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I. Pendahuluan 

     Afakia pada keadaan dukungan kapsul yang tidak adekuat merupakan suatu 

tantangan bagi implantasi lensa intraokular (LIO) sekunder. Berbagai teknik 

dikembangkan sebagai modalitas pada keadaan patologis ini, termasuk implantasi 

lensa intraokular pada bilik mata depan (BMD), implantasi lensa intraokular dengan 

fiksasi pada iris, maupun implantasi lensa intraokular pada bilik mata belakang dengan 

fiksasi trans skleral. Indikasi implantasi LIO sekunder dengan fiksasi sklera yaitu untuk 

koreksi afakia pada keadaan dukungan kapsul dan iris yang tidak adekuat untuk 

penempatan lensa bilik mata belakang (BMB) pada kantung kapsul, sulkus, atau fiksasi 

iris. 1,2  

     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 trans-skleral yang dapat menimbulkan 

inflamasi akibat jahitan, degenerasi jahitan dan dislokasi LIO akibat degradasi jahitan. 

Erosi maupun kerusakan pada jahitan dapat terjadi setelah prosedur fiksasi trans-

skleral, dan luka sklerotomi yang relatif besar menyebabkan risiko hipotoni pada 

implantasi LIO. Fiksasi LIO intraskleral tanpa jahitan dapat menyebabkan dislokasi 

LIO pasca operasi karena fiksasi haptik yang kurang kuat. Studi yang dilakukan 

sebelumnya menunjukkan dislokasi LIO pasca operasi fiksasi LIO intraskleral tanpa 

jahitan merupakan komplikasi yang jarang terjadi namun tetap merupakan suatu risiko. 

Sari kepustakaan ini bertujuan memaparkan teknik implantasi LIO sekunder trans-

skleral tanpa jahitan menggunakan teknik Yamane, dan teknik implantasi LIO trans-

skleral dengan jahitan menggunakan teknik Girth Hitch. 1,2 

 
II. Epidemiologi 

     Integritas kapsul anterior dan posterior yang kurang baik dapat disebabkan oleh 

berbagai kondisi seperti trauma okular, kelemahan zonular karena Sindroma Marfan, 

homosisteinuria, Sindroma Pseudoeksfoliatif, maupun akibat operasi katarak yang 

rumit. Prevalensi dukungan kapsul yang kurang baik saat ini lebih tinggi dibandingkan 
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di masa yang lalu. Pasien dengan trauma terbuka bola mata memiliki risiko lebih tinggi 

mengalami kerusakan kapsul lensa dan atau iris. Insiden trauma terbuka bola mata di 

Amerika Serikat adalah 4,1 dalam 100.000 pada tahun 2011 menurut sebuah studi 

mengenai keadaan gawat darurat mata. Kondisi sistemik paling umum yang terkait 

dengan kelemahan zonula dan subluksasi lensa kristal yaitu sindrom Marfan, dengan  

insidensi 1 dalam 5.000 orang. Sindroma Pseudoeksfoliatif juga merupakan faktor 

risiko yang menyebabkan dislokasi kantong kapsul-LIO dan memiliki perkiraan 

insiden sekitar 1 dari 4.000 orang. Sindroma Pseudoeksfoliatif menyumbang lebih dari 

50% kasus dislokasi LIO, sebuah komplikasi lambat yang terjadi pada 1.7% pasien 

pascaoperasi katarak setelah 25 tahun. 1% -2% operasi katarak di negara-negara maju 

diperkirakan memiliki komplikasi prolaps vitreous, yang menyebabkan implantasi LIO 

di kantong kapsul tidak dapat dilakukan. Statistik tersebut menggarisbawahi kebutuhan 

metode bedah alternatif yang efektif sebagai pilihan ketika LIO tidak dapat 

ditempatkan dalam kantong kapsul.3,4,5 

 
III. Sutured vs Sutureless Scleral-Fixated Intraocular Lens 

     Pilihan implantasi LIO sekunder pada mata yang tidak memiliki dukungan kapsul 

anterior dan posterior yang adekuat yaitu implantasi LIO pada bilik mata depan, 

implantasi LIO fiksasi iris, dan implantasi LIO fiksasi sklera. Studi yang dilakukan 

pada tahun 2007 membandingkan hasil keluaran dan angka komplikasi pada implantasi 

