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Penatalaksanaan Subluksasi Lensa Menggunakan Lensa Intraokular Bilik Mata 

Depan Afakik Iris Claw 

 

Abstract 
Introduction : Ectopia lentis is a displacement of crystalline lens from it’s normal 
position, that may be congenital, developmental, and acquired. Lens subluxation is 
partially displaced lens from it’s normal position but still remains in the pupillary 
region. There are several options for correcting this problems, intracapsular 
extraction is the preferred approach in moderate to severe zonular dialysis and 
unstable lenses. Intraocular lens implant can be placed in the anterior chamber (AC) 
with angle support intraocular lens (IOL) or iris claw IOL, and posterior chamber 
(PC) IOL with iris claw, scleral fixation, or iris sutured.  
Purpose : to report the management of lens subluxation with iris claw AC IOL. 
Case Report : a 39 year old man complain of having blurred vision, photophobia, 
and diplopia since 1,5 years ago that progresses over time. There are no history of 
trauma and any other systemic diseases. Ophthalmology exam shows visual acuity 
0.125 on the right eye and close face finger counting on the left eye. Anterior segment 
exam revealed anterior chamber IOL on the right eye, lens opacity and superonasal 
lens subluxation on the left eye. Patient was diagnosed with lens subluxation and 
presenile cataract for the left eye and pseudophakia with AC IOL for the right eye. 
Intracapsular cataract extraction with iris claw AC IOL was chosen as a 
management for this patient. 
Results : visual outcome one day after surgery was 0.32 pinhole 0.5, with 
complication of pupil ovalization. Best corrective visual acuity after 1 month was 1.0. 
Conclusion : Anterior Chamber IOL is still the preferred choice for many surgeon. 
Iris claw IOL offers less complication than the angle support AC IOL, and also good 
outcome in overall results. 
Keyword : aphakic anterior chamber iris claw, lens subluxation management 
 
 

I. Pendahuluan 

Ektopia lentis adalah pergeseran / malposisi lensa kristalin dari posisi normal, 

baik disebabkan oleh kongenital, developmental, atau pun didapat. Subluksasi lensa 

adalah keadaan dimana lensa bergeser dari posisinya yang normal namun masih di 

dalam area pupil. Subluksasi lensa yang didapat sering kali disebabkan oleh trauma. 

Subluksasi lensa dapat juga terjadi dengan spontan. Penyebab utama dari subluksasi 

non trauma adalah sindrom marfan, homosistinuria, aniridia, kongenital glaukoma, 

sindrom Ehlers-Danlos, hiperlisinemia, dan defisiensi sulfit oxidase. Penyebab 
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ektopia lentis paling sering yang mulai muncul pada usia dewasa adalah 

pseudoexfoliation syndrome (PEX).  Ektopia lentis dapat berdiri sendiri (primary  

ectopia lentis) biasanya sebagai hereditary bilateral disease, namun sering kali 

disertai kelainan okular  lain yang dapat mempersulit operasi. 1,2,3 

 Intracapsular cataract extraction (ICCE) merupakan tindakan yang lebih 

dipilih untuk malposisi lensa yang berat, dengan teknik yang sedikit berbeda dengan 

operasi katarak biasa. Penempatan lensa intraokular dapat dipasang di bilik mata 

depan (angle support atau iris claw), atau di bilik mata belakang (fiksasi sklera, iris 

sutured, atau iris claw). Laporan kasus ini bertujuan untuk membahas 

penatalaksanaan subluksasi lensa dengan menggunakan anterior chamber (AC) 

intraocular lens (IOL) iris claw. 3,4 

 

II. Laporan Kasus 

Laki-laki berumur 39 tahun datang ke poliklinik KBR tanggal 23 November 2016 

dengan keluhan mata kiri buram sejak 1,5 tahun yang lalu. Penglihatan dirasakan 

semakin lama semakin memburuk, seperti melihat kabut. Keluhan disertai dengan 

silau dan pandangan berbayang. Riwayat trauma tidak dirasakan oleh pasien, mata 

merah berulang tidak ada, nyeri pada mata tidak ada. Riwayat kacamata tidak ada, 

hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung tidak ada. Riwayat keluarga dengan 

keluhan yang sama tidak ada. Pasien adalah anak ke 6 dari 8 bersaudara, lahir cukup 

bulan, spontan, oleh paraji. Saat kecil tidak ada keluhan dalam penglihatan. Pasien 

memiliki riwayat operasi ICCE + AC IOL OD pada tanggal 26 Februari 2015 di 

Cicendo karena subluksasi lensa pada mata kanannya. 

