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TRAUMATIC CATARACT BILATERAL, ELECTRIC SHOCK INDUCED 

Abstract 

Introduction: Electric insults to human can result in a wide range of ocular injuries 

with complication. Cataract formation may occur following contact with high tension 

conductor, lightning, or electric shock therapy. Cataract usually occur after a latent 

period and can progress rapidly. Management of electric cataract is based on patient 

visual acuity and opacities of the visual axis. Surgical indication for management of 

cataract include decrease in functional visual acuity and poor visualization of 

posterior segment. 

Purpose: To report case of patient with traumatic cataract bilateral, electric shock 

induced 

Case Report:  A 43 years old male came to National Eye Center Cicendo Eye Hospital 

with chief complaint gradually blurry vision on both of his eyes after got electric shock 

5 months ago. General examination showed graft scar on his cranium caused by entry 

of electric injury burn and scar on his left foot as an exit wounds. Ophthalmology 

examination visual acuity on both of his eye is 1/300 with visualization of cloudy lens 

on both of his eye. Patient was diagnosed with traumatic cataract bilateral electric 

shock induced. Phacoemulsification and foldable intraocular lens implantation were 

done as surgical management on both of his eye. 

Result: Ophthalmology examination revealed uncorrected visual acuity OD 0.8 

pinhole 1.0 on 3 months after surgery, and OS 0.32 pinhole 0.63 on 1 week after 

surgery. His corrected visual acuity with OD C-0.75 X 180 and OS S-1.00 C-0.75 X 

180 was 1.0 on both of his eyes. 

Conclusion: Electric cataract has a slowly progressive cataract formation and it may 

regress, remain stationary, or mature to complete cataract. Surgical management of 

electric cataract can be done to clear visual axis and evaluate the posterior segment. 

Keywords: Electric cataract, Phacoemulsification, Intraocular Lens 

 

I.   Pendahuluan 

     Trauma pada mata merupakan penyebab kebutaan monokuler tersering di negara 

berkembang. Kerusakan akibat trauma mata dapat berdampak pada berbagai jaringan 

mata dan dapat menyebabkan gangguan permanen hingga kebutaan. Jumlah kasus 

trauma mata mencapai 3.45 dari 100.000 populasi per tahun atau 4.6 per 10.000 pasien. 

Trauma pada mata sering berhubungan dengan kerusakan pada lensa. Kerusakan lensa 

akibat trauma dapat disebabkan oleh trauma mekanik maupun trauma akibat radiasi, 

kimia, dan elektrik.1-3 
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     Trauma elektrik dapat mengakibatkan kerusakan pada tubuh manusia dan dapat 

menyebabkan berbagai komplikasi yang bervariasi pada mata dimulai dari hiperemis 

dari konjungtiva hingga nekrosis dari retina. Komplikasi yang paling sering terbentuk 

adalah katarak bilateral. Patogenesis pembentukan katarak akibat trauma elektrik 

masih belum diketahui secara jelas, namun di asumsikan syok elektrik mengakibatkan 

koagulasi protein lensa yang menyebabkan terjadinya katarak. Katarak akibat trauma 

elektrik dapat berkurang, menetap, atau semakin keruh hingga matur selama beberapa 

bulan hingga beberapa tahun.4-6 

     Katarak traumatika dapat mempengaruhi aksis visual dan membutuhkan operasi, 

namun pada beberapa kasus trauma minor pada lensa dapat menyebabkan kekeruhan 

lensa yang tidak progresif sehingga tidak diperlukan tindakan operasi. Tindakan 

operasi pada katarak traumatika dapat dilakukan untuk menilai segmen posterior dan 

untuk membuka aksis visual dari mata pasien. Laporan kasus ini bertujuan untuk 

memaparkan kasus katarak traumatika bilateral akibat syok elektrik.3-5 

 

II. Laporan Kasus 

     Pasien Tn. A usia 43 tahun, datang ke poli katarak dan bedah refraktif PMN RS 

Mata Cicendo dengan keluhan mata buram perlahan sejak 5 bulan yang lalu setelah 

tersengat listrik saat sedang bekerja sebagai kuli bangunan. Keluhan disertai silau dan 

penglihatan seperti tertutup kabut. Keluhan mata merah dan nyeri tidak ada. Pasien 

sebelumnya tidak menggunakan kacamata dan tidak memiliki riwayat operasi pada 

mata. Riwayat penggunaan obat tetes dan obat minum rutin tidak ada. Riwayat darah 

tinggi, diabetes, dan asma tidak ada. Setelah tersengat listrik pasien berobat ke Spesialis 

Bedah Plastik di RS Hasan Sadikin dan dilakukan tindakan tutup defek cranium et 

causa luka bakar listrik dengan free flap dan cangkok kulit. 

