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ABSTRACT 
Introduction : Marfan syndrome is an autosomal dominant genetic connective tissue 
disorder that results from mutations in the fibrillin‐1 gene, which suspend the crystalline 
lens in place. The major ocular criteria is ectopia lentis. Management of ectopia lentis in 
Marfan syndrome can use glasses, contact lenses, and lensectomy surgery with primary or 
secondary Intraocular Lens implantation. Surgical technic in patient without adequate 
capsular support  is challenging. Retropupillary iris claw is one option treatment of 
aphakia in Marfan syndrome because it can be protect the anterior chamber and reduce 
cornea endothelial cell loss. 
Purpose : To describe characteristic implantation Intraocular Lens iris claw  for suspected 
Marfan Syndrome patient. 
Methods : This is a retrospective descriptive study from medical records of suspected 
Marfan syndrome patient with iris claw Intra Ocular Lens implantation. Uncorrected 
Visual Acuity (UCVA), Best Corrected Visual Acuity (BCVA), spherical subjective, target 
refraction, and complication were recorded. 
Results : There are 21 eyes from 13 patient. Post operative UCVA > pre operative UCVA 
increased in 100% eyes. Post operative BCVA > pre operative BCVA increased in 100%. 
Post operative BCVA ≥ 0.5 D in 11 eyes. Post operative UCVA ≥ pre operative BCVA in 
12 eyes. Post operative spherical subjective ≥±1.00 D in 14 eyes. Most common 
complication is pupil ovalization. 
Conclusion : Iris claw is a safe of IOL implantation method for ectopia lentis in Marfan 
syndrome dan give good visual outcome. 
Keywords : marfan syndrome, iris claw, retropupillary 
 

 
PENDAHULUAN 
     Sindrom Marfan merupakan 
kelainan genetik autosomal dominan 
pada jaringan ikat, karena adanya 
mutasi dari gen fibrilin-1 (FBN1) 
yang merupakan komponen penting 
dari serabut zonular. Tanda kardinal 
dari sindrom Marfan adalah 
manifestasi pada jantung berupa 
aneurisma dan disersi aorta, dislokasi 
lensa mata, dan pertumbuhan tulang 
panjang yang berlebih. Angka 
kejadian sindrom Marfan cukup 
jarang, dilaporkan oleh Luebke Jan 
dkk pada tahun 2017, hanya satu 
sampai dua per 10.000 individu. 
Penegakan diagnosis sindrom Marfan 

bersadarkan Nosologi Ghent 
membagi gambaran klinis dalam 
tujuh sistem tubuh yang masing-
masing memiliki kriteria mayor dan 
atau hanya kriteria minor. Tujuh 
sistem tersebut adalah sistem 
kardiovaskular, sistem okular, sistem 
kerangka, duramater, sistem paru, 
kulit dan integument, dan riwayat 
keluarga. Diagnosis dapat ditegakan 
bila terdapat dua kriteria mayor dari 
dua sistem tubuh dan satu kriteria 
minor.1-4 
     Gangguan klinis pada sistem 
okular terjadi pada 60% kasus 
sindrom Marfan. Ektopia lentis atau 
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subluksasi lensa merupakan tanda 
klinis mayor pada sistem okular. 
Gangguan pembentukan fibrilin 
mengakibatkan kelemahan struktur 
serabut zonular yang mengikat lensa, 
sehingga dapat terjadi ektopia lensis. 
Derajat subluksasi lensa bervariasi 
dimana sering terjadi secara bilateral 
dan kearah superotemporal. Ektopia 
lentis dilaporkan oleh Robie dkk 
terjadi pada 60-80 % kasus sindrom 
Marfan. Manifestasi klinis yang 
muncul bergantung pada derajat 
pergeseran lensa. Penurunan tajam 
penglihatan yang disebabkan 
astigmatisme dan amblyopia 
umumnya terjadi. Diskolasi lensa 
yang terjadi ke ruang anterior ataupun 
posterior dapat menyebabkan 
penutupan sudut bilik mata depan, 
blok pupil, kerusakan endotel kornea, 
glaukoma, dan ablasio retina.1-3,5,6  
     Penanganan ektopia lentis pada 
sindrom Marfan dapat dilakukan 
dengan memberikan kacamata, lensa 
kontak ataupun prosedur pembedahan 
ekstraksi lensa dengan atau tanpa 
implantasi lensa intraokular (LIO). 
Metode pembedahan pada sindrom 
Marfan bervariasi dan menantang 
karena kondisi kelemahan serabut 
zonular dan hilangnya kantung 
kapsular. Pilihan teknik implantasi 
LIO pada kondisi tersebut dapat 
dilakukan dengan implantasi LIO 
pada bilik mata depan (BMD), jahitan 
pada iris, fiksasi pada sklera, atau LIO 
iris claw.1-3,6  
     Fiksasi LIO pada sklera 
membutuhkan waktu lebih lama dan 
teknik pemasangan yang lebih sulit. 
Komplikasi yang dapat terjadi pada 
fiksasi sklera diantaranya glaukoma 
sekunder dan komplikasi pada retina. 
Iris claw menjadi alternatif   
Implantasi LIO pada kasus afakia 
dengan sindrom Marfan dengan 
prosedur lebih cepat dan mudah. 

