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Secondary IOL as Management of Aphakia in Marfan Syndrome 

patient 
 

Abstract 
Introduction : Marfan syndrome is an autosomal dominant genetic connective 
tissue disorder that results from mutations in the fibrillin‑1 gene located on 
chromosome band 15q15–21. In the eye, fibrillin is a key constituent of the ciliary 
zonules, which suspend the crystalline lens in place. The zonular defect leads to 
ectopia lentis. 
Purpose : To describe secondary Iris Claw Retropupillary Intra Ocular 
Lens as a choice for management of aphakia eye in Marfan syndrome 
patient. 
Case Report : 8 years old male, came with aphakia condition after 9 
months pars plana lensectomy both eyes. He complained of blurred 
vision and uncomfortable current glasses. Visual acuity right eye 0.1 and 
Counting Finger Face Close (CFFC) left eye preoperatively with best 
corrected visual acuity (BCVA) using spectacles right eye +10.00 = 0.5 
and left eye +8.00 = 0.125. The patient was planned for secondary Intra 
Ocular Lens (IOL) Implantation. He went iris claw retropupillary intra 
ocular lens implantation procedure. A week after, visual acuity right eye  
0.32 with best corrected visual acuity 0.4. 
Conclusion : Iris Claw Retropupillary lntra Ocular Lens is a safe and 
effective procedure for the managementt for aphakia Marfan Syndrome 
eyes . 
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I. Pendahuluan  

 Sindrom Marfan adalah penyakit dominan autosomal yang ditandai 

dengan kelainan muskuloskeletal, penyakit kardiovaskular, dan kelainan 

pada mata. Kondisi pasien dengan sindrom marfan yaitu adanya gangguan 

protein jaringan ikat fibrillin ‑ 1 yang mengubah faktor pertumbuhan ‑ beta 

(TGF ‑ beta) yang menyebabkan kelainan pada jaringan ikat di banyak 

organ. Penting untuk mendiagnosis pasien dengan Marfan sindrom secara 

akurat. Nosologi Ghent adalah kriteria diagnostik yang digunakan untuk 

Marfan sindrom, kriteria tersebut dibagi menjadi tujuh area: sistem 

kardiovaskular, sistem mata, sistem kerangka, duramater, sistem paru, 

kulit dan integumen, dan riwayat keluarga atau riwayat genetik dengan 
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kondisi serupa. 1 

 Kriteria okular yaitu kondisi ektopia lentis, dan kriteria minor pada 

mata seperti kornea yang cenderung datar, axis bola yang panjang, iris 

hipoplastik atau hipoplastik otot siliaris menyebabkan anisokoria. Fibrillin 

terdistribusi di seluruh jaringan mata, sehingga sindrom marfan dapat 

memengaruhi berbagai bagian mata. Hampir 50% pasien didiagnosis 

dengan Marfan sindrom harus di evaluasi keluhan pada oftalmik. 

Penyebab umum dari gangguan penglihatan pada penderita sindrom 

marfan yang paling sering dikeluhkan adalah gangguan visual akibat dari 

kondisi ektopia lentis, kelainan refraksi, ambliopia, ablasio retina, katarak, 

serta glaukoma.1-4 Laporan kasus ini membahas pilihan tatalakasana pada 

kondisi mata afakia pasien dengan sindrom marfan. 

 
II. Laporan Kasus 

Pasien A usia 8 tahun datang untuk kontrol ke Poliklinik Katarak dan 

Bedah Refraktif Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo pada 

tanggal 24 Agustus 2020 dengan keluhan penglihatan yang kurang jelas, 

kondisi kedua mata pasien afakia dengan riwayat pars plana 

lensectomy. Alloanamnesis dari orang tua mengatakan pasien tidak 

nyaman menggunakan kacamata yang diberikan setelah operasi. Tidak 

terdapat riwayat trauma sebelumnya. Keluhan seperti mata merah, 

maupun mata merah berulang disangkal serta tidak terdapat keluhan 

pandangan buram mendadak. Pasien telah berobat ke Rumah Sakit Mata 

Cicendo selama 1 tahun terakhir dan beberapa kali kontrol akibat 

keluhan yang hilang timbul dirasakan pada daerah yang sama, pertama 

kali datang pada 14 Agustus 2019 ke poliklinik Pediatric 

Ophthalmology dan Strabismus, dari anamnesis didapatkan informasi 

jika pasien sejak usia 3 tahun jika melihat suatu objek dari jarak dekat 

sekali, tidak terdapat riwayat trauma sebelumnya, riwayat penyakit 

bawaan juga disangkal. Pasien merupakan anak pertama dari 2 

bersaudara lahir spontan, cukup bulan dengan berat badan lahir 2500 
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gram. Orang tua pasien mengatakan bahwa pasien selalu menjadi yang 

paling tinggi postur tubuhnya di kelas dan teman sebayanya. 

