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I. Pendahuluan 

Pupil adalah bagian mata yang berbentuk celah dan berada di depan lensa. Pupil 

memberikan visualisasi dan ruang gerak pada operasi katarak sehingga ukuran 

pupil yang kecil sangat menentukan keamanan pada operasi katarak. Operasi 

katarak pada pupil kecil tercatat sebanyak 1,5-2%. Komplikasi yang dapat terjadi 

pada operasi katarak dengan pupil kecil antara lain ruptur kapsul posterior, jatuhnya 

fragmen nukleus, trauma iris, perdarahan, dan peradangan.1,2,3 

Operasi katarak dapat dilakukan pada pasien dengan pupil kecil, namun 

dilakukan persiapan khusus sebelumnya dan digunakan teknologi yang khusus. 

Operator juga harus berhati-hati dalam melakukan setiap tahapan pada  prosedur 

operasi katarak dengan pupil kecil. Operator sebaiknya meminimalisasi komplikasi, 

mencegah deformitas iris, dan mencegah terjadinya miosis selama operasi.2,3 

      Sari kepustakaan ini akan membahas penatalaksaan pupil kecil pada operasi 

katarak mulai dari pra operasi hingga pasca operasi. 

 

I. Pupil Kecil 

      Ukuran  pupil kecil pada operasi katarak adalah kurang dari 5 milimeter. 

Pemeriksaan oftalmologis seksama dilakukan di depan slit lamp dengan penetesan 

midriatika topikal sebelumnya. Keadaan membran peripupil, sinekia, dan sindrom 

pseudoexfoliation harus dideteksi sebelum operasi.2,3,4 

      Pupil kecil dibagi atas 2 jenis yaitu pupil hiporeaktif (fungsional) dan fixed pupil 

(anatomi).  Pupil hiporeaktif adalah suatu keadaan dimana pupil tidak menghasilkan 

lebar seperti yang diharapkan dengan penggunaan obat-obatan midiatika. Keadaan 

ini biasa terjadi pada pasien dengan hiperopia dan pasien dalam terapi 

antiglaukoma. Fixed pupil adalah suatu keadaan pupil kecil yang ditandai dengan 

kelainan anatomi iris. Kelainan anatomi iris umumnya disebabkan oleh uveitis, 

trauma, penyakit saraf, dan iatrogenik. Penyebab pupil kecil sebaiknya diketahui 

karena hal tersebut akan mempengaruhi manajemen pasien katarak dengan pupil 

kecil.2,3 
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II. Evaluasi Pra Operasi 

      Penggunaan obat-obatan yang bersifat vasodilator, antikoagulan, 

parasimpatomimetik, analog prostaglandin, dan miotik sebaiknya dihentikan 1 

minggu sebelum operasi. Persetujuan tindakan medis yang informatif menjadi hal 

yang penting dilakukan. Informasi yang sebaiknya diberikan kepada pasien dan 

keluarga mencakup durasi operasi akan lebih lama, risiko komplikasi lebih tinggi, 

pemulihan pasca operasi lebih lama, kosmetik dapat terganggu, dan keluhan silau 

paska operasi akibat pemberian midriatika.1,2,3 

 

III. Persiapan Pra Operasi 

      Persiapan pra operasi pada pasien dengan pupil kecil bertujuan untuk 

meminimalisasi perdarahan, mengurangi inflamasi, dan memaksimalkan ukuran 

pupil. Manipulasi iris dapat berpotensi menimbulkan perdarahan dan inflamasi. 

Perdarahan diminimalisasi dengan penghentian penggunaan obat-obatan 

antikoagulan, sedangkan potensi inflamasi dikurangi dengan pemberian 

kortikosteroid topikal (prednisolone 1%) dan antiilamasi nonsteroid topikal 

(sodium diklofenac 0,1%, ketorolac 0,5%, atau flurbiprofen 0,03%) 3 hari sebelum 

operasi. Kortikosteroid topikal diberikan untuk mencegah terjadinya sinekia pada 

manipulasi iris, sedangkan antiinflamasi nonsteroid digunakan untuk mencegah 

cystoid macular edema dan miosis intraoperasi.1,2,3,4 

      Lensa intraokular dengan diameter optik yang lebar (6 milimeter) dapat 

meminimalisasi keluhan silau pasca operasi. Cairan viskoelastik kohesif, 

pewarnaan kapsul lensa (trypan blue) dan alat-alat untuk melebarkan pupil 

dipersiapkan sebelum operasi.1,2 

      Pemilihan jenis anestesi yang akan digunakan pada operasi katarak dengan 

pupil kecil termasuk hal yang perlu diperhatikan. Anestesi topikal atau blok 

subtenon dapat menjadi pilihan. Ekstraksi katarak dengan teknik fakoemulsifikasi 

dianjurkan pada pasien dengan pupil kecil.1,2,3,4 
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IV. Manajemen Farmakologi 

