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CASE SERIES OF THE DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF 

CONGENITAL CATARACTS 

 

Abstract 

Introduction 

Any lens opacification present at birth or early childhood is defined as congenital 

cataract. Congenital cataract is a leading cause of visual deprivation which can 

damage the developing visual system of a child; therefore early diagnosis, 

management and long-term follow-up are essential. Goal of its management is to 

eliminate cataracts as early as possible to reduce the risk of amblyopia. Early 

diagnosis and timely management is needed to prevent permanent visual impairment. 

Methods 

A case series reporting five patients with congenital cataracts 

Case Description 

Case one, a 4-month-baby boy with bilateral congenital cataract and suspected 

Congenital Rubella Syndrome. Case two, a 7-month-baby girl with bilateral 

congenital cataract, Global Delayed Development, suspected Hearing 

Impairment, and suspected Congenital Rubella Syndrome. Case three, a 7-month-

baby girl with bilateral congenital cataract, Down syndrome, and hypotiroidism. 

Case four, a 3-month-baby boy with bilateral congenital cataract, bilateral 

microcornea, and bilateral microphthalmia. Case five, a 4-month-baby girl with 

bilateral congenital cataract. All five patients underwent surgical intervention 

including aspiration irrigation, primary posterior capsulotomy and anterior 

vitrectomy on both eyes. 

Conclusion 
The goal of congenital cataract management is to prevent amblyopia by immediately 

removing visually significant cataracts for a better visual prognosis. The timely 

removal of cataract followed by prompt visual rehabilitation is of utmost 

importance management in children.  
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Congenital cataracts, pediatric cataract surgery, amblyopia 

 

I. Pendahuluan 

Katarak merupakan suatu kondisi kekeruhan pada lensa mata. Kasus katarak 

pada anak dibagi menjadi katarak kongenital atau katarak yang didapat. Katarak 

kongenital merupakan katarak yang ditemukan saat bayi lahir atau beberapa saat 

segera setelah lahir. Katarak kongenital terjadi pada 1 dari 2000 kelahiran hidup 

dan menyumbang 5-20% jumlah kebutaan pada anak-anak di seluruh dunia.
1-4

 

Etiologi dari kasus katarak kongenital sangat beragam. Pada umumnya, 

sebagian besar kasus katarak kongenital disebabkan oleh mutasi pada gen yang 

mengkode struktur lensa mata. Etiologi pada sisa kasus lainnya masih belum 

diketahui secara pasti. Evaluasi yang komprehensif pada kondisi kesehatan umum 
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anak dan konsultasi pada dokter spesialis anak merupakan hal yang penting 

dilakukan untuk menyingkirkan kondisi sistemik atau sindrom penyerta. Selain 

itu, infeksi maternal merupakan salah satu faktor penting yang patut diperhatikan 

dalam kasus katarak anak. Banyak ahli yang merekomendasikan konseling 

genetik untuk menilai apakah terdapat risiko faktor katarak herediter.
1-4

 

Kekeruhan pada lensa yang menyebabkan gangguan visual yang signifikan 

merupakan salah satu indikasi dilakukannya tindakan pembedahan. Tatalaksana 

katarak kongenital adalah menghilangkan katarak sedini mungkin dengan 

tindakan bedah untuk mengurangi resiko terjadinya ambliopia. Rehabilitasi visual 

pascaoperasi jangka panjang juga diperlukan untuk mencapai tajam penglihatan 

terbaik anak. Diagnosis dini dan tatalaksana yang tepat waktu bertujuan untuk 

mencegah gangguan penglihatan yang permanen. Laporan kasus ini bertujuan 

untuk memaparkan serial kasus tentang diagnosis dan tatalaksana katarak 

kongenital pada anak.
5-7

  

 

II. Laporan Kasus 

Serial kasus katarak kongenital ini terdiri dari lima bayi dengan rentang usia 3 

– 7 bulan. Jenis kelamin bayi terdiri dari dua bayi laki-laki dan tiga bayi 

perempuan. Keluhan utama kelima bayi adalah munculnya bintik putih di kedua 

mata yang disadari oleh orang tua sekitar 1 – 2 bulan sebelum datang ke rumah 

sakit. Rentang waktu bayi datang pertama kali ke Poli Pediatrik Oftalmologi dan 

Poli Paviliun PMN RS Mata Cicendo bervariasi dari bulan April – Juni 2020. 

