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HASIL IMPLANTASI LENSA INTRAOKULAR IRIS-CLAW  

PADA KASUS DROP LENSA INTRAOKULAR  

DI RUMAH SAKIT MATA CICENDO TAHUN 2018-2020 

 

Syifa Rahmani, Emmy Dwi Sugiarti 

Departemen Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran 

Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cincedo 

 
ABSTRACT 

Introduction : Dropped IOL, though rare, represents serious complication after cataract 

surgery. Although several procedures of IOL implantation for inadequate capsular support 

have been described, surgical treatment of aphakia still remains challenging. 

Purpose : To describe visual outcome of iris-claw intraocular lens (IOL) implantation in 

aphakia caused by dropped IOL after pars plana vitrectomy in Cicendo Eye Hospital from 

2018-2020. 

Methods : A retrospective descriptive study from medical records of patients with aphakia 

caused by dropped IOL which underwent iris-claw implantation after pars plana 

vitrectomy. Iris-claw lens were either implanted in the same procedure along with 

vitrectomy or later in different procedure. Visual outcomes and complications were 

recorded. 

Results : The study comprised 20 eyes of 20 patients. The mean uncorrected distance visual 

acuity (UDVA) and corrected distance visual acuity (CDVA) postoperatively was better 

than preoperatively. The patients had following complications: deformed pupil (n=7), 

secondary glaucoma (n=3), cystoid macular edema (n=1), and dislocation of IOL (n=1). 

Conclusion : Iris-claw IOL implantation gave good visual outcome and low complication 

in aphakic eyes caused by dropped IOL. 

Keywords : Iris-claw, aphakia, dropped IOL, pars plana vitrectomy 

 

PENDAHULUAN 

     Dislokasi lensa intraokular (LIO) 

ke segmen posterior atau drop LIO 

jarang terjadi, namun merupakan 

salah satu komplikasi serius setelah 

operasi katarak. Insidensi dislokasi 

LIO dilaporkan mencapai 0,2 - 3,0%. 

Puncak insidensi terjadi pada usia 50 

tahun. Etiologi dislokasi LIO awitan 

dini adalah ruptur zonula, ruptur 

kapsul posterior, penempatan LIO 

yang tidak sesuai, desentrasi 

kapsuloreksis, atau kerusakan haptik 

LIO. Etiologi dislokasi LIO awitan 

lambat adalah kelemahan zonula yang 

berhubungan dengan sindroma 

pseudoeksfoliasi, trauma, riwayat 

operasi vitreoretina, retinitis 

pigmentosa, miopia tinggi, uveitis, 

atau kelainan jaringan ikat.1-3 

     Manajemen kasus drop LIO 

adalah dengan melakukan vitrektomi 

pars plana untuk mengambil LIO dan 

mengangkatnya ke segmen anterior. 

LIO selanjutnya dapat dilakukan 

reposisi atau digantikan dengan LIO 

baru. Reposisi LIO dipertimbangkan 

jika prosedur pergantian LIO terlalu 

berisiko, seperti pada pasien tua 

dengan sel endotel rendah. Pergantian 

LIO dipertimbangkan pada kondisi 

struktur haptik LIO rusak. Beberapa 

teknik implantasi LIO dapat menjadi 

pilihan. Pada kondisi sokongan 

kapsul tidak adekuat, LIO dapat 

dipasang di bilik mata depan (BMD) 

atau bilik mata belakang dengan 

fiksasi sklera, fiksasi iris dengan 

sutur, atau iris-claw.1,4,5 
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     Teknik implantasi LIO BMD 

