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PENATALAKSANAAN GLAUKOMA FAKOMORFIK 

 

Abstract 

Introduction 
Lens induced glaucoma is one of glaucoma that occurs due to eye disease or commonly 
called secondary glaucoma. Lens induced glaucoma is a glaucoma caused by 
abnormalities or disturbances in the lens. Lens induced glaucoma may occur as a 
secondary closed angle glaucoma or secondary open angle glaucoma. 
PURPOSE 
To report management of lens induced glaucoma 
CASE REPORT 
Patient, a 58-year-old man presented with blurry vision on his left eye. Ophthalmologic 
examination showed intraocular pressure of the left eye was 27 mmHg, with posterior 
segment examination shows opacity of the lens and cup disc ratio 0.9. Patient was 
diagnosed with lens induced, glaucoma OS and immature senile cataracts ODS, and 
treated with timolol 0.5% and acetazolamide oral. Two weeks later the intraocular 
pressure was 32 mmHg on left eye. The anterior segment examination is still in the same 
state as before. The patient is then planned to be combined (lens extraction and 
trabeculectomy) with an intraocular lens. one week after surgery there is an increase in 
visus and the intraocular pressure was 14 mmHg on the left eye. 
CONCLUSSION 
Management of patients with fakomorphic glaucoma aims to reduce intraocular pressure 
to prevent further damage to the optic nerve, cornea, and to prevent the occurrence of 
sinecia. the definitive management of fakomorphic glaucoma is cataract extraction that is 
often combined with trabeculectomy. 
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I.     Pendahuluan 

    Lens induced glaucoma adalah salah satu glaukoma yang terjadi akibat 

penyakit mata lain atau yang biasa disebut glaukoma sekunder. Lens induced 

glaucoma merupakan glaukoma yang disebabkan kelainan atau gangguan pada 

lensa. Dari penelitian yang dilakukan Rumah Sakit Mata Aravind di India Selatan 

pada tahun 200 didapatkan bahwa lens induced glaucoma  merupakan penyebab 

terbesar dari glaukoma sekunder dengan presentase 25% dari total kasus yang 

ada.1,2 

     Lens induced glaucoma dapat terjadi sebagai glaukoma sekunder sudut 

tertutup atau glaukoma sekunder sudut terbuka. Sudut tertutup dapat disebabkan 

oleh dislokasi lensa dan pembengkakan lensa (phacomorphic glaucoma). 

Sedangkan sudut terbuka dapat disebabkan oleh kebocoran protein lensa melalui 

kapsul dari katarak matur atau hipermatur (phacolytic glaucoma), obstruksi 
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trabecular meshwork dengan ekstraksi katarak atau trauma okular sebelumnya 

oleh fragmen yang dibebaskan dari bahan lensa (lens particle glaucoma), dan 

hipersensitivitas terhadap protein lensa sendiri setelah operasi atau trauma tembus 

(phacogenic glaucoma).1,3 

II.     Laporan Kasus 

     Tn. H, seorang laki-laki berusia 49 tahun datang ke poliklinik Glaukoma RS 

Mata Cicendo pada 15 September 2017 dengan keluhan utama mata kiri 

berangsung menjadi buram sejak 1 bulan yang lalu. Penglihatan terasa seperti ada 

kabut yang menghalangi dan kadang mata kiri terasa nyeri. Riwayat berobat ke 

RS setempat dikatakan menderita glaukoma dan diberi obat tetes mata timolol 

0,5% dan asetazolamide oral lalu pasien dirujuk ke RS Mata Cicendo.  

     Status generalis pasien tekanan darah 110/70 mmHg dan lain-lain dalam batas 

normal. Status oftalmologis pasien tajam penglihatan pada mata kanan 0.63f2 PH 

0.63, sedangkan pada mata kiri 0.15 PH 0.5. Tekanan intraokular yang diukur 

dengan menggunakan tonometri aplanasi Goldmann menunjukan tekanan mata 

kanan 12 mmHg dan mata kiri 27 mmHg. Pemeriksaan segmen anterior mata 

kanan didapatkan pupil bulat, reflek cahaya positif/menurun, dengan lensa agak 

keruh dan lain-lain dalam batas normal. Pemeriksaan segmen anterior mata kiri 

didapatkan bilik mata depan VH gr II, pupil bulat, reflek cahaya menurun/positif, 

RAPD  grade II, lensa agak keruh dan lain-lain dalam batas normal. Pemeriksaan 

gonioskopi pada mata kanan menunjukan scleral spurr pada keempat kuadran. 

