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LAPORAN KASUS : DISGENESIS SEGMEN ANTERIOR PADA ANAK 

 

Abstract 

Introduction: Anterior segment dysgenesis is a congenital disorder that occurs in the 

anterior segment involving the cornea, iris, the angle of the anterior chamber, and the lens.  

Purpose: to report a case of anterior segment dysgenesis in children. 

Case report: A 5 years old child, came to pediatrict Ophtalmology Clinic, Cicendo 

National Eye Hospital with a chief complaint of blur vision on both eye of 2 years duration. 

Ophthalmology examination revealed the intraocular pressure of the right eye was 21 

mmHg and the left eye was 16 mmHg (on Timolol maleate 0.5% 2x1 drops of the right and 

left eye). The anterior segments of the right and left eyes showed corneal opacification, 

Van Herick's grade I-II, the pupil found corectopia, the iris found anterior synechiae, the 

lens found clear and subluxation to the superior, the posterior segment found a round 

papilla with a firm border with a Cup Disc Ratio 0.4, no cupping. The patient was 

diagnosed with anterior segment dysgenesis with Microspherophakia with ocular 

hypertension on right and left eyes. 

Result: The patient was given Timolol maleate 0.5% 2 x 1 drops of the right and left eye 

and under went ICCE with synekiolysis with anterior vitrectomy and given bifocal glasses. 

Conclusions: Anterior segment dysgenesis may increase the risk of glaucoma, cataracts 

and corneal opacitie. ICCE is the management of patients with lens subluxation 

accompanied by increased intraocular pressure. 

Key word: Anterior segment dysgenesis, Microspherophakia, ICCE 

 

I. Pendahuluan 

 Disgenesis segmen anterior merupakan kelainan kongenital yang terjadi 

pada segmen anterior yang melibatkan kornea, iris, sudut bilik mata depan dan 

lensa. Malformasi atau kegagalan pembentukan segmen anterior bola mata dapat 

terjadi selama proses organogenesis yaitu pada minggu ketiga sampai kedelapan 

kehamilan. Faktor lingkungan dan genetik dapat mempengaruhi terjadinya 

malformasi, yang menyebabkan tidak lengkapnya perkembangan struktur, atau 

kegagalan terbentuknya struktur. Disgenesis segmen anterior melibatkan proses 

migrasi dan diferensiasi neural crest, yaitu struktur dasar pembentuk segmen 

anterior termasuk iris, kornea, lensa, dan sistem lakrimal. Disgenesis segmen 

anterior akan meningkatkan resiko terjadinya glaukoma, katarak dan kekeruhan 

pada kornea.1-5 
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Tujuan dari dibuatnya laporan kasus ini adalah untuk menyajikan kasus 

Disgenesis segmen anterior yang terjadi pada seorang anak. 

II. Laporam kasus 

Seorang anak laki-laki, umur 5 tahun, datang ke poli klinik pediatrik 

Oftalmologi PMN Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung pada tanggal 12 Agustus 

2020 dengan keluhan kedua mata buram sejak umur 3 tahun (2 tahun SMRS) secara 

perlahan-lahan. Selama 2 tahun tersebut pasien sering menggunakan penglihatan 

tepinya, pasien juga mengeluhkan pandangan terasa silau. Tidak didapatkan nyeri 

pada mata, nyeri gerak bola mata, mata merah berair, dan belekan pada mata. 

Riwayat trauma pada mata, trauma pada kepala dan pemakaian kaca mata 

disangkal. Sebelumnya pasien sudah berobat ke beberapa dokter spesialis mata di 

Pekanbaru, Riau, akan tetapi karena keterbatasan alat kemudian pasien dirujuk ke 

PMN Rumah Sakit Mata Cicendo. Tidak ada riwayat keluhan yang sama pada 

keluarga. Riwayat Asma, sakit jantung disangkal. Pasien lahir secara sectio 

caesaria, cukup bulan, berat badan lahir 2,9 kg, imunisasi lengkap sesuai usia. Pada 

status generalis dalam batas normal. Pemeriksaan oftalmologi didapatkan visus 

mata kanan dan kiri 0.05, posisi bola mata ortotropia. Gerak bola mata kanan dan 

kiri dalam batas normal. Tekanan intraokular mata kanan 21 mmHg dan mata kiri 

16 mmHg (dalam terapi Timolol maleat 0.5% 2x1 tetes mata kanan dan kiri). 

