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I. Pendahuluan 

     Seiring dengan berkembangnya bidang katarak dan bedah refraktif, tindakan operasi 

menjadi hal yang semakin lazim dalam masyarakat begitu pula dengan harapan akan 

tingkat kesuksesan operasi yang semakin tinggi. Banyak dari pasien yang menjalani operasi 

katarak mengharapkan penglihatan yang jelas tanpa bantuan kacamata setelah menjalani 

tindakan pembedahan baik untuk penglihatan jauh maupun dekat. The 2016 European 

Society of Cataract and Refractive Surgery Clinical Survey menyatakan bahwa 43% dari 

prosedur operasi katarak menargetkan penglihatan monovision. Lensa intraokular (IOL) 

yang dinilai ideal diharapkan menghasilkan penglihatan pasien tanpa komplikasi atau 

hambatan visual apapun. Dengan penggunaan lensa intraokular yang berbeda, emetropia 

dapat dicapai pada hampir seluruh kasus. Lensa intraokular premium termasuk multifokal 

dan akomodatif diharapkan memberikan penglihatan yang baik pada jarak dekat maupun 

jauh tanpa tambahan koreksi kacamata, dan lensa intraokular torik menawarkan kepada 

pasien kesempatan untuk memperbaiki astigmatisma dan bebas dari penggunaan kacamata 

setelah operasi baik untuk melihat jauh maupun dekat. 1,2 

     Astigmatisma dapat diatasi intraoperasi dengan insisi yang memperhitungkan axis dari 

astigmatisme pasien, clear corneal incisions (CCI), limbal relaxing incision (LRIs) atau 

implantasi lensa intraocular torik. Juga dapat dilakukan terapi paska operasi berupa LRIs 

atau refractive laser. Implantasi lensa intraokular non torik terbatas dalam mengatasi 

astigmatisma pada derajat tertentu, dan hasil dapat tidak terpredikasi bergantung kepada 

usia, proses penyembuhan, dan kemampuan operator. Penggunaan lensa intraokular torik 

sendiri memiliki beberapa tantangan dalam menghasilkan tajam penglihatan emetropia, 

salah satunya adalah potensi visual dari mata pasien itu sendiri. Pasien yang ideal untuk 

lensa intraokular torik adalah pasien dengan astigmatisma regular. Diperlukan proses 

seleksi pasien dan pemeriksaan yang akurat serta stabilitas IOL agar target dari pemasangan 

torik IOL dapat tercapai. Sari kepustakaan ini akan membahas mengenai torik IOL.1,3 

 

II. Torik IOL 

     Saat ini, hasil yang diharapkan setelah operasi katarak tidak hanya penglihatan yang 

lebih jelas dibandingkan sebelum operasi dalam penglihatan jarak jauh. Astigmatisma yang 

tidak terkoreksi dapat menyebabkan keluhan buram, memerlukan kacamata untuk melihat 

lebih jelas dan kemudian menyebabkan ketidakpuasan pasien setelah operasi. Pada 1992, 

torik IOL pertama kali dirancang untuk memperbaiki astigmatisma selama operasi katarak. 

Lensa torik ini terdiri dari 3 bagian yang terbuat dari non-foldable polymethyl methacrylate 
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(PMMA) dan membutuhkan insisi sebesar 5.7 mm. Tahun 1994 torik IOL foldable pertama 

diciptakan, IOL ini terbuat dari silikon dan memerlukan insisi yang lebih kecil yaitu 3.2 

mm. Hasil yang dilaporkan memuaskan dimana 33% pasien mencapai visus 20/25 atau 

lebih baik 4% dibandingkan pasien dengan IOL standar. Perkembangan terus berjalan 

termasuk perbaikan material IOL, rancangan, dan perbaikan teknik operasi untuk mencapai 

hasil paska operasi yang semakin baik pula setelah implantasi torik IOL.1,3,4 

     Saat ini terdapat berbagai variasi model monofokal torik IOL dan model multifokal torik 

IOL. Monofokal IOL antara lain AcrySof Toric IOL, Hoya iSert Toric 351, Staar Toric 

IOL, dan AMO Tecnis Toric IOL. Sedangkan multifokal IOL antara lain TECNIS Symfony 

Toric, AcrySof® IQ ReSTOR® +3.0 D Multifocal Toric IOL, EnVista toric IOL,dan Trulign 

Toric IOL. Dimana lensa monofokal mungkin tetap memerlukan bantuan kacamata unutk 

koreksi di jarak lainnya sedangkan lensa multfokal mmiliki kelebihan berupa dapat 

mengoreksi penglihatan untuk jarak dekat, intermediate, dan penglihatan jarak jauh. 1,5 

     Torik IOL terbuat dari hydrophobic acrylic, hydrophilic acrylic, silikon, atau PMMA. 

