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TATALAKSANA PEMBEDAHAN PASIEN DENGAN SINDROM 

PSEUDOEKSFOLIATIF: SERIAL KASUS 

 

Abstract 

Introduction : Pseudoexfoliation syndrome (PEX) is a systemic disorder caused by progressive 

accumulation of extracellular material in various tissues which can be developed into 

pseudoexfoliation glaucoma (PEXG). Use of topical medical treatment usually leads to poor 

results in terms of long-term follow-up but many surgical techniques have been proposed for 

the management of PEXG affected patients. 

Objective : To describe the surgical management in a case series of three pseudoexfoliation 

syndrome patients. 

Case Illustration :  

Case I 

A 79 y.o man came to Glaucoma Unit Cicendo Eye Hospital with chief complaint blurry vision 

on right eye since 1 year ago. Ophthalmology examination revealed UCVA of RE 1/300 and 

LE 2/60 PH 0.25, IOP 12 mmHg on both eyes, with PEX material and hazy lens on both eyes. 

The patient underwent lens extraction and IOL implantation on right eye. 

Case II 

A 77 y.o man came to Glaucoma unit Cicendo Eye Hospital with chief complaint the vision on 

left eye becoming more blurry since 4 months ago. Ophthalmology examination revealed 

UCVA of RE NLP and LE 1/300, IOP on right eye was 54 mmHg and 42 mmHg on left eye, 

with PEX material on left eye. The patient was managed with trabeculectomy on left eye. 

Case III 

A 73 y.o man came to Glaucoma unit Cicendo Eye Hospital with chief complaint blurry vision 

on left eye since 3 months ago. Ophthalmology examination revealed UCVA of RE 0.2 PH 0.63 

and LE 1/300, right IOP was 15 mmHg and left eye IOP was 50 mmHg, PEX material and 

phacodenesis on left eye. The patient then underwent combined cataract and trabeculectomy 

surgery with IOL implantation on his left eye. 

Conclusion : Careful examination and evaluation of all clinical aspects should be considered 

in order to choose the most appropriate medical and surgical approach for glaucoma and 

cataract surgery in PEX and PEXG patients in order to prevent intra- and post-operative 

complications. 

Keywords : pseudoexfoliation syndrome, glaucoma, surgical management 

 

I. Pendahuluan 

Sindrom pseudoeksfoliatif (PEX) merupakan suatu kelainan matriks ekstraselular 

yang sangat berkaitan dengan usia. Kelainan ini memiliki ciri khas berupa abnormalitas 

produksi dan deposisi materi fibrilar yang bersifat progresif pada jaringan okular dan 

ekstraokular. Sindrom pseudoeksfoliatif yang berhubungan dengan peningkatan 

tekanan intraokular (TIO), defek lapang pandang, dan/atau perubahan aspek anatomis 
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nervus optikus disebut glaukoma pseudoeksfoliatif (PEXG). Sindrom 

pseudoeksfoliatif merupakan salah satu penyebab utama glaukoma sudut terbuka, 

namun dapat juga menyebabkan glaukoma sudut tertutup.1–5 

Tatalaksana penyakit ini lebih sulit dibandingkan dengan primary open angle 

glaucoma (POAG) karena memberikan respons yang lebih buruk terhadap terapi 

medikamentosa. Penyakit ini memiliki respons yang baik terhadap beberapa prosedur 

pembedahan, walaupun dengan risiko komplikasi yang lebih tinggi. Beberapa faktor 

harus diperhatikan ketika mengevaluasi pasien dengan PEX dan/atau PEXG untuk 

menentukan prosedur yang paling tepat untuk pasien.1,2,4–7 Serial kasus ini bertujuan 

untuk memaparkan pilihan-pilihan tatalaksana pembedahan pada pasien PEX dan 

PEXG. 

 

II. Laporan Kasus 

2.1 Kasus I 

Tn. O, seorang laki-laki berusia 79 tahun datang pertama kali ke poli Glaukoma RS 

Mata Cicendo pada tanggal 4 September 2018 dengan keluhan penglihatan mata kanan 

buram secara perlahan sejak satu tahun sebelum masuk rumah sakit. Keluhan tidak 

disertai dengan nyeri, mata merah, maupun nyeri kepala. Riwayat penggunaan obat-

obatan jangka panjang, riwayat trauma, riwayat keluarga dengan glaukoma, dan 

riwayat penyakit sistemik disangkal. Status generalis didapatkan tekanan darah 170/90 

mmHg, lain-lain dalam batas normal. Pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan tajam 

penglihatan mata kanan (VOD) 1/300 dan tajam penglihatan mata kiri (VOS) 2/60 PH 

0.25. Tekanan intraokular dengan aplanasi tonometri (ATN) OD 12 mmHg dan OS 12 

mmHg. Posisi bola mata ortotropia. Gerak kedua bola mata penuh ke segala arah. 

