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I. Pendahuluan 

     Opasifikasi kapsul posterior merupakan komplikasi paling umum yang 

dapat terjadi paska pembedahan katarak. Komplikasi ini dapat terjadi pada 

20-50% pasien dalam jangka waktu rerata 2-5 tahun pasca bedah katarak. 

Waktu tercepat terjadinya opasifikasi kapsul posterior adalah 1 tahun 

pascaoperasi katarak sementara setelah 5 tahun pascaoperasi opasifikasi 

masih dapat terjadi.
1,2

 Diagnosis dari komplikasi ini dilakukan berdasarkan 

anamnesa dan pemeriksaan oftalmologis. Opasifikasi kapsul posterior dapat 

menyebabkan gangguan serta penurunan tajam penglihatan, hal ini menjadi 

dasar mengapa opasifikasi kapsul posterior memerlukan tatalaksana yang 

baik untuk meningkatkan kembali tajam penglihatan.
1,2

 

     Opasifikasi kapsul posterior dapat menyebabkan kerugian pada pasien 

misalnya secara fungsional hingga finansial. Mekanisme utama terjadinya 

opasifikasi kapsul posterior antara lain disebabkan oleh sisa sel epitel yang 

mengalami proliferasi dan migrasi, transisi dari sel epitel dan mesenkim, 

deposisi kolagen serta dihasilkannya serabut-serabut lensa pada seluruh 

proses ini. Opasifikasi kapsul posterior mengganggu kualitas penglihatan 

pasien pasca bedah katarak sehingga diperlukan tatalaksana yang baik untuk 

mengembalikan kejernihan media refraksi.
 3,4

 

 

II. Opasifikasi Kapsul Posterior 

     Opasifikasi kapsul posterior merupakan sebuah konsekuensi pasca 

pembedahan fisiologis yang terjadi karena sisa sel epitel kapsul yang 

bertumbuh. Kekeruhan ini dapat terjadi bahkan pada pembedahan katarak 

biasa tanpa komplikasi intraoperasi. Beberapa jenis opasifikasi pada kapsul 

yang diketahui adalah opasifikasi pada kapsul anterior, posterior dan bentuk 

opasifikasi lain misalnya interlentikuler maupun linear posterior.
4,5 

 

2.1 Definisi dan Epidemiologi 

     Opasifikasi kapsul posterior atau yang sering dikenal sebagai “katarak 

sekunder” banyak terjadi pada populasi pasien dengan usia muda yang 
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menjalani bedah katarak. Rerata terjadinya opasifikasi kapsul posterior pada 

anak sekitar 43.7 – 100%, kemungkinan hal ini disebabkan oleh angka 

proliferasi sel epitel kapsul lensa yang tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh 

Ayuningtyas dan Tjahjono menemukan bahwa opasifikasi kapsul posterior 

muncul pada 51 mata setelah dilakukan operasi pada 578 total mata yang 

dioperasi. Insidensi kumulatif yang ditemukan adalah 14 mata mengalami 

opasifikasi kapsul posterior pada tahun pertama (2.42%), 34 mata pada tahun 

kedua (5.88%) dan 51 mata pada tahun ketiga (8.82%) .
1,3

 

 

2.2 Anatomi Kapsul Lensa 

     Lensa kristalina adalah struktur bikonveks yang transparan dan terletak di 

bagian posterior terhadap iris serta anterior terhadap badan vitreus. Lensa 

kristalina diselubungi oleh kapsul lensa, kapsul lensa merupakan membrane 

basal yang elastis dan transparan. Kapsul lensa disusun oleh kolagen tipe IV 

dan matriks protein lainnya serta merupakan membran basal dari sel epitel 

lensa. Sel epitel melapisi sisi dalam dari kapsul lensa bagian anterior, pre-

ekuatorial dan ekuatorial.
7,8

 Sel-sel ini membentuk sebuah lapisan yang 

memiliki metabolisme aktif terutama dalam biosintesis asam 

deoksiribonukleat (DNA), asam ribonukleat (RNA), protein dan lemak.
4,6,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Anatomi lensa dan kapsul lensa 

              Dikutip dari: Cantor, LB, Rapuano, CJ
6
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Sel epitel lensa melakukan mitosis dengan aktivitas premitosis atau fase 

replikatif (fase S) dalam mensintesis DNA terjadi pada daerah berbentuk 

cincin yang berada di sekitar lensa bagian anterior bernama germinative zone. 

