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Role of Temporary Keratoprosthesis in Combinations Corneal Graft 

Procedure With Vitreoretina Surgery 

 

Abstract 

Vitreoretina surgery requires good visualization through clear refraction media. 

Modern vitreoretina surgery requires a close globe environment and clear 

refraction media to get good retinal visualization. Penetrating keratoplasty (PKP) 

as an initial therapy can worsen the retinal prognosis due to the delay in 

vitreoretina surgery and can threaten the clearness of the transplanted corneas. 

Purpose: To briefly explain about the use of temporary keratoprostesis in a 

combination of corneal graft procedures with vitreoretina surgery. 

Case report: 48 years old men, came to the Cicendo Eye Hospital National Eye 

Center with chief complaint could not see in both eyes. Visual acuity of the left eye 

is light perception with poor projections. On anterior segment examination in the 

left eye, it was found that the cornea had keratopathy and there was 

neovascularization. Through examinations reveals corneal decompensation OS + 

Silicone Oil (SO) Filled Eye OS. 

Conclusion: Temporary keratoprostesis plays a role in assisting visualization of 

the posterior segment of the eyeball during surgery in patients with corneal 

problems. The selection of temporary keratoprostesis is based on the eye 

condition of each patient. 

 

I. Pendahuluan 

     Transplantasi kornea merupakan salah satu transplantasi organ solid yang 

paling sukses. Sebanyak 70.000 transplantasi kornea dilakukan setiap tahun di 

Amerika Serikat dan angka keberhasilannya dilaporkan diatas 80% pada 5 tahun 

pertama. Namun demikian, terdapat sebagian orang dengan kornea yang tetap 

keruh. Kornea buatan atau keratoprostesis merupakan salah satu solusi untuk 

meningkatkan fungsi visual pada pasien dengan kebutaan akibat kornea. 
1,2

  

   Bedah vitreoretina membutuhkan visualisasi yang baik melalui media refraksi 

yang jernih. Pasien-pasien dengan masalah kornea dan vitreoretina menjalani 

open-sky vitrektomi atau transplantasi kornea setelah dilakukan bedah 

vitreoretina. Bedah vitreoretina modern membutuhkan bola mata yang intak (close 

globe) dan media refraksi yang jernih untuk mendapatkan visualisasi retina yang 

baik.
3,4

 

     Modalitas terapi untuk mengatasi malasah ini adalah dengan penetrating 

keratoplasty (PKP) sebagai terapi awal. Operasi vitreoretina dapat dilakukan 

setelah penyembuhan pasca PKP. Hal ini dapat memperburuk prognosis pada
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 retina akibat keterlambatan dilakukan operasi vitreoretina. Operasi intraokular 

tersebut juga berdampak pada menurunnya kejernihan kornea transplan karena 

berkurangnya sel endotel dan endothelial rejection. Penggunaan keratoprostesis 

temporer (temporary keratoprosthesis / TKP) menjadi solusi untuk masalah-

masalah ini. Keratoprostesis temporer dapat menciptakan kondisi operasi yang 

sama dengan bedah vitreoretina standar seperti lapang pandang yang luas, 

stereopsis yang baik, dapat dilakukan teknik operasi bimanual, dan kondisi 

lingkungan operasi yang tertutup (close system surgical environment).
3,5

 Laporan 

kasus ini akan membahas mengenai penggunaan keratoprostesis temporer pada 

kombinasi prosedur cangkok kornea dengan bedah vitreoretina. 

 

II. Laporan Kasus 

     Seorang laki-laki, Tn. I, berusia 48 tahun datang ke Pusat Mata Nasional 

Rumah Sakit Mata Cicendo pada tanggal 1 Maret 2018 dengan keluhan kedua 

mata tidak bisa melihat. Pasien dirujuk oleh dokter spesialis mata di rumah sakit 

swasta di Bali dengan Pseudofakia OS (redetached retina) + Post trabekulektomi 

(30/01/2018) + Post vitrektomi + SB OS ± 3 tahun lalu. Pasien sebelumnya 

memiliki riwayat menggukan kacamata dengan minus tinggi pada kedua mata. 