Pemeriksaan segmen anterior OD didapatkan kedalaman kamera okuli anterior (COA) 

Van Herrick derajat II, materi PEX pada tepi pupil, dan lensa keruh yang disertai 

fakodenesis seperti ditunjukkan pada Gambar 2.1a. Pemeriksaan segmen anterior OS 

didapatkan kedalaman COA Van Herrick derajat III, materi PEX pada tepi pupil, dan 

lensa agak keruh seperti ditunjukkan Gambar 2.1b. Pemeriksaan gonioskopi OD 
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didapatkan anyaman trabekular di seluruh kuadran dan scleral spur di seluruh kuadran 

setelah dilakukan indentasi. Gonioskopi OS menunjukkan scleral spur di seluruh 

kuadran. Segmen posterior OD sulit dinilai karena media keruh dan segmen posterior 

OS didapatkan cup-disc ratio (CDR) 0.3. 

Pemeriksaan penunjang ultrasonografi (USG) OD menunjukkan kekeruhan vitreus 

et causa fibrosis vitreus dengan diagnosis banding sel radang. Pasien didiagnosis 

sindrom pseudoeksfoliatif ODS + katarak senilis matur OD + katarak senilis imatur 

OS. Pasien ditatalaksana dengan fakoemulsifikasi (convert Extracapsular Cataract 

Extraction) + retraktor iris + Capsular Tension Ring + implantasi lensa intraokular OD 

dalam neurolep pada tanggal 2 Oktober 2018. 

 

 

Gambar 2.1. Materi PEX dan kekeruhan lensa pada segmen anterior OD (a) dan 

segmen anterior OS (b) 
     Sumber : PMN RS Mata Cicendo 

 

 Pemeriksaan pada hari pertama pasca operasi didapatkan tidak ada keluhan pada 

pasien. Pemeriksaan oftalmologis menunjukkan VOD 0.4 f2 PH tetap dan VOS 2/60 

PH 0.25. Tekanan intraokular dengan ATN OD 16 mmHg dan OS 10 mmHg. Segmen 

anterior OD menunjukkan perdarahan subkonjungtiva, edema dan dua buah jahitan 

pada kornea, kedalaman COA Van Herrick grade III, f/s +3/+3, materi PEX pada tepi 

pupil dan lensa intraokular pada bilik mata belakang (PC IOL) seperti tampak pada 

Gambar 2.2. Segmen posterior OD didapatkan cup disc ratio 0,4. Pasien didiagnosis 

PEX ODS + pseudofakia OD + katarak senilis imatur OS dan diberikan terapi post 
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operasi berupa ciprofloxacin tablet 2x500 mg per oral, levofloxacin tetes mata 6x1 tetes 

OS, dan prednisolon asetat tetes mata 6x1 tetes OS. Pasien kemudian diperbolehkan 

rawat jalan dan disarankan kontrol satu minggu post operasi. 

 

 

Gambar 2.2 Gambaran segmen anterior OD hari pertama pasca operasi menunjukkan 

jahitan intak pada kornea dan lensa intraokular di bilik mata belakang 
Sumber : PMN RS Mata Cicendo 

 

 Pasien kontrol ke poli Glaukoma RS Mata Cicendo pada tanggal 11 Oktober 2018 

tanpa keluhan. Pemeriksaan oftalmologis menunjukkan VOD 0.3 PH 0.4 dan VOS 2/60 

PH 0.25. Tekanan intraokular dengan ATN didapatkan OD 10 mmHg dan TIO OS 12 

mmHg. Segmen anterior OD didapatkan jahitan intak pada kornea, materi PEX pada 

tepi pupil, dan PC IOL (+). Segmen anterior OS didapatkan materi PEX pada tepi pupil 

dan lensa agak keruh. Pasien diterapi dengan prednisolon asetat tetes mata 5x1 tetes 

OD pada minggu pertama dan 4x1 tetes OD pada minggu kedua, artificial tears tetes 

mata 4x 1 tetes ODS dan disarankan kontrol dua minggu setelahnya. 

