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Surgical Anterior Capsulotomy in Anterior Capsular Phimosis  

 

Introduction: Anterior capsule contraction syndrome (ACCS) or anterior capsular 

phimosis is a complication of cataract surgery noted by contraction of the anterior 

capsule opening. It develops due to myofibroblastic metaplasia of anterior cuboidal 

lens epithelial cells and transformation into actin-positive smooth muscle. The most 

common risk factor is small capsulorhexis diameter. Treatment choices includes 

observation, YAG laser, or surgery. 

Purpose: To report the management of anterior capsule phimosis with surgical 

anterior capsulotomy. 

Case Report: An 86-year-old man presented with progressive painless blurred vision 

of the left eye two weeks following cataract surgery. Patient had no history of recurrent 

redness of the eye, diabetes mellitus, high myopia. Patient had history of cataract 

surgery of the left eye and increased visual acuity to 0.1 from 1/300. A month after, 

visual acuity of the left eye diminished to 1/300. Left eye anterior segment examination 

revealed dilated pupil diameter of 6mm, posterior chamber intraocular lense (IOL) 

with capsular phimosis and IOL decentration. Anterior segment of the right eye 

revealed cloudy lens. Patient was diagnosed Anterior Capsular Phimosis of the left 

eye. Patient underwent surgical anterior capsulotomy. Visual acuity post operative day 

one increased to 0.4. 

Conclusion: ACCS is a complication of cataract surgery with risk factors such as 

advanced age, pseudoexfoliation syndrome, retinitis pigmentosa, diabetes, and weak 

zonules. Patients at risk should be identified appropriate preoperative, intraoperative 

and postoperatively so that phimosis can be prevented. Surgical management is 

considered in cases of advanced ACCS. 
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I. Pendahuluan 

     Sindrom kontraksi kapsul anterior (SKKA) atau fimosis kapsul anterior merupakan 

komplikasi operasi katarak dimana terjadi kontraksi dari bukaan kapsul anterior. Hal 

ini berhubungan dengan metaplasia miofibroblastik dari sel epitel lensa kuboid anterior 

(LEC) dan transformasi menjadi otot polos aktin positif. Kontraksi progresif sel 

miofibroblastik anterior dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara gaya 

sentrifugal dan gaya sentripetal pada zonula yang dapat mengakibatkan malposisi 

pembukaan kapsulektomi, angulasi tepi haptic, atau optik lensa intraokular (LIO) 

bahkan seluruh LIO.1, 2 

     Fimosis kapsul anterior telah dikaitkan dengan berbagai faktor resiko. Faktor resiko 

paling umum adalah ukuran diameter capsulorhexis (CCC) yang kecil. Kelemahan 

zonula, peradangan intraokular kronis, uveitis, sindrom pseudoexfoliation, retinitis 

pigmentosa, usia lanjut, diabetes mellitus, sindrom Behcet, distrofi otot miotonik, dan 

miopia tinggi, merupakan faktor risiko yang diketahui. Beberapa penelitian telah 

menemukan faktor dari kurangnya ekspaksi kapsul posterior oleh LIO. Jenis LIO yang 

digunakan juga memainkan peran penting dalam perkembangan dan tingkat keparahan 

SKKA.3, 4 

      Penanganan SKKA dapat dilakukan berdasarkan ketebalan kekeruhan. Pada tahap 

awal, kapsulotomi dengan laser YAG dapat dilakukan untuk mencegah komplikasi 

lebih lanjut seperti desentrasi atau dislokasi LIO. Jenis kontraksi kapsul dan tingkat 

keparahan pasien phimosis menjadi dasar penanganan baik observasi, laser YAG, atau 

eksisi bedah.5, 6 Laporan kasus ini bertujuan untuk memaparkan penanganan sindrom 

kontraksi kapsul anterior dengan disisio kapsul anterior. 

 

II. Laporan Kasus 

     Pasien Tn. RT 86 tahun datang ke unit Katarak dan Bedah Refraktif pada tanggal 

16 Mei 2022 dengan keluhan penglihatan mata kiri dirasakan buram sejak dua minggu 

sebelum masuk rumah sakit. Keluhan tidak disertai dengan mata merah, nyeri, silau, 
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maupun keluar kotoran. Riwayat darah tinggi, penyakit diabetes, dan alergi disangkal 

oleh pasien. Riwayat trauma dan penggunaan kacamata disangkal. 

