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ABSTRACT  

Introduction : Congenital glaucoma in patient with type 1 neurofibromatosis that 

has optic nerve glioma is a rare case. Diagnose and management for this case 

still make a challenge. 

 

Purpose : To report management congenital glaucoma in patient type 1 

neurofibromatosis. 

 

Case Report : A 4 years-old girl patient came to Cicendo National Eye Centre 

Hospital. The chief complaint according to her parents were enlargement in his 

doughter left eye since birth, and also had cafe au lait spots in left cheek. From 

ocular examination showed visual acuity of the right eye was 0.6 in 1 m with 

cardiff acuity test, intraocular pressure was 14 mmHg, anterior examination  was 

within normal limit. Visual acuity of the left eye was 0,06 in 1 m with cardiff 

acuity test, intraocular pressure in the left eye was 36 mmHg. Anterior segment 

examination found proptosis and buphthalmos without Lisch nodule. Posterior 

segmen examination on  the right eye was within normal limit and the left eye 

revealed 0,8 on cup and disc ratio. B-scan ultrasonography showed axial length 

in the right eye was 18,16 mmHg and the left eye was 22,90 mm. CT scan 

examination revealed suggestif to optic nerve glioma. Patient was diagnosed with 

congenital glaucoma with type 1 neurofibromatosis and optic nerve glioma. 

Patient was managed by trabeculectomy on the left eye and observation for her 

optic glioma.  

 

Conclusions : Diagnosed congenital glaucoma with type 1 neurofibromatosis and 

optic nerve glioma can be evaluated with accurate history, examination and 

orbital imaging. Management of congenital glaucoma with filtering surgery can 

be optional to reduce intraocular pressure in neurofibromatosis patient. 

 

I. PENDAHULUAN 

Glaukoma kongenital merupakan glaukoma yang muncul pada saat lahir 

sampai 2 tahun pertama kehidupan. Keadaan yang melibatkan disgenesis dari 

jaringan trabekular yang menyebabkan gangguan aliran cairan akuous tanpa 

keterlibatan anomali perkembangan okular maupun sistemik disebut glaukoma 

kongenital primer, sedangkan bila terdapat ketrlibatan okular maupun sistemik 

yang mendasarinya disebut glaukoma sekunder atau acquired glaucoma. Menurut 

Shaffer dan Weiss, glaukoma kongenital umumnya terjadi secara herediter, 

diturunkan secara autosomal resesif dengan anomali sudut berupa tidak 

terdapatnya angle reses dengan insersi iris secara langsung menuju permukaan 



 
 

trabekular. Pembesaran kornea, edema kornea dan robekan membran descemet 

dapat berakibat dari peningkatan tekanan intraokular.
1,2 

Insidensi glaukoma kongenital primer terjadi pada 1 dari 10.000 kelahiran 

hidup dan terdapat 22,2% dari keseluruhan glaukoma pada anak. Lebih dari 80% 

kasus terjadi pada tahun pertama kehidupan, sebanyak 25% didiagnosis saat 

neonatus dan lebih dari 60% baru muncul saat usia 6 bulan.
2 ,3 

Neurofibromatosis merupakan sindroma neurokutan yang melibatkan dua 

atau lebih sistem organ, termasuk kulit dan sistem saraf pusat. Keterlibatan mata 

sering terjadi dan berhubungan morbiditas penyakit. Neurofibromatosis tipe 1 

(NF1) merupakan penyakit neurokutan yang paling sering ditemukan dengan 

insidensi 1 dalam 3500 kelahiran hidup. NF1 mempunyai kondisi yang bervariasi, 

dapat berupa manifestasi klinis ringan sampai berat. Komplikasi yang sering 

terjadi berupa cafe au lait spots dan neurofibroma kutaneus mendekati 95 % dan 

gambaran klinis lain terjadi kurang dari 1%. Gambaran klinis cafe au lait spots , 

pseudoarthrosis dan plexiforme neurofibroma dapat muncul pada tahun pertama 

kehidupan, sedangkan freckling, optik glioma, dan skoliosis dapat terjadi mulai 

usia 7 tahun.
4 

Kasus glaukoma kongenital yang terdapat pada pasien NF1 termasuk 

penyakit yang jarang ditemui. Laporan kasus ini  akan membahas kasus glaukoma 

kongenital yang terdapat pada pasien NF1 dengan optik glioma disertai 

penatalaksanaanya.  

