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I. Pendahuluan 

     World Health Organization memperkirakan sebanyak empat puluh lima juta 

orang di dunia mengalami kebutaan. Sepertiga dari jumlah itu berada di Asia 

Tenggara. Kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia memiliki rasio kebutaan 

sekitar 1,5% dari jumlah penduduk atau setara dengan 3 juta orang. Prevalensi 

kebutaan di Indonesia masih sangat tinggi dengan penyebab utamanya yaitu katarak 

(0,78%), glaukoma (0,2%), kelainan refraksi (0,14%) dan beberapa penyakit yang 

berhubungan dengan usia lanjut (0,38%).1,2 

     Kebutaan pada glaukoma bersifat permanen, berbeda dengan katarak yang dapat 

dimanipulasi dengan berbagai teknik operasi bedah refraktif. Penderita glaukoma 

akut sudut tertutup terbanyak adalah suku Inuit dengan prevalensi sebesar 2,1% 

hingga 5%, menyusul prevalensi ras Asia sebesar 0.75%. Glaukoma sudut tertutup 

di Asia menyumbangkan proporsi kebutaan yang lebih besar yaitu sebesar 25%, 

dibandingkan glaukoma sudut terbuka yaitu sebesar 10%.1,3 

     Glaukoma sudut tertutup akut disebabkan oleh penutupan sudut bilik mata depan 

yang oleh iris perifer. Blok pupil merupakan mekanisme yang paling sering terjadi 

pada glaukoma akut. Diagnosis ditegakkan dengan melakukan pemeriksaan 

segmen anterior dan gonioskopi yang dapat memberikan bukti bahwa sudut bilik 

mata tertutup. Glaukoma akut merupakan suatu keadaan darurat mata yang 

memerlukan penanganan. Pengobatan medika mentosa harus dimulai secepat 

mungkin untuk menurunkan tekanan intra okular, sebelum terapi definitif laser 

iridektomi atau bedah dilakukan.3,4,5  

     Tujuan sari kepustakaan ini adalah untuk menjelaskan mekanisme blok pupil 

sebagai salah satu mekanisme utama glaukoma akut sudut tertutup, gambaran klinis 

dan terapi. 

II. Blok Pupil 
 

2.1 Fisiologi Cairan Akuous  

     Tekanan intra okular ditentukan oleh produksi cairan akuos dan tahanan aliran 

keluar cairan akuos. Cairan akuos merupakan cairan jernih yang diproduksi oleh 

badan siliaris yang mengisi bilik mata depan dan belakang. Volumenya sebanyak 
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sekitar 250 mikroliter dengan laju produksi sekitar 2,5 mikroliter/menit. Tekanan 

osmotiknya sedikit lebih tinggi dibandingkan plasma. Komposisinya mirip dengan 

plasma tetapi memiliki konsentrasi askorbat, piruvat, dan laktat yang lebih tinggi, 

namun konsentrasi protein, urea, dan glukosa lebih rendah.6,7,8 

 

Gambar 2.1: Aliran Normal Cairan Akuos 

 Dikutip dari: Kanski 

     Cairan akuos dimulai dengan produksi pada stroma prosesus siliaris, kemudian 

disekresi oleh epitel prosesus siliaris. Setelah cairan akuos masuk ke bilik mata 

depan, cairan akuos diserap melalui dua jalur. Penyerapan utama adalah melalui 

trabekula yang menyerap sekitar 85 persen cairan akuos sedangkan penyerapan 

uveosklera menyerap sekitar 15 persen cairan akuos.6,7,8 

     Pada penyerapan utama cairan akuos utama, terjadi aliran menuju anyaman 

trabekula selanjutnya Canalis Schlemm kemudian menuju vena episklera berlanjut 

ke vena siliaris anterior lalu ke vena ophthalmica superior dan kemudian menuju 

sinus cavernosus. Anyaman trabekula terdiri atas kolagen dan jaringan elastin yang 

dilapisi sel trabekular yang membentuk filter dengan ukuran pori yang semakin 

mengecil ketika mendekati Canalis Schlemm.6,7,8 

     Cairan akuos yang diserap melalui penyerapan uveosklera akan melewati 

permukaan badan siliar kemudan menuju rongga supra siliar, supra koroid dan 
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sklera. Tahanan aliran keluar cairan akuos dari kamera okuli anterior berasal dari 

lapisan endotel pada Canalis Schlemm dan sebagian anyaman trabekula.6,7,8 

 

