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MANAGEMENT OF UVEITIC CATARACT 

ABSTRACT 
Introduction:. Chronic or recurring uveitis, as well as the corticosteroid therapy used to 

treat it, contributes to cataract formation. Patients with uveitis present its own challenges 

for cataract surgeons, this is because uveitis patients usually have structural abnormalities, 

their cataracts are already in an advanced stage and have higher intra and post-operative 

complications. Control of the inflammatory process is very important in uveitis patients 

when cataract surgery is being performed. Pre-operative management, timing of surgery, 

handling intraoperative complications and postoperative management will determine the 

success of cataract surgery in patients with uveitis. 

Purpose : To describe cataract management in patients with uveitis 

Case Report: First patient, Mr E/44 years old presented with uveitic cataract in right eye 

but surgery cannot be performed because there is still active inflammation. Second patient 

Mr. Y/50 years old presented with uveitic cataract in both eyes and underwent cataract 

surgery for his left eye, Third patient Miss N/21 years old presented with posterior capsule 

opacification 6 months after cataract surgery due to uveitic cataract on her left eye, the 

patient then underwent Nd Yag laser capsulotomy. 

Conclusion: Inflammation control is very important in complicated cataract with uveitis 

to increase the success of surgery, maximize visual results, and minimize the occurrence of 

complications after cataract surgery. 

Keywords : uveitis, cataract 

 

BAB I PENDAHULUAN 

     Insidensi katarak dengan uveitis sekitar 1,2% dari total keseluruhan yang 

menjalani operasi katarak. Komplikasi katarak terjadi hingga 50% pada pasien 

dengan uveitis anterior dan intermediet, dan di hampir 80% pasien dengan Fuchs 

iridosiklitis heterokromik (FHC). Durasi dan intensitas peradangan, dan 

pengobatan, misalnya kortikosteroid sebelumnya menjadi faktor penentu penting 

untuk proses pembentukan katarak. Dibandingkan dengan populasi umum, 

pembentukan katarak yang disebabkan uveitis terjadi pada  usia lebih muda. 

Katarak pada pasien uveitis dapat disebabkan oleh proses inflamasi itu sendiri 

ataupun disebabkan oleh penggunaan kortikosteroid.1–3 

     Pasien dengan uveitis memberikan tantangan tersendiri bagi dokter bedah 

katarak, hal ini dikarenakan pasien uveitis biasanya memiliki kelainan struktural, 

kataraknya sudah dalam stadium lanjut serta memiliki komplikasi intra dan post-

operatif  yang lebih tinggi. Pengendalian proses peradangan merupakan hal yang 

sangat penting pada pasien uveitis apabila akan dilakukan operasi katarak. 

Tatalaksana pre-operatif, penentuan waktu operasi yang tepat, penanganan 
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komplikasi intraoperatif dan tatalaksana post operatif akan menentukan 

keberhasilan operasi katarak pada pasien uveitis. Laporan kasus ini akan membahas 

mengenai manajemen katarak pada pasien dengan uveitis.2,4  

      

BAB II LAPORAN KASUS 

     Pasien pertama, Tn E, 44 tahun datang ke poli Katarak dan bedah refraktif pada 

tanggal 10 Agustus 2020 dengan keluhan mata kanan buram secara perlahan sejak 

1 tahun yang lalu. Pandangan seperti terhalang kabut. Riwayat mata merah berulang 

(+), riwayat nyeri sendi (-), riwayat operasi mata (-), riwayat penggunaan steroid 

jangka panjang (-), riwayat hipertensi (-), riwayat diabetes mellitus (-). 

     Pada pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut. Status generalis dalam batas 

normal. Visus mata kanan pasien yaitu CFFC dan visus mata kiri pasien yaitu 1.0. 