Pasien telah menjalani operasi katarak mata kiri tanpa komplikasi pada tanggal 28 April 

2022. Saat operasi, pasien ditanamkan LIO asferik hidrofilik dengan kekuatan 

+20.50/118.6, dan tajam penglihatan mata kiri pasca operasi meningkat dari 1/300 

menjadi 0.1. Pasien juga memiliki riwayat operasi blefaroplasti kelopak bawah kedua 

mata pada tanggal 1 Desember 2021 dan 12 Maret 2022.   

     Hasil pemeriksaan pasien adalah sebagai berikut. Pemeriksaan fisik dalam batas 

normal. Visus mata kanan pasien 0.16 dan mata kiri 1/300. Hasil refraktometer kedua 

mata tidak ada target. Koreksi penglihatan jauh mata kanan dengan S-2.50 didapatkan 

0.4 sedangkan mata kiri tidak dapat dikoreksi. Tekanan kedua bola mata dengan 

menggunakan tonometer nonkontak adalah 12 mmHg. Pada pemeriksaan gerak bola 

mata didapatkan hasil kedudukan bola mata ortotropia, gerak bola mata normal ke 

segala arah. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan didapatkan kelopak mata dan 

konjungtiva yang tenang. Kornea jernih dengan bilik mata depan Van Herrick Grade 

III tanpa flare dan sel. Pupil bulat dengan refleks cahaya langsung dan tidak langsung 

positif dan Relative Afferent Pupillary Defect yang negatif. Pemeriksaan ukuran pupil 

kecil adalah 2 mm dan pupil lebar adalah 6 mm. Tidak ditemukan adanya sinekia. 

Lensa mata kanan agak keruh dengan grading NO3NC3P1-2. Pemeriksaan funduskopi 

media agak keruh, papil bulat membayang dan retina kesan flat.  

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Tampilan klinis mata kiri Tn. RT. Terdapat lensa intraokular (LIO)  
          dengan fimosis kapsul anterior dan desentrasi LIO minimal. 
        Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo 
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     Pemeriksaan segmen anterior mata kiri didapatkan kelopak mata dan konjungtiva 

yang tenang. Kornea jernih dengan bilik mata depan Van Herrick Grade III dengan 

flare dan sel +0.5/+0.5. Pupil bulat dengan refleks cahaya langsung dan tidak langsung 

positif dan Relative Afferent Pupillary Defect yang negatif. Pemeriksaan ukuran pupil 

kecil adalah 2 mm dan pupil lebar adalah 6 mm. Tidak ditemukan adanya sinekia. 

Lensa intraokular terlihat desentrasi minimal ke inferior dengan fimosis kapsul 

anterior. Pemeriksaan funduskopi media agak keruh, papil bulat membayang dan retina 

kesan flat. 

 

Gambar 2. Prosedur disisio kapsul anterior. A. dilakukan insisi utama. B.      
      Injeksi viskoelastik C-D. Identifikasi dan dibuat robekan pada fimosis  
      Kapsul anterior. E. dibuat side port. F-K. dilakukan kapsulotomi anterior  
      dengan gunting mikro.  L: aspirasi dan irigasi viskoelastik. 
      Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo 

 
 
     Pada pemeriksaan IOL Master didapatkan panjang aksial mata kiri 23.60 mm. 

Pemeriksaan densitas sel pada mikroskop spekular menunjukkan angka 1649 cell/mm3. 

Dilakukan pemeriksaan ultrasonografi mata kiri dan hasil menunjukan opasitas vitreus 

suspek posterior vitreous detachment. 
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 Pasien didiagnosis dengan fimosis kapsul anterior mata kiri, pseudofakia mata 

kiri, katarak senilis imatur subkapsular posterior mata kanan. Pasien direncanakan 

untuk dilakukan tindakan disisio kapsul anterior mata kiri dalam sedasi. 

Pasien dilakukan operasi pada tanggal 23 Juni 2022. Operasi dimulai dengan dilakukan 

insisi utama pada bagian temporal kornea menggunakan keratom dengan ukuran 

2.75mm, dilakukan injeksi viskoelastik pada bilik mata depan. Dilakukan identifikasi, 

ditemukan fimosis kapsul anterior dengan LIO tilt minimal dan dibuat robekan dengan 

cystotome pada fimosis kapsul anterior. Side port dibentuk dan kemudian dilakukan 

kapsulotomi anterior dengan gunting mikro. Setelah aksis visual jernih, dilakukan 

aspirasi dan irigasi sisa viskoelastik. Prosedur diakhiri dengan penutupan luka insisi 

dengan hidrasi. Pasca operasi, pasien diberikan obat levofloksasin tetes mata 6X1 untuk 

mata kiri, prednisolone asetat 1% 6X1 untuk mata kiri, dan antibiotik oral 

siprofloksasin 2x500 mg.  