Pemeriksaan oftalmologis visus dasar mata kanan 0.1 dan mata kiri 

CFFC, dari pemeriksaan anterior pasien didapatkan gerak bola mata 

baik ke segala arah, palpebra tenang, konjungtiva tenang, kornea jernih, 

bilik mata depan van herrick grade III tidak terdapat flare/cell, pupil 

bulat dengan diameter 3 mm, pada pemeriksaan iris didapatkan 

iridodenesis pada kedua mata, pada pemeriksaan lensa didapatkan 

adanya subluksasi ke arah superior pada kedua mata. Pasien kemudian 

di diagnosis subluksasi lensa pada kedua mata et causa suspek sindrom 

marfan dan ambliopia deprivatif kemudian dikonsulkan ke bagian 

Vitreoretina untuk perencanaan tindakan pars plana lensectomy dan unit 

Katarak dan Bedah Refraktif pertimbangan pemasangan lensa tanam iris 

claw retropupil setelah operasi. Pasien kemudian dilakukan prosedur 

pars plana lensectomy mata kanan pada September 2019 dan mata kiri 

pada November 2019. Setelah operasi, pasien kemudian mendapatkan 

kacamata bifokal dari bagian Pediatrik Oftalmologi dan Strabismus 

dengan power mata kanan +10.00 dan mata kiri +7.00 dengan addisi 

+3.00. didapatkan BCVA mata kanan 0.4 mata kiri 0.125. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1 foto klinis pasien sebelum dilakukan tindakan 
 

Pemeriksaan fisik saat pasien datang ke poliklinik Katarak dan 

Bedah Refraktif pada tanggal 24 Agustus 2020 didapatkan status 
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generalis dan tanda-tanda vital pasien dalam batas normal. Pemeriksaan 

oftalmologis didapatkan tajam penglihatan dasar jauh mata kanan 0.08 

dan mata kiri 0.05. refraktometer mata kanan +10.75 dan mata kiri + 

8.75. Posisi bola mata eksotropia 7° serta gerak bola mata baik ke segala 

arah baik pada mata kanan dan mata kiri. Lensometri mata kanan +10.00 

= 0.5, mata kiri +7.00 = 0.08. Pemeriksaan segmen anterior pasien pada 

kedua mata didapatkan palpebra tenang, konjungtiva bulbi tenang, kornea 

jernih, bilik mata depan Van Herrick Grade III flare/cell -/-, pupil bulat, 

refleks cahaya +/+, sinekia (-), iridodenesis pada kedua mata dan afakia 

pada kedua mata. Pemeriksaan segmen posterior pada kedua mata dalam 

batas normal retina flat dengan papil bulat batas tegas. Dilakukan 

pemeriksaan interferometri didapatkan hasil 0.12 pada kedua mata  

     Pasien kemudian didiagnosis dengan afakia ODS dan susp. marfan 

syndrome dan direncanakan untuk dilakukan pemasangan IOL sekunder 

iris claw retropupil join dengan bagian vitreoretina untuk backup canule 

mata kanan pada tanggal 3 September 2020.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2.2 Pemeriksaan lampu celah mikroskopik pada (A) mata kanan,  
(B) mata kiri pasien 

 
Pemilihan power IOL dilakukan menggunakan IOL master 700 

dengan formula barret universal II didapatkan panjang bola mata aksial 

mata kanan pasien 25.16 dengan power IOL yang dibutuhkan +17.50 

konstanta 116.9 dengan target refraksi -0.46. Prosedur operasi 

A B 
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dilakukan dalam anestesi umum dipasang kanula pada infero temporal 

untuk menjaga tekanan intraokular, selanjutnya dipasang bridle suture 

pada rektus superior mata pasien dan dilakukan peritomi konjuntiva 

serta dilakukan small incision pada superior limbus dengan ukuran 6 

mm. dilakukan implantasi IOL iris claw dengan power +17.50 dan 

fiksasi iris retropupil pada jam 3 dan 9. dilakukan hecting 1 buah 

menggunakan benang ethylon 10.0 hecting interupted dilakukan simpul 

slipknot pada bagian superior limbus dan penyuntikan garamicin 

dexamethasone pada konjungtiva kemudian luka setelah pemasangan 

canule dijahit menggunakan vicryl simpul 3-1-1. Pasien diberikan terapi 

antibiotik Cefadroxil 2 x 250 mg p.o, antibiotik tetes levofloxacin 6 x 

tetes mata kanan dan prednisolone acetate tetes 8 x mata kanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 2.3 foto klinis pasien (A) 1 hari setelah dilakukan tindakan, 

(B) 1 Mingu setelah dilakukan tindakan. 
 