Sel yang baru terbentuk bermigrasi menuju bagian ekuator dan berdiferensiasi 

menjadi serabut lensa dan akhirnya membentuk sel serabut lensa yang 

berbentuk konsentrik. 
4,6,7

 

 

2.3 Patofisiologi Opasifikasi Kapsul Posterior 

     Komplikasi pasca bedah katarak berupa opasifikasi kapsul posterior terjadi 

karena banyak faktor. Teknik bedah katarak jenis ekstraksi lensa 

intrakapsular mengangkat seluruh lensa beserta kapsul diangkat sehingga 

tidak menyisakan kapsul untuk implantasi lensa intraokuler (LIO), dengan 

teknik ini tidak tersisa sel-sel epitel lensa yang mungkin menyebabkan 

kemunculan opasifikasi kapsul pasca pembedahan. Ekstraksi lensa dengan 

pendekatan ekstrakapsuler menyisakan kapsul lensa untuk implantasi LIO 

sehingga dapat meninggalkan sisa sel-sel epitel lensa yang berpotensi 

menyebabkan terjadinya opasifikasi kapsul posterior paska bedah katarak.
5,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema sel residu epitel lensa yang tersisa pasca operasi katarak 

        Dikutip dari: Wormstone, M, Wang, L
7 
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respons kesembuhan luka pada lensa dan sel epitel lensa yang tersisa 

mengalami proliferasi dan bermigrasi sepanjang kapsul posterior seperti yang 

digambarkan pada Gambar 2.1. Sel epitel lensa mengalami regenerasi 

serabut-serabut lensa dan transisi dari sel epitel menjadi mesenkim.
3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3 Mekanisme terjadinya opasifikasi kapsul posterior 

Dikuti dari: Awasthi N, Guo S
3 

 

     Opasifikasi kapsul posterior memiliki dua jenis morfologi, yaitu tipe 

fibrosis dan tipe pearl atau proliferatif. Opasifikasi kapsul posterior disebabkan 

oleh proliferasi abnormal dari sel epitel lensa di bagian anterior yang 

mengalami migrasi ke kapsul posterior dan menganggu aksis visual kemudian 

menurunkan tajam penglihatan.
4
 Tipe fibrosis dihasilkan dari sel epitel lensa 

dari bagian kapsul anterior (sel A) yang tidak bermigrasi kemudian membentuk 

lipatan dan kerutan pada bagian pertemuan antara kapsul posterior dan anterior 

dan mengalami metaplasia pseudofibrosa.
7,8
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adanya sel-sel fibroblas yang memanjang dan vimentin maupun aktin. 

Opasifikasi jenis pearl atau proliferatif disebabkan oleh sel epitel lensa yang 

berada pada daerah ekuatorial lensa (sel E) mengalami migrasi, pada 

pemeriksaan histopatologis ditemukan sel epitel lensa yang membesar 

kemudian membentuk sel berbentuk balon atau Wedl cells dan akhirnya 

nampak secara klinis sebagai opasifikasi tipe pearl. Sel E juga  membentuk 

Soemmering’s rings yakni sebuah lesi khas berbentuk donat karena adanya 

kerusakan pada kapsul anterior diakibatkan oleh trauma okuler dalam hal ini 

misalnya ekstraksi lensa eksrakapsular. 
4,7

 

     Patomekanisme terjadinya opasifikasi berkaitan dengan adanya sitokin serta 

growth factors yang berada pada humor akuosa, molekul-molekul ini 

meningkat selama operasi katarak berlangsung dan memengaruhi sel epitel 

lensa yang tersisa. Beberapa growth factors yang penting dalam 

patomekanisme ini antara lain transforming growth factor β (TGF-β), 

fibroblast growth factor 2 (FGF-2), hepatocyte growth factor, interleukin 1 dan 

6, serta epithelial growth factor. Faktor pertumbuhan tipe TGF-β menjadi 

faktor utama dalam patomekanisme biologis pembentukan opasifikasi kapsul 

posterior karena molekul ini memicu adanya transdiferensiasi sel epitel 

menjadi sel miofibroblas. Sel miofibroblas yang paling banyak terbentuk dari 

transdiferensiasi ini adalah otot polos aktin alfa yang dapat menyebabkan 

kontraksi serta pengerutan dari kapsul posterior. 
3,7

 

     Molekul FGF-2 menginduksi proliferasi, migrasi dan diferensiasi serabut-

serabut lensa. Interleukin 1 (IL-1) dihasilkan oleh sel epitel lensa dan 

menstimulasi sel epitel lensa sendiri untuk melakukan mitosis dan sintesis 

kolagen, kemudian IL-1 menginduksi adanya sekresi interleukin 6 (IL-6). 

