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I. PENDAHULUAN 

Vitreus berada di belakang lensa dalam keadaaan normal. Kapsul lensa posterior 

merupakan penghalang anatomi vitreus setelah lensa diekstraksi pada operasi 

katarak. Prolaps vitreus merupakan keadaan dimana vitreus berpindah ke bilik 

depan mata dari posisi seharusnya, yakni di belakang kapsul posterior lensa.  

Prolaps vitreus merupakan salah satu komplikasi intraoperatif operasi katarak yang 

memerlukan penanganan yang tepat. Angka kejadian prolaps vitreus intraoperatif 

berkisar 1.4% sampai 3.2% dan meningkat menjadi 7.65% pada operasi yang 

dilakukan dokter bedah mata yang sedang belajar. Prolaps vitreus terjadi akibat dari 

ruptur kapsul posterior iatrogenik pada operasi katarak. Penyebab lainnya antara 

lain kelemahan zonula intraoperatif, cedera yang telah ada sebelumnya atau 

anomali kapsul dan zonula.1,2,3 

Prolaps vitreus dapat menyebabkan komplikasi serius baik intraoperasi maupun 

pascaoperasi. Komplikasi intraoperasi yang paling tidak diharapkan adalah ablasio 

retina regmatogen iatrogenik yang disebabkan oleh robekan traksi vitreus. Vitreus 

yang mengalami prolaps ke bilik depan mata harus dievakuasi supaya tidak 

menimbulkan komplikasi lebih lanjut. Prolaps vitreus sampai ke tepi luka insisi 

dapat menyebabkan vitreous wick syndrome dan meningkatkan resiko endoftalmitis 

pascaoperasi katarak. Tertinggalnya vitreus di bilik depan mata dapat menyebabkan 

peradangan intraokular kronik, edema kornea, glaukoma dan cystoid macular 

oedema (CME).4,5 

     Prolaps vitreus berhubungan dengan morbiditas pascaoperasi yang lebih buruk 

dibandingkan dengan operasi katarak tanpa komplikasi. Prolaps vitreus yang tidak 

tertangani dengan baik dapat menyebabkan prognosis visual yang buruk 

pascaoperasi katarak. Pengetahuan operator mengenai tanda-tanda terjadinya 

prolaps vitreus intraoperasi dan penanganan yang tepat sangat penting untuk 

mencegah komplikasi lebih lanjut. Sari kepustakaan ini membahas mengenai 

tatalaksana prolaps vitreus pada operasi katarak.4,5 
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II.  FAKTOR RESIKO PROLAPS VITREUS 

     Operator perlu mengindetifikasi faktor resiko prolaps vitreus sebelum 

melakukan operasi. Faktor resiko dapat berasal dari pasien maupun operator. Hasil 

dari tahapan-tahapan operasi yang dilakukan juga berpengaruh terhadap terjadinya 

prolaps vitreus. Selain itu, pemilihan anestesi dan persiapan pasien juga 

berpengaruh4,5 

     Identifikasi pasien yang berpotensi mengalami prolaps vitreus dapat dilakukan 

saat persiapan operasi. Kelainan struktur anatomi seperti subluksasi lensa,  

koloboma dan riwayat trauma sebelumnya dapat menyebabkan prolaps vitreus. 

Faktor resiko prolaps vitreus lainnya antara lain pupil kecil, usia tua, katarak yang 

sangat tebal, katarak polaris posterior, fakodenesis, sindroma pseudoeksfoliasi, dan 

glaukoma. Pupil kecil terjadi pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus, usia tua, 

riwayat operasi mata sebelumnya dan penggunaan obat-obatan yang menyebabkan 

miosis. Kepatuhan pasien dalam menjalankan instruksi operator intraoperasi 

berkontribusi terhadap kejadian prolaps vitreus. Selain itu, faktor resiko yang 

berasal dari segi operator antara lain pengalaman operator, volume operasi yang 

dihitung dari jumlah operasi per tahun dan tingkat kesulitan kasus yang dioperasi 

oleh operator 4,5 

 

III. PENYEBAB PROLAPS VITREUS PADA OPERASI KATARAK 

     Prolaps vitreus sebagian besar didahului oleh ruptur kapsul posterior. Untuk itu, 

operator perlu mengenali tanda dan gejala ruptur kapsul posterior. Tanda dan gejala 

ruptur kapsul posterior antara lain pupil membesar secara tidak simetris dengan 

pergerakan iris menjauh ketika insisi disentuh, bilik depan mata menjadi dalam 

secara mendadak, perubahan bentuk pupil, tidak adanya partikel lensa yang tertarik 

ke ujung fako saat fakoemulsifikasi, tenggelamnya lensa ke posterior, tampak 

kapsul posterior yang berlubang, tampak bagian posterior yang terlalu jernih, 

ekuator nukleus yang mengalami tilting, dan ketidakmampuan operator untuk 

melakukan rotasi nukleus dari yang sebelumnya nukleus dapat dilakukan rotasi. 