Empat dari lima bayi tidak mempunyai riwayat keluhan yang sama di keluarga. 

Terdapat satu bayi, yaitu kasus kelima, yang mempunyai riwayat keluarga dengan 

keluhan yang sama pada kakak kandung pasien, yang didiagnosis katarak dan 

sudah dioperasi sejak usia kakak pasien berusia 3 tahun. Saat ini tidak ditemukan 

keluhan penglihatan pada kakak pasien. Tidak ada riwayat prematuritas pada 

kelima bayi. Tidak ada riwayat infeksi selama kehamilan pada kelima bayi. 

Terdapat gangguan tumbuh kembang disertai penyakit penyerta pada dua dari 

lima bayi, yaitu kasus kedua dengan Global Delayed Development, Hearing 

Impairment, dan mikrosefal, serta kasus ketiga dengan Down Syndrome, 
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Hipotiroid, dan penyakit jantung bawaan seperti PDA (Patent Ductus Arteriosus) 

dan ASD (Atrial Septal Defect). Tabel 1 di bawah akan menggambarkan 

karakteristik kelima bayi.  

 

Tabel 1. Karakteristik Serial Kasus Pasien Katarak Kongenital 

Kasus 
Jenis 

Kelamin 

Usia 

Saat 

Ini 

Usia 

Saat 

Keluhan 

Muncul 

Riwayat 

Keluarga 

dengan 

Keluhan  

Sama 

Riwayat 

Tumbuh 

Kembang 

Penyakit Penyerta 

Kasus 1 L 4 bulan 3 bulan Tidak ada Sesuai usia Tidak ada 

Kasus 2 P 7 bulan 5 bulan Tidak ada 
Gangguan tumbuh 

kembang (+) 

Global Delayed 

Development, Hearing 

Impairment, Mikrosefal 

Kasus 3 P 7 bulan 1 bulan Tidak ada 
Gangguan tumbuh 

kembang (+) 

Down Syndrome, 

Hipotiroid, PDA, ASD  

Kasus 4 L 3 bulan 2,5 bulan Tidak ada Sesuai usia Tidak ada 

Kasus 5 P 4 bulan 2 bulan Ada (Kakak) Sesuai usia Tidak ada 

Keterangan: L = Laki – laki, P = Perempuan, PDA = Patent Ductus Arteriosus, ASD = Atrial 

Septal Defect 

 

Pemeriksaan fisik kelima bayi dalam batas normal. Tidak ditemukan kelainan 

pada status generalis kelima bayi. Semua bayi mempunyai berat badan normal dan 

tanda-tanda vital dalam batas normal. Tabel 2 akan menggambarkan pemeriksaan 

oftalmologis pada kelima bayi. 

 

Tabel 2. Pemeriksaan Oftalmologis Serial Kasus Pasien Katarak Kongenital 

Kasus Visus ODS Nistagmus Lensa  
Refleks 

Fundus 
Segmen Posterior 

Kasus 1 Blink reflex (+) (+) 
ODS Keruh 

(OS > OD) 
(-) Dalam batas normal 

Kasus 2 
Fixed and follow 

the light (+) 
(-) ODS Keruh (-) Mild vitreous opacity  

Kasus 3 
Fixed and follow 

the light (+) 
(-) 

ODS Keruh 

(OS > OD) 
(-) Dalam batas normal 

Kasus 4 Blink reflex (+) (+) ODS Keruh (-) Dalam batas normal 

Kasus 5 
Fixed and follow 

the light (+) 
(-) ODS Keruh (-) Dalam batas normal 

Keterangan: ODS = Oculi Dextra Sinistra, OS = Oculi Sinistra, OD = Oculi Dextra 
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Kelima pasien didiagnosis dengan Katarak Kongenital ODS + Suspek 

Congenital Rubella Syndrome. Kelima pasien direncanakan untuk dilakukan 

tindakan bedah aspirasi irigasi (AI), kapsulotomi primer posterior (PPC), dan 

vitrektomi anterior (VA) ODS. 

