English version...

Operasi Katarak

Pemulihan Penglihatan dengan
Teknik dan Inovasi Terbaru
Katarak merupakan kekeruhan dari lensa mata. Sinar cahaya yang masuk ke
mata terhambat atau tersebar, yang menyebabkan masalah seperti penglihatan
kabur dan silau.
Beberapa pasien bahkan mengalami penglihatan ganda. Dalam kebanyakan
kasus, katarak berkembang sebagai akibat dari perubahan penuaan mata.
Katarak juga bisa disebabkan oleh penyakit lain seperti diabetes, sebagai efek
samping dari beberapa obat, dan dari luka pada mata. Tidak ada obat yang dapat
menyembuhkan katarak. Namun, operasi katarak telah menjadi sangat sukses
dan merupakan salah satu operasi mata yang paling umum dilakukan di seluruh
dunia.

Gambar 1a
Mata normal.
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Gambar 1b
Katarak menghambat cahaya yang
masuk ke mata, sehingga menyebabkan
penglihatan kabur.

Kemajuan Penting dalam Operasi Katarak
Fakoemulsifikasi

Fakoemulsifikasi mengacu pada operasi, di mana katarak rusak dengan energi ultrasound dan diangkat melalui sayatan kecil.
Karena operasi dilakukan melalui sayatan kecil, pemulihan pun cepat. Banyak pasien mencapai penglihatan yang baik pada hari
pertama setelah operasi. Dalam kebanyakan kasus, jahitan tidak diperlukan, sehingga pemulihan lebih cepat dan kenyamanan yang
lebih baik setelah operasi. Karena fakoemulsifikasi merupakan operasi cepat dan aman, kebanyakan pasien melakukan operasi
ini sebagai prosedur yang tidak harus inap hospital. Operasi fakoemulsifikasi biasanya membutuhkan waktu 20-30 menit, dan tidak
Gambar 2
Operasi katarak dengan cara
fakoemulsifikasi dilakukan melalui
sayatan kecil.
a
Pertama, katarak diputus dan
dihapus
dengan
gelombang
ultrasound dari sebuah jarum
berongga.
b
Lensa intraokular disuntikkan.
Gambar 2a

Gambar 2b
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Implan Lensa

Karena operasi katarak menghilangkan lensa alami mata, implan lensa diperlukan untuk menggantikan lensa asli yang
keruh. Dengan menanamkan pengganti lensa, tidak dibutuhan kacamata tebal atau lensa kontak setelah operasi. Selain itu,
dengan menyesuaikan implan lensa, operasi katarak telah menjadi salah satu solusi, di mana penglihatan dapat ditingkatkan
dan kebebasan dari kacamata menjadi mungkin.

Menyesuaikan Implan Lensa

Berbagai formula telah diciptakan berdasarkan kelengkungan kornea mata serta panjang bola mata, untuk membantu
memilih lensa terbaik untuk jangkauan kekuatan terendah. Hampir semua derajat pemandangan panjang atau pendek
dapat diperbaiki dengan cara ini. Mengukur panjang bola mata secara tradisional dilakukan dengan menggunakan mesin
ultrasound. Baru-baru ini, menggunakan sinar laser dengan mesin IOLmaster memungkinkan pengukuran dilakukan dengan
5 kali lebih akurat. Dalam kebanyakan kasus, penggunaan alat semacam ini untuk memprediksi kekuatan akhir mata dalam
kemampuan bias +/-50 derajat (0,50 dioptris) setelah operasi katarak dan implan lensa.

Memperbaiki Astigmatisma (Silindris) and Presbiopia (Rabun Tua)

Astigmatisma (silindris) dan presbiopia (rabun tua) adalah
dua masalah lain yang membutuhkan kacamata untuk
melihat dengan jelas. Akhir-akhir ini, dua lensa baru telah
membantu untuk memecahkan masalah ini. Apabila lensa
toric secara tradisional digunakan pada sepasang kacamata
untuk astigmatisma, sekarang tersedia sebagai lensa
implan yang digunakan selama operasi katarak (Gambar
3a). Implan lensa toric mampu memperbaiki astigmatisma
hingga 400 derajat. Untuk mengoreksi astigmatisma, lensa
harus disesuaikan tepat dengan arah silindris kornea pasien.
Foto khusus dan program perencanaan membantu dalam
menentukan posisi yang optimal untuk lensa (Gambar 4a
dan 4b). Dalam kombinasi dengan biometri akurat dengan
IOLmaster, mampu mengurangi kebutuhan menggunakan
kacamata untuk melihat di kejauhan.

Gambar 3a
Lensa toric

Gambar 3b
Lensa multifokal

Gambar 3c
Lensa akomodasi

Untuk mengatasi presbiopia (rabun tua), lensa multifokal
menjadi metode yang paling banyak digunakan. Lensa ini
paling sering difraktif di alam, yang berarti menggunakan
serangkaian cincin terukir pada permukaan lensa untuk
membagi sinar cahaya yang masuk pada dua fokus, yaitu
fokus jauh dan fokus dekat (Gambar 3b). Mereka memiliki
beberapa kelemahan. Pertama, cincin berarti bahwa dalam
situasi tertentu, terutama pada malam hari, sumber cahaya
akan muncul dengan lingkaran dan cincin di sekitar mereka.
Kontras berkurang dan gambar dapat muncul sedikit lebih
gelap.