 

Kasus II 

Tn. E, seorang laki-laki berusia 77 tahun datang ke poli Glaukoma RS Mata Cicendo 

tanggal 2 Oktober 2018 dengan keluhan mata kiri makin buram sejak empat bulan 

SMRS. Pasien pertama kali datang ke RS Mata Cicendo pada Februari 2017 dengan 

keluhan mata kanan tidak melihat sejak tahun 2013 dan mata  kiri  buram  sejak  tahun 
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2016. Penglihatan buram dirasakan secara perlahan-lahan yang kadang disertai rasa 

nyeri. Keluhan tidak disertai mual atau muntah. Riwayat mata merah berulang, riwayat 

trauma, riwayat penggunaan obat tetes mata jangka panjang dan riwayat penyakit 

sistemik seperti hipertensi, diabetes mellitus dan asma disangkal. Riwayat penyakit 

glaukoma di keluarga tidak diketahui.  

Status generalis pasien didapatkan tekanan darah 180/90 mmHg. Pemeriksaan 

oftalmologis pada tanggal 2 Oktober 2018 didapatkan VOD NLP dan VOS 1/300. 

Tekanan intraokular dengan ATN didapatkan OD 54 mmHg dan OS 42 mmHg. Gerak 

bola mata penuh ke segala arah dengan posisi bola mata ortotropia. Segmen anterior 

OD didapatkan pterigium derajat II pada konjungtiva bulbi, keratopati dan 

neovaskularisasi pada kornea, kedalaman COA Van Herrick grade I dengan flare dan 

sel sulit dinilai, dan lensa keruh seperti tampak pada Gambar 2.3a. Segmen anterior OS 

didapatkan kedalaman COA Van Herrick derajat III, materi PEX pada tepi pupil dan 

lensa agak keruh seperti ditunjukkan pada Gambar 2.3b. Pemeriksaan gonioskopi OD 

sulit dinilai, sedangkan gonioskopi OS menunjukkan scleral spur pada keempat 

kuadran. Pemeriksaan segmen posterior mata kanan sulit dinilai karena media keruh. 

Pemeriksaan segmen posterior OS didapatkan cup-disc ratio 0.8-0.9 dan cupping pada 

papil. 

 

 

Gambar 2.3 Keratopati dan kekeruhan lensa mata kanan (a), materi PEX pada tepi 

  pupil mata kiri (b) 
   Sumber: PMN RS Mata Cicendo 
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Pasien didiagnosis sebagai glaukoma pseudoexfoliatif ODS + pterigium derajat II 

OD + keratopati OD + katarak senilis matur ODS dengan diagnosis banding subluksasi 

lensa OD. Pasien diterapi dengan gliserol 50% 1x50 cc selama 2 hari, asetazolamid 

tablet 3x250 mg per oral, kalium aspartat 1x1 tablet per oral, timolol maleat 0.5% 2x1 

tetes ODS, dan latanoprost tetes mata 1x1 tetes ODS dan direncanakan untuk dilakukan 

trabekulektomi OS dalam neurolep. 

Pasien ditatalaksana dengan trabekulektomi OS pada tanggal 15 Oktober 2018 

dengan TIO OS sesaat sebelum operasi 35 mmHg. Pemeriksaan oftalmologis POD 1 

didapatkan VOD NLP dan VOS 1/300. Tekanan intraokular dengan ATN didapatkan 

OD 32 mmHg dan OS 26 mmHg yang selanjutnya dilakukan tekanan digital okuli dan 

menjadi 18 mmHg. Segmen anterior OS didapatkan bleb paten dan perdarahan 

subkonjungtiva, serta iridotomi perifer yang paten seperti tampak pada Gambar 2.4.  

