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Fakotrabekulektomi sebagai Manajemen Glaukoma Sudut 

Tertutup Primer pada Pasien Dewasa dengan Nanoftalmia 
 

Abstract 
Introduction: Nanophthalmia (pure microphthalmia) is a rare congenital disorder 
characterized with short axial length (less than 20,50 mm), shallow anterior chamber 
depth, small corneal diameter, high hyperopia, and normal lens volume (high lens-to-eye 
ratio). Primary angle closure glaucoma in nanophthalmia patient occurs in decade four 
to six and is caused by crowding in anterior chamber. Surgical management in 
nanophthalmic glaucoma is quite challenging because of the high risk of intraoperative 
and postoperative complications. 
Purpose: To report a case of phacotrabeculectomy as a surgical management in primary 
angle closure glaucoma in adult patient with nanophthalmic eyes. 
Case Illustration: A 51-year-old male patient came with chief complaint of blurry vision 
and history of S+16.00 D spectacles in both eyes. His uncorrected visual acuity in right 
eye was 3/60 and in the left eye was 1/300; intraocular pressure was 47 mmHg and 73 
mmHg in right and left eye, respectively. The anterior chambers were shallow, mild 
opacity in both lenses, and vertical cup-to-disc ratio were 0.5 in right eye and 0.9-1.0 in 
left eye. Biometry showed axial length of 16.75 mm in the right eye and 16.95 mm in the 
left eye. Anterior chamber depht of right eye was 2.30 mm and left eye was 2.15 mm. He 
underwent 2-site phacotrabeculectomy for the right eye with satisfied postoperative 
results. There was no intraoperative complication found. 
Conclusion: Surgical management in nanophthalmic eye remains a challenge for 
anterior segment surgeons due to the high risk of intra and postoperative complications. 
Phacotrabeculectomy can be an alternative option to manage angle closure glaucoma in 
nanopthalmic eye with desired results. 
 
Keywords: nanophthalmia, phacotrabeculectomy, primary angle closure 

 

I. Pendahuluan 

Nanoftalmia, atau mikroftalmia tanpa malformasi intraokular (atau mikroftalmia 

murni), merupakan kelainan kongenital yang ditandai dengan aksial bola mata 

yang pendek (kurang dari 20,50 mm, bilik mata depan yang dangkal, hiperopia 

tinggi, volume lensa yang normal, dan sklera yang menebal; sementara mikroftalmia 

sendiri didefinisikan sebagai kelainan okular developmental yang ditandai dengan 

panjang aksial bola mata lebih kecil 2 simpang baku dari panjang aksial bola mata 

yang seharusnya pada usia tersebut (sekitar 19,2 mm pada usia satu tahun dan 20,9 

mm pada usia dewasa). Nanoftalmia merupakan subtipe khusus dari mikroftalmia, 

meskipun berukuran kecil, tetapi masih memiliki struktur dan fungsi yang baik. 

Hiperopia dapat berkisar antara +8,00 D hingga +25,00 D atau lebih. Tajam 
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penglihatan dapat normal pada usia muda dengan koreksi refraksi yang baik. 

Temuan klinis lainnya dapat berupa mikrokornea, pigmentasi kuning pada 

makula, lipatan khorioretina, hipoplasia makula, kista retina, crowded optic disc, 

striae dan lipatan retina, efusi khoroid rekuren atau persisten, dan ablasio retina 

non-rhegmatogen.1-7 

Tidak banyak data epidemiologi mata kecil pada dewasa yang tersedia. 

Insidensi mikroftalmia/anoftalmia di Amerika Serikat sebesar 0,22 per 1.000 

kelahiran. Chambers et al melaporkan insidensi mikroftalmia sebesar 0,2-0,4 per 

10.000 kelahiran; sementara Skalicky et al melaporkan sebesar 2-17 per 100.000 

kelahiran dan sekitar 6-13 per 10.000 kelahiran di Australia (untuk insidensi 

mikroftalmia-anoftalmia-koloboma). Xia et al melaporkan perkiraan prevalensi 

mikroftalmia 0,002% hingga 0,017% di seluruh dunia dan 0,009% di China. 