Pemeriksaan gonioskopi pada mata kiri menunjukan anterior trabecular 

meshwork pada bagian nasal serta schwabel line pada bagian temporal, superior, 

dan inferior. Pemeriksaan funduskopi mata kanan menunjukan segmen posterior 

dalam batas normal, dengan cup disc ratio 0.4, sementara pada mata kiri cup disc 

ratio ditemukan berukuran 0.9. 
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     (A)        (B) 
Gambar 2.1 Pemeriksaan segmen anterior (A) mata kanan dan (B) mata kiri 
        Sumber : RS Mata Cicendo 

     Pemeriksaan penunjang berupa Optical Coherence Tomography (OCT) Optic 

Nerve Head (ONH) dan Retina Nerve Fiber Layer (RNFL), pemeriksaan lapang 

pandang perimetri Humphrey dilakukan dengan hasil terlampir. 

(a) 	

(b)  
Gambar 2.2 (a) Hasil pemeriksaan lapang pandang Humphrey, 

  (b) OCT ONH dan RNFL 
  Sumber : RS Mata Cicendo 
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     Pasien kemudian didiagnosa dengan lens induced glaucoma OS dan katarak 

senilis imatur ODS. Pasien diberikan terapi medikamentosa dengan tetes mata 

Timolol 0.5% dua kali sehari pada mata kiri dan asetazolamide oral tiga kali dua 

ratus lima puluh milligram sehari dan direncanakan kontrol dua minggu yang 

akan datang. 

     Dua minggu setelah pemeriksaan awal pasien, kembali kontrol ke poliklinik 

Glaukoma, status oftalmologis pasien tajam penglihatan pada mata kanan 0.63f2 

PH 0.63, sedangkan pada mata kiri 0.15 PH 0.5, dengan tekanan intraokular mata 

kanan 12 mmHg, mata kiri 32 mmHg. Pemeriksaan segmen anterior masih dalam 

keadaan serupa seperti sebelumnya. Pasien kemudian direncanakan dilakukan 

combined (ekstraksi lensa dan trabekulektomi) dengan lensa intraokular dalam 

anestesi MAC. 

     Pada tanggal 26 September 2017 dilakukan tindakan combined (ekstraksi lensa 

dan trabekulektomi) dengan lensa intraokular dalam anestesi MAC tanpa 

komplikasi. Setelah operasi pasien diberi terapi medikamentosa antibiotik 

ciprofloksasin oral dua kali limaratus miligram, obat tetes mata levofloksasin 

enam kali sehari mata kiri dan prednisolone asetat enam kali sehari mata kiri. 

     Pada follow-up 1 hari setelah operasi status oftalmologis pasien didapatkan 

tajam penglihatan pada mata kiri 0.32 PH 0.5 dan tekanan intraokular 20 mmHg. 

Segmen anterior pada mata kiri didapatkan perdarahan subkonjungtiva dan 

terdapat bleb pada konjungtiva, kornea edema, bilik mata depan VH gr III dengan 

flare positif dua dan sel positif dua, dan lensa posterior chamber intraocular lens. 

Pasien didiagnosa dengan pseudofakia OS dan katarak senilis imatur OS. 

     Pada follow-up satu minggu setelah operasi status oftalmologis pasien 

didapatkan tajam penglihatan pada mata kiri 0.4 PH 0.5 dan tekanan intraokular 

14 mmHg. Segmen anterior pada mata kiri didapatkan injeksi siliar dan terdapat 

bleb pada konjungtiva, edema pada kornea sudah berkurang, bilik mata depan VH 

gr III dengan flare positif dua dan sel positif dua, dan lensa posterior chamber 

intraocular lens. Pasien didiagnosa dengan pseudofakia OS dan katarak senilis 

imatur OS. 
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          Pada follow-up tiga minggu setelah operasi status oftalmologis pasien 

didapatkan tajam penglihatan pada mata kiri 0.4 PH 0.5 dan tekanan intraokular 

14 mmHg. Segmen anterior pada mata kiri didapatkan bleb pada konjungtiva, dan 

lensa posterior chamber intraocular lens. Pasien didiagnosa dengan pseudofakia 

OS dan katarak senilis imatur OS. 