 

 

Gambar 2.4. Bleb dan iridotomi perifer yang paten pada mata kiri pada hari 1 pasca 

operasi 
Sumber : PMN RS Mata Cicendo  

 

Pasien diberikan terapi pasca operasi berupa ciprofloxacin tablet 2x500 mg per oral, 

levofloxacin tetes mata 6x1 tetes OS, prednisolon asetat tetes mata 6x1 tetes OS, 

parasetamol tablet 3x500 mg per oral dan kloramfenikol + deksametason salep mata 

3x1 mata kiri. Terapi antiglaukoma sebelumnya berupa timolol maleat 0.5% tetes mata 

2x1 tetes ODS dan asetazolamid 3x250 mg per oral dilanjutkan. Pasien kemudian 

diperbolehkan rawat jalan dan disarankan kontrol satu minggu pasca operasi. 
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2.3 Kasus III 

 Tn. R, seorang laki-laki berusia 73 tahun datang ke poli Glaukoma PMN RS Mata 

Cicendo pada tanggal 18 September 2018 dengan keluhan mata kiri buram secara 

perlahan sejak tiga bulan sebelum masuk rumah sakit. Keluhan tidak disertai rasa nyeri, 

nyeri kepala, maupun mata merah. Riwayat mata merah berulang, riwayat trauma, dan 

riwayat penggunaan obat tetes mata jangka panjang disangkal. Pasien memiliki riwayat 

hipertensi, sedangkan riwayat diabetes mellitus dan asma disangkal. Riwayat penyakit 

glaukoma di keluarga tidak diketahui. Pasien memiliki riwayat operasi katarak mata 

kanan tahun 2014 di Tasikmalaya. 

 Status generalis pasien didapatkan tekanan darah 170/80 mmHg, lain-lain dalam 

batas normal. Pemeriksaan oftalmologis pasien menunjukkan VOD 0.2 PH 0.63 dan 

VOS 1/300. Posisi kedua mata ortotropia dan gerakan kedua bola mata penuh ke segala 

arah. Pemeriksaan TIO dengan ATN didapatkan hasil OD 15 mmHg dan OS 50 mmHg. 

Segmen anterior OD didapatkan kedalaman COA Van Herrick derajat III, materi PEX 

pada tepi pupil dan desenterasi lensa intraokular seperti tampak pada Gambar 2.5a. 

Segmen anterior OS menunjukkan kedalaman COA Van Herrick derajat III, materi 

PEX pada tepi pupil dan lensa keruh yang disertai fakodenesis seperti ditunjukkan pada 

Gambar 2.5b. Pemeriksaan gonioskopi kedua mata didapatkan scleral spur pada 

keempat kuadran. Segmen posterior OD didapatkan cup disc ratio 0.4, sedangkan 

segmen posterior OS sulit dinilai karena media keruh. 

 

   

Gambar 2.5 Materi PEX dan desenterasi lensa intraokular OD (a), materi PEX dan 

  kekeruhan lensa OS (b) 
Sumber : PMN RS Mata Cicendo 
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 Pasien kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang USG yang menunjukkan 

adanya IOL shadowing pada mata kanan dan fibrosis vitreus pada mata kiri. Pasien 

didiagnosis sebagai PEX OD + PEXG OS + pseudofakia OD + desenterasi lensa 

intraokular OD + katarak senilis matur OS. Pasien diberikan terapi timolol maleat 0.5% 

tetes mata 2x1 tetes OS, asetazolamid tablet 250 mg 3x1 tablet per oral, kalium aspartat 

1x1 tablet per oral dan direncanakan kombinasi ekstraksi katarak dan trabekulektomi 

+ implantasi lensa intraokular OS. 

 Pasien ditatalaksana dengan kombinasi intracapsular cataract extraction + 

trabekulektomi dan implantasi lensa intraokular di bilik mata depan (AC IOL) OS pada 

tanggal 19 Oktober 2018 dengan TIO OS sebelum operasi 21 mmHg. Pasien diberikan 

terapi pasca operasi berupa ciprofloxacin tablet 2x500 mg per oral, levofloxacin tetes 

mata 6x1 tetes OS, prednisolon asetat tetes mata 6x1 tetes OS, parasetamol tablet 3x500 

mg per oral dan kloramfenikol + deksametason salep mata 3x1 mata kiri. 

 Pemeriksaan hari pertama pasca operasi menunjukkan VOD 0.2 PH 0.63 dan VOS 

close-to-face finger counting (CFFC). Pemeriksaan dengan ATN didapatkan TIO OD 

17 mmHg dan OS 20 mmHg. Segmen anterior OS didapatkan perdarahan 

subkonjungtiva dan bleb yang paten, edema kornea, lensa intraokular pada bilik mata 

depan, serta iridektomi perifer dan udara pada COA seperti tampak pada Gambar 2.6 

Segmen posterior OS masih sulit dinilai. Pasien didiagnosis PEX OD + PEXG OS + 

pseudofakia ODS + desenterasi IOL OD. Pasien disarankan rawat jalan dan kontrol ke 

poli Glaukoma satu minggu pasca operasi. 