Pasien dengan mikroftalmia murni diperkirakan berjumlah 0,05% hingga 0,11% 

dari seluruh pasien oftalmik.5,6,8,9 

Patogenesis spesifik terjadinya mikroftalmia masih belum diketahui. Hipotesis 

yang ada mengatakan bahwa malformasi terjadi ketika vesikel optik, tuba neural 

anterior, atau pit optik gagal berkembang selama masa perkembangan embrio 

(sekitar minggu 6-10 kehamilan); sedangkan abnormalitas segmen posterior, 

seperti pengecilan ukuran cawan optik dan tekanan intraokular yang rendah dapat 

berkontribusi dalam perkembangan mikroftalmia. Ahram et al melaporkan bahwa 

nanoftalmia berkaitan dengan lokus gen terkait glaukoma sudut tertutup familial, 

yaitu gen nanoftalmia 1 (NNO1) pada kromosom 11. Gen NNO1 merupakan satu-

satunya gen pada manusia yang diketahui menyebabkan fenotip glaukoma sudut 

tertutup. Beberapa gen risiko terkait glaukoma sudut tertutup lainnya yang telah 

diidentifikasi adalah gen membrane-type frizzled related protein (MFRP), 

methylenetetrahydrofolate reductase (MTHR), dan retinal homeobox (CHX10). Gen 

MFRP dan CHX10 dianggap terlibat dalam regulasi ukuran dan panjang aksial 

bola mata. Mutasi MFRP menyebabkan nanoftalmia resesif autosom, yang 

ditandai dengan aksial yang pendek, hiperopia tinggi, rasio lensa-bola mata yang 

tinggi, dan diameter kornea yang kecil.8,10 
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Glaukoma sudut tertutup dan katarak merupuakan komorbiditas yang sering 

ditemukan pada pasien dewasa dengan ukuran bola mata kecil. Nanoftalmia/mikroftalmia 

sering dihubungkan dengan morbiditas visual terkait dengan glaukoma sudut 

tertutup dan kekeruhan lensa, sehingga memerlukan fakotrabekulektomi. Tindakan 

fakotrabekulektomi pada nanoftalmia/mikroftalmia memiliki risiko komplikasi 

intraoperatif dan postoperatif yang tinggi.5 

Tujuan penulisan laporan kasus ini adalah untuk melaporkan dan membahas 

ekstraksi katarak dan trabekulektomi (fakotrabekulektomi) sebagai manajemen 

glaukoma sudut tertutup primer pada pasien dewasa dengan mikroftalmia. 

 

II. Laporan Kasus 

Seorang pasien laki-laki, 51 tahun, datang ke Poli Glaukoma pada 17 September 

2018 dengan keluhan penglihatan kedua mata buram seperti berkabut sejak tiga 

bulan sebelum masuk rumah sakit, disertai dengan adanya pelangi ketika melihat 

sinar cahaya. Mata kiri terasa lebih buram dibandingkan dengan mata kanan. 

Pasien tidak merasakan adanya nyeri pada mata, mata merah, nyeri kepala, 

maupun mual dan muntah. Riwayat hipertensi, diabetes mellitus, asma, maupun 

alergi disangkal. Pasien menggunakan kacamata ukuran S+16.00 D pada kedua 

mata sejak tahun 2010. Pasien sudah merasakan penglihatan kedua matanya 

buram sejak kecil, tetapi tidak pernah melakukan pemeriksaan ke dokter. 

