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Diagnosis dan Penatalaksanaan Pasien dengan Glaukoma Pseudoeksfoliasi 

 

Abstract  

Introduction: Pseudoexfoliation (PEX) syndrome on eyes is age related disease that 

characterized by the deposition of a disctinctive fibrillary material in the anterior segment of the 

eye. PEX syndrome is recognized as an important risk factor for glaucoma, not only open angle 

glaucoma, but also angle-closure glaucoma. PEX glaucoma is considered to be more severe than 

primary open-angle and angle closure glaucoma, based on the poorer  response to medical 

therapy as well as on the earlier. 

Purpose: To report the various clinical manifestation and managements of pseudoexfoliation 

glaucoma. 

Case report: Case one, a 51 year-old man presented with blurry vision on his both eye (RLE). 

Opthalmologic examination showed intraocular pressure of the right eye (RE) 40 mmHg and the 

left eye (LE) 26 mmHg, PEX material on pupillary border and anterior lens RLE, angle closure 

RLE on gonioscopy examination, cup disk ratio 0,7-0,8 RE, 0,5-0,6 LE. Patient was diagnosed 

with PEX glaucoma RLE and imature senile cataract RLE, and treated with timolol maleat 0,5% 

eye drops and acetazolamide tablet and underwent phacotrabeculectomy on RE. 

Case two, a 57 year-old woman presented with blurry vision on RLE, accompanied by pain. 

Opthalmologic examination showed intraocular pressure 47 mmHg RE and 21 mmHg LE, PEX 

material on pupillary border RLE, open angle RLE on gonioscopy examination, cup disk ratio 

1,0 RE, 0,5-0,6 LE. Patient was diagnosed with PEX glaucoma RLE and immature senile cataract 

RLE, and treated with timolol maleat 0,5%, latanoprost eye drops, and acetazolamide orally. On 

follow up examination, despite the combination of medication, the patient still feels pain RE, the 

intraocular pressure was still relatively high on RE and the patient was advised to underwent 

surgical procedure on RE. 

Conclusion: PEX syndrome is strongly age-related and asymmetry bilateral. PEX material on 

pupillary border seems to be the most common findings associated with PEX. The glaucoma 

conversion rate was 3,2%/year in patient with PEX. PEX is rarely cause angle closure glaucoma, 

when it present it’s because of rigidity of iris and zonular weakness. Trabeculectomy indicated 

with the presence of failure medical therapy and uncontrolled intraocular pressure with severe 

glaucomatous optic nerve damage and visual field defect. Combined procedure with lens 

extraction is needed when significant cataract is found. 

Keywords: Pseudoexfoliation syndrome, pseudoexfoliation glaucoma. 

 

I. Pendahuluan 

     Sindroma Pseudoeksfoliasi (PEX) merupakan suatu kelainan sistemik yang 

berhubungan dengan usia yang disebabkan oleh produksi dan akumulasi materi fibril 

ekstraseluler (materi PEX) tidak hanya di segmen anterior mata, namun dapat juga 

ditemukan di organ lain. Karakteristik dari sindroma PEX pada mata adalah adanya 

deposit materi PEX pada kapsul anterior lensa, badan silier, zonula, epitel berpigmen dan 

stroma iris, margo pupil, endotel kornea, vitreus anterior, dan anyaman trabekula.1,2  
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     Sindroma PEX pada mata berperan sebagai etiologi glaukoma sudut terbuka, 

glaukoma sudut tertutup, katarak, dan oklusi vena retina. PEX merupakan penyebab 

terbanyak yang dapat diidentifikasi pada glaukoma sudut terbuka maupun tertutup. 

Sekitar 25% pasien dengan sindroma PEX memiliki  tekanan intraokular yang tinggi dan 

sepertiga diantaranya berkembang menjadi glaukoma PEX.1-4  

     Glaukoma PEX mempunyai gambaran klinis bervariasi dan mempunyai prognosis 

yang lebih buruk dibandingkan pada glaukoma sudut terbuka dan tertutup primer. Saat 

pertama kali terdiagnosis, tekanan intraokular, variasi diurnal, defek lapang pandang 

terjadi lebih buruk, lebih resisten terhadap medikamentosa dibandingkan glaukoma sudut 

terbuka primer, hanya berespon untuk jangka waktu yang singkat dan seringkali gagal 

pada glaukoma PEX dibandingkan pada glaukoma sudut terbuka primer.1,2,5,6  

     Laporan kasus ini akan membahas kasus dengan berbagai karakteristik pasien 

glaukoma PEX saat pertama kali terdiagnosis dan penatalaksanaanya.  

