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 ANTERIOR SEGMENT DYSGENESIS WITH CONGENITAL CATARACT 

AND MICROCORNEA: DIFFERENTIAL DIAGNOSIS AND ITS 

MANAGEMENT 

 

ABSTRACT   
Introduction : 

Congenital cataract can occur in associated with anterior segment dysgenesis 

(ASD) due to their close relationship in anatomic position and embryological 

development. The treatment depends on the clinical condition and the severity of 

the disorder. 

Purpose : 

To report differential diagnosis and management of ASD with congenital cataract 

and microcornea. 

Case Report:  

A 13-year-old girl with a chief complaint of small and white spot on right eye since 

born. Visual acuity on right eye was 1/300 and on left eye was 1.0. Ophthalmology 

examination revealed esotropia, microcornea, corectopia, peripheral corneal 

opacity, peripheral anterior synechia and cataract on right eye, with normal 

intraocular pressure on both eyes. Patient was diagnosed as congenital cataract, 

anterior segment dysgenesis suspect Peters anomaly, microcornea and sensory 

esotropia on right eye. Patient underwent pupilloplasty, cataract extraction, 

membranectomy, and peripheral iridectomy on right eye. 

Result: 

The diagnosis of Peters anomaly was concluded based on patient characteristics 

and clinical features. Patient’s visual axis and visual acuity improved. Patient still 

need to be followed up for amblyopia treatment and risk of glaucoma. 

Conclusion :  

Detail clinical characteristics are important in determining the diagnosis in 

condition of supporting medical investigation limitation. Surgical management of 

pupilloplasty, cataract extraction and membranectomy had successful clear visual 

axis result in this case of congenital cataract accompanied by ASD.to clear the 

visual axis. 

Keyword :  

Anterior segment dysgenesis (ASD), Congenital cataract, Peters anomaly, 

microcornea 

 

I. Pendahuluan 

Katarak kongenital adalah penyebab utama kebutaan dan low vision pada masa 

kanak-kanak yang dapat diobati, yaitu sebesar 7,4% -15,3% dari kebutaan pada 

anak. Katarak kongenital yang berhubungan dengan kelainan mata terjadi pada 27% 

kasus. Katarak kongenital dapat disertai dengan kelainan segmen anterior lainnya 

karena memiliki hubungan dekat dalam posisi anatomi dan perkembangan 

embriologis.1,2 
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Disgenesis segmen anterior / anterior segment dysgenesis (ASD) atau anterior 

segment developmental anomalies (ASDA) merupakan gangguan yang 

memengaruhi perkembangan bagian depan mata, yang meliputi kornea, iris, badan 

siliaris, dan lensa. Kelainan mata bervariasi tergantung pada subtipe ASD dan 

penyebab genetik, dan beberapa jenis juga dapat dikaitkan dengan kelainan 

neurologis. Disgenesis segmen anterior meliputi Posterior embryotoxon, sindrom 

Axenfeld-Rieger (SAR), Peters anomaly/Peters Plus syndrome, glaukoma 

kongenital primer, aniridia, congenital hereditary endothelial dystrophy (CHED), 

posterior polymorphous corneal dystrophy, sclerocornea, megalocornea, 

microcornea, corectopia, polycoria, ectopia lentis, afakia, katarak, Iridocorneal 

Endothelial Syndrome (ICE syndrome), iridogoniodysgenesis syndrome, congenital 

iris ectropion syndrome, dan keratoconus posterior.3-5 

 Disgenesis segmen anterior disebabkan oleh mutasi pada salah satu dari 

beberapa gen dan diturunkan autosomal dominant atau autosomal recessive, 

tergantung pada gen yang terlibat. Tatalaksana tergantung dari kondisi dari setiap 

pasien, dapat berupa medikasi, tindakan operatif, atau kacamata untuk gangguan 

visus.6,7 Laporan kasus ini membahas talaksana disgenesis segmen anterior yang 

disertai katarak kongenital dan mikrokornea. 

