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Management Strategy in the Event of Argentinian Flag Sign in Paediatric 
Cataract Surgery 

ABSTRACT 
Introduction : Capsulorhexis in children is associated with a greater risk of peripheral 
extension which is mainly attributed to more elasticity of anterior capsule and higher 
posterior vitreous pressure. Argentinian flag sign is a complication characterized by the 
appearance of a blue-white-blue color due to a radial tear in the anterior capsule. Correct 
management is mandatory to attain successful primary intraocular lens implantation. 
Purpose : To present a case of anterior capsule radialization during capsulorhexis, seen 
as Argentinian flag sign, in pediatric cataract operation and its management. 
Case Description: A three-year-old girl came to Pediatric Ophthalmology Clinic with 
chief complaint of slowly progressed visual impairment realized by her mother 3 weeks 
ago. Ophthalmology examination reported lens opacities and the patient was diagnosed 
with developmental cataract on both eyes. The patient underwent a surgical intervention 
for cataract extraction. During the continuous circular capsulorhexis, there was an 
upward pushing force on the capsule, which was followed by radialization of the 
capsulorhexis seen as Argentinian Flag sign. Further step was conducted including 
ripping of anterior capsule to release pressure of the lens and continued with modification 
of CCC to counter-clockwise direction. The capsulorhexis can be further completed and 
the further step of cataract operation can be continued. Successful primary IOL 
implantation in the capsular bag was attained. 
Conclusion : Argentinian flag sign may also be reported in pediatric cataract surgery. Further 
understanding of posterior-to anterior equilibrium anterior chamber is needed, so this 
condition can be prevented and further complication can be avoided. 
Keywords : pediatric cataract, Argentinian flag sign, capsulorrhexis 

 

I.   Pendahuluan 

     Hasil optimal dari rehabilitasi visual pasien katarak bergantung pada 

keberhasilan kapsulotomi anterior sebagai salah satu langkah terpenting dalam 

operasi. Tindakan kapsulotomi anterior pada operasi katarak bertujuan untuk 

mengeluarkan lensa dengan kantung kapsul tetap intak sehingga lensa intraokular 

dapat ditanam didalam kapsul lensa dengan stabil. Kapsulotomi yang ideal 

biasanya memiliki sentrasi yang baik, berbentuk sirkuler, dan memiliki tepi yang 

kuat untuk mencegah robekan ke posterior. Pada beberapa tipe katarak seperti tipe 

katarak intumesen, memiliki resiko komplikasi yang lebih besar untuk terjadinya 

robekan radial. Identifikasi dan pemahaman tanda awal komplikasi diperlukan 

agar rehabilitasi visual yang optimal dapat tetap tercapai.1-5 

    Argentinian flag sign merupakan salah satu komplikasi yang ditandai dengan 

penampakan warna biru-putih-biru yang menyerupai bendera argentina akibat adanya 
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robekan radial pada kapsul anterior yang telah diwarnai oleh tryphan blue. 

Komplikasi Argentian Flag sign dapat terjadi pada saat kapsulotomi awal atau 

pada saat pembuatan continuous curvilinear capsulorhexis (CCC). Kondisi ini 

terjadi akibat adanya tekanan intra kapsular lensa yang membuat nukleus 

terdorong ke anterior dan menyebabkan robekan yang meluas dengan cepat dan 

tidak terkontrol secara radial. Angka kejadian kejadian ini dilaporkan mencapai 

3.85% to 28.3%. Meskipun dalam beberapa studi dilaporkan bahwa angka 

robekan kapsul anterior pada operasi bedah katarak pada anak memiliki nilai yang 

rendah dibandingkan dewasa, namun komplikasi seperti ini masih mungkin 

terjadi. Pengetahuan mengenai tanda awal Argentian Flag sign dibutuhkan agar 

tatalaksana yang cepat dan tepat dapat dilakukan sehingga komplikasi lebih lanjut 

dapat dihindari. Laporan kasus ini bertujuan untuk membahas gambaran 

Argentinian flag sign yang terjadi pada operasi katarak anak dan tatalaksana yang 

dapat dilakukan sehingga kapsulotomi yang baik dan utuh dapat tetap terbentuk.2-8 

 

II. Laporan Kasus 

     Seorang anak perempuan berusia 3 tahun datang ke poliklinik Pediatrik 

Oftalmologi dan Strabismus Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 

dengan keluhan tidak bisa melihat objek dekat dan jauh yang disadari oleh ibu 

pasien sejak 3 minggu yang lalu. Pasien dilaporkan sering meraba-raba apabila 

berjalan dan bila menggunakan peralatan. Keluhan juga disertai putih pada bagian 

hitam pada kedua mata yang dilaporkan muncul secara perlahan oleh ibu pasien. 