Lensektomi pars plana dengan 
implantasi LIO pada BMD adalah 
metode yang umum dilakukan, 
namun komplikasi jangka panjang 
seperti dekompensasi kornea sering 
terjadi. Implantasi LIO iris claw 
retropupil menjadi pilihan karena 
dapat menjaga kedalaman BMD dan 
mengurangi kehilangan sel endotel 
kornea.6-8  
     Penelitian ini bertujuan untuk 
memaparkan karakteristik implantasi 
lensa intraokular iris claw pada kasus 
suspek Marfan syndrom di rumah 
sakit mata cicendo periode Juni tahun 
2017–November tahun 2020. 
 
METODE 
     Penelitian ini menggunakan desain 
penelitian deskriptif retrospektif 
dengan subjek penelitian adalah 
pasien suspek sindrom Marfan 
dengan implantasi LIO iris claw di 
Rumah Sakit Mata Cicendo dari Juli 
2017 hingga November 2020. 
Kriteria inklusi adalah pasien suspek 
sindrom Marfan yang disertai adanya 
ektopia lensis atau subluksasi lensa, 
dilakukan prosedur implantasi LIO 
iris claw, dan kontrol minimal 1 bulan 
pasca operasi. Kriteria eksklusi 
adalah prosedur implantasi   
dilakukan oleh dokter spesialis mata 
selain dari unit katarak dan bedah 
refraktif, dan data pre operasi serta 
pasca operasi yang tidak lengkap.  
     Data yang diambil dari rekam 
medis meliputi usia, jenis kelamin, 
latelarisasi mata yang dioperasi, 
prosedur operasi, implantasi LIO iris 
claw retropupil atau prepupil, panjang 
aksial bola mata, rumus LIO yang 
digunakan, serta komplikasi. 
Prosedur operasi primer apabila 
ekstraksi lensa serta implantasi LIO 
dilakukan bersamaan. Prosedur 
sekunder apabila implantasi LIO 
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dilakukan pada waktu yang berbeda 
dengan prosedur ekstraksi lensa 
     Data Uncorrected Distance Visual 
Acuity (UCVA) pasien dinilai pada 
saat pre operasi dan saat kontrol 1 
bulan pasca operasi. Data Best 
Corrected Visual Acuity (BCVA) 
dinilai pada saat pre operasi dan saat 
kontrol 1 bulan pasca operasi. UCVA 
pasca operasi ≥	BCVA pre operasi 
menyatakan hasil operasi yang 
efektif. Status refraksi subjeksif 
dilakukan dengan menggunakan 
Snellen chart. Target refraksi pre 
operasi yang diukur dengan biometri. 
Data diolah dengan menggunakan 
Microsoft Excel 2019®. 
 
