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LENSA INTRAOKULAR SEKUNDER FIKSASI SKLERA DENGAN TEKNIK 

GIRTH HITCH 

 

 
Abstract 

Introduction 

Ideally, Intraocular lens (IOL) is placed in the capsular bag with adequate capsular support. 

In the absence of such support, IOL can be placed as an anterior chamber (AC) IOL, an iris 

fixated IOL, or a scleral-fixated posterior chamber (PC) IOL. If both the posterior capsule and 

the iris are disrupted, then scleral-fixated PC IOLs are the only option. 

Purpose 

To report secondary IOL implantation with superior one haptic scleral fixation and girth hitch 

technique. 

Case report 

A 41 year old man came to cataract and refractive surgery division with chief complaint of 

blurred vision in right eye since 1.5 year ago after underwent a cataract extraction caused by 

a trauma to the right eye. On the examination was found uncorrected visual acuity was 1/60 

on the right eye and 0.7 on the left eye. Best corrected visual acuity was 1.0 on the both eyes 

with correction S+11.0 C-0.75 x170 on the right eye and C-0.75 x80 on the left eye. On anterior 

segment examination was found corneal sutured in superior region, vitreocorneal attachment 

on 9 o’clock, dilatated updrawn pupil, irregular iris with peripheral anterior synechiae on 11 

to 1 o’clock, iridodialysis on 7 to 8 o’clock, aphakic lens, posterior capsule rupture, and 

capsular support inferior still intact. Patient treated with with secondary IOL implantation 

with superior haptic scleral fixation and girth hitch fixation technique. Post operative day 1 

and 7 examination found uncorrected visual acuity was 2/60 and 0.3. 

Conclusion  

Scleral-fixated IOL can be a choice of management for aphakia patient without adequate 

capsular and iris support. 
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I. Pendahuluan 

Lensa intraokular (LIO) sekunder ditanam pada keadaan afakia pasca ekstraksi 

lensa. LIO sekunder biasanya ditanam pada pasien dengan riwayat trauma, operasi 

dengan penyulit, komorbiditas okular, atau keadaan yang sulit untuk dilakukan 

penanaman LIO secara primer, yang menyebabkan dukungan kapsular yang tidak 

adekuat. Pada keadaan seperti ini, LIO tidak dapat ditempatkan pada capsular bag.1,2 

Implantasi LIO alternatif yaitu; lensa bilik mata belakang dengan fiksasi sulkus, 

lensa bilik mata belakang (BMB) dengan fiksasi sklera, lensa bilik mata belakang 

dengan fiksasi iris, dan lensa pada bilik mata depan (BMD). LIO dengan fiksasi sklera
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diindikasikan untuk koreksi afakia pada keadaan dukungan kapsular dan iris yang tidak 

adekuat untuk penempatan lensa BMB pada capsular bag, sulkus, atau fiksasi iris. 

Laporan kasus ini akan membahas mengenai implantasi LIO sekunder dengan fiksasi 

sklera haptic superior dengan teknik girth hitch.1,2 

 

II. Laporan Kasus 

Pasien Tn.O, 41 tahun, datang ke poliklinik Katarak dan Bedah Refraktif  Rumah 

Sakit Mata Cicendo pada tanggal 8 Januari 2018 dengan keluhan mata kanan buram 

setelah operasi katarak mata kanan di RS Mary Cileungsi bulan Juni 2016. Pasien 

merupakan rujukan dari RS Mary Cileungsi Bogor. Pasien memiliki riwayat mata 

kanan terkena benturan kayu saat sedang bekerja mencongkel paku sekitar 2 bulan 

sebelum operasi katarak mata kanan. Pasien mengeluhkan penglihatan mata kanan 

masih buram setelah operasi, dan silau bila melihat cahaya. Riwayat pengobatan 

terakhir dari RS Mary Cileungsi tetes mata air mata buatan dan tetes mata kalium iodida 

dan natrium iodida. Riwayat pemakaian kacamata sebelumnya tidak ada. Riwayat 

penyakit jantung, asma, hipertensi, diabetes melitus, dislipidemia, alergi dan alergi obat 

tidak ada.  

Pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. Pemeriksaan oftalmologi didapatkan 

visus dasar mata kanan 1/60 dengan koreksi S+11.0 C-0.75 x170 = 1.0F1 dan mata kiri 

0.7 dengan koreksi C-0.75 x80 = 1.0. Kedudukan bola mata didapatkan ortotropia, 

gerakan kedua bola mata full ke segala arah. Tekanan intraokular mata kanan 12 mmHg 

dan mata kiri 10 mmHg. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan didapatkan jahitan 

kornea 5 buah intak pada regio superior limbus, vitreocorneal attachement pada arah 

jam 9, pupil dilatasi updrawn, tidak ditemukan support pupil yang adekuat arah jam 10 

hingga jam 1, dengan refleks cahaya langsung dan tidak langsung sulit dinilai, iris 

ireguler, peripheral anterior synechiae (PAS) pada jam 10 hingga jam 1, iridodialisis 

pada arah jam 7 hingga jam 8, lensa afakia, kapsul anterior (+) pada regio inferior, dan 

ruptur kapsul posterior (+). Segmen anterior mata kiri didapatkan lensa agak keruh. 

Pemeriksaan segmen posterior didapatkan dalam batas normal kedua mata. 
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Gambar 2.1 Segmen anterior mata kanan preoperative 

Pasien didiagnosis dengan Afakia OD + Katarak Senilis Imatur OS. Pasien 

direncanakan untuk dilakukan implantasi lensa intraokular (LIO) sekunder OD (Fiksasi 

Sklera) dalam Monitored Anesthesia Care (MAC). Pemeriksaan mikroskop specular 

mata kanan didapatkan densitas sel  1981.5/mm2 dengan heksagonalitas 47%. 

Direncakanan untuk dilakukan implantasi LIO sekunder fiksasi sklera dalam MAC.  

Pemeriksaan preoperatif dilakukan dengan IOL Master didapatkan panjang aksial 

bola mata kanan 23.81, dan white-to-white diameter 11.9 mm. Pengukuran lensa 

menggunakan formula SRK/T dengan target emetropia = +18.0, konstanta 118.0 untuk 

implantasi LIO. Pada pasien dilakukan Implantasi LIO fiksasi sklera satu haptic regio 

superior dengan teknik Girth Hitch pada tanggal 12 Januari 2018.  

Operasi dilakukan dalam MAC dan injeksi Lidocaine 2% subtenon. Dilakukan 

peritomi konjungtiva regio superior, perdarahan dirawat dengan kauterisasi bipolar, 

lalu dilakukan insisi kornea sepanjang 3mm di regio temporal dengan keratome dan 

paracentesis di regio nasal dan inferior dengan slit knife. Dilakukan injeksi Ocular 

Viscoelastic Device (OVD) Sodium Hyaluronate (Healon 5) sebelum insersi LIO 

foldable 3-pieces Sensar ® AMO dari insisi kornea temporal. LIO foldable diinsersikan 

dengan catridge diletakkan pada bilik mata depan diatas iris plane kemudian satu 

haptic LIO. Dilakukan insisi tunnel sklera 1.5 mm dari limbus superior dengan 

menggunakan crescent sepanjang 3mm, Benang polypropylene 10-0 dengan jarum 
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lurus dimasukkan melalui tunnel sklera superior, jarum 27G dimasukkan melalui 

paracentesis inferior sebagai guiding, dan dikeluarkan bersamaan dari inferior. 