Pemeriksaan fisik didapatkan tanda vital dalam batas normal. Visus mata kanan 

0.125 ph 0.4, mata kiri close face finger counting (CFFC). Tekanan bola mata OD 16 

OS 17, kedudukan bola mata ortotrofia, gerak bola mata baik ke segala arah. Segmen 

anterior palpebra superior dan inferior ODS tenang, konjungtiva bulbi ODS tenang, 

kornea ODS jernih, bilik mata depan ODS VH grade III F/S -/-, pupil ODS bulat RC 

+/+ RAPD (-) diameter pupil OD 5.5 mm OS 6 mm, iris ODS sinekia (-), OD 
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iridotomi perifer (+), lensa OD AC IOL (+) dengan kekuatan +19.0 D, OS 

fakodonesis (+) agak keruh dengan grading Lens Opacities Classification System III 

(LOCS III) NO3NC2, subluksasi ke superonasal, zonula terlihat dari jam 2-6 (120º). 

Segmen posterior dalam batas normal. 

 

   
Gambar 2.1. (a) OD AC IOL, (b) OS subluksasi lensa  

Sumber : RS mata Cicendo 
 

Pasien didiagnosa dengan  subluksasi lensa OS + pseudofakia OD + katarak 

presenile OS. Pasien direncanakan ICCE + AC IOL aphakic iris claw / Angle support 

/ fiksasi sklera OS dalam MAC. Pasien kemudian dilakukan pemeriksaan keratometri, 

biometri, dan spekular. Panjang axial mata kiri 23.75, ukuran lensa +20.5 dengan 

target refraksi -0.36, dan jumlah sel endotel 2619.4 dengan heksagonalitas 57%. 

Pasien telah dilakukan ICCE + IOL iris claw OS dalam MAC pada tanggal 2 

Desember 2016. Lensa yang dipasang adalah artisan aphakia 5/8.5 iris claw dengan 

kekuatan +17.5D.  

Prosedur diawali dengan pasien dibaringkan dalam posisi supinasi, dalam anestesi 

MAC. Dilakukan tindakan aseptik dan antiseptik, kemudian dipasang duk steril dan 

spekulum. Anestesi subtenon dilakukan di bagian inferonasal dengan lidokain 

sebanyak 2-3 ml. Dilakukan bridle suture dengan silk 4-0 untuk fiksasi bola mata, 

kemudian peritomi konjungtiva di bagian superior, perdarahan diatasi dengan kauter 

bipolar. Dibuat insisi pada sklera dengan menggunakan stab knife 15º dengan 

kedalaman 1/3-1/2 sklera sepanjang 7 mm di jam 12, kemudian dibuat scleral tunnel 
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dengan menggunakan cresent. Bilik mata depan ditembus dengan keratome, 

kemudian diinjeksikan viskoelastik untuk mempertahankan bilik mata depan dan 

melindungi endotel. Dilakukan ekstraksi lensa menggunakan lens loop atau vectis. 

Diinjeksikan carbachol kemudian ditunggu sampai terjadi konstriksi dari pupil, 

dilanjutkan dengan injeksi viskoelastik ke bilik mata depan.  

