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I.  Pendahuluan 

     Katarak merupakan salah satu kelainan yang paling sering ditemui pada bidang 

ilmu kesehatan mata dan menjadi salah satu penyebab terbesar kebutaan yang dapat 

dihindari. Tatalaksana definitif dari keadaan ini adalah tindakan pembedahan yang 

meliputi ekstraksi lensa dan pemasangan lensa intra okular (LIO). Seorang dokter 

mata memerlukan keahlian dalam melaksanakan operasi katarak tanpa komplikasi 

yang akan berujung pada turunnya tingkat kebutaan.1-3 

     Tindakan operasi katarak merupakan tindakan yang rumit dan mempunyai 

resiko komplikasi yang cukup banyak. Komplikasi yang dapat terjadi pada operasi 

katarak, khususnya pada tahap kapsuloreksis  adalah Argentinian flag sign. 

Argentinian flag sign biasanya ditemukan intra operasi pada pasien dengan katarak 

tipe white intumescent. Istilah Argentinian flag merujuk kepada penampakan warna 

biru-putih-biru yang menyerupai bendera argentina akibat adanya robekan radial 

pada kapsul anterior yang telah diwarnai oleh tryphan blue.2,4  

     Seorang dokter mata yang baik akan dapat mengatasi segala komplikasi yang 

dapat teajdi saat operasi, karena itu pengetahuan yang mendalam tentang 

komplikasi yang dapat terjadi sangat dibutuhkan oleh seluruh dokter mata. Sari 

kepustakaan ini bertujuan untuk membahas komplikasi Argentinian flag yang 

meliputi diagnosis, tatalaksana dan pencegahan terjadinya  komplikasi tersebut.  

 

II. Argentinian flag sign 

     Argentinian flag sign merupakan istilah yang dipopulerkan oleh Daniel Mario 

Perrone yang dipresentasikan pada American Society of Cataract and Refractive 

Surgery dan the European Society of Cataract and Refractive Surgeons pada tahun 

2000. Komplikasi kapsuloreksis ini terjadi apabila adanya tekanan positif intra 

lentikuler yang membuat robekan kapsuloreksis melebar keluar.1,3 

2.1  Etiologi 

     Argentinian flag terjadi pada awal pembuatan robekan kapsul anterior lensa 

yang meluas dengan sendirinya. Hal ini diyakini akibat adanya tekanan intra 

kapsular lensa yang membuat nucleus terdorong ke anterior dan menyebabkan 

robekan yang meluas dengan cepat dan tidak terkontrol secara radial. Argentinian 
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flag jarang terjadi pada katarak hipermatur atau morgagni karena keadaan tersebut 

terjadi peluruhan korteks dan nucleus yang bebas bergerak didalam kapsul yang 

menyebabkan tekanan dapat tersebar dengan gaya yang sama ke semua arah.4,5 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 a. Bendera Argentina b.Argentinian flag sign 

  dikutip dari: perrone1  

2.2  Patofisiologi  

     Argentinian flag umumnya terjadi pada katarak white intumescent dengan 

adanya sedikit hiperhidrasi dari serat lensa. Serat lensa terhidrasi ini menyebabkan 

tekanan anterior dan posterior dalam kapsul yang dipisahkan oleh ekuator korteks 

yang belum mencair sehingga masih kontak dengan kapsul. Selama capsulotomy 

ketika tekanan intralentikular anterior menyamai tekanan kamera okuli anterior 

(COA), perbedaan dalam tekanan yang disebabkan oleh tekanan intralentikular 

posterior yang tersisa menyebabkan nucleus lensa terdorong ke anterior sehingga 

menimbulkan regangan pada kapsul anterior. Beberapa faktor yang berpengaruh 

terhadap kejadian ini antara lain pemeliharaan tekanan pada COA dengan 

menggunaan cairan viskoelastik yang tidak memadai, atapun tekanan pada 

posterior lensa yang berlebih akibat reflek valsava pasien yang tidak dianestesi 

dengan baik.4,6,7 

2.3 Tatalaksana 

     Tatalaksana terbaik terhadap Argentinian flag adalah menghindarinya dengan 

cara mengetahui pasien yang mempunyai kemungkinan besar untuk terjadi 

komplikasi ini dan menempuh langkah langkah untuk mencegah terjadi pada pasien 
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pasien tersebut. Hal terpenting yang perlu dilakukan apabila terjadi Argentinian flag 

adalah mencegah meluasnya robekan kearah posterior dan mengurangi kehilangan 

vitreous. Operator dapat memperbaiki komplikasi ini dengan cara memasukkan 

cairan viskoelastik tambahan untuk mendatarkan permukaan kapsul anterior disusul 

dengan percobaan untuk mengarahkan robekan yang terjadi kearah yang 

diinginkan.3,4,7,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 gambar skematik tekanan intra lentikular 
      dikutip dari: Megur dkk4  