Ruptur kapsul posterior dapat terjadi dengan diikuti tampaknya badan hyaloid, 

prolaps vitreus atau hilangnya vitreus. Tanda dan gejala prolaps vitreus yang 
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didahului oleh rupture kapsul posterior adalah terdapatnya vitreus pada ujung fako 

sehingga material lensa tidak dapat tertarik ke ujung fako.3,7 

     Sebagian besar prolaps vitrus disebabkan oleh ruptur kapsul posterior. Selain itu 

prolaps vitreus terjadi pada pada kelemahan zonula seperti katarak traumatika, 

sindrom Marfan, sindrom pseduoeksfoliasi atau iatrogenik akibat tindakan 

intraoperatif. Penyebab ruptur kapsul posterior pada operasi katarak dengan metode 

fakoemulsifikasi antara lain saat memulai insisi luka pada mata yang tidak stabil, 

kapsuloreksis yang terlalu ke perifer atau terdapat notching yang berpotensi 

robekan berlanjut ke kapsul posterior, hidrodiseksi yang terlalu kuat terutama saat 

bilik mata depan terisi oleh viskoelastis yang pekat, sculpting nukleus yang terlalu 

dalam, tertalu ke perifer atau sculpting kapsul anterior, instrumen kedua terlalu 

posterior atau ke perifer saat sculpting, chopping dan cracking, aspirasi ujung fako 

ke kapsul posterior atau ke perifer saat aspirasi nukleus atau korteks. Dorongan 

yang terlalu kuat pada lensa atau kapsul saat operasi juga dapat menyebabkan 

kelemahan zonula yang berpotensi terjadinya prolpas vitreus.3,7 

     Pada operasi katarak dengan metode manual small insicion cataract surgery, 

prolaps vitreus dapat terjadi akibat kapsuloreksis yang terlalu ke perifer sehingga 

menyebabkan rupture kapsul posterior, hidrodiseksi yang salah sehingga merobek 

kapsul lensa, atau aspirasi nukleus atau korteks yang terlalu dalam sehingga 

merobek kapsul lensa posterior. Komplikasi pada tahap-tahap operasi ini harus 

diatasi selama intraoperatif. Penanganan komplikasi intraoperatif yang baik dapat 

mengurangi morbiditas pascaoperasi.7,8 

 

IV. TATALAKSANA PROLAPS VITREUS 

     Prinsip utama tatalaksana prolaps vitreus adalah mengeluarkan vitreus dari bilik 

depan mata dengan hati-hati supaya tidak menimbulkan kerusakan lebih lanjut. 

Proses evakuasi vitreus ini disebut dengan vitrektomi. Tujuan vitrektomi adalah 

mengeluarkan vitreus dari bilik depan mata dengan aman supaya dapat 

menyelesaikan ekstraksi katarak dan memasang lensa intraokular. Vitrektomi harus 

dilakukan seefisien mungkin, seminimal mungkin vitreus yang dibuang dan 

memastikan bilik depan mata bersih dari vitreus.1,8 
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Gambar 4.1. A. Vitrektomi anterior melalui limbus B. Vitrektomi anterior melalui limbus  

Dikutip dari Spandau8 

 

     Terdapat dua pendekatan vitrektomi yaitu melalui limbus dan pars plana. 

Vitrektomi anterior adalah evakuasi vitreus melalui limbus, sedangkan vitrektomi 

posterior adalah evakuasi vitreus melaui pars plana. Kelebihan vitrektomi anterior 

yaitu tidak beresiko menimbulkan robekan retina dan dapat dikerjakan oleh dokter 

bedah katarak. Sedangkan kekurangannya adalah agak sulit untuk mengevakuasi 

seluruh vitreus di bilik depan mata karena adanya iris dan lensa yang menjadi 

penghalang, terdapat resiko kerusakan kapsul posterior lensa, trauma iris dan lebih 

sulit untuk mengekstraksi serpihan lensa yang jatuh ke posterior. Kelebihan 

vitrektomi posterior antara lain lebih mudah mengevakuasi semua vitreus yang ada 

di bilik depan mata, kemungkinan rusaknya kapsul lensa lebih kecil, dan dapat 

mengevakuasi serpihan lensa yang jatuh ke posterior. Kekurangannya adalah 

terdapat resiko menimbukan robekan retina. Operator yang mengerjakan vitrektomi 

peosterior adalah dokter bedah retina.3,7 

 