 
Gambar 3. Tampilan klinis mata kiri Tn. RT. A. Satu hari pasca operasi, aksis visual  

jernih. B. Satu minggu pasca operasi, pupil kecil, aksis visual jernih. C. Satu  
minggu pasca operasi, pupil dilatasi, terlihat capsulotomy hole. 
Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo 

 

     Satu hari setelah operasi penglihatan dirasakan lebih jelas. Hasil pemeriksaan 

oftalmologis sebagai berikut. Visus mata kanan pasien adalah 0.16 dan mata kiri pasien 

0.4. Tekanan bola mata menggunakan tonometer non kontak pada mata kanan adalah 

12 dan mata kiri 11. Pemeriksaan segmen anterior mata kiri didapatkan kelopak mata 

dan konjungtiva yang tenang. Kornea terlihat jernih dengan bilik mata depan Van 

Herrick Grade III, flare dan sel positif satu. Pupil bulat dengan refleks cahaya langsung 
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dan tidak langsung positif dan Relative Afferent Pupillary Defect yang negatif. Tidak 

terdapat sinekia iris. Lensa intraokular terletak pada kantung lensa dengan sentrasi baik 

dan aksis visual jernih. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan masih sama seperti 

sebelumnya. Hari ke-7 pasca operasi, visus mata kiri didapatkan 0.5 dengan 

pemeriksaan segmen anterior mata kiri didapatkan visual aksis jernih pada pupil kecil 

dan lubang kapsulotomi terlihat pada pupil lebar. Pasien didiagnosis dengan 

pseudofakia mata kiri, katarak senilis imatur mata kanan, post disisio kapsul anterior 

mata kiri. Obat pasca operasi dilanjutkan dan pasien direncanakan kontrol satu bulan 

kemudian. 

 

III. Diskusi 

     Sindrom kontraksi kapsul anterior merupakan kombinasi kontraksi dan penebalan 

kapsul anterior dan desentrasi LIO. SKKA pertama kali dikenalkan oleh Hansen dan 

istilah "sindrom kontraksi kapsul" diciptakan oleh Davison pada tahun 1993. Terdapat 

dua mekanisme utama pada kontraksi kapsul anterior, yang pertama adalah penyusutan 

pembukaan capsulorhexis karena filamen aktin dari sel epitel lensa residual (SEL) dan 

mekanisme kedua akibat proliferasi dan metaplasia dari sisa SEL. Hal ini terjadi lebih 

jarang dibandingkan kekeruhan kapsul posterior. Angka kejadian SKKA menurut 

Zinkernagel dkk. adalah 1,5%. Tsinopoulos dkk. melaporkan insidensi SKKA sebesar 

5%. Mereka mengamati kekeruhan kapsul anterior dengan fimosis dan desentrasi LIO 

pada delapan mata dengan LIO akrilik hidrofilik dari 243 mata. Jenis dan material LIO 

menjadi salah satu faktor resiko SKKA.6 

     Kontraksi kapsul anterior karena metaplasia miofibroblastik berkorelasi dengan 

beberapa faktor okular dan sistemik yang meningkatkan reaksi inflamasi pada bilik 

mata depan atau menyebabkan ketidakstabilan sawar darah-air seperti diabetes melitus, 

uveitis, dan retinitis pigmentosa. Kelemahan zonula karena usia lanjut, trauma, miopia 

tinggi, gangguan jaringan ikat tertentu dan operasi vitreo-retina sebelumnya 

merupakan faktor predisposisi bergesernya LIO pada SKKA. Sindrom 

pseudoexfoliation (PEX), memiliki faktor predisposisi ganda seperti peningkatan 
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peradangan ruang anterior dengan peningkatan permeabilitas vaskular dan memiliki 

zonula rapuh dengan kemampuan peregangan yang lemah.	Faktor risiko intraoperatif 

seperti ukuran capsulorhexis kecil, pembersihan sel epitel lensa residual yang tidak 

mencukupi, trauma intraoperatif, desain dan bahan LIO memainkan peran penting 

dalam patogenesis SKKA. Pasien pada kasus ini berusia 86 tahun yang menjadi salah 

satu resiko kelemahan zonul namun tidak ditemukan kelainan sistemik yang menjadi 

predisposisi SKKA. Sebelum operasi katarak mata kiri, visus diketahui 1/300 dan pasca 

operasi 0.1. Intraoperatif tidak ditemukan laporan capsulorhexis yang kecil, didukung 

oleh ukuran pupil kecil pasien yang dalam batas normal. Pasien dipasangkan LIO 

asferik hidrofilik dengan ukuran +20.50/118.6. Lensa dengan bahan optik akrilik 

hidrofobik telah menunjukkan perlekatan yang lebih kuat pada kapsul anterior dan 

dengan cara ini mencegah proliferasi dan migrasi sel epitel pada permukaan optik. 