 

 

Gambar 2.6 Edema kornea dan AC IOL OS hari pertama pasca operasi 
  Sumber : PMN RS Mata Cicendo 
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III. Diskusi 

Sindrom pseudoeksfoliatif memiliki karakteristik berupa deposisi material fibrillar 

ekstraselular di segmen anterior mata. Material tersebut secara histologis ditemukan 

pada epitel dan kapsul lensa, tepi pupil, epitel siliar, epitel pigmen iris, stroma iris, 

pembuluh darah iris dan jaringan subkonjungtiva. Material ini juga dapat ditemukan di 

jaringan tubuh lain. Mutasi gen LOXL1 dapat ditemukan pada hampir seluruh kasus 

PEX dan PEXG. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan penurunan sintesis atau 

sintesis abnormal dari serat elastin. Sindrom pseudoexfoliatif ini dapat terjadi secara 

sistemik dengan keterlibatan kulit, paru-paru, jantung dan hepar.3–6 Ketiga pasien pada 

laporan kasus ini menunjukkan adanya deposisi materi fibrilar di tepi pupil dan 

memiliki keterlibatan sistemik berupa hipertensi. 

Sindrom pseudoeksfoliatif dapat terjadi secara unilateral maupun bilateral. Kasus 

ini paling sering terjadi secara unilateral pada awalnya dan melibatkan mata sebelahnya 

beberapa waktu setelahnya. Sindrom ini berkaitan erat dengan usia dan paling sering 

terjadi setelah usia tujuh puluh tahun. Beberapa penelitian menyatakan PEX tanpa 

glaukoma lebih banyak terjadi pada wanita, sedangkan pasien laki-laki dikatakan 

memiliki risiko lebih tinggi atau lebih cepat berkembang menjadi glaukoma dan 

memiliki derajat glaukoma yang lebih berat.1,3,6,8 Ketiga pasien pada serial kasus ini 

merupakan pria berusia di atas tujuh puluh tahun sesuai dengan epidemiologi penyakit 

ini. Pasien pada kasus pertama dan ketiga datang dengan keterlibatan mata secara 

bilateral dan pada kasus kedua materi PEX hanya dapat terlihat pada mata kiri pasien 

karena keratopati pada mata kanan membuat pemeriksaan sulit dilakukan. 

Karakteristik klasik dari sindrom pseudoeksfoliatif adalah deposisi deposit fibrilar 

dengan pola “bull’s eye” pada kapsul anterior lensa yang tampak jelas setelah dilatasi 

pupil. Materi fibrilar ekstrasel ini secara klinis juga dapat ditemukan pada tepi pupil, 

serat zonular lensa, prosesus siliar, sudut bilik mata depan bagian inferior, endotel 

kornea, dan hialoid anterior. Tanda klinis lainnya antara lain atrofi peripupilar dengan 

defek transiluminasi, Krukenberg spindle, pupil yang sulit berdilatasi, fakodenesis 

serta iridodenesis. Pasien PEX juga memiliki kecenderungan pembentukan katarak 
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yang lebih tinggi.2–4,6,7 Tanda-tanda klinis ini dapat ditemukan pada ketiga pasien. 

Pasien pertama dan ketiga menunjukkan ciri PEX berupa pupil yang sulit berdilatasi 

dan fakodenesis, sedangkan pada pasien kedua menunjukkan tanda bull’s eye. Ketiga 

pasien juga disertai katarak. 

Pemeriksaan gonioskopi pada pasien sindrom pseudoeksfoliatif biasa menunjukkan 

anyaman trabekular yang lebih berpigmen dan deposisi pigmen di anterior garis 

Schwalbe disebut garis Sampaolesi. Peningkatan TIO biasa terjadi karena deposit 

materi fibrilar di anyaman trabekular yang menyumbat aliran humor akuos melalui 

anyaman trabekular maupun jalur uveosklera. Serat zonular pada pasien dengan 

sindrom ini lemah dan dapat mengakibatkan pergerakan lens-iris interface ke arah 

anterior yang menyebabkan sudut yang sempit. Nervus optikus pada pasien dengan 

PEX juga lebih rentan terhadap kerusakan, sehingga meningkatkan kemungkinan 

terjadinya glaukoma pada pasien tersebut. Pasien PEX yang memiliki tekanan 

intraokular yang tinggi sehingga mengakibatkan kerusakan nervus optikus atau 

hilangnya lapang pandang disebut glaukoma pseudoeksfoliatif (PEXG). Risiko 

berkembangnya penyakit ini menjadi glaukoma pseudoeksfoliatif sekitar 40%. 

