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IMPLANTASI LENSA INTRAOKULAR SEKUNDER PADA PASIEN 

AFAKIA DENGAN TEKNIK FIKSASI SKLERA YAMANE : LAPORAN 

KASUS 
 

Abstract 

Introduction : Surgical options for aphakic patients with inadequate capsular support 

include the secondary intraocular lens (IOL) implantation in the anterior chamber, fixation 

to iris, or fixation to the sclera. Scleral-fixated IOL implantation is indicated in patients 

without adequate iris support and there are several techniques to do this surgery. 

Objective : To report the clinical outcomes of a new technique for scleral fixated secondary 

intraocular lens implantation with Yamane technique. 

Case Illustration : A 73 y.o man came to Cataract and Refractive Surgery Unit Cicendo 

Eye Hospital with chief complaint blurry vision on right eye (RE) since two years ago. He 

has history of ocular trauma and was managed with pars plana lensectomy, pars plana 

vitrectomy and iridodyalisis repair in 2016. Ophthalmology examination of right eye 

revealed uncorrected visual acuity (UCVA) 1/300 with irregular dilated pupil and aphakic 

lens. The patient was diagnosed with aphakia RE with irregular dilated pupil RE and 

attached retina RE. The patient underwent secondary intraocular lens implantation with 

scleral fixation Yamane technique on right eye. 

Conclusion : Secondary scleral-fixated IOL implantation with Yamane technique is a less 

invasive method for achieving good IOL fixation which can prevent suture-related 

complications.  

Keywords : aphakia, secondary scleral-fixated IOL implantation, Yamane technique 

 

I. Pendahuluan 

Implantasi lensa intraokular (LIO) sekunder merupakan modalitas tatalaksana 

yang diberikan pada pasien afakia dengan kantung kapsul sebagai tempat 

implantasi yang ideal. Kasus afakia pada mata yang tidak memiliki sokongan 

kapsul yang adekuat biasa ditatalaksana dengan implantasi LIO di bilik mata depan, 

LIO fiksasi iris, dan LIO fiksasi sklera. Pemasangan LIO fiksasi sklera terutama 

diindikasikan pada pasien yang juga tidak memiliki sokongan iris yang kuat. 

Implantasi LIO fiksasi sklera secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu fiksasi 

sklera dengan jahitan dan tanpa jahitan. Fiksasi LIO intraskleral tanpa jahitan 

memiliki keuntungan dibandingkan teknik dengan jahitan transskleral yang dapat 

menimbulkan inflamasi akibat jahitan, degenerasi jahitan dan dislokasi LIO akibat 

degradasi jahitan.1–5 

Fiksasi LIO intraskleral tanpa jahitan dikhawatirkan tidak menyediakan fiksasi 

haptik yang kuat yang dapat menyebabkan dislokasi LIO pasca operasi. Studi 

sebelumnya menunjukkan dislokasi IOL pasca operasi fiksasi LIO intraskleral 
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tanpa jahitan merupakan komplikasi yang jarang terjadi namun tetap merupakan 

suatu risiko.1,2 Laporan kasus ini bertujuan untuk memaparkan salah satu teknik 

implantasi LIO fiksasi sklera tanpa jahitan yaitu teknik Yamane dan gambaran 

klinis pada follow up jangka pendek. 

 

II. Laporan Kasus 

Pasien Tn. S, laki-laki berusia 73 tahun datang ke poli Katarak dan Bedah 

Refraktif pada tanggal 20 Desember 2018 dikonsulkan dari Unit Vitreoretina 

dengan keluhan mata kanan buram sejak dua tahun lalu setelah terkena pentalan 

kayu. Keluhan tidak disertai nyeri maupun mata merah berulang. Riwayat operasi 

pars plana lensektomi + pars plana vitrektomi + repair iridodialisa OD pada tanggal 

9 Mei 2016 dan operasi ekstraksi lensa + implantasi lensa intraokular OS pada tahun 

2018 di sebuah RS swasta di Jonggol. Pasien memiliki riwayat hipertensi, 

sedangkan diabetes mellitus dan penyakit sistemik lain disangkal. 

