
DEPARTEMEN ILMU KESEHATANMATA

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

PUSATMATANASIONALRUMAH SAKIT MATACICENDO

BANDUNG

Laporan Kasus :Penatatalaksanaan glaukoma sekunder akibat ectopia

lentis: Serial kasus

Penyaji : Marsita Lita

Pembimbing : dr. R. Maula Rifada, SpM(K)

Telah diperiksa dan disetujui oleh

Pembimbing Unit Glaukoma

dr. R. Maula Rifada, SpM(K)

Senin, 29 April 2019

Pukul 07.30 WIB



1

THE MANAGEMENT OF SECONDARYGLAUCOMACAUSED BY
ECTOPIC LENTIS

ABSTRACT
Introduction : Lens induced glaucoma (LIG) can be caused by ectopia lens. Early
diagnosis and appropriate management of LIG will have a better visual
prognosis.
Purpose : To report management of secondary glaucoma caused by ectopic lentis.
Case Report: First patient is 60 years old man who came to Cicendo Eye Hospital
with pain on the right eye, blurry vision, accompanied with headache, nausea and
vomitus since 2 month ago after hit by a ball. Visual acuity was light perception
on the right eye, intraocular pressure of the right eye was 35 mmHg, ciliary
injection, corneal edema, shallow anterior chamber, claudy and subluxated lens
to anterior side. The patient was diagnosed with secondary glaucoma caused by
luxation lens OD. The patient was given ocular hipotensive agents and underwent
lens extraction and trabeculectomy on OD. Visual acuity 1 weeks after surgery
was 1/300 and intraocular pressure was 12mmHg. Second patient is 64 years old
man who came to Cicendo Eye Hospital with pain on the right eye, blurry vision,
accompanied with headache, and nausea since 3 weeks ago. Visual acuity was
1/300 on the right eye, intraocular pressure of the right eye was 46 mmHg, ciliary
injection, corneal edema, shallow anterior chamber, claudy and phacodenesis of
lens. The patient was diagnosed with secondary glaucoma caused by subluxation
lens OD. The patient was given ocular hipotensive agents and underwent lens
extraction and trabeculectomy on OD. Visual acuity 1 weeks after surgery was
closed face finger counting and intraocular pressure was 28 mmHg.
Conclusion : Management of lens induced secondary angle closure glaucoma aim
to reduce intraocular pressure to prevent further demage to the optic nerve. The
definitive management of LIG is cataract extraction. Before surgical procedure,
intraocular pressure must be lowered using a medical treatment.
Keyword : Lens induce glaucoma, ectopia lentis, Subluxation glaucoma

I. Pendahuluan

Lensa memiliki peran penting dalam keadaan patologis pada mata.

Abnormalitas lensa dapat menyebakan glaukoma sekunder yang disebut lens

induced glaucoma (LIG), ditandai dengan tekanan bola mata yang normal dan

sudut bilik mata depan yang normal dari mata sebelahnya. Penegakan diagnosis

yang tepat dan penanganan segera dari LIG bertujuan untuk mencegah terjadinya

kebutaan.1,2,3

Lens induced glaucoma dapat menyebabkan glaukoma sekunder sudut

tertutup maupun sudut terbuka. Sudut tertutup disebabkan oleh pembengkakan

lensa (glaukoma fakomorfik) atau dislokasi lensa (ektopia lentis). Sudut terbuka

disebabkan kebocoran protein lensa dari kapsul lensa katarak yang matur atau
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hipermatur (glaukoma fakolitik), obstruksi dari trabecular meshwork oleh

fragmen material lensa (lens-particle glaucoma) dan hipersensitivitas terhadap

protein lensa setelah pembedahan atau trauma tembus (phacoantigenic glaucoma).

Ektopia lentis dapat menyebabkan glaukoma dikarenakan perpindahan lensa ke

arah depan yang menyebabkan penyempitan sudut bilik mata depan dan blok

pupil yang menyebabkan peningkatan TIO. Terapi definitif dari ektopia lentis

adalah ekstraksi lensa. Hasil setelah operasi tergantung dari lamanya onset sampai

penanganannya, ada tidaknya atrofi optik, uveitis serta edema kornea.2,4,5

Laporan kasus ini bertujuan memaparkan diagnosis dan tatalaksana glaukoma

sekunder sudut tertutup yang diinduksi lensa.