relatif lebih mudah dan cepat, namun 

berhubungan dengan beberapa 

komplikasi. Komplikasi tersebut 

diantaranya penurunan sel endotel 

progresif, dislokasi lensa, glaukoma 

sekunder, dan sindroma uveitis-

glaukoma-hifema (UGH). Fiksasi 

sklera mengurangi komplikasi 

tersebut dan memiliki posisi anatomis 

yang lebih baik. Akan tetapi, fiksasi 

yang tidak adekuat dapat 

menyebabkan perdarahan vitreus, 

perdarahan suprakoroid, Cystoid 

Macular Edema (CME), ablasio 

retina, erosi sutura, dan infeksi. Di 

samping itu, prosedur fiksasi sklera 

lebih sulit dan lama. Implantasi LIO 

dengan teknik iris-claw lebih mudah 

dan cepat. LIO iris-claw dapat 

ditempatkan di permukaan iris 

anterior (prepupil) atau posterior 

(retropupil). Dewasa ini LIO iris-claw 

retropupil lebih popular karena 

memiliki keuntungan berupa posisi 

yang lebih fisiologis dan mengurangi 

risiko komplikasi yang berhubungan 

dengan LIO BMD. Penelitian 

sebelumnya membuktikan LIO iris-

claw aman dan efektif untuk kasus 

afakia.6-10  

     Belum ada penelitian di Rumah 

Sakit Mata Cicendo yang spesifik 

mengamati hasil implantasi LIO iris-

claw pada pasien afakia yang 

disebabkan drop LIO. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk 

mengetahui gambaran hasil 

implantasi LIO iris-claw pada kasus 

drop LIO yang dilakukan vitrektomi 

pars plana di Rumah Sakit Mata 

Cicendo tahun 2018-2020. 

 

METODE 

     Studi deskriptif retrospektif ini 

dilakukan di rumah sakit tersier, Pusat 

Mata Nasional Rumah Sakit Mata 

Cicendo (RSMC), antara Januari 

2018 - Oktober 2020. Kriteria inklusi 

mencakup semua pasien dengan 

diagnosis afakia et causa drop LIO 

yang dilakukan tindakan pengambilan 

LIO dengan vitrektomi pars plana dan 

implantasi LIO dengan LIO iris-claw. 

Kriteria eksklusi berupa data rekam 

medis yang tidak lengkap, kontrol 

kurang dari 1 bulan pascaoperasi, dan 

tindakan implantasi LIO yang 

dilakukan selain oleh staff RSMC.  

     Seluruh data diperoleh dari data 

rekam medis. Data demografis dan 

karakteristik klinis yang diamati 

adalah usia, jenis kelamin, onset 

terjadinya drop LIO, etiologi drop 

LIO, komorbiditas okular maupun 

sistemik, tajam penglihatan, tekanan 

intraokular (TIO), panjang aksial bola 

mata, sel endotel sebelum operasi, 

alat biometri dan rumus LIO yang 

digunakan, serta komplikasi. Tajam 

penglihatan dinilai dengan Snellen 

chart. Kondisi refraksi objektif pasien 

diperiksa dengan alat 

autorefraktometer Topcon RM 8900. 

Pemeriksaan visus dasar 

(Uncorrected Visual Acuity/ UCVA) 

dilakukan pada saat preoperasi, 

pascaoperasi hari pertama, minggu 

pertama dan bulan pertama. 

Pemeriksaan visus koreksi terbaik 

(Best Corrected Visual Acuity/BCVA) 

pada saat preoperasi, pascaoperasi 

minggu pertama dan bulan pertama. 

TIO diperiksa dengan alat Non-

Contact Computerized Tonometer 

(NCT) Topcon CT-80 pada saat 

preoperasi, hari pertama, minggu 

pertama dan bulan pertama. Alat 

biometri yang digunakan adalah IOL 

Master 700, IOL Master 500, serta A-

scan. Pemeriksaan sel endotel 
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menggunakan alat mikroskop 

spekular Topcon SP 3000P. 

     Vitrektomi pars plana dilakukan 

oleh dokter spesialis mata dari unit 

Vitreoretina. Prosedur implantasi LIO 

iris-claw dilakukan oleh dokter 

spesialis mata dari unit katarak dan 

bedah referaktif. Implantasi LIO 

menggunakan LIO Artisan Aphakia 

(Ophtec BV) dengan material 

polymethyl methacrylate (PMMA). 

LIO tersebut memiliki panjang 8.5 

mm, lebar zona optik 5.4 mm, dan 

tinggi maksimum 1.04 mm. LIO 

dapat ditempatkan retropupil atau 

prepupil. 

