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 Implan Glaucoma Drainage Device (GDD) Sebagai Pilihan Terapi 

Pada Steroid-Induced Glaucoma Pasca Trabekulektomi 

 

 
Abstract  

Introduction  
Corticosteroids have widely known to cause a rise of intra ocular pressure (IOP). 

Management of steroid-induced glaucoma consist of medical or surgical therapy. One 

should considered surgical therapy if medical therapy were not giving a good control of 

IOP, surgical therapy could be considered. Surgical therapy consist of trabeculectomy, 

laser trabeculoplasty, or glaucoma drainage device (GDD) implant.  

Purpose 

To report a case of a patient with steroid-induced glaucoma who underwent GDD implant 

after trabeculectomy surgery   

Case report  

A 8-years-old boy presented with decreased of visual acuity since 1 year ago. This chief 

complaint accompanied by recurrent redness of both eyes since 4 years ago. Chief 

complaint also accompanied by watery discharge and itchiness. There is history of 

Tobramycin-dexamethasone eye drop and Naphazoline eye drop usage in both eyes for 2 

years. He has been treated in Cicendo Eye Hospital since 2 months ago. Patient has 

underwent four times operation in other hospital, two times for the right eye (RE) are 

combined surgery + intraocular lens (IOL) implantation and GDD implant, two times for 

the left eye (LE) are trabeculectomy and lens extraction + IOL implantation. From the 

ophthalmologic examination shows visual acuity for RE is 1/300 and for LE is counting 

finger. The IOP in RE is 10 mmHg, IOP in LE is 22 mmHg. From the anterior segment 

examination for both eyes showed a bleb formation in bulbar conjuctiva, corneal cicatriks, 

irregularity pupil of RE, IOL was centrally located in posterior chamber of both eyes. On 

the posterior segment examination of both eyes, both papil looked pale, with well-defined 

edge, and the c/d ratio is 0.5. Patient was diagnosed with steroid induced glaucoma + 

pseudophakia  + Posterior Capsule Opacity grade II for both eyes. The patient treated with  

Timolol maleate 0.5% eye drop 2x and Latanoprost 0.05% eye drop 1x for both eyes, 

Acetazolamide 3x 250 mg per oral then performed GDD implant  for the LE. One day after 

surgery, visual acuity for LE is light projection with poor projection, IOP in LE 20 mmHg, 

anterior segment showed implant tube in the anterior chamber. Post operative medication 

addition was cefadroxil 2x 500 mg per oral, levofloxacin eye drop 6 x LE, prednisolone 

acetate eye drop 6x LE, chloramphenicol+hydrocortisone eye ointment 3x LE, ibuprofen 

3x 100 mg per oral. On follow up 1 week after surgery, visual acuity for LE is 1/300, IOP 

in LE 32 mmHg, anterior segment showed implant tube in the anterior chamber. 

Medication is still continued, and given additional brinzolamide 1% eye drop 3 times RE.    

Conclusion 

Corticosteroid’s mechanism increasing IOP is uncertain, but some risk factors are 

predicted. All patient who received corticosteroid therapy should have their IOP 

monitored. Discontinuing corticosteroid can be complicated by the need to treat the 

underlying condition, using alternative, “steroid sparing” medication should be done. 

Standard medical, laser, and surgical therapy can also be considered. GDD implant can 

be considered in patient with previous trabeculectomy surgery, with or without lens 

extraction + IOL implantation and uncontrolled glaucoma. 
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I. Pendahuluan 

     Kortikosteroid sudah sejak lama diketahui dapat memicu terjadinya hipertensi 

okular. Beberapa faktor risiko yang dianggap dapat menyebabkan hipertensi okular 

yang dipicu kortikosteroid, diantaranya glaukoma primer sudut terbuka, suspek 

glaukoma, riwayat keluarga dengan glaukoma primer sudut terbuka, respon steroid 

sebelumnya, penyakit jaringan penyokong, miopia tinggi, diabetes melitus tipe 1, 

serta usia.1,2  

     Penelitian dari Lam, dkk menunjukkan sebanyak 71.2% anak yang mendapat 

terapi deksamethasone topikal 0.1% 4x/hari, dan 59.2%  anak dengan terapi 

deksamethasone topikal 0.1% 2x/hari mengalami kenaikan TIO di atas 21 mmHg. 