 

II. Laporan Kasus 

2.1 Kasus I 

     Tn. AS usia 51 tahun datang ke poli glaukoma Rumah Sakit Mata Cicendo dengan 

keluhan utama mata kanan buram sejak 4 bulan yang lalu. Pandangan mata kanan 

semakin lama dirasakan semakin menyempit. Pasien sudah berobat selama 4 bulan ke 

Rumah Sakit di Sukabumi dan diberikan obat timolol 0,5% 2 kali 1 tetes untuk kedua 

mata. Keluhan mata merah berulang, nyeri, silau, penglihatan bayangan pelangi saat 

melihat sinar disangkal. Riwayat hipertensi, diabetes, asma disangkal. Pekerjaan pasien 

sebagai buruh tani. 

     Pemeriksaan tanda vital didapatkan dalam batas normal. Pada pemeriksaan 

oftalmologi didapatkan tajam penglihatan dasar mata kanan (OD) 1/60 dan mata kiri (OS) 

0,63. Pengukuran tekanan intraokular dengan tonometri aplanasi (ATN) Goldmann 

didapatkan OD 40 mmHg dan OS 26 mmHg. Pemeriksaan segmen anterior OD 

didapatkan injeksi siliar, kornea edema minimal (+), kedalaman bilik mata depan Van 

Herrick (VH) grade II-III, flare dan cell (f/s) sulit dinilai, pupil bulat, miosis, materi PEX 
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pada tepi pupil, lensa agak keruh dan terdapat materi PEX. Pada OS didapatkan 

kedalaman bilik mata depan VH grade II-III, f/s -/-, pupil bulat, miosis, dan terdapat 

materi PEX pada tepi pupil, lensa agak keruh dan terdapat materi PEX pada kapsul 

anterior lensa. Pemeriksaan segmen posterior didapatkan OD cup/disc ratio 0,7-0,8 

disertai cupping, OS cup/disc ratio 0,5-0,6 disertai cupping. Pemeriksaan gonioskopi 

dengan Sussmann four-mirror didapatkan OD kesan sudut tertutup dengan gambaran 

schwalbe line dan adanya Sampaolesi’s line pada keempat kuadran sudut bilik mata 

depan, dengan indentasi kornea didapatkan scleral spur mata kuadran superior; gambaran 

anyaman trabekular, terlihat adanya materi PEX, dan peningkatan pigmentasi pada 

anyaman trabekular pada kuadran inferior pada kuadran inferior, serta scleral spur pada 

kuadran lateral dan nasal.  Pada OS didapatkan gambaran schwalbe line pada keempat 

kuadran bilik mata depan, dengan indentasi kornea didapatkan kesan scleral spur pada 

kuadran superior, temporal, dan nasal, dan anyaman trabekular pada kuadran inferior 

disertai peningkatan pimentasi pada anyaman trabekular dan adanya Sampaolesi’s line 

pada kuadran inferior.  

     Pasien didiagnosis dengan glaukoma PEX ODS dan katarak senilis imatur ODS. 

Pasien diberikan terapi timolol maleat 0,5% tetes mata 2xODS, acetazolamide tablet 250 

mg 3x1 tab per oral, kalium L-aspartate 1x1 tablet per oral. Pada pasien direncanakan 

tindakan fakotrabekulektomi OD dalam Monitored Anesthesia Care (MAC). 

     Pasien dilakukan pemerisaan keratometri, biometri dan mikroskop spekular . Hasil 

pemeriksaan pada OD didapatkan panjang aksial bola mata 23,37 mm, kekuatan lensa 

22,0 dioptri; pada OS panjang aksial 23,37 mm, kekuatan lensa 22,00 dioptri.  

      Selama intraoperasi terdapat kesulitan saat operasi yaitu adanya pupil kecil walaupun 

sudah diberikan midriatika pre operasi, oleh karena itu diputuskan untuk dilakukan 

pemasangan iris retractor. 

     Satu minggu paska operasi, tekanan intraokular ATN OD 25 mmHg dan OS 24 

mmHg, dari pemeriksaan oftalmologis tidak ada komplikasi paska operasi. Pengobatan 

paska operasi berupa timolol maleat 0,5% tetes mata 2x ODS, levofloxacin tetes mata 6x 

ODS, prednisolone asetat tetes mata 6x ODS dilanjutkan. Pasien disarankan untuk 
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evaluasi Optical Coherence Topography (OCT), pemeriksaan lapang pandang Humphrey 

dan kontrol 2 minggu kemudian.  