Segmen anterior mata kanan dan kiri didapatkan kekeruhan kornea (adhesi 

iridokorneal di superior), bilik mata depan Van Herick (VH) grade I-II, flare (-),sel 

(-), pada pupil ditemukan korektopia, pada iris ditemukan sinekia anterior, lensa 

kesan jernih. Segmen posterior mata kanan dan kiri didapatkan reflek fundus yang 

menurun. Pada pemeriksaan USG didapatkan segmen posterior dalam batas normal. 
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(a)                                                        (b) 

Gambar 2.1 Segmen anterior mata kanan (a), dan mata kiri (b) didapatkan 

kekeruhan pada kornea dan korektopia pada pupil 

Sumber : Unit Pediatrik oftalmologi dan strabismus PMN Rumah Sakit 

Mata Cicendo  

 

                      

(a)                                                                        (b) 

Gambar 2.2 USG mata kanan (a), dan mata kiri (b) didapatkan segmen 

posterior dalam batas normal 

Sumber : Unit Pediatrik oftalmologi dan strabismus PMN Rumah Sakit 

Mata Cicendo 

 

Pasien didiagnosis dengan suspect Sindrom Iridocorneal endothelial (ICE) 

dengan Glaukoma sekunder mata kanan dan kiri. Kemudian pasien dikonsulkan ke 

unit Glaukoma. Pasien diberikan terapi Timolol maleat 0.5% 2 x 1 tetes mata kanan 
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dan kiri serta direncanakan untuk tindakan pemasangan Glaucoma Drainage Device 

(GDD) implant dengan sinekiolisis dengan ekstraksi lensa dengan pemasangan 

lensa intraokular mata kanan dan pemeriksaan dalam anastesi (EUA) mata kanan 

dan kiri dalam anastesi umum. 

Tanggal 18 Agustus 2020 pasien menjalani operasi mata kanan. Pada EUA 

didapatkan tekanan intraokular mata kanan 20 mmHg dan mata kiri 18 mmHg, 

diameter kornea mata kanan dan kiri 11 mm, kornea keruh, korektopia dan sinekia 

anterior. Durante operasi ditemukan subluksasi lensa ke superior, segmen posterior 

ditemukan papil bulat batas tegas dengan Cup Disc Ratio 0,4, Cupping (-). 

Kemudian diputusan untuk dilakukan tindakan Intra Capsular Cataract Extraction 

(ICCE) dengan vitrektomi anterior mata kanan. 

 

       

 

Gambar 2.3  EUA mata kanan (a), mata kiri (b) didapatkan kornea keruh, 

korektopia dan sinekia anterior. 

Sumber : Unit Pediatrik oftalmologi dan strabismus PMN Rumah Sakit 

Mata Cicendo 
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Gambar 2.4  Mata kanan durante operasi menunjukkan adanya subluksasi 

lensa ke superior 

Sumber : Unit Pediatrik oftalmologi dan strabismus PMN Rumah Sakit 

Mata Cicendo 

 

Pada tanggal 25 Agustus 2020 pasien kontrol 1 minggu pasca operasi. Pada 

anamnesis didapatkan keterangan pandangan mata kanan semakin jelas, tidak 

didapatkan mata merah, silau dan nyeri. Pada pemeriksaan oftalmologi didapatkan 

visus mata kanan 0.1 dan mata kiri 0,05. Tekanan intraokular mata kanan 21 mmHg, 

mata kiri 19 mmHg (dalam terapi Timolol maleat 0.5% 2x1 tetes mata kanan dan 

kiri). Segmen anterior mata kanan dan kiri didapatkan sikatrik kornea, hecting 

kornea intak, bilik mata depan VH grade III, flare (±), sel (±), pupil kesan bulat, 

pada iris tidak ditemukan sinekia anterior, serta didapatkan lensa afakia. Pasien 

didiagnosis dengan Afakia mata kanan dengan Disgenesis segmen anterior dengan 

Mikrospherofakia dengan Hipertensi okular mata kanan dan kiri. Kemudian pasien 

diterapi dengan Prednisolon asetat 5 x 1 (tappering) tetes mata kanan, Homatropin 

2% 3 x 1 tetes mata kanan, Timolol maleat 0,5% 2 x 1 tetes mata kanan dan kiri dan 

tetes mata buatan 6 x 1 tetes mata kanan dan kiri.  