      Kombinasi obat-obatan yang memiliki efek melebarkan pupil sebaiknya 

diberikan agar menghasilkan ukuran pupil yang optimal. Kombinasi terdiri dari 

midriatika, sikloplegik, dan antiinflamasi nonsteroid topikal. Obat-obatan ditetes 

beberapa jam sebelum operasi. Obat-obatan sikloplegik topikal yang dapat 

diberikan antara lain tropicamide 1%, cyclopentolate 1%, atau atropine 1%. 

Midriatika topikal yang digunakan adalah phenylephrine 2,5% atau phenylephrine 

10%. Antiinflamasi nonsteroid yang dapat digunakan antara lain natrium 

diklofenak 0,1%, ketorolac 0,5%, atau flurbiprofen 0,03%.2,3 

      Epinephrine 0,5 mililiter intrakameral dengan pengenceran 1 : 100.000 

biasanya dilakukan setelah insisi kornea untuk melebarkan pupil pada pasien yang 

tidak ada kontraindikasi terhadap epinephrine.1,2,3,4 

 

V. Teknik Operasi Pelebaran Pupil 

     Apabila obat-obatan tidak dapat menghasilkan ukuran pupil yang optimal untuk 

melakukan operasi katarak, terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan. Ada 

dua jenis teknik operasi pelebaran pupil yaitu teknik yang tidak mempengaruhi 

sfingter iris dan teknik yang mempengaruhi sfingter iris. Pemilihan teknik operasi 

sebaiknya mempertimbangkan kemudahan, kecepatan, kemurahan, dan minimal 

invasif.2,3 

 

6.1 Teknik Operasi Pelebaran Pupil yang Tidak Mempengaruhi Sfingter 

Iris 

      Teknik operasi yang tidak mempengaruhi sfincter iris antara lain 

viskomidriasis, sinekiolisis, dan membranektomi peripupil. Teknik tersebut 

menjadi yang pertama kali dipilih untuk melebarkan pupil.2,3,4 

 

6.1.1 Viskomidriasis 

      Cairan viskoelastis dengan berat molekul yang besar (Healon 5 atau Healon 

GV) direkomendasikan untuk membantu melebarkan pupil pada operasi katarak. 

Selain melebarkan pupil, cairan viskoelastis juga mempertahankan ruang gerak 
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selama kapsuloreksis, memberi tekanan balik terhadap tekanan posterior dari 

vitreous, mengurangi kejadian rhexis escape, mencegah prolaps iris, dan menahan 

perdarahan yang terjadi pada pembuluh darah iris. Cairan viskoelastis dikeluarkan 

pada akhir operasi untuk mencegah timbulnya komplikasi pasca operasi.1,2,3,4 

 

6.1.2 Sinekiolisis 

      Sinekiolisis diindikasikan apabila iris terfiksasi ke kornea (sinekia anterior) 

maupun ke lensa (sinekia posterior). Tindakan ini dilakukan dengan bilik mata 

depan diisi dengan cairan viskoelastis, kemudian spatula tumpul (spatula Buratto’s 

button atau kanula viskoelastis 25G) digunakan untuk melepaskan sinekia secara 

lembut dengan gerakan melingkar.1,2,3,4 

 

 

Gambar 6.1 Buratto’s button spatula 
     Dikutip dari: Doran M5 

 

6.1.3 Membranektomi Peripupil 

Pembuangan membran peripupil dapat menjadi salah satu alternatif untuk 

melebarkan pupil. Teknik ini dilakukan pada membran peripupil yang mengalami 

fibrosis. Fibrosis membran menghambat pupil berdilatasi.2,4 

 

 

Gambar 6.2 Membranektomi Peripupil 
              Dikutip dari: Osher RH4 
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Teknik diawali dengan memisahkan membran peripupil secara lembut dan 

perlahan menggunakan forceps, kemudian sfingterotomi dilakukan dengan gunting 

mikro. Perdarahan dikendalikan dengan penyuntikan cairan viskoelastis ke bilik 

mata. Teknik ini melebarkan pupil secara terbatas, namun dapat dikombinasikan 

dengan teknik pelebaran pupil lain.2,4 

 