Pemeriksaan oftalmologis mata kanan pasien 1 hari paska operasi, 

tajam penglihatan jauh pada mata kanan pasien 0.125 dengan tekanan intra 

okular menggunakan non contact tonometry 5 mmHg, didapatkan 

konjungtiva bulbi subconjunctival bleeding, kornea edema minimal, bilik 

mata depan Van Herrick Grade III flare/cell +1/+1, pupil oval, refleks 

cahaya +/+, sinekia (-), tampak enklavasi iris pada jam 3 dan 9 dan 

posterior chamber lensa (+). Pasien dilakukan pemeriksaan Ultrasonografi 

A
A 

B 
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mata kanan didapatkan segmen posterior dalam batas normal. Pasien 

disarankan untuk rawat jalan dan kontrol poli Katarak dan Bedah Refraktif 

1 minggu kemudian. 

 Pemeriksaan oftalmologis mata kanan pasien 1 minggu setalah 

dilakukan tindakan operasi, tidak terdapat keluhan. Status oftalmologi 

refraktometer mata kanan spheris +2.25 cylinder -1.50 pada axis 80. dan 

mata kiri spheris +8.00 cylinder -1.00 pada axis 163. Pemeriksaan tajam 

penglihatan dasar mata kanan 0.32 dan mata kiri 2/60. dengan BCVA mata 

kanan spheris +2.00, cylinder -1.50 pada axis 90 = 0.4. Pemeriksaan 

segmen anterior palpebra tenang, injeksi konjungtiva (+), didapatkan 

hecting yang intak pada bagian superior limbus arah jam 12 dan hecting 

pada sklera bagian infero temporal, kornea jernih, bilik mata depan Van 

Herrick Grade III flare/cell +1/+1, pupil oval, refleks cahaya +/+, sinekia 

(-), enklavasi iris pada jam 3 dan 9 (+) dan tampak PC IOL. Pasien 

diberikan terapi Prednisolone asetat tetes mata kanan tappering off 6/4/3 

tetes per minggu dan disarankan untuk kontrol poli Katarak dan Bedah 

Refraktif 3 minggu yang akan datang untuk evaluasi tajam penglihatan dan 

peradangan. 

  

III. Diskusi 
 

Ektopia lentis atau subluksasi lensa adalah komplikasi paling sering 

pada mata pasien sindrom Marfan, angka kejadian ektopia lentis pada 

sindrom Marfan bervariasi dari 30% menjadi 72% dalam penelitian yang 

berbeda dan cenderung terjadi dalam dekade keempat dan kelima 

kehidupan. Zonula zinii memegang peranan penting untuk menjaga lensa 

kristal di belakang iris terfiksasi dengan baik serta saat proses akomodasi, 

zonula zinii terbuat dari komponen fibrillin. Kelainan fibrillin pada 

sindrom Marfan menyebabkan kelemahan zonular dan dapat menyebabkan 

terjadinya subluksasi lensa. Subluksasi biasanya mengarah ke superior dan 

temporal, meskipun dislokasi ke vitreous atau ruang anterior juga dapat 

terjadi. 2,4,5 
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Kelainan ini bisa muncul dengan gejala seperti penglihatan kabur, 

