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I. Pendahuluan 

Katarak adalah kekeruhan lensa kristalin yang menyebabkan penurunan 

ketajaman visual dan/atau cacat fungsional. Tatalaksana katarak hanya dapat 

dilakukan dengan tindakan operasi. Perkembangan teknik operasi katarak yang 

sangat pesat memungkinkan untuk melakukan operasi katarak dengan waktu yang 

lebih singkat dan hasil yang lebih dapat diprediksi. Operasi katarak dilakukan lebih 

dari 10 juta kali per tahun secara global. Evaluasi pra operasi penting untuk 

mengidentifikasi dan mengatasi setiap kondisi signifikan yang dapat berdampak 

pada operasi atau pemulihan pasca operasi, salah satunya adalah pemeriksaan 

pupil.1–3 

Visualilasi yang baik selama operasi katarak dibutuhkan untuk kelancaran 

operasi. Pupil yang lebar dengan red reflex yang jelas akan meningkatkan 

kemudahan operasi katarak dan mengurangi risiko komplikasi, namun tidak jarang 

ditemukan pasien katarak dengan pupil kecil. Prevalensi pupil kecil pada pasien 

katarak sebesar 2% sampai 6%. Operasi katarak dengan pupil kecil menjadi 

tantangan untuk operator. Pupil yang kecil selama operasi akan meningkatkan 

risiko komplikasi, sehingga memerlukan pertimbangan dan langkah strategis untuk 

menghindari komplikasi dan potensi efek samping kedepannya.1,4,5 

Metode yang efektif dan aman dalam penatalaksanaan pupil kecil akan 

meningkatkan keberhasilan operasi. Penatalaksanaan pupil kecil bermacam-

macam, tergantung dari keahlian, ketersediaan alat, dan pilihan operator.3,6,7 Sari 

kepustakaan ini bertujuan untuk membahas tatalaksana katarak dengan pupil kecil. 

 

II. Tatalaksana Katarak dengan Pupil Kecil 

Pupil dikatakan kecil apabila memiliki ukuran kurang dari 6 mm setelah 

pemberian midriatik seperti siklopentolat 1%, tropikamid 0,5%, atau fenilefrin 

10%. Visualisasi dengan kondisi pupil kecil mempersulit manuver operasi. Red 

reflex yang berkurang juga membuat proses capsulorhexis lebih sulit dan penilaian 

kedalaman terganggu, akibatnya, pupil kecil dikaitkan dengan risiko komplikasi 

yang lebih tinggi. Komplikasi operasi dengan pupil kecil termasuk ruptur kapsul 

posterior, fragmen nuklir yang jatuh, trauma iris, perdarahan, dan peradangan.4,8,9 
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Pupil kecil pada pasien katarak dapat disebebkan oleh beberapa hal yaitu 

pemberian terapi miotik jangka panjang, deposisi glikogen pada pasien diabetes 

melitus, pseudoeksfoliasi, sinekia, atrofi iris, penggunaan obat antagonis-α 

sistemik, atau sindrom Horner.4–6 

Pemeriksaan pupil menjadi salah satu aspek penting pada pemeriksaan pra 

operasi. Pupil yang kurang responsif terhadap agen dilatasi pupil dapat dilebarkan 

intra operasi. Penggunaan teknik dan alat bedah khusus seringkali diperlukan pada 

mata dengan pupil kecil untuk meminimalisir risiko komplikasi dan hasil yang tidak 

baik.1,3,5 

 

2.1 Persiapan Pra Operasi 

Menilai ukuran pupil penting untuk menentukan tatalaksana selanjutnya bila 

ditemukan pupil kecil. Pengukuran pupil dilakukan dengan lampu celah saat 

sebelum dan sesudah dilatasi pupil. Anamnesis obat yang rutin diminum harus 

dilakukan. Obat-obatan yang dapat memengaruhi dilatasi pupil terdiri dari 

tamsulosin atau doxazosin, pilokarpin topikal, acetaminophen, brimonidine tartrate, 

clonidine, dan antikoagulan.1,3,4 

Regimen dilatasi pra operasi yang biasa diberikan untuk operasi katarak terdiri 

dari agen antikolinergik short-acting dan/atau long-acting seperti tropikamid 1,0% 