Patomekanisme lain terjadinya opasifikasi kapsul posterior antara lain adalah 

aktvasi makrofag intraokuler pasca pembedahan. Agregasi makrofag pada 

kapsul posterior dan lensa intraokuler menyebabkan adanya opasifikasi kapsul 

posterior. 
3,5 
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2.4 Faktor Resiko 

     Opasifikasi kapsul posterior terjadi karena berbagai macam faktor, diketahui 

bahwa terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi kemunculan opasifikasi 

kapsul posterior antara lain faktor yang berhubungan dengan kondisi pasien, 

faktor yang berhubungan dengan pembedahan serta faktor yang berhubungan 

dengan lensa intraokular (LIO). Faktor yang berhubungan dengan pasien antara 

lain adalah usia, kondisi okuler pasien serta kondisi sistemik pasien. Usia muda 

saat dilakukan pembedahan merupakan salah satu faktor terpenting karena 

menurut Wormstone et al, pasien di usia muda memiliki kecenderungan 

pertumbuhan sel epitel yang lebih tinggi. 
2,7 

Penelitian yang dilakukan oleh Chi 

Chen et al menemukan bahwa dry eye disease, glaukoma, age related macular 

degeneration dan  hiperlipidemia dan peptic ulcer disease dapat 

dipertimbangkan menjadi faktor resiko kemunculan opasifikasi kapsul 

posterior.  

     Kondisi glaukoma dengan tekanan intraokuler yang meningkat, memiliki 

resiko kerusakan pada lapisan serabut saraf retina dan kerusakan pada struktur 

kapsul dan biologi sel dari sel epitel lensa. Age related macular degeneration 

jenis wet maupun dry merupakan salah satu jenis penyakit pada retina yang 

dihasilkan dari reaksi inflamasi sehingga kondisi inflamasi serupa dapat terjadi 

dan berkaitan dengan migrasi sel epitel lensa dan pembentukan opasifikasi 

kapsul posterior. Kondisi ulkus peptikum pada pasien meningkatkan adanya 

kemunculan sitokin-sitokin inflamasi termasuk interleukin yang identik dengan 

mediator sistem imun yang ditemukan pada opasifikasi kapsul posterior.
3,5 

     Faktor resiko lain yang dapat meningkatkan kemungkinan munculnya 

opasifikasi adalah desain serta bahan dari lensa intraokuler (LIO). Tepian yang 

semakin tajam pada LIO (sharp edge) mencegah adanya migrasi sel menuju ke 

permukaan posterior dari LIO jika dibandingkan dengan tepian LIO yang lebih 

tumpul/bulat (round edge). Materi penyusun LIO jenis hidrofilik menyebabkan 

kemungkinan opasifikasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan bahan 

yang bersifat hidrofobik. 
3,5
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2.5 Tanda dan Gejala Klinis 

     Opasifikasi kapsul posterior yang melibatkan aksis visual akan 

menyebabkan penurunan tajam penglihatan. Tanda dan gejala utama dari 

opasifikasi kapsul posterior adalah membran semi-opak dengan derajat 

kekeruhan yang berbeda-beda pada daerah kapsul posterior. Tanda khas 

lainnya dari opasifikasi kapsul posterior adalah Elschnig’s pearl dan 

Soemmering rings. 
1,3 

     Dua jenis opasifikasi kapsul posterior adalah tipe fibrosis dan pearls. 

Bentuk opasifikasi pearls diketahui juga sebagai bentuk proliferatif dan 

merupakan hasil dari proliferasi sel epitel lensa yang menjadi deposit.
1
 

Penurunan tajam penglihatan pada opasifikasi kapsul posterior yang terjadi 

pada usia dewasa muda dan anak-anak dapat menyebabkan efek ambliogenik 

yang besar sehingga penatalaksanaan sebaiknya dilakukan dengan cepat. 

