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Two Step Surgery pada Katarak Traumatika Anak dengan Open Globe Injury 
 
ABSTRACT 
Introduction:  
Ocular injury is the leading cause of visual impairment and is responsible for almost 12-
46% cases of unilateral cataract in children. Timely management of the injury and the 
resulting cataract is crucial in children to prevent vision loss and amblyopia. Traumatic 
cataract surgery is performed either as an early procedure in association with the repair 
of laceration in open globe injury or as a late procedure in a quiet eye. 
Purpose: to report two step surgery in pediatric traumatic cataract with open globe injury.  
Case report: Eight years old boy with open globe injury and traumatic cataract in right 
eye. Initial visual acuity was 1/300. The patient underwent two step surgery. Cataract 
surgery and IOL placement were performed 2 weeks after globe repair. The 3-piece 
foldable hydrophobic acrylic was implanted in the bag. Visual acuity at 1 week after 
cataract surgery was 0.2. 
Conclusion: Two-step surgery has a low complication rate and can result in higher target 
refractive accuracy. The advantages of two step surgery are better globe stability, 
improved surgical viewing, and increased biometry accuracy. 
Keywords: pediatric traumatic  cataract, open globe injury 
 
I PENDAHULUAN 

   Trauma okular merupakan salah satu penyebab kebutaan monokular yang 

didapat pada anak dengan insidensi sekitar 20-50%. Manifestasi trauma okular 

dapat berupa open  globe injury ataupun closed globe injury. Open globe injury 

didefinisikan sebagai laserasi full thickness pada kornea, sklera atau keduanya. Hal 

ini dapat menyebabkan kerusakan pada struktur bola mata, menyebabkan 

penurunan tajam penglihatan hingga kebutaan. Faktor utama yang mempengaruhi 

prognosis visual pada open globe injury yaitu tajam penglihatan awal, mekanisme 

kerusakan, cedera kornea sentral, katarak traumatika, ablasio retina, dan 

endoftalmitis pasca trauma.1,2  

     Katarak traumatika merupakan penyebab signifikan kebutaan yang dapat 

dicegah pada anak, yaitu sekitar 12%-46% dari seluruh kasus katarak pada anak. 

Adanya resiko ambliopia dan kondisi mata anak yang masih berkembang 

menjadikan tatalaksana katarak traumatika menjadi tantangan tersendiri. Pemilihan 

waktu operasi katarak traumatika dapat dilakukan bersamaan dengan operasi 

perbaikan laserasi open globe injury (one step surgery) atau menunggu hingga 

peradangan mereda (second step surgery). Pemilihan waktu operasi, baik one step 

surgery maupun two step surgery didasarkan pada jenis trauma, tingkat keparahan 

trauma serta ada tidaknya trauma okular penyerta.3,4,5,6  



 

 

2 

 

     Katarak traumatika dapat memberikan prognosis visual yang baik dengan 

operasi dan rehabilitasi visual yang optimal. Implantasi lensa intraokular (IOL), 

sampai saat ini masih direkomendasikan untuk rehabilitasi visual setelah operasi 

katarak traumatika pada anak. Namun kesulitan dalam mendapatkan biometri yang 

akurat dan pemilihan waktu optimal untuk implantasi IOL menjadikan tantangan 

tersendiri dalam penanganan katarak traumatika pada anak.1,7 

     Pada laporan kasus ini bertujuan untuk memaparkan two step surgery pada 

katarak traumatika anak yang disertai dengan open globe injury.   

 

II LAPORAN KASUS 

     Pasien anak laki-laki usia 8 tahun datang ke IGD Pusat Mata Nasional (PMN) 

Rumah Sakit Mata Cicendo pada tanggal 22 November 2021 dengan keluhan mata 

kanan terkena lemparan batu sebesar 2 cm saat sedang bermain 3 hari SMRS, dari 

jarak +-2 meter dari arah atas. Keluhan nyeri (+) dan buram mendadak (+). Tidak 

didapatkan riwayat pingsan, sakit kepala, mual, maupun muntah. Riwayat 

penggunaan kacamata sebelumnya disangkal. Riwayat lahir cukup bulan, melalui 

persalinan normal, berat badan lahir 3000 gr serta riwayat imunisasi dasar lengkap.          