Mata kanan pasien tidak bisa melihat sejak 10 tahun lalu. Pada 14 tahun lalu, di 

mata kanan tampak seperti kotoran hitam melayang-layang. Saat itu pasien 

menggunakan kacamata dengan minus 7. Pasien lalu berobat ke dokter spesialis 

mata setempat dan didiagnosis katarak. Pasien kemudian menjalani operasi 

katarak. Satu tahun setelahnya pandangan mata kanan dirasa semakin memburuk, 

dan dalam 3 tahun pandangan mata kanan menjadi gelap total. 

     Pandangan mata kiri dirasakan buram pada tahun 2015. Saat itu pasien 

menggunakan kacamata S-9.50 D. Pasien merasa dengan menggunakan kacamata 

atau tidak, pandangannya sama sama buram. Pasien kemudian berobat ke dokter 

spesialis mata dan didiagnosis saraf mata lepas. Pasien kemudian menjalani 

operasi pemasangan silikon pada mata kiri. Dua bulan kemudian dilakukan 

operasi pengambilan silikon. Setelah operasi penglihatan dirasa semakin 

membaik. Pada akhir 2017, pasien merasa pandangannya menjadi buram kembali. 
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Pasien lalu berobat kembali ke dokter mata dan didiagnosis glaukoma. Pasien 

menjalani operasi glaukoma pada awal Januari 2018. Pada bulan Maret 2018, 

saraf mata lepas kembali. Dokter mata setempat merujuk pasien ke Bandung. 

Pasien kembali menjalani operasi pemasangan silikon, dan pengambilan silikon 

dilakukan 6 bulan kemudian. Setelah operasi pengangkatan silikon, pandangan 

masih tetap buram. Dokter mata mengatakan bahwa retina mata kiri pasien masih 

tetap lepas. Dua bulan kemudian dilakukan pemasangan silikon yang ke tiga. 

Silikon tersebut dibuka pada dua bulan setelahnya. Dua bulan setelah operasi 

pengangkatan silikon, dilakukan pemasangan silikon yang ke empat kali dan 

terjadi perdarahan di dalam bola mata. Pasien kembali berobat ke Bandung pada 

bulan Januari 2019. Pada 1 Februari 2019 dilakukan operasi untuk membersikan 

perdarahan pada bola mata dan penggantian silikon.  

 

 

Gambar 1. USG mata kiri 

 

     Kerusakan pada kornea mata mulai terlihat sejak bulan Januari 2019. Dokter 

merencanakan untuk melakukan operasi transplantasi kornea jika kondisi retina 

stabil. Pasien kemudian berusaha mencari donor kornea. Pada bulan Mei 2019 

pasien mendapatkan donor kornea. Operasi cangkok kornea dan pengambilan 

silikon mata kiri dijadwalkan akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2019. 

Sebelumnya pasien telah diberi penjelasan bahwa kemungkinan penglihatan 

setelah operasi akan tetap sama atau meningkat tetapi tidak signifikan, mengingat 

kondisi retina yang sudah berulang kali lepas dan keadaan retina sulit dievaluasi 

karena adanya kekeruhan pada kornea. 
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     Pemeriksaan oftalmologis dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 

06.30 WIB, sebelum pasien operasi. Visus mata kanan adalah No Light 

Perception (NLP) dan visus mata kiri adalah Light Perception (LP) dengan 

proyeksi buruk ke segala arah. Tekanan intraokular mata kanan diukur dengan 

NCT dan didapatkan hasil 10. Tekanan intraokular mata kiri diukur dengan 

palpasi dan didapatkan hasil N -. Pemeriksaan anterior pada mata kanan 

didapatkan hasil palpebral superior dan inferior tenang, konjungtiva bulbar 

tenang, kornea jernih, camera oculi anterior (COA) Van Herick grade III dan flare 

cell negatif. Pupil bulat, tidak ada sinekia. Terpasang IOL yang mengalami 

subluksasi. Pada pemeriksaan anterior pada mata kiri didapatkan hasil palpebral 

superior dan inferior tenang, konjungtiva bulbar tenang, kornea mengalami 

keratopati dan terdapat neovaskularisasi. COA, pupil, iris dan lensa sulit dinilai. 

