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I. Pendahuluan 

     Lensa intraokular (IOL) merupakan salah satu penemuan terbesar dari bidang 

oftalmologi, dimana alat ini telah memberikan rehabilitasi visual bagi jutaan 

manusia. Sebelum ditemukannya IOL, rehabilitasi pasien pasca operasi katarak 

dilakukan dengan pemasangan kacamata positif tebal maupun lensa kontak. 

Penggunaan kacamata tebal seringkali timbul keluhan-keluhan dari pasien seperti 

bayangan yang dilihat lebih besar dan tinggi, penafsiran jarak atau kedalaman yang 

keliru, lapangan pandang terbatas dan tidak ada kemungkinan menggunakan lensa 

binokuler bila mata lainnya fakik. Lensa kontak dapat mengurangi gejala-gejala 

yang ditimbulkan akibat pemakaian kacamata positif, namun bagi pasien yang 

bekerja di lingkungan yang berdebu hal ini menyulitkan, selain itu dekompensasi 

endotel kornea maupun ulkus kornea dapat terjadi akibat pemakaian lensa kontak 

tersebut.1-4 

     Sampai saat ini, perkembangan operasi katarak dan lensa intraokular terus 

mengalami perubahan demi tercapainya tujuan yang ideal. Perkembangan operasi 

katarak dengan lensa intraokular (IOL) kini tidak hanya bertujuan untuk 

mengembalikan tajam penglihatan saja, tetapi juga mencapai kondisi fungsi 

penglihatan optimal. Untuk mencapai fungsi penglihatan optimal diperlukan 

prosedur operasi yang aman, mempunyai efektifitas dan prediktabilitas yang tinggi, 

hasilnya stabil untuk jangka panjang, serta memberikan kepuasan bagi penderita. 

Sari kepustakaan ini akan membahas mengenai perkembangan IOL berdasarkan 

material dan desain. 1-4 

 

II. Sejarah Lensa Intraokuler 

     Sejarah IOL berawal pada tahun 1940-an, Sir Harold Ridley menemukan bahwa 

pecahan kanopi kokpit yang berbahan akrilik bertahan pada mata seorang pilot 

Inggris yang buta karena pesawatnya jatuh saat Perang Dunia II. Ridley kemudian 

mengembangkan dan menanamkan lensa buatan pertama kali pada November 

1949, dan melaporkan 27 kasus pertama pada tahun 1952, yang merupakan implant 

pada manusia yang pertama kali dilakukan pada bidang kedokteran.1-3 
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    Pada saat IOL pertama kali ditemukan, prosedur operasi masih terbatas pada 

teknik ekstraksi katarak intrakapsular (ICCE) melepas lensa dan kapsul, tanpa 

meninggalkan kapsul untuk mendukung IOL. Komplikasi yang dilaporkan saat itu 

termasuk dekompensasi kornea, ablasio retina, dan edema makula sistoid (CME). 

Kemudian, perkembangan IOL berlanjut pada penemuan klip iris dan lensa ruang 

anterior yang kaku, yang ditunjukan pada gambar 2.2, dengan hasil menunjukan 

adanya peningkatan komplikasi tambahan termasuk sindrom uveitis-glaukoma- 

hyphema (UGH). Meskipun secara anatomi dapat dikatakan berhasil, namun angka 

keratopati bulosa cukup signifikan karena prosedur masih bersifat kasar. 1-3 

 
Gambar 2.1 Lensa Intraokular Ridley 

             Sumber : Dewey (2015) 

 

    Adanya perubahan teknik operasi menjadi ekstraksi katarak ekstrakapsular 

(ECCE) dengan kapsul yang dibiarkan utuh, membuat ditemukannya platform yang 

lebih stabil untuk penempatan IOL sehingga kontak IOL dengan uveal berkurang. 