     Pada pemeriksaan fisik umum didapatkan keadaan umum sedang, kesadaran 

kompos mentis, tekanan darah 106/62 mmHg, nadi 112x/menit, pernapasan 

16x/menit, dan suhu 36.5°C. Pediatric Ocular Trauma Score (POTS)  didapatkan 

RAW point 50. Pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus mata kanan (VOD) 

1/300 visus mata kiri (VOS) 1.0. Gerakan kedua bola mata baik ke segala arah, 

dengan posisi bola mata  sulit dinilai. Tekanan intraokular (TIO) dengan tonometri 

non kontak didapatkan tekanan intraokular mata kanan tidak dapat diukur, 

sedangkan mata kiri 15 mmHg. TIO palpasi mata kanan N. Pemeriksaan segmen 

anterior mata kanan didapatkan palpebra blefarospame, injeksi siliar pada 

konjungtiva bulbi, vulnus laserasi kornea terepitelisasi dengan ukuran 5x1 mm, 

letak parasentral, Seidel test negatif, edema(+), bilik mata depan Van Herick (VH) 

gr. II, flare/cell +2/+2, massa lensa (+), pupil lonjong, iris tertarik ke bibir luka 

diarah jam 1, mid dilatasi, refleks cahaya ↓/↓, reverse RAPD negatif, lensa keruh 

dengan ruptur kapsul anterior di jam 10-12. Segmen anterior mata kiri dalam batas 
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normal. Pemeriksaan segmen posterior mata kanan (OD) didapatkan media keruh. 

Pasien dilakukan ultrasonography (USG) OD dengan hasil segmen posterior dalam 

batas normal, tidak ditemukan adanya benda asing didalam mata. Segmen posterior 

mata kiri dalam batas normal. Pasien juga dilakukan pemeriksaan radiologi. Hasil 

rontgen Scheidel didapatkan dalam batas normal, tidak ditemukan adanya fraktur 

maupun benda asing. Pasien didiagnosis dengan  Open Globe Injury Type B grade 

D pupil (-) Zona I (Vulnus Laceratum kornea terepitelisasi OD) dengan Katarak 

traumatika OD. Pasien direncanakan untuk dilakukan tindakan explore + apus tepi 

luka + hecting primer kornea OD dalam narkose umum. 

    
Gambar 2.1  Vulnus laceratum kornea dengan ukuran 5x1 mm, letak parasentral. Lensa     

keruh dan tampak adanya ruptur kapsul anterior. 
                         Dikutip dari RS Mata Cicendo 
 

    
Gambar 2.2 Rongten Scheidel dengan hasil dalam batas normal 

                                          Dikutip dari RS Mata Cicendo 
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Gambar 2.3 USG OD dengan hasil segmen posterior dalam batas normal  

                                   Dikutip dari RS Mata Cicendo 
 
     Pada eksplorasi luka kornea, didapatkan luka full thickness,  iris tertarik ke arah 

bibir luka. Kemudian dilakukan apus tepi luka, selanjutnya iris direposisi melalui 

side port dengan menggunakan spatula iris. Setelah itu dilakukan penjahitan kornea 

dengan benang nylon 10.0 sebanyak 6 jahitan secara interrupted. Pada pemeriksaan 

intraoperasi, didapatkan lensa keruh, tampak adanya ruptur kapsul anterior  dan 

terdapat massa lensa di bilik mata depan. Pada pasien dilakukan  washout massa 

lensa di bilik mata depan dan pemberian udara untuk membentuk bilik mata depan. 

Setelah itu pasien dilakukan pemasangan bandage contact lens (BCL). Pasien 

diberikan terapi pascaoperasi levofloksasin tetes mata 8x1gtt OD, homatropine 2% 

3x1gtt OD, Prednisolon asetat tetes mata 8x1 gtt OD 

     Pada pemeriksaan 1 hari pasca operasi, didapatkan VOD 1/60, TIO mata kanan 

17 mmHg, kornea didapatkan edema, hecting kornea intak, terpasang Bandage 

Contact Lens (BCL), bilik mata depan VH gr III, f/s +2/+2 dengan udara minimal 

di superior, lensa keruh dengan ruptur kapsul anterior. Terapi pascaoperasi 

dilanjutkan.  

