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IMPLANTASI LENSA INTRAOKULAR SEKUNDER DAN 

PUPILLOPLASTY DENGAN TEKNIK SINGLE-PASS FOUR THROW 

 

ABSTRACT 

Introduction : Difficulties for intraocular lens (IOL) implantation during cataract 

surgery and iris defect can still be found in cataract surgery. Patient that left aphakic 

will need secondary IOL implantation whether using sulcus, iris, or scleral fixation. 

And for patient with iris defect will need pupilloplasty to regain its normal function 

and shape. Single-pass four-throw is one of pupilloplasty technique that is simple yet 

effective for patient with iris defect. 

Purpose : to report a case of aphakia patient with iris defect that undergone secondary 

intraocular lens implantation with single-pass four-throw pupilloplasty technique. 

Case Report : a 55 years old male came with chief complaint blurry vision. Patient 

undergone left cataract surgery 15 years prior without IOL implantation. On 

ophthalmologic examination left eye uncorrected visual acuity (UCVA) was 1/60 and 

the best corrected visual acuity (BCVA) was 0.4. Left anterior segment examination 

found iris defect, peripheral anterior synechiae, and aphakia. Patient diagnosed with 

aphakia left eye + posterior subcapsular immature senile cataract and anterior 

capsular fibrosis right eye + diabetes mellitus type II. Patient then underwent 

secondary intraocular lens implantation with sulcus fixation and pupilloplasty using 

single-pass four-throw technique with satisfying result. 

Conclusion : Choice of secondary IOL implantation depends on the conditions of the 

patient’s eye. And among pupilloplasty technique single-pass four-throw is a simple 

yet effective technique to repair iris defect. 

Keywords : secondary IOL implantation, pupilloplasty, single-pass four-throw 

technique 

I.  Pendahuluan 

Katarak merupakan penyebab utama kebutaan yang dapat ditangani di dunia, 

dengan tatalaksana yang ideal adalah dengan dilakukannya ekstraksi katarak dan 

penanaman lensa intraokular (LIO). Berbagai teknik operasi telah dikembangkan untuk 

meningkatkan tingkat keberhasilan operasi katarak. Saat ini dengan berbagai teknik 

yang sudah lebih berkembang operasi katarak termasuk prosedur bedah yang memiliki 

tingkat kebehasilan yang tinggi. Walaupun demikian beberapa komplikasi masih dapat 

terjadi, baik intra maupun paska dilakukannya operasi katarak. Pada beberapa kasus 

juga dapat ditemukan tidak terdapatnya penyangga yang dapat digunakan untuk 

melakukan implantasi LIO sehingga mengakibatkan sulitnya implantasi LIO. Salah 
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satu pilihan yang dapat dilakukan pada keadaan ini adalah tidak melakukan implantasi 

LIO terlebih dahulu. Komplikasi lain yang dapat terjadi paska operasi katarak adalah 

defek iris, yang membutuhkan tindakan pupilloplasty sebagai tatalaksananya.1–3 

     Pupilloplasty merupakan prosedur bedah pada iris untuk mengubah bentuk iris, 

yang biasanya dilakukan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada iris dan pupil 

setelah trauma. Prosedur ini dapat juga dilakukan pada pupil yang mengalami 

desentrasi setelah implantasi lensa intraokular. Pupilloplasty dapat meningkatkan 

sensitivitas terhadap cahaya dan menghilangkan glare juga halo yang diakibatkan 

posisi pupil yang tidak semestinya.3–5 

     Pupilloplasty dapat dilakukan dengan Teknik bedah maupun non bedah. Beberapa 

Teknik bedah untuk melakukan pupilloplasty diantaranya adalah siepser sliding knot, 

pupil cerclage, pinhole pupilloplasty, McCannel, dan single-pass four-throw. Single-

pass four-throw merupakan salah satu teknik pupilloplasty yang sederhana dan dapat 

menghasilkan penutupan aposisi luka yang baik juga dapat melepaskan sinekia perifer 

anterior. Teknik ini juga akan meningkatkan aliran akuos humor serta menurunkan 

tekanan intraokular.4,6,7 

 

II. Laporan Kasus 

     Pasien laki-laki berusia 55 tahun datang ke Poliklinik Katarak dan Bedah Refraktif 

Pusat Mata Nasional (PMN) Rumah Sakit Mata Cicendo dengan keluhan utama 

penlihatan kedua mata terasa buram terutama pada mata kiri. pasien Riwayat operasi 

mata kiri 15 tahun yang lalu di Tasikmalaya dan tidak dipasang lensa tanam. Pasien 

memiliki riwayat diabetes mellitus tipe 2 dan mengkonsumsi obat secara rutin. 