Pemeriksaan USG mata kiri didapatkan hasil Silicone Oil filled eye OS. Pasien 

didiagnosis dengan Dekompensasi kornea OS + Silicone Oil (SO) Filled Eye OS. 

 

  
Gambar 2. Mata kanan dan kiri sebelum operasi 

 

     Tanggal 28 Agustus 2019 pukul 14.00 WIB dilakukan operasi Penetrating 

Keratoplasty (PK) Optik dan Evakuasi SO pada mata kiri. Operasi dilakukan 

dengan menggunakan keratoprostesis temporer untuk membantu visualisasi retina. 

Tahapan operasi dimulai dengan melakukan peritomi 360
o
, lalu dilakukan 

trepanasi kornea. Kornea resipien kemudian digunting dengan gunting kornea 

hingga semua bagian kornea yang telah ditrepanasi terangkat. Keratoprostesis 

temporer kemudian ditempatkan pada permukaan bola mata dan difiksasi dengan 

cara dijahitkan pada sklera di enam lubang yang tersedia menggunakan benang 

Vicryl 8.0. Setelah keratoprostesis terfiksasi, operasi vitreoretina dimulai. 
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Keratoprostesis temporer dilepaskan dari permukaan bola mata setelah operasi 

vitreoretina selesai, dan digantikan dengan kornea donor. Saat operasi terlihat 

kondisi papil dalam keadaan atropi.   

 

  

   
Gambar 3. Tahapan prosedur operasi 

 

     Pemeriksaan oftalmologis dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2019 pukul 

06.00 WIB. Visus mata kiri LP dengan proyeksi baik ke segala arah. Tekanan 

intraokular mata kiri diukur dengan palpasi dan didapatkan hasil N -.  

Pemeriksaan anterior pada mata kanan didapatkan hasil palpebral superior dan 

inferior mengalami blefarospasme, pada konjungtiva bulbar terdapat injeksi siliar 

dan perdarahan subkonjungtiva, graft dan jahitan pada kornea intak, pupil, iris dan 

lensa sulit dinilai. Pasien didiagnosis dengan Post PK Optik OS + Evakuasi SO 

OS. 

 

III. Diskusi 

     Dekompensasi kornea tejadi karena berkurangnya jumlah dan fungsi sel 

endotel kornea yang dapat diakibatkan oleh trauma operasi, inflamasi dan 

penyakit herediter. Adanya material tambahan seperti cairan, jaringan parut, 

debris inflamasi, dan hasil metabolisme pada salah satu atau beberapa lapisan 

kornea mengakibatkan hilangnya kejernihan kornea. Dekompensasi kornea 

mengakibatkan overhidrasi kornea yang disebut dengan edema kornea. Edema 

kornea yang semakin parah dapat menyebabkan lipatan pada membran descement 

A B C 

E D F 
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dan peningkatan ketebalan stroma, sehingga menimbulkan keluhan silau dan 

pandangan buram. Edema kornea yang berkelanjutan akan menjadi predisposisi 

terhadap terjadinya komplikasi seperti neovaskularisasi kornea, infeksi dan 

jaringan parut pada kornea. 
6-8

 

 

 
Gambar 4. Mata kiri pada hari pertama setelah operasi 

 

     Salah satu penyebab kekeruhan kornea pasca operasi vitreoretina adalah 

toksisitas dari minyak silikon. Penelitian Issa et al menyebutkan bahwa pada 9,9% 

pasien yang menjalani pengangkatan minyak silikon mengalami dekompensasi 

kornea. Hal yang sama juga disampaikan oleh Khalid et al pada penelitiannya, 

yaitu 6,7% pasien yang menjalani pengangkatan minyak silikon mengalami 

dekompensasi kornea. Penelitian yang dilakukan oleh Shaheer et al 

menyimpulkan bahwa operasi vitreoretina dengan tamponade minyak silikon 

memberikan efek pada endothelium kornea tanpa dipengaruhi oleh keadaan lensa 

phakic atau pseudophakic. 
9-11

 