 

A  AA   

A 

 

B 

Gambar 2.1 A. Adanya materi PEX pada segmen anterior kedua mata pasien I; B. sudut bilik 

mata depan VH gr II pada kedua mata pasien I. 

 

2.2 Kasus II 

     Pasien Ny.E, 57 tahun, pertama kali datang ke poliklinik glaukoma pada tanggal 17 

Maret 2016 dengan keluhan mata kanan sering terasa sakit disertai buram dan silau sejak 

1 bulan yang lalu. Riwayat mata merah berulang tidak ada. Riwayat penyakit glaukoma 

di keluarga tidak ada. Pekerjaan pasien sebagai buruh tani. Riwayat penyakit sistemik 

lainnya tidak ada. Pasien rujukan dari Al-Ihsan telah mendapatkan terapi timolol maleat 

tetes mata ODS, acetazolamide tablet, dan kalium klorida tablet.  

     Pemeriksaan tanda vital didapatkan dalam batas normal. Pada pemeriksaan 

oftalmologi didapatkan tajam penglihatan dasar OD tidak ada persepsi cahaya dan OS 
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0,63 pinhole 1,0. Tekanan intraokular ATN OD 47 mmHg dan OS 21 mmHg. 

Pemeriksaan segmen anterior OD didapatkan injeksi siliar, kornea edema, kedalaman 

bilik mata depan VH gr III f/s-/-, pupil bulat, terdapat materi PEX pada tepi pupil, lensa 

agak keruh. Pada OS didapatkan injeksi siliar, kedalaman bilik mata depan VH gr III f/s-

/-, pupil bulat, terdapat materi PEX pada tepi pupil, lensa agak keruh. Pemeriksaan 

segmen posterior didapatkan OD cup/disc ratio 1,0,cupping dan OS cup/disc ratio 0,5-

0,6 cupping. Pemeriksaan gonioskopi pada kedua mata didapatkan kesan sudut terbuka 

dengan gambaran scleral spur pada keempat kuadran, terjadi peningkatan pigmentasi 

pada anyaman trabekular dan adanya Sampaolesi’s line pada kuadran inferior.  

 

  

Gambar 2.2 Adanya materi PEX pada segmen anterior kedua mata pasien II 

 

  

Gambar 2.3 Hasil pemeriksaan gonioskopi kuadran inferior pada kedua mata pasien II: sudut 

terbuka dan adanya Sampaolesi’s line. 
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     Pemeriksaan penunjang OCT dilakukan untuk Optic Nerve Head (ONH) Analysis dan 

Retinal Nerve Fiber Layer (RNFL) Thickness Average Analysis. Didapatkan hasil vertikal 

cup/disc ratio OD 0,95 dan OS 0,67. Terdapat penipisan dari RNFL OD di segmen 

inferior dan superior. Pemeriksaan lapang pandang dengan perimetri Humphrey 

didapatkan hasil visual field index (VFI) 0%, mean deviation -32,12 dB, pattern standard 

deviation (PSD) 2,15 dB OS , dengan kesan diluar batas normal.  

     Pasien didiagnosis dengan glaukoma PEX ODS dan katarak PEX ODS. Pasien 

diberikan terapi timolol maleat 0,5% tetes mata 2 x ODS, latanoprost tetes mata 1x ODS, 

acetazolamide tablet 250 mg 3x1 tab per oral, kalium L-aspartate 1x1 tablet per oral. 

Pasien rutin kontrol tiap bulan dengan pengobatan yang sama, namun pada tanggal 11 

April 2016, pasien masih mengeluhkan nyeri terutama pada mata kanan. Pemeriksaan 

tekanan intraokular ATN didapatkan OD 52 mmHg dan OS 19 mmHg, sehingga 

diputuskan untuk dilakukan tindakan trabekulektomi OD. Selama intraoperasi tidak 

ditemukan kesulitan dan komplikasi baik intra maupun paska operasi.  

              A  B 

        Gambar 2.4 A. Analisis Optic Nerve Head dan Retinal Nerve Fiber Layer  pasien II;  

                      B. Pemeriksaan lapang pandang perimetri Humphrey pada mata kiri pasien II. 
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      Pasien rutin berobat tiap bulan paska operasi, dengan tekanan intraokular ATN 

cenderung stabil berkisar antara 12-19 mmHg pada mata kanan dan 13-19 mmHg pada 

mata kiri, dengan obat timolol maleat 0,5% tetes mata 2 x ODS dan latanoprost 1x ODS. 