 
Gambar 2.3 Foto Anterior Mata Kanan, 1 hari Pasca Operasi Hecting Primer Kornea   

                         Dikutip dari RS Mata Cicendo. 
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     Pada pemeriksaan 1 minggu pasca operasi, didapatkan VOD 1/300 dan VOS 

1.0, TIO palpasi ODS normal. Pemeriksaan segmen anterior OD didapatkan edema 

kornea dengan hechting intak, VH gr. III, f/s +1/+1, terdapat massa lensa di bilik 

mata depan touch endotel, pupil bulat, lensa keruh. Pemeriksaan segmen anterior 

dan posterior OS dalam batas normal. Terapi pada pasien masih dilanjutkan dengan 

tappering off prednisolon asetat tetes mata menjadi 6x1 gtt OD, levofloksasin tetes 

mata 8x1gtt OD, homatropine 2% 3x1gtt OD dan dilakukan pelepasan BCL. 

Kemudian pasien dijadwalkan untuk dilakukan tindakan ekstraksi massa lensa OD. 

       

       
Gambar 2.4 Langkah-langkah tindakan operasi aspirasi irigasi + implantasi LIO 
                     A.Insisi Kornea. B.Identifikasi kapsul anterior lensa. C.AI massa lensa. 
                     D Insisi side port. E.Pengguntingan kapsul anterior yang fibrotik.  
                     F.Pemasangan IOL. G.Hecting kornea. H. Injeksi garamycin-dexamethasone. 
                     Dikutip dari RS Mata Cicendo. 
 
     Pasien dijadwalkan untuk operasi kedua 2 minggu pasca operasi pertama. 

Pemeriksaan biometri dan keratometri dilakukan saat persiapan operasi, dan 

didapatkan panjang aksial mata kanan 21.82 mm, dengan K1 44.88 D x 177, K2 

45.54 D x 87; pada mata kiri didapatkan panjang aksial 21,86 mm dengan K1 44.84 

D x 177 , K2 45.54 D x 87, diameter kornea 12 mm, target refraksi yang diinginkan 

adalah  plano dan LIO yang digunakan adalah power +24.5 D. Prosedur operasi 

dengan langkah-langkah seperti pada gambar 2.4, dimulai dengan melakukan insisi 

pada kornea di superior arah jam 12. Dilakukan identifikasi kapsul anterior lensa, 

didapatkan robekan kapsul anterior berbentuk oval yang cukup luas dan didapatkan 

fibrotik kapsul anterior di superior. Dilakukan aspirasi irigasi (AI) massa lensa 

dengan canule simcoe. Dilakukan pengguntingan kapsul anterior yang fibrotik. 

Lensa intraokular (LIO) three-piece foldable hydrophobic arcylic dengan panjang 

12,5 mm, dan diameter optik 6 mm dipasang di in the bag. Pada pasien dipasang 

H G F E 
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lensa dengan ukuran +25.0 D dengan target refraksi -0.49, hal ini disebabkan tidak 

tersedianya lensa ukuran +24.5 D. Luka insisi dijahit dengan benang nylon 10.0. 

Injeksi garamycin-dexamethasone diberikan pada konjungtiva bulbi. 

     Pada pemeriksaan 1 hari pasca operasi kedua didapatkan VOD 0.2 dan VOS 1.0. 

TIO palpasi ODS N, subconjunctival bleeding pada konjungtiva bulbi, jahitan 

kornea intak, VH gr. III, f/s +1/+1, pupil mid dilatasi farmakologis, LIO in the bag. 

Diagnosis pasien adalah Pseudofakia OD post aspirasi-irigasi (AI) massa lensa + 

LIO OD. Pasien diberikan terapi pascaoperasi prednisolon asetat tetes mata 8x1gtt 

OD, levofloksasin tetes mata 6x1gtt OD, homatropin 2% tetes mata 2x1gtt OD, 

cefadroksil sirup forte 2x1 sendok teh per oral, dan parasetamol sirup 3x2 sendok 

the per oral. Pasien disarankan rawat jalan dan kontrol 1 minggu yang akan datang 

ke poli PO & Strabismus RS Mata Cicendo 

     Pada pemeriksaan 1 minggu pasca operasi kedua didapatkan, VOD 0.2 pinhole 

tetap dan VOS 1.0. TIO palpasi ODS N. Pemeriksaan anterior mata kanan 

didapatkan jahitan kornea sebanyak 7 buah intak, VH gr. III, f/s +1/+1, pupil mid 

dilatasi farmakologis, LIO in the bag dan terdapat posterior capsule opacification 

gr I. Segmen posterior mata kanan didapatkan papil bulat batas tegas, cup disc ratio 

0.3-0.4 retina flat. Pemeriksaan refraktometer mata kanan didapatkan no target. 