Desain IOL berkembang secara signifikan dengan inovasi C-loop haptic yang 

ditemukan oleh Dr. Robert M. Sinskey pada tahun 1981 dan  lensa J-loop Shearing 

yang ditemukan oleh Stephen P. Shearing pada tahun 1977, seperti yang ada pada 

gambar 2.3. Teknik sterilisasi juga kemudian berkembang karena penggunaan ion 

amonium kuaterner, radiasi ultraviolet, dan natrium hidroksida ternyata 

bermasalah, sehingga sindrom UGH dan tingkat dekompensasi kornea juga 

dilaporkan menurun. 1-3 
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     Disaat Dr. Richard Kratz dan Dr. Chaerles Kelman kemudian mengembangkan 

sistem fakoemulsifikasi pada operasi katarak pada tahun 1970, penemuan IOL yang 

dapat dilipat ditemukan oleh Dr. Edward Epstein di Afrika Selatan pada 1960-an 

dan 1970-an dan oleh Dr. Thomas Mazzocco di Amerika Serikat pada tahun 1984. 

Penemuan ini sangat berpengaruh pada teknik bedah dengan membantu 

meningkatkan peningkatan operasi sayatan kecil di akhir 1980-an. IOL yang dapat 

dilipat dapat dimasukkan melalui sayatan yang lebih kecil, menyebabkan tingkat 

astigmatisme pasca operasi yang lebih rendah dan mengurangi komplikasi terkait 

luka post operasi. 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Lensa Leiske semi-flexible anterior chamber dengan iris clip 

      Sumber : Dewey (2015) 

  

 

Gambar 2.3 (a) Kratz Model 7251 (b) Style 500 J‑loop  

             Sumber : Dewey (2015) 

 

     Howard Gimbel dan Thomas Neuhann mengembangkan teknik continuous tear 

capsulotomy pada tahun 1990-an, yang kemudian membuat perubahan besar dalam 

meningkatkan fiksasi kapsular pada IOL. Teknik continuous tear capsulotomy 
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mendorong implantasi IOL dalam kantong yang lebih stabil yang memungkinkan 

peningkatan stabilitas IOL dan meningkatkan konsentrasi IOL. Dengan teknik 

capsulorrhexis yang dapat mempertahankan bentuk anatomis ini, hasil operasi 

secara umum meningkat dan evolusi IOL selanjutnya dapat terus berkembang. 1-3 

 

III. Spesifikasi Lensa Intraokular 

3.1 Material Lensa Intraokular 

     Material yang digunakan untuk lensa intraokular harus bersifat biokompatibel, 

tembus pandang secara optik, ringan, tahan lama, dapat dibentuk, dapat disterilkan, 

tidak menimbulkan bekas lipatan, tahan terhadap tekanan saat implantasi, mampu 

tahan terhadap laser kapsulotomi Nd: YAG, dan bersifat inert dalam bola mata. 

Bahan yang paling umum digunakan saat ini adalah silikon dan akrilik, karena 

kedua bahan tersebut dapat ditanam melalui sayatan kecil. Polymethyl methacrylate 

(PMMA), yang lebih jarang digunakan, merupakan material kaku yang cocok untuk 

desain 1-piece atau 3-piece IOL atau untuk bahan haptic. 1-4 

 

Tabel 3.1 Indeks Refraktif Lensa Intraokular 

Lensa Pabrikan Sifat Indeks 

Refraktif 

Tecnis acrylic Abbott Medical Optics Akrilik hidrofobik 1.47 

PMMA Beberapa pabrikan Akrilik hidrofobik 1.49 

enVista Bausch + Lomb Akrilik hidrofobik 1.54 

AcrySof Alcon Akrilik hidrofobik 1.55 

iSymm AF-1 Hoya Surgical Optics Akrilik hidrofobik 1.55 

Softec HD Lenstec Akrilik hidrofilik 1.43 

ACR6D Corneal Laboratories Akrilik hidrofilik 1.44 

Collamer Staar Akrilik hidrofilik 1.45 

Hydroview Bausch + Lomb Akrilik hidrofilik 1.47 

Akreos AO Bausch + Lomb Akrilik hidrofilik 1.60 

Advanced Optics Bausch + Lomb Silikon 1.41 

Staar Elastic Lens Staar Surgical Silikon 1.41 

Staar Elastimide Lens Staar Surgical Silikon 1.41 

Tecnis silicone Abbott Medical Optics Silikon 1.46 

Sumber : Dewey (2015) 

 

     Material IOL yang saat ini digunakan secara umum dapat dibagi menjadi dua 

kategori, yaitu hidrofobik (hidrofobik akrilik, silikon, dan PMMA) dan hidrofilik. 