 

Tabel 3. Diagnosis Kerja dan Tata Laksana Pasien 

Kasus Diagnosis Kerja Tatalaksana Tanggal Operasi 

Kasus 1 
Katarak Kongenital ODS + Suspek 

Congenital Rubella Syndrome 
Pro AI + PPC + VA ODS 17 Juni 2020 

Kasus 2 

Katarak Kongenital ODS + Global Delayed 

Development + Suspek Hearing Impairment 

+ Mikrosefal + Suspek Congenital Rubella 

Syndrome 

Pro AI + PPC + VA ODS 17 Juni 2020 

Kasus 3 

Katarak Kongenital ODS + Down Syndrome 

+ ASD Moderat + PDA Sekunder + 

Hipotiroid +  Suspek Congenital Rubella 

Syndrome  

Pro AI + PPC + VA ODS 17 Juni 2020 

Kasus 4 

Katarak Kongenital ODS + Mikrokornea 

ODS + Mikroftalmia ODS + Suspek 

Congenital Rubella Syndrome 

Pro AI + PPC + VA ODS 23 Juni 2020 

Kasus 5 
Katarak Kongenital ODS + Suspek 

Congenital Rubella Syndrome 
Pro AI + PPC + VA ODS 24 Juni 2020 

Keterangan: ODS = Oculi Dextra Sinistra, AI = Aspirasi Irigasi, PPC = Primary Posterior 

Capsulotomy, VA = Vitrektomi Anterior 

 

Pada tanggal 17, 23, dan 24 Juni 2020, kelima bayi dilakukan tindakan bedah 

AI, PPC, dan VA ODS. Tidak ditemukan komplikasi intraoperasi pada kelima 

bayi. Sebelum tindakan bedah dilakukan, pemeriksaan diameter kornea, biometri, 

dan keratometri kedua mata dilakukan pada kelima bayi. Tabel 4 menunjukkan 

hasil pemeriksaan intraoperasi kedua mata pada kelima bayi. Pada satu bayi, yaitu 

kasus keempat, ditemukan mikroftalmia dengan panjang aksial mata kanan 

sebesar 16.28 milimeter dan mata kiri sebesar 16.75 milimeter. Terdapat satu bayi 

dengan kekeruhan lensa kortikal dan satu bayi dengan kekeruhan lensa 

membranosa. Sisa tiga bayi lainnya mempunyai kekeruhan lensa nuklear. Fibrosis 

kapsul lensa ditemukan pada empat dari lima bayi.  
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(a)                                           (b)                                        (c) 

 

Gambar 2.1 Katarak Kongenital (a) Kekeruhan Kortikal (b) Kekeruhan Nuklear (c) 

Fibrosis Kapsul Anterior 

 

Penjahitan insisi dengan benang nylon 10.0 dilakukan pada masing-masing 

mata setelah tindakan AI, PPC, dan VA selesai. Penjahitan dilakukan di luka 

inisisi kornea dan luka sideport. Tetes mata antibiotik juga diberikan setelah 

tindakan selesai.  

 

Tabel 4. Pemeriksaan Intraoperasi Pasien  

Kasus 

Diameter 

Kornea (mm) 

Panjang Aksial 

(mm) 
OD (D) OS (D) Kekeruhan 

Lensa 
Fibrosis Kapsul 

OD OS OD OS K1 K2 K1 K2 

Kasus 1 10,00 10,00 18,77 18,65 45,30 48,01 45,30 50,90 ODS Nuklear (-) 

Kasus 2 11,00 10,50 19,49 18,78 42,72 45,61 40,13 43,60 ODS Nuklear 
ODS Fibrosis 

Anterior 

Kasus 3 11,00 11,00 19,45 19,53 46,36 48,98 42,19 47,74 ODS Kortikal OS Fibrosis Anterior 

Kasus 4 10,00 10,00 16,28 16,75 45,92 47,20 45,12 50,75 
ODS 

Membranosa 

ODS Fibrosis 

Anterior & Posterior 

Kasus 5 10,00 10,00 18,56 18,44 47,27 49,41 47,94 50,75 ODS Nuklear 
ODS Fibrosis 

Anterior 

Keterangan: mm = milimeter, D = dioptri, ODS = oculi dextra sinistra, OS = oculi sinistra 

 

Kelima bayi diberikan terapi medikamentosa pascaoperasi berupa obat tetes 

prednisolon asetat 8x1 tetes kedua mata, obat tetes levofloksasin 6x1 tetes kedua 

mata, obat tetes homatropin 2% 3x1 tetes kedua mata, sirup sefadroksil 2x sehari, 

dan sirup parasetamol 4x sehari. Kelima bayi kemudian direncanakan juga 

pengecekan IgG dan IgM anti-Rubella untuk mengetahui etiologi katarak 
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kongenital pada kelima bayi. Pada satu hari pascaoperasi, kelima bayi 

diperbolehkan rawat jalan dan direncanakan kontrol satu minggu pascaoperasi 

untuk mengevaluasi hasil operasi dan pemberian kacamata. 