Dilakukan pembuatan 2 sideport pada jam 2 dan jam 10. Iris claw AC IOL 

dimasukkan ke bilik mata depan dengan haptik pada jam 12 dan jam 6 yang 

kemudian diputar ke arah jam 3 dan jam 9. Bagian optik dari lensa dipegang 

menggunakan forsep dolphin artisan, kemudian dilakukan penjepitan haptik 

menggunakan enclavation needle  melalui masing – masing sideport ke bagian 

midperifer dari iris dengan menggunakan gerakan bawah – atas dari hook. Dilakukan 

iridektomi perifer pada jam 12, kemudian dilakukan pengeluaran viskoelastik dengan 

irigasi. Insisi ditutup dengan hidrasi kornea pada sideport dan 1 jahitan pada tunnel 

menggunakan ethilon 10.0 dengan simpul ditanamkan ke kornea, konjungtiva 

kemudian diposisikan menutupi sklera.   
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Gambar 2.2 Langkah-langkah operasi ICCE + IOL iris claw 

Sumber : Rumah Sakit mata Cicendo 
 

Pasien kemudian diberikan medikamentosa ciprofloksasin 2x500mg, 

levofloksasin ed 6xOS, prednisolon asetat 0.1% ed 6xOS, dan timolol maleat 0.5% 

2xOS. Satu hari setelah operasi ditemukan visus OS 0.32 ph 0.5, tekanan bola mata 

17, segmen anterior palpebra superior dan inferior tenang, konjungtiva bulbi 

perdarahan subkonjungtiva, kornea edema minimal, bilik mata depan VH grade II F/S 

+1/+1, pupil lonjong RC +/+, iris sinekia (-) iridotomi perifer (+), AC IOL aphakic 

iris claw (+). Pasien diminta untuk kontrol 1 minggu. Satu minggu setelah operasi 

pasien kontrol dengan visus OD 0.125 ph 0.4, OS 0.32 ph 0.8, OS tekanan bola mata 

14, bilik mata depan VH gr III F/S ±/±, yang lain masih sama. Pasien kemudian 

diberikan terapi prednisolon asetat 0.1% tapering off 5xOS/3xOS/2xOS, obat lainnya 

diberhentikan, dan kontrol 3 minggu yang akan datang. Satu bulan setelah operasi 
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pasien kontrol dengan visus masih sama kemudian dikoreksi dengan OD S-2.00C-

2.00x90º menjadi 0.63, dan OS S-0.75C-2.00x65º menjadi 1.0. Kacamata 

ditambahkan S+3.00 untuk membaca dekat dengan penglihatan dekat 0.8M / 30 cm. 

Tekanan bola mata OD 18 OS 20, segmen anterior palpebra superior dan inferior 

ODS tenang, konjungtiva bulbi ODS tenang, kornea ODS jernih, bilik mata depan 

ODS VH grade III F/S -/-, pupil ODS bulat RC +/+, iris ODS sinekia (-) iridotomi 

perifer (+), lensa OD AC IOL (closed angle) OS AC IOL iris claw. Pasien diberikan 

terapi prednisolon asetat 0.1% 1xOS/alternate/stop, kacamata bifokal, dan kontrol 2 

bulan yang akan datang. 

 

 
Gambar 2.3 Gambaran setelah operasi 1 bulan 

          Sumber : RS mata Cicendo 
 

III. Diskusi 

Subluksasi lensa adalah keadaan dimana lensa bergeser dari posisinya yang 

normal namun masih di dalam area pupil. Subluksasi lensa sering kali terjadi karena 

trauma, namun dapat juga terjadi secara spontan. Gejala yang sering kali dikeluhkan 

oleh pasien adalah penglihatan yang buram dan monokular diplopia. Pemeriksaan 

oftalmologis ditemukan iridodonesis atau fakodonesis, dan subluksasi lensa dengan 

zonula terlihat teregang dan memanjang. Derajat dari subluksasi dapat dibagi menjadi 

3 kategori, 1. Ringan, dengan tepi lensa terlihat pada pupil yang terdilatasi 0-20%, 2. 