6.2 Teknik Operasi Pelebaran Pupil yang Mempengaruhi Sfingter Iris 

      Teknik operasi pelebaran pupil yang mempengaruhi sfincter iris antara lain 

pupil stretching. Beberapa pilihan teknik tersebut menjadi alternatif apabila teknik 

operasi yang tidak mempengaruhi sfingter iris tidak menghasilkan ukuran pupil 

yang cukup untuk operator melakukan tahapan-tahapan pada operasi katarak.1,2,3,4 

 

6.2.1 Pupil Stretching 

      Pupil stretching sangat bermanfaat pada tepi pupil yang mengalami sklerosis. 

Teknik ini akan menyebabkan lepasnya sebagian sfingter pupil dan akan 

menghasilkan pupil yang lebar. Teknik ini dapat dilakukan dalam anestesi topikal, 

memerlukan waktu yang singkat, dan tidak membutuhkan biaya tambahan, namun 

deformitas pupil pernah dilaporkan pada penggunaan teknik ini.2,3,4 

 

 

Gambar 6.3 Pupil stretching A. Bimanual B. Monomanual 
           Dikutip dari: Crandal AS3 

 

      Pupil stretching dapat dilakukan secara bimanual atau monomanual. Teknik 

bimanual dilakukan dengan Osher iris retractor atau Greather collar button. 
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Teknik ini dilakukan di bawah perlindungan cairan viskoelastis. Salah satu hook 

masuk ke bilik mata depan melalui insisi kornea dan hook lainnya melalui side port. 

Pupil dipegang dengan dua hook pada  2 sisi yang berlawanan (180o dan atau 90o). 

Pupil stretching monomanual dilakukan dengan Beehler pupil dilator. Alat tersebut 

memiliki 2-4 hook dalam satu instrumen. Teknik monomanual menyebabkan 

keluarnya cairan viskoelastis yang lebih banyak dikarenakan memerlukan ukuran 

insisi yang lebih besar sebagai tempat masuk instrumen. Teknik yang paling banyak 

digunakan adalah pupil stretching bimanual dibandingkan monomanual.2,3,4 

 

6.2.2 Pupil Dilator 

     Pupil dilator hanya digunakan pada iris yang masih elastis untuk mencegah 

laserasi iris. Beberapa alat yang dapat digunakan antara lain iris retractor, Malyugin 

ring, I-ring, atau Assia pupil expander (APX).2-7 

 

 

 

Gambar 6.4 A. Iris retractor B. Malyugin ring C. I-ring D. APX 
                 Dikutip dari: Doran M5 
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      Iris retractor tersedia dalam bentuk disposible (bahan nilon) ataupun reusable 

(bahan titanium). Keduanya menggunakan cincin yang terbuat dari bahan silikon 

untuk memfiksasi instrumen pada bagian luar. Empat buah sideport dibutuhkan 

untuk menjadi tempat masuk instrumen ke bilik mata depan. Keempat instrumen 

menarik iris pada 4 tempat yang berbeda untuk menghasilkan lebar pupil yang 

optimal.2-5 

      Malyugin menciptakan alat berbentuk segiempat, dapat dilipat, disposible, dan 

terbuat dari polipropilen yang disebut dengan Malyugin ring. Alat ini tersedia 

dalam 2 diameter yaitu 6,25 dan 7 milimeter. Alat tersebut masuk dan keluar ke dan 

dari bilik mata depan melalui sebuah inserter. Keuntungan alat ini antara lain hanya 

membutuhkan satu muara masuk, trauma iris minimal, dan ukuran pupil dapat 

dikontrol.2,3,6 

      I-ring dan B-HEX ring memiliki konsep yang sama dengan Malyugin ring. I-

ring terbuat dari poliuretan dan memiliki satu diameter yaitu 6,3 milimeter.2,3,5 

      Assia pupil expander merupakan alat berbentuk seperti gunting yang memegang 

iris pada 2 sisi yang beralawanan (180o) dengan fiksasi pada bagian luar. 

Keuntungan instrumen ini yaitu operator tidak perlu khawatir alat akan jatuh ke 

posterior, terutama pada kasus dengan ruptur kapsul posterior.5,7 

 

6.2.3 Sfingterotomi 

      Fine memperkenalkan multipel minisfingterotomi sebagai alternatif teknik 

pelebaran pupil. Sebanyak 6-8 sfingterotomi dibuat sebesar 0,5 milimeter dengan 

jarak yang sama dan pengisian cairan viskoelastis sebelumnya ke bilik mata depan. 