2.2 Definisi Blok Pupil 

     Blok pupil merupakan penyumbatan aliran cairan akuous dari ruang posterior ke 

ruang anterior mata karena terjadinya tahanan aliran cairan akuous melalui pupil 

dari ruang posterior ke ruang anterior. Hal ini mengakibatkan iris mencembung ke 

arah anterior menutupi anyaman trabekula dan memicu serangan akut sudut 

tertutup. Blok pupil merupakan mekanisme yang paling sering terjadi pada 

glaukoma akut sudut tertutup. Mekanisme blok pupil dapat terjadi baik pada 

glaukoma sudut tertutup primer yaitu pada mata dengan predisposisi anatomis tanpa 

disertai kelainan lain dan juga pada glaukoma sekunder.3,4,5 

 

2.3 Mekanisme Blok Pupil 

     Blok pupil adalah mekanisme fundamental yang mendasari gambaran sudut 

tertutup pada mata, patofisiologinya antara lain: 

2.3.1 Aposisi Kontak antara Lensa dan Iris  

     Peningkatan tekanan ruang posterior mata pada kontak antara lensa dan iris 

mengakibatkan pencembungan iris ke anterior dan penutupan anyaman trabekula. 

Permukaan pupil yang terletak anterior terhadap bidang iris, pada posisi middilatasi 

mengakibatkan aposisi kontak iris dengan permukaan lensa, sehingga menghambat 

aliran cairan akuos dan menghasilkan perbedaan tekanan antara bilik mata belakang 

dan bilik mata depan.3,7,9 

     Tekanan yang terjadi itu pada suatu waktu dapat mencapai keseimbangan 

dimana terdapat keseimbangan antara produksi cairan akuos dan tahanan otot-otot 

iris ke posterior yang merupakan sebuah fenomena yang disebut blok pupil relatif. 

Blokade pupil akan menyebabkan peningkatan tekanan intraokular di kamera okuli 

posterior sehingga akan menyebabkan iris menempel pada kornea di bagian perifer 

dan struktur iris terdorong ke depan, keadaan ini disebut iris bombe.3,7,9 

     Iris yang mencembung ke depan dan menciptakan aposisi kontak dengan 

anyaman trabekula mengakibatkan hambatan aliran cairan akuos dan peningkatan 
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tekanan intra okular. Luasnya iris yang menutup trabecular meshwork menentukan 

peningkatan tekanan intra okular. 3,7,9 

 

Gambar 2.2: Blok Pupil Pada Sudut Tertutup 

Dikutip dari: Kanski 

 

     Jika trabecular meshwork tertutup sepenuhnya maka mencetuskan serangan 

sudut tertutup akut sedangkan penutupan sebagian mengakibatkan penutupan sudut 

intermiten.3,7,9 

2.3.2 Faktor Biometrik Okular  

     Peningkatan blok pupil dan sudut-penutupan glaukoma biasanya terjadi pada 

mata dengan segmen anterior kecil. Anatomi mata dengan kecenderungan blok 

pupil biasanya memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) panjang aksial bola mata 

lebih pendek; (2) diameter kornea kecil; (3) kelengkungan kornea yang lebih curam; 

(4) ruang anterior yang dangkal; (5) volume ruang anterior kecil; (6) posisi lensa 

yang relatif lebih ke anterior; (7) kelengkungan permukaan lensa anterior yang lebih 

curam; (8) lensa yang relatif lebih tebal; (I) insersi iris yang lebih ke anterior. 3,7,9 

2.4 Blok Pupil pada Glaukoma Sekunder Sudut Tertutup  

2.4.1 Sudut Tertutup Terinduksi Lensa 

2.4.1.1 Glaukoma Fakomorfik 

     Blok pupil dapat terjadi secara perlahan pada katarak terkait usia dan terjadi 

dengan cepat pada trauma, yang mengakibatkan katarak disertai pembengkakan 
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lensa. Serangan akut pada glaukoma fakomorfik selain dipicu blok pupil dapat juga 

terjadi karena pendorongan iris perifer ke anterior sehingga menutup sudut bilik 

mata depan.4,10,11 

 