HASIL 
     Selama periode Juli 2017 sampai 
dengan November 2020, terdapat 25 
mata dari 15 pasien dengan implantasi 
iris claw pada pasien suspek sindrom 
Marfan. Sebanyak 4 mata dari 3 
pasien di ekslusi. Follow up lebih 
lanjut tidak dilakukan oleh 1 pasien. 
Prosedur implantasi iris claw pada 3 
mata dari 2 pasien dilakukan oleh 
dokter spesialis mata dari unit 
Vitreoretina. Sampel yang didapatkan 
pada studi ini adalah 21 mata dari 13 
pasien yang memenuhi kriteria 
inklusi dan ekslusi. Durasi kontrol 
pada studi ini adalah 1 – 20 bulan.  
     Pada studi ini didominasi jenis 
kelamin laki-laki 19 pasien. 
Implantasi LIO pada kedua pada 
dilakukan pada 13 pasien. Prosedur 
operasi primer dilakukan pada 12 
mata bersama dengan prosedur 
lensektomi pars plana. Panjang axial 
bola mata terbanyak adalah >26.5mm 
pada 11 mata, dengan diagnosis 
penyerta yaitu myopia gravior. 
Karateristik klinis pasien ditunjukan 
pada tabel 1.  
 
 

Table 1 Karakteristik Klinis 
Karakteristik 

Klinis 
Jumlah  

(n=21mata) 
(n=13pasien) 

Usia  
(rata-rata ± SD) 

16.1 ± 4.5 

Jenis kelamin 
     Laki-laki 
     Perempuan  

 
19 
2 

Lateralisasi 
     OD 
     OS 
     ODS 

 
2 
3 
8 

Prosedur Operasi  
     Primer 
     Sekunder 

 
12 
9 

Teknik pemasangan 
     Prepupil 
     Retropupil 

 
1 
20 

Panjang Axial 
     <22 
     22-26.5 
     >26.5 

 
0 
10 
11 

Rumus 
     SRK/T 
     Haigis 

 
19 
2 

 
     Terdapat peningkatan nilai UCVA 
pasca operasi dibandingkan UCVA 
pre operasi yang ditunjukan pada 
grafik 1. Nilai UCVA pasca operasi > 
UCVA pre operasi terjadi pada 21 
mata. UCVA pasca operasi terbanyak 
berada pada visus 3/60-<0.1D 
sebanyak 11 mata.  Nilia UCVA 
pasca operasi ≥0.5 D terjadi pada 3 
mata. 
 

 
Grafik 1 UCVA Pre dan Pasca Operasi 
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      Peningkatan nilai BCVA pasca 
operasi dibandingkan nilai BCVA pre 
operasi ditunjukan pada grafik 2. 
Peningkatan terjadi pada 21 mata. 
Nilai BCVA pasca operasi terbanyak 
yaitu ≥0.5 pada 11 mata. 
 

   
     Grafik 2 BCVA Pre dan Pasca Operasi 
 
     Pada grafik 3 terdapat nilai UCVA 
pasca operasi yang dibandingkan 
dengan nilai BCVA pre operasi. 
Efektivitas hasil operasi pada studi ini 
terdapat pada 12 mata dengan nilai 
UCVA pasca operasi ≥ BCVA pre 
operasi. Nilai UCVA pasca operasi = 
BCVA pre operasi terjadi pada 1 
mata, dan 8 mata memiliki nilai 
UCVA pasca operasi ≤ BCVA pre 
operasi. 
 

 
Garfik 3 Efektivitas Hasil Operasi 

 
     Tabel 2 menunjukan nilai sferis 
subjektif yang dilakukan 1 bulan 
pasca operasi dan nilai target refraksi 

yang ditentukan sebelum operasi 
dengan IOL Master terdapat pada 
tabel 2. Nilai sferis subjektif ≤±0.5 D 
didapatkan pada target refraksi 
dengan rata-rata -0.94 D. Nilai sferis 
subjektif ≥1.00D terdapat pada 14 
mata.  
 