4.1. Teknik Vitrektomi Anterior 

     Vitrektomi anterior dapat dilakukan dengan menggunakan mesin atau tanpa 

mesin. Vitrektomi anterior dengan menggunakan mesin dapat menggunakan mesin 

fako dengan pengaturan cut irrigation aspiration (I/A) mode, canule irigasi dan 

vitreous cutter suction.  Teknik ini disebut juga dengan teknik vitrektomi anterior 
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basah karena terdapat kanula infus untuk mempertahankan tekanan bilik depan 

mata. Selain itu, vitrektomi dapat juga dilakukan secara manual dengan 

menggunakan teknik aspirasi kering. Alat dan bahan yang diperlukan untuk teknik 

aspirasi kering menggunakan jarum suntik berukuran 27G. Viskoelastik digunakan 

pada teknik aspirasi kering untuk mencegah pendangkalan bilik depan mata.8,9 

 

Gambar 4.2. Vitrektomi anterior A. Koaksial B. Bimanual  

                                        Dikutip dari Burato9 

 

     Terdapat dua teknik vitrektomi anterior berdasarkan alat yang digunakan, yaitu 

teknik koaksial dan bimanual. Teknik koaksial menggunakan alat yang memiliki 

fungsi irigasi dan vitreous cutter suction terintegrasi dalam satu alat. Teknik 

bimanual menggunakan instrumen irigasi dan vitreous cutter suction secara 

terpisah. Teknik yang disarankan saat ini untuk vitrektomi anterior adalah teknik 

bimanual.8,10 

 

4.2. Instrumen Vitrektomi Anterior 

     Alat-alat yang diperlukan untuk melakukan vitrektomi anterior yaitu mesin fako 

dengan pengaturan cut I/A mode, vitreous cutter, anterior chamber infusion, 

triamsinolon asetat untuk pewarnaan. Terdapat beberapa ukuran gauge (G) vitreous 

cutter yaitu 20G, 23G dan 25 G. Diameter vitreous cutter 20G, 23 G dan 25G adalah 

0.9 mm, 0.65 mm dan 0.5 mm. Vitreous cutter yang digunakan untuk vitrektomi 

anterior berukuran 20G.3,8 
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Gambar 4.1. Vitreous cutter ukuran 20G, 23G dan 25G 

           Dikutip dari Spandau8 

 

     Vitreus yang prolaps ke bilik depan mata sulit terlihat pada mikroskop. 

Pengecatan vitreus dengan menggunakan triamconolon asetat mempermudah 

visualisasi operator untuk mengevakuasi vitreus. Terdapat triamcinolon asetat dapat 

bentuk tanpa pengawet dan dengan pengawet. Penggunaan triamconolon asetat 

tanpa pengawet lebih baik untuk pengecatan vitreus di bilik depan mata.1,7 

 

Gambar 4.2. A. Triamcinolon asetat B. Sebelum pengecatan C.Setelah pengecatan 

      Dikutip dari Spandau8 

 

     Anterior chamber maintener berfungsi untuk mempertahankan aliran normal  

antara bilik mata depan dan belakang. Alat ini menghubungkan antara aliran cairan 

infus ke dalam bilik depan mata. Tujuan pemasangan alat ini adalah untuk 

mempertahankan bola mata pada tekanan yang ideal supaya tidak kolaps selama 

operasi.3,7 

A B C 
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Gambar 4.3. a. Anterior chamber maintener b. ujung berulir anterior chamber maintener 

Dikutip dari Spandau8 

 

     Selain itu alat yang diperlukan untuk membantu vitrektomi anterior dengan 

teknik bimanual adalah spatula iris. Spatula iris yang berfungsi untuk mengurangi 

distorsi iris akibat prolaps vitreus. Spatula iris masuk ke dalam bilik depan mata 

melalui sideport.3,8 

 

