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Abstract 

Introduction  

Until today there is no consensus about the most ideal technique of intraocular lens 

implantation for aphakia cases regarding visual acuity and complications. There are several 

choices including sulcus fixated, anterior chamber lenses, scleral fixated, and iris-claw 

lenses. The pre-existing conditions such as low corneal endothelial count and deficiency of 

capsular support make the secondary intraocular lens implantation decision becomes more 

challenging.  

Purpose: To describe visual acuity and complication of various secondary intraocular lens 

(IOLs) implantation in aphakia. 

Method: This is a descriptive study in which data were taken from the medical records on 

January 2016 – June 2017 in Cicendo National Eye Hospital and reviewed retrospectively. 

Subjects in this study were aphakic patients above 18 years old who underwent secondary 

intraocular lens implantation surgery. Outcomes assessed were the visual acuity and 

complications from day one to the fourth week after surgery. 

Result: This study evaluated 38 eyes from 37 patients. Subjects were predominantly men 

(81%). The subjects’ age range from 21 – 82 years old, mean 57.6 years old. Fifteen eyes 

(39,4%) were in Anterior Chamber IOL, 10 eyes (26.3%) were on scleral fixated IOL, 8 eyes 

(21%) were on sulcus fixated IOL, and 5 eyes (13.15%) were on iris claw IOL. 

Conclusions: The visual outcome of various secondary intraocular lenses implantation 

surgery was overall good. The risk of complications in early post-operative period was 

minimal. Long term follow up needed to determine detailed differences in visual outcome 

and complications. 
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PENDAHULUAN 
     Afakia seringkali terjadi akibat 

komplikasi intraoperatif atau trauma. 

Rehabilitasi visual pada pasien afakia 

merupakan suatu tantangan. 

Pendekatan konvensional dengan 

kacamata afakia atau lensa kontak 

masih digunakan saat ini, meskipun 

dengan hasil yang kurang memuaskan. 

Kacamata afakia dapat memberikan 

tajam penglihatan yang baik, tetapi 

pasien dihadapi masalah pembesaran 

gambar, efek prisma dan aberasional, 

juga tidak adanya penglihatan 
binokular apabila mata lainnya fakik 

dengan tajam penglihatan yang baik. 

Lensa kontak dapat mengatasi masalah-

masalah tersebut, namun sebagian 

besar pasien afakia berusia tua dan 

bukan merupakan kandidat yang baik 

sebagai pengguna lensa kontak.1,2  

     Implantasi lensa intraokular sekunder 

pada afakia banyak dilakukan dalam 

beberapa tahun terakhir dan secara 

umum dilaporkan sebagai pilihan 

metode rehabilitasi visual afakia yang 

baik dan aman. Meski demikian, 

adanya penyulit berupa insufisiensi 

atau tidak adanya penopang kapsular 

lensa masih menjadi tantangan dan 
membutuhkan pertimbangan pemilihan 

teknik operasi, lokasi implantasi dan 
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jenis lensa intraokular yang lebih 

terperinci.2,3  

     Alternatif pemilihan implantasi lensa 

intraokular (LIO) pada kasus afakia 

tanpa atau minimal penopang kapsular 

antara lain dengan LIO bilik mata 

depan (BMD), LIO fiksasi sulkus, LIO 

fiksasi sklera, dan LIO iris-claw. 

Pilihan teknik operasi dan jenis LIO 

yang digunakan tergantung pada 

preferensi ahli bedah dengan 

mempertimbangkan profil setiap kasus 

seperti integritas sisa kapsul, tipe LIO, 

dan patologi okular yang menyertai 

sebelumnya. 2-4  

     Hingga saat ini pilihan pemasangan 

LIO terbaik masih menjadi perdebatan 

karena komplikasi yang dapat 

ditimbulkan masing-masing teknik. 

Implantasi LIO BMD merupakan 

alternatif yang sering dilakukan, namun 

dilaporkan menimbulkan resiko 

komplikasi seperti kerusakan endotel 

kornea, keratopati bulosa, uveitis, 

glaukoma, dan edema makular kistoid. 

