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I. Pendahuluan 

 Operasi katarak merupakan salah satu prosedur operasi yang paling sering dilakukan 

di seluruh dunia. Spalton menyatakan bahwa kekeruhan kapsul posterior lensa 

merupakan salah satu komplikasi operasi katarak jangka lama yang paling sering 

terjadi. Penurunan tajam penglihatan karena kekeruhan kapsul posterior lensa terjadi 

pada 50% pasien, 2-5 tahun setelah operasi pada tahun 1990-an tetapi angka 

kejadiannya menurun sampai 10% . Kekeruhan kapsul posterior lensa berhubungan 

dengan usia, insidensinya rendah pada usia yang lebih tua. Peningkatan teknik operasi 

katarak, dan perubahan material dari lensa intra okular sudah mengurangi angka 

terjadinya kekeruhan kapsul posterior lensa, namun hal ini masih menjadi masalah 

yang signifikan. 1–3 

     Penatalaksaan kekeruhan kapsul posterior lensa yang efektif adalah dengan 

menggunakan Nd:Yag Laser (Neodymium –doped Ytrium Alumunium Garnet)  yaitu 

dengan membuat lubang pada kapsul posterior untuk menjernihkan aksis visual. 

Prosedur ini sangat cepat dan mudah dilakukan, namun dapat menyebabkan komplikasi 

seperti kerusakan lensa intra okular, peningkatan tekanan bola mata, edema kornea, 

dan eksaserbasi dari endoftalmitis lokal. Sari Kepustakaan ini akan membahas tentang 

definisi, klasifikasi, pencegahan, dan penatalaksanaan dari kekeruhan kapsul posterior 

lensa dengan Nd: YAG laser.1,4 

 

II. Kekeruhan Kapsul Posterior Lensa 

     Kekeruhan Kapsul posterior lensa merupakan komplikasi jangka panjang dan paling 

sering terjadi setelah operasi katarak. Kekeruhan posterior kapsul lensa terjadi karena 

sel epitel lensa yang tertinggal pasca operasi, proliferasi, migrasi, transisi epitel 

menjadi mesenkim, deposisi kolagen, dan regenerasi dari sel epitel lensa. Operasi 

katarak menyebabkan proses regenerasi pada sel lensa sehingga terjadi kekeruhan 

kapsul posterior lensa. Kekeruhan kapsul posterior biasanya terjadi pada pasien 2 – 5 

tahun setelah operasi katarak.4,5 



	

      Terdapat 2 tipe kekeruhan kapsul posterior lensa yaitu, tipe fibrosis, dan tipe pearl. 

Tipe fibrosis disebabkan oleh proliferasi dan migrasi dari epitel lensa bagian anterior 

yang akan bertransisi menjadi jaringan mesenkim yang menyebabkan pembentukan 

fibrous metaplasia, penurunan tajam penglihatan, dan pembentukan lipatan pada kapsul 

posterior seperti pada gambar 2.12,4 

	

Gambar 2.1 Kekeruhan kapsul posterior lensa : tipe fibrosis  

Dikutip dari: Nirajan4 

     Pada kekeruhan kapsul posterior tipe pearl seperti gambar 2.2 disebabkan oleh 

epitel lensa yang berada di ekuator (bow region) menyebabkan regenerasi dari fiber 

lentikular yang akan membentuk elschnig’s pearls, soemmer’s ring, dan bladder cells 

of wedl yang merupakan penyebab terbanyak dari kekeruhan posterior kapsul lensa. 

