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ABSTRACT 

Introduction: Glaucoma is the leading cause of irreversible blindness worldwide. 

Transscleral cyclophotocoagulation (TSCPC) is an established method for 

treatment for refractory glaucoma, but also associated with significant 

complications. 

Purpose: to evaluate the effectiveness of micropulse transscleral 

cyclophotocoagulation (MP-TSCPC; IRIDEX IQ810 Laser systems,CA) for 

glaucoma treatment. 

Methods: This was a retrospective study which data was obtained from the 

patient’s medical records who underwent a MP-TSCPC procedure at Cicendo 

National Eye Hospital from July 2018 to September 2018. The outcomes measured 

were success rate and post-operative complications. 

Results: Twelve patients with mean age 57 years underwent MP-TSCPC with 1 

month follow up. The mean of pre-operative intraocular pressure (IOP) dropped 

from 45.92 mmHg to 32.41 mmHg at first day after surgery, 26.92 mmHg at 1 

week follow-up, and 30.83 mmHg at 1 month follow-up, representing an IOP 

decrease of 32.86%. The overall success rate for initial treatment was 66.67% and 

no complication were found in this study. 

Conclusion: MP-TSCPC laser had a high surgical success rate after a short follow-

up period in patients with refractory glaucoma. MP-TSCPC is safe and effective 

for lowering IOP and decrease the need of ocular antihypertensive medications in 

refractory glaucoma case. Further long term evaluation and comparison to 

conventional TSCPC are still necessary. 
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PENDAHULUAN 

     Glaukoma merupakan penyebab 

terbanyak kebutaan ireversibel di 

dunia. Tatalaksana glaukoma 

bertujuan untuk menjaga fungsi 

penglihatan dan menurunkan tekanan 

intraokular. Hal ini dapat dicapai 

dengan meningkatkan ekskresi humor 

akuos seperti operasi bedah filtrasi 

atau menurunkan produksi humor 

akuos dengan tindakan 

siklodestruktif. Transscleral 

cyclophotocoagulation (TSCPC) 

merupakan salah satu prosedur 

siklodestruktif yang menargetkan 

laser diode pada korpus siliaris untuk 



mengurangi produksi dari humor 

akuos. TSCPC konvensional sering 

dikaitkan dengan komplikasi yang 

serius meliputi uveitis, kebutaan, 

hipotoni sampai pthisis bulbi. Hal ini 

yang menjadi alasan mengapa TSCPC 

seringnya dijadikan pilihan akhir 

untuk glaukoma refrakter atau terapi 

paliatif untuk mata yang nyeri dengan 

prognosis visual yang buruk.1,2  

     Penggunaan mode laser diode 

micropulse mulai sering digunakan 

untuk menghasilkan target yang lebih 

selektif dan mengurangi kerusakan 

jaringan sekitar. Mode micropulse 

menghasilkan serial energi yang 

pendek namun repetitif dengan 

periode istirahat. Adanya siklus on 

dan off ini menyebabkan fase 

koagulatif pada jaringan target yang 

berpigmen dan menyediakan waktu 

pendinginan pada fase off untuk 

jaringan tidak berpigmen di 

sekitarnya. Laporan mini 

observasional ini bertujuan untuk 

melaporkan efektifitas penggunaan 

micropulse transcleral 

cyclophotocoagulation (MP-TSCPC) 

untuk tatalaksana glaukoma 

refrakter.3,4 

 