Pada pemeriksaan gerak bola mata didapatkan hasil kedudukan kedua bola mata 

ortotropia, gerak bola mata kanan dan kiri normal ke segala arah. NCT (Non Kontak 

Tonometri) mata kanan 13 dan mata kiri 18. Pada pemeriksaan segmen anterior 

mata kanan didapatkan KP (+), VH grade III f/s +1/+1, nodul iris (+), boesacca (+), 

koeppe (+), lensa keruh NO5NC5 (white cataract). Segmen posterior mata kanan 

sulit dinilai, media keruh (+). Hasil USG mata kanan didapatkan kesan vitreus 

opacity ec sel-sel radang dd/ fibrosis vitreus. Pemeriksaan segmen anterior dan 

posterior mata kiri dalam batas normal. Pasien didiagnosis dengan katarak 

komplikata OD + uveitis anterior OD. Pasien diberikan terapi prednisolon asetat 

6xOD dan siklopentolat 1% 3xOD.  

 

Gambar 2.1 Pemeriksaan segmen anterior OD  

                     Dikutip dari : PMN RS Cicendo 
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     Pasien dikonsulkan ke unit Infeksi dan Imunologi untuk mencari underlying 

disease dan konfirmasi waktu yang tepat untuk operasi. Pasien direncanakan 

tindakan Fako + LIO OD (MAC) setelah peradangan mereda. Pasien hingga saat 

ini belum kontrol kembali ke unit katarak dan bedah refraktif.   

     Pasien kedua, Tn. Y, 50 tahun datang ke poli katarak dan bedah refraktif pada 

tanggal 20 Juli 2020 dengan keluhan kedua mata buram perlahan sejak 15 tahun 

yang lalu, pandangan seperti tertutup kabut, riwayat mata merah berulang (-), 

riwayat trauma (-), riwayat nyeri sendi (-), riwayat operasi mata sebelumnya (-), 

riwayat penggunaan steroid jangka panjang (-), riwayat penggunaan narkotika (+) 

selama 5 tahun, menggunakan pil BK. Terakhir menggunakan narkotika 20 tahun 

lalu. Narkotika suntik (-). Riwayat DM (-), riwayat Hipertensi (-). Pada 

pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut. Status generalis dalam batas normal. 

Visus mata kanan pasien yaitu CFFC dan visus mata kiri pasien yaitu LP dengan 

proyeksi baik ke segala arah. Pada pemeriksaan gerak bola mata didapatkan hasil 

kedudukan kedua bola mata ortotropia, gerak bola mata kanan dan kiri baik ke 

segala arah. Tekanan bola mata menggunakan NCT yaitu 11 untuk mata kanan dan 

10 untuk mata kiri.  Pada pemeriksaan segmen anterior mata kanan didapatkan pupil 

lonjong, RC   /   , RAPD sdn, diameter pupil kecil 1 mm, diameter pupil lebar 3,2 

mm, sinekia posterior (+), atrofi iris (+), grading katarak menggunakan Lens 

Opacities Classification System III (LOCS III) didapatkan NO3 NC3-4 P5. Segmen 

posterior sulit dinilai karena media keruh. Pemeriksaan segmen anterior mata kiri 

didapatkan pupil lonjong, RC   /   , RAPD sdn, diameter pupil kecil 1,3 mm, 

diameter pupil lebar 2,5 mm, sinekia posterior (+), atrofi iris (+), lensa keruh, 

grading katarak menggunakan LOCS III didapatkan NO5 NC5, fakodenesis (-). 

Segmen posterior mata kiri sulit dinilai karena media keruh. Hasil pemeriksaan 

USG ODS didapatkan hasil vitreus opacity ec suspek fibrosis vitreus. Hasil 

interferometri mata kanan 0.06 dan untuk mata kiri sulit dinilai. Pasien didiagnosis 

dengan Katarak komplikata ODS dengan small pupil ODS. Pasien direncanakan 

untuk tindakan Fako + IOL + sinekiolisis + iris retraktor OS lalu OD (MAC). Pasien 

kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium, screening HIV dan HbsAg, 

biokeratometri, specular microscope dan EKG sebelum operasi. Pasien diberikan 
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pre medikasi antibiotik diklofenak 0.1% 3xOS dan levofloksasin 6x1 OS. Hasil 