Ayuningtyas dan Tjahyono menyatakan bahwa penurunan tajam penglihatan 

merupakan gejala utama yang dikeluhkan pasien yakni 39 dari total 51 mata 

pasien yang mengalami opasifikasi kapsul posterior.
1,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Gambaran opasifikasi kapsular. (A) Opasifikasi campuran tipe fibrosis dan      

    pearl. (B) Opasifikasi tipe fibrosis (C) Opasifikasi tipe pearl 
     Dikutip dari:Wu S, Tong N, Pal N

7 

A 
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III. Manajemen Opasifikasi Kapsul Posterior 

3.1 Klasifikasi Opasifikasi Kapsul Posterior 

     Penilaian opasifikasi kapsul posterior dilakukan untuk menilai seberapa tebal 

dan luas kekeruhan yang terjadi pada kapsul posterior hingga menurunkan tajam 

penglihatan. Penilaian opasifikasi dapat dilakukan dengan penilaian klinis 

menggunakan teknik pemeriksaan lampu celah dan pencahayaan retro-iluminasi 

setelah melakukan dilatasi farmakologis pada pupil pasien menggunakan obat-

obatan midriatika. 
6,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Grading dari opasifikasi kapsul posterior secara umum yang  

                     Dilakukan berdasarkan pemeriksaan lampu celah. (a) Grade 0  

                     (b) Grade I (c) Grade II (d) Grade III 

                 Dikutip dari:Wu S, Tong N, Pal N
7 

 

     Kekeruhan yang terjadi dapat dinilai secara subjektif menggunakan 

cari ini. Klasifikasi untuk melakukan grading pada opasifikasi kapsul posterior 

ditulis oleh Kruger et al dan umumnya digunakan untuk mendiagnosis pasien 

dengan opasifikasi kapsul posterior di belakang segmen optic LIO dengan 

ukuran 3 mm di bagian sentral yaitu Grade 0: tidak terdapat opasifikasi, Grade 

I: kekeruhan sangat ringan Grade II: kekeruhan sedang, Grade III: kekeruhan 

menebal sampai berwarna keputihan.
6,7
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    Ulasan sistematis oleh Aslam dkk menyatakan bahwa Sellman dan 

Lindstorm membuat klasifikasi opasifikasi jenis fibrosis dan pearl dengan 

skala empat poin. Grade 1: tidak didapatkan atau didapatkan opasifikasi kapsul 

posterior ringan tanpa penurunan red reflex , tidak adanya opasifikasi pearls 

atau terdapat pearl yang belum ada di tepian LIO, grade 2: opasifikasi kapsul 

posterior ringan dengan penurunan red reflex dengan opasifikasi pearl  yang 

berada di tepian LIO, grade 3: opasifikasi fibrosis atau pearl derajat sedang dan 

berada di tepian LIO namun belum mencapai LIO bagian sentral dan grade 4: 

opasifikasi fibrosis atau pearl derajat berat menutupi bagian sentral LIO dan 

terdapat penurunan red reflex.
11

 

 

3.2 Tatalaksana Opasifikasi Kapsul Posterior 

     Opasifikasi kapsul posterior dapat ditatalaksana menggunakan sistem laser 

kapsulotomi maupun pembedahan misalnya dilakukan scraping pada kapsul 

posterior. Laser kapsulotomi yang digunakan adalah Neodymium:YAG (Nd: 

YAG) yang berfungsi untuk memecah kekeruhan di bagian sentral atau aksis 

visual pada kapsul posterior. Laser Nd: YAG merupakan prosedur standar 

untuk terapi opasifikasi sekunder dari kapsul posterior atau kontraksi dari 

kapsul anterior Langkah lain untuk menatalaksana opasifikasi adalah dengan 

melakukan pembedahan. 
8,9 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Opasifikasi kapsul posterior sebelum dan sesudah dilakukan   

                     Kapsulotomi laser Nd: Yag  
           Dikutip dari: Raj, SM, Vasavada A.R

4
 

 

     Tindakan Laser Nd: YAG dapat ditunda namun indikasi waktu yang paling 

tepat untuk melakukan tatalaksana laser  masih belum dapat ditentukan. 

Indikasi untuk melakukan kapsulotomi antara lain penurunan tajam penglihatan 
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yang mengganggu karena opasifikasi, kapsul posterior yang keruh sehingga 

mempersulit evaluasi segmen posterior dalam proses diagnostik ataupun 

terapeutik, diplopia monokuler dan fimosis kapsular. Kontraindikasi dari Laser 

Nd:Yag kapsulotomi adalah adanya visualisasi yang tidak cukup, pasien yang 

tidak dapat diam saja atau melihat titik fiksasi saat melakukan prosedur laser, 

inflamasi intraokuler aktif atau glaukoma yang tidak terkontrol. Kontraindikasi 

relatif antara lain memiliki resiko tinggi ablasio retina, glaukoma tidak 

terkontrol, inflamasi okuler yang aktif dan edema makula sistoid yang dicurigai 

terjadi. 
8,9 

 