 

Tabel 5. Pemeriksaan Follow Up 1 Minggu Pascaoperasi 

Kasus 
Diagnosis 

Kerja 
Visus ODS Nistagmus 

PPC 

Hole 

Refleks 

Fundus 

Hasil IgM dan 

IgG anti-Rubella 

Streak 

Retinoskopi 

Kasus 1 Afakia ODS Blink reflex (+) (+) (+) (+) N/A 
ODS: +20.00 D, 

nett: +18.00 D 

Kasus 2 Afakia ODS 
Fixed and follow 

the object (+) 
(-) (+) (+) N/A 

ODS: +20.00 D, 

nett: +18.00 D 

Kasus 3 Afakia ODS 
Fixed and follow 

the light (+) 
(-) (+) (+) 

IgG dan IgM: 

nonreaktif 

ODS: +20.00 D, 

nett: +18.00 D 

Kasus 4 Afakia ODS Blink reflex (+) (+) (+) (+) N/A 
ODS: +20.00 D, 

nett: +18.00 D 

Kasus 5 Afakia ODS * * * * * * 

 Keterangan: ODS = Oculi Dextra Sinistra, PPC = Primary Posterior Capsulotomy, N/A = not 

available, * = data tidak tersedia, pasien belum datang kontrol satu minggu 

 

Pada tanggal 23, 25, dan 30 Juni 2020, keempat bayi datang kontrol ke Poli 

Pediatrik Oftalmologi dan Poli Paviliun untuk pemeriksaan satu minggu 

pascaoperasi. Terdapat satu bayi, yaitu kasus kelima, yang belum datang kontrol 

hingga saat ini. Hasil laboratorium berupa IgG dan IgM anti-Rubella hanya 

tersedia pada satu bayi saat datang kontrol, yaitu kasus ketiga, dengan hasil IgG 

dan IgM nonreaktif. Hasil laboratorium pada ketiga bayi lainnya belum tersedia.  

Tekanan intraokular kedua mata pada keempat bayi ditemukan dalam batas 

normal. Pemeriksaan segmen anterior keempat bayi ditemukan perdarahan 

subkonjungtiva di kedua mata, kornea relatif jernih dengan jahitan yang intak, 

bilik mata depan sedang, lensa afakia, tampak lubang kapsulotomi primer 

posterior, dan refleks fundus positif. Segmen posterior kedua mata keempat bayi 

berada dalam batas normal.  

Pemeriksaaan streak retinoskopi dilakukan pada keempat bayi. Pemeriksaan 

streak retinoskopi kedua mata pada keempat bayi didapatkan + 20.00 D dengan 

hasil nett +18.00 D pada jarak 50 sentimeter. Keempat bayi lalu didiagnosis 
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dengan Afakia ODS dan diberikan kacamata monofokal dengan ukuran +20.00 D 

di kedua mata. Keempat bayi diberikan terapi medikamentosa yang sama dengan 

terapi pascaoperasi namun dengan dosis tappering off pada obat tetes prednisolon 

asetat. Keempat bayi direncanakan untuk kontrol 3 - 4 minggu yang akan datang 

ke Poli Pediatrik Oftalmologi dan Poli Paviliun untuk mengevaluasi tajam 

penglihatan dan risiko ambliopia pada bayi.  

 

III. Diskusi 

Katarak pada anak-anak dapat bersifat isolated atau berhubungan dengan 

beberapa kondisi lainnya seperti misalnya abnormalitas kromosom, sindrom dan 

penyakit sistemik, infeksi, trauma, atau paparan radiasi. Pada kasus katarak 

bilateral, hampir semua kasus berhubungan dengan kondisi sistemik dan dapat 

ditemukan asimetri kekeruhan lensa antara mata yang satu dengan lainnya.
1-3

 

Katarak kongenital merupakan kekeruhan pada lensa mata yang terjadi saat 

lahir atau segera setelah lahir. Semakin muda usia bayi terkena katarak, maka 

risiko ambliogenik yang terjadi akan semakin tinggi. Kekeruhan lensa yang 

signifikan secara visual yang terjadi sebelum usia 2-3 bulan mempunyai risiko 

lebih tinggi dalam mengganggu perkembangan penglihatan anak selanjutnya. 

