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Diagnosis and Management of Steroid-induced Glaucoma 

 

Abstract 
Introduction: Infodatin 2014 mentioned secondary glaucoma as the cause of 
0.16% of glaucoma in Indonesia. Chronic administration of steroids in any form 
with raised IOP can cause optic neuropathy resulting in steroid-induced 
glaucoma. Management with surgery is an option if medical therapy and lasers 
such as peripheral laser iridotomy or peripheral iridoplasty lasers are not enough 
to control intraocular pressure. This case report discusses the clinical 
manifestations and management of patients with steroid-induced glaucoma. 
Case report: A 36 year-old man came to our Glaucoma Unit with main complaint 
of blurry vision since 3 months earlier. other complaints included redness in both 
eyes, photophobia, and headache. There was a history of taking dexamethasone 
eye drop in both eyes for 1 year before, which was given by an ophthalmologist. 
Visual acuity (VA) was 1/60 with pinhole 0.05, left eye was 0.2 with pinhole 0.25. 
Intraocular pressure (IOP) was 13 mmHg in right eye and 15 mmHg in left eye. 
There was a mature cataract in the right lens. The left eye revealed subcapsular 
posterior cataract. Left cup/disc ratio was 0.7. Patient was diagnosed with 
steroid-induced glaucoma in both eyes, steroid-induced cataract in both eyes, and 
pterygium grade II in both eyes. Latanoprost eye drop was stopped, he was given 
timolol maleate 0,5% eye drop. In the follow-up visit one week later, the VA was 
dropped to close-to-face finger-counting (CFFC) in the right eye. Patient was 
planned to undergo phacotrabeculectomy and intraocular lens in the right eye. 
Preoperative IOP was 19 mmHg. On 1-day postoperative examination, VA was 
CFFC and IOP was 24 mmHg. 1-week postoperative examination showed VA was 
0,63 and IOP was 14 mmHg. 
Conclusion: There are several options of management in secondary glaucoma 
caused by chronic use of steroids. Phacotrabeculectomy was an opted for this 
patient because it can maintain long-term intraocular preasure. 
Keywords: steroid induced glaucoma, phacotrabeculectomy 
 

I. Pendahuluan 

     Glaukoma adalah penyakit progresif yang ditandai dengan adanya neuropati 

optikus yang sejalan dengan perubahan jaringan ikat pada diskus optikus dan 

hilangnya jaringan saraf yang berhubungan dengan disfungsi visual seperti 

kehilangan lapang pandang. Faktor risiko utama terjadinya glaukoma adalah 

terjadinya peningkatan tekanan intraokular. Glaukoma dapat diklasifikasikan 

berdasarkan glaukoma sudut terbuka dan tertutup, dan sebagai glaukoma primer 

dan sekunder.1,2 
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      Glaukoma primer merupakan keadaan obstruksi aliran keluar cairan akuos dan 

peningkatan tekanan intra okular terbatas pada sudut bilik mata depan atau jalur 

konvensional tanpa adanya kelainan okular atau sistemik. Glaukoma sekunder 

adalah kondisi peningkatan tekanan intra okuler melalui berbagai mekanisme 

selain disfungsi primer jaringan trabekula. Salah satu penyebab terbanyak 

glaukoma sekunder sudut terbuka adalah akibat penggunaan kortikosteroid jangka 

panjang.1,2 

     Glaukoma merupakan penyebab kebutaan kedua di dunia menurut World 

Health Organization (WHO). Secara global glaukoma penyebab 8% kebutaan 

setelak katarak. Infodatin tahun 2014 menyebutkan glaukoma sekunder 

merupakan penyebab 0,16% glaukoma di Indonesia.1,2 

     Kortikosteroid merupakan salah satu obat antiinflamasi yang paling sering 

digunakan untuk berbagai penyakit mata dan penyakit sistemik. Kortikosteroid 

berperan dalam mengatur proses metabolisme fisiologis normal dalam tubuh 

seperti karbohidrat, lipid dan protein. Kortikosteroid memiliki aktifitas yang luas 

sebagai anti-inflamasi dan imunosupresif dengan memblokir produksi molekul 

pro-inflamasi seperti prostaglandin dan sitokin serta menghambat dan mengurangi 

edema. Efek samping akibat penggunaan kortikosteroid menyebabkan komplikasi 

seperti katarak subkapsular posterior, hipertensi okular, dan glaukoma sekunder.2,4 