MATERIAL DAN METODE 

     Studi ini berupa studi deskriptif 

penggunaan MP-TSCPC untuk pasien 

glaukoma pada unit Glaukoma Pusat 

Mata Nasional Rumah Sakit Mata 

Cicendo periode Juli 2018 - 

September 2018. Pasien yang 

diikutsertakan pada studi ini harus 

meliputi kriteria inklusi sebagai 

berikut : (1) Pasien dengan glaukoma 

refrakter, didefinisikan tekanan 

intraokular (TIO) > 21 mmHg dengan 

maksimal toleransi terapi 

medikamentosa dengan atau tanpa 

riwayat tindakan bedah glaukoma 

sebelumnya; (2) Pasien dengan visus 

< 1/300; (3) minimum follow up 1 

bulan. Kriteria eksklusi pada studi ini 

meliputi : (1) pasien yang telah 

menjalani konvensional TSCPC 

sebelumnya; (2) pasien yang 

mengalami infeksi atau inflamasi 

okular 

     Prosedur MP-TSCPC dilakukan 

dalam anestesi peribulbar 

menggunakan kombinasi 0.5% 

bupivacaine dan 2% lignocaine 

hydrochloride 100 mg/5 ml sebanyak 

3-5 ml. Laser yang digunakan adalah 

laser dioda inframerah 810 nm yang 

ditransmisikan dengan metode 



micropulse yaitu 0.5 ms fase on dan 

1.1 ms fase off. Power mesin pada 

IRIDEX IQ810 dan durasi 

disesuaikan berdasarkan TIO pasien 

pre operasi, yaitu power 2000 durasi 

50 detik untuk TIO 20-30 mmHg, 

power 2000 durasi 60 detik untuk 

TIO 30-40 mmHg, power 2100 durasi 

60-70 detik untuk TIO 40-50 mmHg, 

power 2200 durasi 60 detik untuk 

TIO 50-60 mmHg, dan power 2200 

durasi 70-90 detik untuk TIO >60 

mmHg.  

     Probe ditekan secara lembut pada 

sklera dan digerakan secara kontinu 

dengan menggeser probe sepanjang 

limbus dari arah jam 9.30 sampai 2.30 

dan sebaliknya untuk kuadran 

superior serta dari jam 3.30 ke jam 

8.30 dan sebaliknya untuk kuadran 

inferior. Daerah jam 3 dan 9 dihindari 

karena letak dari nervus siliaris. Post 

operasi pasien diberikan topikal 

prednisolone asetat 1% sebanyak 4x1 

tetes selama 1 minggu pertama 

kemudian di tappering off berkala 

sesuai reaksi anterior chamber dan 

parasetamol oral 3x500 mg untuk 

analgetik. Seluruh obat glaukoma 

yang digunakan sebelum tindakan 

laser kemudian dilanjutkan.  

     Follow up dilakukan pada hari 

pertama, 1 minggu,dan 1 bulan paska 

operasi. Data karakteristik pasien, 

TIO, jumlah dan tipe obat glaukoma 

yang digunakan untuk menjaga 

penurunan TIO dibawah 21mmHg 

atau penurunan 30% dari baseline, 

dan komplikasi yang timbul post 

operatif kemudian dicatat. 

Pemeriksaan TIO dilakukan 

menggunakan tonometer aplanasi 

Goldmann dan diambil rata-rata nilai 

dari 2x pengukuran dengan jarak 5 

menit. Kriteria sukses pada studi ini 

meliputi stabilnya TIO di kisaran 6-21 

mmHg pada follow up terakhir atau 

tercapainya penurunan TIO sebesar 

20-30% dari baseline dengan atau 

tanpa obat-obatan glaukoma. 

 

HASIL  

Total 12 mata dari 12 pasien 

ditatalaksana dengan MP-TSCPC 

pada studi ini. Data demografik 

pasien ditampilkan pada tabel 1. Usia 

pasien berkisar dari rentang 18-71 

tahun dengan rerata usia adalah 57.25 

tahun (18.09). Jenis kelamin pasien 

baik pria maupun wanita dan 

lateralitas mata yang ditatalaksana 

sama banyak yaitu masing-masing 6 



pasien. Pada tabel 2 dapat dilihat 

persebaran diagnosis pada studi ini 

dengan diagnosis terbanyak adalah 

glaukoma neovaskular sebanyak 

33.3%.  

