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Introduction  : Refractory  glaucoma  was defined  as condition  of intraocular  pressure 
(IOP) greater than 21 mmHg with maximally tolerated glaucoma medications, failed 
surgeries,  or both.  Aqueous shunts have been used increasingly in the management  of most 
refractory  glaucoma. 
Objective  : To describe demographic & clinical characteristics  of patients  underwent 
GDD implantation  surgery in Cicendo Eye Hospital  
Methods : A descriptive retrospective study, data from patients 18 to 85 years of age  who  
underwent  GDD  implantation  performed  between  March  2016  until  May 2018.  Data 
including IOP, diagnosis, number  of  medication used,  complication and its intervention 
during follow up were collected. The successful criteria was defined as IOP >5 mmHg and  
≤21mmHg with or without glaucoma medication in 3 months after surgery 
Results : In total 104 eyes from 102 patients who underwent GDD implantation during the 
period were met the inclusion criteria, the mean age was 53.55 (SB ± 14.54) y.o about 61 
person (59.80%) were male with most common diagnosis were neovascular glaucoma, 
secondary glaucoma after retinal surgery, and primary open angle glaucoma. In 3 months of 
follow up after surgery, only 84 eyes who completed follow up. The mean IOP was decreased 
about 49.59%, from mean 39.37 to 17.93, number of medication used was decreased about 
38.29%, from mean 2.42 to 1.45. Seventy seven eyes (74.04%) had no reported any 
postoperative complication, in 25.96% patient who reported complication, hyphema (7.69%) 
was the most common found. About  61 eyes (58.65%)  from 104 eyes were categorized as 
success group.  
Conclusion : The reduction of IOP and number of glaucoma medication used in patient 
underwent GDD implantation were shown in 3 months of follow up after surgery.  
Keywords : glaucoma drainage device, glaucoma, intraocular pressure. 
 
Pendahuluan 
      Glaukoma merupakan salah satu 
penyebab gangguan penglihatan kedua 
setelah katarak.  Kondisi glaukoma 
dengan tekanan intraokular (TIO) 
diatas 21 mmHg yang tidak dapat 
terkontrol dengan terapi 
medikamentosa maksimal dan atau 
tindakan bedah filtrasi disebut 
glaukoma refrakter. Prinsip 
manajemen pada kasus glaukoma 
bertujuan   untuk     mempertahankan   
penglihatan seoptimal mungkin agar 
tetap dapat menjalankan aktivitas  

 
 
hariannya. Penatalaksanaan kasus 
glaukoma dapat berupa terapi 
medikamentosa, laser, ataupun 
tindakan bedah.1,2 
      Tindakan  bedah  filtrasi  yang 
dahulu umum dilakukan adalah 
trabekulektomi dengan atau tanpa 
penggunaan antimetabolit. 
Berdasarkan studi Tube Versus 
Trabeculectomy (TVT), dengan 
rentang 5 tahun, tindakan implantasi 
GDD Baerveldt-350 menunjukkan 
keberhasilan yang lebih tinggi dengan 
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komplikasi yang lebih rendah 
dibandingkan trabekulektomi dengan 
penggunaan mitomisin C terutama 
pada kasus-kasus yang memiliki risiko 
tinggi kegagalan trabekulektomi. 
Tindakan implantasi GDD di Pusat 
Mata Nasional Rumah Sakit Mata 
(PMN RSM) Cicendo sudah dimulai 
sejak tahun 2015, namun tindakan ini 
baru rutin dilakukan pada awal tahun 
2016.3–6 Tujuan studi ini untuk 
memberikan gambaran karakteristik 
pasien glaukoma refrakter yang 
dilakukan implantasi glaucoma 
drainage  device  (GDD)  di  PMN 
RSM Cicendo pada tahun 2016-2018. 
 