Pada anak di bawah 6 tahun dengan terapi deksamethasone topikal 0.1% 4x/hari, 

terjadi peningkatan TIO yang lebih tinggi dengan TIO puncak yang tinggi, dan 

waktu yang lebih singkat untuk mencapai puncak TIO tersebut.3,4   

     Penatalaksanaan pada steroid-induced glaucoma dapat berupa terapi medikal 

ataupun bedah. Ketika terapi medikal tidak efektif  dalam menurunkan TIO, maka 

dapat dipertimbangkan untuk dilakukannya tindakan bedah. Prosedur utama yang 

umum dilakukan adalah tindakan trabekulektomi dengan atau tanpa antimetabolit. 

Pemasangan implan glaukoma drainage device (GDD) dapat dipertimbangkan pada 

pasien dengan neovaskularisasi yang aktif, adanya sikatrik konjungtiva akibat 

operasi intraokular sebelumnya, ataupun pada kegagalan trabekulektomi.2,5 

Laporan kasus ini akan membahas mengenai pemilihan prosedur implan glaukoma 

drainage device (GDD) sebagai terapi pasca trabekulektomi pada pasien dengan 

steroid-induced glaucoma. 

  

II. Laporan Kasus  

Seorang anak berusia 8 tahun datang ke poli Glaukoma PMN RSM Cicendo pada 

tanggal 28 November 2016 dirujuk dari RS Banda Aceh. Pasien datang dengan 

keluhan penurunan penglihatan pada kedua mata yang dirasakan sejak 1 tahun 

SMRS. Riwayat mata merah berulang pada kedua mata sejak 4 tahun SMRS. 

Keluhan mata merah tersebut disertai rasa gatal dan mata berair. Keluhan tersebut 

tidak disertai keluar kotoran mata, riwayat trauma sebelumnya disangkal. Riwayat 
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penggunaan obat-obatan dalam jangka waktu lama diakui, yaitu Tobramycin- 

dexamethasone tetes mata dan Naphazoline tetes mata selama ± 2 tahun. Awalnya 

obat tersebut diresepkan oleh dokter spesialis mata saat anaknya berobat untuk 

keluhan mata merahnya, namun ayah pasien kemudian membeli sendiri obat 

tersebut tanpa resep dokter setiap anaknya mengalami mata merah, digunakan 3-

4x/hari. Riwayat alergi, asma, diabetes dan darah tinggi tidak diketahui. Riwayat 

keluarga dengan keluhan yang sama disangkal. Riwayat glaukoma pada anggota 

keluarga lain tidak diketahui.  

Pasien pernah menjalani operasi 4 kali di RSCM pada tahun 2014. Operasi mata 

kanan I (Januari 2014) dikatakan untuk pembuatan saluran dan pengambilan lensa, 

operasi II (Agustus 2014) dilakukan pemasangan implan pada mata kanan. Operasi 

mata kiri I (Februari 2014) dan operasi II (April 2014) dilakukan pembuatan saluran 

dan pengambilan lensa pada mata kiri. Pasien kontrol rutin di Banda Aceh 

mendapat pengobatan Timolol maleate 0.5% tetes mata 2x ODS, Latanoprost 

0.05% tetes mata 1x ODS, Acetazolamide tablet 3x 250 mg per oral. 

Pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus OD 1/300, visus OS  hitung jari 

(CFFC). Posisi bola mata orthotropia dengan gerak bola mata baik ke segala arah. 

Pengukuran TIO menggunakan aplanasi tonometri Goldmann (ATN) OD 10 

mmHg, ATN OS 22 mmHg. Pada konjungtiva bulbi ODS tampak bleb, kornea ODS 

terdapat sikatriks, bilik mata depan Van Herick gr III ODS, pupil OD tampak 

ireguler, pupil OS relatif bulat, iris ODS tidak didapatkan sinekia posterior, lensa 

ODS tampak PC IOL sentral, dengan adanya PCO gr II ODS. Pemeriksaan segmen 

posterior OD media agak keruh, papil bulat batas tegas, pucat, kesan c/d ratio 0.5, 

retina flat, pada segmen posterior OS media jernih papil bulat, batas tegas, pucat, 

kesan c/d ratio 0.5, retina flat.  