Pemeriksaan oftalmologis menunjukkan visus dasar mata kanan 3/60 pinhole 

0,1 dan mata kiri 1/300. Visus koreksi mata kanan dengan S+16.00 D sebesar 

0.08. Tekanan intraoklar (TIO) menggunakan tonometer aplanasi mata kanan 47 

mmHg dan mata kiri 73 mmHg. Posisi kedua bola mata orthotrophia dengan 

gerak kedua bola mata baik ke segala arah. Segmen anterior mata kanan 

menunjukkan bilik mata depan dangkal dengan van Herrick derajat I, pupil bulat 

tanpa sinekia, serta lensa agak keruh (NO2NC2); sementara segmen anterior mata 

kiri menunjukkan injeksi siliar, edema mikrobula kornea, bilik mata depan van 

Herrick derajat I, pupil bulat mid-dilatasi, dan lensa agak keruh (NO2NC2). 

Pemeriksaan gonioskopi indirek pada kedua mata, dengan menggunakan gonioskopi 

4-cermin, memperlihatkan sudut tertutup (Schwalbe line di empat kuadran). 
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Indentasi gonioskopi tidak menunjukkan adanya perubahan pada sudut bilik mata 

depan. Cup-to-disc ratio (CDR) vertikal mata kanan 0,5 cupping; mata kiri 0,9-

1,0 cupping. Pasien didiagnosa awal dengan glaukoma sudut tertutup primer, 

katarak senilis imatur, serta last eye mata kanan. 

 

 
Gambar 2.1. (Kiri) van Herrick derajat II pada mata kanan; (kanan) pemeriksaan gonioskopi 
indirek dengan 4-cermin yang menunjukkan adanya sudut tertutp (Schwalbe’s line) 

 

Pemeriksaan lapang pandang Humphrey pada mata kanan (Gambar 2.2) 

menjukkan hasil kesan defek glaukomatus, tetapi dengan reliabilitas tes yang 

rendah; sementara mata kiri tidak dapat dilakukan. Biometri, menggunakan IOL 

Master® (Gambar 2.3), menunjukkan panjang aksial mata kanan 16,75 mm dan 

mata kiri 16,95 mm; K1 OD 48,01 D, K2 OD 48,63 D; dan K1 OS 47,27 D, K2 OS 

48,91 D. Kekuatan lensa intraokular (LIO) dengan rumus Hoffer Q dan konstanta 

118,0 memberikan hasil mata kanan +43,0 (target refraksi +0,07) dan mata kiri 

+42.5 (target refraksi -0.13). Kedalaman bilik mata depan mata kanan 2,30 mm 

dan mata kiri 2,15 mm. Diameter kornea kedua mata (dengan pengukuran white-

to-white) berukuran sebesar 10,6 mm. Pemeriksaan mikroskop spekular 

memberikan hasil hitung sel endothel mata kanan 2.533,7/mm3 (heksagonalitas 

34%) dan mata kiri 2.711,0/mm3 (heksagonalitas 62%). 

Pasien diberikan timolol maleat 0,5% tetes mata 2x/hari kedua mata, 

asetazolamid tablet 3x250 mg per oral, dan kalium l-aspartat tablet 1x300 mg per 

oral serta langsung direncanakan untuk dilakukan tindakan fakotrabekulektomi 

dan implantasi LIO mata kanan pada tanggal 05 Oktober 2018. 
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Pasien menjalani fakotrabekulektomi (Gambar 2.4) mata kanan dalam anestesi 

sedasi (monitoring anesthesia care). Tindakan septik dan antiseptik dilakukan 

menggunakan larutan povidon iodin 5%, kemudian dipasangkan drape steril dan 

spekulum mata. Fiksasi dilakukan dengan cara traksi kornea menggunakan benang 

silk 7.0 ke arah inferior dan peritomi konjungtiva dilakukan pada daerah superior. 