     Hasil pemeriksaan menunjukkan status generalis dalam batas normal. Posisi bola 

mata orthotropia, dengan gerak bola mata baik ke segala arah. Status oftalmologis OD 

UCVA 0.32 BCVA 0.32, OS UCVA 1/60 BCVA 0.4, TIO NCT OD 10 mmHg, TIO 

NCT OS 12 mmHg. Segmen anterior OD didapatkan ukuran pupil kecil 1,5mm dan 

pupil lebar 8mm, lensa keruh dengan grading NO2-3NC3C3P2 disertai fibrosis kapsul 

anterior, lain-lain dalam batas normal. Segmen anterior OS didapatkan defek iris, 
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ukuran pupil kecil 3mmx1,6mm, ukuran pupil lebar 8mmx7,7mm. Pada iris ditemukan 

sinekia anterior perifer arah jam 11, lensa afakia, fibrosis kapsul anterior, juga sisa 

korteks, lain-lain dalam batas normal.  

 

 

Gambar 2.1 Segmen anterior pre operasi 

Dikutip: RS Mata Cicendo 

 

     Pasien didiagnosis dengan afakia OS + katarak senilis imatur subkapsular posterior 

OD + fibrosis kapsul anterior OD + Diabetes Mellitus tipe II. Pasien kemudian 

dilakukan tindakan implantasi lensa intraokular sekunder fiksasi sulkus pupilloplasty 

dengan teknik single-pass four-throw OS 2 minggu kemudian. Pada saat kontrol satu 

hari setelah operasi pasien mengatakan penglihatan mata kirinya dirasakan sudah lebih 

jelas dibanding sebelumnya. pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan posisi bola 

mata orthotropia, gerak bola mata baik ke segala arah, status oftalmologis OD UCVA 

0.32 BCVA 0.32, OS UCVA 0.25 BCVA 0.4, TIO NCT OD 11 mmHg, TIO NCT OS 

15mmHg.  
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Gambar 2.2 Segmen anterior post operasi 

Dikutip: RS Mata Cicendo 

 

     Segmen anterior OD didapatkan sama dengan sebelumnya. Segmen anterior OS 

didapatkan pendarahan subkonjungtiva, bilik mata depan VH gr III, flare dan sel +3/+3, 

pupil lonjong, dengan refleks cahaya direk dan indirek positif, pada iris tidak 

didapatkan sinekia dan terdapat hecting 1 jahitan, serta didapatkan lensa intraokular 

pada bilik mata belakang dengan fiksasi sulkus. Pada saat pasien kontrol 1 minggu 

kemudian didapatkan hasil pemeriksaan oftalmologis OS flare dan sel +2/+2, lain-lain 

sama dengan hasil pemeriksaan sebelumnya. Pasien didiagnosis dengan pseudophakia 

OS + katarak senilis imatur subkapsular posterior OD + diabetes mellitus tipe II. 

 

III. Diskusi 

     Operasi katarak merupakan salah satu prosedur bedah yang paling sering dilakukan 

di dunia, dan termasuk indakan dengan tingkat kesuksesan yang tinggi. Dengan 

diciptakannya berbagai prosedur bedah katarak yang baru, tingkat kesuksesan operasi 

katarak mencapai hingga 95% untuk setiap pasiennya. Namun walaupun posedur bedah 

katarak memiliki tingkat kesuksesan yang tinggi, beberapa komplikasi masih dapat 

muncul selama prosedur bedah katarak ini dilakukan. Komplikasi yang terjadi dapat 

mengakibatkan kesulitan dalam implantasi LIO yang akan diberikan, sehingga salah 

satu pilihan yang dapat diambil adalah membuat mata menjadi afakia dengan tidak 

dilakukan implantasi LIO. Keadaan mata yang afakia ini kemudian akan membutuhkan 
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penatalakasanaan lebih lanjut yaitu penanaman LIO sekunder untuk meningkatkan 

tajam penglihatan pasien. pada pasien ini didapatkan keadaan mata kiri yang afakia 

sejak dilakukan operasi katarak 15 tahun yang lalu, sehingga pada pasien ini diperlukan 

penanaman LIO sekunder untuk mengingkatkan tajam penglihatan pasien menjadi 

lebih baik lagi.2,8,9 

     Implantasi LIO yang paling ideal dalam porsedur bedah katarak adalah di dalam 

kapsul. Hal ini memberikan stabilitas LIO yang terbaik dan memposisikan LIO lebih 

dekat pada titik nodal dari posisi sebenarnya dari lensa kristalin, sehingga memberikan 

bayangan pada retina dengan resolusi yang lebih baik. Namun pada beberapa kondisi 

hal ini tidak dapat dilakukan, seperti pada rupture kapsul posterior, kelemahan zonula, 