Setelah sfingterotomi dilakukan, maka pupil dapat dengan mudah dilebarkan 

dengan teknik yang lain. Sfingterotomi sangat bermanfaat pada pasien dengan 

sklerosis iris, pupil senilis, pseudoexfoliation kapsular, miosis paska inflamasi, atau 

paska iatrogenik.2,3,8 

 

VI. Manajemen Tahapan Operasi Katarak 

      Visualisasi yang buruk dan ruang gerak yang terbatas pada pasien katarak 

dengan pupil kecil menghasilkan tantangan pada setiap tahap prosedur operasi. Hal-
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hal yang harus diwaspadai dan yang sebaiknya dilakukan pada tahapan operasi 

katarak dibahas di bawah ini.1-4 

 

7.1 Insisi kornea 

      Operator harus berhati-hati saat melakukan insisi kornea pasien dengan pupil 

kecil. Insisi dibuat sedikit lebih panjang untuk mengurangi risiko prolaps iris pada 

operasi katarak. Insisi dilakukan lebih ke anterior dan lebih tinggi dari bidang iris.1,2 

 

7.2 Kapsulotomi Anterior 

      Visualisasi saat melakukan kapsulotomi dibantu dengan pewarnaan jika refleks 

retina kurang jelas. Cairan viskoelastis kohesif digunakan untuk melindungi organ 

mata saat melakukan kapsulotomi. Kapsulotomi pada pasien dengan diameter pupil 

kecil sebaiknya menggunakan teknik continous circular capsulotomy.1,2 

 

7.3 Hidrodiseksi 

      Kanula irigasi dapat membantu mendeteksi kapsul anterior yang berada di 

bawah iris. Kombinasi hidrodelineasi dan hidrodiseksi sangat membantu saat 

melakukan pembuangan fragmen lensa pada pupil kecil.1,2 

 

7.4 Fakoemulsifikasi 

      Teknik vertical chop sebaiknya dipilih karena segala pergerakan dipertahankan 

di sentral. Kedalaman alur sebaiknya diperhatikan pada pasien dengan diameter 

pupil kecil. Pembuatan alur tidak boleh dilakukan di bawah iris. Pengaturan aliran 

dan vakum berkekuatan rendah dapat membantu mencegah aspirasi iris dan kapsul 

posterior.1,2 

 

7.5 Irigasi-Aspirasi 

      Prosedur operasi ini akan sulit dilakukan apabila visualisasi korteks perifer 

buruk. Irigasi-aspirasi secara bimanual dan ko-aksial sangat membantu pada pasien 

dengan pupil kecil.1,2 
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7.6 Implantasi Lensa Intraokluar 

      Implantasi lensa intraokular akan sulit dilakukan apabila visualisasi tepi kapsul 

sulit didapatkan. Jika lensa intraokular yang dipakai adalah lensa yang memiliki 2 

haptic, haptic kedua diletakkan in the bag dengan Sinskey hook. Posisi lensa 

intraokular dapat diperiksa dengan cara menarik iris dengan menggunakan hook.1,2 

 

VII. Evaluasi Pasca Operasi 

      Hal yang perlu diperhatikan paska operasi katarak pada pupil kecil adalah 

adanya reaksi fibrosis, terutama pada pasien dengan diabetes melitus, sindrom 

pseudoexfoliation, dan uveitis. Pemberian kortikosteroid yang agresif diperlukan 

untuk mencegah hal tersebut terjadi. Beberapa operator memilih tetap 

menggunakan midriatika topikal paska operasi katarak dengan pupil kecil.1,2 

 

VIII. Simpulan 

      Pupil kecil merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan pada operasi 

katarak. Visualisasi dan ruang gerak yang terbatas menyebabkan kondisi ini 

memberikan kesulitan pada setiap tahap prosedur operasi. Beberapa alternatif cara 

melebarkan pupil dilakukan pra dan intraoperasi dengan prosedur operasi yang 

dilakukan secara hati-hati menjadi fokus pada operasi katarak dengan pupil kecil. 

Tujuan akhir yang ingin dicapai antara lain meminimalisasi komplikasi, mencegah 

deformitas iris, dan mencegah miosis intraoperasi. 
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