     Status generalis keadaan umum baik, kesadaran Compos Mentis, Tekanan Darah 

120/80 mmHg, Nadi 90x/menit, Respirasi 20x/menit, dan Suhu 36C. Status 

generalisata pasien didapatkan terdapat cangkok kulit pada kepala intak dan terdapat 

bekas luka bakar pada kaki kiri pasien. Pemeriksaan tajam penglihatan didapatkan 
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VODS 1/300. Pemeriksaan tekanan bola mata dengan tonometri non kontak didapatkan 

OD 11mmHg, OS 13mmHg. Gerak bola mata kanan dan kiri baik ke segala arah. Posisi 

bola mata ortrotropia. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan didapatkan pupil bulat, 

refleks cahaya langsung dan tidak langsung positif, RAPD (-). Diameter pupil kecil 

3mm dan diameter pupil lebar 8mm. Lensa tampak keruh, sehingga pemeriksaan 

segmen posterior sulit dinilai. Pemeriksaan segmen anterior mata kiri didapatkan pupil 

bulat, refleks cahaya langsung dan tidak langsung positif, RAPD (-). Diameter pupil 

kecil 3mm dan diameter pupil lebar 8mm. Lensa tampak keruh, sehingga pemeriksaan 

segmen posterior sulit dinilai. Pemeriksaan ultrasonografi pada mata kanan dan kiri 

dilakukan dan didapatkan segmen posterior dalam batas normal. 

 

 
          Gambar 2.1 Pemeriksaan Klinis Pasien 

a. Cangkok kulit pada cranium akibat luka bakar listrik. 

b. Pemeriksaan segmen anterior bulan November 2019. 

c. Pemeriksaan segmen anterior bulan Januari 2020. 

 

     Pemeriksaan penunjang berupa keratometri didapatkan mata kanan K1 45.50D 

7.41mm Ax4, K2 46.00D 7.34mm Ax94 dan mata kiri K1 45.50D 7.42mm Ax180, K2 

46.00D Ax90. Kepadatan sel endotel kornea kanan 2715.7 sel/mm² dengan heksagonal 

45.4% dan kornea kiri  2841.4 sel/mm² dengan heksagonal 45%. Pemeriksaan biometri 

A-scan didapatkan panjang bola mata kanan 22.92mm, ukuran lensa intra okular (LIO) 

+19.5/118.0 dengan rumus SRK/T. Panjang bola mata kiri 23.14mm dengan ukuran 

LIO +18.5/118.0 dengan rumus SRK/T. 

a 

b 

c 
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     Pasien kemudian di diagnosis Katarak traumatika et causa syok elektrik ODS + 

Pasca tutup defek cranium et causa luka bakar listrik dengan free flap + cangkok kulit.  

Direncanakan tindakan ekstraksi lensa dengan teknik fakoemulsifikasi serta 

pemasangan lensa intraokular. Tindakan fakoemulsifikasi dan pemasangan LIO OD 

dilakukan tanggal 13 Februari 2020 dan tindakan yang sama pada OS dilakukan 

tanggal 5 Juni 2020. 

     Tindakan bedah berupa fakoemulsifikasi dan implantasi LIO OD dilakukan pada 

tanggal 13 Februari 2020. Pemeriksaan satu hari setelah operasi mata kanan didapatkan 

tidak ada keluhan pada mata yang dilakukan operasi, pemeriksaan tajam penglihatan 

VOD 0.4 pinhole 0.63 dan VOS 1/300, pemeriksaan tekanan intraokular dengan 

tonometri nonkontak OD 11mmHg, OS 10mmHg. Segmen anterior didapatkan mata 

kanan terdapat perdarahan subkonjungtiva, edema minimal pada kornea, bilik mata 

depan Van Herricks grade III dengan flare +2 dan sel +2, LIO (+) pada bilik mata 

belakang. Segmen anterior mata kiri didapatkan lensa keruh. Pasien kemudian di 

diagnosis pseudofakia OD + katarak traumatika et causa syok elektrik OS + Pasca tutup 

defek cranium et causa luka bakar listrik dengan free flap + cangkok kulit. Terapi yang 

diberikan pada pasien berupa Levofloksasin tetes mata 6x1gtt OS, Prednisolon Asetat 