3.3 Pencegahan Opasifikasi Kapsul Posterior pascaoperasi Katarak 

      Tatalaksana opasifikasi kapsul posterior menggunakan kapsulotomi laser 

yang memiliki efek samping serta ketersediaan fasilitas laser yang tidak 

dimiliki semua institusi pelayanan kesehatan mata menciptakan kebutuhan 

untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan terjadinya opasifikasi kapsul 

posterior pascaoperasi katarak. 
7,14

 Faktor-faktor pencegahan opasifikasi kapsul 

posterior antara lain berkaitan dengan pembedahan dan LIO yang digunakan 

antara lain teknik operasi hidrodiseksi, fiksasi IOL yang diletakkan dalam 

kapsul (in the bag), kapsuloreksis tipe continuous curvilinear yang lebih kecil 

dibandingkan dengan diameter optik LIO, LIO dengan biokompatibilitas yang 

baik, adanya kontak maksimal antara bagian optik ke kapsul posterior dan 

bentuk IOL dengan bentuk yang lebih tajam sehingga menciptakan barrier 

effect.
7 

 

3.3.1 Teknik Pembedahan 

     Beberapa teknik yang dianjurkan untuk dilakukan selama pembedahan 

untuk mencegah opasifikasi kapsul posterior antara lain adalah sistem 

hidrodiseksi untuk meningkatkan pembersihan bagian korteks, fiksasi LIO in 

the bag serta pembuatan kapsuloreksis yang lebih kecil dibandingkan diameter 

optik LIO.
7
 Teknik hidrodiseksi disarankan untuk dilakukan karena dapat 

membersihkan korteks lensa sisa dengan tepian dari kapsul anterior dinaikkan 
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menggunakan ujung dari kanula sambil menyuntikkan cairan.
3,7

 Teknik ini 

diharapkan membersihkan seluruh sel E sehingga mengurangi kemungkinan 

munculnya opasifikasi.
7
 Hidrodiseksi untuk memecahkan korteks 

menyebabkan pemisahan antara kapsul lensa dan korteks lensa, teknik ini 

terbukti dapat menghilangkan sisa sel epitel lensa sementara teknik 

hidrodiseksi yang digabungkan dengan rotasi juga dapat menghilangkan sisa 

sel epitel lensa dengan adanya friksi yang terjadi selama fase pembersihan.
4,7

.      

     Pembentukan continuous curvilinear capsulorhexis atau teknik CCC 

ditemukan dapat menghambat perkembangan dari kekeruhan pada aksis visual 

di bagian tengah. Hal ini disebabkan oleh fusi atau bersatunya tepian dari 

bagian yang dilakukan CCC ke kapsul posterior sehingga terbentuk 

Soemmering’s ring akibat perlekatan kapsul posterior dan anterior. Cincin ini 

menghasilkan suatu lingkungan yang tertutup dan menghambat adanya 

pertumbuhan sel epitel lensa menuju ke kapsul posterior bagian tengah dan 

berisi sisa sel epitel lensa, serabut korteks lensa dan sel epitel lensa yang telah 

berdiferensiasi. 
4,7 

Fiksasi LIO dalam kapsul atau in-the-bag difasilitasi dengan 

pembuatan CCC karena teknik ini memperbesar efek pembatas terjadinya 

migrasi maupun proliferasi dari sel epitel lensa. Bagian optik dan haptik LIO 

yang ditanam dalam kapsul akan mengurangi kemungkinan terjadinya 

opasifikasi kapsul posterior sentral. 
4,7

 

     Kapsuloreksis yang lebih besar dibandingkan degan ukuran LIO bagian 

optik meningkatkan kemungkinan adanya pembentukkan opasifikasi kapsul 

posterior tipe fibrosis. Ukuran kapsuloreksis yang lebih kecil dibandingkan 

dengan LIO bagian optik, perlekatan kapsul anterior dan LIO bagian optik 

menjaga epitel anterior lensa jauh dari kapsul posterior, sehingga hal ini 

megurangi insidensi migrasi dari sel epitel lensa anterior di balik LIO.
3,4,7 

Kontak maksimal antara LIO dan kapsul posterior mencipatkan konsep “no 

space no cells”, angulasi optic/haptic yang membuat bagian optic berada lebih 

posterior serta penempelan bagian optic LIO dengan kapsul memastikan 

adanya konsep “tight fit” antara lensa dan kapsul dan mencegah migrasi serta 

proliferasi sel-sel epitel lensa.
7 
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3.3.2 Materi dan Desain Lensa Intra Okular 

