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I. Pendahuluan 

Gangguan refraksi masih menjadi masalah besar di dunia dan mempengaruhi 

sekitar 153 juta penduduk dengan gangguan penglihatan. Secara epidemiologi, 8 

juta populasi dunia diperkirakan mengalami kebutaan sebagai dampak dari 

gangguan refraksi yang tidak dikoreksi. Koreksi gangguan refraksi meliputi 

pemberian kacamata, lensa kontak, dan teknik bedah refraktif.1-3  

Teknik bedah refraktif meliputi teknik kornea dan intraokular. Surface ablation, 

laser-assisted in-situ keratomileusis (LASIK), dan small-incision lenticule 

extraction (SMILE) masih menjadi prosedur bedah refraktif kornea yang sering 

dilakukan dan menunjukkan hasil yang baik dan aman. Teknik bedah refraktif 

intraokular merupakan pilihan untuk pasien-pasien yang memiliki kontraindikasi 

untuk dilakukannya bedah refraktif kornea. Contoh teknik bedah intraokular adalah 

phakic intraocular lenses dan Refractive Lens Exchange (RLE). 3-5 

Refractive Lens Exchange (RLE) atau disebut juga sebagai clear lens extraction 

(CLE) adalah salah satu prosedur bedah refraktif dengan mengganti lensa kristalin 

natural dengan lensa intraokular (LIO) buatan. Teknik RLE membantu pasien yang 

memiliki kontraindikasi terhadap pilihan teknik bedah refraktif lainnya, seperti 

teknik laser vision correction, pasien yang memiliki gangguan refraksi yang tinggi, 

dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap kacamata atau lensa kontak. 

Prosedur RLE pada dasarnya identik dengan teknik operasi katarak, namun lensa 

yang diganti masih jernih dalam teknik RLE. Lensa intraokular yang ditanamkan 

memiliki rentang kekuatan sesuai dengan gangguan refraksi yang dimiliki 

pasien.2,5,6 Tujuan sari kepustakaan ini adalah untuk memaparkan teknik bedah 

refraktif refractive lens exchange (RLE). 

  

II. Refractive Lens Exchange (RLE) 

2.1 Sejarah Refractive Lens Exchange (RLE) 

Teknik bedah refraktif yang ditujukan untuk pasien miopia tinggi, pertama kali 

diutarakan oleh Abbé Desmonceaux pada tahun 1776. Namun, publikasi global 

mengenai proses dan teknik pembedahan yang dilakukan oleh Abbé tidak 

ditemukan hingga saat ini. Teknik RLE pertama kali dilakukan secara sistematis 
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pada awal tahun 1890 oleh seorang dokter mata dari Polandia, yaitu Vincenz 

(Wincenty) Fukala. Fukala melakukan prosedur RLE pada pasien dengan tajam 

penglihatan buruk dan derajat miopia tinggi lebih dari -13 Dioptri. Tingginya kasus 

ablasio retina pascaoperasi membuat prosedur ini ditinggalkan hingga awal abad 

ke-20.6-8 

Penemuan teknik pertama posterior–chamber intraocular lens (PC-IOL) pada 

tahun 1949 oleh Harold Ridley merupakan upaya besar yang mengembalikan 

konsep baru prosedur RLE pada abad ke-20. Baron melakukan implantasi pertama 

lensa LIO di ruang anterior mata dengan fiksasi iridokornea. Konsep emulsifikasi 

dengan teknik ultrasonografi dan teknik irigasi-aspirasi pada fakoemulsifikasi yang 

berkembang pesat membantu proses beda refraktif. Komplikasi pascabedah dapat 

diturunkan dengan proses ekstraksi lensa lengkap dan lebih mudah. Perkembangan 

teknologi LIO lipat (foldable intraocular lens) pada tahun 1980 memungkinkan 

operator untuk melakukan operasi dengan insisi yang kecil (micro-incision cataract 

surgery).2,8,9 

 