     Hasil implantasi LIO yang diamati 

adalah UCVA, BCVA, dan 

komplikasi. Tindakan dinyatakan 

efektif jika kondisi UCVA 

pascaoperasi ≥ BCVA preoperasi. 

Tindakan dinyatakan aman jika 

kondisi BCVA pascaoperasi ≥ BCVA 

preoperasi. Seluruh pengolahan data 

menggunakan Microsoft Excel.  

 

HASIL 

     Dari 26 pasien yang memenuhi 

kriteria inklusi, 6 pasien dieksklusi 

dari penelitian. Subjek penelitian 

terdiri dari 20 mata dari 20 pasien (16 

pria dan 4 wanita) afakia yang 

disebabkan oleh drop LIO dan 

dilakukan implantasi iris-claw setelah 

vitrektomi pars plana. Rata-rata usia 

pasien adalah 58 tahun (rentang 44-

76). Sebanyak 1 pasien dilakukan 

implantasi iris-claw prepupil, 

sedangkan 19 pasien retropupil. 

Implantasi iris-claw dilakukan 

bersamaan dengan tindakan 

vitrektomi pada 15 pasien, sedangkan 

5 pasien dilakukan pada prosedur 

yang berbeda dengan vitrektomi. 

Pasien menjalani kontrol 

pascaoperasi selama kurun waktu 1-

22 bulan (rata-rata 2,98 bulan). 

Karakteristik klinis pasien terdapat 

pada Tabel 1. 

 
Tabel 1 Karakteristik Klinis 

Karakteristik Klinis N  

Usia (rata-rata ± SD) 

Jenis kelamin 

     Pria 

     Wanita 

Onset terjadinya drop LIO 

     <3 bulan 

     >3 bulan 

Riwayat operasi katarak 

     Fako 

     SICE 

     Tidak diketahui 

Tempat operasi katarak awal 

     RSMC 

     Luar RSMC 

Etiologi 

     Posterior Capsular Rent 

     Trauma  

     Kelemahan zonula 

     Tidak diketahui 

Komorbiditas 

     Retinopati diabetikum 

     Glaukoma sekunder 

     Perdarahan intraretina 

     Uveitis 

     PEX syndrome 

Sel endotel preoperasi 

     <1000 

     1000-2000 

     >2000 

Alat biometri 

     A scan 

     IOL Master 500 

     IOL Master 700 

Formula LIO 

     SRK/T 

     Barret 

Posisi LIO 

     Prepupil 

     Retropupil 

Prosedur 

     Sekunder 

     Tersier 

58 ± 9,6 
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     Grafik 1 menunjukkan hasil 

evaluasi visus dasar (Uncorrected 

Visual Acuity/ UCVA). Seluruh pasien 

mengalami peningkatan UCVA pada 
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bulan pertama pascaoperasi 

dibandingkan preoperasi. Pasien yang 

memiliki UCVA 1 bulan pascaoperasi 

≥0,5 sejumlah 12 pasien.  Sebanyak 

11 pasien memiliki UCVA 

pascaoperasi ≥ BCVA preoperasi. 

 

 
Grafik 1 Rata-rata Uncorrected Visual 

Acuity (UCVA) 

 

     Grafik 2 menunjukkan hasil 

evaluasi visus koreksi terbaik (Best 

Corrected Visual Acuity/ BCVA). 

Terdapat 9 pasien yang mengalami 

peningkatan BCVA pada bulan 

pertama pascaoperasi dibandingkan 

preoperasi, 6 pasien memiliki BCVA 

yang sama, dan 5 pasien memiliki 

penurunan BCVA. Pasien yang 

memiliki BCVA 1 bulan pascaoperasi 

≥0,5 sebanyak 16 pasien. 

 

 
Grafik 2 Rata-rata Best Corrected 

Visual Acuity (BCVA) 

 

     Tidak ditemukan komplikasi 

intraoperasi pada studi ini. 