Pasien kemudian didiagnosa dengan steroid induced glaucoma ODS + 

pseudofakia ODS + Posterior Capsule Opacity gr II ODS. Pasien mendapat terapi 

Timolol maleate 0.5% tetes mata 2x ODS, Latanoprost 0.05% tetes mata 1x ODS, 

Acetazolamide tablet 3x 250 mg per oral. Pasien telah menjalani tindakan 

pemasangan GDD implant OS pada tanggal 06 Desember 2016.  
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Gambar 1. Mata kiri pre operasi 

 

Pemeriksaan status oftalmologis 1 hari pasca operasi, didapatkan visus OD  

1/300, visus OS proyeksi cahaya (proyeksi buruk di inferior). Pengukuran TIO 

dengan ATN OD 4 mmHg, OS 20 mmHg. Konjungtiva bulbi ODS tampak bleb, 

kornea ODS terdapat sikatriks, kornea OS juga tampak edema, bilik mata depan 

ODS Van Herick gr III, f/s OS sulit dinilai, tampak ujung tube. Pupil OD tampak 

ireguler, OS kesan bulat, iris ODS tidak didapatkan sinekia posterior, lensa ODS 

tampak PC IOL sentral, dengan PCO gr II ODS. Pasien mendapat terapi pasca 

operasi berupa cefadroxil 2x 250mg per oral, levofloxacin  tetes mata 6 x OS, 

prednisolon acetate tetes mata 6x OS, chlorampenicol+hydrocortisone salep mata 

3x OS, ibuprofen 3 x 100mg per oral, timolol maleate tetes mata 2x OS,  

Latanoprost 0.05% 1x OS.  

 

 

Gambar 2. Mata kiri pasca operasi 

 

Pasien kemudian datang kontrol 1 minggu pasca operasi, didapatkan status 

oftalmologis visus OD 1/300, visus OS 1/300. Pemeriksaan TIO dengan ATN OS 
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32 mmHg. Konjungtiva bulbi ODS tampak bleb, kornea ODS terdapat sikatriks, 

kornea OS terlihat edema, COA OS Van Herick gr III, f/s sulit dinilai, tampak ujung 

tube. Pupil OD tampak ireguler, OS kesan bulat, iris ODS tidak didapatkan sinekia 

posterior, lensa ODS tampak PC IOL sentral, dengan PCO gr II ODS. Pasien masih 

melanjutkan terapi pasca operasi levofloxacin  tetes mata 6 x OD, prednisolon 

acetate tetes mata 6x OD, chlorampenicol+hydrocortisone salep mata 3x OD, 

timolol maleate tetes mata 2x ODS,  latanoprost 0.05% 1x OS, kemudian diberikan 

tambahan obat brinzolamide 1% tetes mata 3x ODS. Prognosis pada pasien ini, quo 

ad vitam ad bonam dan quo ad functionam ad malam.  

 