Bahan hidrofobik mengandung kurang dari 2% air, dibandingkan dengan bahan 
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hidrofilik yang mengandung 18% - 38% air. Indeks refraktif masing-masing 

material dipaparkan pada tabel 1. 1-4 

     Fleksibilitas bahan optik ditentukan oleh kekuatan rantai backbone polimer. 

Bahan PMMA adalah satu-satunya bahan optik yang tidak dapat dilipat yang masih 

digunakan hingga saat ini yang merupakan homopolimer dari methylmethacrylate. 

Sedangkan akrilik hidrofobik memiliki sifat yang lengket pada permukaan, yang 

membantu lensa menempel pada kantung lensa pada saat implantasi. Sifat akrilik 

hidrofobik yang juga dapat menempel pada instrumen atau menempel pada posisi 

terlipat untuk periode waktu yang lama selama implantasi, maka dibutuhkan 

inserter khusus untuk mengatasi kesulitan ini. Bahan silikon mengandung rantai 

backbone polisiloksana, gugus metil atau fenil alkil dan cross-linker. Silikon 

memiliki sifat mudah dilipat dan membuka dengan cepat yang berbeda dengan 

bahan akrilik yang memiliki resistensi lebih besar dan membuka perlahan. Akrilik 

hidrofilik tersusun dari polyHEMA dan memiliki kadar air 38%. Bahan ini lebih 

mudah rusak dan keruh (kalsifikasi). IOL akrilik hidrofilik umumnya lebih murah 

untuk diproduksi. 1-4  

 

3.2 Biokompabilitas Lensa Intraokular 

     Toleransi mata terhadap IOL digambarkan melalui interaksi polimer dengan 

jaringan sekitar dan dampak mekanis IOL terhadap mata, atau secara umum dikenal 

dengan biokompabilitas. Umumnya efek biokompabilitas yang dapat diamati 

adalah efek makroskopis lensa pada jaringan mata, seperti fibrosis kapsul anterior 

dan reaksi seluler di ruang anterior. Kondisi klinis yang ditemukan merupakan hasil 

kumulatif dari interaksi IOL dengan sel epitel lensa dan sistem kekebalan tubuh.1-5 

     Biokompatibilitas terbagi dalam dua kategori besar, yaitu uveal dan kapsuler. 

Uveal biokompabilitas mengacu pada reaksi iris, badan siliaris, dan koroid anterior 

terhadap IOL. Kondisi ini dapat diukur secara kasar melalui pengendapan sel pada 

permukaan optik. Iritasi pasca bedah yang ditemukan pada uvea anterior 

menyebabkan peradangan pada sawar darah dan humor akuos, sehingga terjadi 

migrasi monosit dan makrofag melalui pembuluh darah uveal dan terjadi deposisi 

sel. Faktor-faktor seperti polimerisasi yang tidak lengkap dari bahan optik primer 
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selama pembuatan atau kontaminasi ekstrinsik dari optik dapat menyebabkan reaksi 

yang berpotensi toksik. Faktor lain seperti penempatan IOL yang tidak berada 

dalam kapsul dapat menimbulkan kontak gesekan IOL dengan iris atau badan 

siliaris, terutama pada IOL square-edge single-piece berbahan akrilik. Dilaporkan 

pada studi 5 tahun yang melibatkan pasien uveitik, IOL akrilik hidrofilik cenderung 

lebih kompatibel dengan uveal dibandingkan dengan IOL hidrofobik akrilik atau 

silikon. Biokompatibilitas kapsul merupakan interaksi bahan lensa dengan kapsul 

lensa. Bahan tertentu memiliki sifat yang dapat mempertahankan LEC yang 

menekan fibrosis kapsul namun meningkatkan proliferasi sel, atau memiliki sifat 

menginduksi metaplasia fibrosa pada bahan yang tidak dapat mempertahankan 

LEC. Untuk mencapai fungsi optik yang optimal, dibutuhkan keseimbangan 

aktivitas LEC antara fibrosis dan proliferasi sehingga kapsul posterior tetap jelas. 