  

II. LAPORAN KASUS 

Seorang anak perempuan berusia 4 tahun datang ke poliklinik Pediatrik 

Oftalmologi dan Strabismus Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 

pada tanggal 11 Oktober 2016. Pasien dikeluhkan dengan mata kiri tampak 

semakin menonjol sejak 1 tahun yang lalu. Keluhan disertai terdapat bercak kulit 

kehitaman yang semakin luas pada pipi sebelah kiri. Pasien pernah berobat saat 

usia 8 bulan ke poliklinik Pediatrik Oftalmologi dan Strabismus dengan keluhan 

mata kiri lebih besar dari mata kanan disertai mata berair. Pasien  disarankan 

untuk operasi glaukoma, namun orang tua pasien tidak membawa kembali 



 
 

berobat. Riwayat pengobatan ke dokter spesialis kulit dilakukan satu minggu 

sebelum berobat ke RS Mata Cicendo dan di diagnosis dengan Neurofibromatosis 

tipe 1. Riwayat kelahiran, normal, cukup bulan dengan berat badan 2800gr 

panjang badan 49cm. Riwayat imunisasi tidak lengkap, hanya suntikan usia 2 

bulan. Riwayat tumbuh kembang dalam batas normal. Riwayat kejang dan 

menderita tuberkulosis tidak ada. 

Pemeriksaan pada tanggal 11 Oktober 2016 didapatkan, status generalis 

dalam batas normal. Pemeriksaan status dermatologis didapatkan cafe au lait spot 

pada daerah pipi kiri dan thorak, juga terdapat freckling di daerah inguinal 

(gambar 2.1). 

     

Gambar 2.1  Gambaran cafe au lait spots pada dada, punggung dan paha (A) dan (B), 

freckling pada lipat paha (C). 

 

Pemeriksaan Oftalmologi didapatkan, tajam penglihatan menggunakan 

Cardiff acuity card  untuk mata kanan 0,4 dan mata kiri 0.06. Posisi kedua bola 

mata orthotropia dengan pergerakan bola mata versi dan duksi penuh ke segala 

arah. Tekanan intraokular menggunakan I care pada mata kanan 14 mmHg, mata 

kiri 36 mmHg. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan didapatkan dalam batas 

normal dengan ukuran kornea 11 mm. Pemeriksaan segmen anterior mata kiri 

didapatkan buftalmos, palpebra proptosis, kornea terdapat sikatrik, dengan 

diameter 13,5 mm, pupil middilatasi, Lisch nodul tidak ada, lensa jernih. 



 
 

           

Gambar 2.2  gambaran buftalmos mata kiri dan cafe au lait spots pada pipi kiri (A), 

segmen anterior mata kiri (B) 

 

Pemeriksaan segmen posterior pada mata kanan dengan funduskopi 

indirek didapatkan dalam batas normal. Pemeriksaan segmen posterior mata kiri 

didapatkan cup/disc ratio 0,8 disertai cupping, lain-lain dalam batas normal 

(gambar2.3). Dilakukan pemeriksaan B-Scan Ultrasonography (B-scan USG) 

pada kedua mata, didapatkan panjang axial bola mata kanan 18,16 mm dan mata 

kiri 22,90 mm.  

A.   B.  
Gambar 2.3 Foto fundus mata kanan (A) dalam batas normal. Mata kiri (B) dengan 

gambaran pembesaran cup/disc ratio  

 

Pasien dilakukan pemeriksaan CT scan Orbita kepala dengan hasil 

terdapat  gambaran nervus opticus kiri membesar, membentuk gambaran fusiform 



 
 

yang menyangat kontras disertai proptosis, menunjang adanya glaukoma 

kongenital dengan optik glioma (gambar 2.3). 