III. Pembahasan 

     Glaukoma sudut terbuka terbagi menjadi glaukoma sudut terbuka primer dan 

glaukoma sudut terbuka sekunder. Glaukoma sudut terbuka sekunder merupakan 

hasil akhir dari berbagai proses yang mengakibatkan terganggunya aliran aqueous 

sehingga terjadi peningkatan TIO. Kelainan yang dapat menjadi etiologi 

diantaranya akibat gangguan pada lensa, peningkatan tekanan vena episklera, 

gangguan vitreoretina, gangguan pada endotel kornea, gangguan pertumbuhan 

epitel, serta terkait penggunaan kortikosteroid.1,6 

Kortikosteroid mempengaruhi anyaman trabekular dengan merangsang 

terjadinya perubahan mikrostruktural dengan meningkatnya deposit materi ekstra 

seluler, mengahambat protease dan aktivitas fagositik. Perubahan morfologi yang 

terjadi diantaranya menebalnya trabecular beams, berkurangnya ruang 

intertrabekular, menebalnya jaringan juxtakanalikular, dan meningkatnya deposit 

materi ekstra seluler seperti glikosaminoglikan, elastin, fibronektin.6,7  

Hasil kultur anyaman trabekular yang diberikan deksamethasone menunjukkan 

adanya penurunan kadar tissue plasminoge activator, stromelysin, dan 

metiloprotenases; serta adanya penurunan metabolisme asam arakhidonat dan 

aktivitas fagositik. Keseluruhan perubahan ini mengakibatkan peningkatan 

akumulasi dan penurunan clearence of channel debris yang menimbulkan hasil 

akhir berupa penurunan aliran dan dianggap berperan dalam respon hipertensif 

okular.1,2  
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    Peningkatan TIO lebih sering terjadi pada pemberian steroid topikal 

dibandingkan per oral, umumnya muncul pada minggu pertama hingga keempat 

setelah pemberian. Injeksi triamsinolone intravitreal saat ini semakin banyak 

digunakan, dan dianggap berkaitan dengan kenaikan TIO pada 50% pasien. Respon 

steroid kronis akan hilang dalam 1 sampai 4 minggu setelah pemberhentian 

steroid.2,7    

     Diagnosis steroid-induced glaucoma diambil berdasarkan anamnesa adanya 

riwayat penggunaan steroid sebelumnya, adanya riwayat glaukoma atau riwayat 

steroid-induced glaucoma pada keluarga. Gejala klinis yang muncul dapat berupa 

penurunan tajam penglihatan yang dapat diakibatkan edema kornea, end-stage 

visual field loss, steroid-induced cataract, atau kondisi lain yang mendasari. Tanda 

klinis yang dapat terlihat berupa edema epitel akibat peningkatan TIO, umumnya 

menunjukkan gambaran normal dengan sudut terbuka, ditemukannya kerusakan 

saraf optik glaukomatus dan hilangnya lapang pandang perifer.1,2,7  

     Pada pasien ini, berdasarkan anamnesa didapatkan riwayat penggunaan obat 

steroid tetes mata tobramycin-dexamethasone selama ± 2 tahun dengan frekuensi 

pemakaian 3-4 kali per hari, serta riwayat operasi glaukoma pada kedua mata 2 

tahun yang lalu. Gejala dan tanda klinis yang timbul pada pasien ini dan mendukung 

ke arah diagnosis berupa penurunan tajam penglihatan, adanya peningkatan TIO, 

dan ditemukannya kerusakan saraf optik glaukomatous.   

      Diagnosis banding dari  steroid induced glaucoma diantaranya glaukoma sudut 

terbuka primer, glaukoma uveitik, glaukomatosiklitik krisis, glaucoma normotensi, 

glaukoma juvenil.2,8  

     Pencegahan dan deteksi dini merupakan langkah penting, sebelum memulai 

terapi kortikosteroid sebaiknya dilakukan pengukuran TIO dan evaluasi tanda 

glaukoma sebagai nilai dasar. Pasien yang mendapat terapi topikal atau periokular, 

TIO sebaiknya diperiksakan setiap 2 minggu pada bulan pertama, setiap bulan pada 

2-3 bulan berikutnya, kemudian pada 3-6 bulan selama pemberian kortikosteroid 

jangka panjang. Pasien yang mendapat injeksi triamsinolon intravitreal harus 

dimonitor selama beberapa bulan kedepan. Jika ditemukan adanya peningkatan TIO 

pasca pemberian kortikosteroid, pemutusan pemberian kortikosteroid sangat 
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disarankan bila memungkinkan, dan dapat digantikan dengan pilihan steroid-

sparing lainnya, ataupun yang less potent. Pada kasus dimana TIO tidak dapat turun 