pemeriksaan screening didapatkan anti HIV dan HbsAg non reaktif. Pada tanggal 

4 Agustus 2020 dilakukan operasi mata kiri dengan menggunakan teknik 

fakoemulsifikasi, dengan langkah-langkah sebagai berikut: dilakukan tindakan a 

dan antiseptik pada mata kiri dan sekitarnya, dibuat insisi pada kornea pada bagian 

temporal dengan lebar 2,75 mm, dimasukkan cairan viskoelastik ke dalam bilik 

mata depan, dilakukan pupillary distension dan sinekiolisis, dilakukan pemasangan 

iris retraktor, dilakukan kapsulotomi dengan cara continuous curvelinier 

capsulorhexis (CCC), dilakukan hidrodiseksi dan hidrodelienasi, dilakukan 

ekstraksi lensa, dilakukan aspirasi dan irigasi sisa massa lensa, dilakukan 

pemasangan lensa intraokular in the bag, dilakukan pelepasan iris retraktor serta 

dilakukan aspirasi dan irigasi cairan viskoelastik, dilakukan hidrasi dan tindakan 

selesai. Pada pasien dipasang lensa intraokular 3 pieces acrylic +11.5 D. Pasca 

operasi, pasien diberikan terapi prednisolon asetat 6xOS, levofloksasin 6xOS, 

diklofenak 0.1% 3xOS dan ciprofloksasin 2x500 mg po.  Pasien kemudian kontrol 

pada tanggal 5 Agustus 2020, didapatkan hasil pemeriksaan, visus mata kiri 0.32 

ph 0.5, NCT mata kanan 13 dan mata kiri 15. Pemeriksaan segmen anterior mata 

kanan didapatkan pupil lonjong, sinekia posterior, atrofi iris dan lensa agak keruh. 

Pemeriksaan anterior mata kiri terdapat lipat descemet minimal di sentral, VH gr 

III f/s 2/+2, pupil irregular, sinekia (-), lensa PC IOL (+). Pasien didiagnosa dengan 

pseudofakia OS+ katarak komplikata OD. Terapi lanjut dan pasien disarankan 

kontrol 1 minggu yang akan datang. 

     Pada tanggal 14 Agustus 2020, pasien kontrol kembali dan didapatkan hasil 

pemeriksaan sebagai berikut. Status generalis dalam batas normal. Visus mata 

kanan pasien yaitu CFFC dan visus mata kiri pasien yaitu 0.63 ph 1.0. Pada 

pemeriksaan gerak bola mata didapatkan hasil kedudukan kedua bola mata 

ortotropia, gerak bola mata kanan dan kiri normal ke segala arah. NCT mata kanan 

13 dan mata kiri 12.  Pemeriksaan segmen anterior mata kanan didapatkan pupil 

lonjong, sinekia posterior, atrofi iris dan lensa agak keruh. Pemeriksaan segmen 

anterior mata kiri didapatkan kornea relatif jernih, VH gr III f/s +1/+1 , pupil 

lonjong, lensa PC IOL (+). Pasien didiagnosis dengan Pseudofakia OS + Katarak 
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komplikata OD. Pasien diberikan terapi prednisolon asetat tapering off 5x/3x/2x 

OS dan disarankan kontrol 3 minggu yang akan datang. 

 

      

           

Gambar 2.2 Pemeriksaan lampu celah  

A.  Pemeriksaan segmen anterior OD 

B.  Pemeriksaan segmen anterior OS pre-operasi 

C.  Pemeriksaan segmen anterior OS post-operasi  

D. Pemeriksaan segmen anterior OS 1 minggu   

pasca operasi 

                    Dikutip dari : PMN RS Cicendo 

 

     Pasien ketiga, Ny N usia 21 tahun, dikonsul oleh unit Infeksi dan Imunologi ke 

poli Katarak dan Bedah Refraktif pada tanggal 4 Agustus 2020 dengan keluhan 

mata kiri bertambah buram sejak 6 bulan yang lalu. Pasien dikonsulkan untuk 

pertimbangan Nd-YAG (neodymium:yttrium-aluminum-garnet) laser capsulotomi. 