Teknik implantasi LIO Fiksasi sklera 

tergolong sulit dan membutuhkan 

durasi intraoperatif yang relatif 

panjang. Komplikasi yang dapat timbul 

antara lain desentrasi LIO, perdarahan 

intraokular, erosi jahitan flap sklera, 

dan resiko endoftalmitis terkait jahitan. 

Teknik implantasi LIO fiksasi sulkus 

memiliki komplikasi antara lain 

desentrasi LIO, glaukoma sekunder, 

dan edema makular kistoid. Komplikasi 

teknik implantasi LIO Iris Claw yang 

sering dilaporkan antara lain 

disenklavasi atau dislokasi LIO, edema 

makular kistoid, dan distorsi pupil. 

Tujuan dari studi ini untuk 

mengevaluasi hasil tajam penglihatan 

dan komplikasi yang timbul pada 
pasien afakia yang dilakukan 

implantasi LIO sekunder menggunakan 

beberapa macam teknik, yaitu LIO 

BMD, fiksasi sulkus, fiksasi sklera, dan 

iris claw.2-5  

 

SUBYEK DAN METODE  

     Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif dengan mengambil data 

secara retrospektif dari rekam medis 

seluruh pasien afakia di atas 18 tahun 

yang dilakukan implantasi LIO 

sekunder BMD, BMB, iris claw dan 

fiksasi sklera di RS Mata Cicendo pada 

1 Januari 2016 – 30 Juni 2017. 

Pengambilan data meliputi usia, jenis 

kelamin, riwayat operasi sebelumnya, 

diagnosis pra-bedah, pemeriksaan 

oftalmologis pra dan pasca bedah yang 

meliputi tajam penglihatan, tekanan 

intraokular, pemeriksaan segmen 

anterior dan posterior, pemeriksaan 

penunjang pra-bedah, tatalaksana 

operatif yang dilakukan, dan 

komplikasi pasca operasi. Penelitian ini 

tidak memiliki batasan operator. Data 

yang diambil kemudian diolah 

menggunakan piranti lunak Microsoft 

Excel Office 2011.      

     Tajam penglihatan diperiksa dengan 

menggunakan kartu baca Snellen. 

Tekanan intraokular diperiksa dengan 

menggunakan tonometri non-kontak, 

tonometri Goldmann, atau per palpasi. 

Pemeriksaan segmen anterior 

dilakukan dengan slit lamp 

biomicroscopy, pemeriksaan segmen 

posterior menggunakan oftalmoskopi 

indirek dan lensa +20 Dioptri. 

Pemeriksaan penunjang pra bedah 

biometri dengan menggunakan A scan 

atau IOL Master. Pemeriksaan jumlah 

sel endotel kornea pre operatif 

dilakukan dengan mikroskop spekular. 

Teknik implantasi LIO iris claw pada 

studi ini ialah prepupillary (3 pasien), 
dan retropupillary (2 pasien). Data 

pasca operasi diambil dalam waktu 1 

hari, 7 hari, dan 30 hari setelah operasi. 
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     Kriteria eksklusi ialah pasien 

dengan kelainan kornea sentral, 

kelainan retina dan kelainan saraf optik 

sebelumnya yang mempengaruhi hasil 

tajam penglihatan. Pasien yang tidak 

dilakukan koreksi refraktif dan tidak 

memenuhi jadwal kunjungan kontrol 

hari pertama, hari ke-7, dan hari ke-30 

pasca operasi dieksklusi.  

 

HASIL  

     Selama periode 1 Januari 2016-30 

Juni 2017 terdapat 59 mata dari 58 

pasien yang dilakukan implantasi lensa 

intraokular sekunder. Setelah 

dievaluasi sesuai kriteria penelitian, 4 

pasien dieksklusi karena tidak 

dilakukan koreksi refraksi pasca 

operasi, 12 pasien dieksklusi karena 

tidak melakukan follow up 30 hari, 1 

pasien dieksklusi karena sikatriks 

kornea sentral, dan 4 pasien dieksklusi 

karena terdapat neuropati optik 

glaukomatosa.  