Dibandingkan dengan IOL hidrofobik dan silikon, bahan akrilik hidrofilik memiliki 

kecenderungan meningkatkan pertumbuhan sel epitel lensa ke permukaan IOL, 

kekeruhan posterior kapsul (PCO), dan kontraksi kapsul.1-5 

     Secara umum, IOL silikon dikenal memiliki tingkat fibrosis yang lebih besar 

daripada bahan hidrofilik atau hidrofobik. Kontraksi kapsul membuat risiko 

desentralisasi IOL dan pergeseran aksial sehingga perlu dipertimbangkan pada 

pasien dengan gangguan zonular. Bahkan jika kontraksi pembukaan kapsul anterior 

tidak mengganggu ketajaman visual, kondisi ini dapat membatasi pemeriksaan 

retina perifer dan meningkatkan kesulitan saat dilakukan fotokoagulasi laser karena 

ukuran pupil yang kecil. 1-5 

     Desain IOL secara signifikan berpengarug respons LEC bahkan pada material 

yang sama. Hasil penelitian melaporkan bahwa IOL akrilik hidrofobik sharp-edged 

menghambat migrasi LEC. Studi yang membandingkan IOL round-edge dan IOL 

sharp-edged menunjukkan IOL sharp-edged memiliki kemampuan mengurangi 

PCO, meningkatkan stabilitas rotasi, dan mengurangi kontraksi kapsul anterior. 

Penelitian terakhir menunjukan IOL silikon bundar khusus (SI ‑ 40 NB, Abbott 

Medical Optic [AMO], Santa Ana, CA) telah terbukti mengurangi PCO lebih efektif 

daripada IOL akrilik hidrofobik tajam (MA60BM, Alcon, Fort Worth, TX) pada 10 

tahun setelah implantasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa untuk jangka panjang, 
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penggunaan bahan IOL lebih banyak berperan untuk menekan PCO melalui 

mediasi aktivitas LEC dibandingkan desain IOL sendiri. 1-5 

 

IV. Desain IOL 

4.1 Single-Piece vs 3-Piece 

     Berdasarkan desain IOL secara umum dibagi menjadi dua varietas desain utama, 

single-piece dan 3-piece. Single-piece IOL memiliki haptics yang melekat secara 

intrinsik pada optic, sedangkan IOL 3-piece memiliki optik yang diproduksi secara 

terpisah dari haptics dengan haptics kemudian ditanamkan ke dalam bahan optik. 

Haptics berperan dalam memposisikan IOL setelah implantasi. Haptic dapat meluas 

dari optik pada berbagai sudut, biasanya dengan angulasi antara 0°-10 °.2,5 

     IOL single-piece pertama diproduksi adalah lensa silicon plat-haptic yang 

diproduksi oleh Staar Surgical (Monrovia, CA). Lensa ini memiliki panjang yang 

relatif pendek, dengan diameter 10,8-11,2 mm. Lensa ini dirancang hanya untuk 

penempatan di dalam kantung lensa. IOL single-piece yang lebih baru dibuat dari 

bahan akrilik hidrofobik atau hidrofilik. Mengingat sifat bahan akrilik yang relatif 

halus, haptics umumnya tebal dan menunjukkan stabilitas rotasi yang sangat baik. 

Semua IOL single-piece yang dapat dilipat saat ini memiliki square posterior edges 

yang juga berkontribusi secara substansial untuk berkurangnya rotasi pasca 

operasi.2,5 

     IOL 3-piece memiliki haptics dari bahan yang lebih kaku, seperti PMMA atau 

poliamida. Haptics ini memiliki kekuatan kompresi luar yang lebih besar 

dibandingkan dengan IOL yang dapat dilipat. Haptics jauh lebih tipis dan jauh lebih 

baik ditoleransi dalam sulkus. Haptics pada IOL ini lebih mudah untuk mengalami 

kerusakan saat pemasangan IOL, dan beberapa penelitian terbaru mengasosiasikan 

3-piece IOLs dengan derajat kemiringan yang lebih besar. 2,5 

     Panjang IOL dari haptic ke haptic umumnya 13 mm untuk single-piece IOLs, 

namun lebih pendek pada IOL 3-piece. Pada kasus di mana 3-piece IOL 

ditempatkan di sulkus karena gangguan kapsul lensa, tanpa penangkapan optik 

melalui capsulorhexis, secara umum panjang haptik minimum untuk mencapai 

fiksasi sulkus yang stabil adalah 13 mm. Meskipun umumnya diameter sulkus akan 
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berkorelasi dengan diameter white-to-white kornea, hal ini tidak selalu terjadi dan 