2.2 Indikasi 

Teknik refractive lens exchange (RLE) bertujuan untuk mengoreksi gangguan 

refraksi seperti miopia, hiperopia, astigmatisme, dan presbiopia. Prosedur ini 

terutama dipilih sebagai opsi pada kandidat yang gangguan refraksinya tidak dapat 

diperbaiki dengan prosedur lain yang tersedia. Prosedur RLE secara umum tidak 

dipertimbangkan sebagai tindakan medis yang sangat dibutuhkan pasien, sehingga 

masih bersifat kontroversial. Pada beberapa pusat pelayanan kesehatan, prosedur 

ini belum dapat dijamin oleh asuransi kesehatan.2,4,6 

RLE biasanya dilakukan pada pasien dengan gangguan hiperopia moderat 

hingga berat (severe), myopia berat, dan astigmatisme. Pasien yang berusia lebih 

dari 40 tahun yang memiliki ketergantungan terhadap lensa bifokal atau kacamata 

baca merupakan kandidat untuk pertimbangan dilakukan RLE. Prosedur RLE yang 

diberikan dapat disertai implantasi LIO multifokal atau monofokal.2,6,10 
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Pasien-pasien dengan miopia tinggi sering mengalami gangguan penglihatan 

hingga kebutaan. Miopia menjadi epidemik global dengan prevalensi yang 

diprediksi mencapai 10 % populasi global pada tahun 2050. Risiko terjadinya 

katarak dan prevalensi dilakukannya operasi katarak di usia yang lebih muda 

meningkat pada populasi dengan miopia.3,11,12  

 

 
Gambar 1. Algoritma proses pengambilan keputusan untuk koreksi gangguan refraksi 

 Dikutip dari: Kaweri dkk6 

 

Miopia tinggi juga memiliki risiko terjadinya ablasio retina walaupun tanpa 

pembedahan lensa. Risiko tersebut meningkat seiring dengan peningkatan panjang 

bola mata (axial length). Seseorang dengan panjang bola mata lebih besar atau sama 

dengan 26 mm masuk ke dalam kategori miopia tinggi. RLE pada kandidat miopia 

tinggi dapat meningkatkan risiko terjadinya ablasio retina, sehingga pemeriksaan 

retina yang hati-hati sangat penting dilakukan sebelum pasien menjalani prosedur 

RLE. Prosedur RLE sebaiknya tidak dilakukan pada pasien miopia dengan 

degenerasi perifer tingkat lanjut, usia muda tanpa pelepasan badan kaca (vitreus) 

posterior, lacquer cracks atau myopic choroidal neovascularization (CNV) pada 

mata sebelahnya, dan mata presbiopia dengan tanda degenerasi makula pada mata 

sebelahnya.4,8,13 

RLE dapat dilakukan pada pasien dengan hiperopia derajat tinggi, mata dengan 

panjang bola mata kurang dari 18 mm, nanoftalmus, tanda awal presbiopia, aberasi 
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derajat tinggi (high order aberration), atau hiperopia derajat tinggi dengan kelainan 