Refraktometer mata kiri  didapatkan S+0.50 C-0.25x7. Pemeriksaan streak 

retinoskopi mata kanan didapatkan C-2.00x90 (nett). Diagnosa pasien adalah 

Pseudofakia OD. Pasien diberikan terapi prednisolon asetat  tetes mata  tapering off 

6x/4x/3x1gtt OD dan homatropin 2% tetes mata 2x1gtt OD. Pasien disarankan 

kontrol 3 minggu yang akan datang ke poli PO & Strabismus RS Mata Cicendo 

untuk evaluasi ulang PCO, koreksi maksimal dan pemberian resep kacamata. 

 
Gambar 2.5 Foto Anterior Mata Kanan, 1 minggu Pasca Operasi AI + LIO OD 

                              Dikutip dari RS Mata Cicendo 
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III DISKUSI 
     Trauma okular merupakan penyebab utama kehilangan penglihatan dan 

kebutaan. Sebagian besar (20-50%) dari semua trauma okular terjadi pada anak-

anak. Katarak traumatika sering terjadi pada anak-anak dengan usia rata-rata sekitar 

6-11 tahun, dengan predominan laki-laki. Hal ini disebabkan karena pada anak laki-

laki lebih sering beraktivitas diluar ruangan. Jenis trauma okular dapat berupa 

penetrasi atau non-penetrasi. Trauma penetrasi menyumbang sekitar 75% kasus. 

Benda-benda yang sering terlibat terkait dengan cedera mata pada anak-anak adalah 

tongkat kayu, pensil, logam tajam, gunting, batu, bola, petasan, mainan, busur dan 

anak panah. Pada kasus ini, katarak traumatika terjadi pada anak laki-laki berusia 8 

tahun. Mata kanan pasien terkena lemparan batu saat bermain dan terdapat laserasi 

pada kornea.3,5,8 

     Katarak traumatika dapat terjadi immediate, early atau late setelah trauma. Baik 

open globe injury maupun closed globe injury dapat menyebabkan katarak 

traumatika.  Mekanisme, cedera terkait dan morfologi katarak dapat bervariasi 

tergantung pada jenis cedera. Pada closed globe injury, kombinasi mekanisme 

coup, countercoup dan perluasan ekuator bola mata setelah trauma tumpul 

bertanggung jawab untuk pembentukan katarak traumatika. Perluasan ekuator mata 

dapat merusak kompleks lensa-zonula yang mengakibatkan berbagai tingkat 

dialisis zonula dan subluksasi lensa. Kekeruhan lensa dapat terjadi sebagian 

maupun total. Progresi dari kekeruhan lensa sebagian menjadi seluruhnya dapat 

terjadi dalam beberapa jam, bulan atau tahun, namun pada anak terjadi lebih cepat. 

Pada open globe injury,cedera tembus secara langsung dapat mengenai lensa, baik 

masuk melalui kornea maupun sklera, menyebabkan kekeruhan lensa pada lokasi 

trauma. Apabila cedera tembus kecil, katarak dapat tetap terlokalisir, terutama jika 

luka masuk tertutup oleh agen penyebab trauma, namun jika cedera tembus cukup 

besar, seluruh lensa dengan cepat menjadi keruh karena menyerap cairan dari 

humor aquos atau vitreous. Berbagai komponen kompleks lensa-zonula juga dapat 

terpengaruh pada trauma tembus. Pada kasus ini, katarak traumatika terjadi akibat 

cedera tembus ke dalam lensa melalui luka di kornea.4,7,6 
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     Evaluasi pasien yang terperinci dan komprehensif adalah salah satu langkah 

terpenting dalam pengelolaan trauma okular. Hal ini mencakup anamnesis 

mengenai mekanisme trauma, pemeriksaan anterior dan posterior mata, serta 

pemeriksaan penunjang. Katarak traumatika dengan open globe injury juga dapat 

disertai dengan laserasi kornea, dislokasi lensa, prolaps uvea, traumatik iris, sinekia 

iris, robekan pada koroid, ablasio retina dan perdarahan retrobulbar. Kapsul anterior 

juga dapat robek dengan pelepasan materi kortikal dari lensa kristalin ke bilik mata 