Dilakukan hal yang sama dari arah inferior ke superior. Benang ditarik sebagian keluar 

melalui insisi temporal, dibentuk girth hitch fixation untuk fiksasi haptic pada bagian 

superior. Benang ditarik dari insisi sklera superior, haptic dirotasikan dan diposisikan 

vertikal, benang disimpul pada regio sklera superior. Irigasi aspirasi dilakukan dengan 

simcoe cannula untuk membersihkan sisa OVD, bilik mata depan diinjeksi dengan 

udara dan dilakukan hidrasi kornea. Pasca operasi diberikan terapi levofloxacin tetes 

mata 6xOD, prednicolone acetate 6xOD, dan ciprofloxacin tablet 2x500mg. 

Hari pertama pasca operasi (gambar 2.3), tajam penglihatan dasar mata kanan 2/60, 

tekanan bola mata kanan dengan tonometri non-kontak 15 mmHg. Pada pemeriksaan 

segmen anterior mata kanan terdapat injeksi siliar, perdarahan subkonjungtival, tunnel 

kedap dengan jahitan 1 buah intak. Terdapat jahitan kornea 3 buah intak pada superior 

limbus, edema kornea dan lipat descemet. Kedalaman bilik mata depan VH grade III, 

dengan flare dan sel sulit dinilai. Pupil updrawn, ireguler, PAS jam 10 hingga jam 1, 

kesan lensa intraokular di bilik mata belakang (+).  

Pasien kontrol pada hari ke-7 pasca operasi (gambar 2.3) dengan hasil pemeriksaan 

tajam penglihatan dasar mata kanan 0.3 pinhole 0.5. Pemeriksaan tekanan bola mata 

kanan dengan tonometri non-kontak didapatkan 12 mmHg. Pada pemeriksaan segmen 

anterior didapatkan jahitan pada sklera 1 buah intak, jahitan 3 buah intak pada superior 

limbus, kedalaman bilik mata depan VH grade III, flare dan sel +1/+1, pupil updrawn, 

ireguler, PAS jam 10 – 1, lensa intraokular pada bilik mata belakang (+) sentral.  
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Gambar 2.2.Tahapan intraoperative. 1) Peritomi konjungtiva, 2) Insisi kornea 

temporal, nasal, inferior 3) Insersi LIO, 4) Insisi tunnel sklera, 5) Insersi benang 

polypropylene 10-0 dari superior ke inferior dengan guiding jarum 27G, 6) Insersi benang 

dari inferior ke superior, 7) Girth Hitch fixation, 8) Benang ditarik dari insisi sklera superior 

dan rotasi LIO posisi vertikal, 9) Penjahitan simpul benang pada tunnel sklera 
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Gambar 2.3. 1) Pasca operasi hari pertama 2) Pasca operasi hari ke-7 

 

III. Diskusi 

Penempatan yang ideal untuk LIO sekunder adalah pada capsular bag.  Sebagian 

besar pasien dengan afakia mempunyai riwayat trauma, operasi katarak dengan 

penyulit, atau komorbiditas okular, yang menyebabkan dukungan kapsul yang 

inadekuat. Penjahitan lensa intraokular diindikasikan untuk koreksi afakia tanpa 

dukungan kapsul adekuat untuk implantasi pada bilik mata belakang baik pada 

capsular bag atau sulkus. Saat ini belum ditemukan bukti klinis yang cukup untuk 

menunjukkan superioritas dari tiap tipe lensa dan area fiksasi lensa. Pemilihan teknik 

fiksasi yang akan dilakukan bergantung pada pemeriksaan dan kemampuan klinis 

operator.3,4 

Dua lokasi utama untuk fiksasi LIO tanpa dukungan kapsul adekuat pada bilik mata 

belakang yaitu pada iris dan sklera. Terdapat beberapa teknik dan variasi penjahitan 

lensa intraokular pada lokasi tersebut. Apabila kapsul posterior dan iris tidak adekuat, 

maka LIO bilik mata belakang dengan fiksasi sklera merupakan pilihan.1–4 

Pasien pada laporan kasus ini merupakan pasien afakia yang mempunyai riwayat 

trauma pada mata kanan, yang telah dilakukan ekstraksi lensa 1,5 tahun sebelumnya. 