subluksasi lensa disertai dengan tidak adanya kapsul lensa. Pada keadaan ini 

dibutuhkan teknik implantasi LIO sekunder dengan lokasi implantasi selain di dalam 

kapsul lensa. Beberapa teknik yang untuk melakukan prosedur implantasi LIO 

sekunder ini adalah, fiksasi sulkus, iris claw baik pada bilik mata depan maupun bilik 

mata belakang, dan fiksasi sklera. Teknik implantasi LIO sekunder dengan fiksasi pada 

sulkus dapat dilakukan pada ruptur kapsul lensa sebagian dan kerusakan zonula 

sebagian dimana masih terdapat adanya penyangga kapsular. Pada kondisi dimana 

tidak didapatkan adanya penyangga kapsular yang adekuat namun masih terdapat iris 

untuk menyangga LIO, iris claw dengan fiksasi pada sklera dapat menjadi pilihan untuk 

melakukan implantasi LIO sekunder. Sedangkan pada keadaan dimana tidak terdapat 

adanya penyangga kapsular maupun iris yang adekuat, maka implantasi LIO dengan 

fiksasi pada sklera merupakan teknik implantasi LIO sekunder yang dapat dipilih.1,10,11 

     Selain ruptur kapsul yang mengakibatkan kesulitan dalam implantasi LIO, 

komplikasi lain yang dapat terjadi paska operasi katarak adalah terjadinya defek iris 

pada pasien. Iris merupakan diafragma pada mata yang mengatur dan membatasi 

jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Berbagai defek pada iris dapat terjadi akibat 

kelainan kongenital seperti aniridia maupun koloboma, dan juga yang didapat seperti 

pada midriasis akibat trauma, dan iridodialisis. Selain itu defek iris iatrogenik juga 

dapat terjadi akibat tindakan medis yang diberikan seperti prosedur bedah katarak. 



6 
 

Seperti pada pasien ini ditemukan adanya sinekia perifer anterior pada pemeriksaan 

oftalmologis segmen anterior akibat dari tindakan operasi katarak yang dijalani pasien 

sebelumnya. Pasien dengan defek pada iris dapat mengalami fotofobia, glare, halo 

diplopia monokular, dan juga pupil atau iris repair untuk mengembalikan fungsi dan 

posisi anatomis pupil maupun iris sebaik mungkin.3,5,12 

     Indikasi untuk dilakukannya rekonstruksi pupil dan iris repair diantaranya yaitu 

indikasi secara fungsional atau optikal, untuk menyediakan support struktural untuk 

implantasi lensa, untuk mencegah komplikasi post operatif, untuk melepaskan sinekia 

anterior perifer dan penutupan sudut bilik mata depan, juga indikasi kosmetik. 

Sedangkan untuk kontra indikasi relatif untuk dilakukannya rekonstruksi iris dan iris 

repair diantaranya adalah mata fakik dengan lensa yang jernih, dan atrofi iris.4,12 

     Beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk melakukan rekonstruksi pupil dan iris 

repair, yaitu dengan teknik bedah maupun teknik non bedah. Beberapa teknik bedah 

rekonstruksi iris diantaranya adalah teknik McCannel, teknik siepser sliding knot, pupil 

cerclage, pinhole pupilloplasty, dan teknik single-pass four-throw, sedangkan untuk 

teknik non bedah dapat menggunakan argon laser pupilloplasty. Teknik McCannel dan 

teknik siepser sliding knot termasuk teknik rekonstruksi iris yang diperkenalkan paling 

awal. Teknik McCannel diperkenalkan pada tahun 1976 oleh McCannel, dan teknik 

siepser sliding knot diperkenalkan oleh Siepser pada tahun 1994. Bebrapa modifikasi 

dari teknik ini kemudian dikembangkan untuk menciptakan teknik rekonstruksi iris 

yang baru. Salah satu modifikasi dari teknik siepser sliding knot adalah teknik single-

pass four-throw yang diperkenalkan pada tahun 2017. Keunikan dari teknik single-pass 

four-throw adalah pada teknik ini tidak memerlukan simpul tunggal yang biasa 

digunakan untuk pembuatan simpul jahitan, namun dibentuk empat pola heliks yang 

befungsi sebagai simpul yang menjaga agar simpul yang terbentuk tetap terikat 

kuat.3,4,12 

     Teknik rekonstruksi pupil menggunakan single-pass four-throw merupakan teknik 

rekonstruksi pupil yang dapat melepaskan sinekia anterior perifer yang terdapat pada 

pasien. Teknik ini juga dapat sekaligus meningkatkan aliran humor akuos khususnya 
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pada kasus glaukoma sudut tertutup yang mengalami penutupan sudut bilik mata depan 

akibat adanya sinekia anterior. Pada pasien ini didapatkan adanya sinekia anterior 

perifer pada iris yang ditemukan pada pemeriksaan oftalmologis akibat dari tindakan 

operasi katarak sebelumnya, sehingga pada pasien ini dilakukan rekonstruksi iris 

menggunakan teknik single-pass four-throw untuk melepaskan sinekia perifer anterior 

yang terjadi sekaligus melakukan rekonstruksi pupil pasien kembali.4–6 

 

