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I. Pendahuluan 

Kebutaan akibat katarak merupakan salah satu penyebab kebutaan secara global 

yang dialami oleh jutaan orang di penduduk dunia. Berdasarkan data WHO (World 

Health Organization), secara global katarak merupakan penyebab kebutaan 

sebanyak 33%. Di negara Asia, menyatakan bahwa katarak dan kelainan refraksi 

yang tidak terkoreksi merupakan penyebab kebutaan terbanyak. Walaupun 

prevalensi katarak masih sulit disimpulkan akibat definisi dan teknik pemeriksaan 

yang belum distandarisasi, survei dari Tanjong Pagar di Singapore, melaporkan 

bahwa prevalensi katarak sebanyak 35% dialami oleh orang Cina di usia 40 tahun 

atau lebih dan sebanyak 20-30% orang di usia 65 sampai 74 tahun akan mengalami 

kekeruhan lensa. Data survei National Heatlh and Nutrition di United State, 

penurunan visus < 6/9 sebanyak 14,7% dialami oleh usia 45 sampai 74 tahun. 1-3 

Saat ini, sekitar 314 juta orang mengalami penurunan visus dan 45 juta 

diantaranya merupakan kasus kebutaan. Berdasarkan hasil survei kebutaan Rapid 

Assesment of Avoidable Blindness (RAAB) di Indonesia tahun 2014-2016, sebanyak 

15 provinsi menunjukkan penyebab utama gangguan penglihatan dan kebutaan 

adalah kelainan refraksi 10-15% dan katarak 70-80%. Kebutaan yang disebabkan 

katarak, dialami oleh usia lebih dari 50 tahun dan berdasarkan analisis penelitian 

dari Global Burden of Disease, Injuries, and Risk Factors 2010 menyatakan bahwa 

katarak merupakan masalah serius mengenai kebutaan.1,4,5  

Katarak merupakan kekeruhan pada lensa sehingga mengakibatkan penglihatan 

menjadi buram. Kekeruhan pada lensa ini dapat diakibatkan karena faktor usia, 

kelainan kongenital, gangguan tumbuh kembang, trauma pada mata, penyakit 

metabolik, komplikasi dari infeksi mata menahun, dan paparan sinar radiasi. Secara 

klinis, kekeruhan pada lensa dapat mengakibatkan penurunan tajam penglihatan 

yang berat bahkan sampai kebutaan. Sebanyak 80% penurunan tajam penglihatan 

dapat di terapi dan disembuhkan.6,7  

Sari kepustakaan ini akan membahas mengenai lensa dan katarak. 



II. Anatomi Lensa 

Lensa memiliki struktur bikonveks yang berfungsi untuk menjaga kejernihan , 

merefraksikan cahaya, dan menghasilkan akomodasi. Lensa tidak memiliki 

pembuluh darah atau sistem saraf, sehingga secara keseluruhan metabolisme pada 

lensa bergantung pada humor akuous. Kedudukan lensa diperkuat oleh zonular Zinn 

yang menghubungkan badan siliar dengan lensa kristalin. Lensa terdiri dari kapsul, 

epitel lensa, korteks, dan nukleus yang terletak di belakang iris dan bagian depan 

vitreous. Permukaan anterior lensa lebih melengkung dibandingkan dengan 

posterior lensa yang disebut juga dengan optikal aksis.7-9 

Pada orang dewasa, lensa memiliki ukuran 9 mm dan ketebalan 3,5 mm dengan 

berat 90 mg. Lensa dapat merefraksikan cahaya karena memiliki indeks refraksi 1,4 

pada bagian sentral dan 1,36 pada bagian perifer. Pada keadaan mata yang tidak 

berakomodasi, lensa memiliki kekuatan dioptri 15-20 dioptri. Bertambahnya usia 

dapat mengakibatkan penurunan indeks refraksi, peningkatan jumlah partikel 

protein yang tidak larut air, dan penurunan fungsi akomodasi. Pada keadaan 

tersebut, keadaan mata dapat menjadi lebih hiperopia atau miopia tergantung pada 

keseimbangan perubahan struktur lensa.7,8,10 

Kapsul lensa merupakan bagian terluar lensa yang transparan, memiliki 

membran basal yang elastis dan mengandung kolagen tipe IV. Anterior kapsul lensa 

merupakan bagian paling tebal dengan ketebalan 14 µm dan akan menipis pada 

bagian sentral posterior dengan ketebalan 2-4 µm. Pada bagian terluar kapsul lensa 