Materi dan Metode 
     Metode yang digunakan pada studi 
ini adalah deskriptif retrospektif, data 
diambil dari rekam medis pasien yang 
telah dilakukan tindakan implantasi 
GDD di PMN RSM Cicendo dari 
bulan Maret 2016 hingga Mei 2018.   
Kriteria inklusi  pada  studi  ini  yaitu  
seluruh pasien glaukoma yang telah 
dilakukan implantasi GDD yang 
berusia di atas 18 tahun, telah 
mendapat terapi medikamentosa 
ataupun tindakan trabekulektomi 
dengan atau tanpa penggunaan 
antimetabolit, atau pada kondisi yang 
memilki faktor risiko tinggi kegagalan 
trabekulektomi. Sebagai kriteria 
eksklusi yaitu pasien dengan 
pencatatan status rekam medis yang 
tidak lengkap. 
     Data yang dikumpulkan dari rekam 
medis pasien diantaranya usia, jenis 
kelamin, TIO, tajam penglihatan 
dasar, diagnosis, sudut bilik mata, 
status lensa, posisi penempatan tube, 
riwayat operasi intraokular 
sebelumnya, kombinasi obat anti 
glaukoma yang digunakan,  
komplikasi dan intervensi yang 

diberikan pascaoperasi implantasi 
GDD. Waktu pengukuran dilakukan 
pada baseline dan kunjungan 3 bulan 
pascaoperasi. Baseline adalah 
kunjungan terakhir di poliklinik 
sebelum dilakukan tindakan 
implantasi. Tajam penglihatan dasar 
pada baseline dan pascaoperasi dinilai 
menggunakan kartu Snellen. Tekanan 
intraokular diukur menggunakan 
tonometer aplanasi Goldmann dan 
tonometer nonkontak dalam satuan 
mmHg. Sudut bilik mata dievaluasi 
menggunakan lensa gonio 4-mirror 
Sussman. 
     Jenis GDD yang digunakan pada 
studi ini yaitu tipe Baerveldt dengan 
ukuran 250mm dan 350mm. 
Implantasi dilakukan dengan prosedur 
yang sudah terstandarisasi, implan 
diletakkan di kuadran superotemporal, 
diantara otot rektus superior dan rektus 
lateral. Pada tube dibuat fenestrasi dan 
diligasi dengan benang absorbable 
intraoperatif, posisi penempatan tube 
pada kamera okuli ditentukan 
berdasarkan status lensa dan riwayat 
operasi retina sebelumnya.      
Kategori berhasil didefinisikan 
sebagai kondisi TIO yang berada pada 
nilai target (6-21 mmHg) dengan atau 
tanpa penggunaan obat antiglaukoma 
pada  kunjungan 3 bulan pascaoperasi. 
Operator yang melakukan tindakan 
implantasi GDD terdiri atas 3 orang 
dokter spesialis mata konsultan 
glaukoma, dan 7 dokter spesialis mata 
yang sedang menempuh pendidikan 
fellowship di unit Glaukoma selama 
kurun waktu tersebut.  Seluruh data 
dipaparkan secara deskriptif dan 
seluruh variabel diolah menggunakan 
Microsoft Office Excel 2011® dan 
disajikan dalam bentuk tabel.  
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Hasil 
     Selama periode Maret 2016-Mei 
2018 didapatkan 104 mata dari 102 
pasien yang dilakukan tindakan 
implantasi GDD di PMN RSM 
Cicendo yang memenuhi kriteria 
inklusi pada studi ini. Satu kasus 
dengan status rekam medis terdahulu  
hilang. Rerata usia pada studi ini 
adalah 53.55 (SB ± 14.54) tahun 
dengan rentang 19 - 85 tahun. Proporsi 
laki-laki sejumlah 61 orang (59.80%) 
lebih besar dibandingkan perempuan 
yaitu 41 orang (40.20%).  
     Gambaran karakteristik klinis 
seluruh pasien usia 18-85 tahun yang 
dilakukan tindakan  implantasi GDD 
pada baseline dipaparkan pada tabel 1. 
Berdasarkan tabel 1, proporsi tajam 
penglihatan dasar terbesar pada 
rentang dibawah 3/60 sejumlah 57 
mata (54.81%).  
     Diagnosis terbanyak diantaranya 
glaukoma neovaskular, diikuti 
glaukoma sekunder pascaoperasi 
retina dan glaukoma primer sudut 
terbuka. Hasil pemeriksaan gonioskopi 
pada baseline terdapat 72 mata 
(69.23%) merupakan sudut terbuka, 
dan 3 mata (3.57%) yang tidak 
memiliki data pada rekam medis 
dikarenakan kondisi aniridia, edema 
kornea, serta post penetrating 
keratoplasty.  
     Status lensa berperan dalam 
penilaian penempatan posisi tube 
implan, pada 72 mata (69.23%) tube 
diletakkan di kamera okuli anterior, 
dan pada 32 mata (30.77%) diletakkan 
di kamera okuli posterior. Mayoritas 
pasien berstatus fakia sebesar 56 mata 
(53.85%), namun 40 mata lainnya 
merupakan pseudofakia. Sebanyak 16 
mata tidak memiliki riwayat operasi 
intraokular sebelumnya, namun 19 
mata memiliki riwayat trabekulektomi. 