depan. Computed tomography scanning (CT scan) merupakan pemeriksaan baku 

emas pada kasus trauma. CT scan memungkinkan pemeriksaan tulang orbita dan 

wajah, ruang retrobulbar dan kedua bola mata secara bersamaan, namun jika tidak 

dapat melakukan CT scan, dapat dilakukan pemeriksaan plain x-ray seperti scheidel 

maupun ultrasonografi (USG). Ultrasonografi dapat memberikan gambaran 

segmen posterior mata apabila didapatkan kekeruhan media di anterior, namun 

USG pada kasus open globe injury harus dilakukan secara  hati-hati karena tekanan 

probe pada mata dapat menimbulkan risiko kontaminasi atau extrusion isi bola 

mata. Pada pasien tidak dilakukan pemeriksaan CT scan dikarenakan keterbatasan 

biaya, namun dilakukan pemeriksaan scheidel dan USG. Hasil scheidel dan USG 

menunjukkan dalam batas normal. Kelainan okular yang didapatkan pada kasus ini 

yaitu adanya laserasi kornea, iris yang tertarik ke bibir luka, traumatik iris dan 

robekan pada kapsul anterior lensa, dengan massa lensa di dalam bilik mata depan, 

namun untuk segmen posterior pada kasus ini dalam batas normal.9,10,11 

     Penatalaksaan katarak traumatika yang disertai dengan open globe injury 

tergantung dari sifat dan mekanisme trauma, usia anak serta kelainan okular yang 

menyertai. Katarak traumatika pada pasien dengan kekeruhan perifer yang kecil 

pada lensa dan tidak mengganggu visual aksis tidak harus segera di operasi dan 

dapat diobservasi terlebih dahulu. Ekstraksi katarak pada katarak traumatika dapat 

dilakukan bersamaan dengan operasi penjahitan laserasi pada open globe injury 

(one step surgery) atau dilakukan setelah inflamasi mereda (two step surgery). 

Pertimbangan dilakukannya one step surgery diantaranya yaitu apabila didapatkan 

adanya clean injury tanpa disertai kelainan okular lainnya, terutama pada pasien 

anak, sehingga akan mengurangi penggunaan anestesi umum berulang dan 
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kemungkinan ambliopia.  Two-step surgery dilakukan pada saat inflamasi sudah 

mereda. Memon dkk, menganjurkan prosedur sekunder tanpa adanya katarak 

traumatika yang terfragmentasi atau intumescent, hal ini didasarkan pada adanya 

penilaian perbaikan visual yang lebih baik setelah operasi, perhitungan IOL yang 

lebih akurat dan peradangan pasca operasi yang lebih minimal. Agarwal dkk  juga 

menyebutkan bahwa jika didapatkan kerusakan kornea yang parah dan edema 

kornea lebih baik untuk menunda ekstraksi katarak untuk visualisasi yang lebih 

baik selama operasi katarak. Wilson E, dkk menyatakan operasi katarak tidak perlu 

dilakukan saat operasi tahap pertama bahkan walaupun terjadi robekan kapsul 

anterior lensa. Robekan kapsul anterior dengan materi kortikal lensa di bilik mata 

depan biasanya ditoleransi dengan baik pada anak-anak. Menunda ekstraksi lensa 

akan memberikan waktu pada kornea untuk sembuh, luka kornea lebih stabil dan 

bilik mata depan yang stabil selama ekstraksi katarak.3,9,10,12,13 

     Penyembuhan laserasi kornea dan inflamasi sudah mulai berkurang dalam 3-6 

minggu setelah dilakukannya operasi pertama, sehingga ektraksi katarak dapat 

dilakukan pada periode waktu tersebut. Penelitian yang dilakuan oleh Angela and  

Courtney, menyebutkan bahwa 63,6% responden melakukan ekstraksi katarak 

dalam waktu 1 bulan setelah operasi pertama apabila usia anak berada dalam 

amblyogenic age range (dibawah 7 tahun). Operasi ekstraksi katarak dapat 

dilakukan lebih cepat apabila didapatkan adanya peningkatan tekanan intra okular 

atau adanya material lensa di bilik mata depan yang menyebabkan peradangan. 

Apabila pada operasi pertama didapatkan adanya jahitan pada kornea, jahitan 

kornea dapat dilepas dalam 4-6 minggu bersamaan dengan ekstraksi katarak. 

