
PERAN CAPSULAR TENSION RING DALAM PENATALAKSANAAN 

KELEMAHAN ZONULAR PADA OPERASI KATARAK 

 

I. Pendahuluan 

 Kelemahan zonular adalah salah satu penyulit yang cukup sering ditemui saat 

prosedur operasi katarak. Keadaan ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi 

saat operasi, contohnya prolaps vitreus, ruptur kapsul, sisa masa lensa, hingga 

dislokasi lensa intraokular. Angka kejadian dislokasi lensa intraokular disebutkan 

sebesar 0,2%-0,3%. Dislokasi lensa intraokular yang lambat, yaitu yang terjadi 3 

bulan pasca operasi, umumnya disebabkan oleh kelemahan zonular.1–3 

 Penyebab kelemahan zonular bermacam-macam, mulai dari kelainan 

kongenital, trauma, maupun iatrogenik. Tanda-tanda kelemahan zonular ini dapat 

ditemukan saat evaluasi pre operasi, maupun ditemukan durante operasi. 

Penatalaksanaan kelemahan zonular hingga saat ini masih menjadi tantangan di 

kalangan dokter bedah katarak. 3,4 

 Pada awalnya tatalaksananya terbatas pada iridektomi, iridotomi laser, disisis, 

dan ektraksi intrakapsular. Setelah dilakukan ekstraksi intrakapsular, pasien pada 

umumnya dibiarkan afakia dan selanjutnya diberikan kacamata atau lensa kontak. 

Selain itu epikeratomi atau lensa pada bilik mata depan juga dijadikan pilihan 

untuk penatalaksanaan afakia. Hal ini menyebabkan dapat terjadinya rejeksi, 

pelepasan retina, glaukoma, vitreous loss, dan hasil akhir tajam penglihatan yang 

kurang baik.1,3,5 
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 Saat ini penggunaan Capsular Tension Ring (CTR), dipercaya menjadi pilihan 

yang tepat. Alat ini telah mengalami evolusi terus menerus untuk menemui 

berbagai kebutuhan dalam penatalaksanaan kelemahan zonular. Hingga saat ini 

belum ada waktu baku yang disepakati untuk penggunaan CTR. Berbagai tanda-

tanda yang ditemukan saat evaluasi pre dan durante operasi  dapat menjadi 

pertimbangan untuk dilakukan pemasangan CTR.6,7 

 Sari kepustakaan ini akan membahas peran CTR dalam penatalaksanaan 

kelemahan zonula pada prosedur operasi katarak. 

 

II. Anatomi Aparatus Zonular 

 Lensa dapat berada tetap pada posisinya karena penyanggaan aparatus zonular. 

Aparatus zonular adalah suatu kompleks mikrofibril yang  terdiri dari protein 

fibrilin yang tersusun dari jaringan badan siliar hingga permukaan kapsul lensa. 

Serat-serat zonula berasal dari epitel prosesus siliaris yang kemudian masuk ke 

kapsul lensa di sekitar ekuator dan ke lamina basalis epitelium siliaris, seperti 

terlihat pada gambar 2.1. Letak penempelan serat-serat ini adalah 2 mm anterior 

dan 1 mm posterior dari ekuator lensa. 8,9 

 Zonular berfungsi meneruskan suatu daya yang memipihkan lensa agar mata 

dapat fokus ke obyek jauh. Seiring dengan perkembangan lensa, insersi zonular 

bergeser ke anterior. Hal ini membuktikan adanya peningkatan sintesis kapsul di 

ekuator lensa. Pergeseran ini menyebabkan gangguan kemampuan lensa saat 

akomodasi yang kemudian menjadi penyebab presbiopia. Proses komponen fibril 

yang masuk ke lensa, terutama saat dalam tegangan, atau penempelan serat 
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zonular dengan basal lamina sel epitel siliar, di mana sintesisnya dari sel tersebut, 

masih belum diketahui.8,10 

 

 

Gambar 2.1 Susunan serat zonular 
Sumber: Forrester, John V. dkk.8 

 

