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I. Pendahuluan 

     Katarak merupakan penyebab kebutaan utama di dunia. Bedah katarak sebagai 

tatalaksananya merupakan jenis intervensi operasi yang paling banyak dilakukan. 

Operasi katarak saat ini memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dan 

meningkatkan daya lihat serta kualitas hidup pasien. World Health Organization 

(WHO) merekomendasikan angka tahunan sebesar 350 operasi per 100.000 

penduduk sebagai target acuan untuk mengatasi beban dunia akibat kebutaan 

katarak.1,2 

     Prosedur bedah katarak memiliki komplikasi pascabedah berupa cystoid 

macular edema (CME), kekeruhan kapsul posterior, astigmatisma, dislokasi lensa 

intraokular dan endoftalmitis. Endoftalmitis pascabedah katarak adalah infeksi 

intraokular yang melibatkan cairan akuos dan atau vitreus, yang disebabkan oleh 

infeksi yang bersifat eksogen. Insidensi endoftalmitis pascabedah katarak secara 

global sebesar 0.02-0.4%, yang lebih rendah dibandingkan prevalensi komplikasi 

lain seperti CME. Komplikasi ini berdampak besar yang mengancam penglihatan 

pasien dengan kemungkinan penurunan tajam penglihatan permanen hingga 

kebutaan. Beberapa perhimpunan bedah katarak mengeluarkan rekomendasi 

sebagai acuan dalam langkah prevensi endoftalmitis, namun berbagai penelitian 

memiliki hasil yang beragam dari rekomendasi ini.1-3 Sari kepustakaan ini bertujuan 

untuk memaparkan tatalaksana yang dapat dilakukan untuk mencegah endoftalmitis 

pada bedah katarak, khususnya tatalaksana pada tahap praoperatif dan intraoperatif.  

 
II. Endoftalmitis Pascabedah Katarak 

     Endoftalmitis pascabedah katarak dapat terjadi secara akut atau kronis, dengan 

perbedaan onset waktu terjadinya gejala pada tipe akut kurang dari enam minggu 

pascabedah, sedangkan kronis lebih dari enam minggu. Nyeri okular, kemerahan, 

penglihatan kabur adalah gejala kardinal endoftalmitis. Gejala lain yang dikeluhkan 

pasien adalah fotofobia, lakrimasi dan adanya kotoran mata. Pada pemeriksaan 

oftalmologi didapatkan tanda penurunan tajam penglihatan, edema palpebra, 

proptosis, injeksi konjungtiva dan kemosis, edema kornea, peningkatan reaksi bilik 
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mata depan berupa flare and cell, hipopion, didapatkannya fibrin pada permukaan 

IOL, serta vitritis. 1-4 

Gambar 2.1  Kongesti konjungtiva, edema kornea dan hipopion pada 
endoftalmitis akut pascabedah katarak 

 Dikutip dari: Flynn, dkk3 
 

     Mikroorganisme yang ditemukan pada cairan akuos dan vitreus pasien 

endoftalmitis adalah flora normal pada konjungtiva dan periokular. Studi 

Endophthalmitis Vitrectomy Study (EVS) menyatakan 94.2% mikroorganisme 

penyebab endoftalmitis pascabedah katarak adalah bakteri gram positif, yaitu  

Coagulase Negative Staphylococci (70%), Staphylococcus aureus, spesies 

Streptococcus dan Enterococcus. Mikroorganisme lainnya adalah bakteri gram 

negatif dan fungi. Kedua pathogen ini menjadi penyebab endoftalmitis lebih tinggi 

di negara Asia dibandingkan di negara Eropa. Patogen dapat juga berasal dari 

instrumen operasi, obat tetes mata dan kamar operasi yang terkontaminasi 3, 5-7 

     Risiko terjadinya endoftalmitis pascabedah katarak meningkat pada pasien 

dengan usia lanjut, status imunokompromi seperti diabetes melitus, alkoholisme, 

keadaan blefaritis dan riwayat operasi sebelumnya. Selain itu terdapat faktor resiko 

operatif, yaitu peningkatan durasi operasi dan masuknya instrumen secara berulang, 

prosedur yang kompleks, ruptur kapsul posterior, hilangnya badan vitreus, sisa 

fragmen lensa, sterilisasi alat yang tidak adekuat, kontaminasi alat dan instrumen, 

jenis lensa intraokular (LIO) silikon, serta kebocoran luka. Faktor risiko tersebut 

terbagi menjadi faktor risiko pada tahap prabedah, intrabedah, dan pascabedah.5,7,8 
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III. Pencegahan Endoftalmitis Pascabedah Katarak 

     Pencegahan endoftalmitis dapat dilakukan dengan intervensi pada faktor resiko 

operasi. Pencegahan tersebut dapat dimulai dari persiapan operasi hingga 

tatalaksana pascaoperasi.5-6 

 
3.1 Praoperatif 

3.1.1 Tatalaksana Penyakit Sistemik  

     Diabetes melitus merupakan penyakit sistemik yang paling banyak dikaitkan 

dengan endoftalmitis pascabedah katarak. Pasien dengan diabetes melitus memiliki 

resiko terkena infeksi lebih tinggi karena adanya disfungsi pada sistem imun, dimana  

terjadi penurunan dari respon fagositosis dan kemotaksis. Nilai gula darah perlu 

terkontrol hingga gula darah puasa sebelum operasi bernilai kurang dari 200 mg/dL. 