Tabel 2 Rata-Rata Target refraksi 
Sferis Subjektif 

(dioptri) 
Target refraksi 

(rata-rata) 
≤ ±0.5 -0.94 
>±0.5-1.0 -0.85 
>±1.0-2.0 -0.69 

 
  Data komplikasi pada penelitian ini 
terdapat pada tabel 4. Ovalisasi pupil 
pada 1 bulan pasca operasi terdapat 
pada 7 mata. Glaukoma sekunder 
terjadi pada 1 mata pada saat kontrol 
1 bulan pasca operasi, namun dapat 
membaik dengan medikasi pada saat 
kontrol berikutnya. Komplikasi 
hipotoni terjadi pada 2 mata saat 
intraoperasi. Komplikasi terlepasnya 
haptic terjadi pada 1 mata setelah 1 
tahun 3 bulan pasca operasi, dan telat 
dilakukan prosedur operasi reposisi 
LIO pada pasien tersebut. 
 
Tabel 4 Komplikasi 

Komplikasi Jumlah 
N=21 

Ovalisasi Pupil 7 
Glaukoma Sekunder 1 
Hipotoni 2 
Haptic terlepas 1 

  
DISKUSI 
     Ektopia lentis merupakan tanda 
klinis okular mayor pada sindrom 
Marfan. Kelemahan serabut zonula 
yang terjadi menyebabkan sokongan 
lensa inadekuat dan terjadi sublukasi 
lensa. Ektopia lentis biasa terjadi 
bilateral dan mengarah ke 
superotempral, meskipun dapat 
terjadi ke semua arah. Pada studi ini 
13 pasien menjalani prosedur operasi 
pada kedua mata. Hasil ini sejalan 
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dengan penelitian Cevik dkk, dimana 
terdapat 76.4% pasien menjalani 
operasi pada kedua mata. Samita dkk 
menyatakan operasi lensektomi 
bilateral pada kasus sindrom Marfan 
menghasilkan rehabilitasi visual yang 
baik, tanpa disertai komplikasi jangka 
panjang. Kriteria minor dari 
manifestasi okular pada sindrom 
Marfan yaitu kornea yang datar, 
peningkatan sumbu axial aksial bola 
mata, hipoplasia iris. Studi ini 
melaporkan panjang axial bola 
>26.5mm terdapat pada 11 mata. 
Salcow dkk pada studinya 
menyatakan 34.9% pasien sindrom 
Mafran mengalami miopia > 3.00D. 
Pada kondisi tersebut risiko ablasio 
spontan dapat terjadi.4,6,9,10  

     Subluksasi lensa yang signifikan 
hingga menyebabkan gangguan 
visual memerlukan tindakan 
intervensi bedah. Ekstraksi lensa 
menjadi metode efektif yang 
dilakukan pada kasus subluksasi 
ataupun dislokasi lensa. Ketajaman 
visual yang tidak terkoreksi dengan 
baik, adanya risiko ambliopia pada 
anak, dislokasi lensa ke rongga 
vitreous, glaukoma sekunder akibat 
dislokasi lensa ke anterior menjadi 
indikasi tindakan pembedahan. 
Sandraz dkk menyatakan 83% pasien 
dengan subluksasi lensa melakukan 
prosedur ekstraksi lensa dan 
menghasilkan tajam penglihatan yang 
lebih baik dibandingkan tanpa 
dilakukan tindakan bedah. Indikasi 
implantasi LIO pada afakia pasca 
operasi sebesar 65% pada studi 
Helvaci dkk. Rehabilitasi visual pasca 
operasi diperlukan untuk mencegah 
amblyopia, terutama pada anak-
anak.3,5,6  
     Pemilihan implantasi LIO pada 
kondisi afakia dengan sokongan 
kapsular inadekuat menjadi tantangan 
tersendiri.  Teknik bedah terbaik pada 