Kemudian pasien dikonsulkan (kontrol) ke poli Glaukoma untuk 

direncanakan tindakan pada mata kiri. Oleh poli Glaukoma pasien direncanakan 

tindakan ICCE dengan sinekiolisis dengan vitrektomi anterior mata kiri dan 

pemeriksaan dalam anastesi (EUA) mata kanan dan kiri pada tanggal 4 september 

2020.  

Pada tanggal 4 september 2020 pasien menjalani operasi mata kiri. Pada 

EUA mata kanan didapatkan sikatrik kornea, hecting kornea intak, pupil kesan bulat 

dan tidak ditemukan sinekia anterior serta didapatkan lensa afakia. Pada mata kiri 
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didapatkan kornea keruh, korektopia, dan sinekia anterior. Durante operasi 

ditemukan subluksasi lensa ke superior.  

 

      

(a)                                                 (b) 

Gambar 2.5 EUA mata kanan (a) didapatkan sikatrik kornea dan pupil kesan 

bulat, mata kiri (b) didapatkan kornea keruh, korektopia dan 

sinekia anterior. 

Sumber :  Unit Pediatrik oftalmologi dan strabismus PMN Rumah Sakit Mata 

Cicendo 

 

 

 

Gambar 2.6  Mata kiri duranteoperasi menunjukkan adanya subluksasi lensa 

ke superior 

Sumber :  Unit Pediatrik oftalmologi dan strabismus PMN Rumah Sakit Mata 

Cicendo 

 

 

Pada tanggal 11 september 2020 pasien kontrol 1 minggu pasca operasi mata 

kiri. Pada anamnesis didapatkan keterangan pandangan mata kanan dan kiri 

semakin jelas, tidak didapatkan mata merah, silau dan nyeri. Pada pemeriksaan 

oftalmologi didapatkan visus mata kanan 0.1 dan mata kiri 0,125. Koreksi dengan 
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pupil lebar didapatkan OD: S+7,00 C-2,00 x 170 = 0,2f, OS: S+9,00 = 0,15 add 

S+3,00/2.0 M. Tekanan intraokular mata kanan 23 mmHg, mata kiri 16 mmHg 

(dalam terapi Timolol maleat 0.5% 2x1 tetes mata kanan dan kiri). Segmen anterior 

mata kanan dan kiri didapatkan sikatrik kornea, bilik mata depan VH grade III, flare 

(-), sel (-), pupil kesan bulat, pada iris tidak ditemukan sinekia anterior, serta 

didapatkan lensa afakia. 

 

        

Gambar 2.7  Mata kanan (3 minggu pascaoperasi) (a), mata kiri (1 minggu 

pasca operasi) didapatkan sikatrik kornea dan pupil kesan bulat 

Sumber : Unit Pediatrik oftalmologi dan strabismus PMN Rumah Sakit Mata 

Cicendo 

 

Pasien didiagnosis Afakia mata kanan dan kiri dengan Disgenesis segmen 

anterior dengan Mikrospherofakia dengan Hipertensi okular mata kanan dan kiri. 

Kemudian pasien diterapi dengan Prednisolon asetat 5 x 1 (tappering) tetes mata 

kiri dan Prednisolon asetat 3 x 1 (tappering) tetes mata kanan, Homatropin 2% 3 x 

1 tetes mata kanan dan kiri, Timolol maleat 0,5% 2 x 1 tetes mata kanan dan kiri, 

Brinzolamide 3 x 1 tetes mata kanan dan kiri dan tetes mata buatan 6 x 1 tetes mata 

kanan dan kiri serta diberikan kacamata bifokal. Kemudian disarankan untuk 

kontrol tekanan bola mata secara rutin ke dokter spesialis mata. 