Selain diabetes melitus, risiko endoftalmitis juga meningkat pada pasien dengan 

penyakit gagal ginjal kronis.3,9 

 
3.1.2 Tatalaksana Penyakit Permukaan Okular dan Periokular 

     Penyakit permukaan okular dan periokular perlu ditangani sebelum operasi. 

Blefaritis, disfungsi kelenjar meibom, dan gangguan sistem lakrimal dapat 

meningkatkan kolonisasi bakteri periokular yang meningkatkan risiko infeksi 

pascabedah. Selain penanganan medikamentosa, pasien disarankan untuk 

membersihkan kelopak mata dengan sampo bayi atau kassa pembersih premedikasi. 

Studi Peral, dkk menunjukkan penurunan 58% jumlah bakteri yang ditemukan pada 

kelopak mata setelah penggunaan kassa pembersih premedikasi. Dengan latar 

belakang ketersediaan kassa pembersih premedikasi yang tidak mudah didapat 

secara global, Aryasit, dkk membandingkan efek sampo bayi dan kassa pembersih 

premedikasi dalam disfungsi kelenjar meibom. Studi ini menghasilkan perbaikan 

keadaan yang sama pada kedua kelompok.10-2 

 

3.1.3 Antibiotik Profilaksis Prabedah 

     Langkah pencegahan lain yang umum dilakukan adalah pemberian antibiotik 

topikal sebagai profilaksis dengan tujuan menurunkan jumlah bakteri pada 

permukaan okular dan periokular. Sejauh ini penggunaannya belum disetujui secara 
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menyeluruh, karena beberapa ahli berpendapat pemberian tersebut dapat 

meningkatkan resistensi antibiotik dan meningkatkan biaya total operasi. 

Levofloksasin menjadi jenis obat pilihan karena memiliki Cmax dan minimum 

inhibitory concentration (MIC) yang baik. Levofloksasin dapat diberikan 1-3 hari 

prabedah. Gatifloksasin dan moksifloksasin adalah pilihan antibiotik yang 

digunakan oleh responden survey anggota American Society of Cataract and 

Refractive Surgery (ASCRS) dengan pertimbangan spektrum antibiotik luas serta 

kemampuan penetrasi jaringan yang baik. Asia-Pacific Association of Cataract and 

Refractive Surgery (APACRS) dalam publikasinya di tahun 2020 menyatakan 

pemakaian antibiotik profilaksis topikal prabedah tidak memiliki bukti yang cukup 

untuk merekomendasikan metode ini.5,6,10 

 
3.1.4 Sterilisasi Instrumen 

     Instrumen yang terkominasi juga menjadi penyebab endoftalmitis, sehingga 

sterilisasi adalah tahap penting dalam upaya menurunkan risiko infeksi. Instrumen 

akan melewati tahap pembersihan, pembungkusan, disinfeksi, dan sterilisasi 

sebelum digunakan intraokular. Ophthalmic instrument cleaning and sterilization 

(OICS) task force pada tahun 2018 merekomendasikan pembersihan dengan 

metode ultrasonik dan detergen enzimatik tidak lagi digunakan. Residu detergen 

dan metode ultrasonik terbukti meningkatkan risiko toxic anterior segment 

syndrome (TASS).13-5 

     Sterilisasi merupakan suatu proses eliminasi semua mikroorganisme seperti 

bakteri, virus, jamur dan spora yang terdapat pada area spesifik. Metode paling 

umum adalah sterilisasi dengan menggunakan suhu, dengan suhu tinggi 

(autoclaving) atau sterilisasi suhu rendah contohnya dengan gas etilen oksida. 