     Keratoplasti adalah standar terapi pada pasien dengan dekompensasi kornea 

karena menghasilkan perbaikan visus dan menghilangkan gejala. Teknik 

keratoplasti yang standar digunakan untuk menggantikan kornea dengan kondisi 

endotel yang tidak baik adalah  penetrating keratoplasty (PK). PK adalah metode 

operasi penggantian kornea ketebalan penuh dengan kornea donor. Sebagian 

pasien memiliki prognosis transplantasi kornea yang buruk karena memiliki 

riwayat beberapa kali mengalami graft failure atau masalah pada permukaan bola 

mata seperti pada pasien dengan Steven Johnson Syndrome. Pasien seperti ini 

merupakan kandidat yang baik untuk diberikan keratoprostesis. 
7,12,13
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     Implantasi keratoprostesis merupakan prosedur yang melibatkan pengangkatan 

kornea dengan seluruh ketebalannya dan digantikan dengan kornea artifisial. 

Terdapat dua jenis keratoprostesis, yaitu keratoprostesis permanen dan temporer. 

Keratoprostesis permanen merupakan alat yang ditanam pada mata, mirip dengan 

donor kornea yang digunakan untuk PK. Keratoprostesis temporer digunakan 

untuk membantu visualisasi segmen posterior bola mata pada pasien dengan 

masalah kornea. Keratoprostesis temporer digunakan saat operasi dan akan 

dilepaskan saat operasi selesai.
13

 

     Pasien dengan kekeruhan kornea dan retinal detach merupakan pilihan yang 

baik untuk keratoprostesis temporer karena bedah vitreoretina yang akan 

dilakukan pada pasien membutuhkan media refaksi yang jernih untuk 

mendapatkan visualisasi retina dengan baik. Hal ini juga memungkinkan 

dilakukan intervensi bedah sebelum dilakukan keratoplasti, sehingga menurunkan 

kemungkinan trauma terhadap kornea donor dan meningkatkan kemungkinan 

keberhasilan keratoplasti. 
14,15

  

     Penggunaan keratoprostesis temporer pertama kali dijelaskan oleh Landers et 

al pada tahun 1981. Keratoprostesis temporer pertama dibuat dengan bahan dasar 

polymethyl methacrylate (PMMA), berbentuk silinder optik bikonkaf dengan 

panjang 5 mm dan diameter 7.2 mm. Pada tahun 1987, Eckardt memperkenalkan 

modifikasi keratoprostesis temporer yang berbahan dasar silikon. Keratoprostesis 

temporer jenis ini berbentuk silinder dengah panjang 2,8 mm, diameter luar 10 

mm dan diameter dalam 7 mm. Keratoprostesis temporer Eckart memiliki 

beberapa kekurangan yaitu tidak memiliki lubang jahit, menjadi keruh setelah 

digunakan berulang dan silikon mengalami kerusakan setelah dilakukan 

penjahitan. Keratoprostesis temporer Eckart juga menyediakan lapang pandang 

yang terbatas untuk visualisasi retina perifer. 
4,16

 

     Modifikasi generasi ketiga dari keratoprostesis temporer adalah Landers wide-

field temporary keratoprosthesis (Landers wide-field TKP) yang berbahan dasar 

PMMA. Keratoprostesis ini memiliki permukaan kornea yang berbentuk seperti 

jamur dengan batang silinder yang menonjol ke arah kamera okuli anterior. 

