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THE MANAGEMENT OF CYSTOID MACULAR EDEMA AFTER 

CATARACT SURGERY : A CASE SERIES 

 

Abstract 
Introduction : Cystoid Macular Edema (CME) as retinal thickening of the macula 
and accumulation of fluid within the intracellular spaces of the retina. 
Pseudophakic CME (PCME) remains one of the most common vision threatening 
complication following a cataract surgery. It is occurring in up to 20% of cataract 
extraction with intraocular lens. In most cases, PCME resolves without the need 
for therapy; however, it sometimes requires treatment. 
Purpose : To describe the optimum outcome for medical therapy of 2 cases PCME. 
Method : Descriptive study reporting patients treatment outcome in Cicendo Eye 
Hospital  
Case Report : Case 1, a 52 years old man with aphakia et causa drop lens (post 
shuttlecock injury). Patient underwent pars plana vitrectomy (PPV), lens mass 
extraction, and iris-claw Intra Ocular Lens (IOL) implantation in the right eye. Two 
months after surgery visual acuity 0.63 pinhole 0.8 and macula Optical Coherence 
Tomography (OCT) showed cystic spaces in the outer nuclear layer. Patient treated 
with topical nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). 
Case 2, a 70 years old woman with aphakia OD, pseudophakia OS + 
dermatochalasis ODS underwent cataract surgery one and a half months ago. 
Macula OCT showed cystic spaces in the outer nuclear layer and patient planned 
for secondary IOL implantation + triamcinolone acetonide injection for the right 
eye. 
Conclusion : Treatment options for PCME are varied, such as topical NSAIDs, 
topical corticosteroid, intravitreal/subtenon corticosteroid, and surgical approach. 
Topical NSAID and intravitreal injection of triamcinolone acetonide may be a 
therapeutic options for treatment of PCME to prevent poor visual acuity and reduce 
macular edema after cataract surgery. 
Keyword : cystoid macular edema, cataract, NSAID, triamcinolone acetate 
 

I. PENDAHULUAN 

Berdasarkan The American Academy of Ophthalmology, edema makula sistoid 

(cystoid macular edema / CME) merupakan kondisi terjadinya penebalan pada 

lapisan makula retina yang diakibatkan oleh rusaknya lapisan sawar darah-retina. 

Hal tersebut dapat menyebabkan bocornya kapiler perifoveal dan akumulasi cairan 

pada rongga intraselular retina (khususnya pada lapisan pleksiform luar). CME 

dapat terjadi setelah operasi katarak dan dikenal sebagai Irvine-Gass Syndrome atau 

pseudophakic cystoid macular edema (PCME). Kondisi ini terjadi pada 20% pasca 
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operasi katarak, 1% diantaranya memiliki gejala klinis berupa penurunan tajam 

penglihatan yang signifikan. PCME dapat terjadi 6-10 minggu pasca operasi dan 

80%-95% dapat sembuh spontan setelah 6 bulan.1,2,3 

Tatalaksana PCME terdiri dari terapi medikamentosa dan terapi bedah. Terapi 

medikamentosa yaitu dengan obat golongan kortikosteroid, non steroid anti 

inflammation (NSAID), inhibitor karbonat anhidrase, dan anti VEGF. Sedangkan 

untuk terapi bedah dapat dilakukan prosedur laser vitreolisis Neodymium-Doped 

Yttrium Aluminium Garnet (Nd:YAG) atau pars plana vitrektomi (PPV). 

Pemberian terapi medikamentosa setelah tindakan operasi dapat mengoptimalkan 

tajam penglihatan dan mengobati PCME.1,3 Laporan kasus ini akan membahas 

perbandingan keberhasilan pemberian topikal NSAID dan injeksi intravitreal 

kortikosteroid pada tatalaksana PCME. 