 

Tabel 1. Data Demografik Pasien 

No 
Jenis 

Kelamin 
Umur Lateralitas 

ATN  

pre 

operasi 

ATN  

post 

operasi 

ATN  

1 minggu 

% Penurunan 

TIO 1 minggu 

ATN  

1 bulan 

% Penurunan 

TIO 1 bulan 

1 L 27 OD 42 33 42 0 50 0 

2 L 61 OD 52 23 14 73.07 10 80.76 

3 L 63 OS 40 22 18 55 20 50 

4 P 71 OD 41 18 15 63.41 6 85.36 

5 P 69 OD 42 36 40 5 32 23.81 

6 P 78 OS 42 29 34 19.04 28 33.33 

7 L 54 OD 58 45 30 48.27 41 29.31 

8 L 18 OS 36 32 21 41.67 24 33.33 

9 L 74 OS 50 46 27 46 47 6 

10 P 55 OS 65 50 28 56.92 22 66.15 

11 P 54 OS 41 31 16 60.97 40 2.43 

12 P 63 OD 42 24 38 9.52 50 0 

Mean ± SD 
57.25± 

18.09 
 

45.92 ± 

8.57 

32.41± 

2.96 

26.92± 

10.11 
41.37 

30.83± 

15.03 
32.86 

 

Tabel 2. Distribusi diagnosis 

glaukoma 

Tipe glaukoma n (%) 

Glaukoma sudut tertutup primer 2 (16.7) 

Glaukoma sudut tertutup kronik 2 (16.7) 

Glaukoma sudut terbuka juvenil 1 8.3 

Glaukoma neovaskular 4 33.3 

Glaukoma sekunder 3 25 

      

     Tabel 1 menunjukan penurunan 

rerata TIO dari 45.92 mmHg (8.57) 

preoperatif menjadi 26.92 mmHg 

(10.11) pada 1 minggu paska terapi 

atau sekitar 41.37% dan 30.83 mmHg 

(15.03) pada 1 bulan paska terapi atau 

sekitar 32.86%. Tingkat kesuksesan 

pada studi ini meliputi 8 dari 12 kasus 

atau sebesar 66,67%.  Penurunan 

rerata angka penggunaan jumlah obat-

obatan glaukoma yang digunakan 

terjadi pada 1 bulan paska terapi yaitu 

dari 2.75 (0.45) menjadi 2.25 (0.87).  

     Tabel 3 menunjukan rerata power 

laser yang digunakan adalah 2041.67 

mW (51.49) dengan rerata durasi 



59.16 ms (6.69). Power laser yang 

paling banyak digunakan adalah 2000 

mW dengan lama durasi 60 ms. Pada 

seluruh kasus tidak didapatkan 

komplikasi yang serius seperti 

hipotoni persisten, IOP spike, pthisis 

bulbi, hifema, choroidal detachment, 

dan simpatetik ofltalmia . 

 

Tabel 3. Parameter Laser 

Parameter laser (n = 12) 

Power (mW)  

Mean 2041.67 

SD ± 51.49 

Range 2000 - 2100 

Durasi (ms)  

Mean 59.16 

SD ± 6.69 

Range 50 - 70 

 

 DISKUSI 

     Penggunaan laser dalam tatalaksana 

glaukoma pertama kali diperkenalkan 

pada tahun 1970. Tiga jenis laser yang 

saat ini masih digunakan adalah 

neodynium :yttrium-aluminium-garnet 

(Nd:YAG), Argon, dan Diode. Laser 

Nd:YAG dan Argon digunakan untuk 

laser trabekuloplasti sedangkan laser 

diode digunakan untuk terapi 

siklodestruktif pada tatalaksana 

glaukoma. Laser diode memancarkan 

sinar dekat spektrum inframerah yaitu 

810 nm yang sangat kuat diserap oleh 

melanin. Target laser TSCPC adalah 

melanin yang terdapat pada lapisan 

pigmen pada epitel korpus sliaris 

sehingga diharapkan terjadi penurunan 

produksi humor akuos. TSCPC 

konvensional menggunakan energi 

laser yang kontinu. Beberapa 

penelitian menunjukan semakin besar 

energi laser yang dibutuhkan maka 

semakin besar pula angka kejadian 

komplikasi paska terapi. Penggunaan 

energi laser yang kontinu menunjukan 

kerusakan yang signifikan pada 

struktur non pigmen sekitar seperti 

stroma dan otot siliaris.4,5 

     Namun, saat ini sudah 

diperkenalkan TSCPC dengan mode 

micropulse yang relatif lebih aman. 