IOL yang lebih panjang diperlukan. Di Amerika Serikat, hanya IOL rounded-edge, 

silicone Staar AQ yang memiliki panjang haptic lebih besar dari 13 mm. Dua situasi 

klinis yang muncul secara spesifik sebagai komplikasi dari penempatan IOL adalah 

phimosis kapsul dan dislokasi IOL di dalam kantong. Kondisi ini sering terjadi pada  

mata yang sama, dan banyak pasien menunjukkan pseudoexfoliasi. Kondisi ini 

bahkan dapat terjadi dengan pemasangan cincin capsular-tension, dan aspek bahan 

IOL dan desain haptic untuk mengurangi masalah ini terus menjadi bidang 

penelitian. Secara umum, jika seorang pasien dianggap beresiko untuk mengalami 

fimosis kapsul atau dislokasi kantong IOL, penggunaan lensa silikon harus 

dihindari. Pertimbangan pemasangan 3-piece dengan haptics dalam sulkus dan 

optik yang ditangkap dalam capsulorhexis. Sharp-edged IOL one piece dapat 

menyebabkan peradangan pada uvea dengan dispersi pigmen, uveitis, hifema , dan 

glaukoma. Satu-satunya IOL tunggal yang dirancang untuk penempatan sulkus 

adalah Sulcoflex, yang diproduksi oleh Rayner (East Sussex, UK).2,5 

 

4.2 Desain Lensa Multifokal 

     Lensa intraokular monofokal mengoreksi penglihatan pada satu posisi focus 

baik dekat, menengah, atau jauh. Lensa intraokular bifocal dan multifokal 

mengarahkan cahaya pada dua atau lebih titik fokus. Tiga contoh desain multifokal 

adalah optik difraktif, seperti yang dicontohkan oleh IOL multifokal Tecnis; optic 

refraktif, seperti pada lensa multifokal ReZoom (Abbott Medical Optics) dan 

kombinasi apodized diffractive optic, seperti yang terlihat dengan AcrySof 

ReSTOR multifokal IOL yang ditunjukan pada gambar 4.1. Teknologi yang 

digunakan pada masing-masing desain lensa ini memiliki prinsip dasar kompromi. 

Secara khusus, lensa multifokal menunjukkan penurunan sensitivitas kontras 

dibandingkan dengan lensa monofocal asferis. Hal ini disebabkan oleh pembagian 

cahaya antara titik fokus, dan hilangnya beberapa cahaya fokus karena zona 

campuran atau optik difraksi. Pasien yang dipertimbangkan untuk IOL ini harus 

menunjukkan kesehatan okuler yang baik, untuk mendapatkan fungsi yang optimal. 
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Bahkan dalam penglihatan terbaik, sejumlah besar pasien akan memiliki gambar 

cahaya asing yang tidak hilang seiring waktu.2,6 

 

 

Gambar 4.1 Lensa Intraokular Multifokal (a) Refraktif (b) Difraktif (c) Apodized diffractive 

       Sumber : Dewey (2015) 

 

     Multifokal optik refraktif adalah jenis multifocal yang pertama disetujui oleh 

FDA dan pertama ditemukan pada lensa multifokal Array (Abbott Medical Optik) 

dan ReZoom. Cincin atau zona seperti gelombang konsentris, memberikan 

penglihatan dekat dan jauh secara simultan pada zona alternate dan transisi asferis 