kongenital sistemik dimana penggunaan kacamata atau lensa kontak tidak 

memungkinkan.  Pasien-pasien dengan anterior chamber depth (ACD) yang 

dangkal akibat penebalan lensa kristalin atau yang memiliki ACD kecil merupakan 

pasien yang tidak cocok dilakukan prosedur implantasi phakic intra ocular lens 

(PIOL). Teknik RLE akan memberikan keuntungan pada pasien-pasien tersebut 

dengan menurunkan risiko terjadinya glaukoma sudut tertutup. Insidensi 

komplikasi bedah RLE pada pasien hiperopia, seperti: ablasio retina dan cystoid 

macular edema lebih rendah dibandingkan pada pasien RLE dengan miopia. 2,5,8 

Seiring kemajuan teknologi LIO jenis torik, RLE dapat diterapkan pada kandidat 

dengan astigmatisme hingga 2,5 D. Prosedur RLE dengan penggunaan LIO torik 

jenis nonakomodasi tidak dapat memperbaiki tajam penglihatan dekat. Teknik 

implantasi jenis LIO multifokal pada RLE juga tidak menurunkan astigmat secara 

signifikan. Prosedur bedah tambahan, seperti LASIK, limbal relaxing incisions, 

atau photorefractive keratectomy (PRK) akan membantu mengurangi 

ketergantungan pasien terhadap kacamata.5,6,14 

RLE dapat juga dilakukan pada pasien dengan presbiopia. LIO yang 

diimplantasi dapat berupa LIO multifokal atau jenis akomodatif. Jika pasien 

presbiopia mendapatkan LIO torik dan jenis sferis saja, maka kacamata baca 

dibutuhkan untuk membantu pekerjaan jarak dekat setelah prosedur RLE.2,5,10 

 

2.3 Persiapan dan Teknik Operasi 

Pemilihan kekuatan (power) LIO yang tepat merupakan hal yang penting 

sebelum dilakukannya tindakan RLE. LIO dipilih berdasarkan pemeriksaan 

biometrik pada setiap individu yang akan menjalankan tindakan bedah refraktif. 

Biometri untuk menentukan kekuatan LIO dipengaruhi oleh panjang aksial bola 

mata (visual axial length (AXL)), kekuatan refraksi kornea atau kurvatur kornea 

(central corneal power (K)), dan posisi penempatan LIO di dalam mata. Biometri 

optikal merupakan alat diagnostik baku emas yang sering digunakan pada masa kini 

sebelum bedah refraktif dilakukan karena memberikan hasil pengukuran yang lebih 

tepat dibandingkan biometri ultrasound.15,16 Partial coherence laser interferometry 
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(PCI) dapat menghasilkan pengukuran AXL yang lebih akurat sepuluh kali lipat 

dibandingkan dengan pemeriksaan USG. Namun, pemeriksaan PCI tersebut 

memiliki keterbatasan pada kasus ablasio retina, masalah fiksasi, dan katarak yang 

tebal (dense cataract).11,16-18 

Pemeriksaan biometri juga berguna untuk penilaian karakteristik pasien-pasien 

dengan miopia. Pengukuran ini penting dilakukan untuk menilai progresivitas 

panjang aksial miopia tinggi. Miopia pada populasi dewasa muda berasosiasi 

dengan peningkatan kedalaman vitreous atau bilik mata belakang dan penurunan 

ketebalan parafovea terutama pada bagian inferior. Sedangkan, kurvatur kornea, 

kedalaman bilik mata depan, dan ketebalan lensa tidak berkorelasi signifikan pada 

mata miopia.15,19,20 

Beberapa formula yang sudah dikembangkan dapat digunakan untuk 

mengkalkulasi power dari LIO. Namun, beberapa kontroversi muncul terkait 

dengan akurasi setiap formula yang dipakai.16-18 Formula SRK yang dikembangkan 

Sanders, Retzlaff, dan Kraff menghitung keterkaitan antara kekuatan LIO, hasil 

refraktif, panjang aksial, dan nilai keratometri. Rumus SRK adalah sebagai berikut:  

P = A-B (AXL) – C (K) 

P: Kekuatan LIO dalam dioptri 

A: konstanta LIO yag digunakan serta posisi aksial lensa di dalam mata 

B: konstanta multiplikasi untuk pengukuran panjang aksial bola mata 

AXL: panjang aksial bola mata 

C: konstanta multiplikasi untuk pengukuran keratometri 

K: rerata pengukuran keratometri dalam dioptri 

 

Perhitungan kekuatan LIO pada mata non-emetropia dengan target refraksi: 

P = A-2.5 (AXL) – 0.9 (K) – D (R) 

  D: konstanta multiplikasi untuk target refraksi 

  R: target refraksi dalam dioptri 

 

Perhitungan kekuatan LIO pada mata emetropia dengan target refraksi: 

P = A-2.5 (AXL) – 0.9 (K)  



6 

 

 