Komplikasi pascaoperasi terbanyak 

pada studi ini adalah ovalisasi pupil 

yang terjadi pada 7 mata. Ovalisasi 

terjadi sejak hari pertama 

pascaoperasi. Sebanyak 2 pasien 

membaik setelah 1 bulan, namun 5 

pasien lainnya belum membaik 

sampai kontrol terakhir. Glaukoma 

sekunder terjadi pada 3 pasien, 2 

diantaranya memiliki riwayat 

glaukoma sebelum operasi. Tekanan 

intraokular (TIO) pada ketiga pasien 

meningkat setelah 1 minggu operasi, 

kemudian TIO 2 pasien di antaranya 

dapat terkontrol dengan medika 

mentosa setelah 1 bulan. Cystoid 

Macular Edema (CME) terjadi pada 1 

pasien Grup A. Onset terjadinya CME 

adalah 1 bulan. Dislokasi iris-claw 

terjadi pada 1 mata. Onset terjadinya 

dislokasi adalah 9 bulan. Pasien 

tersebut kemudian dilakukan 

eksplantasi dan pertukaran iris-claw. 

 

DISKUSI 

     Studi ini menunjukkan implantasi 

LIO iris-claw pada kasus drop LIO 

yang telah dilakukan Vitrektomi Pars 

Plana (VPP) menunjukkan hasil 

peningkatan UCVA yang baik. Hal 

tersebut sejalan dengan beberapa 

penelitian sebelumnya yang 

menunjukkan bahwa hasil implantasi 

LIO dengan teknik iris-claw aman 

dan efektif untuk kasus afakia dengan 

sokongan kapsul inadekuat. BCVA 9 

pasien lebih buruk dari UCVA, 4 

pasien diantaranya memiliki 

komorbiditas retinopati diabetik, 1 

pasien perdarahan intraretina, 3 

pasien terdapat glaukoma sekunder, 

dan 1 pasien terdapat CME 

pascaoperasi.6,11,12  

     Terdapat 15 pasien yang memiliki 

BCVA pascaoperasi lebih baik dari 

BCVA preoperasi. Pasien yang 

memiliki BCVA 1 bulan pascaoperasi 

≥0,5 sebanyak 16 pasien. Faktor yang 

mempengaruhi BCVA akhir di 

0
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antaranya adalah riwayat operasi 

sebelumnya, patologi makula 

sebelumnya, komplikasi pascaoperasi 

dan BCVA pada bulan pertama. Hasil 

BCVA studi ini sebanding dengan 

hasil studi Upadhyay dkk. (80%), dan 

lebih tinggi dibandingkan hasil studi 

Labeille dkk. (68,8%). Studi 

sebelumnya menunjukkan hasil visus 

akhir yang tidak signifikan berbeda 

antara tindakan sekunder dan tersier. 

Hal tersebut memiliki makna bahwa 

kombinasi implantasi dan PPV 

memiliki hasil yang sama dengan 

implantasi tersier. Tindakan 

kombinasi dapat mengurangi jumlah 

intervensi pasien dan menghasilkan 

rehabilitasi visual yang lebih cepat 

dengan mengoreksi afakia lebih 

awal.7,11,12,13 

     BCVA pascaoperasi menurun 

dibandingkan BCVA preoperasi pada 

5 pasien. Sebanyak 2 pasien memiliki 

komorbiditas retinopati diabetikum, 1 

pasien perdarahan intraretinal, 1 

pasien, terdapat glaukoma sekunder, 

dan 1 pasien terdapat CME 

pascaoperasi. Patologi retina dan 

makula membatasi hasil akhir visus 

setelah operasi. Studi oleh Ganesh 

dkk. menyebutkan bahwa safety index 

implantasi iris-claw menurun dari 

1,73, sedangkan jika tindakan 

dikombinasikan dengan prosedur 

vitreoretinal safety index turun 

menjadi 1,54.5,14 

     Komplikasi terbanyak pada studi 

ini adalah ovalisasi pupil (n=7). 

Kejadian ovalisasi pupil pada studi ini 

lebih tinggi dibandingkan studi 

Upadhyay dkk. (24%), namun tidak 

jauh berbeda dengan studi Ganesh 

dkk. (34%) dan Sumitha dkk. 