Etiologi katarak kongenital bilateral dapat berupa idiopatik, herediter, 

abnormalitas kromosom seperti Down Syndrome, sinfrom kraniofasial, penyakit 

muskuloskeletal, sindrom renalis, penyakit metabolik, infeksi kehamilan 

(Toxoplasmosis, Rubella, Cytomegalovirus, Varicella, Syphillis), anomali okular, 

atau iatrogenik.
1-3

  

Kelima pasien pada serial kasus ini merupakan pasien dengan katarak 

kongenital bilateral. Semua pasien memiliki katarak bilateral tanpa disertai 

kelainan anatomi pada segmen anterior dan posterior. Berdasarkan anamnesis, 

tidak terdapat riwayat infeksi atau konsumsi obat-obatan selama kehamilan ibu 

pada kelima pasien. Pada kasus ketiga, ditemukan etiologi katarak kongenital 

berupa trisomi kromosom 21 yaitu Down Syndrome. Penelusuran hasil 

laboratorium IgG dan IgM anti-Rubella kasus ketiga menunjukkan hasil 

nonreaktif.  Pada tiga pasien lainnya, penyebab katarak masih belum dapat 
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ditegakkan karena informasi hasil laboratorium IgG dan IgM anti-Rubella belum 

tersedia. 

Evaluasi secara menyeluruh pada pasien katarak kongenital sangat penting 

dilakukan. Riwayat tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, kelainan 

sistemik penyerta, dan riwayat keluhan yang sama pada keluarga merupakan 

riwayat yang harus didapatkan dari anamnesis. Riwayat pasien pada katarak 

kongenital diperlukan untuk menentukan etiologi, prognosis visual dan 

tatalaksana selanjutnya.
4-7

 

Pada kasus pertama dan keempat, tidak ditemukan riwayat gangguan 

pertumbuhan dan perkembangan anak, kelainan sistemik, atau riwayat keluhan 

yang sama pada keluarga. Pada kasus kedua, ditemukan riwayat gangguan 

pertumbuhan dan perkembangan sehingga pasien didiagnosis dengan Global 

Delayed Development, namun tidak terdapat riwayat dengan keluhan yang sama 

pada keluarga pasien. Pada kasus ketiga, terdapat riwayat kelainan abnormalitas 

kromosom yaitu Down Syndrome. Pada kasus kelima, terdapat ditemukan riwayat 

keluhan yang sama pada keluarga pasien, yaitu kakak kandung pasien yang 

didiagnosis katarak dan sudah dioperasi pada usia 3 tahun.  

Pemeriksaan red reflex merupakan skrining pemeriksaan katarak yang dapat 

dilakukan pada bayi baru lahir. Pemeriksaan tajam penglihatan juga dilakukan 

untuk menilai fungsi penglihatan anak. Pada anak preverbal berusia lebih dari 2 

bulan, pemeriksaan fiksasi dapat memberikan informasi tentang signifikansi 

visual katarak pada mata. Penilaian terhadap perilaku visual anak dan pengamatan 

keluarga terhadap anak di rumah dapat membantu menentukan tingkat fungsi 

visual anak pada kasus katarak bilateral.
8-10

 

Munculnya strabismus pada kasus katarak unilateral dan nistagmus pada kasus 

katarak bilateral menunjukkan bahwa kekeruhan lensa sudah mengganggu fungsi 

visual secara signifikan. Meskipun munculnya kedua tanda ini menunjukkan 

bahwa waktu optimal untuk tindakan pembedahan sudah lewat, operasi katarak 

tetap dapat dilakukan dan bisa memberikan manfaat terhadap peningkatan fungsi 

visual anak. Pada kelima pasien, terdapat dua pasien yang menunjukkan 

nistagmus yaitu kasus pertama dan kasus keempat yang berusia 3 dan 4 bulan. 
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Namun pada kedua pasien ini, tindakan operasi katarak tetap dilakukan pada usia 

sedini mungkin.
5-8

  