Perbedaan PEXG dengan POAG yaitu PEXG lebih sering terjadi secara unilateral dan 

dengan pigmen yang lebih tebal pada anyaman trabekular, serta memiliki fluktuasi 

diurnal TIO yang lebih tinggi dibandingkan dengan POAG.6,8 Ketiga pasien pada kasus 

ini memiliki sudut terbuka pada pemeriksaan gonioskopi. Pasien kedua dan ketiga telah 

berkembang menjadi glaukoma. 

Pendekatan tatalaksana PEXG sama dengan terapi POAG, namun pasien dengan 

PEXG memberikan respons yang lebih buruk terhadap terapi medikamentosa. 

Beberapa hal harus diperhatikan dalam pemilihan teknik operasi untuk penanganan 

pasien PEX, antara lain derajat kerusakan nervus optikus dan defek lapang pandang, 

target TIO, alergi, tatalaksana glaukoma sebelumnya, penyakit okular yang menyertai, 

kepatuhan pasien, dan usia pasien. Keberadaan materi PEX di segmen anterior mata 

juga merupakan penyulit saat operasi katarak maupun operasi glaukoma. 
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Trabekuloplasti laser dapat memberikan hasil yang efektif namun efek tersebut hanya 

berlangsung dalam durasi waktu yang singkat.1,2,4,6,9 

Pasien pertama pada serial kasus ini memiliki TIO preoperatif yang tidak tinggi 

yaitu 12 mmHg pada kedua mata. Penurunan visus pada pasien ini dapat disebabkan 

hanya karena kekeruhan lensa saja karena segmen posterior yang belum dapat dinilai. 

Pasien ditatalaksana dengan ekstraksi lensa dan implantasi lensa intraokular 3-piece di 

bilik mata belakang. Operasi katarak merupakan salah satu teknik pembedahan yang 

dapat dilakukan pada pasien PEX. Pertimbangan pilihan prosedur pembedahan pada 

pasien ini sesuai dengan studi oleh Merkur et al. yang menyatakan bahwa ekstraksi 

lensa dapat dilakukan sebagai tahap awal untuk menurunkan TIO pasien PEX dengan 

kekeruhan lensa yang signifikan dan tidak disertai glaukoma atau dengan glaukoma 

pada tahap awal. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam operasi katarak pada pasien 

PEX antara lain kontrol kenaikan TIO pasca operasi, endoteliopati kornea, pupil yang 

sulit berdilatasi, subluksasi lensa dan dialisis zonular serta risiko hilangnya vitreus dan 

risiko desenterasi lensa intraokular. Hasil operasi yang baik bergantung pada dilasi 

pupil yang baik, kapsuloreksis yang luas untuk menurunkan tegangan pada kapsul 

lensa, dan pemilihan jenis lensa intraokular. Dilasi pupil dapat dibantu dengan 

penggunaan obat-obatan midriatik seperti fenilefrin 10% dan tropikamid 0.5% atau alat 

bantu pelebar pupil seperti retraktor iris. Dilatasi pupil pasien dibantu dengan 

pemasangan retraktor iris. Alat penyokong kapsul juga sering dibutuhkan untuk 

menjaga stabilitas kapsul lensa dan capsular tension ring digunakan untuk menjaga 

stabilitas zonular pada pasien ini. Teknik fakoemulsifikasi akhirnya dikonversi menjadi 

ECCE untuk menghindari tegangan pada zonular yang sangat lemah. Lensa intraokular 

yang disarankan pada pasien PEX adalah lensa 3-piece karena sifatnya yang lebih stabil 

seperti yang digunakan oleh pasien. Visus OD meningkat dari 1/300 menjadi 0.4 pasca 

operasi dan TIO sedikit meningkat dari 12 mmHg menjadi 18 mmHg pasca operasi dan 

kembali turun menjadi 10 mmHg satu minggu pasca operasi.2,4,5,10,11 

Pasien kedua pada serial kasus ini ditatalaksana dengan trabekulektomi. Pemilihan 