4.3. Pengaturan Mesin  

     Hal – hal yang harus diperhatikan untuk melakukan vitrektomi anterior adalah 

pengaturan mesin dengan cut I/A mode, intraocular infusion, cut rate, kecepatan 

aspirasi dan duty cycle. Mesin vitrektomi terdapat dua jenis yaitu pneumatik dan 

elektrik. Jenis mesin yang akan diulas saat ini adalah jenis pneumatik.7,8 

     Pengaturan mesin fako dengan cut I/A mode yang memfasilitasi pemotongan 

vitreus terlebih dahulu sebelum aspirasi. Intraocular infusion mempertahankan 

tekanan bola mata. Tekanan bola mata yang ideal selama vitrektomi anterior adalah 

di atas 20 mmHg. Tekanan bola mata yang disarankana berkisar antara 20-25 

mmHg. Cut rate minimal dengan vitreous cutter berukuran 20G adalah 800 

cuts/minutes. Pengaturan duty cycle dapat diatur 75/25 on/off duty cycle dengan 

5000 cuts/min untuk vitrektomi di sentral dan dapat diturunkan menjadi 25/75 

on/off duty cycle dengan 5000 cuts/min untuk vitrektomi di perifer. Semakin kecil 

ukuran vitreous cutter semakin besar cut rate. Kecepatan aspirasi merupakan 

kecepatan hisap dari alat untuk partikel-partikel di bilik depan mata, untuk yang 

disarankan 0-20 cc/menit, menyesuaikan dengan kekuatan hisap rendah sebesar 

100-200 mmHg. Prinsip pengaturan Dengan I/A cutting mode, pemotongan vitreus 
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bekerja saat pedal diinjak kuat, memasuki pedal 3. Cut rate harus diatur semaksimal 

mungkin untuk menghindari traksi vitreus. Mesin Infinity (Alcon) memiliki 

pemotong vitreus berukuran 20G dengan kecepatan 800 potongan per menit. 

Sedangkan vitreous cutter berukuran 23G pada mesin Alcon bekerja dengan 

kecepatan potongan 2500 potongan per menit.7,8 

 

4.4. Tatalaksana Vitrektomi Anterior pada Operasi Katarak 

     Kunci utama keberhasilan manajemen prolaps vitreus pada operasi katarak 

adalah dapat mengontrol aliran cairan di bilik mata depan supaya tidak kolaps. 

Vitrektomi membutuhkan keadaan closed chamber untuk mengontrol aliran air di 

bilik mata depan. Hal ini bertujuan untuk membuat bilik mata depan kedap dan 

tidak memperparah prolaps vitreus. 7,8 

     Apabila terjadi prolaps vitreus pada operasi dengan teknik fakoemulsifikasi, 

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang dan tidak terburu-buru 

mengeluarkan phaco tip dari bilik depan mata. Langkah selanjutnya adalah 

menghentikan aspirasi dengan pedal fako berada pada posisi 0 dan phaco tip tetap 

berada di bilik depan mata. Penarikan phaco tip secara spontan dapat membuat 

traksi vitreus dan vitreus keluar melalui mainport.  Iris yang terdistorsi disapu oleh 

spatula yang masuk ke dalam bilik depan mata melalui sideport. Prosedur 

selanjutnya adalah injeksi viskoelastik ke bilik depan mata melalui sideport. 

Penarikan phaco tip dari bilik depan mata dilakukan setelah injeksi viskoelastik. 

Langkah selanjutnya adalah menutup mainport dengan penjahitan menggunakan 

benang nilon 10-0. Anterior chamber maintener masuk ke dalam bilik depan mata 

melalui sideport. Apabila ujung dari anterior chamber maintener masuk melalui 

mainport dan kedap, maka insisi sideport yang baru tidak perlu dibuat. Apabila 

mainport tidak kedap, penutupan mainport harus dilakukan dan dibuat insisi 

sideport untuk masuknya anterior chamber maintener. Vitreous cutter tip masuk 

ke dalam bilik depan mata melalui sideport. Selanjutnya, vitrektomi anterior 

dilakukan dalam keadaan bilik mata depan kedap.8,10 

     Prolaps vitreus dapat terjadi pada awal operasi katarak, di tengah-tengah operasi 

katarak maupun di akhir operasi katarak. Tentunya hal ini membuat tatalaksana 
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menjadi berbeda. Tujuan utama tatalaksana prolaps vitreus intraoperatif pada 

operasi katarak ini adalah mengevakuasi vitreus dari bilik depan mata, 

menyelesaikan operasi yang belum diselesaikan dengan baik. Apabila pasien 

menjalani operasi dengan anestesi lokal, pasien dapat diberikan anestesi subtenon 