1% tetes mata 6x1gtt OS, Ciprofloksasin tablet 2x500mg po, kemudian pasien 

disarankan kontrol satu minggu kemudian. Satu minggu pasca operasi didapatkan VOD 

0.5 pinhole 0.63 dan VOS 1/300. Pemeriksaan refraktometer OD didapatkan S-0.75 C-

0.75 X 174. Koreksi mata kanan dengan C-0.75 X180 didapatkan visus 1.0. 

Pemeriksaan segmen anterior mata kanan didapatkan Van Herricks grade III dengan 

flare + dan sel +. Lensa intraokuler (+) pada bilik mata belakang. Pemeriksaan segmen 

anterior mata kiri didapatkan lensa keruh. Pasien kemudian di diagnosis pseudofakia 

OD + Katarak traumatika et causa syok elektrik OS + Pasca tutup defek cranium et 

causa luka bakar listrik dengan free flap + cangkok kulit. Terapi Levofloksasin tetes 

mata 6x1gtt OS disarankan untuk dihabiskan dan Prednisolon Asetat 1% tetes mata 

6x1gtt OS dilakukan penurunan dosis setiap minggunya. 
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     Pasien rutin kontrol ke Poliklinik Katarak dan Bedah Refraktif PMN RS Mata 

Cicendo didapatkan pemeriksaan visus mata kanan 3 bulan setelah operasi VOD 0.8. 

Tindakan yang sama dilakukan pada mata kiri pada tanggal 5 Juni 2020, pemeriksaan 

sebelum operasi didapatkan VOS 1/300 dan dari pemeriksaan segmen anterior 

didapatkan lensa keruh. Pemeriksaan satu hari setelah operasi mata kiri didapatkan 

keluhan mata terasa nyeri minimal, dari pemeriksaan segmen anterior didapatkan VOS 

0.32 dengan pinhole 0.5, pemeriksaan tekanan intraokular dengan tonometri non 

kontak OD 12mmHg OS 45mmHg. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan dalam 

batas normal dengan terdapat LIO (+) pada bilik mata belakang. Pemeriksaan segmen 

anterior mata kiri didapatkan palpebral superior blefarospasme, injeksi siliar pada 

konjungtiva bulbi, edema kornea dengan adanya lipat descemet, bilik mata depan Van 

Herricks grade III dengan flare dan sel positif 3, LIO (+) pada bilik mata belakang. 

Pasien diberikan terapi berupa Levofloksasin tetes mata 6x1gtt OS, Prednisolon Asetat 

1% tetes mata 6x1gtt OS, Ciprofloksasin tablet 2x500mg po, dan diberikan terapi 

tambahan timolol maleat 0.5% 2x1gtt OS, Asetazolamid tablet 3x250mg po, Kalium 

L-Aspartate tablet 1x300mg po, kemudian disarankan kontrol ke poli KBR satu 

minggu yang akan datang. 

 

 
                   Gambar 2.2 Pemeriksaan lampu celah 

         a. Pemeriksaan segmen anterior OD 3 bulan pasca operasi. 

         b. Pemeriksaan segmen anterior OS 1 hari pasca operasi. 

 

     Pasien kemudian kontrol satu minggu setelah operasi. Pemeriksaan visus dasar 

didapatkan VOD 0.8 pinhole 1.0 dan VOS 0.32 pinhole 0.63. Dilakukan pemeriksaan 

b a 
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objektif refraktometer didapatkan OD S -0.25 C -1.00 X 174, OS S-1.00 C -1.75 X 7. 