Rumus SRK saat ini sudah banyak ditinggalkan. Formula lain yang lebih banyak 

digunakan dan lebih akurat saat ini diantaranya SRK II, SRK/T, Holladay, dan 

Haigis. Namun, formula-formula tersebut membutuhkan data kedalaman bilik mata 

depan pasien.15,16,21 

Beberapa studi menunjukkan bahwa formula Hoffer Q lebih akurat untuk mata 

dengan panjang aksial kurang dari 24,5 mm; formula Holladay-I akurat untuk 

panjang aksial mata 24,5-26,0 mm; dan formula SRK/T akurat untuk mata dengan 

panjang aksial lebih dari 26,0 mm. Formula Haigis juga menunjukkan hasil yang 

tidak jauh berbeda untuk panjang aksial mata lebih dari 26 mm.2,15,16 

Pada penelitian meta-analisis mengenai kalkulasi kekuatan LIO pada mata 

dengan panjang aksial pendek, formula Haigis lebih superior dibandingkan dengan 

formula Hoffer Q; SRK/T, dan SRK II. Sedangkan, formula Barret Universal-II 

lebih menunjukkan akurasi yang superior dibandingkan dengan formula Holladay 

2; SRK/T, Hoffer Q, dan Holladay 1 untuk memprediksi kekuatan LIO pada mata 

dengan panjang aksial yang tinggi di atas normal.17,18 Formula Haigis dan SRK/T 

lebih akurat diterapkan untuk mata dengan panjang aksial 26-33 mm. Formula 

Haigis menunjukkan hasil pascaoperasi yang lebih akurat pada mata dengan 

panjang aksial lebih dari 33 mm. Namun, penyimpangan absolut target refraksi 

pascabedah dapat meningkat hingga 2.00 D. Sehingga, mata dengan panjang aksial 

33-36 mm, target refraksi pascabedah dengan formula Haigis direkomendasikan 

sekitar -5.00 D.22 Formula baru, yaitu Barrett Universal II, Kane, dan Hill-RBF v2.0 

dan Wang-Koch juga menunjukkan hasil yang baik untuk pasien dengan miopia 

tinggi. Formula Hill-RBF v2.0 memiliki kesalahan prediksi terendah untuk rentang 

target refraksi ± 0,25; ± 0,50;  dan ± 1,00 D.17,18,23 

Pasien dengan miopia aksial yang memiliki panjang bola mata lebih dari 25 mm 

memiliki risiko luaran refraktif yang kurang optimal setelah RLE. Pasien dengan 

panjang aksial normal dapat mencapai target refraksi yang diharapkan dalam 

rentang 0,5 D dari target refraksi sekitar 67%-72. Namun, hanya 54% dari pasien 

miopia aksial yang mencapai target refraksi ketika tidak dilakukan optimisasi target 

refraksi.24 Deviasi dari target refraksi adalah indikasi yang sering menjadi 

pertimbangan untuk dilakukannya intervensi sekunder setelah implantasi LIO 
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selain kejadian posterior capsular opacity (PCO). Kedalaman kamela okuli anterior 

(anterior chamber depth), posisi lensa yang efektif pasca bedah, dan pemeriksaan 

panjang aksial preoperatif merupakan sumber pergeseran akurasi dari prediksi 

kekuatan LIO, terutama pada mata yang miopia. Peningkatan tajam penglihatan 

tanpa koreksi adalah target utama dari operasi katarak atau RLE. Selain itu, reduksi 

dari tingkat miopia dapat meningkatan kepuasan pasien setelah RLE.11,16-18 

 

 
Gambar 2 Hasil perhitungan berbagai formula kekuatan LIO pada biometri optikal 

Dikutip dari: Hutauruk, dkk.16 

 

Kalkulasi LIO pada mata dengan miopia tinggi masih menjadi tantangan untuk 

operator RLE walaupun berbagai formula baru tersedia. Kesalahan absolut dan 

gangguan refraktif antar jenis formula yang digunakan sangat berbeda, sehingga 

operator harus mempertimbangkan hal tersebut pada perencanaan sebelum bedah. 