antara zona tersebut memberikan penglihatan intermediate. Addisi lensa untuk 

dekat adalah +3,50 D pada bidang IOL, yaitu +2,85 D di bidang spektakel. Desain 

multifokal ini mulai ditinggalkan dari waktu ke waktu karena meningkatnya 

masalah dengan adanya keluhan lingkaran cahaya dibandingkan dengan multifokal 

optic difraksi. 2,6 

     Optik diffraktif seperti yang ada pada lensa Tecnis, mendistribusikan cahaya 

yang masuk menjadi sekitar 50% untuk jarak dekat dan 50% untuk fokus jauh pada 

hampir semua diameter pupil. Namun, beberapa cahaya hilang karena sifat dari 

proses difraksi. Tiga model yang berbeda memiliki penambahan kekuatan addisi 

4,00 D, 3,25 D dan 2,75 D pada permukaan posterior optik. Penambahan ini sesuai 

dengan 3,00 D, 2,40 D, dan 2,00 D pada bidang spektakel. 2,6  

     Apodized diffractive optic, yang ada pada lensa Re-STOR, menggabungkan 

optik diffractive pada permukaan optik anterior dalam pusat 3,6 mm untuk 

mendistribusikan cahaya secara seimbang yang masuk untuk fokus dekat dan jauh  

dan cincin refraksi di sekitar pusat untuk pencahayaan langsung untuk penglihatan 
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jarak jauh. Kekuatan addisi adalah 4.0, 3.0 dan 2.5 pada optik, menghasilkan 

penambahan 3.2, 2.5 dan 2.0 dioptri, pada bidang spactakel. 2,6 

 

4.3 Desain Lensa Multifokal Akomodatif 

     Lensa multifokal memberikan manfaat yang signifikan untuk penglihatan dekat 

dan menengah untuk pasien tertentu, namun tidak mengembalikan fungsi 

akomodasi. Beberapa pasien yang menggunakan lensa monofokal mencapai 

keseimbangan antara penglihatan jauh dan dekat, tetapi pencapaian ini bersifat 

sporadis dan biasanya dianggap sebagai hasil dari aberasi optik yang menghasilkan 

pseudoakomodasi. Gerakan ke depan dari optik yang tidak dapat diubah bentuknya 

atau perubahan kelengkungan dari optik yang dapat berubah bentuk dapat mencapai 

tujuan fungsi akomodasi. Namun, satu milimeter penuh gerakan dalam mata rata-

rata hanya akan menghasilkan sekitar 1,30 D, dengan lensa kekuatan lensa tinggi 

pada mata yang panjang aksial lebih pendek memberikan hasil yang lebih baik, dan 

kekuatan lensa rendah pada mata yang Panjang aksialnya lebih panjang 

memberikan hasil yang lebih buruk. 2,6  

 

 

Gambar 4.2 Lensa Intraokular Multifokal Akomodatif 

        Sumber : Dewey (2015) 

 

     Desain lensa yang benar-benar melakukan fungsi akomodatif masih belum 

dikembangkan, tetapi sejumlah desain sudah dapat meniru fungsi akomodasi untuk 

memberikan berbagai tinderajat kekuatan yang dibuthkan untuk penglihatan dekat. 
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Sementara banyak dari desain ini sedang menjalani proses persetujuan FDA, IOL 

pertama yang menerima indikasi FDA untuk akomodasi adalah Crystal (Bausch + 

Lomb) seperti yang ditunjukan pada gambar 4.2. Desain ini pertama kali dibuat 

oleh Dr. J. Stuart Cumming, yang mencatat bahwa lensa silikon pelat haptic 

tampaknya memiliki kemungkinan pseudo akomodasi yang lebih tinggi daripada 

IOL standar 3-piece. Dia mengusulkan bahwa pelat lensa terletak lebih jauh ke 

posterior dalam kapsul, dan penekukan IOL ke depan dalam kapsul memungkinkan 

peningkatan fungsi penglihatab dekat. Desain IOL alternatif untuk meniru 

akomodasi termasuk IOL optik ganda dan IOL berisi cairan.2,6 

 

4.6 Desain Lensa Intraokular Torik 

     Sebagian pasien yang menjalani operasi katarak akan memiliki satu atau lebih 

dioptri dari astigmatisme kornea yang sudah ada sebelumnya. Operasi katarak 

dengan IOL monofokal sederhana akan mengobati astigmatisme yang ada di dalam 

lensa, tetapi tidak akan mengobati astigmatisme pada kornea. Sebelum munculnya 

phacoemulsifikasi sayatan kecil saat ini, jumlah astigmatisme yang sangat 

bervariasi akan diinduksi oleh operasi katarak, dengan potensi peningkatan jumlah 