Diameter permukaan kornea adalah 15,5 mm dengan 6 lubang jahit di 
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sekelilingnya. Batang silinder memiliki panjang 1 mm dengan diameter yang 

bervariasi yaitu 6,2 mm, 7,2 mm atau 8,2 mm. Landers wide-field TKP bersifat 

lebih tahan lama, dapat digunakan berulang dan dapat dijahit dengan baik pada 

bola mata. Permukaan anteriornya yang konveks memfasilitasi visualisasi yang 

baik ke bagian posterior dan retina perifer.
4,16

 

 

 
Gambar 5. Keratoprostesis Landers generasi pertama (kiri), Landers wide-field TKP 

          (tengah) dan Keratoprostesis Temporer Eckart (kanan). 

          Dikutip dari : Nowomiejska K.
16

 

 

     Modifikasi terbaru dari keratoprostesis temporer adalah trunkless landers wide-

field TKP (T-TKP). Keratoprostesis temporer jenis ini terbuat dari PMMA dan 

memiliki enam lubang jahitan pada sekelilingnya. T-TKP memiliki diameter 12 

mm dan kurvatura anterior 15,5 mm. T-TKP tidak memiliki batang silinder yang 

menonjol ke arah kornea. Penelitian yang dilakukan oleh Watson JS tahun 2011 

menyebutkan bahwa T-TKP dapat mempertahankan kondisi bola mata kedap air 

pada tekanan intraokular hingga 100 mmHg sebelum dan setelah vitrektomi 

dilakukan. 
16,17

 

 

 

Gambar 6. Trunkless landers wide-field TKP (A dan C) dan Landers wide-field TKP (B  

        dan D)  

        Dikutip dari : Watson JS.
17
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     Jenis lain dari keratoprostesis temporer adalah Keratoprostesis Aachen dan 

Keratoprostesis Cobo. Keratoprostesis Aachen terbuat dari silikon dengan lebar 

7,0 mm dan panjang optik sentral 0,5 mm. Keratoprostesis Aachen sebenarnya 

didesign untuk keratoprostesis permanen, tetapi dapat digunakan sebagai 

keratoprostesis temporer. Bentuknya mirip dengan keraprostesis Eckardt dan 

Landers wide-field TKP, yaitu memiliki bagian batas atas yang lebar. Materialnya 

tahan terhadap jahitan. Silinder optik yang pendek memungkinkan Keratoprostesis 

Aachen digunakan pada pasien dengan phakic eyes dan pseudophakia.
15

 

 

 

Gambar 7. Keratoprostesis Aachen 

              Dikutip dari : Kompa S.
18

 

 

     Keratoprostesis Cobo terbuat dari kuarsa dan berbentuk seperti kerucut 

terbalik. Diameter bagian bawah adalah 6,5 mm dan melebar pada bagian atas 

menjadi 8,5 mm. Keratoprostesis Cobo memiliki infusion handle berukuran 40 

mm untuk menginjeksikan cairan atau air yang digunakan sebagai tampon pada 

perdarahan koroid. Keratoprostesis jenis ini biasa digunakan untuk kebutuhan 

darurat pada saat melakukan prosedur operasi open sky, seperti ketika akan terjadi 

ekspulsi pada isi bola mata. Kurvatura keratoprostesis cobo bersifat plano, 

sehingga memungkinkan visualisasi segmen anterior dengan baik.
15

 

    Perbedaan utama dari setiap generasi keratoprostesis temporer adalah bahan 

dasar (PMMA atau silikon) dan dimensi silinder dan permukaan kornea sehingga 

menghasilkan visualisasi retina yang lebih baik. Jenis keratoprostesis yang 

digunakan pada pasien adalah Landers wide-field TKP.
4,15,16

 Pemilihan jenis 

keratoprostesis temporer pada pasien dilakukan berdasarkan keterbatasan 

ketersediaan alat di Rumah Sakit Mata Cicendo maupun di Indonesia. Prognosis 
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fungsi penglihatan pada pasien adalah ad malam karena pada saat operasi terlihat  

papil telah mengalami atrofi.  