Pasien saat ini masih dalam terapi : prednisolon asetat 1xOS , siklopentolat 1% 

3xOS dan tetes mata artifisial 6xOS. Riwayat mata merah berulang (+) sejak 2016, 

pasien saat itu pada hasil pemeriksaan segmen anterior mata kiri didapatkan mutton 

fat KP, pupil irregular dengan sinekia posterior (+) dan lensa keruh, pasien 

didiagnosa dengan uveitis anterior ec HSV + katarak komplikata OS, didapatkan 

IgM dan IgG HSV1 reaktif, pasien diberi terapi acyclovir 5x400mg, prednisolon 
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asetat 6XOS, siklopentolat 3xOS, setelah kondisi uveitisnya tenang selama 3 bulan 

tanpa kortikosteroid topikal, pasien dilakukan operasi fako + LIO + sinekiolisis 

mata kiri pada tanggal 6 Mei 2019 di RS Cicendo. Pada pasien dipasang lensa 

intraokular acrylic +20.5D, setelah operasi pasien diberikan terapi prednisolon 

asetat 8xOS, metilprednisolon 1x48mg po, siklopentolat 3xOS, levofloksasin 8xOS 

dan ciproflokasasin 2x500 mg po, riwayat nyeri sendi (-), riwayat hipertensi (-), 

riwayat diabetes mellitus (-). 

     Pemeriksaan pada tanggal 4 Agustus 2020 didapatkan hasil sebagai berikut. 

Status generalis dalam batas normal. Visus mata kanan pasien yaitu 1.0 dan visus 

mata kiri pasien yaitu 0.08. Pada pemeriksaan gerak bola mata didapatkan hasil 

kedudukan kedua bola mata ortotropia, gerak bola mata kanan dan kiri normal ke 

segala arah. Tekanan bola mata menggunakan non-kontak tonometri (NCT) yaitu 

10 untuk mata kanan dan 11 untuk mata kiri.  Pada pemeriksaan segmen anterior 

mata kanan dan segmen posterior mata kanan dalam batas normal. Pemeriksaan 

segmen anterior mata kiri didapatkan adanya keratik presipitat (KP) pada kornea, 

pada bilik mata depan VH grade III dengan f/s -/-, pupil dilatasi farmakologis, 

terdapat sinekia posterior, pada lensa terdapat posterior capsule opacification 

(PCO) gr II-III. Segmen  posterior mata kiri didapatkan media agak keruh, papil 

kesan bulat batas tegas, kesan retina flat, c/d ratio 0.3-0.4. Hasil interferometri mata 

kiri didapatkan 0.12. Pasien didiagnosis dengan pseudofakia OS + uveitis anterior 

OS + PCO gr II-III OS. Pasien kemudian direncanakan untuk tindakan Nd-YAG 

laser capsulotomy OS. 

     Pasien kemudian dilakukan Nd-YAG laser dengan jumlah 29, spot size 100 µ, 

exposure T 45 M.sec dan Power 1.3-1.7 MW. Pasien kemudian diperiksa kembali 

30 menit setelah tindakan Nd-YAG laser. Hasil pemeriksaan didapatkan visus mata 

kanan pasien yaitu 1.0 dan visus mata kiri pasien yaitu 0.1 ph 0.125. Pada 

pemeriksaan gerak bola mata didapatkan hasil kedudukan kedua bola mata 

ortotropia, gerak bola mata kanan dan kiri normal ke segala arah. Tekanan bola 

mata menggunakan non-kontak tonometri (NCT) yaitu 13 untuk mata kanan dan 11 

untuk mata kiri.  Pada pemeriksaan segmen anterior mata kanan dalam batas 

normal. Pemeriksaan segmen anterior mata kiri didapatkan adanya keratik 
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presipitat (KP) pada kornea, pada bilik mata depan VH grade III dengan f/s +1/+1, 

pupil dilatasi farmakologis, terdapat sinekia posterior, pada lensa Nd-YAG hole 

terbentuk (+). Pasien kemudian disarankan untuk kontrol 1 minggu yang akan 

datang.  