Peningkatan sitokin dan faktor pertumbuhan di humor akuos pasca operasi katarak juga 

dapat mempengaruhi regenerasi dari sel epitel lensa yang masih tersisa.2,4 



	

 

Gambar 2.2 Kekeruhan kapsul posterior lensa : tipe pearl  

Dikutip dari: Jagat6 

     Klasifikasi kekeruhan lensa posterior berdasarkan gambaran klinisnya dapat dilihat 

pada tabel 2.1. Klasifikasi lain derajat kekerukan kapsul posterior lensa berdasarkan 

Murali dibagi menjadi grade 0 sampai grade 4 dimana grade 0 sama sekali tidak ada 

kekeruhan, grade 1 terdapat sedikit epithelial pearls, grade 2 terdapat multiple discrete 

epithelial pearls, grade 3 multiple coalescent epithelial pearls, dan grade 4 epithelial 

pearls yang tebal. Kruger menggunakan pembagian grade 0 sampai 3, 0 tidak ada sama 

sekali, 1 sangat ringan, 2 sedang, dan 3 adalah kapsul yang putih dan tebal. Sellman 

dan Lindstorm membagi derajat kekeruhan tipe fibrosis dan pearl menjadi 4, grade 1 

adalah tidak ada atau sedikit kekeruhan tanpa penurunan dari refleks fundus, atau tidak 

ada elschnig pearl, grade 2 yaitu kekeruhan ringan dengan penurunan refleks fundus , 

dan elschnig pearl di tepi optik lensa intraokular, grade 3 kekeruhan tipe fibrosis yang 

sedang atau elschnig pearl di dalam tepi lensa namun visual aksis jernih, dan grade 4 

adalah fibrosis berat dengan elschnig pearl menutupi aksis visual seperti gambar 2.3.7–

9 

 

 



	

Tabel 2.1 Gambaran Klinis dari Kekeruhan Kapsul Posterior Lensa  

No. Tipe Periode Penyebab 

1. Fibrosis fase awal Awal Sisa dari korteks 

2. Fibrosis fase lambat Akhir Migrasi dari epitel lensa yang 
berproliferasi ke kapsul posterior dan 
mengalami fibrosis metaplasia 

3. Elshnig’s Pearls dan Bladder’s 
cell of Wedl 

Akhir Migrasi dari epitel lensa di bagian 
ekuator (bow region) ke kapsul 
posterior 

4. Capsular wrinkles Akhir Kontraksi dari myofibroblast yang 
berdiferensiasi sari sisa epitel lensa 

Dikutip dari: Bikas 10 

 

Gambar 2.3 Klasifikasi Kekeruhan Kapsul Posterior  

Dikutip dari:Yun8 

     Evaluasi dari kekeruhan kapsul posterior biasanya dilakukan menggunakan lampu 

celah  biomikroskopi dengan pupil dilatasi maksimal. Kekeruhan kapsul posterior 

didefinisikan sebagai kekeruhan dari kapsul posterior seperti soemmering’s ring, 

elschnig’s pearls, dan fibrosis pada aksis visual yang diobservasi dengan menggunakan 

slit lamp biomicroscopy. Kekeruhan kapsul posterior lensa yang mengganggu 



	

penglihatan apabila terdapat penurunan BCVA (best corrected visual acuity) sebanyak 

2 baris dari snellen chart. 4,6 

III. Pencegahan Kekeruhan Kapsul Posterior Lensa 

     Setiap langkah dari operasi katarak berperan untuk mengurangi resiko terjadinya 

kekeruhan kapsul posterior lensa, tetapi terdapat beberapa langkah operasi yang 

penting berhubungan dengan kekeruhan kapsul posterior lensa. Pertama adalah 

hidrodiseksi untuk membersihkan korteks. Tujuan dari hidrodiseksi adalah untuk 

menghilangkan sel lensa dan korteks di bagian ekuator sehingga dapat mengurangi 

prekrusor dari kekeruhan kapsul posterior lensa. Kedua adalah fiksasi lensa intraokular 

di dalam kapsul, karena dapat meningkatkan barrier dari optik lensa intraokular. Pada 

saat lensa intraokular kontak maksimal dengan kapsul posterior efek  perlindungannya 