setelah pemutusan pemberian steroid, dapat dipertimbangkan pemberian terapi 

medikal maupun tindakan bedah.2,7,9    

     Terapi medikal yang saat ini umum digunakan adalah golongan beta bloker dan 

carbonic anhidrase inhibitors. Penggunaan analog prostaglandin menunjukkan 

efektivitas yang sama dengan pemberhentian kortikosteroid. Pada contoh keadaan 

dimana terapi medikal tidak mampu menurunkan TIO, maka terapi bedah dapat 

menjadi pilihan dalam menurunkan TIO, seperti laser trabekuloplasti,  

trabekulektomi, dan pemasangan implan glaucoma drainage device (GDD).1,6,8 

     Pada pasien ini, obat tetes mata yang mengandung steroid tersebut sudah 

diberhentikan, kemudian diberikan tambahan terapi medikal berupa timolol 

maleate 0.5% tetes mata 2x ODS, latanoprost 0.05% tetes mata 1x ODS, dan 

acetazolamide tablet 3x 250 mg per oral, pasien juga sudah menjalani operasi 

trabekulektomi untuk kedua matanya, namun TIO pada kedua mata pasien ini masih 

tetap tinggi sehingga diputuskan untuk dilakukan pemasangan implan glaucoma 

drainage device (GDD). 

     Glaucoma drainage device (GDD) terbagi menjadi 2 tipe besar, yaitu dengan 

katup (Ahmed)  dan tanpa katup (Molteno & Baerveldt). Katup ini berperan sebagai 

“flow restrictor, dimana katup membuat aliran  satu arah dengan pembuka tekanan 

minimal sementara GDD tanpa katup merupakan aliran pasif. Penempatan lokasi 

implan dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya tingkat keparahan kerusakan 

glaukoma, toleransi terhadap obat hipotensif okular topikal, riwayat operasi okular 

sebelumnya, dan penipisan sklera.9,10  

     Glaucoma drainage device (GDD) bekerja dengan mengalirkan cairan aqueous 

dari bilik mata depan masuk ke dalam bleb kemudian berdifusi melalui kapsul 

implan dan diserap melalui pembuluh darah di sekitar kapsul. Hasil 1 tahun 

penelitian yang membandingkan hasil pemasangan GDD dengan trabekulektomi + 

MMC pada pasien yang memiliki riwayat trabekulektomi sebelumnya dan atau 

ekstraksi lensa dengan implantasi IOL serta glaukoma yang tidak terkontrol 

menunjukkan bahwa GDD lebih sedikit terjadi komplikasi pasca operatif, lebih 
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sedikit kasus kegagalan, namun lebih membutuhkan penggunaan obat-obat 

glaukoma. Pasien ini juga memiliki riwayat trabekulektomi sebelumnya, sehingga 

ini menjadi salah satu dasar pertimbangan dipilihnya tindakan implan GDD sebagai 

penatalaksanaan selanjutnya pada pasien ini. 1,5,9,10  

     Pada pasien ini jenis implan yang digunakan adalah Baerveldt glaucoma 

implant. Lempengannya lebih tipis dan lebih luas dibandingkan dengan jenis 

Ahmed. Terdapat 2 ukuran 250 atau 350 mm2, berbentuk lempeng yang fleksible 

dangan bahan silikon. Pada pasien ini digunakan Baerveldt berukuran 350 mm2. 

Teknik operasi implan GDD Baerveldt yang dilakukan pada pasien ini yaitu :5,11 

1. Anestesi  

Pada pasien ini, karena masih anak-anak operasi dilakukan dalam narkose 

umum. 

2. Insisi konjungtiva  

GDD dapat diletakkan pada daerah superonasal atau superotemporal, 

diantara  otot rektus superior dan otot rektus medial atau lateral. Insisi yang 

lebih sering digunakan adalah fornix-based conjunctival incision. Kemudian 

dilakukan undermining conjunctiva, diseksi dilakukan hingga 10-12 mm ke 

arah posterior. 

3. Penempelan kapsul  

Dibuat kantung diantara Tenon dan sklera menggunakan Harms tying 

forceps. Pada lempeng Baerveldt, bagian sayap diletakkan dibawah kedua 

otot rektus, kemudian difiksasi pada sklera menggunakan benang silk 8.0.  