 

                
(A) (B) 

Gambar 2.3 Pemeriksaan segmen anterior post operasi (A) mata kanan dan 
(B)mata kiri 
Sumber : RS Mata Cicendo  

III. DISKUSI 

     Lens induced glaucoma secara definisi adalah glaucoma sekunder yang 

disebabkan oleh kelainan pada lensa. Keadaan patologis pada lensa ini dapat 

menyebabkan glaukoma sudut terbuka maupun glaukoma sudut tertutup. Bank 

data WHO memperkirakan bahwa di seluruh dunia terdapat kira-kira 

2,7 juta orang menderita glaukoma sekunder. Lens induced glaucoma yang 

disebabkan oleh katarak hipermatur merupakan penyebab utama glaukoma 

sekunder di negara sedang berkembang. Klasifikasi lens induced 

glaucoma terdiri dari glaukoma fakolitik, glaukoma partikel lensa, glaukoma 

fakoantigenik, glaukoma yang disebabkan oleh dislokasi lensa dan glaukoma 

fakomorfik.1,4 

     Glaukoma fakolitik disebabkan proses inflamasi yang disebabkan oleh 

kebocoran material lensa melalui kapsul dari katarak yang sudah matur. Material 

lensa tersebut terdiri dari protein lensa yang telah berubah menjadi sel-sel 

inflamatori yang menyebabkan obstruksi pada trabekula meshwork dan 
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menyebabkan glaukoma. Berbeda dengan beberapa bentuk lens induced 

glaucoma, glaukoma fakolitik terjadi pada lensa katarak dengan kapsul lensa yang 

masih utuh. Hal ini menyebabkan obstruksi langsung jalur keluar oleh protein 

lensa yang dilepaskan dari cacat mikroskopis dalam kapsul lensa yang utuh.1,5,2 

 
     Gambar 3.1 Glaukoma fakolitik 
                           Sumber: Mandal, Ani K, MD6 

     Glaukoma partikel lensa adalah glaukoma sekunder yang disebabkan oleh 

gangguan dari kapsul lensa yang mungkin terjadi setelah operasi katarak, cedera 

tembus lensa, atau laser kapsulotomi posterior. Glaukoma partikel lensa ini dapat 

terjadi pada beberapa minggu setelah kejadian yang memicu tetapi dapat juga 

terjadi setelah beberapa bulan bahkan beberapa tahun setelah kejadian yang 

memicu tersebut.1,2,7 

 

 
     Gambar 3.2 Glaukoma partikel lensa 
                           Sumber: Young Hoon Hwang, MD7 
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     Glaukoma fakoantigenik adalah glaukoma yang terjadi akibat reaksi inflamasi 

granulomatosa yang ditunjukan terhadap antigen lensa sendiri yang menyebabkan 

obstruksi dari trabecular meshwork dan peningkatan intraokular. Glaukoma 

fakoantigenik biasanya terjadi antara satu sampai empat belas hari setelah operasi 

katarak atau trauma.1,8 

     Glaukoma yang disebabkan oleh dislokasi lensa atau ektopia lentis adalah 

glaukoma sudut tertutup yang disebabkan oleh perpindahan lensa ke depan yang 

menyebabkan penyempitan sudut bilik mata depan dan pupil. Ektopia lentis dapat 

hadir sebagai akibat trauma atau berhubungan dengan gangguan sistemik seperti 

sindrom Weill-Marchesani, sindrom marfan dan lain-lain.3,5,9 

     Glaukoma fakomorfik merupakan glaukoma sekunder sudut tertutup yang 

disebabkan oleh perubahan bentuk lensa. Glaukoma sudut tertutup dapat terjadi 

secara akut, subakut, ataupun kronik oleh karena katarak matur atau intumesen. 