Gambar 2.3: Glaukoma Fakomorfik. Pembengkakan Lensa mengakibatkan sudut  

            tertutup sekunder 

Dikutip dari: Schacknow 

      

     Glaukoma fakomorfik sering terjadi pada mata dengan riwayat trauma. Kondisi 

ini biasanya unilateral dan menyerupai glaukoma sudut tertutup primer, yang 

membedakannya adalah terdapatnya lensa intumesen.4,10,11 

2.4.2 Ectopia Lentis 

     Ectopia lentis didefinisikan sebagai perpindahan atau malposisi dari lensa 

kristalin dari posisi sentral normal. Lensa dianggap dislokasi atau terluksir ketika 

semua zonula rusak. Lensa yang mengalami dislokasi bermigrasi ke ruang anterior. 

Kontak antara lensa dengan iris mengakibatkan blok pupil dan memberikan 

gambaran iris bombe serta pendangkalan bilik mata depan.4,7,12 

2.4.3 Glaukoma Sudut Tertutup pada Afakia atau Pseudofakia 

     Vitreous dapat mengakibatkan blok pupil pada mata aphakia dan pseudofakia. 

Blok pupil dapat terjadi karena kontak antara iris dengan vitreous dan atau lensa 

optik. Lensa optik atau vitreous dapat menghalangi pupil maupun iridotomi yang 
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sudah ada dan mengakibatkan pencembungan iris sehingga iris perifer mendesak 

sudut bilik mata depan.4,7,12 

2.5 Gejala dan Gambaran Klinis 

     Pasien dengan blok pupil yang mengalami serangan glaukoma sudut tertutup 

memiliki keluhan yang khas berupa nyeri atau sakit pada sisi mata yang terkena. 

Nyeri ini disertai dengan penglihatan buram disertai pelangi berbentuk halo. Hal 

tersebut disebabkan perubahan refraktif dan difraktif karena edema kornea 

sehingga mengakibatkan distorsi cahaya. Sebagian besar serangan glaukoma akut 

sudut tertutup terjadi unilateral, namun 5-10% dari serangan dapat terjadi pada 

kedua mata yang kadang disertai mual, muntah, dan berkeringat.5,7,12 

     Pemeriksaan klinis pada mata dengan blok pupil yang mengalami serangan 

glaukoma akut sudut tertutup memberikan temuan fisik antara lain (1) penurunan 

tajam penglihatan  (2) hiperemis konjungtiva pada perilimbal (3) edema kornea, 

kadang hanya melibatkan epitel, namun kadang-kadang melibatkan stroma (4) 

pendangkalan kamera okuli anterior, baik sentral maupun perifer (5) reaksi 

inflamasi kamera okuli anterior baik minimal hingga sedang (6) middilatasi pupil 

yang berbentuk oval dengan refleks cahaya yang lambat bahkan nonreaktif (7) 

peningkatan tekanan intra okular yang cukup tinggi, pada kisaran 35-75mmHg (8) 

Sudut tertutup yang didapatkan dari pemeriksaan gonioskopi, yang merupakan tes 

penting untuk menegakkan diagnosa (9) diskus optikus dengan gambaran hiperemis 

dan membengkak. Pembengkakan diskus optikus yang terjadi pada serangan 

glaukoma akut sudut tertutup glaukoma diduga karena gangguan aliran axoplasma 

(10) Lapang pandang dapat terlihat normal atau menyempit. Pemeriksaan lapangan 

pandang umumnya tidak dilakukan selama serangan glaukoma akut sudut tertutup. 

Setelah serangan, lapang pandang yang dapat menunjukkan berbagai defek.5,7,12 

     Serangan glaukoma akut sudut tertutup didefinisikan bila terdapat: paling sedikit 

dua gejala klinis (seperti sakit mata dan mual / muntah); ditambah peningkatan 

tekanan intra okular yaitu lebih dari 21 mmHg; serta setidaknya tiga temuan dari 

pemeriksaan klinis, misalnya edema kornea, ruang anterior yang dangkal ataupun 

sudut tertutup yang dikonfirmasi dengan pemeriksaan gonioskopi.5,7,12 
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     Pasien yang diperiksa selama serangan akut glaukoma akut sudut tertutup 