     Penatalaksanaan dengan tindakan operasi merupakan pilihan jika terapi 

medikamentosa tidak cukup untuk mengontrol tekanan intraokular. Laporan kasus 

ini membahas mengenai manifestasi klinis dan penatalaksanaan pasien dengan 

steroid-induced glaukoma.3,5 

 

II. Laporan Kasus 

     Tn. D, usia 36 tahun, datang ke Unit Glaukoma Pusat Mata Nasional Rumah 

Sakit Mata Cicendo pada tangal 4 Maret 2019 dengan keluhan utama kedua mata 

dirasakan buram sejak 3 bulan sebelumnya. Keluhan disertai mata merah, nyeri 

pada kedua mata yang disertai nyeri kepala, dan silau saat terkena sinar matahari. 

Pasien memiliki riwayat penggunaan obat tetes mata kombinasi dexamethasone 

sodium phosphate, neomycin sulphate, dan polymixin B sulphate yang digunakan 
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teratur selama 1 tahun yang dibeli sendiri oleh pasien di apotek. Penggunaan obat 

tetes mata dexamethasone dihentikan pasien sejak 4 minggu sebelumnya. 

Sebelum dirujuk pasien mendapat terapi timolol maleat 0,5% 2x1 tetes pada mata 

kanan dan kiri, dan latanoprost 1x1 tetes pada mata kanan dan kiri selama 4 

minggu.  

     Riwayat trauma dan operasi mata sebelumnya disangkal. Riwayat kelainan 

sistemik seperti hipertensi, asma, dan diabetes melitus disangkal. Tidak ada 

keluarga dengan riwayat glaukoma.  

 

 
Gambar 2.1 Pemeriksaan segmen anterior mata kanan  

 

     Pemeriksaan status generalis dalam batas normal. Pada pemeriksaan 

oftalmologis didapatkan visus mata kanan 1/60 dengan pinhole 0,05 dan mata kiri 

0,2 dengan pinhole 0,25. Tekanan intraokular mata kanan 13 mmHg dan mata kiri 

15 mmHg. Pada pemeriksaan segmen anterior mata kanan dalam batas normal 

selain tampak pterygium derajat II pada konjungtiva dan lensa keruh dengan 

derajat NO5NC5. Pada pemeriksaan segmen anterior pada mata kiri didapatkan 

pterygium derajat II pada konjungtiva. Kedalaman bilik mata depan Van Herrick 

(VH) derajat III dengan flare cell -/-, pupil bulat tidak terlihat sinekia, dan refleks 

cahaya +/+. Lensa tampak agak keruh pada mata kiri dengan derajat NO3NC3P3. 

Pemeriksaan gonioskopi pada mata kanan dan kiri menunjukkan scleral spur pada 

4 kuadran. Pada pemeriksaan segmen posterior mata kanan sulit dinilai, dan pada 

mata kiri adanya cupping dengan cup/disc ratio 0,7.  
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     Pasien didiagnosis dengan suspek steroid-induced glaucoma ODS, suspek 

steroid-induced cataract ODS, dan pterygium derajat II ODS. Pasien diberikan 

terapi medikamentosa timolol maleat 0,5% 2x1 tetes pada mata kanan dan kiri, 

Pasien diminta kembali 1 minggu yang akan datang. 