     Robekan radial yang lebar dan mencapai bawah iris akan sulit untuk diarahkan 

kembali ke robekan Kapsulorrhexis curvilinear kontinu (CCC) yang diinginkan. 

Operator memiliki beberapa pilihan yang dapat dikerjakan, antara lain merubah 

teknik operasi menjadi ekstraksi katarak ekstrakapsular, melanjutkan 

fakoemulsifikasi di COA dengan teknik stop and chop, fakoemulsifikasi didalam 

kantung kapsuler tanpa melakukan hidrodiseksi terlebih dahulu. Operator dapat 

memodifikasi kapsulotomi dengan membuat guntingan kecil pada robekan kapsul 

dan membuat kapsulotomi yang melingkar di kedua sisi robekan.4,7,9 

2.4 Komplikasi 

     Komplikasi yang dapat terjadi apabila terjadi Argentinian flag sign antara lain 

dapat terjadi ruptur kapsul posterior, ruptur zonular, vitreous prolaps, lensa intra 

okular yang sulit dipasang karena hilangnya kapsul, dan kerusakan endotel kornea 

karena waktu operasi yang panjang.3,4,9 
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     Penanganan komplikasi dilakukan sesuai dengan komplikasi yang terjadi, 

pengalaman dan keahlian dari operator bedah. Vitrektomi anterior mungkin perlu 

dilakukan apabila terjadi robekan kapsul posterior yang menyebabkan vitreous 

prolaps. Lensa intra okular dapat dipasang didalam kantong kapsular apabila 

robekan tidak terlalu ekstensif dengan pemilihan LIO yang tepat ataupun dapat juga 

dilakukan pemasangan LIO pada sulkus siliaris.3,4,10  

2.5  Pencegahan 

     Dokter bedah mata diseluruh dunia telah menemukan beberpa cara untuk 

mencegah terjadinya irgentinian flag pada pasien-pasien yang beresiko, langkah 

langkah ataupun teknik yang digunakan sebagai pencegahan antara lain: 

1. Manitol preoperatif: Beberapa klinisi menggunakan 250 ml manitol IV 60 

menit sebelum operasi. Teknik ini digunakan untuk mempertahankan tekanan 

COA yang tepat selama operasi.3,4 

2. Menggunakan Viskoelastik yang sangat kohesif: Dr. Perrone dalam video 

aslinya menyatakan bahwa mempertahankan ruang anterior yang dalam 

dengan tekanan yang tepat sangat penting saat melakukan capsulorrhexis, 

sehingga penggunaan agen viskoelastik yang sangat kohesif seperti Healon 

GV® atau Healon5® (Abbott Medical Optik, Abbott Park, Abbott Park , 

Illinois, AS).1,3,4,6 

3. Tusukan mikro dengan aspirasi korteks. Teknik ini menggunakan jarum 30 G 

yang terpasang pada spuit 1-2 cc. Setelah mengisi COA dengan cairan 

viskoelastik, sebuah jarum 30 G memasuki COA dari limbus arah jam 10. 

Tangan kanan memegang ujung plunger spuit, korteks kemudian diaspirasi 

sesaat setelah ujung jarum posisi bevel down menembus kapsul anterior 

sebanyak mungkin. Nukleus kemudian digerakkan ke posterior dangan 

menekan di daerah midperifer untuk mengurangi tekanan intralentikuler bagian 

posterior. Kombinasi tekanan kebawah dari cairan viskoelastik dan aspirasi 

cairan intralentikular sesaat setelah penembusan kapsul akan mengurangi 

kemungkinan robekan kapsul meluas tanpa kontrol.6,11 

4. Phacocapsulotomy: Teknik ini menggunakan viskoelastik yang sangat kohesif. 

Setelah luka tri-planar dibuat di limbus, ujung fakoemulsifikasi memasuki 
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COA tanpa irigasi karena adanya viskoelastik yang mempertahankan tekanan 