    Lensa intra okular (LIO) yang diimplantasi merupakan salah satu komponen 

terpenting dalam bedah katarak. Materi dan desain dari LIO dikembangkan 

seiring dengan kebutuhan biokompatibilitas untuk mencegah adanya reaksi 

akibat penanam benda asing (uveal biocompatibility) dengan sel epitel lensa 

sisa pada kantung kapsul.
3
 Biocompatibility adalah kemampuan suatu bahan 

untuk mencegah adanya stimulasi proliferasi sel. Teori Sandwich menyatakan 

bahwa LIO berbahan akrilik dan bersifat hidrofobik hanya memperbolehkan 

adanya pertumbuhan satu lapis sel epitel yang melekat pada LIO maupun 

kapsul, hal ini mencegah adanya proliferasi sel dan opasifikasi.
7
 Interaksi 

kedua komponen ini diketahui dapat memicu adanya proliferasi, migrasi, 

transisi sel epitel menjadi mesenkim sehingga muncul opasifikasi kapsul 

bagian posterior maupun anterior. 
3
 

     Materi pembentuk LIO dapat dibagi menjadi dua yaitu akrilik dan silikon. 

Lensa akrilik terbuat dari bahan yang keras tidak dapat dilipat yaitu polimetil-

metakrilat (PMMA) atau yang dapat dilipat dan terbuat dari materi hidrofobik 

atau hidrofilik. Lensa silikon terbuat dari polidimetilsiloksan. Bahan hidrofobik 

berikatan baik dengan fibronektin dan laminin sehingga LIO melekat kuat 

dengan kapsul dan mencegah proses migrasi dan proliferasi dari sel epitel 

lensa.
15

  Penggunaan bahan lain misalnya akrilik hidrofilik dan LIO PMMA 

diketahui meningkatkan adanya opasifikasi kapsul posterior jika dibandingkan 

dengan LIO hidrofobik. 
9,15

     

     Modifikasi pada permukaan LIO dapat mencegah adanya adhesi, proliferasi 

dan pertumbuhan opasifikasi. Cara untuk melakukan modifikasi pada LIO 

PMMA antara lain adalah dengan pemakaian karbon dan titanium, heparin dan 

politetrafluoroetilen, sementara pada LIO silikon menggunakan plasma oksigen 

dan karbon dioksida atau kelompok sulfonat dan karboksilat yang mengandung 

polimer.
2,9

 

     Teori molekular maupun selular mengenai hal tersebut belum dapat 

dipastikan, namun LIO yang bersifat hidrofobik dapat menempel pada 
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membran kolagen sehingga terjadi oposisi yang kuat dari lensa di kantung 

kapsul posterior serta meningkatkan perlekatan dengan adanya fibronektin. 

Interaksi molekuler ini menyebabkan lebih sedikit ruang yang ada antara LIO 

dan kapsul posterior yang biasanya menjadi tempat untuk sel epitel lensa 

bermigrasi. Desain LIO juga merupakan faktor yang memengaruhi adanya 

opasifikasi, diketahui bahwa bentuk LIO dengan ujung atau tepian sisi  (square 

optic edge) optik yang berbentuk kotak mengurangi insidensi opasifikasi 

kapsul posterior karena jenis LIO ini dapat membentuk lekukan kapsular yang 

baik.
2,4,10 

 

IV. Simpulan 

     Opasifikasi kapsul posterior merupakan salah satu komplikasi yang dapat 

terjadi beberapa waktu pasca bedah katarak. Kondisi ini mengganggu 

kejernihan aksis visual serta menurunkan tajam penglihatan. Opasifikasi 

kapsul posterior dapat dinilai melalui pemeriksaan klinis dilanjutkan dengan 

tatalaksana yang sesuai dengan klasifikasi tersebut. Modalitas manajemen 

yang dapat dilakukan antara lain adalah laser kapsulotomi menggunakan 

Nd:Yag. Opasifikasi kapsul posterior juga dapat dicegah menggunakan 

berbagai cara yakni pemilihan materi dan desain LIO, teknik pembedahan 

yang terbukti menurunkan angka opasifikasi kapsul posterior untuk 

mempertahankan kejernihan media refraksi dan mempertahankan fungsi visual 

pascaoperasi katarak. 
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