     Total pasien yang memenuhi kriteria 

penelitian ialah 38 mata dari 37 pasien 

yang terdiri dari 30 (81%) laki-laki, dan 

7 (19%) perempuan. Implantasi LIO 

sekunder dilakukan pada pasien dengan 

rentang usia 21 -82 tahun, dengan rata-

rata usia pasien 57.6 tahun (tabel 1). 

Sebagian besar pasien yang menjalani 

implantasi LIO sekunder ialah akibat 

komplikasi operasi katarak (78.4%), 

dan 51.4% merupakan pasien rujukan 

akibat komplikasi operasi katarak dari 

rumah sakit di area Jawa Barat. Lima 

pasien (13.5%) afakia menjalani 

implantasi LIO sekunder karena alasan 

lainnya; pasca operasi katarak saat usia 

7 tahun (2 mata dari 1 pasien), satu 

pasien pasca operasi ekstraksi katarak 

intrakapsular di RS Mata Cicendo atas 
indikasi subluksasi lensa karena 

sindrom Marfan, serta tiga pasien pasca 

operasi ekstraksi katarak intrakapsular 

di RS Mata Cicendo akibat glaukoma 

fakomorfik, dengan rasio cup disc 

masih dalam batas normal yaitu 0.4.  

     Tiga pasien yang merupakan afakia 

akibat trauma dengan katarak 

traumatika telah menjalani operasi 

ekstraksi katarak dengan vitrektomi 

pars plana dengan tamponade gas (2 

pasien), dan tamponade silikon (1 

pasien) sebelumnya. Dua dari 3 pasien 

tersebut dilakukan implantasi LIO 

fiksasi sklera, dan 1 pasien LIO BMD. 

 

 

Tabel 1. Data Demografis Pasien 
Karakteristik 

Pasien 

          (n = 37) 

Jumlah Presentase 

(%) 

Jenis Kelamin   

Pria 30 81 

Wanita  7 19 

Usia (rerata, 

±SD) 

   57.6 

(13.1) 

 

Penyebab afakia   

Komplikasi 

operasi katarak 

  

Rujukan Jawa 

Barat 

 

     19 51.4 

RS Mata 

Cicendo 

5 13.5 

 

Tidak ada 

data rujukan 

      4 10.8 

 

Rujukan luar 

Jawa Barat 

1 2.7 

Trauma 3 8.1 

Lainnya  5 13.5 

Lateralitas 

Okuli Dextra 

23 51.5 

Okuli Sinistra 15 48.5 
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Jumlah mata yang dilakukan implantasi 

LIO bilik mata depan 15 mata (39,4%), 

10 mata LIO fiksasi sklera (26.3%), 8 

mata LIO fiksasi sulkus (21%), dan 5 

mata LIO iris claw (13.15%). Rerata 

densitas sel endotel kornea terendah  

yang pada grup LIO iris claw yaitu 1881 

sel/mm3. Tajam penglihatan pre operasi 

pada keempat grup implantasi LIO 

sekunder sebagian besar lebih buruk 

dari 3/60 (tabel 2).  

 

 

Hasil tajam penglihatan tertinggi 1 hari 

pasca operasi ialah pada grup pasien 

LIO sekunder fiksasi sulkus (37.5%), 

sedangkan hasil tajam penglihatan 

terendah yakni pada kelompok LIO 

sekunder fiksasi sklera dan iris claw 

(60%) sesuai data tabel 3. 

 

Tabel 3. Hasil Tajam Penglihatan Tanpa Koreksi 1 hari Pasca Implantasi LIO 

Sekunder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Karakterisik pasien yang dilakukan implantasi LIO sekunder 

Parameter 
LIO Bilik 

Mata Depan 

LIO Fiksasi 

Sulkus 

LIO Fiksasi 

Sklera 

LIO Iris 

Claw 

Jumlah Mata (n%) 15 (39,4) 8 (21,0) 10 (26,3) 5 (13,1) 

Rerata usia (SD) 61(13,9) 49 (17,3) 55 (15,2) 61,4 (6,4) 

Rerata Densitas Sel Endotel 

Kornea  sel/mm2 (SD) 

 