(44,4%). Ovalisasi pupil tersebut 

dapat terjadi akibat tempat enklavasi 

yang terlalu perifer. Distorsi pupil 

lebih sering terjadi pada LIO 

retropupil karena kurangnya 

visualisasi haptik saat 

prosedur.9,11,14,15 

     Komplikasi lainnya adalah 

glaukoma sekunder (n=3). Hal 

tersebut dapat terjadi akibat 

penggunaan steroid pascaoperasi, 

inflamasi segmen anterior, blok pupil, 

atau dispersi pigmen. Pada studi ini 

iridektomi perifer dilakukan pada 

fiksasi iris-claw prepupil untuk 

menghindari hipertensi intraokular. 

Desain iris-claw Artisan juga 

membantu menghindari kontak 

dengan iris (kecuali di tempat 

enklavasi), sehingga mengurangi 

kemungkinan blok pupil. Kejadian 

peningkatan TIO pada studi Toro dkk. 

dan Peralba dkk. antara grup prepupil 

dan retropupil tidak berbeda 

signifikan.5,6,9 

     CME terjadi pada 1 pasien. 

Etiologi CME tidak sepenuhnya 

dimengerti, namun diduga akibat 

vitreus prolaps, inflamasi, dan 

disrupsi sawar darah-retina. CME 

pseudofakik dapat terjadi pada mata 

sehat tanpa komplikasi operasi, 

namun terdapat faktor yang 

meningkatkan risiko. Faktor risiko 

tersebut diantaranya diabetes, uveitis, 

oklusi vena retina, degenerasi retina, 

degenerasi makula, membran 

epiretina, penggunaan prostaglandin 

analog, dan riwayat operasi 

sebelumnya. Puncak insidensi CME 

terjadi sekitar 5 minggu pascaoperasi. 

Studi Sumitha dkk. memiliki 

insidensi CME yang sama. Studi 

Kristianslud dkk. yang 

membandingkan teknik operasi 

fiksasi sklera dengan iris-claw pada 

kasus dislokasi LIO mendapatkan 

angka kejadian CME pascaoperasi 

7% dan 10%, dengan perbedaan 
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antara dua kelompok yang tidak 

signifikan. Studi lainnya 

menunjukkan rasio komplikasi CME 

yang lebih tinggi.6,9,15,16 

     Dislokasi LIO terjadi pada pasien 

yang dilakukan fiksasi retropupil 

(n=1). Dislokasi lebih berisiko pada 

pemasangan retropupil karena 

kurangnya visualisasi saat enklavasi. 

Atrofi iris progresif di tempat 

enklavasi dapat meningkatkan risiko 

disenklavasi. Manajemen pada pasien 

tersebut pada studi ini adalah dengan 

dilakukan reimplantasi IOL baru. 

Angka kejadian komplikasi tersebut 

pada studi ini sebanding 

dibandingkan studi sebelumnya 

(rentang 0-4%).12,14,17 

     Komplikasi lain yang dapat terjadi 

pada implantasi LIO adalah 

penurunan sel endotel dan ablasio 

retina. Tidak terjadi ablasio retina 

pada studi ini selama periode kontrol. 

Sel endotel pascaoperasi tidak 

diperiksa pada studi ini, sehingga 

menjadi salah satu keterbatasan 

penelitian.6,12,15,17 

     Limitasi studi ini di antaranya 

adalah data pemeriksaan pasien pada 

follow up dan laporan operasi yang 

kurang terperinci. Studi prospektif, 

dengan durasi kontrol lebih lama dan 

jumlah sampel lebih besar perlu 

dilakukan untuk menilai hasil visual, 

komplikasi, dan perubahan sel 

endotel dalam jangka panjang. Studi 

komparatif untuk membandingkan 

berbagai teknik implantasi lain dapat 

dilakukan untuk melihat teknik 

operasi terbaik untuk pasien afakia 

dengan drop LIO. 

 

SIMPULAN 

     Hasil studi ini menunjukkan 

bahwa implantasi LIO iris-claw pada 

pasien afakia karena drop LIO setelah 

vitrektomi aman dan efektif untuk 

meningkatkan visus dengan 

komplikasi yang rendah. 
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