Materi pembuat IOL memiliki pengaruh terhadap rotasi IOL paska operasi. Setelah IOL 

diimplantasikan pada kantung kapsular, bagian kapsul anterior dan posterior berfusi dengan 

IOL dan mencegah rotasi. Perlekatan yang kuat antara kantung kapsular dengan IOL dinilai 

mencegah rotasi dari IOL. Menurut Amigo et all, orientasi lensa intra okular yang tepat 

diverifikasi 30 menit setelah operasi. Setelah 24 jam, dikatakan bahwa lensa intra okular 

bergerak antara 15 hingga 45 derajat. Torik IOL standar tersedia degan ukuran 1.5 D hingga 

6.0 D yang digunakan untuk astigmatisma regular kisaran 0.75 D hingga 4.75 D dan 

tersedia dalam bentuk monofokal dan multifokal. 1,4,5 

     Perhitungan lensa intraokular dan stabilitas lensa setelah operasi serta seleksi pasien 

adalah kunci dari keberhasilan prosedur operasi. Astigmatisma sebelum operasi harus 

diukur dengan akurat agar dapat dilakukan koreksi yang efektif. Terdapat beberapa metode  

dalam perhitungan antara lain keratometri manual, keratometri otomatis, topografi kornea, 

dan pemeriksaan Scheimpflug. Dikatakan bahwa baik keratometri annual maupun otomatis 

memberikan hasil perhitungan yang dapat dibandingkan dalam pemeriksaan astigmatisma. 

Pemeriksaan Scheimpflug sendiri dapat mengukur baik kelengkungan anterior maupun 

posterior dan dianggap memiliki hasil yang signifikan berbeda dibandingkan cara 

pemeriksaan lainnya. Operator harus memahami bahwa bagian posterior kornea bertindak 

sebagai lensa minus dan mempengaruhi with-the-rule (WTR) dan against-the-rule (ATR) 

astigmatisma secara berbeda dan bahwa astigmaitsma kornea anterior terus berubah 

menuju astigmatisma ATR setelah operasi katarak. 6,7 
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Tabel 2.1 Monofokal torik IOL 
                                                   Dikutip dari Kaur M, Shaikh F, Falera R, et al. 1 

 

 
Tabel 2.2 Multifokal torik IOL 

      Dikutip dari Zvornicanin J, Zvornicanin E.3 

 

III. Seleksi Pasien 

     Persiapan pre operasi untuk multifokal IOL maupun torik IOL secara umum sama. Pada 

kebanyakan studi mengenai torik IOL pasien yang dipilih adalah pasien dengan 
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astigmatisma setidaknya 1.00 hingga 1.50 D. Pasien dengan astigmatisma regular adalah 

pasien yang paling cocok untuk menjalani prosedur implatasi torik IOL, sedangkan pasien 

dengan astigmatisma ireguler adalah kontraindikasi. Untuk mendeteksi astigmatisma 

ireguler, dapat dilakukan pemeriksaan topografi kornea atau pemeriksaan Scheimpflug 

sebelum dilakukan tindakan operasi. Pemeriksaan Scheimpflug lebih disarankan karena 

pemeriksaan ini dapat mengevaluasi baik permukaan anterior maupun posterior kornea 

serta dapat mengukur tebal kornea. Meskipun torik IOL paling efektif dalam koreksi 

astigmatisma regular, torik IOL juga menunjukkan efektivitas pada pasien dengan 

astigmatisma ireguler termasuk keratokonus, pellucid marginal degeneration, dan mata 

dengan riwayat keratoplasti. Implantasi torik IOL sebaiknya dipertimbangkan dilakukan 

hanya pada pasien dengan astigmatisma ireguler ringan ke sedang yang dapat dikoreksi 

secara memuaskan dengan kacamata. Sedangkan pasien yang memerlukan lensa kontak 

rigid gas permeable untuk mengkoreksi astigmatisma irregular berat kurang disarankan. 
1,6,7 

     Kelainan okular lainnya dapat menjadi kontraindikasi relatif atau absolut dari implantasi 

torik IOL. Pasien dengan distrofi endotel Fuchs atau distrofi korena yang mungkin 

memerlukan keratoplasti di kemudian hari yang dapat mengubah astigmatisma kornea. 