LIO pada bilik mata depan dan implantasi LIO fiksasi sklera setelah operasi katarak 

yang sulit. Hasil dari studi tersebut yaitu implantasi LIO pada bilik mata depan 

memberikan hasil akhir tajam penglihatan yang lebih baik dan komplikasi yang lebih 

sedikit dibandingkan dengan implantasi LIO fiksasi sklera. Review ini akan fokus 

membahas penggunaan implantasi LIO fiksasi sklera dengan jahitan menggunakan 

teknik Girth Hitch dan tanpa jahitan menggunakan teknik Yamane, khususnya 

pertimbangan pre operasi, teknik operasi, komplikasi, dan keluaran pada kedua teknik 

tersebut.  
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III. 1. Pertimbangan Pre-operatif 

     Implantasi LIO fiksasi sklera diindikasikan pada pasien yang tidak memiliki 

dukungan kapsul maupun iris yang adekuat dan pasien tidak menginginkan kondisi 

afakia. Pasien dengan kapsul yang intak dapat menjadi kandidat untuk LIO fiksasi 

sulkus. Pasien dengan iris yang intak akan menjadi kandidat untuk implantasi LIO pada 

bilik mata depan atau LIO fiksasi iris. Pada kasus tertentu dimana pemasangan LIO 

bilik mata depan masih memungkinkan, pemasangan LIO fiksasi sklera 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 sinekia anterior perifer.6-9 

     Ahli bedah yang menemukan kasus yang mengharuskan implantasi LIO fiksasi 

sklera akan menghadapi satu dari tiga skenario pre operasi yang berbeda. Pertama, 

pasien dengan subluksasi atau dislokasi LIO dan LIO dapat direposisi. Kedua, pasien 

dengan  LIO yang tidak dapat direposisi sehingga harus dilakukan IOL exchange. 

Ketiga, pasien afakia dan membutuhkan implantasi LIO sekunder. Sebagai contoh, 

dalam hal terjadi dislokasi 3-piece IOL ke dalam rongga vitreous, seperti yang dapat 

dilihat pada kasus trauma okular, pseudoeksfoliasi, atau myopia gravior, LIO dapat 

difiksasi ke sklera daripada ditukar dengan LIO bilik mata depan atau LIO fiksasi iris. 

Dan single-piece IOL yang subluksasi di dalam kantong kapsula dapat dijahit ke posisi 

yang benar menggunakan teknik fiksasi sklera.10-12 

     Dalam kasus implantasi LIO fiksasi sklera setelah operasi katarak yang sulit, 

penting untuk memutuskan apakah LIO akan ditanamkan langsung pada saat operasi 

katarak, atau ada operasi kedua untuk implantasi LIO. Percobaan prospektif 

randomized yang membandingkan pilihan waktu untuk operasi belum pernah 

dilakukan. Namun data dari studi retrospektif menunjukkan bahwa implantasi primer 

atau sekunder dari implantasi LIO fiksasi sklera menghasilkan tajam penglihatan dan 

tingkat komplikasi yang sama. Oleh karena itu, keputusan untuk menanamkan LIO 
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primer atau sekunder tergantung pada tingkat kenyamanan dan pengalaman dokter 

bedah terhadap implantasi LIO fiksasi sklera.10-12 

     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. Beberapa jenis LIO dapat 

difiksasi di sklera, dan pilihan LIO sebagian besar tergantung pada klinis dan 

penggunaan jahitan pada teknik fiksasi sklera.1,8,9,12 

 
III. 2. Teknik Operasi Scleral-Sutured IOLs 

Sejak implantasi LIO pada sklera ini diperkenalkan, teknik dan material yang 

digunakan mengalami modifikasi untuk meningkatkan angka kesuksesan dan 

mengurangi risiko komplikasi. Teknik ini secara umum menggunakan benang 

polypropylene 10-0, namun untuk mengurangi ketidakstabilan jangka panjang jahitan 

dengan benang polypropylene 10-0, dapat juga digunakan benang polypropylene 10-0 

dan Gore-Tex 7-0 (CV-8), untuk mengikatkan haptik LIO ke sklera. Penanaman simpul 

jahitan telah berkembang karena penempatan simpul eksternal dapat mengalami erosi 

jahitan dan meningkatkan risiko endophthalmitis.13 

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

dalam) seperti pada Gambar 3.1. Teknik ini menggunakan benang polypropylene 10-0 

dengan jarum lurus yang diinsersikan tegak lurus dengan sklera di bawah flap sklera 