Formula Barrett Universal-II menghasilkan kesalahan prediksi yang lebih kecil 

dibandingkan dengan SRK/T, Haigis, Holladay, dan Hoffer Q, sehingga formula 
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Barret-II sering dijadikan sebagai pilihan pada pasien dengan miopia derajat tinggi 

saat ini. Formula Barret, Haigis, dan RBF memiliki tingkat kesalahan prediksi yang 

setara pada implantasi LIO kekuatan negatif di mata miopia tinggi. Namun, 

Formula Barret dan RBF menghasilkan myopic shift, sedangkan SRK/T 

menghasilkan hyperopic shift pada LIO berkekuatan negatif.25,26 

 

 
Gambar 3. Akurasi berbagai formula biometri berdasarkan panjang aksial mata 

  Dikutip dari: Hamill, dkk2 

 

Pilihan formula yang akan digunakan tergantung dari pilihan operator bedah. 

Setiap pemeriksaan biometri harus diperiksa kembali panjang aksial dan nilai K. 

Bila hasil biometri berada di luar batas normal atau terdapat perbedaan signifikan 

antara dua mata, maka pemeriksaan ulang harus dilakukan. Pemeriksaan biometri 

juga harus memperhatikan riwayat bedah refraktif sebelumnya, seperti prosedur 

bedah kornea, tindakan bedah vitreoretina, atau phakic IOL surgery. Mayoritas 

operator bedah memilih target koreksi pascabedah yang sedikit miopia untuk 

mengurangi kemungkinan hiperopia pascabedah yang tidak diharapkan 

(postoperative hyperopic refractive surprise).2,15 

Pemeriksaan topografi kornea sebelum operasi merupakan salah satu hal yang 

penting dilakukan untuk mendeteksi astigmat ireguler dan mengidentifikasi 

kelainan ektatik kornea. Pemeriksaan retina perifer penting dilakukan pada 
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kandidat dengan miopia yang tinggi. Pemberian anestesi injeksi retrobulbar pada 

pasien miopia dengan panjang bola mata tinggi harus dilakukan dengan hati-hati 

karena dapat berisiko perforasi.2,5,8 

 

 
Gambar 4. Prosedur umum teknik bedah refractive lens exchange (RLE) 

 Dikutip dari: Muhaya, dkk.27 

 

Teknik operasi RLE mirip dengan prosedur bedah katarak. Seiring 

perkembangan teknologi, teknik fakoemulsifikasi adalah prosedur pengambilan 

lensa yang sering dilakukan pada RLE. Pada prinsipnya, RLE dimulai dengan 

membuat sayatan kecil pada kornea, pengangkatan lensa alami, dan implantasi LIO 

pada kantung lensa mata (Gambar 4). Prosedur RLE pada umumnya menggunakan 

anestesia topikal. Clear corneal incision dan continuous curvilinear capsulorhexis 

(CCC) adalah teknik yang kerap digunakan.6,8,10 

Meridian kornea paling melengkung (steep) ditandai bila menggunakan teknik 

19 G biaxial MICS. Lalu, dua buah insisi berbentuk trapezoid berukuran 1,2 mm ke 

arah internal dan 1.4 mm ke arah eksternal dilakukan. Insisi tersebut dilakukan pada 

arah jam 10 dan jam 2 (terpisah 90 derajat). Lalu dilakukan injeksi cairan povidone 

iodine dalam cairan normal saline 1:1. Untuk teknik 21 G biaxial MICS, dua buah 

insisi berukuran 1 mm dilakukan dengan pola yang sama. Insisi yang berada pada 

meridian positif diperbesar agar memudahkan implantasi LIO. Konstruksi 

kapsulotomi merupakan hal yang sangat penting untuk mengekstimasi posisi LIO 

yang efektif. Perbedaan posisi lensa sekitar 1mm dapat menyebabkan perubahan 

gangguan refraksi sekitar 1,25 D. Hidrodiseksi dengan memecah bagian korteks 

dilakukan pada dua kuadran terpisah dengan dekompresi bilik anterior untuk 
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mencegah capsular block syndrome. Prechopping dapat dikerjakan untuk 