 

 

Gambar 2.3 CT scan Orbita kepala curiga suatu optic nerve glioma 

 

Pasien didiagnosis sebagai glaukoma kongenital dengan neurofibromatosis 

tipe 1 dan optic glioma pada mata kiri. Pasien diberi terapi dengan timolol maleat 

0,5 % 2x mata kiri dan brinzolamide tetes mata 3x mata kiri, direncanakan 

tindakan operasi trabekulektomi pada mata kiri serta observasi 3 bulan untuk 

optik glioma. Prognosis pasien quo ad vitam dubia, quo ad fungsionam dubia ad 

malam. 

Pasien telah dilakukan tindakan trabekulektomi pada mata kiri pada 

tanggal 18 Oktober 2016. Prosedur operasi yang dilakukan dimulai dengan 

melakukan peritomi menggunakan teknik limbal based pada jam 12, perdarahan 

dirawat dengan cauter bipolar, kemudian dibuat insisi sklera dengan bentuk 

persegi berukuran 4x3 mm dan dibuat flap setengah ketebalan sklera ke arah 

limbus menggunakan crescent knife. Pada jam 9 dibuat side port, kemudian 

dilakukan trabekulektomi pada area gray line. Iris kemudian ditarik dan digunting 

dibuat iridektomi perifer. Flap sklera kemudian ditutup dengan menjahitkan kedua 

ujungnya menggunakan benang ethylon 10.0. selanjutnya peritomi dijahitkan 

secara continuous. (gambar 2.4)  



 
 

    

          

 

Gambar 2.4 Prosedur operasi trabekulektomi pada pasien ini 

 

Terapi setelah operasi diberikan levofloxacin 6x mata kiri, prednisolone 

acetate 8x mata kiri, timolol maleate 0.5% 2x mata kiri, homatropin 2% 3x mata 

kiri, cefadroxil syrup 2x 1cth dan ibuprofen syrup 3x 1 cth 

Pemeriksaan oftalmologi satu hari pascaoperasi didapatkan tekanan bola 

mata secara palpasi minus, palpebra blefarospasme, konjungtiva terdapat jahitan 

yang intak disertai perdarahan subconjungtiva, bleb terbentuk,  kornea relatif 

jernih, bilik mata depan sedang, flare/cell +4/+2, terdapat fibrin, pupil relatif 

bulat, tidak ada sinekia dengan iridektomi tidak tampak , lensa kesan tertutup 

sedikit membran. Terapi dilanjutkan dengan dosis prednisolon asetat yang 

diberikan setiap jam. Kontrol tiga hari pasca operasi didapatkan tekanan bola mata 

secara palpasi minus, palpebra blefarospasme, konjungtiva terdapat jahitan yang 

intak disertai perdarahan subconjungtiva, bleb terbentuk,  kornea relatif jernih, 



 
 

bilik mata depan sedang, flare/cell +2/+2, pupil relatif bulat, tidak ada sinekia, 

lensa jernih (gambar 2.5). terapi dilanjutkan dengan tambahan saran balut tekan. 

 

Gambar 2.5 Pemeriksaan tiga hari pasca operasi, tambak bleb terbentuk 
Sumber: RSMC 

 

III. DISKUSI 

Terminologi glaukoma tergantung dari onset terjadinya penyakit. 

Glaukoma kongenital muncul dan bermanifestasi sejak saat lahir. Pada keadaan 

glaukoma yang tidak ditemukan kondisi sistemik maupun okular yang 

mendahuluinya dinamakan glaukoma kongenital primer, sedangkan glaukoma 

kongenital sekunder berkembang dari adanya kondisi okular maupun sistemik 

secara kongenital. Glaukoma kongenital dapat muncul pada periode neonatus atau 

infantil, trias gejalanya meliputi epifora, blefasospasme dan fotobia. Mata merah 

disertai kornea yang berwarna putih disertai pembesaran kornea merupakan tanda 

yang khas. Pada glaukoma kongenital dapat ditemukan adanya pembesaran 

diameter kornea. Pada neonatus, diameter kornea normal berkisar 9,5 mm sampai 

11,5 mm, dicurigai suatu glaukoma bila berukuran > 12 mm. Pembesaran kornea 

> 13 mm pada usia lebih dari 3 tahun sangat dimungkinkan adanya suatu 

glaukoma. Penilaian saraf optik merupakan metoda yang paling penting dalam 

mendiagnosis glaukoma kongenital, juga untuk menilai respon terhadap terapi. 