menjadi fungsional. Ketiga adalah diameter dari Continous Curvilinear 

Capsulorheksis (CCC) yang lebih kecil dari optik lensa intra okular sehingga tepi dari 

anterior kapsul menempel pada optik lensa intra okular. Hal ini membantu membuat 

bungkusan yang kuat terhadap optik lensa intraokular. Keempat adalah bahan dasar 

dari lensa intra okular. Insidensi kekeruhan paling tinggi adalah lensa intraokular 

hydrogel diikuti dengan PMMA, silicone, lalu lensa berbahan dasar acrylic. Milauskas 

mengevaluasi insidensi dari kekeruhan kapsul posterior lensa, insidensi lensa berbahan 

silikon menyebabkan kekeruhan lensa posterior sebesar 27.9% sedangkan PMMA 

7.0%. Kelima adalah bentuk dari optik lensa intra okular. Optik lensa intraokular yang 

berbentuk bulat dapat membuat sel epitel lensa dapat bermigrasi dibawah optik ke 

bagian kapsul posterior. Optik lensa intra okular yang ujungnya berbentuk kotak lebih 

efektif sebagai penghalang untuk migrasi dari sel dibandingkan bentuk yang bulat 

seperti gambar 3.1. Keenam adalah kontrak maksimum antara optik lensa intraokular 

dengam kapsul posterior lensa. Hal ini akan mencegah migrasi dari sisa sel lensa ke 

kapsul posterior. Kekeruhan kapsul posterior dapat dicegah dengan menggunakan obat 

– obatan yang menghambat proliferasi dan migrasi dari sisa epitel lensa seperti 

antimetabolit, dan hypo-osmotic sterile water. 2–6  



	

 

 
Gambar 3.1 Square edge IOL  

Dikutip dari: Suresh3 

     IV. Penatalaksanaan Kekeruhan Kapsul Posterior Lensa 

     Kekeruhan kapsul posterior lensa dapat ditatalaksana dengan terapi pembedahan 

maupun non – pembedahan. Terapi pembedahan yaitu kapsulotomi posterior melalui 

insisi kornea dengan menggunakan discission knife. Biasanya tindakan pembedahan 

ini dilakukan di tempat yang belum memiliki modalitas laser, anak – anak, maupun 

kekeruhan kapsul posterior yang tebal.1,9 

     Terapi non – pembedahan adalah dengan menggunakan Nd: Yag laser yang sudah 

menjadi standar prosedur untuk terapi dari kekeruhan kapsul posterior lensa. Nd:Yag 

laser menggunakan photodisruption yang menghasilkan acoustic shock wave yang 

membuat bukaan pada kapsul posterior. Indikasi dari tindakan laser ini antara lain 

BCVA menurun akibat kekeruhan kapsul posterior, kekeruhan kapsul posterior yang 

menyebabkan sulitnya mengevaluasi segmen posterior pasien, diplopia monokular, 

glare, dan fimosis kapsul anterior. Kontraindikasi dilakukannya laser ini adalah, 

visualisasi kapsul posterior terganggu, pasien tidak kooperatif, inflamasi aktif pada 

mata, dan glaukoma yang tidak terkontrol. 1,2,6,10 

 

 

 



	

  4.1 Prosedur Laser ND : YAG  

     Prinsip dari laser Nd: Yag adalah membuat bukaan pada kapsul posterior, 

menggunakan jumlah tembakan yang seminimal mungkin dengan energi yang 

minimal. Laser Nd: Yag dilakukan pada ruangan dengan cahaya redup menggunakan 

lampu slit dengan arah oblique. Biasanya 1-2 mJ per pulse cukup untuk membuka 

kapsul posterior, laser dimulai dari energi yang rendah dan naik jika diperlukan. 5- 20 

tembakan laser biasanya cukup untuk membuat bukaan pada kapsul posterior. Laser 

dapat dilakukan tanpa anastesi lokal dengan dilatasi pupil atau tidak. Penggunaan lensa 