prosedur ini berdasarkan pertimbangan TIO preoperatif yang tinggi yaitu 42 mmHg 
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pada saat pertama kali datang dan 35 mmHg sesaat sebelum operasi, kerusakan nervus 

optikus yang sudah lanjut yang ditandai dengan CDR 0.8-0.9, serta kekeruhan lensa 

yang tidak terlalu signifikan. Trabekulektomi merupakan pilihan tatalaksana 

pembedahan insisional pada pasien PEX dengan glaukoma stadium lanjut atau ketika 

terapi medikamentosa dan laser gagal dalam mengontrol TIO. Prosedur trabekulektomi 

dipilih dibandingkan prosedur kombinasi dengan operasi katarak apabila TIO 

preoperatif sangat tinggi yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya perdarahan 

suprakoroidal. Konstas et al. menyebutkan bahwa TIO tanpa medikasi pasca 

trabekulektomi pada pasien PEX lebih rendah dibandingkan dengan pasien POAG. 

Tekanan intraokular OS pada pasien menurun dari 35 mmHg menjadi 18 mmHg 

pascaoperasi.2,6,9,12  

Prosedur kombinasi operasi katarak dan glaukoma juga merupakan pilihan dalam 

tatalaksana pasien PEX. Pasien ketiga pada serial kasus ini menjalani prosedur bedah 

kombinasi dengan pertimbangan fluktuasi TIO preoperatif yang tinggi dan kekeruhan 

lensa yang signifikan, walaupun tingkat kerusakan nervus optikus belum dapat dinilai. 

Teknik ekstraksi lensa pada pasien ini menggunakan teknik intracapsular cataract 

extraction karena kelemahan zonular yang ditemukan pada saat intraoperatif yang 

diikuti dengan implantasi lensa intraokular di bilik mata depan. Shingleton et al 

menyatakan prosedur bedah kombinasi dapat menurunkan TIO secara signifikan, 

menurunkan kebutuhan pemakaian obat-obatan antiglaukoma dan peningkatan visus. 

Hasil dari tindakan kombinasi pada pasien ketiga didapatkan peningkatan visus OS dari 

1/300 menjadi CFFC dan penurunan TIO dari 21 mmHg preoperatif menjadi 20 mmHg 

pasca operasi.2,4  

Prosedur pembedahan lain yang dapat dilakukan pada pasien PEX adalah angle-

based procedures seperti ab-interno trabeculectomy dan aspirasi trabekular yang akan 

menghilangkan obstruksi pada anyaman trabekular. Prosedur tersebut dapat dilakukan 

sebagai triple procedures bersama fakoemulsifikasi. Pasien yang mengalami kegagalan 

pada pembedahan filtrasi juga dapat dilakukan implantasi aqueos shunt.2,9,13,14 
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Prognosis keseluruhan pasien glaukoma pseudoeksfoliatif lebih buruk dibandingkan 

dengan pasien POAG. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan TIO yang lebih tinggi, 

defek lapang pandang yang lebih buruk dan derajat kerusakan yang lebih parah pada 

nervus optikus pada saat terdiagnosis serta respons yang lebih buruk terhadap obat-

obatan antiglaukoma.2,3,6,9 Prognosis ketiga pasien pada serial kasus ini quo ad vitam 

dubia karena PEX merupakan gangguan sistemik yang ditandai dengan hipertensi pada 

ketiga pasien dan keterlibatan organ-organ lain belum dapat disingkirkan. Prognosis 

quo ad functionam pasien pertama dubia ad bonam karena PEX belum disertai dengan 

glaukoma sedangkan pada pasien kedua dan ketiga quo ad functionam dubia ad malam 

karena tingkat kerusakan nervus optikus yang sudah lanjut pada kedua kasus ini. 

  

IV. Kesimpulan 

Sindrom pseudoeksfoliatif sangat sering membutuhkan intrevensi pembedahan 

karena responsnya yang buruk terhadap terapi medikamentosa. Beberapa hal yang 

harus diperhatikan dalam pemilihan teknik operasi untuk pasien antara lain derajat 

kerusakan nervus optikus dan defek lapang pandang, target TIO, alergi, tatalaksana 

glaukoma sebelumnya, penyakit okular yang menyertai, kepatuhan pasien, dan usia 

pasien. Evaluasi preoperatif yang tepat dibutuhkan untuk mengurangi kemungkinan 

terjadinya komplikasi yang cenderung terjadi pada pasien PEX pada saat dilakukan 

prosedur pembedahan. 
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