     Pemeriksaan pada tanggal 10 Agustus 2020 didapatkan hasil sebagai berikut. 

Status generalis dalam batas normal. Visus mata kanan pasien yaitu 1.0 dan visus 

mata kiri pasien yaitu 0.1 ph 0.125. Pada pemeriksaan gerak bola mata didapatkan 

hasil kedudukan kedua bola mata ortotropia, gerak bola mata kanan dan kiri normal 

ke segala arah. Tekanan bola mata menggunakan non-kontak tonometri (NCT) 

yaitu 15 untuk mata kanan dan 8 untuk mata kiri.  Pada pemeriksaan segmen 

anterior mata kanan dalam batas normal. Pemeriksaan segmen anterior mata kiri 

didapatkan adanya keratik presipitat (KP) pada kornea, pada bilik mata depan VH 

grade III dengan f/s -/-, pupil dilatasi farmakologis, terdapat sinekia posterior, pada 

lensa PC IOL (+), clear visual aksis. Pasien didiagnosis dengan pseudofakia OS + 

uveitis anterior OS. Pasien disarankan kontrol dan terapi lanjut sesuai unit infeksi 

dan imunologi. 

     

Gambar 2.3 Pemeriksaan lampu celah  

A. Pemeriksaan segmen anterior OS  

B. Pemeriksaan segmen anterior OS 1 minggu 

setelah Nd-YAG laser 

                    Dikutip dari : PMN RS Cicendo 

 

 

BAB III DISKUSI 
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beragam. Pembentukan katarak pada pasien uveitis ditentukan oleh jenis dan 
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ini disebabkan katarak komplikata sering disertai oleh patologi iris seperti sinekia 

posterior, membran pupil, rapuhnya pembuluh darah iris serta kerusakan sawar 

darah dengan akuos humor. Sebelum dilakukannya operasi, penyebab peradangan 

harus diketahui, hal ini akan sangat membantu dalam menentukan tatalaksana 

selanjutnya dan prognosis. Diperlukan screening untuk mencari underlying disease 

pada uveitis misalnya pemeriksaan darah lengkap, HLA B-27, serum angiotensin 

converting enzyme, foto thorax dan urinalisis.  Indikasi operasi pada pasien dengan 

uveitis yaitu pertama apabila terdapat penurunan  tajam penglihatan, dan 

diperkirakan dengan dilakukan pembedahan tajam penglihatan akan lebih baik. Hal 

ini dapat diketahui dengan melakukan pemeriksan laser interferometri sebelum 

operasi untuk mengetahui prognosis visual. Kedua yaitu jika katarak menghalangi 

untuk penilaian segmen posterior, seperti pada kasus uveitis posterior, vaskulitis 

serta edema makula.5,6  Pada pasien pertama, masih diperlukan pemeriksaan 

lanjutan untuk mengetahui penyebab peradangannya. Pasien kedua, riwayat uveitis 

tidak diketahui dengan jelas, pasien datang ke RS Cicendo sudah dalam keadaan 

penurunan tajam penglihatan dengan disertai adanya sinekia posterior di kedua 

mata. Indikasi operasi pada pasien kedua yaitu untuk memperbaiki tajam 

penglihatan dan juga untuk penilaian segmen posterior pasca operasi. Pasien ketiga 

sudah didiagnosis uveitis dan menjalani pengobatan  untuk uveitisnya sejak tahun 

2016. Operasi katarak dilakukan pada tahun 2019.  

      Peradangan pada pasien uveitis harus terkontrol dengan baik sebelum 

dilakukannya operasi, hal ini dikarenakan proses pembedahan sendiri dapat 

menimbulkan eksaserbasi proses inflamasi akibat lepasnya material lensa dan 

akibat trauma pada saat pembedahan. Operasi katarak pada pasien uveitis dilakukan 

setelah proses inflamasi tenang tanpa obat kortikosteroid topikal selama 3 bulan. 