II. Laporan Kasus

Kasus 1

Seorang pria usia 60 tahun datang ke poli Glaukoma PMN RSM Cicendo

pada tanggal 1 April 2019 dengan keluhan utama mata kanan merah, nyeri dan

berair sejak 2 bulan yang lalu yang terasa semakin lama keluhan semakin berat.

Keluhan nyeri pada mata menyebar sampai kepala disertai mual dan muntah.

Keluhan muncul setelah mata kanan terkena benturan bola kaki. Penglihatan

buram pada mata kanan sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu mulanya seperti

berasap dan semakin lama semakin buram. Riwayat mata merah berulang dan

disertai nyeri (+), riwayat penggunaan obat tetes mata jangka panjang disangkal.

Riwayat glaukoma di keluarga disangkal. Riwayat alergi, diabetes meilitus,

hipertensi dan asma disangkal. Riwayat pengobatan ke klinik spesialis mata dan di

rujuk ke PMN RSM Cicendo.

Pemeriksaan fisik didapatkan tanda vital dan status generalis dalam batas

normal. Pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus mata kanan persepsi cahaya

dan mata kiri 0.8. Tekanan bola mata menggunakan tonometri aplanasi didapatkan

mata kanan 35 mmHg dan mata kiri 18 mmHg. Segmen anterior mata kanan

didapatkan blefarospasme, injeksi siliar dan kemosis pada konjungtiva bulbi,

kornea edema, bilik mata depan terdapat seluruh bagian lensa luksasi ke bilik

mata depan.
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Segmen anterior mata kiri didapatkan lensa agak keruh, dan lain-lain dalam

batas normal. Pemeriksaan segmen posterior mata kanan tidak dapat dinilai

dikarenakan media keruh, pada mata kiri dalam batas normal. Pada pemeriksaan

gonioskopi mata kanan sulit dinilai, mata kiri tampak terbuka dengan scleral spur

pada semua kuadran. Pada pemeriksaan USG mata kanan didapatkan kesan

posterior vitreous detachment complete.

Gambar 2.1 Pemeriksaan segmen anterior pada tanggal 1 April 2019
(A) mata kanan dan (B) mata kiri

Gambar 2.2 Pemeriksaan USG mata kanan pada tanggal 1 April 2019

Pasien didiagnosis dengan glaukoma sekunder akibat luksasi lensa anterior

OD + katarak matur OD dan katarak senilis imatur OS. Tatalaksana pada pasien

ini adalah timolol 0.5% 2 x 1 tetes OD, brinzolamide tetes mata 3 x 1tetes OD,

dan direncanakan ekstraksi lensa + trabekulektomi OD dalam MAC.

Pada tanggal 8 April 2019 TIO ATN paska pemberian manitol 20%

didapatkan OD 28, kemudian dilakukan tindakan ICCE + trabekulektomi OD

dalam anestesi MAC. Setelah operasi pasien diterapi dengan siprofloksasin tablet

2 x 500 mg per oral, paracetamol tablet 3 x 500 mg per oral, levofloksasin tetes

mata 6 x 1 tetes OD, prednisolon asetat tetes mata 6 x 1 tetes OD, dan

hidrokortison dan kloramfenikol salep mata 3 x OD.

Pemeriksaan 1 hari setelah operasi yaitu tanggal 9 April 2019, didapatkan

visus mata kanan 1/300 dan visus mata kiri 0,8. Tekanan bola mata menggunakan

tonometri aplanasi didapatkan mata kanan 18 mmHg dan mata kiri 20 mmHg.

Segmen anterior mata kanan didapatkan blefarospasme, konjungtiva bulbi tampak
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bleb (+), injeksi siliar dan kemosis, kornea edema dan terdapat lipat descemet,

bilik mata depan kesan sedang dan terdapat udara, flare dan sel sulit dinilai, pupil

dilatasi, lensa afakia. Segmen anterior mata kiri didapatkan lensa agak keruh, dan

lain-lain dalam batas normal. Pasien didiagnosis dengan Afakia OD dan katarak

senilis imatur OS.