Pada pemeriksaan oftalmologis ditemukan adanya iridodialisa pada regio 

inferotemporal, PAS pada jam 10 hingga jam 1, lensa afakia dengan adanya ruptur 

kapsul posterior dan sisa kapsul anterior pada regio inferior. Sisa kapsul anterior yang 

hanya terdapat pada regio inferior pada pasien ini, menjadi pertimbangan untuk 

1 2 
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dilakukan implantasi LIO sekunder dengan fiksasi sklera satu haptic LIO pada regio 

superior.  

Terdapat beberapa keuntungan dan kekurangan dari implantasi LIO sekunder pada 

setiap lokasi. Implantasi yang tepat LIO bilik mata belakang dengan fiksasi sklera dapat 

mengurangi kontak lensa-iris, risiko atrofi iris, dipersi pigmen, iritis, dan cystoid 

macular edema (CME). Keuntungan lain dari teknik fiksasi LIO pada bilik mata 

belakang yaitu mengurangi resiko untuk terjadinya pseudophakic bullous keratopathy 

(PBK), uveitis-glaucoma-hyphema (UGH), blok pupil, dan resiko kehilangan sel 

endotel kornea. Komplikasi yang dapat terjadi pada implantasi LIO sekunder bilik mata 

belakang dengan penjahitan termasuk hifema, edema kornea, glaukoma, CME, 

dislokasi dan tilting lensa, perdarahan vitreus, ablasio retina, dan endoftalmitis.1,2,3,5 

Penjahitan transsklera juga mengurangi resiko pseudofakodenesis dan keterbatasan 

fungsi pupil. Namun, LIO bilik mata belakang dengan fiksasi sklera membutuhkan 

lebih banyak manipulasi intraoperasi dan waktu operasi yang lebih panjang, sehingga 

dapat meningkatkan resiko infeksi dan perdarahan intraokular. Teknik ini juga 

termasuk sulit karena menempatkan fiksasi secara blind pada sulkus siliaris. Hal ini 

juga dapat mengakibatkan jarum mengenai iris root atau badan siliar sehingga dapat 

terjadi perdarahan pada segmen anterior atau posterior. Vitrektomi anterior biasanya 

perlu dilakukan sebelum implantasi dan fiksasi LIO untuk menghindari inkarserasi 

vitreus dan traksi pada retina.1,3,6 

Beberapa pendekatan yang berbeda telah dibahas di literatur mengenai penempatan 

jahitan sklera untuk implantasi LIO bilik mata belakang. Penempatan jahitan dapat 

bervariasi dari orientasi vertikal sampai oblik. Penempatan jahitan secara horizontal 

pada jam 3 dan 9 tidak disarankan karena risiko terkenanya arteri siliaris longus dan 

saraf di regio tersebut.1,6 

Tujuan dari fiksasi sklera LIO bilik mata belakang adalah menempatkan haptic lensa 

pada sulkus siliaris. Secara anatomis sulkus siliaris terletak 0.8 – 0.9 mm posterior dari 

limbus pada meridian vertikal, dan 0.46 mm pada meridian horizontal. Duffey dkk 

menyebutkan bahwa jarum yang diinsersikan tegak lurus melewati sklera pada titik 1, 
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2, dan 3 mm posterior dari limbus, akan keluar tepat pada sulkus siliaris, pars plicata, 

dan pars plana. Pada teknik ini LIO yang digunakan setidaknya memiliki ukuran 

diameter optic 6 mm dengan ukuran panjang haptic 12.5 hingga 13.5 mm, sehingga 

akan melebar dan masuk ke dalam sulkus siliaris dengan mudah.1-4,8 

Fiksasi sklera lebih sering dilakukan dengan teknik penjahitan ab externo (luar ke 

dalam) (Gambar 3.1). Teknik ini menggunakan benang polypropylene 10-0 dengan 

jarum lurus yang diinsersikan tegak lurus dengan sklera dibawah flap sklera sekitar 