 

II. LAPORAN KASUS 

Kasus 1 

Tn. H berusia 52 tahun datang ke Poliklinik Katarak dan Bedah Refraktif (KBR) 

Pusat Mata Nasional (PMN) Rumah Sakit Mata Cicendo pada tanggal 14 Oktober 

2020 dengan keluhan mata kanan buram sejak tiga bulan sebelum masuk rumah 

sakit. Keluhan terjadi setelah mata kanan pasien terkena shuttlecock. Keluhan pada 

mata kiri tidak ada. Riwayat operasi mata sebelumnya tidak ada. Riwayat 

penggunaan kacamata tidak ada. Riwayat hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit 

sistemik lain disangkal. 

Pemeriksaan oftalmologis memberikan hasil visus mata kanan 1/60 pinhole 

0.08 dan visus mata kiri 0.8 pinhole 1.0. Posisi bola mata orthotropia dan gerak 

kedua bola mata baik ke segala arah. Tekanan intraokular dengan tonometri non 

kontak menunjukkan hasil 13 mmHg pada mata kanan dan 16 mmHg pada mata 

kiri. Pemeriksaan lampu celah pada mata kanan memperlihatkan kondisi palpebra 

dalam batas normal. Pada konjungtiva tampak pterygium dan pada kornea tampak 

pterygium head serta arkus senilis. Kamera okuli anterior (COA) didapatkan Van 

Herick grade III, tanpa terdapat flare dan sel. Pupil tampak mid dilatasi dengan 

ukuran pupil kecil 4 mm dan pupil lebar 7 mm disertai refleks cahaya direk dan 
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indirek yang menurun dan relative afferent pupillary defect (RAPD) sulit dinilai. Iris 

dalam batas normal dan lensa afakia. Segmen anterior mata kiri menunjukkan pada 

kornea tampak pterygium head, pupil bulat dengan diameter pupil kecil 2 mm dan 

pupil lebar 7 mm, refleks cahaya direk dan indirek baik dengan reverse RAPD 

negatif, lensa relative jernih dan pemeriksaan lain dalam batas normal. 

Pemeriksaan segmen posterior pada mata kanan menunjukkan adanya lensa 

in toto pada vitreous anterior, sedangkan pada mata kiri menunjukkan papil bulat 

batas tegas dengan retina datar. Hasil ultrasonografi tampak adanya lensa pada 

bagian retina. Pasien didiagnosis dengan afakia OD et causa drop lensa et causa 

trauma + pterygium grade II ODS. Pasien selanjutnya dilakukan tindakan 

vitrektomi pars plana + ekstraksi massa lensa + implantasi LIO sekunder iris claw 

retropupil OD dalam bius sedasi pada tanggal 23 Desember 2020. Tindakan 

dilakukan bersama dengan unit vitreoretina. 

 

Pemeriksaan satu hari setelah operasi (POD 1) pada mata kanan dan kiri 

menunjukkan visus masing-masing 0.05 pinhole tetap dan 0.8 pinhole 1.0 dengan 

tekanan intraokular dengan tonometri non kontak masing-masing 12 dan 16 mmHg. 

Pemeriksaan lampu celah pada mata kanan memperlihatkan kondisi palpebra dalam 

batas normal. Pada konjungtiva tampak pendarahan subkonjungtiva, tampak 

adanya satu jahitan pada bagian superior, dan pterygium. Pada kornea tampak 

edema, lipat descemet, pterygium head serta arkus senilis. COA didapatkan Van 

A  B 

Gambar 2.1 Foto klinis Tn. H/52 tahun pada tanggal 23 Maret 2021  
        (A) Mata kanan post operasi 3 bulan. (B) Mata kiri dengan pterygium 

         Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 
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Herick grade III, flare dan sel +2/+2. Pupil tampak bulat, pada iris tampak adanya 

atrofi dan enklavasi jam 3 serta 9, serta tampak adanya lensa pada bilik mata 

belakang. Pemeriksaan mata kiri sama dengan sebelumnya. Pasien diberikan obat 

ciprofloxacin 500 mg per oral dua kali per hari, tetes mata levofloxacin, dan 

prednisolon asetat masing-masing enam kali per hari pada mata kanan. Pasien 

kemudian diperbolehkan rawat jalan dan kontrol satu minggu, satu bulan, dan dua 

bulan. 