Kontrol perdarahan dilakukan menggunakan kauter diatermi. Insisi 3x4 mm 

dilakukan pada sklera, yang kemudian didiseksi menjadi flap sklera hingga 

mencapai limbus. Posisi bola mata dikembalikan ke posisi primer dan insisi 

kornea jernih dilakukan di arah temporal. Kornea ditembus hingga mencapai bilik 

mata depan menggunakan keratom. Trypan blue diinjeksikan ke dalam bilik mata 

Gambar 2.2. Hasil pemeriksaan lapang pandang mata kanan menggunakan 
Humphrey visual field analyzer. 
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depan agar kapsul anterior dapat diidentifikasi. Trypan blue kemudian diirigasi 

dari bilik mata depan dan viskoelastik diinjeksikan ke dalamnya agar membentuk 

ruang yang cukup untuk melakukan kapsulorheksis (continuous curvilinear 

capsulorhexis). Side port ditembus pada arah jam 11. Hidrodiseksi dilakukan 

tepat di bawah kapsul anterior. Viskoelastik kembali diinjeksikan ke dalam bilik 

mata depan. Fakoemulsifikasi dilakukan dan sisa korteks lensa diaspirasi hingga 

bersih dan viskoelastik diinjeksikan ke dalam bilik mata depan. Lensa intraokular 

lipat (foldable one piece +30.0 D, konstanta 118.0) diimplantasikan ke dalam 

kantong kapsul. Trabekulektomi dan iridektomi perifer kemudian dilakukan. Flap 

sklera ditutup dan dijahit dengan benang ethylon 10.0. Konjungtiva dijahit rapat 

Gambar 2.3. Hasil pemeriksaan biometri kedua mata pasien menggunakan IOL 
Master® 



	 7 

agar kedap. Tindakan bedah selesai. Komplikasi intraoperatif tidak ditemukan 

pada pasien ini. 

Satu hari paska operasi didapatkan tajam penglihatan dasar mata kanan 0,05 

dan TIO mata kanan 10 mmHg. Segmen anterior memperlihatkan adanya 

perdarahan subkonjungtiva, bleb yang terbentuk dengan baik tanpa adanya 

kebocoran; lipat Descemet dan edema kornea; bilik mata depan sedang, dengan 

van Herrick derajat III, suar +2 dan sel +2; pupil bulat; dan LIO di bilik mata 

belakang berada sentral. Pasien didiagnosa dengan pseudofakia mata kanan, 

glaukoma sudut tertutup primer bilateral, katarak senilis imatur mata kiri, 

nanoftalmia bilateral, dan last eye mata kanan. Medikamentosa yang diberikan 

berupa levofloxacin tetes mata 6x/hari mata kanan, prednisolone asetat tetes mata 

6x/hari mata kanan, kloramfenikol salep mata 3x/hari mata kanan, ciprofloxacin 

Gambar 2.4. (a) pembuatan insisi flap pada sklera di daerah superior dan 
tali kendali traksi kornea; (b) insisi kornea jernih di daerah temporal; (c) 
bilik mata depan ditembus menggunakan keratom; (d) continuous 
curvilinear capsulorhexis (CCC); (e) fako-emulsifikasi; (f) implantasi LIO 
lipat; (g) trabekulektomi; (h) flap sklera dijahit; dan (i) konjungtiva dijahit 
rapat agar kedap. 
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tablet 2x500 mg, dan parasetamol tablet 3x500 mg per oral. Timolol maleat 0,5% 

tetes mata hanya dilanjutkan untuk mata kiri. 

Satu minggu paska operasi didapatkan tajam penglihatan dasar mata kanan 

0,125 dengan TIO 8 mmHg. Segmen anterior membaik dengan edema kornea  

minimal, bilik mata depan sedang (van Herrick derajat III) dengan suar +0,5 dan 

sel +0,5. Gonioskopi indirek mata kanan masih memperlihatkan adanya Schwalbe 

line di seluruh kuadran. Kedalaman bilik mata depan paska operasi menjadi 2,51 

mm. Terapi dilanjutkan dengan penurunan dosis prednisolone asetat per minggu 

menjadi 5x, 3x, dan 2x/hari mata kanan berturut-turut. Pasien diminta untuk 

kontrol kembali tiga minggu kemudian dengan perencanaan koreksi maksimal 

mata kanan. 