 

III. Diskusi     

      Prevalensi sindroma PEX sangat bervariasi,berkisar antara 0,5%-33%, tergantung 

populasi yang diteliti. Prevalensi yang bervariasi tersebut akibat tidak adanya standarisasi 

dalam kriteria diagnosis dan adanya perbedaan kriteria usia yang digunakan tiap 

penelitian sindroma PEX. Namun, studi-studi tersebut menunjukkan hal yang sama yaitu 

prevalensi sindroma PEX semakin bertambah seiring bertambahnya usia. Beberapa studi 

yang telah dilakukan menunjukkan prevalensi kurang dari 1% pada usia lebih muda 

daripada 50 tahun dan meningkat hingga 5-10% pada pasien dengan usia lebih dari 50 

tahun. Prevalensi sindroma PEX lebih sering terjadi pada laki-laki dan suatu studi 

menunjukkan hubungan antara sindroma PEX dengan pekerjaan terutama pekerjaan di 

luar ruangan yang menunjukkan teori asosiasi antara paparan sinar matahari dengan 

kejadian sindrom PEX. Namun, studi lain menunjukkan hal yang berbeda, di mana 

sindroma PEX lebih sering terjadi pada perempuan. Hal ini menunjukan perlunya 

penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh jenis kelamin terhadap prevalensi sindroma 

PEX.1,2,6,7 

     Pada kedua kasus, usia pasien lebih tua daripada 50 tahun. Kasus I terjadi pada laki-

laki dan kasus II terjadi pada perempuan. Faktor pekerjan kedua pasien yang sering 

terkena paparan sinar matahari diduga dapat menjadi factor risiko terjadinya sindroma 

PEX. 

           Diagnosis sindroma PEX pada mata ditegakkan dengan adanya materi PEX berupa 

deposit abu keputihan pada bagian tepi pupil atau pada kapsul anterior lensa yang 

menunjukan tiga zona (bagian sentral, intermediate dan perifer). Studi yang dilakukan 

oleh Ren R, et.al menunjukkan gambaran klinis yang paling sering ditemukan adalah 

adanya materi PEX pada tepi pupil (66,7% pasien), diikuti oleh adanya materi PEX pada 

permukaan anterior lensa (65,3% pasien), kemudian secara berturut-turut berupa 
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gambaran peningkatan pigmentasi pada anyaman trabekular terutama kuadran inferior 

dan adanya Sampaolesi’s line, sudut bilik mata depan yang sempit, materi PEX pada 

bagian posterior anyaman trabekula, dan subluksasi lensa.  Secara klinis, pasien dengan 

sindroma PEX terjadi unilateral pada sebagian besar pasien. Studi oleh Hammer T, et al, 

menunjukkan hal yang hampir sama yaitu 48-76% pasien terdiagnosis sindroma PEX 

unilateral saat pertama kali terdiagnosis. Hampir 50% pasien tersebut berkembang 

menjadi bilateral dalam rentang waktu 5-10 tahun kemudian. Hal tersebut membuktikan 

bahwa sindrom PEX yang unilateral bisa saja sebenarnya terjadi bilateral namun 

asimetris.1,2,8-10    

     Penegakan diagnosis sindroma PEX pada kedua pasien adalah dengan ditemukannya 

materi PEX pada tepi pupil dan gambaran gonioskopi menunjukkan adanya Sampaolesi’s 

line terutama lebih jelas pada kuadran inferior. Pada pasien pertama juga ditemukan 

adanya materi  PEX pada kapsul anterior lensa dan sudut bilik mata pada kuadran inferior. 

Pada kedua pasien, manifestasi klinis sindroma PEX terjadi bilateral disertai dengan 

adanya glaukoma tahap lanjut. Hal itu menunjukkan sindrom PEX bisa terjadi tanpa 

memberikan gejala pada penderitanya dan kedua pasien baru datang berobat ketika 

muncul gejala yang diakibatkan glaukoma PEX yang sudah tahap lanjut dan tanda klinis 

sindroma PEX sudah terlihat pada kedua mata.    

     Klasifikasi glaukoma berdasarkan International Society of Ophthalmic Epidemiology 

yang dikembangkan oleh Foster pada tahun 2002 mendefinisikan glaukoma sebagai 

kerusakan yang terjadi pada kepala saraf optik, kombinasi dari defek lapangan pandang 

dan pembesaran cup/disc ratio melebihi batas statistik dari populasi yang diteliti.       