III. Capsular Tension Ring 

 Penggunaan cincin endokapsular sebenarnya sudah dilaporkan sejak tahun 

1980, di mana penggunaannya ditujukan untuk menurunkan kejadian fibrosis 

kapsul. Pada tahun 1991, ide penggunaan alat cincin endokapsular ini baru mulai 

dipublikasikan untuk stabilisasi kapsul lensa. Tahun 1993, CTR modern yang 

terbuat dari polimetilmetakrilat (PMMA) pertama kali diperkenalkan 

kelebihannya dalam menjaga kestabilan kantong kapsul baik durante operasi 

maupun setelah operasi pada pasien dengan dialisis zonular. Sejak saat itu para 

dokter bedah mulai bergantung pada CTR saat menghadapi pasien-pasien dengan 

zonular yang tidak stabil. Meskipun demikian pada pasien dengan kelemahan 

zonular yang parah atau pasien dengan subluksasi lensa, masih mungkin 
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mengalami dislokasi kantong kapsul, lensa intraokular, atau kompleks CTR di 

kemudian hari. Sehingga para dokter bedah mengembangkan teknik menjahit 

CTR ke sklera untuk mendapatkan dukungan dan sentrasi yang lebih baik.. 7,11 

 

3.1 Deskripsi Capsular Tension Ring 

 Capsular Tension Ring adalah suatu alat berbentuk cincin terbuka dengan 

lubang tumpul pada kedua ujungnya yang terbuat dari bahan PMMA. Cara kerja 

alat ini adalah dengan menyebarkan kekuatan sentrifugal ke arah ekuator kantong 

kapsul, dari ketegangan zonula yang baik ke zonula yang lemah. Dengan 

demikian, CTR menurunkan kejadian fimosis, kekeruhan kapsul posterior, dan 

memperbaiki sentrasi LIO. 5,12 

 

 

Gambar 3.1.1 
Sumber: Riedel, Patrick J. dkk.7 

 

 Efektifitas CTR maksimal apabila diameter CTR lebih besar dari diameter 

kapsul sehingga kedua ujungnya sedikit saling bertemu satu sama lain. Posisi 

CTR yang stabil, aman dan konsisten juga dapat terlihat dari ultrasound 
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biomicroscopy yaitu di antara haptik LIO dan badan siliar tanpa bersentuhan 

dengan iris.7,11 

 Amerika Serikat memiliki dua CTR yang telah diregistrasi oleh Food and Drug 

Administration (FDA) yaitu Morcher GmbH dan Ophtec. Cincin Morcher 

memiliki 3 pilihan ukuran, tipe 14 CTR berdiameter 12.3 mm dan saat 

terkompresi 10 mm, tipe 14 C, berdiameter 13 mm dan saat terkompresi 11 mm, 

dan tipe 14 A berdiameter 14.5 mm dan saat terkompresi 12 mm. Cincin Opthec 

memiliki 2 pilihan ukuran yaitu 12 mm dengan ukuran terkompresi 10 mm dan 13 

mm dengan ukuran terkompresi 11 mm. Baik cincin Morcher dan Opthec dapat 

diimplantasikan menggunaan injector maupun dengan forsep bimanual. Hingga 

saat ini belum didapatkan kerugian menggunaan CTR yang terlalu besar, sehingga 

dokter bedah pada umumnya memilih CTR terbesar yang ada.5,11,12 

 Modified CTR (MCTR) memiliki suatu pengait yang berfungsi untuk fiksasi 

sklera tanpa mengganggu integritas kantong kapsul. Saat ini terdapat tiga model 

MCTR, seperti terlihat pada gambar 3.1.2. 5,7 

 

 

Gambar 3.1.2 Jenis-jenis MCTR. A. Model 1-R B. Model 2L C. Model 1-L 
Sumber: Riedel, Patrick J. dkk.7 
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Model 1-L memiliki satu pengait fiksasi, jauh dari ujung insersi. Model 2-C 

memiliki satu pengait fiksasi dekat dengan ujung insersi, berfungsi untuk 

digunakan bersamaan dengan Geuder shooter. Model 2-L memiliki dua pengait 

fiksasi. Model ini dibuat untuk pasien dengan kelemahan zonular yang signifikan. 