Tabel 1. Karakteristik Klinis Pasien 
Implantasi GDD 

Karakteristik Jumlah 
(n=104) 

Persentase 
(%) 

Tajam Penglihatan 
Dasar 
   6/12 - 6/6 
   6/18- <6/12 
   6/60 - <6/18 
   3/60 - <6/60 
   <3/60 
Diagnosis 
   POAG 

 
 

10 
7 

20 
10 
57 

 
24 

 
 

9.62 
6.73 

19.23 
9.62 

54.81 
 

23.08 
   PACG 12 11.54 
   Gl. Sekunder  
      Gl. neovaskular 
      Pascaop retina 
      Uveitik 
      Afakik 
      Pseudofakik 
      Steroid-induced 
      Lainnya           

 
26 
25 

2 
4 
3 
2 
5 

 
25.00 
24.04 

1.92 
3.85 
2.88 
1.92 
4.81 

   Gl. Kongenital 1 0.96 
Gonioskopi   
   Sudut Terbuka 72 69.23 
   Sudut Tertutup 25 24.04 
   Tidak Tersedia 7 6.73 
Lensa   
   Fakia 56 53.85 
   PC IOL 40 38.46 
   AC IOL 3 2.88 
   Afakia 5 4.81 
Riwayat  Operasi 
Intraokular 

  

   Tanpa riwayat 16 15.38 
   Trabekulektomi 
      Konvensional 
      Antimetabolit 
      Trabek. Ulang 
      VPP 

 
19 

6 
12 

9 

 
18.27 

5.77 
11.54 

8.65 
Fakotrabekulektomi 
Fakotrabekulektomi 
   VPP 
   Anti-VEGF 
VPP 
Fakoemulsifikasi 

13 
 

7 
1 

14 
7 

12.51 
 

6.73 
0.96 

13.46 
6.73 

POAG: primary angle closure glaucoma; PACG: 
primary angle closure glaucoma; Gl. :Glaukoma; 
PC IOL: posterior chamber intraocular lens; AC 
IOL: anterior chamber  intraocular lens; VPP: 
vitrektomi pars plana; Anti-VEGF: anti-Vascular 
Endothelial Growth Factor 
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     Dari total 104 mata, hanya 84 mata 
yang kontrol rutin hingga 3 bulan 
pascaoperasi. Pada kelompok ini 
kemudian dinilai proporsi komplikasi 
pasca operasi implan GDD yang 
disajikan pada tabel 2, dan intervensi 
yang diberikan untuk menangani 
komplikasi tersebut tersaji pada tabel 
3.  
 