Sebagian besar pasien dengan glaukoma PEX memberikan gambaran sudut terbuka. 

Namun, Layden dan Schaffer melaporkan 23% dari 100 pasien dengan sindrom PEX 

memiliki sudut bilik mata yang tertutup.  Studi oleh Ren R dkk juga menunjukkan bahwa 

pasien dengan sindrom PEX menjadi predisposisi untuk berkembang menjadi glaukoma 

sudut tertutup, terdapat 30% pasien dengan sudut bilik mata depan yang tertutup yang 

menunjukkan adanya kelemahan zonular, posisi lensa yang lebih ke anterior, rigiditas 
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iris, dan pupil yang lebih kecil. Bertambahnya usia juga dapat menyebabkan kedalaman 

bilik mata depan berkurang dan rasio ketebalan lensa yang lebih besar dibandingkan 

panjang aksial.1,2,9-11 

 

Tabel 1. Tanda Klinis Sindroma PEX Pada Mata   

Tanda Klinis Sindroma PEX 

A. Tanda diagnostik 

1. Materi PEX pada permukaan lensa 

2. Materi PEX pada tepi pupil 

3. Materi PEX di tempat lain (selain di permukaan lensa dan tepi pupil) 

B. Tanda sugestif 

1. Tanda yang berhubungan dengan pigmen 

a. Hilangnya pupilarry ruff 

b. transiluminasi pada region sfingter iris 

c. pigment whorl pada permukaan iris region sfingter 

d. dispersi pigmen pada bilik mata depan setelah dilatasi pupil pasien 

usia tua 

e. penambahan pigmentasi pada anyaman trabekular pasien usia tua 

2. Alerting signs 

a. Adanya fakodonesis tanpa adanya riwayat trauma pasien usia tua 

b. subluksasi posterior lensa pada pasien usia tua  

c. peningkatan tekanan intraokular setelah dilatasi dengan farmakologi 

d. tekanan intraokular yang asimetris tanpa adanya kemungkinan 

penyebab lain pada pasien usia tua 

  Dikutip dari: Gungor SG, et al.10    

           Pada kedua kasus, glaukoma ditegakkan dari pemeriksaan tekanan intraokular, 

segmen anterior dan posterior, pemeriksaan gonioskopi, dan pemeriksaan penunjang 

OCT dan lapang pandang. Pada pasien I, evaluasi OCT dan lapang pandang direncanakan 

dilakukan paska operasi. Pasien pada kasus I, memiliki gambaran sudut bilik mata depan 
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yang tertutup. Faktor predisposisi sudut tertutup pada pasien ini adalah kekakuan pada 

iris dan pupil yang lebih kecil. Faktor lain, seperti panjang aksial bola mata yang lebih 

pendek dan adanya kelemahan zonular tidak ditemukan pada pasien ini.      

     Terapi yang dilakukan pada pasien glaukoma PEX sesuai dengan kondisi klinis pasien. 

Apabila terapi medikamentosa tidak dapat menurunkan tekanan intraokular sesuai target 

dala jangka waktu tertentu, dapat dipertimbangkan terapi pembedahan. Ada beberapa 

faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan jenis tindakan operasi yang 

dilakukan pada pasien dengan glaukoma PEX, yaitu katarak yang signifikan, seberapa 

luas kerusakan saraf optik dan gangguan lapang pandang yang terjadi, target tekanan 

intraokular yang diharapkan, terapi glaukoma yang sebelumnya diberikan, kepatuhan 

pengobatan pasien, dan usia. Pasien dengan PEX lebih berisiko terjadi katarak yang 

bersamaan dengan glaukoma. Pertimbangan untuk tindakan bedah filtrasi yang 

dikombinasikan dengan ekstraksi lensa pun menjadi perdebatan di antara para ahli. Studi 

oleh Wachtl J dkk, prosedur kombinasi memberikan hasil akhir yang sama baiknya 

dengan trabekulektomi saja, namun risiko progresifitas katarak menjadi lebih tinggi 

setelah dilakukan tindakan trabekulektomi. Mengingat risiko komplikasi dan biaya yang 

dialami pasien lebih rendah pada pasien yang dilakukan prosedur kombinasi bila 

dibandingkan trabekulektomi saja yang kemudian harus dilakukan operasi katarak saat 