Adhesi yang lemah antara kapsul anterior dan optik LIO memungkinkan ruang untuk 

proliferasi aktif dan migrasi SEL. Peningkatan paparan SEL dengan sitokin dalam 

akuous humor menyebabkan sintesis matriks ekstraseluler yang berlebihan, 

meningkatkan proliferasi fibrotik dan akhirnya penyusutan kapsul anterior. Namun 

demikian Sacu dkk. melaporkan bahwa baik material maupun desain haptik dari IOL 

hidrofobik tidak mempengaruhi perkembangan SKKA.2, 7, 8 

     Kontraksi kapsul anterior dapat menghalangi aksis visual dan dapat menyebabkan 

penurunan penglihatan. Meskipun SKKA sering muncul tanpa gejala, gejala yang 

sering dilaporkan meliputi penglihatan kabur yang tidak nyeri dan progresif hingga 

menghitung jari. Kasus lanjut dapat disertai dengan silau, lingkaran cahaya, atau 

diplopia monokular jika ada desentrasi IOL. Dislokasi IOL menyebabkan kehilangan 

penglihatan yang berat secara tiba-tiba. Pasien ini mengeluhkan penurunan tajam 

penglihatan yang signifikan. Pasien masih dapat membaca huruf pada pemeriksaan 

tajam penglihatan pasca operasi hingga tajam penglihatan 1/300 setelah satu bulan 

pasca operasi. Diagnosis SKKA didapatkan dari pemeriksaan oftalmologi rutin. 

Tingkat kontraksi kapsul dapat ditentukan dengan pemeriksaan lampu celah 

biomikroskopi. Ukuran pembukaan CCC yang dibuat terlihat berkurang, seringkali 
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tidak melingkar, malposisi,  disertai dengan penebalan fibrotik, kerutan, dan penutupan 

total dalam kasus yang berat seperti yang ditemukan pada pasien ini.2, 9 

     Salah satu bentuk pencegahan terbaik terhadap sindrom kontraksi kapsul anterior 

setelah tindakan pencegahan bedah yang tepat adalah tindak lanjut klinis pasien. 

Resiko bentuk paling agresif dari sindrom ini paling tinggi dalam 3 hingga 6 bulan 

pertama setelah operasi katarak. Hal ini dapat ditemukan dengan visualisasi langsung 

dari kapsul atau dengan perubahan posisi IOL dan perubahan ukuran refraksi. Pasien 

pada laporan kasus ini mengalami gejala awal dua minggu pasca operasi katarak dan 

penurunan signifikan pada satu bulan pasca operasi. Hal ini sesuai dengan penelitian 

yang dilaporkan oleh Cochener dkk. dan Choi dkk. Cochener dkk. melaporkan bahwa 

penyusutan kapsul lebih cepat pada 30 hingga 150 hari dengan perkembangan terus 

menerus secara perlahan 5 bulan setelah operasi. Choi dkk. melaporkan bahwa area 

zona optik bebas kapsul anterior menurun secara signifikan dari 1 minggu hingga 2 

bulan pasca operasi dan selanjutnya secara perlahan dari 2 bulan hingga 6 bulan pada 

236 mata. Pengamatan mereka menunjukkan bahwa penurunan terbesar terjadi pada 2 

bulan pertama pasca operasi. Kumar dkk. melaporkan dua kasus dengan usia 83 dan 

74 tahun dengan dislokasi LIO masing-masing 3 dan 6 bulan setelah operasi. Namun 

demikian, Coelho dkk. melaporkan seorang pasien dengan sindrom kontraksi kapsul 

anterior usia 58 tahun dengan subluksasi LIO pada tahun ketiga pasca operasi. 

Pengamatan jangka panjang menunjukkan bahwa kontraksi kapsul anterior adalah 

proses reparatif progresif kronis yang berlebihan dari kapsul anterior.1, 2, 9, 10 

     Sejak pertama kali dikenalkan oleh Davidson, beberapa penulis telah mencoba 

menemukan pendekatan terbaik untuk mencegah atau mengobati komplikasi SKKA. 