penglihatan berfluktuasi, dan bisa terjadi diplopia. Pemeriksaan mata 

mungkin menunjukkan subluksasi lensa, dislokasi lensa, iridodonesis, dan 

astigmatisme ireguler. 5 

Kacamata adalah salah satu pilihan pertama untuk memperbaiki 

penglihatan tidak baik yang disebabkan kondisi subluksasi lensa atau 

astigmatisma lentikuler. Pemberian kacamata untuk Pasien Marfan dengan 

kondisi subluksasi lensa atau afakia sangat menantang, Bergantung pada 

usia pasien, preferensi, pekerjaan, dan kondisi lainnya, lensa kontak dapat 

digunakan sebagai alternatif. Dulu, karena tingginya tingkat intraoperasi 

dan komplikasi pasca operasi dan hasil visual yang buruk pada sindrom 

Marfan, prsedur pembedahan tidak populer. Saat ini dengan kemajuan 

dalam bedah mikro dan teknik operasi, prosedur pembedahan mulai 

dilakukan untuk meningkatkan fungsi visual. 6-8 

Ekstraksi lensa adalah jenis tatalaksana utama pada keadaan dislokasi 

lensa. Indikasi operasi pada dislokasi lensa adalah ketidakmampuan untuk 

mencapai ketajaman visual yang dikoreksi dengan baik, risiko ambliopia 

pada anak-anak, dislokasi posterior lensa ke rongga vitreous, dislokasi 

anterior lensa dengan atau tanpa glaukoma sekunder, glaukoma yang 

diinduksi lensa atau uveitis. Meskipun ekstraksi lensa dianggap sebagai 

metode yang aman dan efektif untuk mengangkat lensa yang mengalami 

subluksasi atau dislokasi, resiko terjadinya ablasio retina merupakan 

komplikasi yang mungkin terjadi pada prosedur tersebut.7,9 

Rehabilitasi visual setelah ekstraksi lensa merupakan tatalaksana awal 

untuk pencegahan ambliopia. Kacamata afakia adalah metode paling aman 

untuk mengoreksi kondisi afakia dan memberikan hasil visual yang 

konsisten pada pasien. Hal ini terutama penting pada pasien anak-anak, 

yang tindak lanjut untuk pemasangan lensa intraokular artifisial masih 

terbatas. Pasien ini diberikan kacamata bifokal pada rentang waktu 

sebelum dilakukan pemasangan IOL sekunder. Belum lama ini, implantasi 

lensa tanam pada anterior chamber (ACIOL) adalah metode yang paling 
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umum digunakan untuk koreksi afakia. Lensektomi pars plana dengan 

implantasi ACIOL primer pada anak-anak dan orang dewasa dengan 

sindrom Marfan menunjukkan ketajaman visual terkoreksi pasca operasi 

yang baik dan tidak ada komplikasi serius dalam tindak lanjut jangka 

pendek. Namun, terdapat kekhawatiran mengenai prosedur ini pada 

sindrom marfan. Bilik mata anterior sangat dalam di sebagian besar kasus 

Marfan, dan menyebabkan pergerakan IOL yang berlebihan menyebabkan 

peradangan dan dekompensasi dari kornea yang menimbulkan komplikasi 

jangka panjang lain.8-10 

Mempertimbangkan komplikasi yang ditimbulkan, posterior chamber 

intraocular lens (PCIOL) fiksasi iris retropupil menjadi pilihan yang lebih 

baik dibandingkan fiksasi pada sklera yang secara teknis membutuhkan 

lebih banyak waktu dan keterampilan yang tinggi dalam proses 

pengerjaannya serta terdapat beberapa komplikasi jangka panjang yang 

dapat terjadi seperti glaukoma sekunder dan komplikasi pada retina. 

Sebagai upaya untuk menjaga keadaan kornea dari kemungkinan 

kerusakan yang diinduksi oleh IOL, iris claw intra ocular lens retropupil 

juga dikatakan metode yang aman dan efektif untuk digunakan sebagai 

tatalaksana pada kondisi afakia pada pasien sindrom marfan.10 

Penelitian serial yang dilakukan oleh Gonnerman dkk, didapatkan 

hasil tingkat komplikasi yang rendah pada prosedur pemasangan iris claw 

intra ocular lens retropupil sebagai tatalaksana afakia pada anak-anak 

dengan kehilangan sel endotel rata-rata 6,4% dalam periode rata-rata 

waktu follow up 30 bulan, tidak didapatkan dekompensasi kornea, iritis 

dan glaukoma sekunder. Implantasi iris claw intra ocular lens retropupil 

digunakan lebih sering pada dekade terakhir. Meski awalnya didesain 

untuk fiksasi pada permukaan anterior iris, beberapa kasus menunjukkan 

keuntungan pada pemasangan iris claw intra ocular lens retropupil, yaitu 

dapat mempertahankan kedalaman bilik mata depan dan mengurangi 

kehilangan sel endotel kornea yang dapat menyebabkan komplikasi lain. 

Pasien ini dilakukan prosedur pemasangan iris claw intra ocular lens 
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retropupil karena tidak didapatkan kapsular support dan menghindari 

terjadinya komplikasi lain. Prognosis pasien ini quo ad vitam dubia, quo 

ad functionam dubia ad bonam, quo ad sanationam dubia. Dibutuhkan 

pemeriksaan untuk kemungkinan ambliopia pada pasien yang masih belum 

bisa disingkirkan dan diagnostik secara komprehensif mengingat survival 

rate pada pasien sindrom marfan relatif singkat.10-11 

 

IV. Simpulan 

     Iris claw intra ocular lens retropupil merupakan salah satu prosedur 

untuk tatalaksana afakia pada pasien dengan sindrom marfan, prinsip 

tatalaksana afakia adalah mencegah terjadinya ambliopia terutama pada 

pasien anak. Metode implantasi iris claw intra ocular lens retropupil dipilih 

karena dianggaap sebagai alternatif yang aman dan efektif pada kondisi 

afakia tanpa adanya kapsular support yang memadai, dengan tingkat 

komplikasi kehilangan sel endotel yang relatif rendah.
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