 

II. Laporan Kasus 

Seorang anak perempuan usia 13 tahun, datang ke poli Pediatrik Oftalmologi 

pada tanggal 18 Agustus 2020 dibawa oleh kakaknya dengan keluhan mata kanan 

tampak kecil sejak lahir disertai putih-putih dimata. Terdapat keluhan buram dan 

tidak didapatkan riwayat mata merah. Mata kanan tampak juling kearah tengah. 

Riwayat sakit mata, trauma, dan operasi pada mata disangkal.  

Pasien merupakan anak ke-13 dari 13 saudara, lahir cukup bulan secara 

spontan, Pasien langsung menangis saat lahir dengan berat badan lahir 2.9 kg. 

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. 
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Gambar 2.1 Silsilah keluarga pasien 

  

Pada pemeriksaan tanda vital didapatkan dalam batas normal, berat badan 44 

kg. Pemeriksaan oftalmologis didapatkan VOD 1/300, VOS 0.8 koreksi dengan C-

1.00 x 20° menjadi 1.0. Tekanan intraokular (TIO) ODS 14 mmHg. Posisi bola mata 

esotropia 45º. Gerak bola mata kedua mata baik ke segala arah. Segmen anterior 

mata kanan didapatkan mikrokornea ukuran 9 mm dan kekeruhan kornea di perifer 

dari arah jam 2 sampai 6, bilik mata depan dangkal di arah jam 3 sampai 7, pupil 

lonjong, tertarik ke inferonasal, sinekia anterior perifer di jam 3 sampai 5, lensa 

keruh. Segmen anterior mata kiri dalam batas normal. Segmen posterior mata kanan 

sulit dinilai. Segmen posterior mata kiri didapatkan papil bulat, batas tegas, cup and 

disc ratio 0.3 tidak terdapat cupping, retina flat. Pada pemeriksaan ultrasonografi 

(USG) B-Scan mata kanan dalam batas normal. 

 

 

Gambar 2.2 Segmen anterior mata kanan, terdapat opacity pada kornea, pupil 

lonjong, tertarik ke arah jam 4, sinekia anterior, dan lensa tanpak keruh 
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A)  B)  
Gambar 2.3 USG B-Scan pada A) mata kanan dan B) mata kiri menunjukkan  

kesan dalam batas normal 

 

Pasien didiagnosis dengan disgenesis segmen anterior suspek Peters anomaly, 

mikrokornea, katarak kongenital, esotropia sensoris, dan ambliopia deprivatif mata 

kanan. Tatalaksana pasien ini adalah direncanakan tindakan aspirasi irigasi (AI) ± 

vitrektomi anterior OD dalam narkose umum (NU), pasien dikonsulkan ke unit 

lensa kontak untuk rencana pengukuran lensa kontak pascaoperasi, dan informed 

consent kepada kakak pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan serta 

prognosis visual pasien yang kurang baik.  

Examination under anesthesia OD dilakukan pada tanggal 17 September 2020 

didapatkan diameter kornea 9,5 mm, kekeruhan kornea perifer dari jam 2 sampai 6, 

bilik mata depan dangkal dari jam 3 sampai 7, pupil corectopia ke arah inferonasal, 

iris sinekia anterior perifer dari jam 3 sampai 5, lensa keruh. Pasien kemudian 

dilakukan tindakan pupiloplasti, ekstraksi katarak dengan fakoemulsifikasi, 

membranektomi dan iridektomi perifer diarah jam 1 pada mata kanan dalam NU. 

Terapi paskaoperasi yang diberikan yaitu paracetamol 3x500mg per oral, 

sefadroksil 2x500mg per oral, levofloxacin tetes mata 6x1 tetes OD, prednisolon 

asetat tetes mata 8x1 tetes OD, dan siklopentolat 1% tetes mata 3x1 tetes OD. Pasien 

di sarankan untuk pertimbangan dilakukan kapsulotomi dengan laser Nd YAG 

(neodymium-doped yttrium aluminium garnet) pada 1 bulan paskaoperasi.  