4. Penempatan tube 

Flap sklera dibuat untuk menutup tube yang akan menembus bilik mata 

depan. Tube difiksasikan pada sklera menggunakan nylon 10.0. Tube 

dibiarkan tidak terikat hingga tube dimasukkan ke dalam bilik mata depan. 

pastikan untuk tidak mengikat tube terlalu kencang sehingga dapat 

menyebabkan terhambatnya aliran aqueous. Tube diukur agar masuk 1-

3mm ke dalam bilik mata depan dan dipotong dengan arah bevel menghadap 

ke atas.  

5. Parasintesis 
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Parasintesis dilakukan pada sisi lateral dari limbus menggunakan pisau step. 

Jalur ini dapat digunakan untuk pembentukan bilik mata depan apabila nanti 

diperlukan. Jarum 22 atau 23 G digunakan untuk menembus bilik mata 

depan dengan menusukkannya paralel ke arah iris.     

6. Penjahitan flap sklera dan konjungtiva 

Flap sklera dijahit pada ujung sudutnya, Dilakukan menggunakan benang 

vicryl 7.0.                       

  Gambar 3. Teknik Pemasangan Implan Baerveldt Pada Mata Kiri Pasien   
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     Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kontrol pasca operasi diantaranya 

kedalaman bilik mata depan dan reaksi inflamasi di dalamnya, posisi tube, serta 

penyembuhan dari konjungtiva. Bergantung dari ukuran ikatan benang yang 

diikatkan pada tube, diperkirakan tube tersebut akan paten pada minggu ketiga 

hingga keenam pasca operasi. Pada implan menggunakan GDD Baerveldt ini dapat 

terjadi fase hipertensif dimana terdapat peningkatan TIO hingga 2 bulan pasca 

operasi. Hal ini dikarenakan pada implan GDD tanpa katup, dilakukan pengikatan 

pada tube untuk mencegah overfiltrasi serta terjadinya impermeabilitas terhadap 

aqueous akibat proses inflamasi dan fibrosis pada sekitar kapsul. Pemberian obat-

obat glaukoma topikal sebaiknya diberikan untuk membantu mengontrol tingginya 

TIO hingga fase ini berakhir. Hal diatas menjelaskan mengapa pada pasien ini 

masih ditemukan TIO yang tinggi 1 minggu paska operasi. Diharapkan pada kontrol 

2 bulan pasca operasi, sudah mulai dapat ditemukan penurunan TIO pada pasien 

ini.1,9,11 

     Komplikasi yang dapat terjadi pada pemasangan implan GDD diantaranya 

kegagalan untuk mengontrol TIO, hipotoni, dekompensasi kornea, sinekia anterior 

perifer, distorsi pupil, katarak, blok pada tube oleh darah, vitreus atau fibrin, erosi 

pada tube dan atau lempeng, malposisi atau gangguan gerak bola mata, serta 

endoftalmitis.5,9,11 

Prognosis pada pasien ini, quo ad vitam ad bonam dan quo ad functionam ad 

malam. Prognosis ad vitam masih baik karena tidak ditemukan adanya masalah 

sistemik yang mengancam jiwa pada pasien ini. Prognosis ad functionam ad malam, 

karena terjadi kerusakan saraf mata akibat glaucomatous optic neuropathy sehingga 

sudah terdapat penurunan tajam penglihatan yang ireversibel pada pasien ini.   

 

IV. Simpulan 

     Mekanisme kortikosteroid memicu hipertensi okular memang masih belum 

sepenuhnya dipahami, namun beberapa faktor risiko sudah terprediksi. Semua 

pasien yang mendapat pemberian terapi kortikosteroid harus dipantau tekanan 

intraokular. Usahakan untuk memilih terapi kortikosteroid dengan kekuatan yang 

paling rendah dalam jangka waktu sesingkat mungkin. Bila secara klinis ditemukan 
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adanya peningkatan TIO selama terapi kortikosteroid, sebaiknya gunakan NSAID 

sebagai alternatif pengganti, dapat dipertimbangkan pemberian obat glaukoma 

untuk menurunkan TIO, laser, maupun bedah glaukoma bila memang diperlukan. 

Implan glaukoma drainage device dapat menjadi pilihan pada pasien yang memiliki 

riwayat trabekulektomi sebelumnya dan atau ekstraksi lensa dengan implantasi IOL 

serta glaukoma yang tidak terkontrol. 
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