astigmatisme yang berkembang bertahun-tahun kemudian setelah operasi. 2,6-14 

     Koreksi astigmatisme dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada 

kacamata. Fakoemulsifikasi sayatan kecil umumnya dianggap netral secara 

astigmatik, dengan ukuran sayatan kecil yang menginduksi jumlah astigmatisme 

pada meridian insisi. Dengan memahami besarnya dan sumbu astigmatisme pra 

operasi , sayatan kornea atau limbal dapat ditempatkan untuk mengurangi besarnya 

astigmatisme setelah operasi katarak, atau sayatan katarak utama itu sendiri dapat 

dimodifikasi untuk mencapai efek yang diinginkan. 2,6-14 

     IOL pertama yang disetujui FDA untuk memperbaiki astigmatisme kornea 

adalah Staar Toric IOL. IOL silikon pelat-haptik ini memiliki tanda pagar pada 

pinggiran untuk menyelaraskan orientasi koreksi astigmatisme. Desain awal lensa 

ini memiliki lubang yang lebih kecil di pelat-haptic, dan rotasi dan desentralisasi 

IOL ini sering terjadi.AcrySof toric IOL akrilik 1-piece hidrofobik mendapatkan 

persetujuan FDA pada tahun 2005. Lensa ini dapat mengkoreksi silindris hingga 
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3,00 D pada kornea. Kemudian koreksi diperbesar sehingga dapat mencakup hingga 

4,50 D dan dimodifikasi untuk menggabungkan optik asferis pada tahun 2009. 

Tecnis single-piece hidrofobik acrylic mendapat persetujuan FDA dan dapat 

mengkoreksi astigmatisme hingga 2,75 D pada kornea. Baik lensa AcrySof dan 

Tecnis memiliki tanda di persimpangan optik dan haptic untuk memungkinkan 

penyesuaian intraoperatif. 2,6-14 

     IOL one-piece silicon dengan koreksi toric adalah Trulign Toric IOL (Bausch + 

Lomb). Berdasarkan desain Crystalens, IOL ini dapat digunakan hingga 2,75 D 

pada bidang kornea dan memiliki keunggulan memberikan jangkauan penglihatan 

yang lebih luas. Toric IOL secara umum, membuat tantangan baru dalam hal 

implantasi dibandingkan dengan IOL monofokal standar. Penting untuk memahami 

bagaimana sayatan bedah mempengaruhi silindris dan perlu dilakukan pengukuran 

astigmatisme kornea yang sudah ada sebelumnya dengan mengacu pada aksis dan 

besarnya. Semakin akurat astigmatisma kornea dapat diukur, semakin akurat 

astigmatisma yg dapat dikoreksi. Dalam kekuatan IOL yang akan digunakan, 

kisaran pilihan IOL bervariasi dari 2 (Staar plate haptic IOL) hingga 7 ( AcrySof 

IQ Toric ), tergantung pada besarnya astigmatisme. 2,6-14 

     Sebelum operasi dan saat intraoperative, menyelaraskan poros astigmatisme 

kornea dengan sumbu IOL menjadi hal yang terpenting. Biasanya, pada daerah pra 

operasi, tanda dibuat pada limbus yang akan memungkinkan pelurusan penanda 

sumbu nanti pada bidang bedah. Tanda sumbu pada IOL kemudian diposisikan 

dengan benar dalam batas-batas kantong kapsuler utuh dan hanya dengan 

kapsululorrheksis utuh. Kesalahan paralaks harus diperhitungkan, dan IOL harus 

dipusatkan pada sumbu visual. 2,6-14 

     Faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan IOL termasuk keakuratan 

penandaan pra operasi dan pengukuran intraoperatif, ketelitian pengangkatan OVD 

selama operasi, dan kesabaran ahli bedah dalam memastikan IOL untuk benar-

benar terbuka dan haptik terbuka. Sebuah toric IOL akan kehilangan sekitar 10% 

kekuatannya untuk setiap 3° rotasi off-axis. Meskipun hal ini berarti rotasi 30° 

diperlukan untuk meniadakan efek toric dari IOL, rotasi 10° atau lebih akan 

menurunkan fungsi optik sehingga perlu dilakukan reposisi. 2,6-14 
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     Perangkat intraoperatif untuk mengukur ketepatan penempatan IOL toric serta 

perangkat untuk menghitung langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk 

mengubah posisi lensa semakin populer. Operasi katarak berbasis laser 

Femtosecond juga menawarkan peningkatan akurasi koreksi astigmatisme 

insisional, tetapi tampaknya terbatas pada efek sebesar 2,00 D. Saat ini tidak ada 

teknik sulkus atau IOL 3-piece yang ditujukan untuk astigmatisme kornea yang 

tersedia sebagai opsi pilihan IOL.2,6-14 

 