kontak pada kapsulotomi dengan Nd:Yag merupakan suatu pilihan. Ukuran dari 

kapsulotomi biasanya antara 3-4 mm, kapsulotomi yang lebih besar dilakukan apabila 

pasien membutuhkan akses visualisasi untuk retina bagian perifer, dan pasien dengan 

degenerasi makula. Nd:Yag laser biasanya dilakukan dengan pola cruciate, pola 

christmas tree, dan pola spiral seperti gambar 4.3. Pola cruciate seperti gambar 4.1 

dimulai dari arah jam 12 sampai pukul 6, lalu ke samping arah jam 3 dan 9, apabila 

terdapat sisa dari kapsul dapat dilakukan tembakan laser sehingga sisa kapsul bergerak 

ke samping. Pola christmas tree laser ditembakkan dari jam 12 lalu jam 5 dan jam 7, 

menghindari bagian tengah dari lensa terkena.1,10  

 
Gambar 4.1 Cruciate pattern  

Dikutip dari: Bikas 10 



	

 

Gambar 4.2 Chrismas tree pattern  

Dikutip dari: Bikas 10 

 

Gambar 4.2 Pola Spiral  

Dikutip dari: Christine1 

 

  4.2 Komplikasi Laser ND: YAG  

     Prinsip penanganan paska dilakukan laser adalah dengan terapi medikamentosa 

yaitu anti inflamasi seperti steroid topikal atau non steroid anti inflammatory drugs 

(NSAID) topikal seperti natrium diklofenak selama 4-7 hari. Apabila didapatkan 

tekanan bola mata tinggi paska laser, dapat diberikan timolol maleat 0.5% selama 

kurang lebih 1minggu.10 



	

     Nd: YAG laser merupakan teknik yang aman untuk mengembalikan penglihatan 

dibandingkan dengan terapi pembedahan pada kekeruhan kapsul posterior lensa. 

Komplikasi yang sering terjadi adalah peningkatan tekanan bola mata, biasanya naik 

sesaat setelah tindakan dan mencapai puncaknya setelah 3 jam. Tekanan bola mata 

biasanya akan kembali normal setelah 1 minggu. Komplikasi lainnya adalah marking / 

pitting pada lensa intraokular. Insidensinya berkurang dengan bertambahnya 

pengalaman operator. Hassan mengatakan bahwa kerusakan lensa intraokular terjadi 

sebesar 19.8% dari studi pada 86 mata dan Haris mengatakan terdapat 11.7% kerusakan 

signifikan dari lensa intraokular pasca kapsulotomy pada 342 mata. Beberapa hal yang 

dapar mengurangi resiko marking / pitting lensa intra okular seperti menggunakan 

energi yang rendah, single pulse mode, dengan fokus yang akurat, dan penggunaan 

lensa kontak. Lepasnya retina merupakan salah satu komplikasi dari tindakan laser ini. 

Insidensinya pada Nd: YAG laser berkisar antara 0.1 – 3.6 % sedangkan pada terapi 

pembedahan sebesar 2.3 – 6.1%. Komplikasi lainnya yang lebih jarang terjadi yaitu 

endoftalmitis, iritis atau uveitis, hifema, efusi koroid, maupun cystoid macular 

edema.1,2,10,11,12 

 

V. Kesimpulan 

       Kekeruhan kapsul posterior lensa merupakan komplikasi yang paling sering terjadi 

setelah operasi katarak. Pencegahan terjadinya kekeruhan kapsul posterior lensa bisa 

dilakukan dengan hidrodiseksi, penempatan lensa intraokular di dalam kantong kapsul, 

besarnya kapsulotomi, jenis lensa intraokular, bahan lensa intraokular, dan kontak 

maksimal antara kapsul posterior dengan lensa intraokular. Nd: YAG laser merupakan 

terapi yang mudah dan efektif untuk mengembalikan penglihatan karena kekeruhan 

kapsul posterior. 
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