Terapi profilaksis dapat diberikan sebelum dilakukannya operasi. Berdasarkan 

buratto, terapi premedikasi uveitis diklasifikasikan ke dalam dua grup yaitu uveitis 

tanpa komplikasi (uveitis yang terkontrol dengan steroid topikal dan tindakan 

operasi merupakan tindakan yang sederhana) dan uveitis dengan komplikasi 

(uveitis yang sebelumnya harus mendapatkan pengobatan steroid 

sistemik/periokular pada fase pemeliharaan atau operasi katarak merupakan 
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tindakan yang kompleks/sulit), kasus uveitis tanpa komplikasi dapat diberikan 

steroid topikal (prednisolon asetat 1% atau dexamethasone 0,5% 4 kali/hari. Terapi 

dapat diberikan 1 minggu sebelum dilakukannya operasi. Pada kasus uveitis dengan 

komplikasi/penyulit diberikan steroid sistemik prednison oral 1 mg/kgbb atau 

periokular (triamnisolon atau deksametason implant) 1-2 minggu sebelum operasi. 

Menurut American association of ophthalmology, terapi premedikasi menggunakan 

kortikosteroid topikal dan oral, namun NSAID topikal dan sitotoksik dapat 

ditambahkan sebagai terapi tambahan pada pasien katarak dengan uveitis. Menurut 

steinert, untuk premedikasi dapat diberikan kortikosteroid topikal seperti 

prednisolon asetat, prednisolon sodium 1% atau deksamethasone 0.1% 2-4x/hari 

dan dapat pula diberikan prednison oral 3-7 hari sebelum operasi.  Menurut kohnen, 

diberikan prednisolon asetat 1% atau deksamethason 0.1% 5x/hari selama 1 

minggu. Pemberian kortikosteroid oral hanya pada kasus tertentu seperti pada kasus 

inflamasi yang berat, adanya makula edema atau pada kasus uveitis intermediet dan 

uveitis posterior. Pemberian non steroid anti inflammatory drugs (NSAID) topikal 

juga dapat ditambahkan untuk mengontrol proses inflamasi. NSAID bekerja dengan 

cara menghambat enzim siklo-oksigenase sehingga mengurangi produksi 

prostaglandin yang berperan dalam proses inflamasi okular. 1,5,7,8,9,10   Pada pasien 

pertama, dikarenakan proses inflamasinya masih aktif, tindakan operasi ditunda, 

pasien kemudian dikonsulkan ke unit infeksi dan imunologi. Pasien kedua, sebelum 

dilakukannya operasi terlebih dahulu dilakukan screening laboratorium dan 

pemeriksaan biokeratometri, specular microscope serta EKG, kemudian diberikan 

terapi pre medikasi  diklofenak 0.1%  3XOS dan levofloksasin 6xOS. 

     Prinsip pembedahan pada katarak dengan uveitis yaitu meminimalisir trauma 

akibat pembedahan dan waktu operasi yang tidak terlalu lama sehingga peradangan 

pasca operasi minimal. Teknik operasi yang disarankan yaitu fakoemulsifikasi 

dengan lensa intraokular in the bag. Adanya atrofi iris, sinekia posterior,membran 

pupil dan sklerosis kapsul anterior akan menyulitkan proses operasi. Selain itu 

adanya fibrous bands pada pupil dan disekitar spingter iris akan mempersulit 

dilatasi. Fibrous bands dapat dilepaskan dengan menggunakan forsep atau 

digunting secara gentle. Sinekia posterior dapat dilepaskan dengan menggunakan 
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cairan viskoelastik dan spatula iris. Collar button atau similar hook juga dapat 