Pemeriksaan satu minggu setelah operasi. Pada mata kanan dan kiri 

menunjukkan visus masing-masing 0.63 pinhole 0.8 dan 0.7 pinhole 1.0 dengan 

tekanan intraokular dengan tonometri non kontak masing-masing 9 dan 14 mmHg. 

Pemeriksaan lampu celah pada mata kanan pada konjungtiva tampak jahitan intak 

dan tunnel kedap. COA didapatkan Van Herick grade III, flare dan sel +1/+1. 

Palpebra, kornea, iris, pupil sama dengan pemeriksaan sebelumya. Pemeriksaan 

mata kiri sama dengan sebelumnya. Obat pasca operasi dilanjutkan, pasien diminta 

kontrol satu bulan dan dua bulan. 

 

Satu bulan pasca operasi pasien datang untuk kontrol. Pada mata kanan dan 

kiri menunjukkan visus masing-masing 0.6 pinhole 0.8 dan 0.8 pinhole 1.0 dengan 

tekanan intraokular mata kanan dan kiri masing-masing 14 dan 13 mmHg. 

A  C   B 

Gambar 2.2 OCT Makula Tn. H/52 tahun. (A) OCT makula pre operasi  (B) OCT makula 2 bulan  
        post operasi tampak adanya rongga sistoid (C) OCT makula 3 bulan post operasi  
        tampak rongga sistoid menipis 

         Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 
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Pemeriksaan segmen anterior mata kanan pada palpebra dan kornea dalam batas 

normal. Pada konjungtiva tampak jahitan intak dan tunnel kedap. COA Van Herick 

grade III, flare dan sel +1/+1, bentuk pupil lonjong. Pada iris tampak adanya atrofi 

tanpa sinekia dengan enklavasi pada jam 3 dan 9. Terapi medikamentosa 

dilanjutkan, kemudian pasien diminta kontrol satu bulan kemudian. 

Dua bulan pasca operasi pasien datang untuk kontrol. Pemeriksaan mata 

kanan dan kiri menunjukkan visus masing-masing 0.63 pinhole 0.8 dan 0.8 pinhole 

1.0 dengan tekanan intraokular masing-masing 16 dan 16 mmHg. Pemeriksaan 

segmen anterior mata kanan pada palpebra dan kornea dalam batas normal. Pada 

konjungtiva jahitan luka operasi intak dan tunnel kedap. COA Van Herick grade III 

dengan flare/sel -/-, bentuk pupil lonjong. Pada iris tampak adanya atrofi tanpa 

sinekia dengan enklavasi pada jam 3 dan 9. Pemeriksaan mata kiri sama dengan 

sebelumnya. Pemeriksaan segmen posterior mata kanan didapatkan foveal refleks 

menurun. Pasien selanjutnya dilakukan pemeriksaan Optical Coherence 

Tomography (OCT) makula dengan hasil terdapat penebalan dan terbentuknya 

rongga sistoid seperti pada gambar 2.2 B. Pasien diberikan tetes mata NSAID 4x1 

tetes mata kanan dan air mata buatan 6x1 tetes mata kanan. Pasien kontrol 1 bulan 

yang akan datang. 