1954 (358) 

 

2125.1  (379) 

 

2250.2 (530) 

 

1881 (335) 

     

Visus dasar Pre Operasi 

(n%) 
    

     

≥0,5 
0 0 0 0 

0,3 - <0,5 0 0 0 0 

0,1 - <0,3 1 (6.7) 2 (25) 0 0 

3/60 - <0,1 0 1 (12.5) 0 0 

<3/60 14 (93.3) 5 (62.5) 9 (90) 5 (100) 

Visus Dasar  

Post Operasi 

LIO Bilik 

Mata Depan 

(n=15), n(%) 

LIO Fiksasi 

Sulkus 

(n=8), n(%) 

LIO Fiksasi 

Sklera 

(n=10),n(%) 

LIO Iris Claw 

(n=5),n(%) 

≥0,5 0 0 0 0 

0,3 - <0,5 3(20) 3(37,5) 1(10) 0 

0,1 - <0,3 6(40) 3(37,5)\ 3(30) 2(40) 

3/60 - <0,1 0 0 0 0 

<3/60 6(40) 2(25) 6(60) 3(60) 
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Sebanyak 80% pasien grup LIO fiksasi 

sklera masih berada pada tajam 

penglihatan di bawah 0.1 dalam 1 

minggu pasca operasi, sedangkan pada 

grup LIO iris claw seluruh pasien sudah 

memiliki tajam penglihatan lebih dari 

0.1(tabel 4). 

Tabel 4. Hasil Tajam Penglihatan Tanpa Koreksi 7 hari Pasca Implantasi LIO 

Sekunder 

Visus Dasar  

Post Operasi 
LIO Bilik Mata 

Depan 

(n=15), n(%) 

LIO Fiksasi 

Sulkus 

(n=8), n(%) 

LIO Fiksasi 

Sklera 

(n=10),n(%) 

LIO Iris Claw 

(n=5),n(%) 

≥0,5 0 1(12,5) 1(10) 1(20) 

0,3 - <0,5 6(40) 3(37,5) 1(10) 2(40) 

0,1 - <0,3 7(47) 3(37,5) 2(20) 2(40) 

3/60 - <0,1 2(13) 0 1(10) 0 

<3/60 0 1(12,5) 5(50) 0 

Hasil tajam penglihatan tanpa koreksi 

pada 30 hari pasca implantasi LIO 

sekunder (tabel 5) menunjukkan 

sebagian besar pasien dari keempat grup 

LIO sekunder sudah mencapai tajam 

penglihatan di atas 0.1, yakni 87% 

pasien grup LIO BMD, 87.5% pasien 

grup fiksasi sulkus, 40% pasien grup 

fiksasi sklera, dan 100% pasien grup iris 

claw.  

Tabel 5. Hasil Tajam Penglihatan Tanpa Koreksi 30 Hari Pasca Implantasi LIO 

Sekunder

Setelah dilakukan koreksi pada waktu 

kontrol 30 hari, semua pasien tidak ada 

yang memiliki visus di bawah 0.1 (tabel 

6). Tajam penglihatan terbaik dengan 

koreksi 30 hari pasca implantasi LIO 

sekunder dalam rentang visus 0.8-1.0 

sebanyak 5 pasien (30%) pada grup LIO 

BMD, 4 pasien (50%) pada grup LIO 

fiksasi sulkus, 3 pasien (30%) pada grup 

LIO fiksasi sklera, dan 2 pasien (40%) 

pada grup LIO iris claw.

Visus Dasar  

Post Operasi 
LIO Bilik Mata 

Depan 

(n=15), n(%) 

LIO Fiksasi 

Sulkus 

(n=8), n(%) 

LIO Fiksasi 

Sklera 

(n=10),n(%) 

LIO Iris Claw 

(n=5),n(%) 

≥0,5  2(13) 4(50) 3(30) 2(40) 

0,3 - <0,5 3(20) 2(25) 0 2(40) 

0,1 - <0,3 8(54) 1(12,5) 3(30) 1(20) 