Gambar 2.3 Pemeriksaan segmen anterior 1 hari setelah operasi
pada tanggal 9 April 2019

Pemeriksaan 1 minggu setelah operasi yaitu pada tanggal 16 April 2019

didapatkan visus mata kanan 1/300 dan visus mata kiri 0,8. Tekanan bola mata

menggunakan tonometri aplanasi didapatkan mata kanan 12 mmHg dan mata kiri

16 mmHg. Segmen anterior mata kanan didapatkan blefarospasme, konjungtiva

bulbi tampak bleb (+), injeksi siliar dan kemosis, kornea edema, bilik mata depan

VH grade III dan flare dan sel +1/+1, pupil ireguler dan dilatasi, lensa afakia.

Segmen anterior mata kiri didapatkan lensa agak keruh, dan lain-lain dalam batas

normal. Pasien didiagnosis dengan Afakia OD dan katarak senilis imatur OS.

Pasien diterapi dengan levofloksasin tetes mata 6 x 1 tetes OD, prednisolon asetat

tetes mata tappering off, dan air mata buatan 6 x 1 tetes OD.

Gambar 2.4 Pemeriksaan segmen anterior 1 minggu setelah operasi
pada tanggal 16 April 2019

Kasus 2

Seorang pria usia 64 tahun datang ke poli Glaukoma PMN RSM Cicendo

pada tanggal 1 April 2019 dengan keluhan utama mata kanan nyeri, merah dan

pandangan buram sejak 3 minggu yang lalu. Keluhan nyeri dirasakan sampai

kepala disertai mual namun tidak muntah. Pasien berobat ke dokter umum dan
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dirujuk ke spesialis mata di RSUD Cileungsi di beri obat tetes mata timolol dan

acetazolamide namun keluhan tidak berkurang sehingga dirujuk ke PMN RSM

Cicendo. Pasien mengatakan buram dirasakan sejak lama seperti berasap yang

semakin lama terasa semakin buram. Pasien menyangkal adanya trauma pada

mata. Riwayat glaukoma pada keluarga diangkal. Riwayat alergi, diabetes meilitus,

hipertensi dan asma disangkal.

Pemeriksaan fisik didapatkan tanda vital dan status generalis dalam batas

normal. Pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus mata kanan 1/300 dan mata

kiri 0.63 PH 1.0. Tekanan bola mata menggunakan tonometri aplanasi didapatkan

mata kanan 46 mmHg dan mata kiri 11 mmHg. Segmen anterior mata kanan

didapatkan blefarospasme, injeksi siliar pada konjungtiva bulbi, kornea edema,

bilik mata depan VH grade II, flare dan sel +1/+1, pupil middilatasi dan refleks

cahaya ↓/+, iris tidak tampak atrofi, lensa tampak keruh dan terdapat fakodenesis.

Segmen anterior mata kiri didapatkan lensa agak keruh, dan lain-lain dalam batas

normal. Pemeriksaan segmen posterior mata kanan didapatkan cup disk ratio 0.4

pada mata kiri didapatkan dalam batas normal. Pada pemeriksaan gonioskopi

mata kanan tampak tertutup dengan schwalbe’s line pada semua kuadran, mata

kiri tampak terbuka dengan scleral spur pada semua kuadran. Pada pemeriksaan

USG mata kanan didapatkan kesan vitreus opacity e.c DD/ fibrosis vitreus,

peradangan vitreus atau sel radang.

Gambar 2.5 Pemeriksaan segmen anterior pada tanggal 1 April 2019
(A) mata kanan dan (B) mata kiri

Gambar 2.6 Pemeriksaan USG mata kanan pada tanggal 1 April 2019

A B
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Pasien didiagnosis dengan glaukoma sekunder akibat subluksasi lensa OD +

katarak senilis matur OD + katarak senilis imatur OS. Tatalaksana pada pasien ini

adalah timolol 0.5% 2x1 tetes OD, prednisolon asetat tetes mata 6x1 tetes OD,

acetazolamide 3x250mg per oral dan direncanakan ekstraksi lensa +

trabekulektomi + IOL OD dalam MAC. Pasien diedukasi bahwa ada kemungkinan

operasi dua tahap.