Pasien merupakan anak ke-2 dari dua bersaudara, tidak ada riwayat prematuritas, 

riwayat kelahiran pervaginam, berat badan lahir 3100 gram, langsung menangis, 

dan telah diberikan imunisasi sesuai usia. Tumbuh kembang pasien sesuai dengan 

seusianya. Riwayat penyakit ibu pada masa kehamilan disangkal. Riwayat keluarga 

dengan keluhan yang sama disangkal. Tidak ada riwayat pengobatan untuk keluhan 

ini sebelumnya. 

     Pada pemeriksaan fisik, status generalis didapatkan keadaan umum baik, 

kesadaran kompos mentis, nadi 88 kali per menit, frekuensi napas 24 kali per menit, 

dan suhu 36,5oC. Tajam penglihatan mata kanan dan kiri pasien fix and follow the 
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light dengan tekanan intraokular palpasi mata kanan dan kiri dalam batas normal. 

Pemeriksaan status oftalmologis lainnya menunjukan posisi bola mata orthotropia, 

tidak didapatkan nistagmus, dan gerak bola mata penuh ke segala arah. 

Pemeriksaan segmen anterior mata kanan dan kiri didapatkan palpebra, 

konjungtiva, kornea, dan iris dalam batas normal. Pupil bulat isokor pada kedua 

mata dengan refleks cahaya direk dan indirek positif. Lensa mata tampak keruh 

dengan reflek fundus menurun di kedua mata. Pemeriksaan ultrasonografi B-Scan 

didapatkan panjang bola mata kanan 20.75 mm dan kiri 20.98 mm, dengan 

gambaran segmen posterior mata dalam batas normal seperti tertera pada Gambar 

2.1. Pasien kemudian didiagnosis dengan Katarak Developmental pada kedua mata 

dan direncanakan untuk dilakukan tindakan operasi ekstraksi katarak dengan teknik 

aspirasi irigasi, kapsulotomi posterior primer/primary posterior capsulotomy 

(PPC), anterior vitrektomi dan implantasi lensa intraokular.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1. Hasil Pemeriksaan USG didapatkan segmen posterior dalam batas  

         normal. (a) Mata kanan dan (b) Mata kiri 
          Sumber : RS Mata Cicendo 
 

    Pasien kemudian dilakukan tindakan operasi tiga hari kemudian pada mata kanan 

dalam narkose umum. Pemeriksaan biometri dilakukan dalam anestesi untuk 

mengukur diameter kornea dan ukuran lensa introkular yang akan diimplantasi. 

Dari hasil pemeriksaan biometri didapatkan panjang bola mata kanan 21.12 mm 

dan kiri 21.27 mm. Penentuan ukuran lensa intraokular dilakukan menggunakan 

rumus SRK/T dan didapatkan kekuatan +23.00 D dengan target refraksi +3.78 

untuk mata kanan. Tindakan aseptik dan antiseptik pada mata yang akan dioperasi 

kemudian dilakukan, dilanjutkan dengan pemesangan duk steril pada area operasi 

a b 
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dan spekulum mata. Pemeriksaan ukuran diameter kornea dilakukan dan 

didapatkan diameter sebesar 11.5 mm. 

     Operasi kemudian dimulai dengan clear corneal incision pada arah jam 12 

dengan menggunakan keratom (three-plane incision). Pewarna biru tripan pada 

bilik mata depan kemudian diberikan dan dibiarkan selama 10 detik kemudian bilas 

dengan balanced salt solution (BSS). Bilik mata depan kemudian diberikan 

viscoelastis Healon GV. Continuous curvilinier capsulorhexis (CCC) kemudian 

dilakukan pada kapsul anterior lensa dengan sistotom dan forsep mikroreksis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2. Manajemen Argentinian Flag Sign (a) terdapat escape di arah jam 3  

           dan pemberian OVD untuk menjaga tekanan bilik mata depan;  
           (b) escape tear meluas hingga equator kapsul membentuk gambaran  
           Argentinian flag sign; (c) dilakukan ripping kapsul tegak lurus untuk  
           mencegah robekan radial yang lebih luas; (d) ripping diarahkan  
           sampai area escape; (e) CCC dilanjutkan dengan arah kebalikan  
           jarum jam; (f) CCC terbentuk dengan diameter 5 mm 

    Sumber : RS Mata Cicendo 
 

a b 

c d 

e f 
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     Pada saat dilakukan CCC, escape terjadi secara spontan pada arah jam tiga. 