Untuk mencegah terjadinya SKKA, Davison pertama kali mengusulkan kapsulotomi 

anterior relaksasi laser YAG pada 2 hingga 3 minggu setelah operasi katarak. Hal ini 

dianggap mengurangi kontraktur kapsul anterior dan mengurangi kejadian SKKA. 

Pendekatan pencegahan lain diusulkan oleh Munoz dan Alio yang memperkenalkan 

penggunaan capsular tension ring yang mempertahankan bentuk bulat kantung 

kapsuler dan mencegah penyusutan kapsuler yang berlebihan juga fibrosis.11,12 
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     Penanganan phimosis kapsul anterior tergantung pada tingkat keparahan dan 

perkembangan kontraksi. Dalam kasus yang ringan, kapsulotomi anterior dengan laser 

Nd:YAG lebih dipilih. Penggunaan laser YAG dapat dilakukan untuk membuka 

fibrosis kapsul anterior, seperti yang dilaporkan oleh Wilde dkk. di mana laser YAG 

dilakukan secara melingkar terus menerus untuk membuat fragmen mengambang 

bebas. Namun, setelah beberapa saat, fragmen ini pindah ke bagian inferior bilik mata 

depan dan mengaburkan penglihatan saat membaca. Dalam laporan lain sebelumnya, 

pasien dengan SKKA ditangani dengan vitrector untuk membuat dan menghilangkan 

flap fibrotik melingkar. Gerten dkk. pertama kali membuka fimosis dengan laser 

femtosecond. Pendekatan ini dapat memberikan keuntungan terutama dalam oklusi 

parsial capsulorhexis anterior. Dalam kasus yang berat atau resisten terhadap laser 

Nd:YAG, pembedahan dengan gunting mikro untuk memotong membran fibrotik 

dipertimbangkan. Koizumi dkk. melakukan operasi untuk menghilangkan membran 

fibrosa pada tepi kapsul anterior pada 2 pasien afakia dengan miopia tinggi yang 

keduanya mengalami kontraksi kapsul anterior setelah operasi katarak 

fakoemulsifikasi. Tindakan tersebut menghasilkan peningkatan ketajaman visual dan 

tidak dilaporkan kekambuhan. Dalam penelitian lain pada 3 mata pseudofakia dan 1 

mata afakia, membran dilepas, kantong kapsuler kembali ke bentuk awal tanpa 

kekambuhan dalam periode tindak lanjut 2 tahun. Sementara Nd:YAG adalah standar 

preferensial untuk kapsulotomi pada fimosis kapsul ringan, kasus ini memiliki 

beberapa pertimbangan yang memerlukan penangan secara pembedahan. Salah satu 

tantangan dengan kapsulotomi laser Nd:YAG pada pasien ini adalah mobilitas pasien 

yang kurang akibat usia lanjut yang dapat mengurangi stabilitas fiksasi saat dilakukan 

laser. Anestesi sedasi digunakan untuk menjaga stabilitas mata selama operasi. 

Pembedahan dengan gunting mikro dilakukan dalam kasus ini karena terdapat 

obstruksi total yang cukup tebal dari pembukaan pupil sentral. Penggunaan laser 

Nd:YAG beresiko menghasilkan fragmen kapsul besar yang akan tertinggal di bilik 

mata depan. Selanjutnya, fimosis kapsul anterior dan kontraksi kantung kapsuler telah 
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pergeseran LIO yang memerlukan reposisi. Pasien menoleransi pembedahan dengan 

baik dan pulih dengan sumbu visual yang jernih.11, 12 

 

IV. Simpulan 

     Sindrom kontraksi kapsul anterior merupakan komplikasi dari CCC ukuran kecil 

dan pada pasien dengan faktor risiko seperti sindrom pseudoexfoliasi, miopia, diabetes 

dan zonula lemah. Pasien yang berisiko harus diidentifikasi faktor praoperasi, 

intraoperatif dan pascaoperasi yang tepat sehingga fimosis dapat dicegah. Pada kasus 

ini faktor resiko yang diidentifikasi adalah usia lanjut, tidak ditemukan faktor 

intraoperative. Pilihan penanganan SKKA meliputi kapsulotomi dengan laser Nd:YAG 

atau dengan eksisi bedah. Pada kasus SKKA yang berat atau lanjut dapat dipilih 

penanganan dengan pembedahan. Pasien ditatalaksana dengan disisio kapsul anterior 

karena fimosis yang cukup tebal dan menghasilkan luaran yang baik pasca operasi 

dengan visual aksis yang jernih dan tajam penglihatan meningkat. 
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