digunakan untuk melepaskan sinekia. Meregangkan pupil dengan dua instrumen  

yang ditempatkan 180 terpisah pada margin pupil dapat membantu memutus 

fibrous bands yang melingkar. Pada pasien uveitis seringkali didapatkan pupil yang 

sulit dilatasi, untuk mengatasinya dapat digunakan cairan viscoelastik, 

medikamentosa (NSAID topikal dan adrenalin 1:1000 sebanyak 0,5ml), serta 

menggunakan iris retraktor atau pupil expander. Anestesi yang digunakan dapat 

berupa anestesi lokal, retrobulbar atau peribulbar. Anestesi umum digunakan pada 

pasien anak-anak atau pada pasien yang tidak kooperatif. Kapsulotomi yang 

disarankan pada pasien uveitis yaitu continuous curvilinear capsulorhexis (CCC). 

Dengan tepi yang rata akan mengurangi kemungkinan terjadinya sinekia post 

operasi. Pengangkatan nukleus dan korteks prinsipnya sama seperti operasi pada 

mata non-uveitis. Pastikan tidak ada sisa korteks yang tertinggal, karena akan 

meninmbulkan peradangan pasca operasi.5,3,7,8 Pada pasien kedua dilakukan 

tindakan fakoemulsifikasi, dikarenakan pada pasien didapatkan adanya sinekia dan 

ukuran pupil lebarnya hanya 2,5 mm maka dilakukan sinekiolisis  dan pemasangan 

iris retraktor. 

     Pemilihan Lensa intraokular (LIO) yang akan digunakan pada operasi katarak 

tergantung dari jenis bahan, IOL design serta biokompatibilitas LIO. Pada kasus 

juvenile rheumatoid arthritis, Vogt-Koyanagi-Harada, simpatetik oftalmia atau 

uveitis granulomatosa rekuren dengan sinekia yang luas sebaiknya tidak dipasang 

lensa intraokular. Manajemen peradangan agresif sebelum dan setelah operasi 

memungkinkan toleransi yang lebih baik dari pemasangan lensa intraokular. 

Implantasi lensa intraokular juga dapat menimbulkan masalah pada pasien dengan 

apapun bentuk uveitis yang sulit dikendalikan. Pada katarak dengan uveitis, bahan 

LIO yang disarankan yaitu PMMA (poly methyl methacrylate) dan acrylic. LIO dari 

bahan silikon menimbulkan reaksi inflamasi yang lebih besar dibandingkan dengan 

LIO dari bahan PMMA, heparin-modified, hydrogel dan acrylic, sehingga tidak 

disarankan menggunakan bahan tersebut. LIO bahan silikon juga dapat melekat 

pada silicone oil, sehingga tidak disarankan juga pada pasien uveitis karena pasien 

uveitis berisiko mengalami komplikasi posterior yang membutuhkan prosedur 



11 
 

vitreoretinal di masa depan, termasuk penempatan silicone oil. Pada uveitis 

disarankan menggunakan hidrofilik LIO dengan biokompatibilitas uvea yang baik, 

sehingga dapat mengurangi terjadinya reaksi inflamasi, selain itu pada pasien 

uveitis juga disarankan menggunakan LIO dengan tepi optik sharp edge yang 

mampu mengurangi migrasi sel epitel lensa ke kapsul posterior, sehingga 

menghambat  terjadinya posterior capsular opacification (PCO) pada pasien 

uveitis.1,9 Pada pasien kedua dipasang lensa intraokular acrylic. 