Radial tear kemudian terbentuk semakin luas dengan robekan memanjang ke arah 

ekuator. Gambaran yang ditemukan pada lensa menyerupai Argentian Flag Sign 

dengan masa lensa yang berada diantara robekan memanjang kapsul anterior lensa 

yang berwarna biru. Ophthalmic Viscoelastic Device (OVD) kemudian diberikan 

pada bilik mata depan untuk meningkatkan tekanan pada bilik mata depan. Teknik 

ripping kemudian dilakukan menggunakan microforsep pada arah jam 9 untuk 

mencegah terjadi nya robekan linear yang lebih luas. Setelah terkendali, CCC 

kemudian dilanjutkan dengan arah sebaliknya menggunakan cystotome dan 

microforsep, sehingga didapatkan CCC dengan sentrasi yang baik, sirkuler, dengan 

ukuran kurang lebih 5 milimeter. Tahapan pada tindakan tersebut tertera pada 

Gambar 2.2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3. Foto segmen anterior (a) pre operasi dan (b) pasca operasi 

                           Sumber : RS Mata Cicendo 
 

     Setelah dilakukan CCC, ekstraksi katarak menggunakan teknik aspirasi irigasi 

dilakukan menggunakan kanul simcoe secara perlahan hingga seluruh massa lensa 

terangkat. Kemudian dilakukan polishing pada kapsul anterior dan kapsul posterior 

lensa. Kapsulotomi pada kapsul posterior lensa dilakukan dengan ukuran diameter 

kurang lebih 4 milimeter. Implantasi lensa intraocular kemudian dilakukan dengan 

pemasanagan lensa foldable hidrofilik akrilik sesuai dengan target refraksi sesuai 

dengan usia pasien, dengan posisi horizontal. Aspirasi irigasi sisa viskoelastis 

kemudian dilakukan diikuti dengan penjahitan insisi menggunakan benang nylon 

a b 
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10.0 sebanyak dua jahitan. Terakhir, dilakukan pembentukan bilik mata depan 

dengan BSS dan pemberian Garamycin dan Dexamethasone pada konjungtiva 

bulbi. Gambar pre operasi dan pasca operasi dapat dilihat pada Gambar 2.3. Pasien 

kemudian diberikan Levofloksasin 6 kali tetes mata kanan, Prednisolone Asetat 8 

kali tetes mata kanan, Homatropin 2 kali tetes mata kanan, Cefadroxil 2 kali 1 ½ 

sendok takar dan Paracetamol forte 4 kali 1 sendok takar sebagai terapi pasca 

operasi.  

     Satu hari setelah operasi pasien tidak ada keluhan. Hasil pemeriksaan segmen 

anterior mata ditemukan perdarahan subkonjungtiva. Pada bilik mata depan 

ditemukan flare dan cell +3, hecting kornea intak dengan lensa intraokular intak. 

Pasien kemudian direncanakan untuk follow up 1 minggu yang akan datang. 

 

III. Diskusi 

     Operasi katarak pada anak memiliki tingkat kesulitan yang lebih kompleks bila 

dibandingkan pada orang dewasa. Perbedaan kapsul anterior lensa secara anatomi 

menjadi salah satu faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Kapsul anterior lensa 

pada anak-anak dilaporkan tiga kali lipat lebih tipis dibandingkan kapsul pada 

orang dewasa, lima kali lebih kuat dan dua kali lipat lebih rentan untuk robek. 