Pemeriksaan 1 hari setelah operasi pada tanggal 18 September 2020, 

didapatkan VOD close to face finger counting (CFFC) VOS 1.0. Segmen anterior 

mata didapatkan blefarospasme pada palpebra, konjungtiva didapatkan 

subconjunctival bleeding, kornea didapatkan microbullae edema, hecting intak 1 

buah, kekeruhan kornea perifer dari jam 2 sampai 6, bilik mata depan didapatkan 

sebagian Van Herrick (VH) grade III, dangkal di jam 3 sampai 7, pupil corectopia 
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dan middilatasi farmakologi, iris didapatkan sinekia anterior di arah jam 3 sampai 

5, dan terdapat iridektomi perifer di arah jam1, lensa afakia. Segmen posterior 

kanan sulit dinilai. Segmen anterior dan posterior mata kanan dalam batas normal. 

Pasien didiagnosis dengan afakia OD (post pupiloplasti, fakoemulsifikasi, 

membranektomi dan iridektomi perifer), disgenesis segmen anterior suspek Peters 

anomaly, mikrokornea, esotropia sensoris, ambliopia deprivatif OD. Pasien 

disarankan rawat jalan dan kontrol poli PO 1 minggu yang akan datang (pada 

tanggal 24 September 2020), terapi dilanjutkan. 

 

   
Gambar 2.4 Gambaran klinis POD 1 didapatkan A) Kornea edema, hecting kornea 

intak, corneal opacity di perifer jam 2 sampai 6. B) peripheral iridectomy 

(panah biru) dan sinekia anterior (panah merah) 

 

III. Diskusi 

Katarak kongenital dapat berhubungan dengan kelainan segmen anterior 

lainnya karena hubungan anatominya yang erat dan asal perkembangan yang sama. 

Proses perkembangan segmen anterior dimulai pada minggu ke 6. Gambar 2.1 

menunjukkan perkembangan embriologi segmen anterior. Kesalahan yang terjadi 

pada proses embriologi ini menyebabkan timbulnya ASD. Pada pasien ini terdapat 

microcornea, corneal opacity, sinekia anterior perifer, dan corectopia yang 

merupakan manifestasi klinis dari ASD, sehingga penyebab katarak diduga karena 

adanya kesalahan dalam proses embriologi yang berhubungan dengan ASD.4,6,8 
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Gambar 3.1 Perkembangan embrio segmen anterior. (a) Tahap cawan optik, dimana 

embrio hari ke 10.5 pada tikus sama dengan minggu ke-5 dalam perkembangan manusia. 

(b) Pembentukan anterior chamber, embrio hari ke-15 pada tikus sama dengan bulan ke-

5 kehamilan manusia. (c) Segmen anterior dewasa yang menggambarkan lensa, iris, sudut 

irido-kornea, dan kornea. Kode warna yang digunakan untuk merepresentasikan asal 

embrionik dari jaringan segmen anterior, dan pola ekspresi gen Foxc1 dan Pitx2. 

Sumber : Sowden JC8 

 

Disgenesis segmen anterior sangat kompleks dan mempengaruhi banyak 

struktur, yang membuat klasifikasi dan deskripsi klinisnya menjadi sulit. Secara 

umum disarankan untuk mengkarakterisasi ciri-ciri malformasi yang 

mempengaruhi setiap struktur segmen anterior karena hal ini menghindari 

penggunaan diagnosis klinis yang berbeda untuk menggambarkan kondisi yang 

sama. Tabel 3.1 menunjukkan tumpang tindih gambaran klinis antara ASD tipikal. 