terdapat zonul lamellar yang tempat untuk melekatnya serabut zonular. Bagian 

belakang anterior kapsul terdapat lapisan epitel yang berfungsi secara aktif untuk 

metabolisme termasuk proses biosintesis dari DNA, RNA, protein, dan lemak. Salah 

satu peran epitel lensa pada perubahan morfologi lensa yaitu dengan memanjangkan 

serat lensa. Hal ini dapat terjadi apabila terdapat peningkatan selular protein sel 

membran.7,10-12 



Korteks dan nukleus terbentuk pada fase embriogenik. Nukleus akan dibentuk 

pada bagian tengah lensa dan bagian terluar serat lensa akan membentuk korteks 

pada lensa. Kedua bagian lensa ini akan terlihat saat pemeriksaan apabila lensa 

mengalami kekeruhan. Zonular lensa disebut juga dengan ligamen suspensorium 

yang mengandung fibril tipis untuk menggantung lensa mata sehingga dapat 

terfiksasi. Saat lensa berkembang, posisi melekatnya zonular akan mengarah ke 

bagian anterior. Zonular juga merupakan tempat sintesis dari kapsul ekuator lensa.7,9 

 

Gambar 2.2. Skema Anatomi Lensa 

Dikutip dari : American Academy of Ophthalmology7 

 

III. Fisiologi Lensa 

Lensa pada manusia mengandung kosentrasi protein sebanyak 30% dari 

beratnya lensa. Protein lensa dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan kelarutan air. 

Sebanyak 80% lensa terdapat protein yang larut air dan mengandung komponen 

utama protein yaitu kristalin. Kristalin lensa akan dibagi menjadi kristalin α- dan 

kristalin β,γ-., kedua bagian ini memiliki peran penting dalam menjaga kejernihan 

lensa.6,9,13 

Proses metabolisme lensa terbanyak terjadi pada bagian epitel dan korteks 

lensa. Diferensiasi serat lensa pada bagian apikal dan basal akan mengalami degradasi  

dan menghasilkan kristalin protein. Peran utama dari kristalin protein yaitu untuk 

menjaga stabilisasi protein pada lensa dan mencegah terjadinya agregasi. Permukaan 
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luar sel akan memanfaatkan oksigen dan glukosa sebagai transport aktif elektrolit, 

karbohidrat, dan asam amino pada lensa (Gambar 3.1). Konsentrasi protein yang 

tinggi pada lensa tanpa adanya suplai pembuluh darah merupakan suatu hambatan 

untuk regulasi air, nutrisi, dan antioksidan pada bagian lensa yang lebih dalam. 

Keadaan ini diseimbangi oleh proses osmotik antar molekul protein lensa yang juga 

berperan sebagai salah satu proses transparansi lensa. Pada keadaan normal, lensa 

manusia mengandung 66% air dan 33% protein. Bagian korteks lensa lebih banyak 

mengandung air dibandingkan dengan nukleus. Sebanyak 5% air terdapat diantara 

serat lensa ekstraselular.7,11,14 

Secara fisiologis, sistem pump-leak pada lensa merupakan suatu kombinasi 

transport aktif dan permeabilitas membran untuk transportasi potasium dan molekul-

molekul lain seperti asam amino untuk mensuplai ke bagian terdalam lensa anterior 

epitel. Molekul tersebut dapat berdifusi keluar dan masuk kedalam lensa dengan 

konsentrasi yang sama. Berdasarkan teori ini, ion-ion sodium dan potasium 

didapatkan pada bagian anteroposterior lensa. Lensa manusia memiliki kadar natrium 

rendah dan kalium yang tinggi, sedangkan humor akuous dan vitreus kadar natrium 

tinggi dan kalium yang rendah.6,7,14  

 

 