Pada tanggal 8 April 2019 TIO ATN paska pemberian manitol 20%

didapatkan OD 44, kemudian dilakukan tindakan SICS + trabekulektomi OD

dalam anestesi MAC. Setelah operasi pasien diterapi dengan siprofloksasin tablet

2 x 500 mg per oral, paracetamol tablet 3 x 500 mg per oral, levofloksasin tetes

mata 6 x 1 tetes OD, prednisolon asetat tetes mata 6 x 1 tetes OD, dan

hidrokortison dan kloramfenikol salep mata 3 x OD.

Pemeriksaan 1 hari setelah operasi yaitu tanggal 9 April 2019, didapatkan

visus mata kanan 1/300 dan visus mata kiri 0,63. Tekanan bola mata

menggunakan tonometri aplanasi didapatkan mata kanan 42 mmHg dan mata kiri

15 mmHg. Segmen anterior mata kanan didapatkan blefarospasme, konjungtiva

bulbi tampak bleb (+), injeksi siliar, kornea edema dan terdapat lipat descemet,

bilik mata depan VH grade III, flare dan sel sulit dinilai, pupil dilatasi, lensa

afakia, tampak sisa korteks. Segmen anterior mata kiri didapatkan lensa agak

keruh, dan lain-lain dalam batas normal. Pasien didiagnosis dengan afakia OD +

glaukoma sekunder OD dan katarak senilis imatur OS. Terapi pasien ditambahkan

timolol 0.5% 2x1 tetes OD dan acetazolamide 3x250mg per oral.

Gambar 2.7 Pemeriksaan segmen anterior 1 hari setelah operasi
pada tanggal 9 April 2019

Pemeriksaan 1 minggu setelah operasi yaitu pada tanggal 16 April 2019

didapatkan visus mata kanan closed face finger counting (CFFC) dan visus mata

kiri 0,63. Tekanan bola mata menggunakan tonometri aplanasi didapatkan mata
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kanan 28 mmHg dan mata kiri 13 mmHg. Segmen anterior mata kanan didapatkan

blefarospasme, konjungtiva bulbi tampak bleb (+) dan injeksi siliar, kornea

tampak edema dan iris pigmen, bilik mata depan VH grade II-III dan flare dan

sel +1/+1, pupil dilatasi, lensa afakia, sisa korteks (+). Segmen anterior mata kiri

didapatkan lensa agak keruh, dan lain-lain dalam batas normal. Pasien didiagnosis

dengan afakia OD + glaukoma sekunder OD dan katarak senilis imatur OS. Pasien

diterapi dengan timolol 0.5% 2x1 tetes OD, acetazolamide 3x250mg per oral, K

L-aspartate 1x1 tablet per oral, prednisolon asetat tetes mata tappering off, dan air

mata buatan 6 x 1 tetes OD. Dan disarankan kontrol 2 minggu yang akan datang.

Gambar 2.8 Pemeriksaan segmen anterior 1 minggu setelah operasi
pada tanggal 16 April 2019

III. Diskusi

Ectopia lentis adalah dislokasi atau perpindahan lensa, disebut luksasi

(dislokasi) ketika terletak sepenuhnya di luar fossa hyaloid, mengambang bebas di

cairan vitreus, di bilik mata depan, atau terletak langsung di retina, disebut

subluksasi ketika sebagian pindah tetapi tetap berada dalam ruang lensa. Ectopia

lentis dapat terjadi setelah trauma atau mungkin berhubungan dengan penyakit

mata atau sistemik, seperti sindrom Weill-Marchesani, sindrom Marfan, dan

homocystinuria. Ektopia lentis dapat menyebabkan komplikasi berupa gangguan

refraksi yang signifikan, glaukoma, kerusakan retina, dan kebutaan. Perpindahan

lensa ke arah depan menyebabkan penyempitan sudut bilik mata depan dan blok

pupil yang menyebabkan peningkatan TIO. Lensa yang subluksasi juga dapat

mendorong iris ke depan, menghalangi sudut atau terlepas sepenuhnya ke bilik

mata depan dan mengganggu aliran air melalui trabekular meshwork. Pada

dislokasi posterior, lensa dapat mengiritasi ciliary body atau menyebabkan tipe

glaukoma phacolytic. Pasien biasanya datang dengan keluhan nyeri pada mata,

penurunan visus, dan riwayat kesulitan dengan akomodasi dan penglihatan dekat.
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Diagnosis ditegakkan dengan adanya lensa dislokasi atau subluksasi, sudut