Tatalaksana katarak kongenital dibagi menjadi dua, yaitu terapi nonbedah dan 

terapi bedah. Terapi nonbedah pada katarak anak dilakukan dengan observasi dan 

dilatasi pupil. Observasi dilakukan pada katarak yang berukuran kurang dari 3 

milimeter atau terletak perisentral sehingga tidak menggangu aksis visual. Terapi 

dilatasi pupil dengan sikloplegik diberikan pada katarak bilateral parsial hingga 

operasi katarak dapat dilakukan dengan pemasangan lensa intraokular pada usia 2 

atau 3 tahun saat pertumbuhan bola mata sudah stabil.
5-9

 

Terapi bedah dilakukan sesegera mungkin pada kasus katarak dengan 

kekeruhan yang signifikan mengganggu fungsi visual, adanya strabismus pada 

kasus katarak unilateral, atau nistagmus pada kasus katarak bilateral. Umumnya, 

semakin muda usia bayi, semakin cepat operasi katarak harus dilakukan untuk 

mencegah munculnya ambliopia deprivatif. Perkembangan visual yang optimal 

pada katarak anak dapat dicapai dengan pengangkatan katarak sebelum usia 6 

minggu pada katarak unilateral dan sebelum usia 10 minggu pada katarak 

bilateral. Anak dengan katarak bilateral yang disertai nistagmus memiliki 

prognosis visual yang buruk. Terapi bedah pada katarak bilateral yang usianya 

lebih tua dapat dipertimbangkan bila tajam penglihatan kurang dari 20/40. Terapi 

bedah pada kasus katarak unilateral anak yang usianya lebih tua dapat 

dipertimbangkan bila tajam penglihatan tidak mencapai 20/40 meskipun sudah 

diberikan terapi optik dan terapi ambliopia.
1-8

  

Terapi bedah pada katarak kongenital bilateral harus dilakukan sesegera 

mungkin, karena bila dilakukan lebih dari usia 2 bulan, hampir semua anak akan 

mengalami nistagmus sensori dan memiliki prognosis visual yang buruk dengan 

rentang tajam penglihatan antara 20/100 dan 20/200. Secara umum, tindakan 

bedah pada kasus katarak kongenital bilateral yang dilakukan sebelum usia 2 

bulan memiliki prognosis visual yang baik dengan sekitar 80% pasien dapat 

mencapai tajam penglihatan 20/50 atau lebih baik.
5-8

 

Implantasi lensa intraokular (IOL) dapat dipertimbangkan pada anak berusia 1-

2 tahun atau lebih. Implantasi lensa intraokular pada bayi yang lebih muda 
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bersifat kontroversial karena risiko komplikasi yang lebih tinggi dan pergeseran 

refraksi yang tidak bisa diprediksi karena pertumbuhan bola mata yang cepat 

terjadi pada usia 1-2 tahun. Implantasi IOL pada anak membutuhkan 

pertimbangan usia, kesalahan target refraksi pada saat operasi, dan kelainan 

refraktif pada mata kontralateral terutama katarak unilateral. Terdapat dua 

pendekatan implantasi IOL pada kasus katarak anak, yaitu implantasi IOL dengan 

kekuatan yang dibutuhkan pada usia dewasa diikuti dengan koreksi hiperopia 

pada tahap awal dan implantasi IOL dengan target refraksi emetropia pada saat 

operasi yang biasanya dilakukan pada kasus katarak unilateral untuk mencegah 

ambliopia dan mengurangi anisometropia pada awal masa anak-anak saat operasi 

sudah dilakukan.
1,12-13

 

Korteks dan nukleus lensa pada mata anak bersifat relatif lebih lunak jika 

dibandingkan dengan lensa mata dewasa sehingga operasi katarak dapat dilakukan 

dengan teknik aspirasi irigasi. Komplikasi pascaoperasi berupa opasifikasi aksis 

visual (VAO) sangat sering terjadi pada anak-anak sehingga teknik kapsulotomi 

posterior primer (PPC) dan vitrektomi anterior (VA) harus turut dilakukan setelah 

teknik aspirasi irigasi untuk mencegah VAO terjadi. Teknik PPC dan VA ini juga 

diindikasikan pada pasien anak yang tidak kooperatif untuk dilakukan laser 

kapsulotomi Nd:Yag jika kondisi VAO ditemukan beberapa bulan pascaoperasi. 