Gambar 3.1 Skema fisiologi lensa 

Dikutip dari :  AK Khurana15 
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Permeabilitas membran sel lensa dapat menyeimbangkan ion di dalam dan luar 

lensa serta aktivitas pompa natrium keluar kemudian membawa kalium masuk ke 

dalam lensa. Metabolisme ini tergantung pada pemecahan ATP (adenosine 

triphosphate) yang diregulasi oleh protein membran intrinsik dengan menghidrolisis 

ATP menggunakan enzim Na+K+ATP-ase (Gambar 3.2).6,7,9,11,14 

 

 

Gambar 3.2 Transport molekul melalui permukaan lensa 
Dikutip dari : John V Forrester11 

 

 

IV. Metabolisme Lensa 

Glukosa dari humor akuous merupakan sumber energi pertama pada 

metabolisme lensa. Glukosa akan masuk ke dalam sel melalui transporter insulin-

dependent glucose yang terdapat di membran lensa. Sebanyak 80% glukosa di 

hasilkan di lensa melalui proses glikolisis anaerob. Jalur pentose phosphate 

menggunakan sekitar 10% glukosa untuk sintesis nukleotida. Glikosis melalui siklus 

asam sitrat hanya terjadi pada epitel lensa yang mempengaruhi mitokondria. Selain 

itu, epital lensa berperan juga pada aktifitas metabolik melalui jalur sorbitol dan 

hanya sebnyak 5% glukosa yang digunakan untuk metabolisme sorbitol. Enzim 

aldose reduktase memiliki peran penting pada glikolisis karena memiliki afinitas yang 

rendah, sehingga sorbitol akan berakumulasi dalam jumlah banyak sampai menjadi 

fruktosa melalui enzim polyol dehidrogenase. Tekanan osmotik yang meningkat 
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akibat sorbitol dan fruktosa akan menarik air untuk masuk ke dalam lensa. Proses ini 

dipengaruhi oleh kompensasi dari pompa Na+K+ATP-ase, apabila terdapat 

dekompensasi  fiber lensa akan membengkak dan menggangu struktur sitoskeletal 

dan terjadi opasifikasi.6,7,13,14 

Kandungan protein lensa yang cukup tinggi akan menghasilkan Major Intrinsic 

Protein (MIP) dan kristalin. Sintesis ini hanya terjadi pada sel epitel dan serat lensa 

di korteks, sehingga sintesa protein akan terhenti apabila serat lensa mengalami 

maturasi. Terdapat banyak enzim yang dikeluarkan pada metabolime protein berupa 

endopeptidase dan eksopeptidase sebagai enzim proteolitik lensa yang akan memecah 

protein menjadi peptide dan asam amino. Secara alami, degradasi protein lensa akan 

dihambat, sehingga protein pada lensa akan bersifat lebih stabil dalam waktu yang 

lama. Peningkatan degradasi dikarenakan usia diakbitkan akibat peran dari MIP26 

yang memiliki koordinasi secara signifikan dengan fungsi intraselular serat lensa 

sehingga menjadi katarak.10,11,14 

 

 

Gambar 4.1 Skema fragmentasi lensa 

Dikutip dari : John V Forrester11 
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Glutation merupakan bentuk tripeptida asam amino glutamin, sistein, dan 

glisine yang dihasilkan untuk melindungi lensa dari oksidatif agar tidak terjadi 

kerusakan. Hal ini akan mencegah oksidasi pada komponen sitoplasma lensa 

dikarenakan konsentrasi yang cukup tinggi sekitar 4-6 mM dan kelompok dari 

sulfihidril akan dioksidasi. Apabila kadar glutation epitel lensa atau seluruh lensa 

menurun maka proses terjadinya kerusakan sel akan lebih cepat terjadi sampai 

terbentuk katarak. Epitel lensa dan permukaan serat lensa ekan mensintesis glutation 

sehingga dapat masuk kedalam lensa melalui humor akuous. Reduksi dari glutation 

(GSH) akan di regenerasi kembali dari glutathione disulfide (GSSG) melalui enzim 

glutation reduktase dan NAPDH (Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate). 