Pasien-pasien ini bukan kandidat yang baik unutk dilakukan implantasi torik IOL. Pasien 

dengan kantung kapsular tidak stabil, misalnnya pasien dengan sindroma pseudoexfoliasi 

atau pasien dengan trauma pada zonula juga tidak cocok untuk implantasi torik IOL karena 

kelemahan zonula mempengaruhi stabilitas IOL dan dapt berakibat rotasi atau desentrasi 

dari torik IOL. 1,6,7 

    Seleksi pasien sangat penting dalam mencapai kesuksesan dengan torik IOL. Pasien yang 

ideal dimotivasi untuk bebas dari kacamata baik untuk penglihatan dekat maupun jauh, 

paham limitasi dari torik IOL dan memiliki ekspektasi yang realistis terhadap hasil dari 

prosedur pembedahan. Langkah berikutnya adalah mengeksklusi komordibitas okular yang 

dapat terjadi. Komorbiditas okular yang mempengaruhi kualitas visual adalah 

kontraindikasi baik relatif maupun absolut yaitu amblyopia, patologi kornea seperti 

keratokonus atau sikatrik kornea, makulopati, glaukoma, dan uveitis. 1,2,6,8 

 

IV. Kalkulasi IOL 

     Sebelum dilakukan implantasi IOL, pemeriksaan yang akurat dari astigmatisma kornea 

harus dilakukan untuk mencapai koreksi yang efektif. Terdapat banyak metode dalam 

menghitung astigmatisma kornea termasuk keratometri otomats, keratometri manua, 
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topografi kornea, dan pemeriksaan Scheimpflug. Hasil kalkulasi torik IOL menggunakan 

keratometri otomatis atau manual mengahsilkan nilai yang sebanding. 1,2,6,8,9 

     Salah satu aspek yang juga harus dipertimbangkan ketika melakukan kalkulasi torik IOL 

adalah perubahan yang disebabkan dari proses pembedahan sendiri. Besar dari 

astigmatisma yang disebabkan pembedahan atau Surgical Induced Astigmatism (SIA)  

harus digabungkan dalam kalkulasi kekuatan torik IOL untuk memilih torik IOL yang 

paing tepat. Meskipun demikian, besarnya astigmatisma yang disebabkan pembedahan 

sulit untuk diprediksi dan bergantung pada beberapa faktor. Lokasi insisi merupakan factor 

yang penitng karena insisi kornea dapat menyebabkan meridian yang diinsisi menjadi lebih 

datar dan meridian orthogonal menjadi lebih curam. Ukuran insisi juga berpengaruh 

dimana semakin kecil insisi menyebabkan astigmatisma yang juga lebih kecil. Faktor lain 

yang berpengaruh adalah besar astigmatisma sebelum operasi, penggunaan jahitan, dan 

usia pasien. Torik IOL yang biasa digunakan memerlukan insisi 1.8 mm sampai 3.4 mm. 
1,5,7 

     Kekuataan torik IOL dapat dihitung menggunakan skema kalkulasi atau metode  

perhitungan atau menggunakan program yang disediakan tiap pabrik. Besar silindris torik 

IOL dipilih berdasarkan besar astigmatisma kornea. Kekuatan silinder efektif dari IOL pada 

bidang kornea adalah fungsi dari posisi lensa yang efektif dan kekuatan spheroequivalent 

dari IOL. Kekuatan silinder dan bola IOL pertama-tama harus dikonversi menjadi 2 

kekuatan lensa utama, setelah itu kedua kekuatan lensa dihitung ke bidang kornea 

menggunakan rumus vertex standar. Perbedaan antara kedua kekuatan lensa pada bidang 

kornea harus digunakan untuk memilih daya silinder IOL yang paling tepat. Oleh karena 

itu, hubungan antara daya silinder pada bidang IOL dan pada bidang kornea bukan jumlah 

yang tetap, seperti yang saat ini digunakan oleh beberapa pabrikan dalam perhitungan IOL 

torik.1-5 

     Terdapat beberapa kalkulator yang disediakan dari produsen torik IOL itu sendiri seperti 