Sedang, tepi lensa terlihat pada pupil yang terdilatasi 25-50%, 3. Berat, tepi lensa 

terlihat pada pupil yang terdilatasi lebih dari 50%. Kelemahan zonula dapat terjadi 

disatu area saja atau pun secara menyeluruh. 1,3 
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Gambar 3.1 Derajat subluksasi lensa 

 Sumber : Hoffman RS, Snyder ME, Devgan U, Allen 
                   QB, Yeoh R, Braga-Mele R3 

 

Pasien ini laki-laki berusia 39 tahun datang dengan keluhan penglihatan buram, 

silau, dan penglihatan berbayang sejak 1,5 tahun yang lalu. Pasien juga memiliki 

riwayat operasi ICCE + AC IOL OD pada tanggal 26 Februari 2015 di Cicendo 

karena subluksasi lensa pada mata kanannya. Pemeriksaan oftalmologis ditemukan 

visus mata kiri CFFC, tekanan bola mata 17. Segmen anterior OS lensa fakodonesis 

(+), agak keruh, subluksasi (+) ke superonasal, zonula terlihat dari jam 2-6 (120º), 

yang lain dalam batas normal. Pasien didiagnosa dengan  subluksasi lensa OS + 

pseudofakia OD + katarak presenile OS.  

Tatalaksana dari subluksasi lensa dapat berupa koreksi optik atau pembedahan. 

Koreksi kelainan refraksi yang disebabkan oleh subluksasi lensa sering kali sulit. 

Hanya subluksasi yang ringan yang dapat dikoreksi dengan kacamata. Apabila 

koreksi tidak dapat memperbaiki penglihatan sebaiknya dilakukan pembedahan. 

Pengangkatan lensa diindikasikan pada kekeruhan lensa (katarak), pergeseran ke 

anterior (peningkatan tekanan bola mata), posterior (aberasi optik), dan lateral 

(desentrasi).2,5,6 

Beberapa pendekatan operasi pada subluksasi lensa dimulai dari penilaian 

kelemahan zonula dan posisi lensa.  Teknik - teknik yang dapat digunakan yaitu, 

intracapsular extraction (ICCE) diikuti dengan PC IOL (iris claw, fiksasi sklera atau 

iris sutured), atau AC IOL (angle support atau iris claw), pars plana lensektomi 

Ringan 
 

Sedang 
 

Berat 
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dengan vitrektomi, atau fakoemulsifikasi dengan capsular tension ring (CTR). Jika 

gangguan zonula lebih dari 120º atau terdapat fakodonesis yang mencegah 

dilakukannya continuous capsulorhexis pada fakoemulsifikasi, maka dapat 

dipertimbangkan ekstraksi lensa menggunakan teknik extracapsular atau 

intracapsular. Satu alogaritma menyebutkan bahwa jika dialisis  kurang dari 3 jam, 

fakoemulsifikasi dengan pengaturan rendah tanpa CTR dapat mencukupi, jika dialisis 

3 sampai 5 jam dibutuhkan polimetilmetakrilat CTR saja, jika dialisis 5 sampai 7 jam, 

CTR sebaiknya dijahitkan ke sklera, namun jika capsular bag terlihat tidak stabil, 

sebaiknya dilakukan ICCE atau lensektomi. Padilha juga menyebutkan bahwa jika 

dialisis lebih dari 180º, fakoemulsifikasi atau bahkan extracapsular extraction 

(ECCE) dengan bantuan CTR sulit dilakukan dengan aman, maka dari itu ICCE 

dengan AC IOL atau IOL fiksasi sklera menjadi pilihan. 1,4,5,7 

Pasien ini telah dilakukan ICCE pada kedua matanya, dengan AC IOL angle 

support pada mata kanan, dan AC IOL iris claw pada mata kirinya. Pemeriksaan 

oftalmologis mata kiri ditemukan fakodonesis, lensa agak keruh dengan grading 

LOCS III NO3NC2, dan subluksasi ke superonasal, dimana zonula terlihat dari jam 2-

6 (120º). Penemuan ini menggambarkan bahwa lensa tidak stabil, subluksasi derajat 

sedang (120º) dengan desentrasi ke superonasal, disertai dengan katarak, maka 

dipilihlah tindakan operasi ICCE pada pasien ini. 