Tabel 2. Komplikasi Pascaoperasi GDD 

Komplikasi Jumlah 
(n = 104) 

Persentase 
(%) 

Dini 
   Hifema 
   Hipotoni 
   Endoftalmitis dini 

 
8 
9 
1 

 
7.69 
8.65 
0.96 

Lanjut 
   Tube eksposur 
   Tube malposisi 
   Tube ekstrusi 

 
4 
4 
1 

 
3.85 
3.85 
0.96 

Tanpa komplikasi 77 74.04 
 
       Komplikasi pascaimplantasi GDD 
dinilai sejak kunjungan kontrol 1 hari 
pascaoperasi hingga 3 bulan 
pascaoperasi. Sejumlah 77 pasien 
tidak mengalami komplikasi 
pascaoperasi. Komplikasi terbanyak 
adalah hifema pada 8 mata (7.69%). 
Berdasarkan tabel 2, terdapat satu 
komplikasi serius yang memerlukan 
dilakukannya eksplantasi GDD karena 
adanya ekstrusi dari implan.  
 
Tabel 3. Intervensi Komplikasi 
Pascaoperasi GDD 

Intervensi Jumlah 
(n = 16) 

Persentase 
(%) 

Pembentukan KOA 6 37.50 
Cangkok fasia lata  4 25.00 
Repair tube 4 25.00 
VPP 1 6.25 
Eksplantasi GDD 1 6.25 
KOA : kamera okuli anterior 
     Gambaran rerata penurunan 
tekanan intraokular dan jumlah 
kombinasi obat glaukoma yang 
digunakan pada kunjungan 3 bulan 
pascaoperasi dipaparkan pada tabel 4. 

Tampak terdapat penurunan jumlah 
kombinasi obat yang digunakan 
selama 3 bulan kontrol dibandingkan 
pada kondisi baseline. Berdasarkan 
nilai TIO yang diukur pada kunjungan 
3 bulan pascaoperasi, didapatkan 61  
mata (58.65%) yang memenuhi 
kriteria berhasil. 
 
Tabel 4. Rerata Perubahan TIO dan 
Kombinasi Obat Glaukoma Pada 3 
Bulan Pascaoperasi GDD 

Variabel Baseline 
(n=84) 

3 
Bulan 
(n=84) 

Persentase 
Penurunan 

(%) 
TIO  (mmHg) 
   Rerata 
   (±SB) 
   Median 
   Rentang 

 
39.37 

(±12.53) 
39.00 
14-66 

 
17.93 

(±8.64) 
16.50 
4-60 

 

 
49.59 

(±30.36) 
 

Obat 
Glaukoma 
   Rerata 
   (±SB) 
   Median   
   Rentang 

 
 

2.42 
(±0.54) 

2.00 
1-3 

 
 

1.45 
(±0.94) 

2.00 
0-3 

 
 

38.29 
(±39.98) 

 

 SB : simpang baku 
 
Diskusi 
      Dekade terakhir ini telah 
berkembang teknik implantasi GDD 
yang ditemukan memberikan hasil 
yang baik pada kasus-kasus yang 
memiliki risiko tinggi kegagalan 
trabekulektomi. Implan GDD yang 
saat ini beredar di pasaran terbagi 
menjadi 2 jenis, katup dan nonkatup. 
Ahmed adalah contoh implan yang 
memiliki katup, sedangkan Baerveldt 
adalah contoh implan yang tidak 
memiliki katup. Katup pada implan 
didesain sebagai pengontrol aliran, 
dan bertujuan untuk mencegah 
terjadinya hipotoni. Implan nonkatup 
membutuhkan restriksi aliran buatan 
yang bersifat sementara untuk 
mencegah terjadinya hipotoni. Hal ini 
dapat dicapai dengan membuat ligasi 
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atau sumbatan pada tube saat operasi 
implantasi berlangsung. Saat ini hanya 
implan glaukoma jenis Baerveldt yang 
digunakan di PMN RSM Cicendo.5,7,8 
     Pada studi ini, didapatkan rerata 
usia 53.55 (SB ± 14.54) tahun dengan 
rentang usia 19-85 tahun. Nilai ini 
tidak jauh berbeda dengan hasil yang 
dipaparkan oleh Christakis dkk pada 
studi Ahmed versus Baerveldt (studi 
AVB). Pada studi ini rerata usia pasien 
yang dilakukan implantasi Baerveldt 
adalah 66±16 tahun. Studi Barton dkk 
pada Ahmed Baerveldt Comparison 
Study (studi ABC), melaporkan 
proporsi jenis kelamin laki-laki pada 
grup Baerveldt sedikit lebih besar 
dibandingkan perempuan. Hal ini juga 
sesuai dengan hasil yang didapatkan 
pada studi ini, meskipun pada studi 
tersebut tidak didapatkan perbedaan 
statistik yang signifikan antara kedua 
jenis kelamin. Barton dkk juga 
melaporkan tajam penglihatan dasar 
seluruh sampel pada kondisi baseline 
memiliki median 20/80 dengan 
rentang 20/15-persepsi cahaya, pada 
studi ini proporsi terbanyak terletak 
pada tajam penglihatan dasar <3/60. 
5,9,10  
     Christakis dan Barton melaporkan 
diagnosis preoperatif utama pada 
kedua studi adalah glaukoma primer 
sudut terbuka diikuti glaukoma 
neovaskular dan glaukoma primer 
sudut tertutup. Temuan ini berbeda 
dengan hasil pada studi ini yang 
mendapatkan diagnosis glaukoma 
neovaskular, glaukoma sekunder 
pascaoperasi retina, dan glaukoma 
primer sudut terbuka sebagai diagnosis 
preoperatif utama. Berdasarkan 
pemeriksaan gonioskopi, 69.23% 
merupakan sudut terbuka. Kondisi 
sudut pada kamera okuli ini berperan 
dalam penilaian penempatan posisi 