AMO, Rayner, dan Zeiss. Juga terdapat kalkulasi kekuatan IOL secara online melalui situs-

situs di internet. Kalkulasi IOL sendiri harus dilakukan dengan teliti untuk menghindari 

kesalah dan sebaiknya dilakukan beberapa kali. Formula yang digunakan untuk 

menghitung kekuatan IOL adalah formula SRK-T, Hoffer Q, dan Haigis. Formula SRK-T 

dapat digunakan di hampir seluruh kasus. Sedangkan Hoffer Q lebih disukai untuk kasus 

hiperopik dan Haigis untuk mata yang atipikal..1,5,7 
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Tabel 4.1 Modalitas untuk pemeriksaan keratotomy pre operasi 

Dikutip dari Kaur M, Shaikh F, Falera R, et al. 
 

V. Teknik Operasi 

     Perhitungan aksis yang tepat juga dibutuhkan untuk mencapai koreksi astigmatisma 

yang efektif. Sebelum operasi, penandaan harus dilakukan pada pasien dalam posisi tegak 

untuk memprediksi besar siklotorsi yang dapat terjadi pada posisi terlentang. Siklotorsi 

pada mata rata-rata berkisar anatara 2-4 derajat, namun dapat mencapai 15 derajat pada 

pasien tertentu. Kebanyakan dari penelitian mengenai torik IOL mendeskripsikan 3 

langkah prosedur penandaan untuk implantasi torik IOL. Langkah pertama adalah 

penandaan aksis horizontal dari mata pre operasi dengan posisi pasien duduk tegak untuk 

mengkoreksi siklotorsi. Langkah ini dapat dilakukan pada pasien yang duduk di hadapan 

slitlamp dengan arah cahaya slitlamp tegak lurus dengan aksis. Langkah kedua adalah 

penandaan limbus pada posisi horizontal dengan tinta steril atau jarum steril. Langkah 

terakhir adalah menggunakan tanda horizontal untuk memposisikan instrument dan 
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menandai aksis intra operasi. Terdapat juga penelitian lain yang menggunakan teknik 1 

langkah untuk menandai aksis secara langsung dengan slitlamp. 1,2,7 

     Teknik fakoemulsifikasi standar dapat dilakukan dengan insisi limbal sebesar 2.0-3.4 

mm bergantung pada model torik IOL yang diimplantasikan. Setelah fakoemulsifikasi 

selesai dan ophthalmic viscosurgical device (OVD) diinjeksi, torik IOL foldable diinsersi 

melalui insisi limbal. OVD kohesif lebih disarankan daripada OVD dispersif karena OVD 

kohersif lebih kecil kemungkinannya untuk melapisi permukaan IOL dan lebih mudah 

untuk dikeluarkan pada akhir prosedur. Tanda pada torik IOL mengdindikasikan meridian 

datar atau aksis silindris plus dan harus disejajarkan dengan aksis yang sudah ditandai pada 

kornea dan limbus. 1,2,4,7 

     Setelah tindakan pembedahan, pemeriksaan dilakukan seperti tindakan pembedahan 

katarak pada umumnya. Dilakukan pemeriksaan paska operasi 1 hari setelah, 1 minggu 

setelah, dan 1 bulan setelah tindakan. Medikamentosa yang diberikan juga sama dengan 

regimen paska operasi katarak tanpa komplikasi yaitu antibiotik topikal dan tetes mata 

steroid. Prognosis tindakan mplantasi torik IOL dapat dikatakan baik jika pemeriksaan 

sebelum tindakan operasi dilakukan dengan teliti. Waktu pembelajaran untuk teknik 

operasi dapat dikatakan minimal dengan hasil akhir yang dapat diprediksi. Torik IOL, 

secara eksklusif atau beriringan dengan keratotomi astigmatik dan lokasi sayatan yang 

strategis dapat menghasilkan hasil yang sangat memuaskan dalam tatalaksana astigmatisma 

dan dapat dipertimbangkan bagi pasien yang menginginkan penglihatan tanpa bantuan 

kacamata setelah operasi. 1,2,7,8 

 