Tiga bulan pasca operasi pasien datang untuk kontrol. Pemeriksaan mata 

kanan dan kiri menunjukkan visus masing-masing 0.63 pinhole 1.0 dan 0.8 pinhole 

1.0 dengan tekanan intraokular masing-masing 16 dan 16 mmHg. Pemeriksaan 

segmen anterior mata kanan pada palpebra dan kornea dalam batas normal. Pada 

konjungtiva jahitan luka operasi intak dan tunnel kedap. COA Van Herick grade III 

dengan flare/sel -/-, bentuk pupil lonjong tanpa sinekia dengan enklavasi 3 dan 9 

seperti pada gambar 2.1. Pemeriksaan mata kiri sama dengan sebelumnya. Pasien 

dilakukan pemeriksaan OCT makula dan didapatkan penipisan lapisan makula dan 

berkurangnya rongga sistoid seperti pada gambar 2.2 C. 
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Kasus 2 

Ny. D berusia 70 tahun datang ke Poliklinik KBR PMN RS Mata Cicendo 

pada tanggal 16 Maret 2021 dengan keluhan mata kanan buram sejak satu setengah 

bulan sebelum masuk rumah sakit. Keluhan pada mata kiri tidak ada. Riwayat 

operasi katarak sebelumnya pada mata kanan satu setengah bulan yang lalu dan mata 

kiri dua setengah bulan yang lalu. Riwayat penggunaan kacamata tidak ada. 

Riwayat hipertensi (+), diabetes melitus dan penyakit sistemik lain disangkal. 

 

Pemeriksaan oftalmologis memberikan hasil visus mata kanan 1/60 pinhole 

tetap dan mata kiri 0.3 pinhole 0.5. Ukuran refraktometer mata kanan no target dan mata 

kiri S -0.25 Cyl -2.50 X 77o dengan best corrected visual acuity (BCVA) mata kanan tidak dapat 

dinilai dan mata kiri 0.63.  Posisi bola mata orthotropia dan gerak kedua bola mata baik 

ke segala arah. Tekanan intraokular dengan tonometri non kontak pada mata kanan 

dan kiri masing-masing menunjukkan hasil 9 mmHg dan 8 mmHg. Pemeriksaan 

A B 

C D 

Gambar 2.3 Foto klinis Ny. D/70 tahun. (A) Pre operasi mata kanan  
       (B) 1 hari pasca operasi mata kanan  (C) 1 bulan pasca  
       operasi mata kanan (D) Pre operasi mata kiri 
        Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 
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lampu celah pada mata kanan dan kiri memperlihatkan kondisi palpebra tampak 

dermatokalasis. Pada konjungtiva mata kanan dan kiri tampak tunnel yang kedap, 

dan jahitan intak dua buah. Pemeriksaan mata kanan pada COA didapatkan Van 

Herick grade III, terdapat flare dan sel +-/+- dan koagulum. Pupil tampak lonjong, 

refleks cahaya direk dan indirek yang menurun dan RAPD sulit dinilai. Iris dalam 

batas normal dan lensa afakia seperti pada gambar 2.3A. Pada pemeriksaan segmen 

anterior mata kiri pupil bulat lonjong, refleks cahaya direk dan indirek menurun 

dengan RAPD sulit dinilai. COA didapatkan Van Herick grade III, f/s -/-, tampak 

vitreus, anterior chamber LIO. Segmen posterior mata kanan dan kiri dalam batas 

normal. 

Pasien didiagnosis dengan afakia OD + pseudofakia OS + dermatokalasis 

ODS. Pasien selanjutnya dilakukan observasi, diberikan tetes mata prednisolon 

asetat satu kali per hari pada mata kanan, air mata buatan empat kali mata kanan. 

Pasien direncanakan operasi LIO sekunder iris claw retropupil mata kanan pada 12 

minggu pasca operasi. 

 

Satu bulan kemudian 19 April 2021 pasien kontrol kembali. Pemeriksaan 

mata kanan dan kiri menunjukkan visus masing-masing 1/60 dan 0.3 dengan 

A B 

Gambar 2.4 OCT makula Ny. D/70 tahun. (A) Pre operasi tampang adanya  
        rongga sistoid (B) Post operasi 1 bulan tidak tampak rongga sistoid 
         Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 
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tekanan intraokular masing-masing 12 dan 11 mmHg. Pemeriksaan segmen anterior 

COA dengan Van Herick grade III dengan flare/sel+-/+-. Pemeriksaan lain sama 

dengan kontrol sebelumnya. Pemeriksaan mata kiri sama dengan sebelumnya. 