Jahitan kornea dapat dilepas lebih cepat apabila  jahitan longgar, jahitan 

menyebabkan astigmatisma atau apabila pasien mengeluh mata terasa mengganjal 

(foreign body sensation). Pada pasien dilakukan two step surgery, operasi kedua 

dilakukan 2 minggu setelah operasi pertama, lebih cepat dibandingkan dengan yang 

disebutkan dalam kepustakaan, hal ini dikarenakan pada pasien didapatkan adanya 

material lensa yang menyentuh endotel pada saat kontrol 1 minggu pasca operasi. 

Pada kasus ini tidak dilakukan pengangkatan jahitan kornea karena interval waktu 

operasi pertama dan kedua baru dua minggu.3,8  
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     Tatalaksana katarak traumatika, juga berhubungan dengan implantasi LIO, 

dimana LIO masih merupakan pilihan utama untuk koreksi optik pada anak-anak 

yang menjalani operasi katarak. Penggunaan IOL memberikan aniseikonia minimal 

dan hasil rehabilitasi visual yang lebih baik. Implantasi LIO primer dilakukan pada 

anak dengan usia yang rentan terjadi ambliopia. Perhitungan kekuatan IOL juga 

merupakan tantangan besar dengan kasus trauma ketika mempertimbangkan 

implantasi IOL primer, karena cedera dapat merusak permukaan kornea, membuat 

pemeriksaan biometri tidak akurat. Penelitian Sen, dkk menggunakan nilai 

keratometri dari mata kontralateral pada kasus trauma okular  dan memiliki hasil 

refraksi yang dapat diterima. Penelitian ini dikuatkan oleh penelitian lain yang lebih 

besar yang dilakukan oleh Hu,dkk yang menunjukkan bahwa rerata anisometropia 

refraktif pada anak berusia antara 4 dan 18 tahun umumnya kurang dari 1,00 dioptri. 

Pada kasus ini, hasil biometri dan keratometri kedua mata juga didapatkan tidak 

jauh berbeda, sehingga perhitungan IOL tidak menggunakan mata kontralateral.12,14 

     Jenis LIO yang dipakai akan tergantung dari ada tidaknya capsular support serta 

ada tidaknya kelemahan zonul. Pada kasus katarak traumatika dapat dilakukan 

pemasangan LIO in the bag, atau PCIOL yang ditanamkan sulkus, IOL fiksasi iris 

(IFIOL), IOL ruang anterior (ACIOL), dan (scleral fixation) SFIOL. Penempatan 

IOL ke dalam kantong kapsuler dan sulkus memiliki beberapa keuntungan, karena 

penempatan IOL fisiologisnya paling dekat dengan posisi lensa asli, memberikan 

kestabilan posisi LIO yang baik. Implantasi IOL pada bilik mata depan seringkali 

terbatas karena komplikasi seperti kehilangan endotel kornea yang ireversibel, 

dekompensasi kornea, atrofi iris, erosi sfingter iris, ektopia pupil, dan glaukoma. 

Implantasi SFIOL lebih jarang dilakukan karena membutuhkan pengalaman 

operator dan memiliki resiko komplikasi intra operatif yang besar. Bahan LIO yang 

dapat diimplantasi pada pasien dengan katarak traumatika adalah 

polymethylmetacrylate (PMMA), Acrylic baik hydrophobic maupun hydrophilic, 

atau heparin coated. Pada pasien dibawah usia dua tahun, dipertimbangkan untuk 

dibiarkan afakia terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena refraktif pasien dibawah 

dua tahun belum stabil, pasien selanjutkan dapat diberikan kacamata atau lensa 
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kontak. Pada kasus ini terpasang LIO three-piece foldable hydrophobic acrylic in 

the bag.5,8,11,12 

     Komplikasi pasca operasi katarak diantaranya endoftalmitis, kekeruhan visual 

aksis, LIO capture dan desentrasi LIO serta ambliopia. Kekeruhan visual aksis 

umumnya disebabkan oleh adanya posterior capsular opacification (PCO), namun 

dapat disebabkan juga oleh adanya pembentukan membran sekunder, presipitat 

LIO, pupillary capture, desentrasi atau dislokasi LIO. Posterior capsular 

opacification (PCO) atau visual axis opacification (VAO) cepat terjadi pada anak-

anak pasca trauma. Melakukan capsulorhexis posterior primer (PPC) dengan atau 

tanpa vitrektomi anterior akan menunda pembentukan dan menurunkan VAO. 