Capsular tension segment (CTS) adalah MCTR dengan ukuran lebih pendek, 

berfungsi untuk menstabilkan suatu kuadran zonular yang lemah tanpa 

melebarkan kantong kapsul seluruhnya.5,6,12 

 

3.2 Evaluasi Pre Operatif 

 Beberapa keadaan  pasien saat evaluasi pre operatif yang diduga memiliki 

kelemahan zonular yaitu syndrome pseudoeksfoliatif, uveitis, sindroma Marfan, 

hemosistinuria, katarak hipermatur, mikrosferofakia, iatrogenik, traumatik, 

retinitis pigmentosa, distrofi myotonik, dan pasca operasi vitrektomi.4,12 

 Sebelum operasi, dokter bedah harus mengenali area zonular yang lemah. Hal-

hal yang perlu diperhatikan adalah derajat kelemahan zonular, lokasi, prolaps 

vitreus, dan fakodenesis. Penilaian fakodenesis sebaiknya dilakukan sebelum 

dilatasi, karena saat dilatasi badan siliar dan iris stabil sehingga meminimalisasi 

pergerakan lensa. Subluksasi lensa juga merupakan tanda yang harus dinilai. 

Subluksasi lensa kongenital seringkali berhubungan dengan kelemahan zonular 

360 derajat. Keadaan seperti ini tidak memungkinkan dilakukan ekstraksi lensa 

selagi mempertahankan kantong kapsul unutk menopang LIO bilik mata belakang 

sehingga lensektomi pars plana merupakan pilihan operasi yang patut 

dipertimbangkan. 1,3,4 
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 Pada kasus dengan instabilitas zonular yang parah, kombinasi capsular tension 

segment (CTS) dan MCTR dapat digunakan. Kontraindikasi penggunaan CTR 

yaitu apabila ditemukan robekan pada kapsul anterior atau posterior karena dapat 

memperluas robekan. Meskipun hingga saat ini belum ada konsensus penggunaan 

CTR, sebaiknya CTR tidak digunakan apabila kelemahan zonular didapatkan 

lebih dari 4 jam.2,13  

 

3.3 Teknik Operasi 

 Lokasi insisi pada keadaan kelemahan zonular adalah menjauhi area zonular  

yang lemah, sehingga mengurangi tegangan zonula saat operasi. Namun, pada 

keadaan di mana kelemahan zonular luas, insisi dilakukan di atas daerah yang 

subluksasi karena daerah sebaliknya dipercaya adalah  daerah yang paling lemah. 

Insisi ruang masuk bilik mata depan dibuat secukupnya sehingga kanula 

viskoelastis dapat masuk. Cairan viskoelastis dispersif kemudian diinjeksikan di 

daerah zonular yang lemah untuk membuat tampon vitreus diikuti dengan cairan 

kohesif untuk menjaga kedalaman bilik mata depan. 11,12 

 Selanjutnya dilakukan kapsuloreksis mulai dari area yang jauh dari zonular 

yang lemah. Kapsuloreksis dilakukan secara off-center karena setelah pemasangan 

CTR sentrasi kapsul anterior akan berubah. Jika kapsuloreksis tidak dapat 

diselesaikan dengan baik, pemasangan CTR tidak dilanjutkan karena membuat 

tegangan yang dapat membuat ruptur kapsul. Meskipun demikian, pemasangan 

CTS pada keadaan ini masih dapat dilakukan karena CTS tidak membuat 

tegangan ekspansi.5,12 
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 Setelah kapsuloreksis, pemasangan CTR dapat saja dilakukan, namun nukleus 

membuat penempatan CTR lebih sulit  dan visualisasi akan buruk. Stabilisasi 

kapsul dapat dilakukan dengan satu hingga tiga iris retraktor yang menarik tepi 

kapsuloreksis. Kemudian dilakukan hidrodiseksi secara perlahan untuk 

membebaskan nukleus dan menurunkan tegangan zonular saat manipulasi 

nukleus. Sebelum melakukan pemasangan CTR, viskoelastis ditempatkan di 

bawah kapsul anterior untuk membuat ruang bagi CTR dan mencegah terjebaknya 

korteks. Terdapat dua cara untuk pemasangan CTR yaitu dengan injektor atau 

secara manual.1,5 

 