dan/atau siklopentolat 1,0%, bersama dengan agen simpatomimetik seperti 

fenilefrin 2,5%. Regimen ini diberikan pada mata secara berulang ditempatkan di 

forniks inferior sebelum operasi. Pemberian obat Nonsteroid Anti-Inflamatory 

Drugs (NSAID) topikal seperti flurbiprofen 0,03%, suprofen 1,0%, ketorolak 0,5%, 

atau diklofenak 0,1% pada beberapa penelitian menunjukan dapat membantu 

mempertahankan dilatasi pupil saat operasi. Obat-obatan yang memengaruhi 

dilatasi pupil dan obat pengencer darah perlu dihentikan.3,6,10 

Steroid topikal dapat diberikan untuk meminimalisir inflamasi pasca operasi 

dengan pemberian prednisolon empat kali sehari selama tiga hari sebelum hari 

operasi. Pasien dengan uveitis diberikan steroid topikal selama satu minggu 

sebelum operasi atau steroid oral pada kasus yang berat. Informed consent pada 

pasien mengenai kemungkinan waktu operasi yang lebih lama, risiko komplikasi 
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yang lebih tinggi, dan proses penyembuhan yang lebih lama apabila memiliki pupil 

kecil.1,4,7 

 

2.2 Tatalaksana Intra Operasi 

Dalam pembedahan, beberapa langkah dapat digunakan untuk melebarkan dan 

mempertahankan pupil lebar selama operasi berlangsung. Pupil yang kurang 

responsif terhadap agen dilatasi dapat dilebarkan intra operasi. Pelebaran pupil intra 

operasi dapat dilakukan secara farmakologis dan bedah. Teknik spesifik untuk 

tatalaksana pupil kecil tergantung dari penyebab dan pilihan operator, namun pada 

dasarnya memilih metode paling mudah dan minimal intervensi. Pelabaran pupil 

hanya dilakukan untuk mendapatkan visualisasi yang baik.1,4,6 

Kombinasi agen topikal dan intracameral untuk midriasis dan anestesi selama 

operasi katarak dalam beberapa penilitian menunjukan peningkatan kenyamanan 

dan kepuasan pasien, juga mengurangi nyeri pasca operasi. Pemberian midriatik 

dan analgetik intracameral telah digunakan untuk operasi katarak sejak tahun 2003. 

Formulasi yang pertama kali digunakan adalah kombinasi dari siklopentolat 1,0%, 

fenilefrin 1,5%, dan lidokain 1,0% bebas pengawet. Shugar mempopulerkan 

penggunaan lidokain yang ditambahkan epinefrin dalam larutan pH netral bernama 

epi-Shugarcaine. Mydrane yang merupakan kombinasi tropikamid 0,02%, 

fenilefrin 0,31% dan lidokain 1,0% dalam penelitiannya memiliki hasil yang baik 

secara signifikan. Omridia merupakan gabungan dari fenilefrin dan ketorolak yang 

telah disetujui oleh FDA pada tahun 2014 untuk operasi katarak dewasa. Sediaan 

intracameral yang paling umum digunakan saat ini termasuk lidokain bebas 

pengawet yang dikombinasikan dengan fenilefrin atau epinefrin bebas 

pengawet.8,9,11 

Pupil kecil yang disebabkan oleh sinekia posterior perlu dibebaskan terlebih 

dahulu. Pembebasan sinekia dapat dilakukan menggunakan spatula atau dengan 

kanula viskoelastik bersamaan injeksi viskoelastik. Injeksi tambahan dari 

viskoelastik di tengah pupil membantu meregangkan iris, memperdalam ruang 

anterior dan meningkatkan pelebaran pupil. Agen viskoelastik molekul berat seperti 

Healon GV atau Healon 5 dapat menghasilkan midriasis yang stabil. Keuntungan 
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penggunaan Healon 5 dalam operasi katarak pupil kecil adalah tidak ada kerusakan 

mekanis yang diinduksi pada sfingter pupil, seperti yang mungkin terjadi pada 

perangkat mekanis, oleh karena itu, pupil tetap utuh secara fungsional dan 

morfologis.1,3,8 

Pelebaran pupil secara farmakologis apabila kurang adekuat memerlukan 

pelebaran secara mekanis dengan bantuan instrumen tambahan. Peregangan pupil 

menggunakan instrumen harus dilakukan secara perlahan karena peregangan yang 

berlebihan dapat menyebabkan pupil atonik, peradangan kronis, edema makula 

sistoid, deposisi pigmen, atau capture pupil lensa intraokular.1,4,10 

 

  
Gambar 1. Iris manipulator 

Sumber : Melgar, dkk.7 
 

Peregangan mekanis pupil dapat dilakukan secara bimanual menggunakan dua 

manipulator iris seperti Kuglen, Y hooks, atau Greater collar buttons. Manipulator 

iris diletakkan pada margin pupil berlawanan arah, lalu dorong secara perlahan. 