0.75mm posterior dari limbus. Selanjutnya hollow-bore needle (25G, 27G, atau 28G) 

diinsersikan melewati sulkus siliaris pada sisi berlawanan 180o . Ujung jarum lurus 10-

0 dimasukkan ke dalam lubang jarum, dan hollow-bore needle dikeluarkan dengan 

jarum lurus 10-0 terdapat didalamnya. Benang polypropylene ditarik dan digunakan 

kaitan untuk menarik jahitan melalui insisi kornea atau limbal, kemudian dikaitkan 

pada haptic LIO. Setelah LIO sentral dan stabil, benang jahitan disimpul dan ditanam 

dibawah flap sklera.1,3,7,8 

Teknik ab externo dapat dimodifikasi dengan menggunakan 2 benang 

polypropylene yang dimasukkan sejajar dengan jarak 1 – 1.5 mm. Modifikasi lainnya 

dari teknik ab externo menggunakan loop untuk fiksasi haptic LIO seperti pada teknik 

Girth hitch (Gambar 3.2). Teknik Girth hitch dengan fiksasi pada haptic  membuat LIO 

lebih stabil dan mengurangi risiko desentrasi dan tilting.1,3,9,10 
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Gambar 3.1. Fiksasi sklera ab externo 

      1)1 benang fiksasi 2) 2 benang fiksasi 

               Sumber : Mascai 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Girth Hitch Fixation 

                 Sumber : Mascai 
 

Teknik ab interno (dalam ke luar) lebih singkat dilakukan, dan biasa dilakukan 

sebagai open-sky approach, seperti pada penetrating keratoplasty. Jarum panjang 

diperlukan untuk melewati bilik mata depan. Jarum dilewatkan dibawah iris ke dalam 

sulkus siliaris. Operator dapat melakukan indentasi iris dengan jarum dari belakang 

untuk memastikan penempatan yang benar pada sulkus siliaris. Pada kedua teknik, flap 

sklera, tunnel sklera, atau groove dibuat untuk memfasilitasi akses melewati sulkus 

siliaris, melindungi simpul jahitan, dan mencegah erosi simpul jahitan.1,3,8 
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Gambar 3.3 Teknik ab interno 
             Sumber : Steinert 

 

Pada pasien ini dilakukan modifikasi teknik ab externo dan girth hitch fixation 

dengan menggunakan double-armed 10-0 polypropylene dengan penempatan posisi 

LIO vertikal dan fiksasi hanya pada bagian superior karena masih adanya capsular 

support bagian inferior. Jarum lurus polypropylene 10-0 diinsersikan melalui tunnel 

sklera bagian superior secara ab externo dan keluar pada insisi side port inferior dengan 

guiding hollow-bore needle, dilakukan insersi dari inferior ke superior dengan cara 

yang sama, sehingga didapatkan 2 benang yang sejajar, sebagian benang dibuat girth 

hitch fixation untuk memfasilitasi fiksasi haptic LIO. Selanjutnya benang disimpul 

pada sklera dan ditutup dengan konjungtiva.1,3,10,11 

Balakhrisnan dkk (2017) menyebutkan teknik fiksasi sklera merupakan prosedur 

yang cukup aman dan efektif, serta memberikan hasil pasca operasi komplikasi yang 

minimal dan tajam penglihatan yang cukup baik. Pada pasien ini didapatkan tajam 

penglihatan dasar  0.3 pinhole 0.5 pada hari ke-7 pasca operasi.7 

 

IV. Simpulan 

Implantasi lensa intraokular dengan fiksasi sklera satu haptic superior merupakan 

pilihan pada pasien ini karena tidak ada dukungan kapsul dan iris yang adekuat. 

Modifikasi dengan teknik Girth hitch mempunyai kelebihan LIO yang lebih stabil dan 

mengurangi risiko desentrasi dan tilting. Follow up jangka panjang perlu dilakukan 
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untuk mengevaluasi lebih lanjut tajam penglihatan jangka panjang dan komplikasi 

yang timbul. 
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