Koreksi mata kanan dengan C -0.75 X 180 didapatkan 1.0 dan koreksi mata kiri dengan 

S -1.00 C -0.75 X 180 didapatkan 1.0. Tekanan bola mata diukur dengan tonometri non 

kontak didapatkan OD 9mmHg dan OS 8mmHg. Pemeriksaan oftalmologis mata kanan 

didapatkan LIO (+), dan mata kiri didapatkan bilik mata depan Van Herricks grade III 

dengan flare +1 dan sel +1, LIO (+). Pasien kemudian di diagnosis Pseudofakia ODS 

+ Pasca tutup defek cranium et causa luka bakar listrik dengan free flap + cangkok 

kulit. Terapi timolol maleat 0.5% tetes mata, Asetazolamid tablet, dan Kalium L-

Aspartate tablet dihentikan. Prednisolone asetat 1% tetes mata dilakukan penurunan 

dosis setiap minggunya, levofloxacin tetes mata disarankan dihabiskan dengan dosis 

yang sama. Pasien disarankan kontrol ke RS Mata Cicendo 3 minggu yang akan datang. 

 

 
                    Gambar 2.3 Pemeriksaan lampu celah 

a. Pemeriksaan segmen anterior OD 3 bulan pasca operasi. 

b. Pemeriksaan segmen anterior OS 1 minggu pasca operasi. 

 

III. Diskusi 

     Trauma pada mata baik trauma mekanik maupun nonmekanik dapat menyebabkan 

katarak traumatika yang dapat mengganggu penglihatan. Kasus katarak traumatika 

mencapai 27-65% pada trauma mata. Katarak traumatika dapat diakibatkan oleh ruptur 

kapsul lensa atau ruptur ligamen zonular dan kelainan metabolisme lensa. Timbulnya 

tanda dan gejala dari katarak dapat dinilai segera atau beberapa tahun setelah trauma. 

a b 
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Berbagai jenis dari kekeruhan lensa dapat menyebabkan gangguan visual pada pasien. 

Kerusakan lensa akibat trauma dapat disebabkan oleh trauma mekanik maupun trauma 

akibat radiasi, kimia, dan elektrik. Insidensi katarak traumatika akibat trauma elektrik 

dapat mencapai 0.7 – 8% kasus. Voltase listrik dari 220 hingga 50.000 Volt dapat 

menyebabkan katarak dari 5-20% trauma elektrik. Prevalensi kasus katarak traumatika 

akibat trauma elektrik yang hanya sedikit kemungkinan karena hanya sedikit pasien 

yang dapat selamat akibat sengatan voltase tinggi.2,5,7-9 

     Patogenenis dari katarak traumatika akibat trauma elektrik diakibatkan oleh 

koagulasi protein lensa dan perubahan osmotik yang diikuti oleh kerusakan dari epitel 

subkapsular lensa yang biasanya muncul 1 – 12 bulan pasca syok elektrik. Kekeruhan 

dapat terbentuk pada kapsul, korteks anterior subkapsular, dan korteks posterior lensa. 

Kecepatan progresifitas katarak dapat bervariasi pada berbagai kasus. Beberapa kasus 

dapat stabil untuk beberapa waktu dan memiliki progresivitas yang lambat bervariasi 

dapat berkembang menjadi katarak matur atau hipermatur, namun tidak ada kasus yang 

menyebabkan glaukoma fakomorfik. Tanda dan gejala dari katarak traumatika akibat 

trauma elektrik dapat berupa riwayat tersengat listrik disertai dengan bekas luka bakar 

akibat trauma elektrik pada pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan oftalmologis tanda 

awal dapat berupa vakuola multipel tipis pada kapsul anterior yang dapat terlewat 

apabila pupil tidak dilatasi. Dalam beberapa hari hingga minggu vakuola kemudian 

menjadi kekeruhan subkapsular yang ireguler atau kekeruhan segmen anterior lensa 

yang bergelombang berbentuk Rosette dan dapat menjadi keruh sepenuhnya dimana 

onsetnya beragam dari 3 minggu hingga 2 tahun.4-6 

     Pemeriksaan pada pasien didapatkan riwayat trauma akibat sengatan listrik 5 bulan 

sebelum dilakukan pemeriksaan di PMN RS Mata Cicendo dan pasien mengalami luka 

bakar akibat listrik yang telah dilakukan cangkok kulit pada kepalanya dan terdapat 

luka bakar akibat listrik pada kaki kiri pasien, setelah trauma pasien mengeluh 

penglihatan berangsur memburam. Dari pemeriksaan oftalmologi didapatkan VODS 

1/300 dengan lensa keruh pada kedua mata. 
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     Katarak traumatika dengan visus yang masih baik dapat di observasi terlebih dahulu 

