat diinduksi oleh deprivasi visual. Pada 

kasus ini awalnya kedua mata memiliki panjang aksial yang tidak jauh berbeda. 

Adanya VAO pada mata kanan menyebabkan deprivasi sehingga pemanjangan aksial 

melebihi mata kiri.
11,17

 

          Pada pasien ini dilakukan implantasi IOL hydrophobic acrylic namun 

penempatannya di sulkus. Hal ini disebabkan terdapat fibrin yang menyebabkan 

kapsul anterior dan posterior menyatu di arah jam 11. Implantasi di sulkus secara 

teori meningkatkan risiko komplikasi dibandingkan implantasi pada kapsul posterior. 

Komplikasi yang dapat muncul antara lain iris chaffing, desentrasi IOL, inflamasi 

kronik, blokade pupil, glaukoma sekunder, terbentuknya membran sekunder, dan 

erosi haptik pada sklera. Penelitian yang dilakukan Shenoy et al menunjukkan bahwa 

implantasi pada sulkus cukup aman dilakukan. Komplikasi pasca operasi yang paling 

sering muncul adalah pembentukan membran sekunder pada 9.77% mata, optic 

capture pada 8.6% mata, desentrasi IOL pada 5.17% mata, dan glaukoma sekunder 

pada 5% mata.  Penelitian Wilson et al menunjukkan hasil yang sebanding antara 
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implantasi IOL pada sulkus dan kapsul posterior. Pada fiksasi sulkus lebih dipilih 

lensa 3 piece. 
2,11,18,19

 

    Prognosis quo ad functionam pada pasien ini dubia.  Nystagmus dan strabismus 

preoperasi menunjukkan kemungkinan tajam penglihatan pasca operasi tidak terlalu 

bagus. Rabiah et al menunjukkan bahwa 40% pasien katarak kongenital bilateral 

dengan nystagmus mengalami perbaikan nystgamus. Studi lain menunjukkan 38% 

pasien visus pasca operasi >20/80 dan 30% pasien visus ≤20/400. Sensitivitas kontras 

dan stereopsis terganggu pada semua pasien. Trivadi et al menyatakan bahwa VAO 

terjadi pada 5.2% pasien pasca implantasi IOL sekunder. Crnic et al menyatakn 

bahwa VAO terjadi pada 9% pasien dengan implantasi sulkus. Prognosis quo ad 

sananctionam pada pasien ini dubia. 
11,20,21

 

 

IV. Simpulan  

     Penanganan katarak pada anak merupakan proses panjang dan membutuhkan 

kerjasama semua pihak. Penanganan katarak anak tidak selesai setelah dilakukan 

operasi. Pasca operasi diperlukan rehabilitasi visual. Komplikasi pasca operasi yang 

sering muncul dan dapat menimbulkan amblyopia deprivatif adalah VAO.  Kontrol 

berkala untuk memantau komplikasi seperti VAO dan kemajuan terapi amblyopia 

perlu dilakukan. 
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