dengan blok pupil dapat menunjukkan tanda-tanda dari serangan sebelumnya, 

termasuk PAS (Peripheral Anterior Synechia), sinekia posterior antara iris dan 

lensa, kekeruhan lensa anterior subkapsular (Vogt Glaukomflecken), atrofi iris 

sektoral maupun menyeluruh, cupping dari diskus optikus, dan penurunan lapang 

pandang. Iris atrofi dikarenakan iskemik akan melepaskan sejumlah besar pigmen, 

yang kemudian diendapkan pada permukaan iris, endotel kornea, dan anyaman 

trabekula.5,7,12 

2.7 Penatalaksanaan 

     Penatalaksanaan glaukoma sudut tertutup primer dengan blok pupil terdapat 

beberapa jenis.7,11,13 

 2.7.1 Terapi Medis 

     Terapi medis segera diperlukan untuk menurunkan tekanan intra okular, 

sehingga meningkatkan visualisasi maksimal struktur sudut bilik mata depan untuk 

kepentingan diagnosis dan terapi, serta menghambat progresivitas kerusakan saraf 

optik. Setelah tekanan intra okular diturunkan, dan kornea menjadi jernih, berbagai 

intervensi laser dapat dimulai. 7,11,13,14 

2.7.2 Perlindungan Mata Kontralateral 

     Perlindungan terhadap mata dengan riwayat mata sebelahnya terserang 

glaukoma akut sudut tertutup, dapat dilakukan dengan pengobatan medis untuk 

menurunkan tekanan intra okular, dan untuk mencegah serangan akut di masa 

depan dapat dilakukan dengan iridotomi profilaksis.7,11,13 

2.7.3 Laser 

     Laser iridotomi dilakukan baik pada mata dengan serangan akut sudut tertutup 

maupun mata sebelahnya dengan tujuan untuk: (1) Membebaskan blok pupil akut 

dan membuka sudut; dan (2) Mengeliminasi serangan akut yang mungkin terjadi di 

masa depan. Secara klinis, iridotomi akan mengurangi meskipun tidak benar-benar 

menghilangkan kemungkinan serangan glaukoma sudut tertutup di masa depan. 

Risiko tidak melakukan iridotomi kontralateral setelah serangan akut di mata 
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sebelahnya menunjukkan hampir 50% dari mata tersebut dapat mengalami 

serangan akut, biasanya terjadi pada bulan-bulan pertama setelah serangan awal, 

bahkan dengan terapi farmakologi.7,11,13 

2.7.3.1 Laser Iridotomi 

     Laser iridotomi perifer dapat dilakukan dengan Nd: YAG atau argon, yang 

merupakan terapi definitif untuk glaukoma sudut tertutup akut dengan blok pupil. 

Jika serangan akut dapat dihentikan dengan terapi farmakologis, laser iridotomi 

dapat segera dilakukan atau 1-2 hari pada kornea yang lebih jernih dan pada 

peradangan intraokular yang  telah mereda. Paska Laser iridotomi perifer, tekanan 

intra okular harus diperhatikan untuk memastikan bahwa serangan berulang tidak 

terjadi.7,13,14 

 

Gambar 2.4: Iridotomi yang paten membebaskan blok pupil dan menyeimbangkan 

tekanan ruang anterior dan posterior mata 

Dikutip dari: Becker-Shaffer 

 

2.7.3.2 Laser Iridoplasti (Gonioplasti) dan Pupilloplasti 

     Iridoplasti perifer (gonioplasti) dapat dipertimbangakan pada pasien dengan (1) 

serangan glaukoma akut sudut tertutup dengan blok pupil yang tidak responsif 

terhadap pengobatan farmakologis, dan di mana laser iridotomi tidak dapat 

dilakukan karena  pendangkalan yang berlebihan dari ruang anterior, peradangan 



10 
 

atau edema kornea; (2) plateau iris; dan (3) serangan galukoma fakomorfik akut 

sudut tertutup. Pupilloplasti mengacu pada teknik laser yang dapat membebaskan 

blok pupil sehingga cairan akuos dapat mengalir melalui saluran iris-lenticular ke 