3/60 - <0,1 2(13) 0 2(20) 0 

<3/60 0 1(12,5) 2(20) 0 
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Tabel 6. Hasil Tajam Penglihatan Terbaik dengan Koreksi 30 Hari Pasca Operasi 

Visus Terbaik 

dengan 

Koreksi  

Post Operasi 

LIO Bilik 

Mata Depan 

(n=15), n(%) 

LIO Fiksasi 

Sulkus 

(n=8), n(%) 

LIO Fiksasi 

Sklera 

(n=10),n(%) 

LIO Iris Claw 

(n=5),n(%) 

≥0,5 11(73) 7(87,5) 7(70) 4(80) 

0,3 - <0,5 3(20) 1(12,5) 1(10) 0 

0,1 - <0,3 1(7) 0 2(20) 1(20) 

3/60 - <0,1 0 0 0 0 

<3/60 0 0 0 0 

     

Komplikasi pasca operasi dalam 1 

bulan ditampilkan pada tabel 7. 

Glaukoma sekunder merupakan 

komplikasi tersering pada grup LIO 

bilik mata depan (13.3%) dan fiksasi 

sklera (30%), desentrasi LIO 

merupakan komplikasi tersering pada 

grup LIO fiksasi sulkus (25%), 

sedangkan pada grup iris claw 

komplikasi yang muncul ialah 

hyperopic surprise (20%). 

  

Semua kasus glaukoma sekunder dapat 

terkontrol pada follow up 7 hari pasca 

operasi dengan pemberian tetes mata 

timolol maleate 0.5%. Edema kornea 

tampak menjadi komplikasi pasca 

operasi yang paling sering muncul pada 

ketiga grup (tabel 7), namun semua 

kasus mengalami perbaikan dalam 

minggu pertama.  

 

DISKUSI  

     Afakia yang tidak terkoreksi dapat 

menjadi penyebab gangguan 

penglihatan hingga kebutaan. Sebagian 

besar pasien afakia yang menjalani 

implantasi LIO sekunder pada studi ini 

merupakan akibat dari komplikasi 

operasi katarak (78.4%). Dineen dkk 

melaporkan 1 dari 8 kebutaan pada 

dewasa di Pakistan merupakan sekuele 

dari operasi katarak, dan tingkat 

kebutaan akibat afakia yang tidak 

terkoreksi sebesar 8.6%.6,7  

     Implantasi lensa intraokular di bilik 

mata belakang pertama kali dilakukan 

tahun 1949 oleh Harold Ridley, namun 

perkembangan yang signifikan dari 

penggunaan lensa intraokular

Tabel 7. Komplikasi dalam periode 1 bulan pasca operasi 

Komplikasi  

LIO Bilik 

Mata Depan 

(n=15), n(%) 

LIO Fiksasi 

Sulkus 

(n=8), n (%) 

LIO Fiksasi 

Sklera 

(n=10),n (%) 

LIO Iris 

Claw 

(n=5),n(%) 

Glaukoma Sekunder (1 

minggu) 
2 (13.3) 0 3 (30) 0 

Edema kornea (1 minggu ) 4 (26.7) 0 3 (30) 1 (20) 

Desentrasi LIO 0  2 (25) 2 (20) 0  

Jahitan terekspos 0  0  1 (10) 0 

Hyperopic surprise 0  0  0 1 (20) 
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baru dicapai di akhir awal tahun 1990, 

yakni saat ditemukannya Ophtalmic 

Visco-surgical Devices (OVD). 

Teknik bedah korektif untuk 

tatalaksana koreksi afakia semakin 

meningkat dalam dekade terakhir, 

namun hingga saat ini belum ada 

konsensus mengenai metode paling 

ideal untuk implantasi lensa 

intraokular sekunder. Jenis lensa 

intraokular, lokasi implantasi dan 

metode fiksasi lensa menentukan 

kompleksitas tindakan operasi dan 

potensi komplikasi yang 

ditimbulkan.3,8  

     Idealnya implantasi lensa 

intraokular sekunder dilakukan di 

dalam kantung lensa, apabila masih 

terdapat sisa penopang kapsular. 