Terapi medikamentosa dilanjutkan dan tindakan ditunda hingga inflamasi mereda, 

kemudian pasien diminta kontrol dua minggu kemudian. 

Tanggal 20 Mei 2021 pasien kontrol kembali. Pemeriksaan mata kanan dan 

kiri menunjukkan visus masing-masing 1/60 dan 0.3 dengan tekanan intraokular 

masing-masing 12 dan 14 mmHg. Pemeriksaan segmen anterior COA dengan Van 

Herick grade III dengan flare/sel-/-. Pemeriksaan lain sama dengan kontrol 

sebelumnya. Dilakukan OCT makula untuk mengevaluasi kondisi makula pasca 

operasi katarak sebelumnya dan didapatkan terdapat penebalan dan terbentuknya 

rongga sistoid pada mata kanan seperti pada gambar 2.4 A. Pasien di diagnosis 

dengan afakia OD + pseudofakia OS + dermatokalasis ODS + CME OD. Pasien 

direncanakan operasi implantasi LIO sekunder iris claw retropupil + injeksi 

intravitreal triamsinolon asetonid OD (dengan bius sedasi). Tindakan dilakukan 

bersama dengan unit vitreoretina. 

Satu hari pasca operasi tanggal 21 Mei 2021 pasien datang untuk kontrol. 

Pemeriksaan mata kanan dan kiri menunjukkan visus masing-masing 0.15 dan 0.3 

dengan tekanan intraokular masing-masing 15 dan 10 mmHg. Pemeriksaan segmen 

anterior mata kanan pada palpebra tampak dermatokalasis, tunnel kedap, jahitan 

intak satu buah. Konjungtiva tampak injeksi siliar dan pendarahan subkonjungtiva. 

Kornea tampak edema dan striae minimal. COA Van Herick grade III dengan 

flare/sel -/-, tampak adanya triamsinolon asetonid seperti pada gambar 2.3B, bentuk 

pupil lonjong tanpa sinekia dengan iris tampak enklavasi jam 3 dan 9. Lensa tampak 

iris claw retropupil. Terapi medikamentosa tetes mata levofloxacin enam kali per 

hari dan prednisolon asetat lima kali per hari (tapering off) pada mata kanan. 

Kemudian pasien diminta kontrol satu minggu kemudian. 

Satu minggu pasca operasi tanggal 25 Mei 2021 pasien datang untuk 

kontrol. Pemeriksaan mata kanan dan kiri menunjukkan visus masing-masing 0.15 

dan 0.3 dengan tekanan intraokular masing-masing 17 dan 8 mmHg. Pemeriksaan 

segmen anterior mata kanan pada palpebra tampak dermatokalasis, tunnel kedap, 



 
   
  9 
 

jahitan intak satu buah. Kornea tampak edema dan striae minimal. Kedalaman bilik 

mata depan Van Herick grade III dengan flare/sel -/-, bentuk pupil lonjong tanpa 

sinekia dengan iris tampak enklavasi jam 3 dan 9. Lensa tampak iris claw 

retropupil. Terapi medikamentosa tetes mata levofloxacin enam kali per hari dan 

prednisolon asetat lima kali per hari (tapering off) pada mata kanan. Kemudian 

pasien diminta kontrol satu bulan kemudian. 