Penempatan IOL di bilik mata depan secara teknik lebih mudah dan cepat, namun 

dengan lokasinya yang dekat dengan endotel kornea dapat menyebabkan edema 

kornea dan kehilangan sel endotel yang lebih lanjut dapat menyebabkan 

pseudophakic bullous keratopathy. Anterior Chamber IOL juga dapat menyebabkan 

uveitis, uveitis-glaucoma-hyphema (UGH) syndrome, anterior sinekia, fibrosis haptik 

pada sudut bilik mata depan, hifema, makular edema kronis, pupillary block, dan 

glaukoma sekunder. Pasien dengan glaukoma dan masalah endotel merupakan 

kontraindikasi untuk penempatan IOL ini. Anterior Chamber IOL iris claw 

menimbulkan kerusakan endotel yang lebih minimal dibandingkan dengan AC IOL 

angle support. Area kontak yang minimal juga menurunkan resiko terjadinya fibrosis 
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pada haptik dan kerusakan pada sudut. Anterior Chamber IOL juga menghindari 

terjadinya perdarahan vitreus, trauma pada retina, dan infeksi yang disebabkan oleh 

penjahitan lensa. 4,8,9 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan AC IOL yaitu, fungsi 

endotel kornea, kedalaman bilik mata depan lebih dari 3 mm, diameter horizontal 

kornea lebih dari 10.5 mm, integritas iris yang baik minimal 270º, dan diameter pupil 

kurang dari 6 mm. Penggunaan AC IOL iris claw membutuhkan keahlian operasi 

yang lebih dibandingkan dengan AC IOL angle support, dan komplikasi juga lebih 

rendah. Komplikasi yang paling sering terjadi pada iris claw adalah ovalisasi dari 

pupil yang disebabkan oleh penjepitan yang terlalu kencang di bagian mid perifer iris, 

namun dengan bertambahnya waktu bentuk pupil akan normal kembali. Atrofi iris di 

daerah haptik juga dapat menyebabkan deposit pigmen iris di IOL dan desentrasi dari 

IOL. 4,5,10,11 

Pasien ini ditemukan pupil lonjong setelah operasi, yang merupakan salah satu 

komplikasi dari iris claw IOL. Hasil visus akhir pada mata pasien didapatkan OD 

0.125 ph 0.4, OS 0.32 ph 0.8, dengan koreksi kacamata OD S-2.00C-2.00x90º 

menjadi 0.63, dan OS S-0.75C-2.00x65º menjadi 1.0. Hasil koreksi terbaik 

menunjukkan bahwa mata kiri dengan IOL iris claw memiliki visus yang lebih baik 

dibandingkan dengan mata kanan dengan AC IOL angle support. Banyak faktor yang 

dapat mempengaruhi hasil visus, beberapa diantaranya adalah pemilihan kekuatan 

IOL, posisi dari IOL, dan teknik saat operasi. Beberapa penelitian yang 

membandingkan teknik AC IOL iris claw, PC IOL iris claw, fiksasi sklera, dan iris 

sutured, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan hasil visus yang signifikan secara 

statistik diantaranya.4,10–12 
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IV. Simpulan 

Intracapsular cataract extraction (ICCE) merupakan tindakan yang lebih dipilih 

untuk malposisi lensa yang berat dan tidak stabil, diikuti dengan pemasangan lensa 

intraokular di bilik mata depan (angle support atau iris claw), atau di bilik mata 

belakang (iris claw, fiksasi sklera atau iris sutured). Penempatan IOL di bilik mata 

depan secara teknik lebih mudah dan cepat, namun banyak komplikasi yang dapat 

terjadi karena lokasinya yang dapat merusak endotel kornea dan struktur dari sudut 

bilik mata depan. Iris claw AC IOL menimbulkan kerusakan endotel dan resiko 

glaukoma yang lebih minimal dibandingkan dengan angle support. Hasil operasi 

pada kasus ini cukup memuaskan, baik dari segi visus maupun komplikasi yang 

minimal. 3,4,8,9 
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