NADPH yang banyak pada lensa diproduksi oleh monofosfat heksos yang berfungsi 

secara aktif untuk menghasilkan glutation. GSSG yang dihasilkan dari proses ini akan 

berdifusi ke permukaan lensa untuk meregenerasi GSH (Gambar 4.2). Asam askorbat 

juga memiliki peran untuk melindungi lensa dari kerusakan oksidatif.askorbat secara 

aktif  ditransportasikan melalui darah masuk ke humor akuous bersama dengan 

sodium yang berlokasi di epitel siliaris. Kadar askorbat lensa dan intraokular lensa 

memiliki konsentrasi 40-50 kali lebih banyak dibandingkan di dalam darah. Kadar 

GSH juga berfungsi untuk menjaga askorbat agar tetap diregenerasi, sehingga 

kerusakan pada lensa dapat dicegah.7,9,11 

 

Gambar 4.2 Diagram distribusi GSH dan GSSG 

Dikutip dari : John V Forrester11 



V. Katarak 

Katarak merupakan keadaan abnormalitas pada lensa mata berupa kekeruhan yang 

menyebabkan penurunan tajam penglihatan. Katarak lebih sering dijumpai pada usia tua, dan 

merupakan penyebab kebutaan pertama di seluruh dunia. Kekeruhan pada lensa dapat 

disebabkan karena  hidrasi atau denaturasi protein, sehingga memberikan gambaran berawan 

atau putih. Penyebab tersering katarak adalah proses degenerasi, yang menyebabkan lensa 

mata menjadi keras dan keruh. Penyebab kekeruhan lensa dapat diakibatkan oleh faktor risiko 

seperti merokok, paparan sinar ultraviolet, alkohol, defisiensi vitamin E, infeksi menahun 

pada mata, dan polusi asap yang mengandung timbal.6,13,14 

Trauma pada mata seperti pukulan keras, tusukan benda tajam, panas yang tinggi, dan 

trauma kimia juga dapat merusak lensa sehingga menimbulkan gejala seperti katarak. Katarak 

dapat terjadi pada bayi dan anak-anak, yang disebut sebagai katarak kongenital. Katarak 

kongenital salah satunya dapat terjadi akibat infeksi saat hamil. Selain itu, katarak juga dapat 

terjadi sebagai komplikasi penyakit infeksi dan metabolik lainnya seperti diabetes mellitus. 

Kekeruhan pada lensa dapat menyebabkan absorpsi cahaya menjadi lebih banyak, 

sehingga secara klinis penderita akan mengeluh silau. Pemendaran cahaya pada 

katarak dapat disebabkan adanya gangguan pada serat lensa, peningkatan agregasi 

protein, terpisahnya sitoplasma lensa, atau kedua keadaan tersebut dapat terjadi secara 

bersamaan. Perubahan kimia pada nuklear lensa dapan mengakibatkan warna lensa 

menjadi lebih kuning atau coklat.7,9,11 

 

VI. Klasifikasi Katarak 

Secara umum, klasifikasi katarak dapat dibagi berdasarkan maturitas, onset, dan 

morfologi. Katarak kongenital terjadi akibat terbentuknya serat lensa yang keruh. Katarak 

senilis dapat terjadi akibat proses degeneratif, sehingga mengakibatkan serat lensa yang 

normal menjadi keruh. Secara klinis, kekeruhan pada lensa disesuaikan dengan tingkat 

keparahan dari penurunan tajam penglihatan yang dirasakan berangsur. Katarak juga dapat 



diklasifikasikan berdasarkan morfologi anatomi lensa,  yaitu katarak kapsular, subkapsular, 

kortikal, supranuklear, nuklear, dan polaris (Gambar 6.1) .7,16,17 

 

Gambar 6.1 Katarak berdasarkan morfologi 

Dikutip dari : AK Khurana15 

 

6.1.1 Katarak Senilis 

Katarak senilis merupakan bentuk katarak paling sering ditemukan dan 

diderita oleh usia lebih dari 50 tahun. Keadaan ini biasanya mengenai kedua mata, 

akan tetapi dapat terjadi pada salah satu mata terlebih dahulu. Berdasarkan 

morfologi, katarak senilis dapat terbentuk menjadi katarak nuklear dan kortikal. 