Satu satu bulan pasca operasi pasien datang untuk kontrol. Pemeriksaan 

mata kanan dan kiri menunjukkan visus masing-masing 0.4 dan 0.4 dengan tekanan 

intraokular masing-masing 12 dan 9 mmHg. BVCA dengan koreksi mata kanan 

sph-0.75 cyl-0.75 X 90o = 0.63 dan mata kiri cyl -2.00 X 75o = 0.8. Pemeriksaan 

segmen anterior mata kanan pada palpebra tampak dermatokalasis. Pemeriksaan 

konjungtiva, dan kornea dalam batas normal. COA Van Herick grade III dengan 

flare/sel -/-, bentuk pupil lonjong tanpa sinekia dengan iris tampak enklavasi jam 3 

dan 9. Lensa tampak iris claw retropupil. Terapi medikamentosa tetes mata 

prednisolon asetat satu kali per hari dan tetes mata air mata buatan enam kali per 

hari pada mata kanan. Pasien dilakukan pemeriksaan OCT makula dan didapatkan 

penipisan lapisan makula dan rongga sistoid berkurang seperti pada gambar 2.4B. 

 

III. DISKUSI 

Secara definisi CME merupakan kondisi dimana terjadinya penebalan dari 

makula yang diakibatkan karena kerusakan sawar darah-retina. Kondisi ini 

menyebabkan adanya akumulasi cairan pada rongga intraseluler retina, khususnya 

pada lapisan pleksiformis luar. Manifestasi klinis yang terjadi adalah penurunan 

tajam penglihatan. Faktor risiko terjadinya PCME antara lain diabetes melitus, 

penggunaan obat (epinefrin topikal / E2-prostaglandin / asam nikotin dan niasin), 

pars planitis, retinitis pigmentosa, sumbatan vena retina sebelumnya, retinopati 

diabetik, dan pasca operasi. Terjadinya CME pasca operasi dapat diakibatkan oleh 

beberapa hal antara lain ruptur kapsul posterior, hilangnya vitreus, prolaps iris, 

waktu operasi yang lama, letak LIO yang tidak sesuai, sisa fragmen lensa, inflamasi 

pasca operasi yang tidak dapat di kontrol, dan hipotonus yang berkepanjangan. 
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Risiko terjadinya PCME dapat diturunkan dengan penggunaan obat topikal 

kortikosteroid dan/atau NSAID. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa 

penggunaan NSAID secara tunggal atau dikombinasikan dengan kortikosteroid 

dapat menurunkan angka kejadian PCME setelah tiga bulan pasca operasi namun 

masih tidak ada bukti NSAID memiliki efek jangka panjang pada tajam 

penglihatan. Angka kejadian PCME berdasarkan angiografi dapat terjadi setelah 

tindakan ICCE dan ECCE dengan masing-masing presentase 40-70% dan 1-19%. 

Penelitian lain menyebutkan PCME dapat terjadi sebesar 41% setelah tindakan 

fakoemulsifikasi. Pada kasus 1 pasien tidak memiliki riwayat penyakit sistemik dan 

2 memiliki riwayat hipertensi. Penggunaan obat rutin atau kondisi patologis segmen 

posterior tidak ada, namun keduanya memiliki riwayat operasi. Kasus 1 pasien 

tidak diberikan obat tetes mata NSAID atau kombinasi NSAID sedangkan pada 

kasus 2 tidak ada keterangan pada operasi sebelumnya mengenai pre medikasi 

NSAID sehingga pasien memiliki risiko terjadinya PCME.1,2,5 

Secara teori PCME dibagi menjadi secara klinis dan subklinis. Berdasarkan 

Desphande AC dkk, PCME klinis ditandai dengan menurunnya tajam penglihatan 

hingga kurang dari sama dengan 0.5 (Snellen chart) dan penurunan sensitivitas 

kontras. Pada CME subklinis yaitu tanpa adanya manifestasi klinis dan tajam 

penglihatan lebih dari sama dengan 0.5 (Snellen chart) serta tampak adanya rongga 