tube implan. Pada sudut tertutup, tube 
akan diletakkan di kamera okuli 
posterior. Status lensa juga dapat 
mempengaruhi posisi tube, pada 
kondisi mata pseudofakia tube akan 
lebih diutamakan untuk dipasang di 
kamera okuli posterior, sementara 
pada mata fakia tube akan dipasang di 
kamera okuli anterior. Pada studi ini 
ditemukan mayoritas pasien berstatus 
fakia, sementara pada studi AVB 
mayoritas sampel merupakan 
pseudofakia. 11–13 
     Komplikasi dapat terjadi pada 
intraoperasi maupun pascaoperasi. 
Pada studi ini komplikasi yang terjadi 
dibagi berdasarkan masa awitan 
menjadi komplikasi dini dan lanjut. 
Levinson dkk melaporkan pada 702 
pasien yang diteliti, terdapat 41 kasus 
yang mengalami tube eksposur. Pada 
studi tersebut, eksposur pada 
implantasi di kuadran inferior 
memiliki risiko terjadinya infeksi yang 
lebih tinggi dibandingkan implantasi 
di kuadran superior. Pada studi ini, 
implan GDD diletakkan di kuadran 
superotemporal. Komplikasi dini yang 
lebih banyak muncul adalah hifema, 
sementara komplikasi lanjut yang 
terjadi yaitu tube eksposur, malposisi, 
dan ekstrusi. Budenz melaporkan pada 
kontrol 1 tahun studi ABC bahwa 
komplikasi yang sering terjadi pada 
kelompok Baerveldt merupakan 
komplikasi yang muncul di awal dan 
umumnya tidak memerlukan 
intervensi tambahan. Pada studi ini, 
intervensi hanya diberikan pada 17 
kasus yang membutuhkan tindakan 
untuk komplikasi yang terjadi. 14–18 
     Komplikasi terbanyak yang 
ditemukan adalah hifema, untuk kasus 
ini tidak diberikan intervensi 
tambahan selain tirah baring dan 
observasi ketat. Komplikasi hipotoni 
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yang ditemukan pada studi 
diantaranya disebabkan oleh 
perdarahan suprakoroid dan efusi 
koroidal yang mengalami perbaikan 
dengan terapi balut tekan dan 
pemberian metilprednisolon per oral. 
Berdasarkan studi Sahoo dkk 
diperkirakan insidensi terjadinya 
perdarahan suprakoroid sebesar 0.5-
8.3% pascaimplantasi GDD. Kasus 
tube yang mengalami eksposur pada 
studi ini dilakukan tindakan cangkok 
fasia lata, pada tube yang mengalami 
malposisi dilakukan repair tube. 
Chaku dkk melaporkan hasil analisis 
univariat dan multivariat pada studi 
tersebut menunjukkan usia muda dan 
inflamasi merupakan faktor risiko 
penting terjadinya eksposur tube 
pascaoperasi implantasi GDD. Pada 
studi Sahoo dkk melaporkan insidensi 
kasus endoftalmitis pascaimplantasi 
berkisar antara 0.12-1.3%. Pada kasus 
endoftalmitis dini yang terjadi pada 
studi ini segera dilakukan tindakan 
vitrektomi pars plana dengan 
pemberian antibiotik intravitreal.14–18 