Sterilisasi menggunakan gas etilen oksida saat ini sudah mulai ditinggalkan, karena 

metode ini menghasilkan gas residu yang bersifat karsinogenik serta durasi proses 

sterilisasi yang lama.13-14 
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     Autoclaving bekerja dengan menghasilkan uap panas. Terdapat dua jenis mesin 

autoclaving yaitu gravity displacement dan prevacuum sterilizer, dengan perbedaan 

durasi proses sterilisasi yang cukup signifikan yaitu 30-40 menit dan 4 menit.  OICS 

menilai efektivitas dalam eliminasi mikroba antara kedua alat ini sama, sehingga 

merekomendasikan penggunaan siklus singkat prevacuum sterilizer sebagai pilihan 

yang lebih efisien waktu. 13-5 

(A)  

(B)  
            Gambar 3.1 Mesin sterilisasi (A) Mesin autoclaving (B) Mesin gas etilen oksida 

       Dikutip dari: Ahmed13 
 
3.1.5 Persiapan Ruang Operasi 

     Ruang operasi yang ideal dilengkapi dengan airflow design untuk mendapatkan 

kualitas udara yang baik. Selain itu, penggunaan high efficiency particular air 

(HEPA) filter, dan radiasi sinar ultraviolet juga berperan dalam menghasilkan udara 

bersih. HEPA filter bekerja sebagai alat penyaring udara, termasuk mikroorganisme 
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patogen gram positif dan negative. Kasus wabah endoftalmitis pascabedah karena 

kontaminasi udara pernah terjadi di India. Hasil investigasi menemukan 

penyebabnya adalah koloni bakteri Pseudomonas aeruginosa yang ditemukann 

pada kondisioner udara.4,13 

 
3.2 Intraoperatif 

3.2.1 Persiapan Operator 

     Disinfeksi tangan operator adalah langkah fundamental yang sudah menjadi 

standar dalam persiapan bedah. Tujuan prosedur ini adalah untuk mengurangi 

surgical site infection (SSI). SSI adalah infeksi nosokomial terbanyak yang 

ditemukan dalam berbagai bidang fokus operasi, termasuk oftalmologi. Kejadian 

SSI meningkat dua kali lipat dengan adanya perforasi sarung tangan, yang memiliki 

insidensi 4%, hal ini berkaitan dengan peningkatan risiko endoftalmitis.16,17 

     Terdapat dua metode disinfeksi tangan, yaitu dengan air dan sabun antimikrobial 

(klorheksidin glukonat dan povidon iodin), atau dengan alkohol. Center of Disesase 

Control and Prevention (CDC) pada tahun 2003 menerbitkan konsensus cuci 

tangan bedah dengan menggunakan air dan sabun disinfektan. Hal serupa 

dikemukakan oleh WHO pada tahun 2009 yang menjadi standar cuci tangan bedah 

hingga saat ini. Studi Forer, dkk pada tahun 2017 membandingkan efektivitas kedua 

metode disinfeksi tangan dalam menurunkan jumlah bakteri di tangan operator. 

Hasil primer studi tersebut menunjukkan bahwa alcohol handrub lebih unggul 

secara signifikan. Faktor lain seperti kejadian iritasi, kepatuhan, dan perhitungan 

biaya juga lebih baik didapat pada kelompok alcohol handrub.16,17  

      Teknik yang tepat pada gowning dan gloving juga menjadi hal yang perlu 

diperhatikan pada persiapan operasi. Pemakaian sarung tangan bedah dapat 

dilakukan dengan dua teknik, yaitu teknik terbuka dan tertutup. Operator perlu 
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mempertahankan posisi tangan di area steril yaitu area pinggang ke atas. Operator 

dapat menyilangkan lengan di dada untuk kenyamanan, namun tidak ke bagian 

aksila karena area gaun ini tidak steril.16-18 

        Gambar 3.2 Teknik Pemakaian Sarung Tangan Terbuka 
                                             Dikutip dari: Allan V, dkk17 
 
 
3.2.2 Persiapan Pasien Di Kamar Bedah 

     Persiapan pasien dimulai dengan pembersihan area operasi dengan povidon 

iodin (PVI) 10% sebagai agen bakterisidal. PVI efektif terhadap bakteri gram 

positif dan negatif, fungi, virus, serta protozoa. Onset kerja PVI cukup singkat yaitu 

selama dua menit. PVI 5% kemudian diaplikasikan ke area konjungtiva forniks. 

Tahap aplikasi PVI ke konjungtiva forniks ini yang disebut beberapa literatur 

menjadi penentu dalam pencegahan infeksi pascabedah katarak.2,10,18 

     Konsentrasi PVI dibawah 5% dinilai tidak memiliki efek signifikan dalam 

menurunkan jumlah bakteri. Penelitian yang dilakukan oleh Matsuura, dkk di 

Jepang pada tahun 2019 menyampaikan hal yang berbeda. Matsuura, dkk 

menggunakan PVI 0.25% sebanyak 5 mililiter (ml) yang diaplikasikan ke 

konjungtiva dan kornea pada dua tahap operasi, yaitu setelah pemasangan 

spekulum mata dan sebelum insersi LIO. Penelitian ini membandingkan efek PVI 

dengan levofloksasin profilaksis prabedah. Hasilnya tidak ada perbedaan yang 
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signifikan dari hasil apus kantong konjungtiva pada kedua kelompok. Penelitian 