 

III. Pembahasan  

Disgenesis segmen anterior merupakan suatu kelainan yang mengenai 

segmen anterior bola mata antara lain kornea, iris, sudut bilik mata depan dan lensa. 

Kelainan ini disebabkan oleh adanya gangguan migrasi dan diferensiasi neural crest 
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selama proses organogenesis yaitu pada minggu ke-3 hingga ke-8 masa gestasi. 

Disgenesis segmen anterior terdiri atas Mikrokornea, Aniridia, Embriotokson 

posterior, Peters anomali, Sindrom Axenfeld-Rieger, Mikrospherophakia, 

Sclerokornea dan Sindrom Iridocorneal endothelial (ICE). Disgenesis segmen 

anterior dapat berjalan isolated ataupun disertai dengan kelainan sistemik seperti 

pada Sindrom Axenfeld-Rieger dan Sindrom “Peters plus”.3-5 

Mikrokornea merupakan suatu kelainan yang ditandai oleh diameter kornea 

horizontal yang kecil untuk seusianya. Kalainan tersebut dapat isolated atau 

berhubungan dengan mikrofthalmia, katarak, atau nanophthalmos.2,4 

Aniridia adalah suatu kelainan tidak didapatkannya iris pada mata. Kelainan 

herediter ini langka dan biasanya terjadi bilateral. Aniridia dapat muncul parsial 

maupun total. Kondisi ini terjadi pada sekitar 1,8 / 100.000 kelahiran hidup. Sekitar 

85% dari semua kasus bersifat autosomal dominan dan tidak terkait dengan 

manifestasi sistemik. Presentasi klinis yang muncul yaitu andanya nistagmus dan 

fotofobia. Biasanya Aniridia disertai dengan manifestasi okular lainnya yaitu 

glaukoma, hipoplasia makular, karatak kongenital, ektopia lentis, refractive error, 

and pannus kornea.2-4 

Sclerokornea merupakan skleralisasi kornea nonprogresif baik unilateral 

ataupun bilateral. Kelainan ini sering berkaitan dengan mikrophthalmia dan 

beresiko terjadinya glaukoma.2,4 

Embriotokson posterior terjadi pada 10% pada seluruh populasi. 

Embriorokson posterior ditandai oleh adanya gambaran abu-abu putih tipis pada 

permukaan bagian dalam kornea, di area sekitar limbus. Schwalbe line menonjol 

dan tumbuh ke depan. Embriotokson posterior memiliki risiko lebih tinggi untuk 

terjadinya glaukoma kongenital/ infantil. Kelainan ini dapat berhubungan dengan 

sindrom Axenfeld-Rieger dan Alagille.1,2,3 

Peters anomali merupakan suatu kelainan yang ditandai oleh kegagalan 

lensa untuk terlepas secara penuh dari kornea. Pada kelainan ini sebagian besar atau 

sekitar 80% terjadi bilateral. Kekeruhan pada kornea, biasanya disertai oleh iris 
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strands yang memanjang dari defek kornea bagian posterior tersebut. Peters 

anomali terjadi oleh karena kegagalan neural crest bermigrasi selama proses 

organogenesis segmen anterior. Peters anomali tipe I terdiri dari kekeruhan sentral 