Selain itu, tingginya elastisitas kapsul anterior lensa dan kurangnya rigiditas sklera 

pada anak menyebabkan resiko kapsulotomi meluas ke perifer menjadi lebih 

besar.1-3 

     Kapsulotomi anterior yang intak sangat dibutuhkan untuk menjaga struktur dan 

stabilitas dari sisa kapsul lensa, sehingga rehabilitasi visual menggunakan lensa 

intraocular dapat optimal. Beberapa teknik manajemen kapsulotomi kapsul anterior 

pada operasi katarak anak yang paling sering dilakukan diantaranya adalah metoda 

vitrektorhexis pada anak kurang dari 2 tahun dan metode continous curviliniear 

capsulorhexis (CCC) pada usia lebih dari 2 tahun. Continous circular capsulorhexis 

dideskripsikan sebagai pembentukan bukaan yang berkesinambungan, sirkuler, sentral 

dengan tusukan jarum dan dibuat robekan yang dilakukan searah jarum jam atau 

berlawanan jarum jam. Teknik CCC pada anak kurang dari 2 tahun dilaporkan lebih 

sulit dimana Vasavada dan Chauhan dkk telah melaporkan bahwa tingkat 
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keberhasilan kurang dari 20% pada 21 mata bayi. Pembentukan CCC yang baik akan 

memastikan posisi LIO yang tepat dan stabil. CCC memiliki batas kapsul tegas dan 

kuat dan cukup untuk menahan robekan ketika diregangkan saat pengeluaran korteks 

dan penanaman LIO. Pada kasus ini, penggunaan CCC sebagai teknik kapsulotomi 

pada anak usia 3 tahun sudah sesuai dengan gold standard. Namun, kemungkinan 

komplikasi terjadi karena kondisi klinis katarak intumesen sehingga resiko robekan 

radial pada kapsul anterior terjadi.1-3 

     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. 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, seperti pada gambar 3.1. Argentinian flag sign 

biasanya terjadi pada saat kapsuloreksis, dimana pembuatan robekan kapsul 

anterior lensa kemudian meluas dengan sendirinya. Hal ini terjadi akibat adanya 

tekanan intra kapsular lensa yang membuat nukleus terdorong ke anterior dan 

menyebabkan robekan yang meluas dengan cepat dan tidak terkontrol secara 

radial.3,4  

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Gambaran perbandingan (a) bendera Argentina dan (b) Argentinian Flag Sign  
        Sumber : Perrone (2000)3 
 

     Argentinian flag sign umumnya terjadi pada katarak white intumescent dengan 

adanya hiperhidrasi dari serat lensa. Serat lensa terhidrasi ini menyebabkan 

peningkatan tekanan anterior dan posterior dalam kapsul. Selain itu, kurangnya 

tekanan kamera okuli anterior akibat jenis cairan viskoelastik yang digunakan atau 

tekanan pada posterior lensa yang berlebih akibat reflek valsava pasien yang tidak 

dianestesi dengan baik juga bisa menjadi penyebab. Pada pasien ini, gambaran klinis 

a 
b 
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katarak tampak putih dengan kemungkinan lensa memiliki korteks yang cair. Saat 

penusukan awal kapsulotomi anterior, tekanan intralentikular anterior yang 

menyamai atau melebihi tekanan kamera okuli anterior kemudian menyebabkan 

nukleus lensa terdorong ke anterior dan menyebarkan robekan di titik terlemah di 

kapsul, menyebabkan robekan spontan yang menyebar ke perifer. Gradien tekanan 

posterior-ke-anterior akan berkurang saat korteks keluar ke ruang anterior.4-8  

     Hal terpenting yang perlu dilakukan apabila terjadi Argentinian flag sign adalah 

mencegah meluasnya robekan kearah posterior. Robekan radial yang lebar dan 

mencapai bawah iris akan sulit untuk diarahkan kembali ke robekan CCC yang sirkular. 

Ruptur kapsul posterior, ruptur zonular, atau prolapse vitreous dapat terjadi apabula 

kondisi ini tidak ditangani dengan baik, sehingga lensa intra okular menjadi sulit 

dipasang.  

 

 
 

Gambar 3.2. Ilutrasi vektor yang berkontribusi terhadap radialisasi kapsul anterior. (a)  
        Argentinian Flag sign (b) Reverse Argentinian Flag sign  

         Sumber : Bhardwaj (2018)10 
 

     Hal yang pertama yang dapat dilakukan untuk memperbaiki komplikasi ini dengan 

cara memasukkan cairan viskoelastik tambahan untuk mendatarkan permukaan kapsul 

anterior. Penggunakan Viskoelastik yang sangat kohesif seperti Healon GV® atau 

Healon5® (Abbott Medical Optik, Abbott Park, Abbott Park, Illinois, AS) dapat 

diberikan untuk mempertahankan ruang anterior yang dalam dengan tekanan yang tepat 

untuk melanjutkan kapsuloreksis. Reverse Argentinian Flag bisa terjadi ketika terjadi 

pengisian OVD yang berlebihan yang juga dapat menyebabkan radialisasi perifer, 

sehingga pemberian OVD harus sesuai. Ilustrasi kondisi ini digambarkan pada Gambar 