mengurangi banyaknya manuver dan durasi operasi, walaupun nukleus lensa tidak 

keras pada pasien-pasien kandidat RLE. Selanjutnya, nukleus dibagi-bagi dengan 

instrumen fakoemulsifikasi. Aspirasi dan irigasi dilakukan setelahnya untuk 

mengangkat material yang tersisa di kantung lensa. Larutan viskoelastis 

dimasukkan ke dalam kantung kapsular lensa sebelum LIO ditanamkan. Irigasi dan 

aspirasi bimanual dikerjakan setelah implantasi LIO untuk mengevakuasi larutan 

viskoelastis. Antibiotik diinjeksikan ke dalam bilik mata depan, lalu insisi ditutup 

dengan hidrasi stroma.2,8,9,21 

Faktor-faktor teknis yang ideal untuk mencapai luaran RLE yang baik 

diantaranya adalah teknik bedah dengan trauma yang minimal terhadap endotel 

kornea, iris, dan struktur intraokuler lain; mikroinsisi hingga 2,2 mm pada kornea 

yang terletak kurang dari 1mm dari limbus dan ditempatkan pada meridian kornea 

paling tajam untuk mereduksi astigmatisme pascaoperasi; dan pilihan fiksasi LIO 

di bilik posterior mata dapat menurunkan insidensi kekeruhan kapsul posterior. 

RLE juga dilakukan sebagai tindakan bedah berkelanjutan (sequential surgery) 

dengan rentang waktu beberapa hari. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir potensi 

terjadinya endoftalmitis bilateral. Implantasi LIO bekerja sebagai pembatas antara 

vitreous dan segmen ruang anterior dan menjaga integritas dari cairan akuos. Jenis 

pemilihan LIO yang tepat dapat mengurangi risiko terjadinya kekeruhan kapsul 

posterior pasca tindakan RLE.2,4,5,8 

 

2.4 Keuntungan, Kekurangan, dan Komplikasi RLE 

RLE memiliki keunggulan dari segi pilihan kekuatan refraksi yang dapat 

diberikan kepada pasien dibandingkan dengan pilihan prosedur lainnya. Prosedur 

ini dapat memberikan kualitas penglihatan yang baik karena mempertahankan 

kontur dari kornea yang normal. RLE juga dapat memperbaiki presbiopia dan 

gangguan refraksi lainnya yang digabungkan dengan pemberian LIO multifokal 

atau LIO untuk membantu akomodasi pasien. Keunggulan lainnya dari RLE adalah 

prosedur yang cepat, proses penyembuhan yang relatif cepat, dan tidak perlu 

operasi katarak di masa yang akan datang.2,28 
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Keterbatasan dari teknik RLE, diantaranya adalah hilangnya kemampuan 

akomodasi. Walaupun teknologi penanaman LIO multifokal memiliki keunggulan 

yang lebih dibandingkan jenis LIO lain pada prosedur RLE.2,10 Teknik bedah RLE 

memiliki risiko dan komplikasi yang hampir sama dengan teknik bedah ekstraksi 

katarak dan implantasi LIO. Penyampaian informasi dan adekuat kepada pasien 

sebelum diputuskan untuk menjalani RLE sangat penting.2,8,24,28  

Komplikasi ablasio retina sering terjadi pada pasien miopia dengan panjang bola 

mata yang tinggi. Insidensinya sekitar 1,5-8,1% pada pasien miopia pasca tindakan 

RLE. Risiko ini lebih tinggi dibandingkan dengan mata miopia lebih dari atau sama 

dengan -10 D yang tidak menjalani operasi (insidensi sebesar 0,68%). Beberapa 

faktor risiko terjadinya ablasio retina, diantaranya: peningkatan panjang bola mata, 

usia kurang dari 50 tahun, laki-laki, ras kulit putih, degenerasi retina perifer, 

komplikasi robekan kapsul dengan prolaps vitreous intraoperatif, dan prosedur 

Nd:YAG laser untuk opasifikasi kapsul posterior. Mata hiperopia dengan bilik mata 

anterior yang dangkal memiliki predisposisi terjadinya blok pupil, uveal effusion 

syndrome, dan lepasnya lapisan koroid pasca tindakan RLE.4,8,29 

 