Bentuk katarak kortikal dan nuklear merupakan bentuk yang paling sering 

ditemukan pada katarak senilis. Secara umum, katarak kortikal dapat terbentuk 

sebanyak 70%, nuklear 25%, dan subkapsularis posterior 5%.7,8  

Terdapat berbagai faktor resiko yang dapat mengakibatkan katarak senilis. 

Faktor usia terutama usia 50 tahun atau dapat juga terjadi pada usia 45 tahun yang 

biasa disebut dengan presenil. Paparan sinar ultraviolet yang semakin sering, 

defisiensi protein dan vitamin (riboplavin, vitamin E, dan vitamin C), dan merokok 
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berdasarkan penelitian dapat mempengaruhi denaturasi protein yang akan 

berkembang menjadi katarak. Kelainan metabolik seperti Diabetes Mellitus akan 

mengakibatkan peningkatan proses metabolisme sorbitol pada lensa, sehingga  

katarak dapat lebih cepat terbentuk.6,14,17 

6.1.2    Katarak Senilis Kortikal 

 Proses katarak kortikal terjadi akibat penurunan jumlah protein yang diikuti 

dengan penurunan asam amino dan kalium, sehingga kadar natrium pada lensa 

akan meningkat. Keadaan ini akan menyebabkan lensa menjadi hidrasi sehingga 

terjadi koagulasi protein.  Katarak senilis kortikal dapat diklasifikasikan berdasarkan 

tingkat maturasi, yaitu lamelar, insipien, imatur, matur, dan hipermatur. Katarak insipien 

secara dini dapat terdeteksi apabila pada pemeriksaan didapatkan bagian yang jernih 

diantara lapisan lensa..7,8 

Pada keadaan katarak imatur kekeruhan lensa akan terlihat berwarna putih keabuan, 

sehingga bayangin iris masih dapat terlihat. Keadaan katarak imatur mengakibatkan 

bentuk lensa menjadi lebih cembung, sehingga proses hidrasi akan terjadi lebih cepat. Fase 

ini akan berlanjut menjadi maturasi dan membentuk katarak intumesen yang membuat 

sudut bilik mata depan menjadi lebih sempit.  Kekeruhan pada katarak matur sudah 

mengenai bagian korteks lensa, sehingga akan terlihat lensa barwarna putih terang. Fase 

katarak hipermatur akan mengakibatkan bagian korteks mencair dan menyebabkan 

nukleus berada di bagian posterior, yang biasa disebut dengan Katarak Morgagni (Gambar 

6.2). Pada jenis hipermatur juga dapat menyebabkan lensa menjadi sklerotik diakibatkan 

korteks yang mencair dan lensa menjadi lebih mengkerut. Pengerutan lensa ini dapat 

menghasilkan gambaran sudut bilik mata depan dan iris menyempit.7,8,17 
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Gambar 6.2 (A) Katarak Morgagni, (B) Katarak Imatur, (C) Katarak 

Subkapsularis  Posterior, (D) Katarak Matur, (E) Katarak Intumesen 
Dikutip dari : Poli Katarak dan Bedah Refraktif RS Mata Cicendo 

 

6.1.3 Katarak Senilis Nuklear 

Progresifitas maturasi dari katarak nuklear akan mengakibatkan lensa menjadi tidak 

elastis dan mengeras yang berhubungan dengan penurunan daya akomodasi dan 

merefraksikan cahaya. Perubahan bentuk lensa ini akan dimulai dari bagian sentral ke 



perifer. Secara klinis, katarak nukleus akan terlihat berwarna kecoklatan (katarak 

brunescent), hitam (katarak nigra), dan berwarna merah (katarak rubra). Terjadinya 

perubahan warna pada katarak nuklear, akibat adanya deposit pigmen (Gambar 6.3).15,17 

  

 

Gambar 6.3 (A) Katarak Brunescent, (B), Katarak Nigra, (C), Katarak Rubra 

Dikutip dari : AK Khurana15 

6.1.4 Katarak Diabetes Mellitus 

Keadaan hiperglikemia dapat meningkatkan kadar glukosa dalam humor 

akuous yang akan berdifusi ke dalam lensa(Gambar 6.4). Glukosa akan di 

metabolisme oleh sorbitol dan berakumulasi di dalam lensa, sehingga 

mengakibatkan tekanan osmotik berlebihan mengakibatkan hidrasi pada lensa. 