3.2. Apabila tekanan sudah terkendali, dapat dilakukan percobaan untuk mengarahkan 

robekan kearah yang diinginkan, sehingga tidak membuat robekan yang lebih linear. 

a b 
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Modifikasi kapsulotomi dapat dilakukan dengan membuat guntingan kecil pada 

robekan kapsul dan membuat kapsulotomi yang melingkar di kedua sisi robekan. Pada 

kasus ini, cairan viskoelastik tambahan sudah diberikan kemudian disusul dengan 

ripping sehingga robekan radial tidak semakin luas.7-10 

     Argentinian flag sign ini dapat dihindari dengan mengetahui kemungkinan pasien 

yang memiliki risiko besar untuk terjadi komplikasi ini. Beberapa tindakan pencegahan 

yang dapat dilakukan diantaranya penggunaan manitol preoperatif, dimana beberapa 

literatur menggunakan 250 ml manitol IV 60 menit sebelum operasi untuk 

mempertahankan tekanan kamera okuli anterior yang tepat selama operasi atau aspirasi 

korteks sebelum melakukan kapsuloreksis. Aspirasi korteks dapat dilakukan setelah 

mengisi COA dengan cairan viskoelastik, dengan menggunakan jarum 30 G dengan 

spuit 1-2 cc dari limbus arah jam 10. Tangan kanan memegang ujung plunger spuit, 

korteks kemudian aspirasi dilakukan 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 dari cairan viskoelastik dan aspirasi cairan intralentikular 

akan mengurangi kemungkinan robekan kapsul meluas. Tahapan ini ditunjukan oleh 

Gambar 3.3.7-13 

 

 
Gambar 3.3. (a) Menggunakan spuit 1 cc dengan jarum 30G dimasukkan ke  

         dalam kamera okuli anterior dengan bevel menghadap ke bawah dan  
         kapsul anterior ditusuk di tengah untuk menyedot cairan lentikuler. 
         (b) kapsuloreksis satu tahap berhasil dilakukan 
         Sumber : Dhingra (2018)13 
 

a b 
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     Selain itu, beberapa uji klinis observasional melaporkan penggunaan teknik dua 

tahap CCC pada pasien dengan katarak white intumescent memiliki tingkat resiko 

ekstensi perfier yang lebih rendah. Dalam satu studi acak pasien yang membandingkan 

satu tahap CCC dengan dua tahap CCC melaporkan ekstensi perifer kapsul anterior 

terjadi pada 23% kasus satu tahap dan tidak ada robekan kapsul anterior atau 

diskontinuitas kapsuloreksis terjadi pada pasein dengan dua tahap. Sehingga, pada 

pasien katarak intumesen seperti pasien ini, teknik dua tahap CCC bisa 

dipertimbangkan.10-14 

    Pada pasien ini, prognosis quo ad vitam ad bonam, quo ad functionam dubia ad 

bonam, dan quo ad sananctionam dubia ad bonam. Manajemen Argentinian flag 

sign yang baik tentunya menjadi faktor kunci keberhasilan rehabilitasi visual. Secara 

umum, penelitian prognosis Argentinian Flag sign masih terbatas. Follow-up 

selanjutnya perlu dilakukan untuk memantau rehabilitasi visual pascaoperasi jangka 

panjang khususnya penilaian stabilitas IOL dan zonular.11-14  

      

IV. Simpulan  

     Salah satu komplikasi operasi katarak yang dapat terjadi pada tahapan kapsuloreksis 

adalah Argentinian flag sign. Argentinian flag sign dapat terjadi akibat adanya tekanan 

positif intralentikuler pada bagian anterior dan posterior dari nukleus. Pencegahan 

Argentinian flag sign pada pasien dengan risiko tinggi dapat dilakukan agar operasi 

berjalan lancar tanpa komplikasi. Manajemen penanganan Argentinian flag sign dapat 

dilakukan dengan pemberian OVD sehingga terjadi keseimbangan tekanan kamera 

okuli anterior dan intralentikular, yang kemudian dilanjutkan dengan modifikasi CCC. 

Manajemen yang tepat dapat memberikan rehabilitasi visual yang optimal. 
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