                            

                           

                           

                          



8 
 

                            

Gambar 2.3 Langkah-langkah teknik single-pass four-throw 

Dikutip: RS Mata Cicendo 

 

     Prosedur awal untuk melakukan single-pass four-throw adalah dengan pembuatan 

dua sideport pada area limbal dalam satu aksis dari defek iris. Kemudian benang 

polypropylene 10.0 dijahitkan menggunakan jarum melewati bagian tepi dari defek iris 

dengan dilakukan penjepitan pada tepi iris menggunakan forcep terlebih dahulu. Jarum 

26-G kemudian dimasukan pada sisi berlawanan dari defek iris dengan cara menjepit 

bagian distal dari defek iris menggunakan forcep. Jarum 26-G kemudian ditarik keluar 

bersama dengan benang. Sinskey hook kemudian dimasukkan dan membantu untuk 

membuat loop di dalam bilik mata depan dengan cara mengaitkan sinskey hook pada 

benang jahit. Loop yang sudah terbentuk kemudian ditarik keluar dari bilik mata depan 

dan diletakkan pada konjungtiva. Kemudian ujung dari benang jahit dibentuk simpul 

pada loop yang baru dikeluarkan dari bilik mata depan sebanyak empat kali hingga 

terbentuk empat simpul pada loop menggunakan ujung benang jahit. Kedua ujung 

benang jahit kemudian ditarik hingga simpul yang sudah terbentuk masuk ke dalam 

bilik mata depan dan mengikat kedua tepi dari defek iris. Setelah kedua tepi dari defek 

iris telah menyatu, ujung dari jahitan dipotong menggunakan microscissor dengan 

meninggalkan sisa benang jahit sepanjang satu milimeter dari simpul. Bentuk heliks 

yang terbentuk dari teknik ini membantu untuk mendekatkan kedua tepi defek iris dan 

menjaga kedua tepi defek iris tetap pada posisinya. Struktur heliks ini juga mencegah 

terjadinya selip dari simpul benang jahit yang sudah terbentuk, yang dapat 

mengakibatkan longgarnya simpul jahitan. Kelebihan dari teknik single-pass four-
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throw adalah teknik ini merupakan teknik yang sederhana dimana hanya membutuhkan 

satu kali tindakan penyimpulan sehingga relatif mudah untuk dilakukan. Kemudian 

pada beberapa studi juga menunjukkan bahwa teknik single-pass four-throw dapat 

menghasilkan midriasis farmakologis postoperatif yang adekuat untuk visualisasi 

fundus.3,4,12 

     Teknik rekonstruksi iris dapat mengakibatkan beberapa komplikasi yang perlu 

menjadi perhatian khusus. Beberapa contoh komplikasi yang dapat ditemui dari 

tindakan rekonstruksi pupil dan repair iris adalah iritis, hifema, dialisis iris, katarak, 

ablasio retina, dan terganggunya penglihatan pada malam hari. Katarak akibat teknik 

rekonstruksi iris terjadi akibat jejas mekanik langsung pada lensa jika teknik 

rekonstruksi iris ini dilakukan pada mata fakik dengan lensa yang jernih. Sedangkan 

terganggunya penglihatan malam sering ditemui pada rekonstruksi iris dengan 

menggunakan teknik pinhole pupilloplasty akibat ketidak kemampuan pupil untuk 

berdilatasi secara adekuat pada keadaan cahaya yang kurang.3,4,6 

 

IV. Simpulan 

     Pada pasien dengan afakia akibat sulitnya implantasi LIO, maka implantasi LIO 

sekunder merupakan prosedur pilihan untuk meningkatkan tajam penglihatan pasien. 

Teknik implantasi LIO sekunder yang dapat dilakukan yaitu fiksasi sulkus, fiksasi iris, 

maupun fiksasi sklera. Sedangkan pada pasien dengan defek iris, maka pupilloplasty 

diperlukan untuk mengembalikan bentuk dan fungsi iris sebaik mungkin. Teknik 

Single-pass four-throw merupakan salah satu teknik pupilloplasty sederhana dan 

mudah dilakukan juga efektif untuk memperbaiki defek pada iris untuk 

mengembalikan fungsi dan bentuk iris sebaik mungkin, sehingga teknik ini dapat 

menjadi pilihan yang baik sebagai tatalaksana kasus defek iris. 
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