Teknik yang dapat dipilih ialah 

dengan fiksasi LIO 3-piece pada 

sulkus siliaris. Studi klinis 

menunjukkan fiksasi sulkus idealnya 

menggunakan LIO dengan tepi 

anterior optik yang bulat dan 

permukaan yang halus serta haptik 

yang ramping sehingga meminimalisir 

kontak dengan posterior iris yang 

mengakibatkan pigmentary dispersion 

syndrome. Desentrasi LIO merupakan 

komplikasi yang sering timbul pada 

teknik fiksasi sulkus, pada studi ini 2 

pasien (25%) mengalami desentrasi 

LIO. Kemp dan Oetting melaporkan 

desentrasi LIO terjadi pada 14% 

pasien yang dilakukan fiksasi sulkus 

dengan LIO 3-piece. Studi tersebut 

menambahkan bahwa desentrasi lebih 

sering terjadi pada mata dengan 

panjang aksial di atas 25 mm, seperti 

halnya ditemukan pada penelitian ini 

(panjang aksial 28.4 dan 29.3 mm). 

Idealnya digunakan LIO dengan 

diameter optik minimal 6.0 mm dan 

memposisikan LIO optic capture pada 

kapsulotomi anterior untuk mencegah 

terjadinya desentrasi. Komplikasi lain 

yang sering dilaporkan seperti Uveitis-

Glaucoma-Hyphema (UGH) 

Syndrome dan pigmentary dispersion 

syndrome tidak ditemukan pada 

penelitian ini. Grup LIO fiksasi sulkus 

memiliki perbaikan tajam penglihatan 

yang relatif cepat. Dalam 1 minggu 

kunjungan kontrol, hasil tajam 

penglihatan tanpa koreksi pada semua 

pasien grup ini mencapai ≥ 0.1. Tajam 

penglihatan terbaik dengan koreksi di 

hari ke-30 pasca operasi pada 50% 

mata yang dilakukan fiksasi sulkus 

mencapai 0.8- 1.0, sedangkan 50% 

lainnya memiliki tajam penglihatan ≥ 

0,3.9,10,11  

     Sayangnya, seringkali kasus afakia 

memiliki riwayat trauma sebelumnya 

atau operasi katarak yang sulit, 

sehingga penopang kapsular tidak 

memadai untuk dilakukan implantasi 

LIO pada sulkus. Alternatif implantasi 

LIO pada kasus seperti ini meliputi 

LIO bilik mata depan, LIO iris claw, 

dan LIO fiksasi sklera.10,11  

     Tajam penglihatan terbaik dengan 

koreksi pada seluruh pasien di grup 

LIO BMD pada studi ini mencapai 0.3 

atau lebih baik. Hasil ini jauh lebih 

tinggi dibanding studi oleh Kumar dkk 

dan Fasih dkk (masing-masing 40% 

dan 63.3%). Lensa intraokular bilik 

mata depan (angle-fixated atau iris-

fixated) dianggap pilihan yang baik 

untuk pasien dengan anatomi segmen 
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anterior normal dan jumlah sel endotel 

yang cukup (sebaiknya di atas 2000 

sel/mm3), karena adanya resiko terjadi 

dekompensasi kornea. Implantasi 

lensa intraokular di anterior dapat 

beresiko mengakibatkan penurunan 

densitas sel endotel sebesar 9.78% 

dalam 3 tahun dan hingga 12.35% 

dalam 5 tahun, yang kemudian 

mengarah kepada resiko 

dekompensasi kornea sebesar 1.7% 

dalam 2 tahun berikutnya. Rerata 

densitas sel endotel kornea grup LIO 

BMD pada studi ini ialah 1954 

sel/mm3 dan 1881 sel/mm3 pada grup 

LIO iris claw, namun komplikasi 

edema kornea persisten tidak 

ditemukan. Pemeriksaan spekular 

pasca operasi dalam kunjungan 

kontroljangka panjang sebaiknya 

dipertimbangkan untuk memantau 

perubahan morfologi pada kornea 

pasca implantasi LIO sekunder.12-15  

     Manipulasi intraokular durante 

operasi berperan dalam penurunan 

jumlah sel endotel kornea. Studi 

retrospektif oleh Revalico dkk pada 

125 pasien afakia dengan rata-rata usia 

74 tahun yang diimplantasi lensa LIO 

BMD menemukan terdapat perbedaan 

jumlah sel endotel yang signifikan 

(rerata 23.7% ±8.3%, p ≤01) 