Morfologi dari glaucomatous optic neuropathy pada anak-anak mirip dengan 

orang dewasa dengan gambaran penipisan jaringan neural.
1,2,5,6 

Pada pasien ini gejala dan tanda glaukoma kongenital sudah ditemukan 

saat pemeriksaan pasien pertama pada usia 8 bulan dan direncanakan operasi pada 



 
 

waktu itu, namun belum dilakukan terapi secara berkelanjutan karena pasien tidak 

dibawa untuk kontrol secara teratur.  Onset glaukoma sebelum usia 1 tahun, 

disertai buftalmos, makrokornea, cupping dari optic disc ratio dapat menunjang 

suatu glaukoma kongenital pada pasien ini. Seiring perjalanan klinisnya, 

berkembang suatu gambaran manifestasi kulit pada pipi pasien yang semakin 

meluas disertai bercak-bercak kecoklatan pada tubuhnya yang semakin jelas, 

sehingga muncul diagnosis tambahan menjadi glaukoma kongenital disertai NF1. 

Penanganan primer pada pasien glaukoma kongenital adalah pembedahan. 

Angle surgery (goniotomy atau trabeculotomy) merupakan terapi efektif pada 

pasien glaukoma kongenital dengan terapi medikamentosa sebelum operasi. 

Pembedahan pada glaukoma kongenital dapat dimulai dengan goniotomi atau 

trabekulotomi pada pasien dengan keadaan kornea yang jernih. Bila kornea terjadi 

kekeruhan dapat dilakukan trabekulotomi atau kombinasi dengan filtering surgery 

yaitu trabekulotomi-trabekulektomi. Sekitar 80% bayi usia 3 bulan sampai satu 

tahun, tekanan intraokular dapat terkontrol dengan satu atau dua angle surgeries.
 

Operasi dengan pemasangan implan Glaucoma Drainage Device (GDD)  dapat 

menjadi pilihan terapeutik pada pasien glaukoma anak yang menyediakan kontrol 

tekanan intraokular jangka lama selain operasi glaukoma konvensional.
4,7

 Pilihan 

operasi pada pasien ini dilakukan operasi trebekulektomi untuk mempertahankan 

tekanan intraokular secara definitif.
 

Diagnosis NF1 dapat ditunjang dengan penemuan klinis yaitu adanya dua 

atau lebih dari 7 kriteria berupa 6 buah atau lebih cafe au lait spots  yang 

berukuran diameter lebih dari 5 mm, adanya 2 atau lebih neurofibroma 

plexiforme, freckling pada axilla, inguinal atau daerah intertriginosa lain, optic 

glioma, dua atau lebih Lisch nodules iris, lesi tulang seperti displasia tulang 

sphenoid.
4
 Secara umum, NF1 merupakan jenis tumor pada jalur optik dengan 

pertumbuhan yang bersifat lambat. NF1 termasuk pilocytic astrocytoma yang 

menyebabkan penyebaran difus pada saraf optik membentuk suatu massa 

fusiforme. 
8,9

 Pada pasien ini ditemukan tiga dari kriteria tersebut, yaitu warna 

kulit kehitaman pada pipi kiri yang semakin membesar, disertai adanya bercak 

kehitaman di daerah dada dan punggung, freckling yang ditemukan di daerah 



 
 

inguinal serta optik glioma yang terlihat dari pemeriksaan CT scan orbita kepala 

yang menunjukkan gambaran pembesaran saraf optik berbentuk fusiforme  yang 

memungkinkan suatu optik glioma. 