bilik mata depan.7,13,14 

2.7.4 Penatalaksanaan Jangka Panjang 

     Manajemen tekanan intra okular dan penatalaksanaan jangka panjang dari kedua 

mata wajib dilakukan pada serangan galukoma sudut tertutup akut. Glaukoma akut 

sudut tertutup harus ditatalaksana dengan cermat, mengingat potensi 

morbiditasnyam yaitu pada jangka 4-10 tahun terdapat lebih dari satu dari enam 

mata dengan serangan akut menjadi buta, dan hampir setengahnya mengalami 

progresivitas diskus glaukoma dan penyempitan lapang pandang.7,11,13 

     Mata kontralateral setelah prosedur iridotomi profilaksis memiliki harapan yang 

lebih baik dalam 4-6 tahun. Setiap mata dengan serangan glaukoma akut sudut 

tertutup dan mata kontralateral secara otomatis beresiko untuk mengalami serangan 

glaukoma akut sudut tertutup yang merupakan penyebab kebutaan paling umum di 

dunia.7,11,13 

2.7.5 Intervensi Bedah 

     Pada peningkatan tekanan intra okular yang menetap meskipun telah dilakukan 

laser iridotomi yang paten dan terapi farmakologis maksimal, terdapat beberapa 

pilihan bedah yang dapat dilakukan. Bedah filtrasi saja, ekstraksi lensa dengan atau 

tanpa sinekialisis; ekstraksi lensa yang dikombinasikan dengan trabekulektomi; 

atau sinekialisis.7,13,14 

     Lensa dengan dislokasi ke anterior sehingga menyebabkan blok pupil dapat 

ditatalaksana dengan ekstraksi lensa diikuti dengan implantasi lensa intra okular 

sehingga selain membebaskan blok pupil, juga dapat memberikan fungsi 

penglihatan yang lebih baik, terutama pada lensa yang keruh. Sinekiolisis 

merupakan teknik operasi untuk membebaskan perlekatan iris pada sudut kamera 

okuli anterior, baik secara mekanis maupun dengan diseksi viskoelastik. Awalnya 

diusulkan oleh Campbell dan Vela sebagai intervensi untuk mata dengan sinekia 

perifer anterior yang kurang dari setahun. 7,13,14 
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     Tujuan intervensi bedah pada glaukoma akut sudut tertutup yaitu untuk 

menurunkan tekanan intra okular hingga mendekati kisaran target normal, 

stabilisasi progresifitas diskus optikus dan/atau kerusakan lapang pandang, dan 

sekaligus memperbaiki fungsi penglihatan yang terganggu karena katarak.    

Intervensi bedah untuk menurunkan tekanan intra okular merupakan prosedur yang 

cukup menantang mengingat riwayat peningkatan tekanan intra okular yang 

persisten, kornea yang kurang jernih, ruang anterior yang dangkal, dan reaksi 

peradangan pada ruang anterior. Intervensi bedah berupa trabekulektomi dapat 

dikombinasikan dengan penggunaan antimetabolit dan relatif keduanya relatif sama 

valid untuk penatalaksanaan serangan akut sudut tertutup.7,13,14 

 

III. Kesimpulan 

     Blok pupil merupakan penyumbatan aliran cairan akuous dari ruang posterior ke 

ruang anterior mata yang karena terjadinya tahanan aliran cairan akuous melalui 

pupil dari ruang posterior ke ruang anterior, mengakibatkan iris mencembung ke 

anterior menutupi anyaman trabekula dan memicu glaukoma sudut tertutup. 

     Blok pupil merupakan mekanisme yang paling sering terjadi pada glaukoma 

sudut tertutup, dapat terjadi karena aposisi kontak iris dan lensa, juga dapat terjadi 

pada mata dengan kelainan anatomi. Mekanisme blok pupil dapat terjadi baik pada 

pada glaukoma sudut tertutup primer maupun pada glaukoma sekunder dan memicu 

serangan akut. 

     Mata dengan blok pupil yang mengalami serangan glaukoma akut sudut tertutup 

memberikan gejala dan temuan klinis yang khas. Terapi harus dimulai sedini 

mungkin untuk meminimalkan dampak serangan, disertai dengan perlindungan 

mata sebelahnya dilanjutkan dengan intervensi baik menggunakan laser maupun 

pembedahan serta kontrol jangka panjang untuk kedua mata. 
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