Pasien pertama kali datang ke RS Mata Cicendo pada 1 Maret 2016 yaitu dua 

bulan setelah mata kanan terkena benturan kayu saat membetulkan rumah. Mata 

kanan dirasakan langsung buram. Pasien kemudian berobat ke bidan, diberi obat 

tetes mata lalu dirujuk ke RS Cianjur lalu ke RS Mata Cicendo. Pasien kemudian 

didiagnosis subluksasi lensa OD + iridodialisa OD + katarak senilis imatur OS dan 

ditatalaksana dengan pars plana lensektomi + pars plana vitrektomi + endolaser + 

SF6 + repair iridodialisa OD pada tanggal 9 Mei 2016.  

Pemeriksaan fisik pasien pada tanggal 20 Desember 2018 didapatkan tekanan 

darah 150/90 mmHg. Pemeriksaan oftalmologis didapatkan uncorrected visual 

acuity (UCVA) OD 1/300 dan OS 0.63 ph 0.8. Pemeriksaan refraktometer 

didapatkan OD S+11.75 C-1.00 x 118o dan OS S-0.25 C-.075x52. Best corrected 

visual acuity (BCVA) OD S+10.0 D = 0.6 dan BCVA OS C-0.50 x 50o = 0.7. Posisi 

bola mata ortotropia. Gerak bola mata ODS penuh ke segala arah. Tekanan 

intraokular dengan non contact tonometer (NCT) OD 14 mmHg dan OS 15 mmHg. 

Pemeriksaan segmen anterior OD didapatkan pupil ireguler, diameter pupil kecil 

6.5 mm, refleks cahaya ↓/↓ dengan lensa afakia. Pemeriksaan segmen anterior OS 

didapatkan pupil bulat, diameter pupil kecil 2.8 mm, refleks cahaya +/+, reverse 
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RAPD (-) dan posterior chamber intraocular lens (PC-IOL) di sentral. Pemeriksaan 

segmen posterior OD didapatkan papil bulat batas tegas, cup-to-disc ratio 0.3-0.4, 

retina attached, dengan skar retina. Segmen posterior OS menunjukkan hasil dalam 

batas normal.  

Pemeriksaan penunjang dengan IOL Master OD dengan mode afakia didapatkan 

hasil panjang aksial 23.93 mm, K1 42.40 D, K2 43.32 D, white-to-white value 11.7 

mm dan IOL Power +19.5 D dengan konstanta 118.0 dan target refraksi 0.01. Hasil 

pemeriksaan IOL Master OS dengan mode pseudofakia didapatkan hasil panjang 

aksial 23.71 mm, K1 42.72 D, K2 42.94 D, white-to-white value 12.2 mm dan IOL 

Power +20.0 D dengan konstanta 118.0 dan target refraksi 0.13. Pemeriksaan 

biomikroskopi spekular OD menunjukkan hasil variabilitas ukuran 32.1%, densitas 

sel 1549.9/mm2 dan heksagonalitas 63%. Pemeriksaan biomikroskopi spekular OS 

menunjukkan hasil variabilitas ukuran 41.5%, densitas sel 1925.2/mm2 dan 

heksagonalitas 54%. 

Pasien didiagnosis afakia OD + iridoplegia OD + attached retina OD + 

pseudofakia OS dan direncanakan untuk ditatalaksana dengan implantasi lensa 

intraokular sekunder fiksasi sklera + backup canule dalam MAC dengan informed 

consent prognosis visual dubia karena jumlah sel endotel yang rendah. 

 Pasien ditatalaksana dengan implantasi lensa intraokular sekunder menggunakan 

teknik Yamane atau flanged intrascleral intraocular lens-fixation with double-

needle technique + backup canule dalam MAC pada tanggal 3 Januari 2019 seperti 

tampak pada Gambar 2.1. Prosedur dimulai dengan pemasangan backup canule 

yang dilanjutkan pembuatan insisi utama kornea dengan keratom 2.75 mm di 

bagian superior dan dua side port di arah jam 2 dan 10 (Gambar a) lalu cairan 

viskoadaptif diinjeksikan ke bilik mata depan (Gambar b). Prosedur ini 

menggunakan 3-piece IOL yang dimasukkan ke bilik mata depan menggunakan 

injektor (Gambar c). Sklerotomi dibuat menggunakan 30-gauge needle pada posisi 

2 mm dari limbus dan leading haptic dimasukkan ke lumen jarum menggunakan 

microforceps (Gambar d). Sklerotomi kedua dibuat menggunakan jarum 30-gauge 

di posisi 180 derajat dari sklerotomi pertama dan trailing haptic dimasukkan ke 

lumen jarum kedua (Gambar e). Kedua haptik dieksternalisasi ke konjungtiva 
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menggunakan double-needle technique (Gambar f). Ujung kedua haptic 

dikauterisasi untuk membentuk flange berdiameter 0.3 mm dan flange haptik 

didorong dan difiksasi pada tunnel sklera (Gambar g). Insisi utama kornea dijahit 

menggunakan Ethylon 10.0 sebanyak satu buah (Gambar h). 