VI. Komplikasi 

     Posisi IOL memiliki peranan penting keberhasilan prosedur ini. Dimana setiap derajat 

dari ketidaktepatan memberi kontribusi pada astigmatisma residual. Pada setiap satu derajat 

pergeseran dalam IOL torik, terjadi 3,3% perubahan dalam koreksi astigmatisma.Sehingga 

jika torik IOL bergeser 10 derajat, terdapat 33 % pengurangan dari koreksi astigmatisma. 

Ketidakselarasan lebih dari 10 derajat adalah suatu indikator untuk tindakan pembedahan 

reposisi. Ketidakselarasan ini dapat disebabkan oleh 2 faktor, penjajaran yang tidak akurat 

dari IOL selama operasi atau rotasi paska operasi. Rotasi dari torik IOL dinilai 

menggunakan slit lamp meskipun tidak sangat akurat. Rotasi juga dapat dinilai 

menggunakan fotografi digital. Trauma okular juga dapat menyebabkan rotasi dari torik 

IOL. Komplikasi lain yang dapat terjadi adalah PCO, edema sistoid macular, peripheral 

vitreous detachment, macular hole, dan retinal detachment. 1,7,10,11 
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     Dapat terjadi residu astigmatisma setelah tindakan pembedahan. Sebelum dilakukan 

tindakan kembali untuk melakukan koreksi, operator sebaiknya memahami alasan dari hal 

tersebut. Residu sendiri dapat terjadi karena pemeriksaan dan perhitungan sebelum operasi 

yang tidak tepat, penandaan pada kornea yang tidak tepat, posisi peletakan IOL yang tidak 

tepat. Residu juga dapat disebabkan oleh besar ukuran kekuatan IOL yang tidak tepat. 

Untuk mngatasi hal-hal tersebut dapat dilakukan tindakan lanjutan seperti memutar IOL 

kembali jika terjadi rotasi dari lensa saat dillakuakn pemeriksaan paska operasi. Jika 

operator memutuskan unutk melakukan tindakan pembedahan kembali, tindakan tersebut 

sebaiknya dilaksanakan satu atau dua minggu hingga satu bulan setelah tindakan 

pembedahan pertama. Pilihan lain dalam mengatasi residu adalah tindakan pembedahan 

laser atau LASIK atau PRK dimana tindakan laser dinilai memiliki keuntungan 

dibandingkan dengan tindakan pembedahan ulang karena lebih dapat diprediksi. Tindakan 

pembedahan lain yang dapat dijadikan solusi adalah limbal relaxing incision (LRI). Jika 

pasien tidak memilih untuk dilakukan tindakan kembali, maka dapat diberikan kacamata 

atau lensa kontak sebagai solusi meskipun tujuan awal dari tindakan pembedahan ini dapat 

dikatakan tidak terpenuhi. 1,7,10,11 

 

VII. Kesimpulan 

     IOL premium menjadi sebuah solusi akan semakin tingginya ekspektasi pasien terhadap 

hasil operasi yang tidak lagi membutuhkan alat bantu apapun dalam penglihatan jauh dan 

dekat. Torik IOL menjadi pilihan untuk mengatasi astigmatisma dimana astigmatisma 

sendiri dapat menyebabkan ketidak puasan pasien terhadap penglihatan yang dinilai belum 

jelas setelah operasi. Torik IOL sendiri diakatakan memberikan hasil yang baik naun 

memerlukan pemeriksaan operasi yang teliti agar menghasilkan hasil yang baik. Proses 

seleksi pasien juga memegan peranan penting dimana pada proses ini operator dapat 

memperkirakan hasil dan tindakan pembedahan tersebut. Pemeriksaan pre operasi juga 

menentukan hasil operasi agar diimplantasikan IOL dengan kekuatan dan posisi yang tepat 

sehingga hasil operasi memuaskan pasien dan tidak diperluka tindakan tambahan untuk 

memperbaiki hasil operasi. 
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