dibandingkan dengan mata sebelahnya 

yang tidak dilakukan operasi dalam 

kunjungan kontrol 5 tahun pasca 

operasi.16,17  

     Implantasi LIO sekunder fiksasi 

sklera dianggap dapat lebih 

menguntungkan dibandingkan LIO 

BMD dalam hal mempertahankan sel-

sel endotel kornea, mengurangi risiko 

cedera pada iris, dan menghasilkan 

fiksasi di bilik mata belakang yang 

stabil dalam jangka panjang, apabila 

tidak terdapat erosi jahitan. 

Komplikasi berupa jahitan yang 

terekspos dalam 1 bulan pasca operasi 

sebesar 10% dalam studi ini, hampir 

serupa dengan penelitian oleh 

Evereklioglu (8%). Desentrasi atau 

tilting dari LIO fiksasi sklera 

ditemukan pada 2 mata dari 10 (20%), 

lebih tinggi dibandingkan Chan et al 

(3 mata dari 74 atau 4.1%) dan 

Evereklioglu (3 mata dari 51 atau 

5.9%). Penempatan dan tegangan 

benang yang presisi intraoperatif 

dibutuhkan dalam teknik fiksasi sklera 

untuk menghindari terjadinya 

desentrasi LIO. Pergeseran posisi 

lensa dan trauma pada sulkus siliaris 

juga mempengaruhi terjadinya 

desentrasi LIO.18-20  

     Perbaikan tajam penglihatan pada 

grup fiksasi sklera tergolong lebih 

lambat dibandingkan grup lainnya.  

Hari ke-7 hari pasca operasi, 60% 

pasien grup fiksasi sklera masih dalam 

tajam penglihatan di bawah 0.1. Hara 

dkk membandingkan hasil 

postoperatif koreksi afakia dengan 

fiksasi lensa iris-claw dengan fiksasi 

sklera, rata-rata visus dasar 1-7 hari 

pasca operasi lebih buruk pada grup 

fiksasi sklera. Jing dkk menyatakan 

tingkat kesulitan teknik operasi 

implantasi LIO fiksasi sklera yang 

lebih tinggi dan durasi intraoperatif 

yang lebih panjang membuat teknik 

ini membutuhkan waktu perbaikan 

tajam penglihatan yang lebih lama.16,18  
     Sebagian besar pasien (≥70%) dari 

keempat grup LIO sekunder dalam 

studi ini memiliki peningkatan tajam 

penglihatan yang baik yakni di atas 

0,5. Keterbatasan dari penelitian ini 
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ialah waktu kunjungan kontrol yang 

singkat, tidak adanya data endotel 

kornea post operasi, data diambil 

secara retrospektif, dan tidak adanya 

randomisasi. Teknik implantasi LIO 

yang dilakukan dipilih berdasarkan 

komorbiditas okular dan 

pertimbangan klinis ahli bedah yang 

berbeda-beda. Sebagai saran, perlu 

dilakukan pemeriksaan spekular 

mikroskopi kornea pasca operasi 

untuk memantau kemungkinan resiko 

dekompensasi kornea. Penelitian 

prospektif lebih lanjut dengan jumlah 

sampel lebih besar dalam jangka 

waktu yang lebih panjang diperlukan 

untuk pemaparan mendetail terkait 

hasil tajam penglihatan dan 

komplikasi jangka panjang. 

 

SIMPULAN  

    Selama periode 1 Januari – 15 Juni 

2017, hasil tajam penglihatan 

implantasi lensa intraokular sekunder 

pada kasus afakia dengan lensa bilik 

mata depan, fiksasi sulkus, fiksasi 

sklera, dan iris claw memiliki hasil 

tajam penglihatan yang baik. Jumlah 

komplikasi dalam 1 bulan pasca 

operasi tergolong minimal.  
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