follow up selama 4 tahun.12-17 

     Pasien pada kedua kasus dipertimbangkan untuk dilakukan bedah filtrasi mata kanan, 

dikarenakan tekanan intraokular yang tinggi walaupun pasien sudah mendapatkan terapi 

medikamentosa selama 2-4 bulan dan keadaan optik neuropati glaukoma yang sudah 

tahap lanjut sehingga dibutuhkan penanganan yang lebih agresif dalam menurunkan 

tekanan intraokular. Pada pasien I didapatkan adanya katarak yang signifikan yang dinilai 

mempengaruhi tajam penglihatannya, sehingga diputuskan untuk dilakukan 

fakotrabekulektomi. Suatu studi menyatakan pada sudut tertutup juga menunjukkan 

adanya penurunan tekanan intraokular yang lebih signifikan bila dilakukan tindakan 

kombinasi dibandingkan fakoemulsifikasi saja. Sesuai dengan manifestasi awal pada 

pasien I, didapatkan pupil kecil, hal tersebut menjadi penyulit pada saat dilakukan 
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tindakan fakotrabekulektomi. Pupil tidak lebar dengan pemberian tropicamide 1% dan 

selama intraoperasi diputuskan untuk dilakukan pelebaran pupil dengan iris retractor. 

     Suatu studi menunjukkan kejadian glaukoma delapan kali lebih sering terjadi pada 

pasien dengan sindroma PEX. Semakin tinggi tekanan intraokular saat pertama kali 

terdiagnosis, semakin besar kemungkinan menjadi glaukoma. Risiko perubahan menjadi 

glaukoma pada pasien dengan sindroma PEX dan hipertensi okular sebesar dua kali lipat 

bila dibandingkan dengan pasien okular hipertensi saja. Rata-rata waktu yang dibutuhkan 

dari keadaan hipertensi okular menjadi glakoma pada pasien dengan sindroma PEX 

adalah 5,8 tahun, sedangkan risiko konversi sindroma PEX  menjadi glaukoma PEX 

adalah 3,2% tiap tahunnya atau dalam waktu 15 tahun adalah sebesar 44%. Pasien dengan 

glaukoma PEX memiliki prognosis yang lebih buruk dengan progresifitas penyakit yang 

lebih cepat memburuk.18-20 

     Pada kedua kasus, visus mata kiri masih lebih baik dibandingkan mata kanan. Oleh 

karena itu, perlunya edukasi pada pasien untuk kontrol rutin karena risiko berkembang 

menjadi glaukoma tahap lanjut lebih besar pada mata kiri, mengingat mata kanan pasien 

sudah memiliki visus yang lebih buruk dan progresifitas optik neuropati glaukoma dan 

lapang pandang yang lebih buruk. Pada pasien I, prognosis quo ad functionam dubia ad 

malam untuk mata kanan dan dubia untuk mata kiri. Pada pasien II, prognosis quo ad 

functionam ad malam untuk mata kanan dan dubia untuk mata kiri. 

 

III. Simpulan 

      Sindroma PEX merupakan suatu kelainan sistemik yang yang dapat bermanifestasi di 

mata, yaitu berupa adanya akumulasi material fibril ekstraseluler. Prevalensi sindroma 

PEX semakin meningkat seiring bertambahnya usia, lebih sering ditemukan pada pasien 

di atas usia 50 tahun. Diagnosis sindroma PEX pada mata dapat ditegakkan secara klinis, 

yaitu ditemukannya materi PEX pada tepi pupil, pada permukaan lensa, atau di tempat 

lainnya pada segmen anterior mata. Sindroma PEX ditemukan unilateral pada sebagian 

besar pasien, namun hampir 50% berkembang menjadi bilateral. Sindroma PEX berisiko 

3,2% tiap tahunnya menjadi glaukoma PEX. Glaukoma PEX memiliki gambaran klinis, 
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respon pengobatan dan prognosis yang lebih buruk dibandingkan glaukoma sudut terbuka 

atau tertutup primer. Karena respon yang buruk terhadap medikamentosa, tatalaksana 

bedah filtrasi seperti trabekulektomi menjadi pilihan pada pasien dengan glaukoma PEX, 

terutama yang sudah tahap lanjut. Pemilihan dilakukan fakotrabekulektomi atau 

trabekulektomi saja berdasarkan ada atau tidaknya katarak yang secara signifikan 

mempengaruhi tajam penglihatan pasien. Kedua jenis pembedahan tersebut memberikan 

hasil penurunan tekanan intraokular yang hampir sama baiknya. 
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