atau parasentral kornea dengan iris strands yang timbul dan menempel pada tepi 

kornea yang keruh tersebut. Peters anomali tipe II terjadi kegagalan pemisahan 

sempurna lensa dari kornea, lensa melekat pada kornea posterior dan biasanya 

disertai dengan katarak. Sindrom “Peters plus” ditandai dengan displasia tulang 

yang berhubungan dengan perawakan pendek dan lebih sering terjadi pada kasus 

bilateral.1,2,4 

Sindrom Axenfeld-Rieger merupakan spektrum kelainan yang terdiri dari 

Axenfeld anomali, Rieger anomali dan Sindrom Axenfeld-Rieger. Axenfeld 

anomali ditandai oleh embriotokson posterior dengan adanya attachment dari 

jaringan iris perifer disekitar sudut bilik mata depan. Rieger anomali terdapat 

gambaran embriotokson posterior, hipoplasia stroma iris, ektropion uveae, 

korektopia dan defek pada iris. Sindrom Axenfeld-Rieger ditandai oleh adanya 

Rieger anomali yang disertai dental anomalies berupa hipodontia, mikrodontia, 

anomali wajah meliputi hipoplasia maksila, pangkal hidung yang luas, telekantus 

dan hipertelorism, kulit paraumbilical redundan dan hipospadia, gangguan 

pendengaran, hidrosefalus, kelainan jantung dan ginjal. Glaukoma dapat 

berkembang pada 50% sampai 60% pasien dengan Sindrom Axenfeld-Rieger.1-5 

Mikrospherofakia merupakan suatu kelainan yang ditandai oleh lensa yang 

berukuran kecil dan berbentuk spherikal. Pada kondisi ini dapat disertai dengan 

subluksasi lensa, hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan 

tekanan intraokular pada Mikrospherofakia. Mikrospherofakia dapat berjalan 

isolated atau berhubungan dengan sindrom Weill – Marchesani.3,4 

Sindrom Iridocorneal endothelial (ICE) adalah sekelompok kelainan yang 

ditandai adanya abnormalitas pada endotel kornea, atrofi iris/ abnormalitas bentuk 

iris, dan glaukoma sekunder. Patogenesis sindrom ICE yaitu lapisan sel endotel 

kornea yang memiliki kemampuan berproliferasi dan bermigrasi ke sudut bilik mata 

depan hingga ke permukaan iris. Sindrom ICE biasanya muncul antara usia 20 
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hingga 50 tahun, dan lebih sering terjadi pada wanita. Terdapat tiga varian sindrom 

ICE  yaitu sindrom Chandler, atrofi iris esensial (progresif), dan sindrom Cogan-

Reese (iris nevus). Pada varian atrofi iris esensial didapatkan adanya atrofi iris 

progresif yang parah yang mengakibatkan heterokromia, korektopia, ektropion 

uvea, stroma iris, atrofi epitel pigmen, dan pembentukan lubang pada iris. Pada 

varian sindrom Chandler, ditemukan adanya edema pada kornea yang berat,  pada 

iris ditemukan adanya korektopia dan atrofi iris yang minimal. Pada varian sindrom 

Cogan-Reese, didapatkan iris yang tampak rata dengan nodul kecil dan jarang 

terjadi atropi iris. Glaukoma dapat terjadi pada sekitar 50% pasien dengan sindrom 

ICE, dan glaukoma cenderung lebih parah pada varian iris atrofi iris esensial 

(progresif) dan sindrom Cogan-Reese. Pada sindrom ICE, sinekia anterior perifer 

(PAS) terbentuk oleh endotelium yang bermigrasi ke sudut bilik mata depan. PAS 

tersebut akan menutupi jalinan trabekular meshwork sehingga dapat menyebabkan 

peningkatan tekanan intraokular. Pada pemeriksaan refleksi spekular didapatkan 

gambaran “hammered silver” or “beaten metal” pada bagian posterior kornea. GDD 

implant merupakan terapi yang terbaik dalam sindrom ICE.1-4,6 

Pasien pada kasus ini datang dengan keluhan pandangan yang buram 

disertai dengan silau. Pada pemeriksaan oftalmologi didapatkan kekehuran kornea, 

sudut bilik mata depan yang dangkal, korektopia, sinekia anterior disertai dengan 

peningkatan tekanan intraokular pada mata kanan dan kiri. Sehingga pada saat awal 

masuk rumah sakit, pasien didiagnosis dengan suspect sindrom ICE dengan 

glaukoma sekunder mata kanan dan kiri. Pada sindrom ICE biasanya terjadi pada 

umur usia 20 dan 50 tahun, dan lebih sering terjadi pada wanita disertai dengan 

kekeruhan kornea, atrofi iris/ abnormalitas bentuk iris, dan glaukoma sekunder. 