Beberapa gambaran klinis ditemukan pada lebih dari satu kondisi. Kelainan sudut 

dapat ditemukan pada pasien dengan diagnosis sindrom Axenfeld-Rieger, Peters 

anomaly, dan hipoplasia iris. Semua kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan 

tekanan intraokular dan peningkatan insiden glaukoma yaitu sekitar 50% pasien. 
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Identifikasi perubahan genetik yang mendasari ASD secara bertahap mengarah 

pada pengenalan bahwa kondisi ini adalah bagian dari spektrum penyakit. 

Disgenesis segmen anterior dapat mengganggu penglihatan dengan menghalangi 

jalur cahaya melalui kornea dan lensa dalam perjalanan ke fotoreseptor di retina 

atau menyebabkan hilangnya penglihatan progresif ketika terjadi peningkatan TIO 

yang menyebabkan kematian sel ganglion retinal. 6,8,9 

 

Tabel 3.1 Gambaran klinis ASD, dan mutasi gen yang menyebabkan setiap kondisi 
 Sindrom 

Axenfeld-

Rieger 

Peters 

Anomaly 

Hipoplasia 

Iris 

Glaukoma 

kongenital 

primer 

Aniridia 

Gambaran Klinis ASD      

Corneal opacity      

Corneal opacity dengan 

perlengketan iris/lensa 

     

Aniridia      

Hipoplasia iris      

Pupil-polycoria corectopia      

Abnormal angle iris strands 

ke trabecular meshwork / 

kornea - Sinekia anterior 

perifer 

     

Gen ASD      

PITX2 4q25      

FOXC1 6p25      

PAX6 11p13      

FOXE3 1p23      

CYP1B1 2p22      

ASD: anterior segment dysgenesis 
Sumber : Sowden JC8 

 

Peters anomaly dianggap juga sebagai corneal opacity sekunder akibat adhesi 

iridokornea atau adhesi keratolentikuler yang sentral atau eksentrik, terlokalisasi, 

atau total. Patogenesis Peters anomaly masih kontroversial. Tidak ada satu pun teori 

yang secara memadai menjelaskan semua temuan klinis dan histopatologi dalam 

semua bentuk Peters anomaly. Peters anomaly dianggap sebagai tanda dan bukan 

entitas penyakit itu sendiri. Kemungkinan besar di mana dasar genetik bertanggung 

jawab atas tanda, kondisi mata yang menyertainya dapat menunjukkan 

kemungkinan mutasi, misalnya aniridia dan Peters anomaly kemungkinan besar 

disebabkan oleh mutasi PAX6. Sebagian besar kasus bersifat sporadis, tetapi resesif 

autosomal dan dominant inheritance telah dilaporkan. Peters anomaly Klasik 

didefinisikan sebagai corneal opacity sentral bawaan dengan defek yang sesuai 

pada stroma kornea posterior, membran Descemet, dan endotel. Delapan puluh 
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persen kasus bilateral. Glaukoma hadir pada 50% sampai 70% kasus. Peters 

anomaly sering diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu 1) Defek kornea 

posterior hanya dengan leukoma; 2) Defek kornea posterior dengan leukoma dan 

adhesi iridokornea; 3) Defek kornea posterior dengan leukoma, adhesi iridokornea, 

dan kontak keratolentikuler atau katarak. Kondisi terkait lainnya pada mata 

termasuk sklerokornea, mikrokornea, mikroftalmia, defek iris, aniridia, persistent 

fetal vasculature (PFV), chorioretinal colobomas, dan hipoplasia saraf optik. Pada 

pasien ini didapatkan mata kanan tampak kecil sejak lahir disertai putih-putih di 

mata. Dari pemeriksaan oftalmologi didapatkan esotropia 45º, terdapat 

mikrokornea, corneal opacity, sinekia anterior perifer, pupil corectopia dan lensa 

keruh pada mata kanan. Dari hasil USG didapatkan segmen posterior dalam batas 

normal. Oleh karena itu diagnosis kerja pasien adalah Peters anomaly tipe III. 