kistik pada pemeriksaan OCT. Pada kasus 1 termasuk dalam CME subklinis karena 

pada pemeriksaan tajam penglihatan didapatkan 0.63 pinhole 0.8 namun pada 

pemeriksaan OCT makula tampak adanya rongga sistoid. Sedangkan pada kasus 2 

termasuk dalam CME klinis karena tajam penglihatan 1/60 pinhole tetap dan pada 

pemeriksaan OCT makula tampak adanya rongga sistoid. Pada kedua pasien tidak 

ada keterangan hasil pemeriksaan sensitivitas kontras.1,5,7 

Selain dari pemeriksaan tajam penglihatan, CME dapat dinilai dari 

pemeriksaan penunjang seperti OCT, Color Fundus Photography (CFP), 

Fluorescein Angiography (FA), Autofluorescence (AF), dan Retinal Thickness 

Analyzer (RTA). Pemeriksaan FA dapat menunjukan pola petaloid seperti pada 

gambar 3.1 A. Menurut Wielders dkk pada pemeriksaan OCT dapat dinilai dengan 

bertambahnya 10% ketebalan pada bagian sentral atau lebih dari nilai dasar. Yüksel 
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B dkk menyebutkan penialaian CME pada pemeriksaan OCT adalah ketebalan 

makula sentral >250 μm. Pada pemeriksaan OCT kasus 1 dan 2 menunjukkan 

adanya penebalan makula dan tampak adanya rongga kistik pada fovea.5-7 

PCME pasca operasi katarak dapat terjadi pada 6-10 minggu. Terjadinya 

CME berdasarkan onsetnya yaitu dibagi menjadi akut (kurang dari 4 bulan) dan 

kronis (lebih dari sama dengan 4 bulan). Pada kasus 1 dan 2 termasuk dalam onset 

akut karena terjadi masing-masing 2 dan 1.5 bulan pasca operasi katarak.1,5,9 

 

Patogenesis terjadinya Irvine-Gas syndrome masih belum jelas hingga saat 

ini, namun beberapa literatur menyebutkan bahwa kondisi ini terjadi karena adanya 

pelepasan media inflamasi oleh manipulasi yang dilakukan intra operasi. Media 

inflamasi yang berdifusi dengan viterus dan retina akan menyebabkan vasodilatasi 

lokal dan rusaknya sawar darah-retina. Oleh sebab itu, pengobatan yang dapat 

diberikan adalah obat anti inflamasi. Beberapa contoh obat anti-inflamasi antara 

lain topikal NSAID (Non Steroid Anti-inflammatory Drugs), topikal kortikosteroid, 

ketorolac tromethamine, dan anti-Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF). 

Tindakan operasi juga dapat dilakukan pada kasus PCME kronis atau jika dengan 

pemberian medikamentosa dianggap gagal. Tindakan yang dapat dilakukan antara 

lain laser vitreolisis Nd:YAG atau vitrektomi yang bertujuan untuk melepaskan 

tarikan vitreus atau deformitas iris yang dihasilkan pasca operasi. Pada kasus 1 

Gambar 3.1 Cystoid Macular Edema. (A) FA dengan tampilan pola petaloid pada makula.  
        (B) Spectral-domain Optical Coherence Tomography (SD-OCT) menampilkan  
         penebalan retina dengan area kistik pada lapisan inner nuclear dan outer plexiform. 

          Dikutip dari : Jick SL, Beardsley TL, dkk 
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pasien diberikan obat topikal NSAID (Nepafenac 0.1%) dan pada kasus 2 pasien 

diberikan injeksi intrevitreal triamsinolon asetonid 4 mg.1,2,5-7 

Menurut Yüksel B dkk disebutkan bahwa pemberian obat tetes mata NSAID 

cukup efektif untuk terapi PCME baik diberikan sendiri atau kombinasi dengan 

steroid dan/atau anti-VEGF. Pemberian tetes mata NSAID dapat menurunkan 

produksi mRNA VEGF sehingga dapat mengurangi edema makula. Penelitian lain 

oleh Modi SS dkk menyebutkan penggunaan nepafenac 0.3% satu kali sehari sama 

efektifnya dengan penggunaan nepafenac 0.1% tiga kali sehari. Nepafenac 

disebutkan dapat mencegah CME, mengobati nyeri pada mata, dan inflamasi.6,8 

Pada penelitian Warren dkk yang membandingkan beberapa topikal NSAID 

(bromfenac 0.09%, nepafenac 0.1%, diclofenac 0.1%, and ketorolac 0.4%). 