 

  

 
 

  
 

 
 

Gambar 2.1. Implantasi LIO sekunder fiksasi sklera dengan teknik Yamane 
       Sumber : PMN RS Mata Cicendo 

 

Pasien diberi terapi pasca operasi ciprofloksasin 2x500 mg per oral, 

levofloksasin tetes mata 6x1 tetes mata kanan, prednisolon asetat tetes mata 6x1 

tetes mata kanan dan nepafenac 0.1% tetes mata 3x1 tetes mata kanan. 

Pemeriksaan hari pertama pasca operasi didapatkan penglihatan mata kanan 

dirasa lebih jelas tanpa disertai nyeri. Uncorrected visual acuity OD 2/60 ph sulit 

a b c 

d e f 

g h 
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dan UCVA OS 0.63 ph 0.8. Tekanan intraokular dengan NCT didapatkan OD 

<5mmHg dan OS 9 mmHg. Segmen anterior OD menunjukkan perdarahan 

subkonjungtiva, hechting 1 buah intak di bagian superior kornea, bilik mata depan 

Van Herrick grade III, flare/sel +3/+3, koagulum minimal, pupil ireguler, PC-IOL 

di sentral seperti tampak pada Gambar 2.2. Segmen posterior OD didapatkan retina 

flat. Pasien didiagnosis pseudofakia ODS + attached retina OD + iridoplegia OD. 

Terapi post operasi dilanjutkan dengan tambahan balut tekan OD selama tiga hari 

dan disarankan rawat jalan dan kontrol ke poli KBR satu minggu kemudian. 

 

 

Gambar 2.2. Foto klinis mata kanan hari pertama pasca operasi. Flange fiksasi 

  sklera pada arah jam 3 dan 9 serta LIO di sentral 
   Sumber : PMN RS Mata Cicendo 

 

Pemeriksaan hari ke-tujuh pasca operasi didapatkan tidak ada keluhan. 

Uncorrected visual acuity OD 0.2 ph 0.4 dan UCVA OS 0.63 ph 0.8. Tekanan 

intraokular dengan NCT didapatkan OD 12 mmHg dan OS 14 mmHg. Segmen 

anterior OD menunjukkan, hechting 1 buah intak di bagian superior kornea, bilik 

mata depan Van Herrick grade III, flare/sel +1/+1, pupil irreguler, iridoplegi (+), 

PC-IOL (+) di sentral, fiksasi sklera di arah jam 3 dan 9 seperti tampak pada 

Gambar 2.3. Pasien didiagnosis pseudofakia ODS + attached retina OD + 

iridoplegia OD. Pasien diberi terapi prednisolone asetat tetes mata pada mata kanan 

yang ditappering off selama tiga minggu dan disarankan rawat jalan dan kontrol ke 

poli KBR tiga minggu kemudian. 
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Gambar 2.3. Foto klinis mata kanan hari ke-tujuh pasca operasi. LIO di sentral (a) 

 serta Flange fiksasi sklera pada arah jam 3 (b) dan 9 (c) 
   Sumber : PMN RS Mata Cicendo 

 

III. Diskusi 

 Trauma okular, penyakit yang menyebabkan kelemahan zonular dan trauma 

setelah operasi katarak dapat menyebabkan kerusakan kapsul anterior dan posterior 

lensa. Hal tersebut mempersulit pemasangan LIO dalam kantung kapsul. Pasien 

dengan kapsul yang intak merupakan kandidat untuk implantasi LIO sekunder di 

sulkus. Teknik pembedahan untuk implantasi LIO sekunder tanpa adanya dukungan 

kapsul lensa dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan implantasi 

LIO pada bilik mata depan (ACIOL), fiksasi iris (IFIOL) maupun dengan fiksasi 

sklera (SFIOL). Pasien dengan iris yang intak merupakan kandidat untuk 

pemasangan ACIOL atau IFIOL.1,2,4,6 

 Implantasi LIO di bilik mata depan dapat dilakukan sebagai tatalaksana pasien 

afakia tanpa sokongan kapsul kecuali terdapat kelainan kongenital atau kelainan 

akibat trauma pada sudut bilik mata depan yang menyebabkan kurangnya sokongan 

untuk fiksasi LIO. Teknik ini berkaitan dengan tingginya insidensi kerusakan atau 