 

 
Gambar 2.5. Segmen anterior mata kanan postoperatif 
satu minggu. Tampak kedalaman bilik mata depan 
sedang (van Herick derajat III) dan LIO di bilik mata 
belakang. 

 
Prognosis quo ad vitam ad bonam, quo ad functionam dubia ad bonam, dan 

quo ad sanationam dubia. 

 

III. Diskusi 

Mikroftalmia erat hubungannya dengan glaukoma sudut tertutup pada dekade 

ke-4 hingga ke-6. Mekanisme sudut tertutup dapat disebabkan oleh berbagai 

faktor. Blok pupil akibat dorongan dari posterior merupakan penyebab sudut 

tertutup paling sering, yang nantinya akan membentuk sinekia anterior perifer. 
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Bilik mata depan dapat juga tertutup akibat pergeseran iris perifer yang disebab-

kan oleh efusi atau lepasnya badan siliar. Glaukoma sudut tertutup juga dapat 

terjadi akibat adanya desakan bilik mata depan oleh lensa, yang secara tidak 

proporsional, berukuran besar (rasio volume lensa dan bola mata normal adalah 

4%, sedangkan pada nanoftalmia rasio ini dapat mencapai 10-30%). Pasien 

berusia 51 tahun dan didiagnosis glaukoma sudut tertutup primer, katarak senilis 

imatur, dan nanoftalmia bilateral berdasarkan pada tajam penglihatan kedua mata 

yang buruk dengan koreksi S+16,00 D tidak memberikan tajam penglihatan yang 

maksimal; TIO yang tinggi; bilik mata depan yang dangkal; sudut tertutup 

(Schwalbe line pada gonioskopi 4-cermin); CDR vertikal lebih dari 0,4; serta 

panjang aksial bola mata kurang dari 20 mm.1,2,4,11 

Manifestasi klinis glaukoma sudut tertutup pada nanoftalmia cenderung 

bersifat pelan, tidak nyeri, dan memiliki TIO yang meningkat secara progresif pada 

usia pertengahan. Glaucomatous cupping yang mencolok umumnya menandakan 

penyakit sudah berada pada tahap lanjut, oleh karena itu glaukoma pada 

nanoftalmia membutuhkan tindakan segera dan lebih agresif.1 

Penurunan TIO menggunakan obat-obatan pada glaukoma nanoftalmia umumnya 

tidak memberikan respon yang baik karena perubahan struktur drainase. Laser 

peripheral iridotomy (LPI), lensektomi, dan trabekulektomi telah digunakan 

sebagai manajemen glaukoma pada nanoftalmia. Peran LPI pada alur tata laksana 

sudut tertutup primer masih dalam perdebata, meskipun tindakan ini merupakan 

lini pertama dalam penatalaksnaan glaukoma sudut tertutup primer; dengan 

indikasi sudut tertutup sebesar 180o (dua kuadran) atau lebih pada gonioskopi. 

Laser LPI tidak dapat digunakan apabila sinekia anterior perifer sudah terbentuk. 

Huang et al melaporkan bahwa tindakan LPI tidak adekuat dalam menurunkan 

TIO karena tidak mengatasi patofisiologi yang mendasari terjadinya glaukoma 

nanoftalmia; sedangkan Areiter et al melaporkan bahwa LPI dapat menurunkan 

TIO, tetapi bilik mata depan akan tetap dangkal.1,4,11-13 

Tindakan bedah intraokular pada nanoftalmia memiliki tantangan tersendiri 

bagi para ahli bedah karena berkurangnya ruang gerak akibat bilik mata depan 

yang dangkal dan diameter kornea yang kecil. Trabekulektomi telah dilaporkan 
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efektif dalam menurunkan TIO pada pasien glaukoma nanoftalmia. Pose-Bazarra 