intraoperasi.8,10 

    Prolaps vitreus yang terjadi di awal operasi dapat disebabkan oleh grooving  yang 

terlalu kuat, robekan radial kapsul anterior saat kapsuoreksis, robekan kapsul 

posterior saat ekstraksi lensa atau kelemahan zonula. Apabila prolaps vitreus terjadi 

di awal operasi akibat grooving yang terlalu kuat atau robekan radial ke posterior 

saat kapsuloreksis, konversi operasi dengan ektraksi katarak ekstrakapsular dapat 

dilakukan untuk menyelesaikan operasi. Apabila prolaps vitreus terjadi pada 

pertengahan operasi yang masih terdapat sisa fragmen lensa, injeksi cairan 

viskoelastik akan membuat bilik mata depan kedap dan mengangkat serpihan sisa 

fragmen lensa. Vitrektomi anterior dilakukan setelah injeksi cairan viskoelastik. 

Evakuasi serpihan lensa dilakukan setelah prosedur vitrektomi anterior selesai. 

Apabila prolaps vitreus terjadi akibat kelemahan zonula, penggunaan capsular 

tension ring (CTR), capsular tension segment  atau capsular hooks.8,10 

     Prolaps vitreus yang terjadi di pertengahan operasi merupakan kejadian tersering. 

Prosedur yang dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah injeksi viskoelastis pada 

robekan sebelum mengeluarkan phaco tip dari bilik depan mata. Setelah injeksi 

viskoelastik, langkah selanjutnya adalah melakukan vitrektomi anterior dengan 

bantuan perwarnaan triamsinolon asetat. Korteks lensa yang tersisa dapat 

diekstraksi dengan teknik aspirasi kering dengan menggunakan kanula 27G. 

Selanjutnya, pemasangan lensa intraocular dapat dilakukan di sulkus. Apabila 

terjadi kelemahan zonula saat evakuasi korteks lensa, injeksi viskoelastik pada 

zonula yang lemah sebelum pengeluaran phaco tip. Selajutnya prosedur vitrektomi 

anterior dapat dilakukan. Penggunaan CTR atau iris hook dapat membantu 

menyokong zonula yang lemah setelah injeksi viskoelastis. Di akhir prosedur dapat 

diberikan myostatik untuk mengecilkan pupil.8,10  

     Prolaps vitreus yang terjadi di akhir prosedur operasi dapat terjadi karena 

robekan atau kelemahan zonula. Tatalaksana yang dilakukan untuk mengatasi hal 



10 
 

ini dapat menggunakan injeksi viskoelastik pada robeka atau zonula yang 

mengalami kelemahan. Selanjutnya, prosedur vitrektomi anterior dilakukan. Hal 

yang perlu diperhatikan adalah letak insersi lensa intraokular. Lensa intrakokular 

dapat dipasang pada kapsul lensa, sulkus atau bilik depan mata. Pemilihan insersi 

lensa intraokular tergantung pada robekan atau kelemahan zonula. Apabila robekan 

kapsul posterior berbentuk bulat, lensa dapat dipasang di kapsul. Namun apabila 

robekan lensa luas atau kelemahan zonula luas. Maka insersi lensa dianjurkan 

dipasang di sulkus.4,10 

       Pasien yang mengalami prolaps vitreous saat operasi perlu menjalani 

tatalaksana pascaoperasi lebih ketat dibandingkan pasien yang menjalani operasi 

katarak tanpa komplikasi. Perawatan pasca operasi pada pasien dengan prolaps 

viterus meliputi pemberian anitibiotik secara oral dan topikal untuk mencegah 

endoftalmitis pasca operasi, anti peradangan topikal untuk mencegah cystoid 

macular edema dan pemberian obat-obatan penurun tekanan bola mata. Lonjakan 

tekanan bola mata harus dimonitor ketat mulai 3-8 jam hari pertama sampai 3 hari 

pasca operasi. Pemeriksaan retina harus dilakukan pada 1-2 minggu pascaoperasi.7,9  

 

V. SIMPULAN 

     Tatalaksana prolaps vitreus dapat menggunakan teknik vitrektomi anterior. 

Vitrektomi anterior dengan teknik bimanual dapat mengevakuasi vitreus dari bilik 

depan mata dengan komplikasi minimal. Pengaturan mesin vitrektor untuk 

vitrektomi anterior adalah kecepatan potong tinggi dan kemampuan hisap 

rendah.3,8,9 
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