tertutup, dan peningkatan tekanan intraokular pada mata yang terkena. 4,6,7

Pada kasus pertama, pasien berusia 60 tahun, mengeluhkan mata kanan merah,

nyeri sampai kepala disertai mual dan muntah, riwayat trauma bola kaki pada

mata kanan sebelumnya. Pada pemeriksaan oftalmologis mata kanan didapatkan

visus mata kanan persepsi cahaya, TIO 35 mmHg, injeksi siliar dan kemosis pada

konjungtiva bulbi, kornea edema, bilik mata depan terdapat seluruh bagian lensa

luksasi ke bilik mata depan.

Pada kasus kedua, pasien berusia 64 tahun mengeluhkan nyeri pada mata

kanan disertai mual namun tidak muntah, keluhan buram seperti tertutup asap

yang dirasakan sejak lama. Pada pemeriksaan oftalmologis pada mata kanan

didapatkan visus 1/300 dan TIO 46 mmHg, terdapat injeksi siliar pada

konjungtiva bulbi, kornea edema, bilik mata depan VH grade II, flare dan sel

+1/+1, pupil middilatasi dan lensa tampak keruh serta terdapat fakodenesis.

Penatalaksanaan glaukoma yang diinduksi oleh ektopia lentis tergantung pada

derajat dislokasi lensa dan adanya blok pupil. Subluksasi tanpa blok pupil,

pengobatan konservatif dengan pemantauan TIO terlebih dahulu, jika terdapat

blok pupil, dilakukan iridektomi laser, ketika terjadi dislokasi anterior,

pengangkatan lensa adalah tatalaksana definitif. Implantasi primer lensa

intraokular (IOL) direncanakan saat penilaian preoperatif apakah dapat

meningkatkan tajam penglihatan yang signifikan, jika terdapat kerusakan pada

saraf optik dan makula serta faktor lain yang dapat mengganggu tajam

penglihatan, maka implantasi primer tidak dianjurkan. Implantasi IOL juga tidak

disarankan saat terdapat peradangan intraokular yang hebat karena akan

meningkatkan risiko terjadinya uveitis. Kombinasi operasi trabekulektomi dengan

ekstraksi katarak harus dilakukan pada pasien dengan durasi glaukoma yang lama,

terdapat sinekia anterior perifer dan tidak respon terhadap obat anti glaukoma.

Sharanabasamma dan Vaibhav pada studinya mengatakan penurunan TIO

paskaoperasi tergantung dari durasi onset penyakit dengan waktu operasi, TIO

cenderung lebih tinggi jika keterlambatan lebih dari 2 minggu. 7,8,9,10

Pada laporan kasus ini, kedua pasien telah diterapi dengan medika mentosa

terlebih dahulu untuk menurunkan TIO dan dikemudian dilakukan tindakan
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pembedahan untuk ekstraksi katarak yang dikombinasi dengan trabekulektomi.

Kedua pasien ini tidak dilakukan pemasangan IOL dikarenakan terjadi peradangan

yang cukup hebat. Tekanan intraokular paskaoperasi pada kasus pertama 18

mmHg dan kasus kedua 42 mmHg, perbedaan kedua pasien ini mungkin dapat

dikarenakan TIO sebelum operasi paska pemberian manitol 20% intravena pada

kasus pertama 28 mmHg dan kasus kedua 44 mmHg, selain itu kedua kasus ini

memiliki onset lebih dari 2 minggu. Segmen posterior kedua pasien ini akan

dievaluasi pada saat kontrol 3 minggu paskaoperasi.

IV. Simpulan

Ektopia lentis dapat menyebabkan glaukoma dan penanganannya harus

dilakukan sedini mungkin untuk mencegah kerusakan saraf optik yang lebih lanjut.

Ekstraksi lensa merupakan terapi definitif untuk glaukoma yang diakibatkan

ektopia lentis, namun sebelum dilakukan prosedur operasi ini, tekanan intraokular

harus diturunkan menggunakan terapi medika mentosa terlebih dahulu.

Keterlambatan yang terlambat dapat menyebabkan kebutaan permanen.
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