Penggunaan LIO akrilik hidrofobik juga menunda VAO secara signifikan. PPC 

dianjurkan pada anak usia dibawah 5 tahun yang tidak kooperatif untuk dilakukan 

laser Nd Yag laser paska operasi. Pada pasien tidak dilakukan PPC, karena usia 

pasien sudah  lebih dari 5 tahun dan sudah cukup kooperatif untuk dilakukan Nd-

Yag laser jika terjadi PCO. Pada kasus ini terjadi PCO 1 minggu setelah operasi 

kedua, saat kontrol berikutnya PCO akan dievaluasi kembali untuk pertimbangan 

Nd-Yag laser saat kontrol 1 bulan.5,7  

     Rehabilitasi visual pasca operasi sangatlah penting. Pada anak-anak, ambliopia 

menjadi perhatian utama setelah cedera bola mata terbuka karena periode 

rehabilitasi visual yang lama atau potensi visual yang buruk. Insidensi ambliopia 

bervariasi antara 6-51%. Faktor-faktor seperti VAO, desentralisasi IOL, kelainan 

refraksi yang tidak terkoreksi, irregular astigmatisme dan kehilangan akomodasi 

berkontribusi pasca operasi untuk terjadinya ambliopia. Kuhn et al telah 

menyebutkan bahwa setiap cedera traumatis pada jaringan okular pada pasien 

dengan katarak traumatika dapat menyebabkan penurunan BCVA (best corrected 

visual acuity) pasca operasi. Penelitian Anne marie,dkk  menyebutkan bahwa 38%  

pasien dengan open globe injury dapat mencapai tajam penglihatan CDVA 20/40. 

Hal serupa juga disebutkan dalam penelitian Brar, dkk.  Faktor lain yang 

mempengaruhi tajam penglihatan pasca operasi pada pasien katarak traumatika 

dengan open globe injury yaitu adanya sikatrik kornea yang menghalangi visual 

aksis, glaukoma dan adanya ablasio retina.9,10,15,16  
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     Prognosis visual pada pasien katarak traumatika anak dapat di prediksi 

menggunakan Pediatric Traumatic Ocular Score (POTS). POTS dirancang oleh 

Acar dkk, POTS merupakan skor yang lebih sensitif dan spesifik serta lebih akurat 

dalam memprediksi potensi pemulihan tajam penglihatan pada anak-anak, 

dibandingkan dengan OTS (Ocular Trauma Score). Penelitian yang dilakukan oleh 

Oiticica, dkk dan Unver YB, dkk menunjukkan bahwa OTS memiliki nilai prediksi 

yang terbatas pada cedera mata anak. Faktor-faktor yang menunjukkan prognosis 

visual yang lebih buruk terdapat pada usia yang lebih muda, ketajaman visual awal 

yang lebih buruk, keterlibatan mata bagian posterior, panjang luka yang lebih 

panjang, ruptur bola mata, keterlibatan lensa, dan endoftalmitis.2,7,11 

     Prognosis quo ad vitam ad bonam, dikarenakan kasus ini tidak mengancam jiwa, 

quo ad functionam pada pasien ini dubia ad bonam. Perhitungan POTS pasien ini 

50 yang berarti mempunyai kemungkinan sebesar 15% untuk mendapatkan visus ≥ 

20/40 dalam 6 bulan pasca trauma.  Setelah dilakukan tindakan aspirasi-irigasi 

massa lensa dan implantasi LIO, visus mata kanan menjadi 0,2, namun masih 

dibutuhkan follow up jangka panjang untuk evaluasi prognosis visual pada pasien. 

Hal-hal yang harus terus dipantau yaitu tajam penglihatan, refraksi subjektif dan 

objektif pada pasien, tekanan bola mata, kemungkinan ambliopia dan ada tidaknya 

kekeruhan visual aksis.8,10  

 

IV SIMPULAN 

     Operasi ekstraksi katarak pada two step surgery dilakukan pada interval 3-6 

minggu pasca operasi perbaikan laserasi kornea. Two step surgery memiliki tingkat 

komplikasi yang rendah dan dapat menghasilkan akurasi refraksi target yang lebih 

tinggi dengan pengukuran LIO yang lebih akurat. Pada kasus ini terdapat kenaikan 

tajam penglihatan dari 1/300 menjadi 0.2. 
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