     Christakis dan Budenz 
memaparkan berdasarkan analisa 
regresi, perubahan TIO selama kontrol 
mulai terlihat stabil pada kontrol 1 
tahun setelah operasi GDD. Pada studi 
ini, terlihat penurunan rerata TIO pada 
3 bulan pascaoperasi. Budenz dkk 
melaporkan terdapat penurunan yang 
signifikan pada jumlah pemakaian 
kombinasi obat anti glaukoma pada 1 
tahun kontrol dibandingkan 
praoperasi. Laporan ini mendukung 
hasil yang ditemukan pada studi ini. 
Ye He, dkk melaporkan usia menjadi 
salah satu faktor risiko penting yang 
mempengaruhi keberhasilan implan 
Ahmed pada kelompok glaukoma 
neovakular di Xiangya Hospital. Pada 
studi ini, berdasarkan kunjungan 3 

bulan pascaoperasi didapatkan 61 
mata (58.65%) yang memenuhi 
kriteria berhasil. Pada sebuah studi 
populasi di Cina oleh Zhu dkk, 
didapatkan persentase keberhasilan 
berkisar 50-85.7% bergantung 
diagnosis etiologinya. Allan dkk pada 
studinya melaporkan bahwa tidak 
ditemukan perbedaan statistik yang 
signifikan antara tingkat keberhasilan, 
tajam penglihatan, TIO, dan jumlah 
obat glaukoma yang digunakan antara 
grup Baerveldt 250mm dan Baerveldt 
350mm. 9,15,19,20 
     Studi ini memaparkan banyak 
variabel yang dapat menjadi dasar 
untuk penelitian lanjutan yang bersifat 
lebih konklusif. Namun, pengambilan 
data dari rekam medis yang bersifat 
retrospektif menjadi kekurangan pada 
studi ini. Data yang diambil dari 
rekam medis memungkinkan 
banyaknya data yang tidak lengkap 
atau tidak tercantum dalam rekam 
medis. Penggunaan tonometer yang 
berbeda dapat menyebabkan variasi 
hasil pengukuran TIO sehingga dapat 
menjadi bias pengukuran.  Selain itu, 
operator yang beragam juga dapat 
mempengaruhi variasi keberhasilan 
tindakan implantasi GDD. Adanya 
pasien yang tidak melakukan kontrol 
rutin  serta waktu kontrol yang pendek 
juga menjadi kekurangan studi ini 
dalam menilai kestabilan TIO 
pascaoperasi. 
     Sebagai kesimpulan, terlepas dari 
faktor-faktor yang dapat menjadi 
faktor perancu, implantasi GDD di 
PMN RSM Cicendo memberikan 
angka keberhasilan yang relatif sesuai 
dengan studi-studi GDD sebelumnya. 
Studi ini menunjukkan adanya 
penurunan TIO dan jumlah kombinasi 
obat glaukoma yang digunakan pada 
kunjungan 3 bulan pascaoperasi. 
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Keberhasilan implantasi GDD dapat 
dipengaruhi oleh berbagai faktor, 
dibutuhkan penelitian lanjutan yang 
bersifat prospektif dengan mengukur 
jumlah sampel yang lebih besar untuk 
menilai faktor risiko apa saja yang 
dapat mempengaruhi tingkat 
keberhasilan implantasi GDD.  
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