dekompensasi endotel kornea dan inflamasi kronis okular dengan glaukoma 

sekunder dan edema makula kistoid.4,6 

 Alternatif lain untuk implantasi LIO sekunder adalah dengan teknik LIO iris 

claw. Guell et al menyatakan bahwa implantasi LIO iris claw merupakan pilihan 

ketika sokongan iris masih baik. Teknik ini akan memfiksasi LIO di midperifer iris, 

sehingga menghindari terjadinya kerusakan sudut bilik mata depan dan akar iris. 

Sistem enklavasi iris claw juga membuat sentrasi IOL akan berada di aksis pupil 

a b c 
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yang berguna pada mata yang memiliki desenterasi pupil. Komplikasi yang dapat 

terjadi antara lain blok pupil, peningkatan sementara tekanan intraokular, dan 

edema makula kistoid.7,8 

 Implantasi LIO fiksasi sklera diindikasikan pada pasien tanpa sokongan kapsul 

maupun iris. Pada kasus tertentu dimana pemasangan ACIOL masih 

memungkinkan, pemasangan SFIOL bisa tetap menjadi pilihan teknik operasi 

implantasi LIO sekunder, seperti pada pasien dengan bilik mata depan yang dangkal 

atau penyakit kornea seperti distrofi Fuchs, edema kornea atau pasca transplantasi 

kornea. Teknik implantasi LIO fiksasi sklera memiliki beberapa keuntungan 

dibandingkan teknik-teknik lain yang dapat menyebabkan hilangnya sel endotel 

kornea, glaukoma dan peripheral anterior synechia.1,2,4,6  

 Pasien pada kasus ini tidak memiliki sokongan kapsul lensa yang intak yang 

diakibatkan oleh trauma pada mata akibat pentalan batu. Pasien juga memiliki 

jumlah sel endotel yang rendah dan tidak memiliki sokongan iris yang adekuat 

karena memiliki pupil yang berdilatasi secara menetap dan berbentuk ireguler. Hal-

hal tersebut merupakan pertimbangan tidak dapat dilakukannya implantasi LIO 

sekunder di bilik mata depan maupun fiksasi iris, sehingga pasien ditatalaksana 

dengan implantasi LIO sekunder fiksasi sklera. 

 Teknik implantasi LIO fiksasi sklera secara umum dibagi menjadi dua, yaitu 

dengan jahitan transskleral dan tanpa jahitan. Terdapat beberapa teknik implantasi 

LIO transskleral yang dipilih berdasarkan ketersediaan alat, keadaan klinis pasien 

dan pengalaman ahli bedah. Erosi dan kerusakan jahitan merupakan masalah yang 

signifikan ketika menggunakan jahitan LIO transskleral. Teknik fiksasi LIO 

intraskleral tanpa jahitan pertama kali dilaporkan oleh Gabor dan Awarwal et al. 

Teknik ini dapat mengurangi komplikasi yang disebabkan oleh jahitan namun 

memiliki risiko hipotoni pasca operasi karena menggunakan jarum 24- atau 25- 

gauge untuk membuat sklerotomi. Yamane et al pada tahun 2014 memperkenalkan 

teknik double-needle yang menggunakan jarum 27-gauge untuk memperkecil 

sklerotomi dan menurunkan risiko hipotoni pasca operasi.1,2,9 

 Teknik implantasi LIO fiksasi sklera oleh Yamane diperkenalkan pada tahun 

2017 dengan nama lain flanged IOL fixation. Prosedur fiksasi sklera 
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transkonjungtiva ini memfiksasi haptik ke sklera tanpa menggunakan jahitan atau 

lem dan menggunakan flange di ujung haptik untuk memperkuat fiksasi. Prosedur 

ini menggunakan 3-piece IOL yang dimasukkan ke bilik mata depan menggunakan 

injektor dan trailing haptic dibiarkan di luar untuk mencegah LIO agar tidak jatuh 

ke rongga vitreus. Sklerotomi dibuat menggunakan 30-gauge needle pada posisi 2 

mm dari limbus. Leading haptic dimasukkan ke lumen jarum menggunakan 

forceps. Sklerotomi kedua dibuat menggunakan jarum 30-gauge di posisi 180 

derajat dari sklerotomi pertama. Trailing haptic dimasukkan ke lumen jarum kedua. 