progresifitas kekeruhan lensa sebelum direncanakan tindakan. Tindakan operasi di 

indikasikan bila terdapat penurunan fungsi visual, terdapat adanya reaksi inflamasi atau 

glaukoma, pembengkakan lensa yang diakibatkan ruptur kapsul, dan buruknya 

visualisasi segmen posterior yang dapat mempengaruhi tatalaksana trauma. Tindakan 

operasi ekstraksi katarak traumatika dapat dilakukan dengan berbagai jenis operasi 

seperti fakoemulsifikasi, ekstraksi katarak ekstrakapsular, ekstraksi intrakapsular, atau 

lensektomi. Tindakan operasi katarak dapat dilakukan secepat mungkin pasca trauma 

bila tidak ada resiko komplikasi yang tinggi dan untuk mempercepat rehabilitasi visual. 

Implantasi lensa intraokular dapat dilakukan pada tindakan operasi tahap satu maupun 

tahap dua. Penanaman lensa intraokular dapat dilakukan pada kantung kapsul, bilik 

mata depan, atau fikasis pada sulkus siliar. Durante operasi, prosedur ekstraksi lensa 

dapat juga dilakukan bersamaan dengan penutupan luka, perbaikan jaringan, 

pengangkatan benda asing, atau operasi vitreus atau retina.2,7 

     Tindakan fakoemulsifikasi dengan implantasi LIO pada bilik mata belakang 

merupakan salah satu tindakan pilihan untuk katarak traumatika akibat trauma elektrik. 

Laporan kasus yang dilakukan oleh Baranwal, dkk. dan Rathi M, dkk. menunjukan 

pasien dengan katarak akibat trauma elektrik tanpa kerusakan lain pada mata memiliki 

kemampuan visual yang baik dan stabil setelah dilakukan tindakan fakoemulsifikasi 

dan implantasi LIO foldable. Fakoemulsifikasi merupakan tindakan ekstraksi lensa 

dengan teknologi ultrasound. Operator menggunakan instrumen yang secara simultan 

dapat digunakan untuk emusiflikasi dan aspirasi kristalin lensa dengan mengendalikan 

instrumen dan mempertahankan kedalaman bilik mata depan. Pedal kaki alat 

fakoemulsifikasi memiliki 3 posisi kontrol yang mana posisi 1 untuk irigasi, posisi 2 

untuk mempertahankan aspirasi dengan konstan, dan posisi 3 untuk meningkatkan atau 

tahap fiksasi yang kekuatannya dapat diatur dari 0 – 100%. Tahapan teknik 

fakoemulsifikasi terdiri dari irigasi aspirasi dengan agen viscoelastik, kapsuloreksis, 

hidrodiseksi yang terdiri dari pengangkatan fragmen, dan insersi lensa intraokular.1-

3,10,11 



9 

 

 
  

     Tindakan fakoemulsifikasi dan implantasi LIO dilakukan pada kedua mata pasien. 

setelah tindakan, didapatkan tajam penglihatan VOD 0.8, VOS 0.32 sebelumnya visus 

dasar kedua mata pasien 1/300. Pemeriksaan objektif berupa refraktometer OD S -0.25 

C -1.00 X 174, OS S-1.00 C -1.75 X 7. Koreksi mata kanan dengan C -0.75 X 180 

didapatkan 1.0 dan koreksi mata kiri dengan S -1.00 C -0.75 X 180 didapatkan 1.0 

     Prognosis quo ad vitam pada pasien dubia karena cranium pasien hanya tertutup 

oleh cangkok kulit sehingga rentan untuk mengalami kerusakan apabila terjadi trauma  

dan terdapat luka keluar sengatan listrik pada kaki kiri pasien yang menyebabkan 

gangguan postur tubuh pada pasien saat sedang berjalan, quo ad functionam dubia ad 

bonam pada kedua mata karena visus kedua mata pasien dengan koreksi mencapai 1.0. 

      

IV. Simpulan 

     Katarak traumatika akibat trauma listrik merupakan kasus yang memiliki onset 

beragam yang dapat menjadi keruh sepenuhnya dalam jangka waktu 3 minggu hingga 

2 tahun. Tatalaksana ekstraksi lensa dan penanaman lensa intraokular dapat dilakukan 

pada pasien katarak traumatika dengan penurunan fungsi penglihatan untuk menilai 

segmen posterior dan membuka aksis visual pasien.
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