     Pasien datang kembali tanggal 18 Maret 2019, didapatkan visus mata kanan 

CFFC dan mata kiri 0,2. Tekanan intraokular mata kanan 14 mmHg dan mata kiri 

14 mmHg. Pada pemeriksaan segmen anterior didapatkan flare cell pada mata 

kanan -/- dan mata kiri -/-.  Pasien direncanakan untuk dilakukan prosedur 

kombinasi fakotrabekulektomi dan pemasangan lensa intraokular pada mata kanan 

dan kiri. Tindakan dilakukan pada mata kanan terlebih dahulu. Terapi 

medikamentosa diteruskan. 

 

 
Gambar 2.2 Pemeriksaan segmen anterior post operasi hari pertama fakotrabekulektomi 

mata kanan.   
 

     Operasi dilakukan pada tanggal 11 April 2019. Dari pemeriksaan preoperasi 

didapatkan tekanan intraokular mata kanan 19 mmHg dan mata kiri 16 mmHg. 

Pada pemeriksaan 1 hari setelah operasi didapatkan visus mata kanan dan kiri 

tetap. Tekanan intraokular mata kanan 24 mmHg dan mata kiri 16 mmHg. Pada 

mata kanan didapatkan bleb pada konjungtiva, perdarahan subkonjungtiva, kornea 

edema minimal, flare cell +2/+2, terdapat iridektomi perifer pada iris, dan IOL 

terpasang sentral pada bilik mata belakang. Pasien diberikan terapi 

medikamentosa timolol maleat 0,5% 2x1 tetes pada mata kanan dan kiri, 

prednisolone asetat 6x1 tetes pada mata kanan, levofloxacin 6x1 tetes pada mata 
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kanan, hidrokortison asetat 3x1 pada mata kanan, ciprofloxacin tablet 2x1, dan 

paracetamol tablet 3x1. 

     Pada pemeriksaan satu minggu pasca operasi didapatkan visus mata kanan 

0,63 dan mata kiri 0,2. Tekanan intraokular mata kanan 14 mmHg dan kiri 12 

mmHg. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan diemukan bleb pada 

konjungtiva, injeksi siliar, kornea relatif jernih, VH derajat III, flare cell +-/+-, 

Terapi medikamentosa diteruskan dan pasien disarankan kontrol 2 minggu 

kedepan. 

 

 
Gambar 2.3 Pemeriksaan segmen anterior post operasi hari pertama fakotrabekulektomi 

mata kanan.   
 

III. Diskusi 

     Steroid-induced glaucoma adalah glaukoma sudut terbuka sekunder yang 

berhubungan dengan pemberian kortikosteroid. Kortikosteroid eksogen topikal 

menyebabkan peningkatan tekanan intraokular setelah 4 hingga 6 minggu 

penggunaan pada 5% populasi. Peningkatan tekanan intraokular akibat 

penggunaan kortikosteroid topikal sebanding dengan potensi anti-inflamasinya. 

Kortikosteroid seperti betametason, fluorometolon, deksametason, dan 

prednisolon memiliki kecenderungan lebih tinggi menyebabkan steroid-induced 

glaucoma. Dosis penggunaan kortikosteroid juga berpengaruh dalam 

meningkatkan tekanan intraokular. Kortikosteroid sistemik merupakan jalur 

pemberian steroid yang paling jarang menyebabkan peningkatan tekanan 

intraokular.3,4 
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     Steroid menyebabkan stabilisasi membran lisosom dan akumulasi 

glikosamino-glikans terpolimerisasi (GAG) dalam trabecular meshwork. 

Peningkatan GAG mengakibatkan peningkatan resistensi trabecular meshwork, 

hal ini menyebabkan terhambatnya aliran keluar humor akuos. Phulke et al 

mengatakan dalam studinya kortikosteroid menyebabkan penumpukan debris 

pada trabecular meshwork akibat terhambatnya sifat fagositosis sel endotel. 