III. Simpulan 

  Berbagai teknik bedah refraktif dapat menjadi pilihan pada pasien untuk 

mengkoreksi gangguan refraksi. Pemilihan teknik bedah refraktif yang tepat dan 

aman merupakan hal yang sangat penting.  RLE merupakan salah satu prosedur 

bedah refraktif yang dapat mengkoreksi gangguan refraksi dengan rentang kekuatan 

yang tinggi. Evaluasi pasien sebelum tindakan diputuskan, manipulasi yang 

minimal selama tindakan, dan adopsi teknik bedah yang tepat dapat memberikan 

hasil penglihatan pascabedah RLE yang optimal. 

 

 



12 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

1. Bourne R, Steinmetz JD, Flaxman S, Briant PS, Taylor HR, Resnikoff S, et al. 

Trends in prevalence of blindness and distance and near vision impairment over 

30 years: an analysis for the Global Burden of Disease Study. Lancet Glob 

Health. 2021;9(2):e130-e43. 

2. Hamill MB, Ambrósio R, Berdy GJ, Davidson RS, Majmudar PA, Reeves SW, 

et al. Refractive Surgery. Dalam: Rapuano CJ, Stout JT, McCannel CA, editor. 

Basic and Clinical Science Course. San Francisco: American Academy of 

Ophthalmology; 2020. hlm. 147-51. 

3. Holden BA, Fricke TR, Wilson DA, Jong M, Naidoo KS, Sankaridurg P, et al. 

Global prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 

through 2050. Ophthalmology. 2016;123(5):1036-42. 

4. Liu T, Shafer BM, Thompson V. Update on Refractive Surgery. Adv 

Ophthalmol Optom. 2021;6:325-39. 

5. Kim T-i, Alió del Barrio JL, Wilkins M, Cochener B, Ang M. Refractive 

surgery. The Lancet. 2019;393(10185):2085-98. 

6. Kaweri L, Wavikar C, James E, Pandit P, Bhuta N. Review of current status of 

refractive lens exchange and role of dysfunctional lens index as its new 

indication. Indian J Ophthalmol. 2020;68(12):2797-803. 

7. Schmidt D, Grzybowski A. Vincenz Fukala (1847–1911) and the early history 

of clear-lens operations in high myopia. Saudi J Ophthalmol. 2013;27(1):41-6. 

8. Alió JL, Grzybowski A, Romaniuk D. Refractive lens exchange in modern 

practice: when and when not to do it? Eye Vis (Lond). 2014;1:10-. 

9. El-Massry A, Abdellatif E, Ahmed El-Massry M. Refractive Lens Exchange. 

Eur Ophth. 2015;9(1):17-8. 

10. Bilbao-Calabuig R, Gónzalez-López F, Llovet-Rausell A, Ortega-Usobiaga J, 

Tejerina Fernández V, Llovet-Osuna F. Lens-based surgical correction of 

presbyopia. Where are we in 2020? Archivos de la Sociedad Española de 

Oftalmología (English Edition). 2021;96(2):74-88. 

11. Wei L, Song Y, He W, Chen X, Ma B, Lu Y, et al. Accuracy Improvement of 

IOL Power Prediction for Highly Myopic Eyes With an XGBoost Machine 

Learning-Based Calculator. Front Med. 2020;7(1033). 

12. Zhu X, Li D, Du Y, He W, Lu Y. DNA hypermethylation-mediated 

downregulation of antioxidant genes contributes to the early onset of cataracts 

in highly myopic eyes. Redox Biol. 2018;19:179-89. 