yang sesuai. Arahkan ujung dalam sudut ke bawah dengan ujung bevel 

menghadap ke atas langsung di atas pusat kapsul anterior dengan menggunakan 

mode fako sculpting masukkan ujung ke dalam kapsul untuk memahat korteks 

dan kemudian  mengukir ke inti. Teknik ini memungkinkan untuk tekanan 

intralenticular untukmenjadi seimbang dan massa kortikal dicairkan untuk 

disedot sebelum melakukan capsulorrhexis. Masukkan kembali viskoelastik ke 

dalam ruang anterior dan lanjutkan dengan capsulorrhexis seperti 

biasanya.6,11,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Teknik fakokapsulotomi, a. ujung fako menembus kapsul anterior 

kemudian memahat korteks dan nukleus, b. Melanjutkan kapsuloreksis seperti 

pada umumnya  

              Dikutip dari: Teng6 

5. Dua tahap Kapsulorrhexis curvilinear kontinu (CCC): Beberapa uji klinis 

observasional dan acak telah menunjukkan dua tahap CCC lebih unggul 

daripada CCC satu tahap tradisional pada pasien katarak white intumescent. 

Dalam satu studi acak pasien ditugaskan untuk satu tahap CCC dan 13 pasien 

ditugaskan untuk 2 tahap CCC. Dalam teknik CCC satu tahap, ahli bedah yang 

beroperasi mencatat tekanan intrakapsular yang tinggi pada 61,5% kasus 

dengan robekan kapsul anterior yang terjadi pada 23% kasus. Selain itu, 
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diskontinuitas capsulorrhexis terjadi pada 30,8% kasus.Dalam teknik dua 

tahap, di mana rheksis pertama kira-kira 3 mm ahli bedah mencatat tekanan 

intrakapsular yang tinggi pada 36,36% kasus dan tidak ada robekan kapsul 

anterior atau diskontinuitas capsulorrhexis terjadi. Sebuah capsulorrhexis jalur 

siput di mana awalnya capsulorrhexis dijaga tetap kecil dan kemudian 

diperbesar secara melingkar juga telah berhasil digunakan.6,12 
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       c.                                                                               d. 

 

Gambar 2.4. kapsuloreksis 2 tahap. a. pembuatan CCC kecil berukuran 3mm b. 

aspirasi korteks dan menggeser nucleus untuk menyamakan tekanan posterior c. 

menggunting dengan gunting mikro untuk melebarkan kapsuloreksis, d. melebarkan 

kapsuloreksis menjadi 5 mm. 

           Dikutip dari: Figueiredo3 

6. Menekan kompartemen intralentikular posterior. Bagian dari prosedur ini 

biasanya dilakukan setelah mini capsulorrhexis telah selesai. Langkah ini 

dilakukan dengan irigasi bimanual dan manipulasi puntir halus, pelintiran, dan 

goyangan dari nukleus dengan kanula untuk mengurangi setiap potensi tekanan 
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yang ada pada  kompartemen sebelum melakukan kapsuloreksis lengkap. 

Hidrodiseksi tidak dapat dilakukan dalam katarak white intumescent ketika ada 

kemungkinan untuk terjadi Argentinian flag karena ini menempatkan lebih 

banyak tekanan pada kompartemen intralentikular posterior.6-11  

     Operator dapat melakukan beberapa atau seluruh rangkaian pencegahan yang 

telah dijelaskan diatas. Tujuan dari langkah-langkah langkah tersebut adalah untuk, 

mendatarkan kapsul anterior lensa dan berusaha mengurangi tekanan positif intra 

lentikuler, khususnya bagian posterior.1,4,6,11 

 

III. Simpulan 

     Operasi katarak merupakan operasi yang paling sering dilakukan oleh dokter 

mata. Pemahaman yang mendalam dari tahapan dan kemungkinan komplikasi amat 

penting untuk dimiliki seorang dokter mata. Salah satu komplikasi dari tahap 

kapsuloreksis adalah Argentinian flag yang biasa terjadi pada katarak white 

intumescent. Argentinian flag terjadi akibat adanya tekanan positif intra lentikuler 

pada bagian anterior dan posterior dari nukleus. Perencanaan yang tepat bagi pasien 

pasien dengna kemungkinan terjadinya Argentinian flag sebelum operasi akan 

membuat operasi berjalan lancar tanpa komplikasi .  
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