Penggunaan nepafenac dan bromfenac setelah masing-masing 12 dan 16 minggu 

tampak penurunan ketebalan makula. Penelitian lain menyebutkan efek topikal 

nepafenac dapat menurunkan ketebalan makula satu bulan sejak pertama kali 

digunakan. Pada kasus nomor 1 menggunakan tetes mata nepafenac 0.1% tiga kali 

sehari sejak pasien di diagnosis CME pada mata kanan. Satu bulan setelah pasien 

menggunakan nepafenac 0.1% tajam penglihatan dan pemeriksaan OCT makula 

dilakukan. Tajam penglihatan meningkat dari 0.63 pinhole 0.7 menjadi 0.8 pinhole 

1.0 sedangkan pada pemeriksaan OCT makula tampak penurunan ketebalan makula 

dan hilangnya rongga sistoid.5,6,9 

Jika pemberian obat topikal dinilai gagal, maka dapat dilakukan injeksi 

steroid subtenon atau intravitreal kortikosteroid yang dinilai efektif mengurangi 

PCME. Pada kasus yang sulit diatasi dapat diberikan anti-VEGF. Pemberian injeksi 

triamsinolon asetonid (4 mg/0.1mL) dapat digunakan untuk menanggulangi PCME, 

namun efek samping yang dapat terjadi antara lain peningkatan tekanan intraokular 

secara akut dan risiko endoftalmitis. Penelitian lain oleh Jonas JB dkk menyebutkan 

bahwa injeksi intravitreal triamsinolon asetonid juga dapat digunakan sebagai 

terapi PCME pasca operasi katarak. Pada penelitian ini triamsinolon asetonid 

diberikan dengan dosis 25 mg, dimana dosis yang biasa digunakan adalah range 1-

8 mg. Hal ini dikatakan bahwa dengan dosis 25 mg yang diberikan pada 350 pasien 

pada penelitian ini tidak menimbulkan efek samping khusus. Pada kasus 2 pasien 
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diberikan injeksi intravitreal triamsinolon asetonid 4mg/0/1mL. Pada kontrol satu 

hari, satu minggu, dan satu bulan tidak tampak adanya peningkatan TIO dan tanda-

tanda endoftalmitis.3,4,6,10 

Hal utama yang penting untuk pengobatan PCME yang optimal yaitu 

identifikasi pasien. Meskipun penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa 

P C ME dapat kembali normal dalam 3-12 bulan namun persentasi ini di dapatkan 

dari penelitian pada tahun 1988. Seiring berjalannya waktu, insiden komplikasi 

pasca operasi menurun secara signifikan sehingga angka kejadian PCME harus 

diperbarui. Pentingnya penelitian mengenai PCME yaitu untuk mengoptimalkan 

pengobatan pasien agar mencegah terjadinya kerusakan retina secara permanen, 

meningkatkan tajam penglihatan pasca operasi katarak dan menjaga efek samping 

pengobatan seminimal mungkin.1,2,6,11 

 

IV. SIMPULAN 

PCME merupakan komplikasi yang cukup sering terjadi pada pasien pasca 

operasi katarak. Diagnosis dapat didasari dengan tajam penglihatan yang tidak 

maksimal setelah 2-3 bulan pasca operasi. 

Manajemen pada kasus PCME terdiri dari terapi medikamentosa atau 

tindakan operasi. Topikal NSAID dan injeksi intravitreal triamsinolon asetonid 

dapat menjadi pilihan terapi PCME. Tujuan utama pemberian terapi ini adalah 

untuk memaksimalkan tajam penglihatan setelah dilakukan operasi katarak. Untuk 

pemilihan terapi yang tepat harus disesuaikan dengan kondisi pasien sehingga tidak 

dapat disamaratakan.  
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