Kedua haptik dieksternalisasi ke konjungtiva menggunakan double-needle 

technique. Ujung kedua haptik dikauterisasi untuk membentuk flange berdiameter 

0.3 mm. Flange haptik didorong dan difiksasi pada tunnel sklera. Iridotomi perifer 

dibuat menggunakan vitrectomy cutter setelah miosis untuk mencegah iris capture 

IOL. Kim pada studinya pada tahun 2018 menyatakan kekurangan dari teknik 

Yamane adalah tingkat kesulitan yang tinggi saat melakukan insersi trailing haptic 

ke lumen 30-gauge needle yang dapat menyebabkan kerusakan haptik sehingga 

memerlukan eksplantasi LIO. Hal tersebut mencetuskan suatu modifikasi teknik 

Yamane yang diawali dengan insersi trailing haptic sebelum insersi leading 

haptic.2,10 Teknik implantasi LIO sekunder yang dilakukan pada pasien sesuai 

dengan teknik Yamane original kecuali pada pasien tidak dilakukan langkah 

iridotomi perifer. Hal ini dapat mengakibatkan kemungkinan terjadinya iris capture 

pada LIO. 

 Hasil visual prosedur fiksasi IOL intraskleral dikatakan dapat disamakan dengan 

prosedur lainnya. Komplikasi yang dapat terjadi pada prosedur implantasi LIO 

fiksasi sklera secara umum menurut Hazar et al antara lain komplikasi dini berupa 

reaksi pada bilik mata depan, peningkatan tekanan intraokular dan edema kornea 

transien serta komplikasi lanjut seperti edema makula kistoid, glaukoma sekunder 

serta komplikasi yang berkaitan dengan jahitan seperti erosi jahitan dan 

skleromalasia. Komplikasi yang dapat terjadi dari penggunaan teknik flanged IOL 

fixation ini menurut penelitian oleh Yamane et al antara lain perdarahan vitreus 

sebanyak 5%, edema makula kistoid sebanyak 1% dan iris capture.2,3,11,12 Pasien 

pada kasus mengalami peningkatan tajam penglihatan sampai dengan follow up hari 
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ke-tujuh yaitu dari tajam penglihatan OD 1/300 menjadi 0.2 PH 0.4. Pemeriksaan 

juga menunjukkan reaksi bilik mata depan pada follow up hari pertama pasca 

operasi yang telah berkurang saat follow up berikutnya, sedangkan komplikasi 

lanjut belum dapat disingkirkan karena jangka waktu follow up yang masih singkat. 

 

 
 

Gambar 3.1 Implantasi lensa intraokular intraskleral dengan teknik Yamane 
    Dikutip dari : Yamane et al2 

 

 Prognosis pada pasien ini quo ad vitam adalah dubia ad bonam karena penyakit 

maupun teknik operasinya tidak membahayakan nyawa dan quo ad functionam 

adalah dubia karena jumlah sel endotel kornea pasien yang rendah sehingga ada 

kemungkinan dekompensasi kornea dan waktu follow up yang masih sangat singkat 

sehingga belum dapat dipastikan fiksasi dan sentrasi LIO akan bertahan secara baik. 

 

 



10 
 

 

IV. Kesimpulan 

Implantasi LIO sekunder pada pasien yang tidak memiliki sokongan kapsul lensa 

maupun iris yang adekuat dilakukan dengan teknik fiksasi sklera. Teknik fiksasi 

sklera tanpa jahitan memiliki lebih banyak kelebihan dibanding teknik dengan 

jahitan transskleral karena dapat mencegah terjadinya komplikasi yang berkaitan 

dengan jahitan tersebut. Teknik baru yang diperkenalkan oleh Yamane merupakan 

salah satu pilihan teknik operasi fiksasi sklera tanpa jahitan yang memberikan 

fiksasi LIO yang baik. Follow up dengan jangka yang lebih panjang diperlukan 

untuk melihat hasil klinis dari teknik ini. 
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