Diagnosis banding yang mungkin terjadi pada pasien ini adalah Sindrom Axenfeld-

Rieger dan Sindrom ICE.4,7,10  

Sindrom Axenfeld-Rieger adalah penyakit genetik yang mempengaruhi 

beberapa sistem organ. Manifestasi okular terdiri dari posterior embryotoxon, 

corectopia, sinekia anterior, hipoplasia iris, polycoria, ektropion uvea, dan 

peningkatan TIO, SAR biasanya bilateral. Manifestasi sistemik terdiri dari 

mikrodontia, oligodontia, sisa kulit di periumbilikus, gangguan ginjal, gangguan 

jantung, gangguan pendengaran. Pada pasien ini terdapat sinekia anterior perifer, 

corectopia yang sesuai dengan SAR namun pada pasien ini terjadi unilateral dan 

tidak terdapat kelainan sistemik lainnya yang tidak sesuai dengan SAR.4,6,7  

Sindrom ICE merupakan sekelompok patologi okular yang jarang terjadi, 

seringkali mengenai wanita muda, unilateral, dan tidak ada riwayat pada keluarga . 

Sindrom ICE ditandai dengan kelainan proliferatif dan struktural endotel kornea, 

obstruksi yang progresif dari sudut bilik mata depan, dan kelainan iris berupa atrofi, 

corectopia, dan polycoria. Kelainan-kelainan tersebut dapat mengakibatkan 

corneal opacity dan glaukoma yang merupakan penyebab paling sering kehilangan 

penglihatan. Sindrom ICE terdiri dari 3 variasi klinis yaitu sindrom Chandler, atrofi 

iris progresif dan sindrom Cogan Reese. Setiap variasi sindrom ICE mempunyai 

ciri khas masing-masing. Perbedaan sindrom Chandler, atrofi iris progresif dan 

sindrom Cogan Reese ditunjukkan dalam tabel 3.2. Sindrom ICE biasanya 
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didiagnosis pada dewasa muda, paling sering pada wanita, meskipun beberapa 

kasus telah dijelaskan dengan onset dini pada anak-anak. Diagnosis ditegakkan 

dengan pemeriksaan menggunakan lampu celah biomikroskopi dan gonioskopi, 

namun jika terjadi edema kornea yang hebat sehingga visualisasi dari bilik mata 

depan sulit dinilai, dapat dilakukan pemeriksaan spekular mikroskop yang 

menunjukkan hilangnya sel endotel normal dan terdapatnya sel ICE abnormal. Pada 

kasus ini, pasien merupakan seorang wanita usia 13 tahun, unilateral, tidak ada 

riwayat di keluarga, dan pada pemeriksaan oftalmologis terdapat corneal opacity, 

sinekia anterior perifer, corectopia, yang sesuai dengan sindrom ICE, namun pada 

pasien ini keluhan dikeluhkan sejak lahir dan terdapat mikrokornea yang tidak 

sesuai dengan sindrom ICE. Pada pasien ini tidak dilakukan pemeriksaan spekular 

mikroskop. 11-13 

 

Tabel 3.2 Gambaran klinis perbedaan subtipe sindrom ICE 
 

Iris Pupil Kornea 
Sudut Bilik 

Mata Depan 

Sindrom 

Chandler 

Beberapa area 

atrofi (lubang 

tidak ketebalan 

penuh) 

korektopia Edema jelas, distrofi 

endotel, sel ICE pada 

mikroskopi konfokal 

Sinekia anterior 

perifer 

Progressive 

iris atrophy 

Lubang 

ketebalan penuh 

polikoria Distrofi endotel, sel ICE 

pada mikroskopi 

konfokal, edema kornea 

bisa ada 

Sinekia anterior 

perifer 

Sindrom 

Cogan-Reese 

Nodul dan atrofi 

iris 

Jarang ada 

perubahan 

Distrofi endotel, sel ICE 

pada mikroskopi 

konfokal, edema kornea 

bisa ada 

Sinekia anterior 

perifer 

Sumber : Sacchetti dkk12 

 