Pembesaran saraf optik dapat merupakan suatu glioma atau tumor dari sel 

schwann saraf. Untuk mendapatkan diagnosis pasti diperlukan pemeriksaan 

patologi melalui biopsi. Pada pasien anak dengan NF1, kecurigaan optik glioma 

mendekati 15-40% yang melibatkan nervus optik, khiasma optik maupun traktus 

optikus. Optik glioma merupakan tumor dengan defek gen pada kromosom 

17q11.2 yang mengkoding faktor supresi tumor yang berinteraksi dengan ras 

onkogen p21. Gambaran optik glioma dapat muncul pada sepuluh tahun pertama 

kehidupan dengan penurunan visus, proptosis, gangguan penglihatan warna, 

nistagmus dan optik atrofi.
10

 Pasien dengan glioma dapat bersifat stabil dan tidak 

mengalami perubahan ukuran selama beberapa tahun meskipun dengan adanya 

proptosis dan penurunan visus. Terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa 

optik glioma dapat mengalami regresi spontan.
11 

Penanganan terhadap optik glioma pada NF1 masih menimbulkan 

perdebatan. Menurut penelitian yang dilakukan Zeid
8
, neurofibromatosis tipe 1 

yang berhubungan dengan optik glioma tidak dilakukan terapi sampai 

ditemukannya progresifitas oftalmologis dan radiografis yang jelas. Pembedahan 

eksisi tumor dapat dilakukan pada pasien dengan proptosis tanpa fungsional visus 

sebagai tujuan kosmetik juga untuk menangani komplikasi berupa tereksposnya 

bola mata. Berbeda dengan pendapat Haijun Li yang melaporkan kasus NF1 

disertai optik glioma dengan glaukoma kongenital yang menyebutkan bahwa 

reseksi surgical diperlukan sebelum neurofibroma mengalami malformasi, 

disfungsi maupun mengalami keganasan. Penelitian menurut Fisher
12 

menyebutkan bahwa kemoterapi dapat dipertimbangkan sebagai pilihan pada 

optik giloma yang progresif. Radioterapi secara umum dihindari karena dapat 

menginduksi keganasan, meskipun terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa 

pasien dengan glioma postchiasma dapat mengalami perbaikan
10

. Diketahui 

bahwa 10-20% neurofibromatosis dapat berkembang menjadi tumor ganas. Perlu 

penanganan oleh bagian onkologi, bedah saraf dan bidang mata untuk 



 
 

menanganinya. Oleh karena itu, anak dengan neurofibroma kompleks 

membutuhkan manajemen dengan multidisiplin ilmu.
13 

Pasien ini dilakukan observasi terhadap optik glioma tanpa dilakukan 

pembedahan dengan pertimbangan masih terdapatnya tajam penglihatan 0,06 pada 

jarak 1 meter dengan cardiff acuity test dan tidak terdapatnya kornea yang 

terekspos akibat proptosis, serta diharapkan terjadi suatu regresi spontan seperti 

beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa optik glioma dapat 

mengalami regresi spontan. Pasien kemudian dianjurkan untuk dibawa kontrol 

setiap 3 bulan dalam 1 tahun pertama, setiap 6 bulan pada 2 tahun berikutnya dan 

selanjutnya setiap 1 tahun sampai 8 tahun berikutnya sesuai dengan penelitian 

oleh Fisher
12

. 

Prognosis pada pasien ini quo ad vitam dubia karena masih terdapat 

kemungkinan perkembangan menuju keganasan akibat neurofibroma, quo ad 

fungsionam dubia ad malam karena sudah terdapat glaukoma optik neuropati yang 

berlangsung lama dengan tekanan bola mata yang tidak terkontrol dengan baik 

sebelumnya. 

 

IV.  Kesimpulan 

Glaukoma kongenital dengan NF1 disertai optik glioma merupakan suatu 

keadaan yang jarang ditemukan. Diagnosis dapat ditentukan dari anamnesis 

disertai pemeriksaan fisik yang cermat disertai pemeriksaan penunjang berupa 

radiologi pencitraan. Penanganan glaukoma kongenital secara primer dapat 

dipertimbangkan pembedahan, baik angle surgery atau  filtering surgery maupun 

kombinasi keduanya. Optik glioma pada NF1 dengan glaukoma dapat merupakan 

penyulit yang muncul dalam penatalaksanaan pasien secara komprehensif. 

Observasi jangka panjang diperlukan dalam penanganan optik glioma. 
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