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

28G) diinsersikan melewati sulkus siliaris pada sisi berlawanan 180 derajat. Ujung 

jarum lurus 10-0 dimasukkan ke dalam lubang jarum, dan hollow-bore needle 

dikeluarkan dengan jarum lurus 10-0 terdapat di dalamnya. Benang polypropylene 

ditarik dan digunakan kaitan untuk menarik jahitan melalui insisi kornea atau limbal, 

kemudian dikaitkan pada haptik LIO. Setelah LIO sentral dan stabil, benang jahitan 

disimpul dan ditanam di bawah flap sklera.14-16 
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     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 haptik LIO seperti pada teknik 

Girth Hitch, dijelaskan lebih lanjut pada Gambar 3.2. Teknik Girth Hitch dengan 

fiksasi pada haptik membuat LIO lebih stabil dan mengurangi risiko desentrasi dan 

tilting.14-16  

 
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 
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   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 di bawah 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.14-16 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.3 Teknik ab interno 

                 Sumber : Steinert 
  

      

     Malta et al melaporkan tingkat kerusakan jahitan dan dislokasi LIO pada 105 mata 

yang menjalani kombinasi penetrating keratoplasty dengan implantasi LIO fiksasi 

sklera menggunakan benang polypropylene 10-0. Dalam penelitian mereka, dua dari 

105 mata (2%) mengalami kerusakan jahitan pada 5 dan 8 tahun pascaoperasi. Buckley 

mengevaluasi penggunaan benang polypropylene 10-0 untuk implantasi LIO fiksasi 

sklera pada anak-anak. Hasilnya, 4 dari 26 pasien (15%) mengalami dislokasi LIO 

sekunder dan kerusakan jahitan dengan rata-rata 5.6 tahun setelah operasi awal. 

Buckley menyimpulkan bahwa polypropylene 9-0 menjadi alternatif yang lebih baik 

daripada polypropylene 10-0 untuk fiksasi LIO ke sklera pada populasi anak.17 

     Erosi simpul jahitan setelah implantasi LIO fiksasi sklera dengan jahitan dapat 

dikaitkan dengan endoftalmitis setelah simpul terkikis, karena jahitan merupakan jalan 
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langsung bagi bakteri eksogen untuk masuk ke mata. Untuk mengatasi masalah ini, 

Lewis membuat flap sklera berbentuk segitiga sebelum jarum memasuki mata dan 

sklera digunakan untuk menutupi simpul jahitan. Namun kelemahan utama dari teknik 

flap sklera adalah membutuhkan peritomi konjungtiva yang akan menimbulkan 

masalah jika kemudian pasien memerlukan operasi glaukoma. Pada tahun 2006, 

Hoffman memperkenalkan teknik scleral pockets yang tidak memerlukan peritomi 

konjungtiva tetapi masih memungkinkan untuk penanaman simpul jahitan.18 

     Studi jangka panjang pada pasien setelah implantasi LIO fiksasi sklera 

menggunakan jahitan umumnya menguntungkan, namun bukan tanpa komplikasi. 

Risiko terkait dengan implantasi LIO fiksasi sklera menggunakan jahitan termasuk 

dislokasi lensa pasca operasi, lens tilting, perdarahan suprachoroidal atau vitreous, 

ablasio retina, dan endoftalmitis. Tingkat komplikasi bervariasi berdasarkan keahlian 

operator, keadaan pasien, dan teknik yang digunakan untuk menempatkan LIO ke 

sklera. Secara umum, komplikasi timbul dari penempatan jahitan yang kurang optimal 

atau penggunaan bahan jahitan yang kurang tahan lama pada saat operasi. Studi terbaru 

telah melaporkan tingkat komplikasi yang terkait dengan implantasi LIO fiksasi sklera 

menggunakan jahitan mulai dari 10% - 54%. Komplikasi pascaoperasi yang tidak 

berhubungan dengan jahitan termasuk hipotoni, hipertensi okular, dan edema makula 

sistoid (CME).13 

 
III. 3. Teknik Operasi Sutureless SFIOLs 

     Mengingat potensi kekurangan yang terkait dengan penjahitan LIO ke sklera pada 

pasien yang tidak memiliki dukungan kapsul yang baik, ahli bedah mulai mengevaluasi 

apakah fiksasi LIO Sutureless Intrascleral (SIS) dapat dilakukan pada pasien. 