Tatalaksana Peters anomaly bertujuan menjernihkan visual aksis untuk 

mencegah terjadinya ambliopia. Penetrating keratoplasty (PKP), ekstraksi katarak 

atau iridoplasti/pupiloplasti diindikasikan untuk mengurangi risiko terjadinya 

ambliopia. Glaukoma yang terkait dengan Peters anomaly sangat sulit dikendalikan 

dan seringkali membutuhkan intervensi bedah. Trabekulotomi atau goniotomi dapat 

dilakukan pada mata yang belum menjalani operasi kornea, meskipun goniotomi 

bisa sulit dilakukan karena penurunan visualisasi akibat kekeruhan kornea. Pada 

pasien ini dilakukan tindakan ekstraksi lensa dan pupiloplasti untuk menjernihkan 

visual aksis, serta iridektomi perifer untuk mencegah terjadinya glaukoma. Operasi 

katarak yang dilakukan pada pasien ini adalah dengan fakoemulsifikasi, karena 
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didapatkan massa lensa yang keras dan tidak dapat dilakukan aspirasi irigasi. Pada 

pasien ini tidak dilakukan pemasangan lensa intaokuler (LIO) karena terdapat 

mikrokornea.14,15 

Prognosis visual tergantung pada tingkat keparahan penyakit. Pada pasien ini 

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

gangguan sistemik. Prognosis quo ad functionam dubia ad malam pada mata kanan. 

Operasi katarak yang dilakukan setelah umur 1.5 bulan menyebabkan terjadinya 

ambliopia deprivatif, serta terdapatnya strabismus, sehingga prognosis visual yang 

kurang baik. Prognosis quo ad sanationam dubia, karena pada pasien ini dapat 

terjadi kekeruhan pada kapsul posterior. Pasien juga didiagnosis dengan 

mikrokornea dan disgenesis segmen anterior suspek Peters anomaly yang memiliki 

resiko timbulnya glaukoma sehingga pasien masih harus melakukan follow up lebih 

lanjut untuk mencegah terjadinya glaukoma.1,6,10 

Keterbatasan pada kasus ini adalah belum dilakukan pemeriksaan spekular 

mikroskop untuk menyingkirkan kemungkinan diagnosis sindrom ICE. 

Pemeriksaan genetik untuk menilai gen dan kromosom yang mengalami mutasi 

disarankan dalam penegakkan diagnosis secara pasti pada kasus ASD. 

 

IV. Simpulan 

Disgenesis segmen anterior sangat kompleks dan mempengaruhi banyak 

struktur sehingga klasifikasi dan deskripsi klinisnya menjadi sulit. Karakteristik 

malformasi setiap struktur segmen anterior digunakan untuk menghindari diagnosis 

klinis yang berbeda pada kondisi yang sama. Penanganan katarak kongenital yang 

disertai ASD dapat dilakukan dengan pembedahan untuk menjernihkan visual aksis. 

Pemasangan LIO tidak dapat dilakukan pada kasus mikrokornea. Tatalaksana 

disgenesis segmen anterior yang dicurigai Peters anomaly pada umumnya adalah 

kekeruhan kornea sentral dan glaukoma. Pada pasien yang tidak terdapat kekeruhan 

kornea sentral dan glaukoma, maka perlu dilakukan follow up berkala untuk 

menilai timbulnya glaukoma dan mencegah efek yang dapat ditimbulkan oleh 

glaukoma. Prognosis pada pasien tergantung beratnya katarak, beratnya ASD 

termasuk kekeruhan kornea, umur saat dilakukannya operasi katarak, serta apakah 

pasien disertai dengan glaukoma atau tidak.  
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