Teknik ini dapat memberikan lebar pupil sekitar 5 hingga 6 mm. Kelebihan 

instrumen ini cepat, sederhana, murah, dan bentuk pupil relatif tetap bulat. 

Kekurangan instrumen ini dilatasi kurang maksimal, dapat menyebabkan 

perdarahan, inflamasi, atau midriasis permanen.10,12,13 

Instrumen lain yang dapat digunakan untuk meregangkan pupil terdiri dari pupil 

dilator Beehler, Keuch, dan Peters (loop dan hook). Pupil dapat melebar sebesar 6 

hingga 7 mm dengan menggunakan instrumen ini. Keuntungan instrumen ini dapat 

meregangkan dari beberapa arah sekaligus dan relatif cepat. Kekurangannya 
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membutuhkan alat khusus, berisiko merobek kapsul lensa, perdarahan, dan 

midriasis permanen.3,11,13 

 

 
Gambar 2. Pupil dilator 

Sumber : Grzybowski, dkk.9 
 

Retraktor iris dapat digunakan sebagai tatalaksana mekanis lain dengan dilatasi 

pupil yang lebih stabil. Ekspansi pupil dapat dilakukan dengan iris hook atau pupil 

expansion ring. Iris hook terdiri dari jenis nilon sekali pakai yang lebih fleksibel 

dan kecil, dan polipropilen yang lebih kaku dan besar namun dapat digunakan 

berulang. Iris hook dipasang dengan membuat empat parasentesis limbus. 

Keuntungan dari iris hook dapat mempertahankan pelebaran pupil, baik untuk 

floppy iris namun memiliki kekurangan membutuhkan insisi tambahan, 

membutuhkan alat khusus, dan membutuhkan waktu untuk proses pemasangan.4,7,12 

Pupil expansion ring dengan berbagai bentuk cincin membantu pelebaran pupil. 

Keuntungan dari pupil expansion ring dapat melindungi iris dan lebih jarang 

mengakibatkan trauma. Kekeurangannya adalah membutuhkan instrumen khusus, 

membutuhkan waktu lebih untuk pemasangan dan pelepasan instrumen.4,10,13 

Pembedahan iris menjadi pilihan terakhir. Teknik operasi pada iris bermacam-

macam untuk membuat diameter pupil lebih besar. Sfingterotomi dapat dilakukan 

dengan mengeluarkan sfingter superior, eksisi kecil, lalu diposisikan kembali. 

Prosedur operasi iris lainnya adalah pupiloplasti teknik Fine menggunakan gunting 

Gills atau Rapazzo. Pemotongan dibuat partial-thickness melalui parasentesis di 
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delapan titik. Metode ini menyebabkan midriasis permanen dan risiko tinggi 

terjadinya perdarahan dan peradangan. Perdarahan yang terjadi pada iris selama 

proses pelebaran pupil dapat dikontrol dengan menaikkan tekanan intraokular 

dengan cara menaikkan tinggi botol infus, penggunaan tekanan digital, atau agen 

viskoelastik.3,6,7 

 

 
Gambar 3. Pupillary rings. Open rings: (a) Perfect pupil; (b) Morcher pupil dilator. 
Closed rings: (c) Graether 2000; (d) Malyugin ring; (e) Oasis iris expander; (f) 
Xpand NT Iris Speculum 
Sumber : Grzybowski, dkk.9 
 

2.3 Tatalaksana Pasca Operasi 

Manipulasi iris yang berlebihan meningkatkan risiko peradangan pasca operasi. 

Iris lebih mungkin rusak oleh phaco tip karena iris cenderung lembek dan terkulai 

setelah diregangkan dan dilepaskan secara manual. Ketika intervensi bedah apa pun 

digunakan untuk melebarkan pupil secara mekanis, perkirakan peningkatan 

peradangan pasca operasi dan berikan terapi antiinflamasi pasca operasi, seperti 

injeksi steroid subkonjungtiva pada akhir prosedur, menggunakan steroid topikal 

kuat pasca operasi. atau memberikan dosis lebih sering.1,7,13 
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Gambar 4. Sfingterotomi 

Sumber: Steinert, dkk3 
 

III. Kesimpulan 

Operasi katarak pada pasien dengan pupil kecil tetap menjadi tantangan dan 

meningkatkan risiko komplikasi intraoperatif. Berbagai pilihan untuk mengelola 

pupil termasuk pengobatan secara farmakologis dan pelebaran mekanis. Tujuan 

dari tatalaksana pupil adalah mendapatkan visualisasi yang lebih baik sehingga 

mengurangi risiko terjadinya komplikasi dengan metode paling simpel dan paling 

minimal intervensi. 
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