      Dokter bedah harus menerapkan strategi pencegahan peradangan pasca operasi 

dan menghindari potensi komplikasi okular. Relaps pada periode awal pasca 

operasi dapat terjadi, namun hal ini bergantung dari etiologi uveitis yang 

mendasarinya. Relaps terjadi pada 50% pasien dengan uveitis anterior, sedangkan 

untuk uveitis posterior jarang terjadi. Penatalaksanan standar pasca operasi yaitu 

penggunaan steroid topikal. Obat ini mengurangi morbiditas yang terkait dengan 

peradangan mata, mencegah kerusakan struktural pada mata, dan mengurangi 

ketidaknyamanan bagi pasien. Kortikosteroid topikal dan sistemik pasca operasi 

dapat digunakan dalam dosis yang sebanding dengan tingkat keparahan 

peradangan. Tetes mata prednisolon asetat atau deksametason diberikan 4 kali 

sehari mulai hari pertama pasca operasi. Dosis akan dikurangi secara bertahap 

selama 4 hingga 8 minggu ke depan. Meskipun steroid topikal merupakan agen anti-

inflamasi yang digunakan secara umum setelah ekstraksi katarak, potensi efek 

sampingnya membatasi penggunaannya di beberapa situasi. Ini terutama berlaku 

untuk steroid yang cenderung meningkatkan tekanan intra okular. Pemberian 

siklopegik tidak rutin diberikan, hanya pada kecenderungan sinekia.2,10 Pada pasien 

kedua, post operasi diberikan terapi prednisolone asetat 6xOS, diklofenak 0.1% 

3xOS ,levofloksasin 6xOS, serta ciprofloksasin oral 2x500mg po untuk mencegah 

terjadinya inflamasi post operasi. 

     Komplikasi okular yang dapat terjadi pada pasien uveitis diantaranya kekeruhan 

kapsul posterior (PCO), glaucoma, iritis dan cystoid macula edema (CME). 

Insidensi terjadinya PCO sekitar 38-62% pada pasien katarak dengan uveitis. 

Frekuensi kapsulotomi laser Nd: YAG bervariasi antara 3% dan 53% dalam waktu 

3 tahun setelah operasi katarak. PCO dapat ditatalaksana dengan Nd-YAG laser 
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capsulotomi untuk membuka visual aksis. Diameter yang dibutuhkan sekitar 3-4 

mm. Indikasi Nd-YAG diantaranya yaitu penurunan tajam penglihatan, jika 

kekeruhan kapsul posterior menghalangi visualisasi segmen posterior,monokular 

diplopia,capsular phimosis dan capsular block syndrome. Kontraindikasi Nd-YAG 

yaitu visualisasi kapsul posterior tidak jelas terlihat, pasien tidak dapat menahan 

fiksasi selama prosedur, terdapat peradangan intraokular aktif, glaukoma yang tidak 

terkontrol, resiko tinggi lepasnya retina serta dugaan CME. Mekanisme terjadinya 

CME diduga berhubungan dengan rusaknya blood-ocular barrier akibat manipulasi 

bedah maupun inflamasi pasca operasi, hal ini mengakibatkan transudat 

terakumulasi didalam retina dan menimbulkan edema yang signifikan secara klinis. 

CME dapat terjadi pada minggu awal pasca operasi. Terapi yang diberikan yaitu 

steroid topikal maupun prednison oral (1 mg/kgbb).6,7 Pada pasien ketiga, walaupun 

sudah menggunakan lensa intraokular acrylic, namun terdapat riwayat uveitis yang 

sulit terkontrol dengan baik. Komplikasi PCO muncul 6 bulan setelah dilakukannya 

operasi katarak, kemudian pada pasien dilakukan Nd-YAG laser. 

      Pronosis pada ketiga pasien, quo ad vitam ad bonam, quo ad functionam dubia 

ad bonam, hal ini dikarenakan uveitisnya bersifat kronis serta sudah terdapat 

kerusakan struktural akibat uveitisnya pada pasien kedua dan ketiga,sedangkan 

pada pasien pertama masih didapatkan inflamasi aktif sehingga masih diperlukan 

kontrol lanjutan untuk mengetahui underlying disease dari uveitisnya. 

 

BAB IV SIMPULAN 

     Pengendalian peradangan merupakan hal yang sangat penting pada katarak 

komplikata dengan uveitis untuk meningkatkan keberhasilan operasi 

memaksimalkan hasil visual, dan meminimalkan terjadinya komplikasi pasca 

operasi katarak.  
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