3.3.1 Insersi CTR dengan Injektor 

 Pengait injektor dikaitkan pada lubang CTR yang kemudian ditarik masuk ke 

dalam injektor, seperti terlihat pada gambar 3.3.1. Setelah dilakukan pengisisan 

viskoelastik yang cukup ke dalam bilik mata depan dan kantong kapsul, injektor 

dimasukkan, CTR dimasukkan secara perlahan. Awalnya ujung lubang CTR 

masih dapat terlihat, namun setelahnya CTR mulai tidak terlihat, tersimpan dalam 

kantong kapsul. Saat CTR mulai terpasang seluruhnya, ujung CTR dilepaskan 

dari pengait injektor. 1,7 

 

3.3.2 Insersi CTR secara Manual   

 Insersi CTR secara manual menggunakan forsep tidak bergigi untuk membantu 

memasukkan lubang ujung ke dalam kantong kapsul. Cincin kemudian didorong 

secara perlahan. Lubang ekor dimasukkan menggunakan Sinskey atau forsep. 
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Keuntungan dari teknik ini adalah mengurangi kekuatan tangensial ke dalam 

kantong kapsul karena operator lebih mudah mengarahkan sudut masuk. 3,7 

 

 

Gambar 3.3.1 CTR di dalam injektor 
Sumber: Riedel, Patrick J. dkk.7 

 

3.4 Komplikasi 

 Meskipun penggunaan CTR tergolong mudah, ada kasus yang melaporkan 

CTR terpasang tidak pada tempatnya, yaitu di bilik mata depan dan tidak 

diketahui hingga pasca operasi. Selain itu, CTR juga dapat masuk ke vitreus atau 

sulkus. Hal ini dapat dicegah dengan menentukan status kapsul sebelum 

memasukkan CTR. Apabila penempatan CTR sudah sesuai, kemungkinan 

dislokasi pasca operasi kecil, kecuali kompleks CTR, LIO, dan kantong kapsular 

seluruhnya subluksasi. Kejadian ini pernah dilaporkan pada kasus sindroma 

Marfan dan pseudoeksfoliatif beberapa tahun pasca operasi. Untuk mengatasi hal 

ini, sejumlah teknik telah dikembangkan. Penjahitan CTR ke sklera misalnya, 

meskipun cara ini memerlukan penjahitan melalui kantong kapsul dengan melukai 

kapsul. Penggunaan segmen atau MCTR juga dapat dilakukan untuk mereposisi 
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kantong kapsul dengan menjahitkannya ke sklera tanpa melukai kantong kapsul 

apabila cincin atau segmen tersebut diposisikan secara tepat. Pada kasus CTR 

masuk ke dalam vitreus, dapat dilakukan sklerotomi, kemudian CTR dipotong 

menjadi beberapa bagian sebelum dikeluarkan. Cara lain untuk mengeluarkannya 

adalah dengan menggunakan injektor yang menarik CTR langsung ke dalam 

injektor. Dislokasi CTR ke vitreus sebaiknya dilakukan oleh dokter bedah segmen 

posterior.6,13 

  

IV. Simpulan 

 Penatalaksanaan kelemahan zonular masih menjadi tantangan saat melakukan 

operasi katarak. Namun demikian, pengembangan teknik dan alat-alat baru 

membantu para dokter bedah untuk menyelamatkan kantong kapsul, 

mensenterisasi kantong kapsul, dan bahkan menempatkan lensa intraokular di 

bilik mata belakang. Pemasangan capsular tension ring merupakan prosedur yang 

aman untuk menatalaksana kelemahan zonular ringan. 
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