Gambar 4a
Perencanaan implantasi lensa toric.
Pertama, posisi optimal lensa ditentukan menggunakan program
komputer khusus.

Jenis lain dari lensa yang terkadang digunakan untuk
mengatasi presbiopia (rabun tua) adalah lensa akomodasi
(Gambar 3c). Lensa ini fleksibel, dan memungkinkan
perubahan posisi dalam mata untuk mengambil tempat.
Hal ini memungkinkan fokus mereka bergeser, sehingga
penglihatan dekat terlihat jelas seperti penglihatan jauh tanpa
mengurangi lingkaran cahaya dan mengurangi kontras jika
dilihat menggunakan lensa multifokal. Namun, pengaruhnya
tidak dapat diprediksi dan pergerakan lensa mungkin tidak
cukup pada beberapa pasien. Lensa intraocular yang
sempurna, dan mengakomodasi dengan sepenuhnya tetap
menjadi tujuan penelitian bagi para ilmuwan tetes mata.

Gambar 4b
Sebuah foto mata diambil, dan
busur derajat digunakan untuk membantu posisi lensa.
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Sebagai kesimpulan, operasi katarak telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Dari harus memakai
kacamata tebal setelah operasi dan berbaring di ranjang rumah sakit selama seminggu, sampai ke operasi saat ini yang
tidak harus inap hospital dan jangkauan penglihatan lebih baik dari sebelumnya. Di masa depan, laser femtosecond akan
mempercepat operasi katarak dan meningkatkan keamanan, dan kami menunggu operasi implan lensa terbaik—implan lensa
yang sepenuhnya akomodatif, yang akan mengembalikan penglihatan kami menuju keadaan sesungguhnya, yaitu mata
muda.

Keuntungan Implan Lensa
Lensa Toric
yy
yy
yy
yy

Memperbaiki astigmatisma (silindris) hingga 400 derajat
Pasien dengan lebih dari 100 derajat astigmatisma kornea akan bermanfaat
Kebanyakan pasien tidak harus memakai kacamata untuk melihat di kejauhan setelah operasi
Membutuhkan arah tepat untuk mencapai efek

Lensa Multifokal
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Membantu mata melihat dengan baik pada jarak dekat (sekitar satu kaki) dan jarak jauh
Kebanyakan pasien tidak perlu memakai kacamata setelah operasi
Bagus digunakan bagi pasien penderita astigmatisma kecil
Membutuhkan pengukuran mata yang sangat akurat
Menyebabkan lingkaran disekitar cahaya, terutama malam hari
Menurunnya kontras penglihatan dibandingkan dengan menggunakan lensa monofokal normal

Pertanyaan yang Sering Diajukan Mengenai Katarak dan Operasi Katarak
Q: Siapa yang memerlukan operasi katarak?
A: Ketika pasien menderita katarak tebal yang mampu membuat penglihatan kabur meskipun memakai kacamata,
pasien akan mendapat manfaat dari operasi.
Q: Apakah katarak menyebabkan kebutaan?
A: Jika dibiarkan saja, katarak perlahan-lahan akan menjadi semakin tebal dari waktu ke waktu, dan menyebabkan
penglihatan semakin kabur. Dengan sendirinya, mereka tidak menyebabkan kebutaan total karena mereka dapat
dioperasi, bahkan dalam keadaan tebal sekalipun. Terkadang, katarak yang sangat tebal mampu menyebabkan
glaukoma. Jika hal ini berkembang, mampu menyebabkan glaukoma permanen.
Q: Berapa lama waktu yang diperlukan untuk pulih dari operasi katarak?
A: Pemulihan penglihatan setelah operasi katarak sangat cepat. Dalam kebanyakan kasus, penglihatan mata satu hari
setelah operasi cukup baik untuk melakukan banyak hal, seperti menonton televisi dan bahkan mengemudi. Namun,
pasien harus ingat bahwa masih ada luka di mata yang memerlukan waktu hingga satu bulan untuk sembuh. Mereka
seharusnya tidak menggosok mata mereka dan sebaiknya menghindari kegiatan yang menyebabkan mata berair,
seperti berenang. Selain itu, kekuatan jangkauan penglihatan mata membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk stabil,
dan pasien harus menunggu periode tersebut sebelum mendapatkan kacamata yang baru.
Q: Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah katarak?
A: Katarak biasanya berkaitan dengan masalah usia, sehingga katarak tidak dapat sepenuhnya dicegah. Namun,
penelitian telah menunjukkan bahwa makanan yang kaya nutrisi tertentu dapat menunda timbulnya katarak. Makanan
ini termasuk buah-buahan berwarna dan sayuran yang mengandung antioksidan seperti vitamin A, C dan E. Lutein
juga merupakan antioksidan dan dapat ditemukan pada sayuran berdaun hijau gelap. Akhirnya, telah terbukti bahwa
merokok dapat menyebabkan katarak berkembang lebih cepat dan perokok harus berhenti sesegera mungkin.