Studi oleh Emanuel et al menunjukan 

bahwa MP-TSCPC relatif aman dan 

efektif. Rerata penurunan TIO 1 bulan 

mencapai 41.2% atau sekitar 16.3 

mmHg, 6 bulan 15.5 mmHg, dan 18.0 

mmHg pada follow up 12 bulan. Hal 

yang penting juga didapatkan tidak 

ada komplikasi yang serius seperti 

pthisis atau simpatetik oftalmia.Hal 

yang serupa didapatkan juga pada 

studi ini dimana terjadi penurunan 

rerata TIO pasien sebesar 41.37% pada  

1 minggu paska terapi dan 32.86% 

pada 1 bulan paska terapi.6,7 



     Studi lain yang membandingkan 

MP-TSCPC dan TSCPC konvensional 

masih terbatas. Aquino et al 

menyebutkan tingkat kesuksesan 

penurunan TIO pada grup MP-TSCPC 

sebesar 75% dan 29% pada grup 

TSCPC kovensional dalam 12 bulan 

paska terapi. Tingkat kesuksesan MP-

TSCPC ini kemudian menurun 

menjadi 52% sementara grup TSCPC 

stabil pada angka 30% dalam 18 

bulan. Komplikasi juga terjadi lebih 

banyak pada grup TSCPC dengan 

angka kejadian inflamasi persisten 

cukup tinggi dan 1 kasus pthisis bulbi. 

Studi lain oleh Tan et al melaporkan 

tingkat kesuksesan MP-TSCPC pada 

18 bulan follow-up adalah sebesar 

80%. Tingkat kesuksesan yang didapat 

pada studi ini hanya sebesar 66.67% 

yang dapat diakibatkan pendeknya 

jangka waktu follow up dan jumlah 

sampel yang lebih sedikit bila 

dibandingkan dengan studi yang sudah 

ada sebelumnya.4,8 

     Penurunan TIO yang cepat dapat 

terlihat 1 hari paska laser dan ini dapat 

menjadi salah satu keunggulan 

dibandingkan TSCPC konvensional. 

Penurunan TIO yang cepat 

kemungkinan disebabkan terjadinya 

peningkatan aliran uveoskleral. 

Schubert et al menyebutkan terdapat 

peningkatan outflow pada area yang 

dilaser pada mata kadaver dan mata 

babi. Liu et al juga menyebutkan hal 

yang sama pada penelitian yang 

dilakukan pada mata monyet. Teori 

lainnya menyebukan bahwa efek 

penurunan TIO akibat inflamasi yang 

timbul, yang dapat menurunkan 

produksi cairan akueous dan atau 

meningkatkan aliran uveoskleral. Hal 

ini menyebabkan penurunan TIO yang 

sementara yang efeknya akan 

menghilang saat inflamasi tenang.9,10  

     Adapun kekurangan metode ini 

adalah penggunaan laser micropulse 

tidak memiliki batasan akhir untuk 

mentitrasi atau memastikan power 

laser cukup seperti bunyi pops pada 

TSCPC konvensional. Hal ini cukup 

menyulitkan untuk memastikan 

apakah tatalaksana sudah adekuat 

untuk tiap pasien. 9,10 

 

KESIMPULAN 

    MP-TSCPC memiliki tingkat 

kesuksesan yang cukup tinggi untuk 

tatalaksana pasien dengan glaukoma 

refrakter. MP-TSCPC relatif aman dan 

efektif untuk menurunkan TIO dan 



menurunkan angka penggunaan obat-

obatan glaukoma paska laser. Limitasi 

dari studi ini adalah jumlah sampel 

yang kecil, durasi follow up yang 

pendek, dan tindakan dilakukan oleh 

lebih dari 1 operator. Penelitian lebih 

lanjut dibutuhkan untuk menilai 

efektifitas dan tingkat keberhasilan 

terapi laser MP-TSCPC dalam jumlah 

sampel yang lebih besar dan durasi 

follow up yang lebih panjang. 
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