kasus tersebut masih menjadi 
berdebatan. Fiksasi sklera menjadi 
pilihan selama 20 tahun terakhir, 
manum kerugian dari teknik ini 
adalah komplikasi jangka panjang 
berupa erosi atau kerusakan jahitan 
dan dislokasi LIO. Teknik fiksasi 
sklera pada sindrom Marfan 
dilaporkan pada studi Luebke dkk 
sebanyak 30%. Komplikasi yang 
terjadi berupa dislokasi LIO sebanyak 
29.6% dan ablasio retina sebesar 
14.8%.3,4,7,11  
     Metode pemasangan LIO iris claw 
menjadi pilihan implantasi LIO yang 
dianggap paling aman dan efektif 
untuk kondisi sindrom Marfan. 
Seperti pada studi ini hasil sferis 
subjektif 1 bulan pasca operasi 
≥1.00D terdapat pada 14 mata, 
dengan efektifitas hasil operasi yang 
baik. Keuntungan dari pemasangan 
iris claw retropupil adalah menjaga 
kedalaman bilik mata depan dan 
mengurangi kehilangan sel endotel 
kornea. Farial dkk menunjukan 
komplikasi hilangnya sel endotel 
kornea pada iris claw retropupil 
terjadi sebesar 9.16%. Eva stifter dkk 
melaporkan dari penelitiannya, iris 
claw prepupil menyebabkan 11%-
13% kehilangan sel endotel kornea 
dibandingkan LIO iris claw 
retropupil. Pada studi ini tidak 
dilakukan pemeriksaan sel endotel 
kornea pasca operasi.1,3,12  
     Pilihan implantasi LIO iris claw 
retropupil pada studi ini dilakukan 
pada 20 mata. Worst dkk 
memperkenalkan iris claw retropupil 
dengan hasil komplikasi intraoperasi 
dan pasca operasi yang minimal. 
Faria dkk dalam studinya menyatakan 
LIO iris claw retropupil merupakan 
prosedur yang aman dan efektif pada 
kasus afakia sindrom Marfan. Helvact 
dkk membuat studi mengenai 
perbandingan pemasangan iris claw 
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prepupil dan retropupil pada kasus 
sindrom Marfan, menyatakan tidak 
terdapat perbedaan yang signifikan 
dari kedua teknik fiksasi pemasangan 
iris claw tersebut, walaupun 
dilaporkan dislokasi LIO lebih sering 
terjadi pada iris claw retropupil. Jing 
dkk pada studinya menyatakan tidak 
terdapat perbedaan yang signifikat 
baik dari hasil visualisasi ataupun 
komplikasi pada kelompok 
implantasi LIO iris claw dan fiksasi 
sklera.8,13  
     Peningkatan nilai UCVA pasca 
operasi dibandingkan dengan nilai 
UCVA pre operasi pada studi ini 
terjadi pada 21 mata. Studi Martizen 
dkk menyatakan terdapat peningkatan 
sebesar 94.8% UCVA pasca operasi 
pada implantasi prepupil dan 
retropupil. Presentase mata dengan 
UCVA pasca operasi ≥0.5D pada 
studi ini sebesar terjadi pada 3 mata. 
Rabie dkk menunjukan peningkatan 
UCVA pasca operasi ≥0.5D pada 
grup prepupil dan reptropupil sebesar 
28.5%.3,5,12   
     Nilai BCVA pasca operasi pada 
studi ini yang mengalami peningkatan 
dibandingkan dengan nilai BCVA pre 
operasi terdapat pada 21 mata. Hasil 
studi ini sejalan dengan studi oleh 
Faria dkk mengenai implantasi LIO 
iris claw retropupil pada ektopia 
lentis sindrom Marfan. Terdapat 
peningkatan BCVA yang signifikan 
pasca operasi pada studi tersebut 
sebesar 100 %. Brandner dkk 
menunjukan peningkatan BCVA 
pada 86.6% iris claw retropupil. 
Presentase BCVA pasca operasi ≥0.5 
pada studi ini sebanayak 11 mata. 
Rabie dkk menunjukan peningkatan 
BCVA pasca operasi ≥0.5 pada grup 
prepupil dan reptropupil sebesar 
71.4%. Martinez dkk menunjukan 
68.1% BCVA ≥0.5 pada grup 
prepupil dan retropupil. Gonnermann 