Scharioth et al pertama kali mendeskripsikan teknik SIS menggunakan kanula 24-

gauge untuk membuat sklerotomi ab externo secara diametris berlawanan dengan jarak 

1.5-2.0 mm dari limbus.1,2,9  

     Teknik fiksasi LIO intraskleral tanpa jahitan pertama kali dilaporkan oleh Gabor 

dan Agarwal et al pada tahun 2008, dan dianggap dapat mengurangi komplikasi yang 
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disebabkan oleh jahitan namun memiliki risiko hipotoni pasca operasi karena 

menggunakan jarum 24-gauge atau 25-gauge untuk membuat sklerotomi. Teknik ini 

menggunakan lem untuk mengamankan haptik LIO ke sklera. Diawali dengan 

pembuatan dua flap sklera yang terpisah 180 derajat. Kemudian dibuat sklerotomi di 

dalam flap dan LIO dimasukkan, haptik dipegang melalui sklerotomi menggunakan 

forsep dan dikeluarkan. Selanjutnya, lem fibrin dipasang pada dasar flap, dan bagian 

luar dari flap sklera dilipat di atas haptik, menutup rapat flap sklera. Dalam penelitian 

terbaru terhadap 25 mata yang menjalani fiksasi SIS menggunakan lem fibrin, 

desentralisasi LIO hanya terjadi pada satu mata (4%) setelah satu tahun follow up. Studi 

jangka panjang mengenai erosi konjungtiva akibat jahitan haptik serta perdarahan 

vitreous dan peningkatan tekanan intraokular dilaporkan dalam satu penelitian. 

Yamane et al pada tahun 2014 memperkenalkan teknik double-needle menggunakan 

jarum 27-gauge untuk memperkecil sklerotomi dan menurunkan risiko hipotoni pasca 

operasi.1-4,9  

     Teknik implantasi LIO fiksasi sklera oleh Yamane diperkenalkan pada tahun 2017 

dengan nama lain flanged IOL fixation. Prosedur fiksasi sklera 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 
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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 

 
Gambar 3.4 Implantasi lensa intraokular intraskleral dengan teknik Yamane 

     Dikutip dari : Yamane et al1 
 

     Hasil visual prosedur fiksasi LIO 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 

  
III. 4. Sutured vs Sutureless SFIOLs Outcomes 

     Terdapat beberapa penelitian yang langsung membandingkan satu jenis teknik 

implantasi LIO fiksasi sklera dengan yang lain. Ganekal et al membandingkan 
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implantasi LIO fiksasi sklera dengan jahitan (n = 25) dengan implantasi LIO fiksasi 

sklera dengan lem fibrin (n = 25) dan menemukan bahwa ketajaman visual 

pascaoperasi serupa antara kedua kelompok. Namun, kelompok LIO dengan jahitan 

mengalami komplikasi yang lebih signifikan dibandingkan dengan kelompok LIO 

dengan lem fibrin (56% vs 28%, p = 0,045). Tingkat glaukoma pascaoperasi dan 

inflamasi yang lebih tinggi terjadi pada kelompok LIO dengan jahitan dibandingkan 

dengan kelompok LIO dengan lem fibrin.19 

     Studi lain membandingkan implantasi LIO fiksasi sklera dengan jahitan Hoffman 

pockets (n = 31) dengan teknik SIS Scharioth (n = 11) pada pasien dengan afakia 

pascatrauma atau pascaoperasi dengan rata-rata waktu follow-up 14.5 bulan. Pada studi 

tersebut tidak terdapat perbedaan ketajaman visual pascaoperasi antara kedua 

kelompok (p = 0,161). Namun, 2 mata pada kelompok SIS terjadi dislokasi LIO 

sementara pada kelompok fiksasi pocket dijahit tidak terdapat dislokasi LIO. 

Kesimpulan keunggulan satu teknik terhadap teknik lainnya tidak dapat ditarik tanpa 

adanya studi jangka panjang dengan sampel yang lebih besar.19,20 

 
IV. Simpulan  

     Implantasi LIO fiksasi sklera secara umum dikategorikan menjadi dua, yaitu dengan 

jahitan atau tanpa jahitan. Teknik pembedahan untuk implantasi LIO fiksasi sklera 

semakin berkembang melalui berbagai modifikasi teknik. Perlu dilakukan studi 

tambahan untuk menentukan metode yang paling tepat guna mengurangi komplikasi 

perioperatif terkait penempatan jahitan juga untuk mengurangi risiko desentralisasi dan 

dislokasi LIO. Dengan berkembangnya pilihan materi benang dan desain LIO, ahli 

bedah akan memiliki lebih banyak opsi untuk meningkatkan teknik implantasi LIO 

fiksasi sklera, sekaligus meminimalkan komplikasi pascaoperasi. Data jangka panjang 

yang membandingkan berbagai teknik yang digunakan untuk implantasi LIO fiksasi 

sklera sangat penting untuk mengidentifikasi strategi yang optimal. 
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