Genetik memiliki peranan penting terhadap peningkatan tekanan intaokular pada 

penggunaan kortikosteroid. Myocilin (MYOC) adalah protein pada trabecular 

meshwork yang dihasilkan dari lokus GLC1A. Penggunaan kortikosteroid setelah 

7 hingga 10 hari menyebabkan terjadinya peningkatan ekspresi MYOC pada 

trabecular meshwork. Peningkatan MYOC pada trabecular meshwork 

menyebabkan terhambatnya aliran keluar humor akuos.4,5,8 

     Manifestasi klinis steroid-induced glaucoma berupa sudut yang terbuka pada 

pemeriksaan gonioskopi, optic disc cupping, kerusakan lapang pandang dan 

peningkatan tekanan intraokular. Pada pasien ini ditemukan riwayat penggunaan 

kortikosteroid selama satu tahun secara rutin. Manifestasi klinis berupa nyeri pada 

kedua mata, penurunan tajam penglihatan, dengan kedalaman bilik mata depan 

dan sudut bilik mata depan terbuka. Tekanan intraokular dibawah 21 mmHg pada 

pasien saat pertama kali datang dapat disebabkan oleh terapi medikamentosa 

glaukoma yang didapat pasien dari RS Cideres.2,6 

     Tujuan terapi glaukoma adalah untuk mempertahankan fungsi visual dengan 

menurunkan tekanan intraokular hingga mencapai tekanan yang dapat mencegah 

kerusakan nervus optikus yang lebih lanjut. Prinsip tatalaksana steroid-induced 

glaucoma adalah dengan menghentikan pemakaian terapi steroid atau 

pengurangan dosis steroid yang diberikan, dan terapi medikamentosa untuk 

menurunkan tekanan intraokular. Pada pasien ini terdapat riwayat penggunaan 

dexamethasone topikal rutin selama 1 tahun, awalnya resep steroid topikal 

didapatkan dari spesialis mata untuk mengurangi radang pada pterygium kedua 

mata pasien. Penggunaan steroid dilanjutkan sendiri oleh pasien dengan membeli 

sendiri di apotek.7,8 
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     Phulke et al mengatakan penurunan tekanan intraokular dapat terjadi setelah 

penghentian kortikosteroid selama 1 hingga 4 minggu. Pada kondisi tertentu 

seperti adanya riwayat glaukoma pada keluarga dapat menyebabkan tidak 

terjadinya penurunan intra okular dalam 4 minggu. Penurunan tekanan intraokular 

pada pasien ini dapat disebabkan terapi kortikosteroid yang sudah dihentikan 

selama 4 minggu dan obat anti glaukoma timolol maleat 0,5% dan latanoprost 

yang sudah diberikan sejak 4 minggu sebelumnya.7,8 

     Tindakan operasi diindikasikan jika target tekanan intraokular belum tercapai 

atau jika terjadi kerusakan jaringan neural atau penurunan fungsi visual yang 

progresif meskipun sudah mendapatkan terapi maksimal dari medikamentosa 

maupun laser. Penurunan tajam penglihatan yang signifikan dan ukuran cup disc 

ratio yang membesar merupakan indikasi untuk dilakukannya tindakan operasi. 

Trabekulektomi menjadi pilihan karena memiliki tingkat keberhasilan menjaga 

tekanan intraokular jangka lama yang lebih baik dibanding operasi filtrasi 

lainnya.6,8,9 

      Pasien ini mendapat tatalaksana berupa timolol maleat 0,5% 2x1 tetes ODS. 

Meskipun pada pasien ini setelah pemberian terapi medikamentosa menunjukkan 

penurunan tekanan intraokular yang baik, fakotrabekulektomi tetap disarankan. 

Riwayat penggunaan kortikosteroid jangka panjang masih memungkinkan 

terjadinya peningkatan tekanan intraokular. Kepatuhan penggunaan obat anti 

glaukoma jangka panjang dapat memperbesar resiko peningkatan tekanan 

intraokular pada pasien dengan kepatuhan yang buruk.6,8 

     Pasien ini memiliki katarak matur pada mata kanan dan katarak subkapsular 

posterior pada mata kiri yang disebabkan oleh pemakaian kortikosteroid jangka 

panjang. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan tindakan 

kombinasi fakotrabekulektomi dan pemasangan lensa intra okular. Pertimbangan 

lainnya berupa kondisi sulitnya menilai segmen posterior pada media yang keruh. 