Kekeruhan pada nuklear merupakan hal yang sering terjadi dan berkembang 

dengan sangat cepat.2,6,14 

 

Gambar 6.4 Katarak Diabetic Snowflakes 

Dikutip dari : Kanski’s18 

6.1.5 Katarak Traumatika 

Katarak traumatika merupakan kejadin paling sering pada usia muda dan terjadi 

unilateral. Katarak dapat terjadi setelah terkena trauma tusuk ke dalam mata dan 



sulit untuk dikeluarkan, hal ini akan menyebabkan kerusakan pada kapsul lensa. 

Apabila terdapat kerusakan pada lensa, bagian dalam lensa akan mengalami 

pembengkakan bersama dengan air sehingga akan menyebabkan denaturasi protein. 

Kerusakan pada lensa tanpa disertai adanya ruptur akan mengakibatkan kerusakan 

pada bagian subkapsular dan menghasilkan katarak dengan bentuk seperti “star-

shaped” (Gambar 6.5).6,13,14 

 

        

(C)  

Gambar 6.5 (A) Katarak Traumatika akibat luka tusuk (B) Katarak 

Traumatika benda tumpul (C) Katarak Traumatika Listrik 

Dikutip dari : Kanski’s18 dan RS Mata Cicendo 

 

6.1.6 Katarak Komplikata 

Katarak komplikata dapat terjadi apabila disertai dengan infeksi primer pada 

mata. Uveitis anterior merupakan penyebab tersering dalam terjadinya katarak 

komplikata, keadaan ini didasari dengan durasi dan intensitas terjadinya infeksi 

okular (Gambar 6.6). Terapi dengan menggunakan steroid juga merupakan salah 

satu penyebab terjadinya katarak sekunder. Glaukoma dengan sudut bilik mata 

depan tertutup  juga dapat menyebabkan terjadinya kekeruhan subkapsular atau 

kapsular.14,18 



 

 

 

Gambar 6.6 Katarak Komplikata akibat Uveitis 

Dikutip dari : Kanski’s18 

 

VII. Penatalaksanaan 

Dalam menentukan penatalaksanaan katarak diperlukan pemeriksaan secara 

menyeluruh pada bagian anterior dan posterior mata, salah satunya yaitu dengan 

menentukan derajat kekeruhan katarak. Penentuan derajat kekeruhan pada katarak 

secara gold standar dapat ditentukan dengan menggunakan klasifikasi Lens 

Opacity Classification System III (LOCS III) yaitu dengan melihat gambaran pada 

saat pemeriksaan slit-lamp dan menggunakan pencahayaan retroiluminasi 

(Gambar 7.1). Klasifikasi ini memberikan gambaran derajat kekeruhan pada tiap 

struktur lensa atau dapat juga menggunakan klasifikasi Buratto (Tabel 7.1).2  



 

Gambar 7.1 Klasifikasi LOCS III 
Dikutip dari : Journal of Clinical Trial2 

 

Tabel 7.1 Grade scale of nucleus hardness 

Derajat Kepadatan Nukleus 

Derajat Waktu 

Ultrasound 

Warna Tipe Katarak Red Reflex 

Derajat 1 Minimal atau 

nihil 

Transparan atau 

abu-abu muda 

Kortikal atau 

subkapsular 

High 

Derajat 2 Terbatas Abu-abu atau 

abu-kuning 

Subkapsular 

posterior 

Marked 

Derajat 3 Medium Kuning atau 

kuning-abu 

Nuklear, 

kortikal-nuklear 

Good 

Derajat 4 Lama dan 

phaco-chop 

Kuning atau 

oranye 

Kortikal-

nuklear,tebal 

Scarce 

Derajat 5 Tekhnik 

fakofragmentasi 

sangat lama atau 

ECCE 

Coklat tua atau 

kehitaman 

Total, tebal None 

Dikutip dari : Buratto19 

 

 Penatalaksanaan pada katarak secara ideal yaitu dilakukan tindakan operatif. 