 

      
Gambar 8. Keratoprostesis Cobo 

         Dikutip dari : Tu EY.
15

 

 

IV. Simpulan 

      Penggunaan keratoprostesis menjadi solusi pada pasien dengan masalah 

kornea dan vitreoretina. Keratoprostesis temporer berperan dalam membantu 

visualisasi segmen posterior bola mata saat operasi  pada pasien dengan masalah 

kornea. Terdapat berbagai tipe dari keratoprostesis temporer yang dibedakan 

berdasarkan bentuk dan bahan dasar pembuatnya. Pemilihan keratoprostesis 

temporer dilakukan berdasarkan kondisi klinis mata pasien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

1. Yanoff M, Duker JS. Ophthalmology. Edisi ke-5.Elsevier; 2019. 

2. Mannis MJ, Holland EJ. Cornea. Edisi ke-4.Elsevier; 2017. 

3. Alvarez MB, et al. Comparative study of penetrating keratoplasty and 

vitreoretinal surgery with Eckardt temporary keratoprosthesis in ocular 

trauma versus non-trauma patients. Graefe's Archive for Clinical and 

Experimental Ophthalmology. 2019. 

4. Kapran Z, et al. Wide-Field Landers Keratoprothesis in Various Combined 

Corneal and Vitreoretinal Problems: Twelve-Month Results. Ophthalmic 

Surgery, Lasers & Imaging Retina 2017;48(3):237-41. 

5. Fallah MR, et al. Indications for Temporary Keratoprosthesis, Anatomical 

and Visual Outcomes Iranian Journal of Ophthalmology 2012;24(3):39-44. 

6. Cantor LB, Rapuano CJ, Cioffi GA. Fundamentals and Principles of 

Ophthalmology. San Francisco: American Academy of Ophthalmology; 

2016. 

7. Feizi S. Corneal endothelial cell dycfunction : Etiologies and management. 

Therapeutic Advances in Ophthalmology. 2018:1-19. 

8. Feder RS, McLeod SD, Akpek EK. Corneal Edema and Opasification 

Preferred Practice Pattern American Academy of Ophthalmology. 2013. 

9. Issa R, Xia T, Zarbin MA, Bhagat N. Silicone oil removal: post-operative 

complications. Eye. 2019 2019/08/12. 

10. Khalid MK, Ahmed N, Nadeem Y, Qureshi N. Ocular Complication of 

Silicone Oil. Pakistan Armed Forces Medical Journal. 2016;66(3):302-5. 

11. Shaheer M, et al. Corneal endothelial cell loss after vitrectomy with 

silicone oil tamponade in phakic versus pseudophakic patient with 

rhegmatogenous retinal detachment. Pakistan Journal of Ophthalmology. 

2017;33(3):137-41. 

12. Cantor LB, Rapuano CJ, Cioffi GA. External disease and Cornea. San 

Francisco: American Academy of Ophthalmology; 2016. 

13. Lekhanont K, Panday V, Akpek EK. Permanent Keratoprosthesis.  

Corneal surgery: theory, technique and tissue Edisi. China: Elsevier; 2009. 

14. Donaghy CL, Vislisel JM, Greiner MA. Introduction to Corneal 

Transplantation. Ophthalmology and Visual Sciences; 2015.  

15. Tu EY, Sugar J. Temporary Keratoprosthesis.  Corneal surgery : theory, 

technique and tissue Edisi. China: ELsevier; 2009. 

16. Nowomiejska K, et al. Wide-Field Landers Temporary Keratoprosthesis 

inSevere Ocular Trauma: Functional and Anatomical Results after One 

Year. Hindawi Publishing Corporation Journal of Ophthalmology. 2015. 

17. Watson JS, Tran T-TT, Landers MB. The landers turnkless temporary 

keratoprosthesis. Archives of Ophthalmology. 2011;129(8):1067-9. 

18. Kompa S, Redbrake C, Lengefeld S, Brenman K, Schrage N. The type II 

Aachen-Keratoprosthesis in humans: Case report of the first prolonged 

application. The International Journal of Artificial Organs. 

2001;22(2):110-4. 

 