Dalam menilai progresifitas kerusakan nervus optikus yang disebabkan oleh 

glaukoma diperlukan visualisasi yang cukup baik pada segmen posterior. Pada 

pasien ini didapatkan visus preoperasi mata kanan CFFC sehingga diharapkan 
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dengan dilakukannya tindakan fakotrabekulektomi dan pemasangan lensa 

intraokular dapat memungkinkan peningkatan visus pada pasien.7,9,11 

     Prosedur kombinasi secara umum kurang efektif dalam menurunkan tekanan 

intraokular dikarenakan inflamasi yang terjadi akibat operasi katarak dapat 

meningkatkan risiko kegagalan bleb. Pada pasien dengan glaukoma yang 

mengancam penglihatan, disarankan memilih tindakan trabekulektomi terlebih 

dahulu. Meskipun demikian terdapat beberapa studi yang memperlihatkan hasil 

yang sebanding dalam penurunan tekanan intraokular baik dengan prosedur 

kombinasi atau trabekulektomi saja. Choy et al dalam penelitiannya yang 

membandingkan hasil dari trabekulektomi dan fakotrabekulektomi mendapatkan 

hasil penurunan tekanan intraokular pada kedua tindakan tersebut sebanding. 

Dhalla et al dalam penelitiannya membandingkan hasil penurunan tekanan 

intraokular dari fakotrabekulektomi dan fakoemulsifikasi mendapatkan hasil 

penurunan tekanan intraokular jangka panjang yang lebih baik pada pasien yang 

mendapat terapi pembedahan fakotrabekulektomi. Hasil serupa juga didapatkan 

dari penelitian Chung et al.7,9,10 

     Sebelum tindakan operasi, tekanan intraokular harus diturunkan sedekat 

mungkin dengan tekanan intraokular normal untuk meminimalisir risiko 

perdarahan suprakoroidal yang eksplusif. Pada saat dilakukan prosedur operasi 

didapatkan tekanan intraokular yang normal sehingga diputuskan tetap dilakukan 

tindakan fakotrabekulektomi. Tekanan intraokular 1 hari pasca operasi pada 

pasien ini yaitu 24 mmHg. Peningkatan tekanan intraokular 1 hari setelah operasi 

fakotrabekulektomi dapat terjadi akibat reaksi inflamasi. Pada pasien ini 1 hari 

pasca operasi didapatkan flare cell +2/+2 pada mata kanan akibat reaksi inflamasi 

setelah dilakukan fakotrabekulektomi. Penurunan tekanan intraokular menjadi 14 

mmHg terjadi setelah 7 hari pasca operasi yang disertai dengan penurunan reaksi 

inflamasi.10,11 

     Pada pasien ini, pada pemeriksaan satu minggu pascaoperasi didapatkan 

tekanan intraokular normal pada kedua mata dan peningkatan tajam penglihatan 

yang signifikan. Prognosis pada pasien ini quo ad vitam adalah ad bonam 

dikarenakan tidak ada gejala dan kelainan yang mengancam secara langsung 
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fungsi vital yang mengancam jiwa. Prognosis quo ad functionam adalah dubia 

dikarenakan kerusakan pada saraf optik yang progresif dapat menyebabkan 

gangguan fungsi lapang pandang.8,11 

 

IV. Simpulan 

     Penatalaksanaan tindakan pada pasien dengan glaukoma sekunder yang 

disebabkan oleh penggunaan kortikosteroid jangka panjang memiliki berbagai 

pilihan untuk dapat mengontrol tekanan intraokular pada mata. Tindakan yang 

dilakukan disesuaikan dengan kondisi klinis setiap pasien. Tindakan 

fakotrabekulektomi merupakan salah satu terapi kombinasi pembedahan yang 

dapat dilakukan pada steroid-induced glaucoma agar dapat menurunkan tekanan 

intraokular jangka panjang dan memungkinkan peningkatan tajam penglihatan.6-8 
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