4.7 Lensa Intraokular Extended Depth-Of-Focus 

     Dalam perkembangan IOL, pencarian inovasi IOl diarahkan untuk mendapatkan 

fungsi penglihatan seperti usia muda. Extended Depth of Focus (EDOF) IOL pertama 

kali diperkenalkan pada tahun 2016 dengan memiliki teknologi terbaru untuk 

meningkatkan tajam penglihatan dekat. Dua manufaktur yang sudah melakukan 

inovasi yaitu Abbott Medical Optics dan Hoya. 2,9-10,12 

     Lensa EDOF membuat satu titik fokal yang diperpanjang sehingga seseorang dapat 

melihat pada berbagai jarak penglihatan dan mengurangi efek halo, glare dan 

penurunan sensitifitas kontras. Prinsip kerja lensa jenis menginduksi aberasi sperikal 

untuk memperluas kedalaman fokus dari IOL. Titik fokus pada IOL EDOF tersebut 

diperpanjang sehingga tetap dapat melihat jarak penglihatan yang lain.  Secara umum, 

perbedaan IOL EDOF dengan IOL multifokal refraktif maupun difraktif adalah pada 

EDOF IOL hanya memiliki 1 titik fokus saja sedangkan pada IOL multifokal dapat 

memiliki 2 atau bahkan 3 titik fokus. Selain itu pada Symfony, yang merupakan lensa 

yang diproduksi oleh Abbott, ketajaman penglihatan dilakukan dengan dengan 

mengurangi aberasi kromatik melalui gradien difraksi pada permukaan IOL, 

sehingga memiliki desain permukaan yang asferis pada bagian depan dan bagian 

belakang dengan permukaan difraktif. IOL EDOF memiliki diameter 13.0 mm dengan 

zona optikal 6.0 mm dan tersedia power dari +5.0 D hingga +34.0 D.2,9-10,12 

     Kurva defokus pada Gambar 4.3 menggambarkan perbandingan tajam 

penglihatan dengan jarak pandang antara IOL EDOF dengan IOL multifokal. Dari 

gambar tersebut dapat terlihat bahwa EDOF IOL memiliki kemampuan untuk 

memfokuskan penglihatan pada jarak jauh seperti pada multifokal IOL dan 
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memiliki keunggulan pada jarak penglihatan intermediate. Untuk penglihatan 

dekat, IOL multifocal masih lebih unggul bila dibandingkan IOL EDOF. Dari 

gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa IOL EDOF meningkatkan penglihatan 

intermediate di atas kinerja monofokal aspheric standar. Keuntungan dari lensa 

jenis ini diantaranya kemudahan saat pemasangan, karena dibuat berdasarjan IOL 

monofokal standar, dan pengurangan silau malam (night glare) yang berhubungan 

dengan desain IOL multifokal. 2,9-10,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 (a) Prisip kerja EDOF IOL (b) Kurva Defokus EDOF IOL 

 

V. Simpulan 

     Perkembangan lensa intraokuler sudah berkembang pesat bila dibandingkan 

dengan waktu pertama diperkenalkannya IOL oleh Harold Ridley. Perkembangan 

bertahap tersebut mencakup desain IOL dan hasil optik yang terus meningkat. 

Dalam menentukan pilihan lensa intraokular, seorang oftamologis perlu 

mempertimbangkan kemudahan penanganan dan implantasi IOL, dampak biofisik 

lensa pada jaringan mata, dan penelitian lensa intraokular terbaru. Pasien akan 

mendapatkan manfaat rehabilitasi visual yang cepat dan optimal dengan pemilihan 

lensa intraokular yang terbaik, bahkan tanpa alat bantu penglihatan setelahnya. 

.
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