Glaukoma fakomorfik dapat terjadi karena pupil terhalang oleh perubahan ukuran 

dan posisi permukaan anterior lensa yang mendorong lensa ke anterior sehingga 

menekan iris. Terhalangnya iris dapat menyebabkan sudut bilik mata tertutup. 

Mata hiperopia dengan lensa yang lebih besar dibandingkan dengan panjang 

aksial juga dapat mencetuskan glaukoma fakomorfik karena memiliki bilik mata 

depan yang lebih sempit. Glaukoma fakomorfik juga dapat disebabkan oleh 

trauma tusuk pada kapsul lensa. Glaukoma fakomorfik lebih sering disebabkan 

oleh katarak hipermatur tetapi dapat juga terjadi pada pasien usia muda yang 

mengalami katarak traumatika atau katarak intumesen yang berkembang secara 

cepat.2,3,10 
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     Gambar 3.3 Glaukoma fakomorfik 
                           Sumber: AAO3 
     Manifestasi klinis pada glaukoma fakomorfik secara umum memiliki gejala 

klinis penurunan visus, nyeri, fotofobia, mata merah, melihat halo disekitar 

cahaya, dan dapat terdapat pengecilan lapang pandang. Tanda-tanda klinis yang 

dapat timbul peningkatan tekanan intraokular, terdapat flrare dan sel pada bilik 

mata depan, sinekia anterior perifer, letak lensa lebih kedepan, dan juga 

pembentukan katarak yang tidak sama pada kedua mata.2,3,10 

     Pada pasien ini dari anamnesa didapatkan keluhan buram seperti ada asap pada 

mata kiri sejak kurang lebih satu bulan yang lalu, dari pemeriksaan oftalmologis 

didapatkan tajam penglihatan pada mata kanan 0.63f2 PH 0.63, sedangkan pada 

mata kiri 0.15 PH 0.5. Tekanan intraokular yang diukur dengan menggunakan 

tonometri aplanasi Goldmann menunjukan tekanan mata kanan 12 mmHg dan 

mata kiri 27 mmHg. Pemeriksaan segmen anterior mata kiri didapatkan bilik mata 

depan VH gr II, pupil bulat, reflek cahaya menurun/positif, RAPD  grade II, lensa 

agak keruh. Pemeriksaan. Pemeriksaan gonioskopi pada mata kiri menunjukan 

anterior trabecular meshwork pada bagian nasal serta schwabel line pada bagian 

temporal, superior, dan inferior. Pemeriksaan funduskopi pada mata kiri cup disc 

ratio ditemukan berukuran 0.9.  Anamnesa dan pemeriksaan fisik menunjukan 

bahwa pasien ini menderita glaukoma fakomorfik pada mata kiri. 

     Penatalaksaan pada pasien dengan glaukoma fakomorfik bertujuan untuk 

menurunkan tekanan intraokular untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut 

pada saraf optik, kornea, dan untuk mencegah terjadinya sinekia. Penurunan 

tekanan intraokular penting dalam mempersiapkan tindakan laser iridotomi, yang 
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dapat memulihkan halangan pupil yang mengakibatkan glaukoma. Laser iridotomi 

ini juga direkomendasikan dilakukan pada mata sebelahnya karena memiliki 

factor predisposisi terjadinya glaukoma sudut tertutup. Namun penatalaksanaan 

definitif glaukoma fakomorfik adalah ekstraksi katarak yang sering 

dikombinasikan dengan trabekulektomi.3,6,11 

     Penatalaksanaan pada pasien ini telah dilakukan tindakan pembedahan dengan 

ekstraksi katarak yang dikombinasikan dengan trabekulektomi. 

IV. Simpulan 

     Penatalaksaan pada pasien dengan glaukoma fakomorfik bertujuan untuk 

menurunkan tekanan intraokular untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut 

pada saraf optik, kornea, dan untuk mencegah terjadinya sinekia. penatalaksanaan 

definitif glaukoma fakomorfik adalah ekstraksi katarak yang sering 

dikombinasikan dengan trabekulektomi. 
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