et al mengatakan bahwa, pada pasien glaukoma sudut tertutup yang disertai 

dengan katarak, tindakan bedah ekstraksi katarak merupakan intervensi yang 

efektif dalam menurunkan TIO. Azuara-Blanco et al, dalam laporan penelitian 

Effectiveness of early lens extraction for the treatment of primary angle-closure 

glaucoma (EAGLE), mengatakan bahwa tata laksana awal dengan ekstraksi lensa 

jernih lebih superior dibanding LPI dan obat topikal dalam mengendalikan TIO 

pada pasien sudut tertutup primer dan glaukoma sudut tertutup primer. Status 

kesehatan secara keseluruhan, gangguan dan disabilitas visual, dan gangguan 

terkait glaukoma dapat membaik meskipun pasien tidak menderita katarak. 

Berbagai faktor dapat berkontribusi pada perbaikan kondisi tersebut, seperti 

penurunan jumlah obat anti glaukoma paska bedah, peningkatan fungsi visual 

(seperti sensitivitas kontras), koreksi kelainan refraksi oleh lensa intraokular. 

Tekanan intraokular lebih rendah pada grup yang menjalani ekstraksi lensa 

dibanding LPI. Steijns et al melaporkan bahwa tidak ditemukan komplikasi 

fakoemulsifikasi pada nanoftalmia dan perbaikan tajam penglihatan yang 

dihasilkan cukup memuaskan. 2,4,11,14,15 

Ekstraksi lensa atau bedah kombinasi dapat membuka sudut tertutup pada 

nanoftalmia, namun tindakan ini memiliki risiko komplikasi yang tinggi, seperti 

ruptur kapsul posterior, efusi uvea, perdarahan khoroid, perdarahan vitreous, 

glaukoma maligna, edema makula sistoid, ablasio retina, dan aqueous mis-

direction. Fakoemulsifikasi dianggap bukan merupakan pilihan utama untuk kasus 

glaukoma nanoftalmia karena bilik mata depan yang dangkal akan menyebabkan 

konstruksi insisi kornea yang buruk, prolaps iris, kerusakan sel endothel, serta 

kesulitan dalam kapsulorheksis.4,5,11 

Fakotrabekulektomi dapat dilakukan dengan dua teknik, yaitu menggunakan satu 

lokasi untuk trabekulektomi dan fakoemulsifikasi, atau menggunakan dua lokasi 

dengan insisi filter prelimbal untuk trabekulektomi dan insisi kornea jernih untuk 

fakoemulsifikasi. Xia et al melaporkan bahwa fakotrabekulektomi dua lokasi dapat 

menyebabkan kehilangan sel endotel kornea lebih banyak (20,97%) dibanding 

fakotrabekulektomi satu lokasi (9,44%) pada 3 bulan follow-up. Pasien dilakukan 
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tindakan fakotrabekulektomi dengan dua lokasi yang berbeda (trabekulektomi di 

superior dan fakoemulsifikasi dari temporal). Tidak ditemukan adanya komplikasi 

selama tindakan bedah 2,5 

 

IV. Kesimpulan 

Nanoftalmia merupakan kelainan kongenital yang jarang ditemukan. Glaukoma 

pada pasien ini masih dianggap sebagai glaukoma sudut tertutup primer, meskipun 

kebanyakan glaukoma pada nanoftalmia disebabkan oleh desakan pada bilik mata 

depan yang diakibatkan oleh volume lensa yang tidak proporsional. Tindakan bedah 

intraokular pada pasien nanoftalmia cukup memberikan tantangan dengan berbagai 

kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi. Fakotrabekulektomi dapat dijadikan 

pilihan tata laksana pada kasus glaukoma nanoftalmia. Pemeriksaan menyeluruh 

dan follow up jangka panjang diperlukan untuk evaluasi tajam penglihatan, TIO, 

segmen anterior dan posterior, serta komplikasi postoperatif. 
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