13. Daien V, Le Pape A, Heve D, Carriere I, Villain M. Incidence, Risk Factors, 

and Impact of Age on Retinal Detachment after Cataract Surgery in France: A 

National Population Study. J Ophthalmol. 2015;122(11):2179-85. 

14. Barnett V, Barsam A. Update on Laser Vision Correction Versus Intraocular 

Lens Options. Curr Ophthalmol Rep. 2020;8(3):104-10. 

15. Brodie SE, Gupta PC, Irsch K, Jackson ML, Mauger TF, Strauss L. Clinical 

optics. Dalam: Cantor LB, Rapuano CJ, McCannel CA, editor. Basic and 

clinical science course. San Fransisco: American Academy of Ophthalmology; 

2020. hlm. 239-64. 



 
 

13 
 

16. Hutauruk JA, Mangunkusumo VW. Kalkulasi Power Lensa Intra Okuler. 

Dalam: Hutauruk JA, Prakoso H, Setiyo BR, editor. Katarak dan 

Fakoemulsifikasi. Edisi ke-2. Jakarta: Indonesian Society of Cataract and 

Refractive Surgery (INASCRS); 2018. hlm. 161-72. 

17. Wang Q, Jiang W, Lin T, Wu X, Lin H, Chen W. Meta-analysis of accuracy of 

intraocular lens power calculation formulas in short eyes. Clin Experiment 

Ophthalmol. 2018;46(4):356-63. 

18. Wang Q, Jiang W, Lin T, Zhu Y, Chen C, Lin H, et al. Accuracy of intraocular 

lens power calculation formulas in long eyes: a systematic review and meta-

analysis. Clin Experiment Ophthalmol. 2018;46(7):738-49. 

19. Li L, Zhong H, Li J, Li C-R, Pan C-W. Incidence of myopia and biometric 

characteristics of premyopic eyes among Chinese children and adolescents. 

BMC Ophthalmol. 2018;18(1):178. 

20. Xie R, Zhou XT, Lu F, Chen M, Xue A, Chen S, et al. Correlation between 

myopia and major biometric parameters of the eye: a retrospective clinical 

study. Optom Vision Sci. 2009;86(5):E503-8. 

21. Budiman. Teknik, Komplikasi, dan Penatalaksanaan Bedah Katarak. Edisi ke-

1. Bandung: Yrama Widya; 2021. 

22. Chen C, Xu X, Miao Y, Zheng G, Sun Y, Xu X. Accuracy of Intraocular Lens 

Power Formulas Involving 148 Eyes with Long Axial Lengths: A 

Retrospective Chart-Review Study. J Ophthalmol. 2015;2015:1-7. 

23. Bernardes J, Raimundo M, Lobo C, Murta JN. A Comparison of Intraocular 

Lens Power Calculation Formulas in High Myopia. J Refract Surg. 

2021;37(3):207-11. 

24. Behunin N, Pantanelli SM. Intraocular Lens Power Selection in Eyes With 

Axial Myopia: EyeNet Magazine; 2015. 

25. Fuest M, Plange N, Kuerten D, Schellhase H, Mazinani BAE, Walter P, et al. 

Intraocular lens power calculation for plus and minus lenses in high myopia 

using partial coherence interferometry. Int Ophthalmol. 2021;41(5):1585-92. 

26. Zhang Y, Liang XY, Liu S, Lee JWY, Bhaskar S, Lam DSC. Accuracy of 

Intraocular Lens Power Calculation Formulas for Highly Myopic Eyes. J  

Ophthalmol. 2016;2016:1917268. 

27. Muhaya. Bedah Penggantian Lensa (RLE) Selangor: Prof Muhaya Eye & 

LASIK Centre; 2019. 

28. Alio JL, Grzybowski A, El Aswad A, Romaniuk D. Refractive lens exchange. 

Surv Ophthalmol. 2014;59(6):579-98. 

29. Laube T, Brockmann C, Lehmann N, Bornfeld N. Pseudophakic retinal 

detachment in young-aged patients. PLoS One. 2017;12(8):e0184187. 

 