Kelainan tersebut jarang disertai dengan bilateralitas. Chandran dkk melaporkan 

pasien dengan sindrom ICE terjadi unilateral pada 183 pasien (90%) dan bilateral 

pada 20 pasien (10%). Pada durante operasi ditemukan subluksasi lensa ke superior, 

segmen posterior ditemukan papil bulat batas tegas dengan Cup Disc Ratio 0,4 dan 

tidak ditemukan cupping sehingga pasien didiagnosis dengan Afakia mata kanan 

dengan Disgenesis segmen anterior dengan Mikrospherofakia dengan Hipertensi 

okular mata kanan dan kiri. Pada Mikrospherofakia, kelainan ditandai oleh lensa 
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yang berukuran kecil disertai dengan subluksasi lensa. Peningkatan tekanan 

intraokular pada pasien ini dapat disebabkan oleh subluksasi lensa ke superior dan 

juga dapat disebabkan oleh adanya PAS. Peningkatan tekanan intraokular pada 

Mikropherofakia juga dapat sebabkan oleh karena bentuk lensa yang spherikal 

sehingga menyebabkan blok pada pupil. Senthil dkk melaporkan dalam 

penelitiannya dimana terdapat 81 mata (51%) dengan glaukoma pada pasien dengan 

mikrospherofakia.1,3,7-9 

 Tindakan awal pada pasien ini yaitu direncanakan untuk tindakan 

pemasangan Glaucoma Drainage Device (GDD) implant dengan sinekiolisi. Pada 

sindrom ICE, GDD merupakan terapi yang terbaik dalam penatalaksaan pasien 

sindrom ICE dengan glaukoma. Mao dkk melaporkan dalam penelitiannya bahwa 

penggunaan Ahmed valve GDD implant memberikan keamanan dan efektivitas 

dalam tatalaksana glaukoma sekunder pada sindrom ICE. Akan tetapi pada durante 

operasi ditemukan subluksasi lensa ke superior, segmen posterior ditemukan papil 

bulat batas tegas dengan CD Ratio 0,4, cupping (-), kemudian diputusan untuk 

dilakukan tindakan intracapsular cataract extraction (ICCE) dengan vitrektomi 

anterior mata kanan. ICCE merupakan tindakan ekstraksi lensa apabila terjadi 

subluksasi atau dislokasi pada lensa. Senthil dkk melaporkan dalam penelitiannya 

dimana terdapat 45% mata membutuhkan tindakan lensektomi setelah tindakan 

trabekulektomi pada pasien dengan mikrospherofakia.1,3,10,11 

Setelah tindakan operatif pasien direncanakan untuk rehabilitasi visual 

dengan diberikan kacamata bifokal dan disarankan untuk kontrol tekanan 

intraokular secara rutin ke dokter spesialis mata. Pada tehnik ICCE terdapat 

peningkatan resiko terjadinya retinal detachment dan peningkatan tekanan 

intraokular pasca operasi. Peningkatan tekanan intraokular yang terjadi disebabkan 

oleh intact vitroeus face yang menutupi pupil. Insidensi terjadinya glaukoma pada 

afakik lens yaitu 15% hingga 45%. Chen dkk melaporkan dalam penelitiannya 

terdapat 150 pasien (58,7%) pasien dengan komplikasi afakik glaukoma setelah 

menjalani operasi katarak kongenital.1,2,12 
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Prognosis pada pasien ini, prognosis quo ad vitam bonam sebab pada pasien 

ini tidak ditemukan adanya gangguan generalis. Pada quo ad functionam dubia ad 

malam sebab pada pasien ini terdapat sikatrik kornea yang dapat menggangu media 

refraksi. Quo ad sanantionam dubia, sebab pasien tersebut afakia, maka terdapat 

kemungkinan terjadinya afakik glaukoma sehingga diperlukan kontrol tekanan 

intraokular secara rutin pada pasien tersebut. 

IV. Simpulan 

Disgenesis segmen anterior merupakan kelainan kongenital yang terjadi 

pada segmen anterior yang melibatkan kornea, iris, sudut bilik mata depan, dan 

lensa. Disgenesis segmen anterior akan meningkatkan resiko terjadinya glaukoma, 

katarak dan kekeruhan pada kornea. Mikrospherofakia merupakan suatu kelainan 

yang ditandai oleh lensa yang berukuran kecil, subluksasi lensa dan peningkatan 

tekanan intraokular. ICCE merupakan tatalaksana pasien dengan subluksasi lensa 

yang disertai dengan peningkatan tekanan intra okular. Afakik glaukoma 

merupakan komplikasi pasca operasi ICCE. 
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