Indikasi dilakukannya operasi yaitu bergantung pada penurunan tajam penglihatan 

berat yang mengganggu aktifitas sehari-hari. Pada keadaan fakolitik atau 

fakomorfik glaukoma, tindakan operasi merupakan terapi utama untuk 

mengevaluasi bagian fundus mata.17,18  

 

 



7.1    Tindakan Operatif 

Beberapa jenis tindakan operasi katarak yang dapat dilakukan, yaitu ekstraksi 

katarak intrakapsular (ICCE), ekstraksi katarak ekstrakapsular (ECCE), Manual 

small incision cataract surgery (SICS) dan teknik fakoemulsifikasi. 

 

7.1.1 Ekstraksi Katarak Intrakapsular (ICCE) 

Tindakan ini dilakukan dengan cara mengeluarkan seluruh lensa bersama 

kapsul dengan menggunakan cryoprobe dan dikeluarkan melalui insisi di superior 

kornea yang lebar. Indikasi dilakukannya tindakan ICCE salah satunya pada usia 

muda. Tindakan ICCE sangat menguntungkan pada pasien dengan keadaan 

subluksasi lensa, lensa brunescent, dislokasi lensa, atau katarak dengan eksfoliasi. 

Tindakan ICCE ini tidak diindikasikan pada pasien dengan myopia tinggi, sindrom 

Marfan, katarak Morgagni, dan adanya vitreus pada segmen anterior.3,7 

7.1.2 Ekstraksi Katarak Ekstrakapsular (ECCE) 

Tindakan ECCE yaitu mengeluarkan isi lensa dengan merobek kapsul lensa 

anterior, sehingga semua bagian lensa dapat keluar melalui insisi yang telah 

dilakukan. Komplikasi pada tindakan ECCE lebih sedikit dibandingkan dengan 

ICCE. Tindakan ECCE diindikasikan pada pasien dengan implantasi lensa 

intraokular sekunder, katarak dengan nukleus yang mengeras, atau sebagai 

konversi pada saat terdapat kegagalan teknik manual SICS dan fakoemulsifikasi. 

7.1.2 Manual Small Incission Cataract Surgery (SICS) dan Fakoemulsifikasi 

Tindakan SICS merupakan tindakan yang dikembangkan dari ECCE dengan 

melakukan insisi pada daerah limbus. Penjahitan luka insisi pada SICS bergantung 

pada kebutuhan saat operasi. Tindakan SICS setara dengan fakoemulsifikasi dalam 

hal kualitas bedah, astigmat lebih kecil, evaluasi setelah operasi yang singkat, dan 

kenyamanan pasien.7,17 Tindakan fakoemulsifikasi sekarang ini merupakan 

tindakan gold standar, yaitu dengan mengeluarkan lensa menggunakan alat 



ultrasonik pada insisi yang kecil di kornea, sehingga tidak memerlukan luka 

penjahitan. Tindakan ini disebutkan dapat dilakukan pada semua kasus. Akan 

tetapi terdapat kontraindikasi relatif yaitu pada keadaan pupil kecil yang sulit 

dilatasi, nukleus yang sangat keras, subluksasi atau dislokasi lensa, serta edema 

berat pada kornea. Teknik fakoemulsifikasi ini menghasilkan insidensi komplikasi 

yang rendah, penyembuhan yang cepat dan rehabilitasi visual yang singkat.7,17 

 

VIII. Kesimpulan 

Katarak merupakan salah satu penyebab utama kebutaan di seluruh dunia dan 

dapat terjadi pada semua usia. Katarak senilis disebabkan usia merupakan jenis 

katarak paling sering terjadi. Berbagai faktor resiko dapat mempengaruhi 

metabolisme biokimia lensa sehingga mengakibatkan katarak. Diagnosis katarak 

berdasarkan hasil pemeriksaan klinis yang menyeluruh, sangat berpengaruh pada 

tindakan operatif yang akan dilakukan. 
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