Matsuura, dkk menyimpulkan pemberian irigasi PVI 0.25% adalah pilihan yang 

lebih baik dibandingkan profilaksis antibiotik karena hilangnya ancaman resistensi 

antibiotik.6,20 

    Langkah selanjutnya adalah draping kelopak dan bulu mata. Hal ini bertujuan 

untuk menghindari kontaminasi insisi dan instrumen. Perpindahan mikroba 

periokular ke permukaan okular saat irigasi kornea juga dapat dicegah. Drape yang 

direkomendasikan adalah yang memiliki tepi dengan adesif, sehingga menjaga 

perlekatan selama prosedur operasi.6,18 

 
3.2.3 Langkah Operasi 

     Pemilihan materi LIO memiliki korelasi dengan kejadian endoftalmitis. LIO 

berbahan silikon menurut ESCRS pada tahun 2013 dapat meningkatkan risiko 

endoftalmitis sebanyak 3.13 kali lipat dibandingkan bahan akrilik. Sifat hidrofobik 

dari silikon diduga menjadi faktor penyebabnya. Studi lain di Swedia menghasilkan 

temuan yang sama, dengan membandingkan LIO silikon dengan 

polymethylmetacrylate (PMMA). Tipe LIO one-piece atau multipiece, dan material 

haptik tidak ditemukan sebagai faktor risiko endoftalmitis. APACRS pada tahun 

2020 menyampaikan kesimpulan yang berbeda, yaitu materi LIO tidak berkorelasi 

dengan endoftalmitis. Materi polipropilen yang ditemukan dalam haptik LIO lebih 

cenderung menarik bakteri dibandingkan materi lainnya. Kontak antara LIO dan 

flora okular selama implantasi dapat menjadi sumber infeksi. Cara memasukkan 

LIO dengan injektor mengurangi kemungkinan kontaminasi dengan 

menghilangkan potensi kontak antara LIO dengan permukaan okular.2,7,8,19 

     Irigasi kornea bertujuan untuk melembabkan permukaan mata dan menjaga 

visualisasi selama operasi berjalan. Xiubin dan Lixin mempublikasikan penelitian 

pada tahun 2020, mengenai efek larutan garam fisiologis yang dicampur dengan 

antibiotik sefuroksim 750 miligram (mg). Hasil dari penelitian ini adalah larutan 

campuran tersebut dapat menurunkan resiko endoftalmitis sebanyak tujuh kali lipat. 

Temuan penelitian ini dapat diaplikasikan secara global, mengingat cefuroksim 
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dalam sediaan 50 mg/vial yang direkomendasikan oleh ESCRS untuk profilaksis 

endoftalmitis masih terbatas di negara-negara selain Eropa.8,21 

     Selain penggunaan PVI 5% pada forniks konjungtiva, langkah pencegahan lain 

yang direkomenasikan oleh APACRS adalah penggunaan cefuroksim intrakamera. 

Penelitian profilaksis antibiotik intrakamera yang dikenal luas adalah penelitian 

yang dilakukan ESCRS pada tahun 2007 dan 2013. Hasil dari studi pada tahun 2007 

merekomendasikan penggunaan sefuroksim intrakamera. Behndig, dkk pada tahun 

2012 menjawab rekomendasi ESCRS, dengan membuktikan juga bahwa 

sefuroksim intrakamera menurunkan risiko infectious postoperative 

endophthalmitis pada populasi di sembilan negara-negara Eropa.2,6,8 

     Pada tahun 2013 ESCRS kembali mempublikasikan penelitiannya yang 

menguatkan bukti sefuroksim intrakamera mampu menurunkan kejadian 

endoftalmitis sebesar lima kali lipat dibandingkan dengan kelompok penelitian 

lainnya, yang menggunakan levofloksasin topikal prabedah. Dosis yang 

direkomendasikan ESCRS adalah 1 mg cefuroksim intrakamera yang diinjeksikan 

pada akhir operasi. Studi lain meneliti pilihan antibiotik selain cefuroksim, pilihan 

yang dinilai efektif juga dalam penggunaan intrakamera adalah cefazolin dan 

moksifloksasin, namun sayangnya di negara Asia, resistensi terhadap 

moksifloksasin cukup tinggi.6,8 

 
IV. Simpulan 

    Endoftalmitis pascabedah katarak menjadi komplikasi yang harus diwaspadai 

karena mengancam penglihatan pasien, bahkan dapat mengakibatkan kebutaan. 

Langkah-langkah yang dilakukan baik pada tahap praoperatif dan intraoperatif 

memiliki peran penting dalam mencegah endoftalmitis. Pilihan tatalaksana 

pencegahan dapat disesuaikan dengan karakteristik klinis dan ketersediaan sarana 

di fasilitas pelayanan kesehatan. 
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