Pasien dengan nistagmus dan retardasi mental dilakukan PPC dan VA tanpa 

mempertimbangkan usia.
1,12-13

 

Pada kasus pertama dan keempat, operasi katarak dilakukan pada usia 3 dan 4 

bulan. Pemeriksaan oftalmologis menunjukkan kekeruhan lensa pada kedua mata 

dan terdapat nistagmus. Pada kasus kedua dan ketiga, operasi katarak dilakukan 

pada usia 7 bulan dan tidak ditemukan nistagmus. Pada kasus kelima, operasi 

katarak dilakukan pada usia 4 bulan dan tidak terdapat nistagmus. Kelima pasien 

dilakukan operasi katarak berupa aspirasi irigasi, PPC, dan VA tanpa implantasi 

lensa intraokular (IOL) dengan pertimbangan usia kelima pasien yang masih di 

bawah 1 tahun.  

Terapi ambliopia harus dilakukan sesegera mungkin setelah operasi katarak 

dilakukan. Pertimbangan pemberian koreksi lensa dengan lensa kontak atau 
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kacamata harus dilakukan dalam jangka waktu satu minggu pascaoperasi. Pada 

bayi dengan afakia bilateral, pemberian kacamata merupakan metode koreksi 

lensa yang paling baik karena mudah diganti seiring perkembangan refraksi mata 

anak. Pada bayi dengan afakia unilateral, penggunaan lensa kontak merupakan 

metode koreksi yang dapat dipilih karena pemberian kacamata pada kasus ini 

dapat menyebabkan risiko aneiseikonia dan kesulitan untuk menggunakan 

kacamata karena kacamata yang berat sebelah antara mata yang satu dengan 

lainnya. Setelah koreksi optik pada afakia dilakukan, patching pada mata dengan 

tajam penglihatan yang lebih baik dianjurkan jika terjadi asimetri tajam 

penglihatan pada kasus katarak bilateral.
1-8

  

Keberhasilan operasi katarak pada anak bergantung pada banyak faktor, yaitu 

usia munculnya katarak, tipe katarak, usia anak ketika operasi dilakukan, pilihan 

koreksi optikal yang diberikan pascaoperasi, dan penatalaksanaan ambliopia. 

Operasi yang dilakukan sedini mungkin tidak menjamin keberhasilan operasi. 

Keberhasilan operasi yang optimal dapat tercapai jika penanganan pascaoperasi 

dilakukan dengan baik dalam jangka panjang, terutama pada penatalaksanaan 

ambliopia. Meskipun kasus katarak kongenital ditemukan pada usia lebih dari 4 

bulan, operasi katarak yang dikombinasikan dengan program rehabilitasi visual 

pascaoperasi yang baik dapat memberikan hasil yang maksimal.
1-3

 

Pada empat dari lima pasien ini, pemberian kacamata monofokal sebesar 

+20.00 D di kedua mata diberikan 1 minggu pascaoperasi sebagai terapi optikal. 

Selain itu, terapi medikamentosa pascaoperasi berupa steroid topikal, antibiotik 

topikal, dan sikloplegik topikal yaitu obat tetes prednisolon asetat, obat tetes 

levofloksasin, dan obat tetes homatropin 2% juga diberikan pada keempat pasien 

ini untuk mengurangi risiko peradangan pascaoperasi yang secara tidak langsung 

akan mencegah pembentukan VAO.  

 

IV. Simpulan 

Katarak kongenital merupakan salah satu penyebab kebutaan yang dapat 

dicegah pada anak-anak di seluruh dunia. Penatalaksanaan katarak kongenital 

dibagi menjadi terapi nonbedah dan terapi bedah. Umumnya, semakin muda usia 
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bayi, semakin cepat terapi bedah harus dilakukan untuk mencegah munculnya 

ambliopia deprivatif. Terapi bedah pada kasus katarak kongenital bilateral yang 

dilakukan sebelum usia 2 bulan memiliki prognosis visual yang baik. 

Keberhasilan operasi katarak pada anak bergantung pada banyak faktor, yaitu 

usia munculnya katarak, tipe katarak, usia anak ketika operasi dilakukan, pilihan 

koreksi optikal yang diberikan pascaoperasi, dan penatalaksanaan ambliopia. 

Rehabilitasi visual pascaoperasi jangka panjang diperlukan untuk mencapai tajam 

penglihatan terbaik anak. Diagnosis dini dan tatalaksana yang tepat waktu sangat 

penting untuk mencegah gangguan penglihatan yang permanen. 
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