dkk pada penelitiannya menunjukan 
BCVA pascaoperasi pada implantasi 
iris claw retropupil mencapai 
71.4%.5,11,12,14   
     Traget refraksi pada studi ini 
tercapai sebanyak 42.8%. Hasil 
tersebut serupa dengan penelitian 
Cevic dkk yang menyatakan target 
refraksi tercapai pada 47% pasien iris 
claw dengan ectopia lentis. 
Komplikasi paling banyak pada studi 
ini adalah ovalisasi pupil yang terjadi 
pada 1 bulan pasca operasi sebanyak 
7 mata. Ovalisasi pupil dapat 
terbentuk karena lokasi enklavasi 
claw yang kurang tepat dan simetris 
atau terlalu ketat. Ovalisasi terjadi 
sebanyak 17% pada studi 
Choragiawiecz dkk. Martines dkk 
menunjukan ovalisasi yang terbentuk 
akan pulih setelah 6 bulan. Fellner 
dkk pada studinya menunjukan 
ovalisasi pupil terjadi pada 50% mata, 
yang dikaitkan dengan kurangnya 
perfusi pada iris dan adanya iskemia 
sekunder.7,9,12,15  
     Komplikasi peningkatan tekanan 
intra okular (TIO) pada studi ini 
terjadi pada 1 mata yang dilakukan 
implantasi LIO iris claw retropupil. 
Peningkatan TIO pada pasien tersebut 
kembali normal 1 minggu kemudian 
setelah pemberian medikasi. Helvact 
dkk pada studinya membanding 
peningkatan tekanan intra okular pada 
iris claw prepupil dan retropupil. 
Peningkan terjadi pada 1 minggu 
pasca operasi dan dapat diatasi 
dengan medikasi. Tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan pada grup 
prepupil dan retropupil. Brandner dkk 
melaporkan, peningkatan TIO terjadi 
pada 20% implantasi retropupil 
karena viskoelastik yang tersisa.1,5,13 
     Komplikasi terlepasnya haptik 
pada studi ini terdapat pada 1 mata 
setelah lebih dari 1 tahun pasca 
operasi. Dislokasi LIO tersebut 
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memberikan gejala penurunan tajam 
penglihatan yang signifikan.  
Dislokasi LIO yang terjadi 
memerlukan intervensi bedah, baik 
prosedur reposisi LIO iris claw 
ataupun penggantian LIO. Pada 
pasien ini dilakukan prosedur reposisi 
iris claw.  Barbara dkk melaporkan 
40% kasus iris claw luxasi terjadi 
pada usia anak dan 6% pada 
dewasa.2,7 
     Limitasi pada studi ini adalah tidak 
terdapatnya data rekam medis 
mengenai pemeriksaan fisik yang 
mengarah pada gejala sindrom 
Marfan. Tidak terdapat hasil 
pemeriksaan spekular pasca operasi 
untuk melihat penurunan densitas sel 
endotel yang terjadi. Waktu follow up 
yang dilakukan pada studi ini hanya 1 
bulan. Diperlukan studi analisis lebih 
lanjut untuk memberikan hasil 
gambaran klinis yang lebih baik dan 
akurat mengenai implantasi LIO iris 
claw pada kasus Sindrom Marfan. 
 
SIMPULAN  
     Implantasi LIO iris claw 
memberikan hasil rehabilitasi visual 
yang baik dan komplikasi yang 
minimal pada kasus suspek sindrom 
Marfan. Metode implantasi LIO iris 
claw dapat menjadi pilihan terapi 
yang baik dan aman pada kasus 
sindrom Marfan. Penelitian 
selanjutnya dapat dilakukan dengan 
analisis data yang lebih lengkap dan 
waktu follow up yang lebih panjang 
untuk memberikan hasil yang lebih 
baik dan akurat.  
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