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TATALAKSANA GLAUKOMA ANAK SEKUNDER AKIBAT 

PETERS’ ANOMALY 
 

 

ABSTRACT 

Introduction: Childhood glaucoma is a rare disorder that occurs from birth until 

teenage years caused by an abnormality of aqueous humor pathways. 50 - 70% of 

Peters' anomaly is accompanied by secondary childhood glaucoma. The presence 

of glaucoma will affect the prognosis. 

Purpose: To report the evaluation and treatment of secondary childhood 

glaucoma due to Peters’ anomaly. 

Case report: A 5-month-old boy came with a complaint of the left eye appears to 

be enlarged since age 3 months. The complaint was accompanied by watery eye 

and often closed when taken to a brighter place. The left eye looks grayer than 

contralateral. Examination under anesthesia showed that intraocular pressure 

was 35 mmHg in the left eye and corneal diameter was 14 mm. Other findings 

were keratopathy, diffuse corneal edema, buftalmos, shallow anterior chamber, 

anterior synechiae, and linear slit shaped pupils in the nasal region. Patient was 

treated with timolol maleat eye drops and then performed trabeculetomy. 

Conclusion: Treatment of Peters' anomaly depends on the severity of the disease 

and visual outcomes. Glaucoma due to Peters' anomaly can be treated by 

filtration surgery, cryoablation, and tube shunts in cases that are not responsive 

to medical care. The presence of glaucoma and cataracts provides a worse visual 

prognosis. 

Keywords: pediatric glaucoma, secondary childhood glaucoma, Peters’ anomaly, 

anterior segment dysgenesis, corneal opacity 

 

 

I. Pendahuluan 

     Glaukoma pada anak merupakan suatu kelompok penyakit heterogen yang 

disebabkan oleh kelainan jaras aliran humor akuos baik terisolasi ataupun 

berkaitan dengan penyakit okular atau sistemik lain. World Glaucoma Association 

mengklasifikasikan glaukoma pada anak menjadi glaukoma anak primer (primary 

childhood glaucoma) dan glaukoma anak sekunder (secondary childhood 

glaucoma).
1,2

  

     Peters’ anomaly merupakan anomali okular kongenital dengan manifestasi 

berupa kekeruhan kornea dan disgenesis segmen anterior yang terjadi saat masa 

perkembangan okular. Ukuran dan derajat kekeruhan kornea bervariasi dari garis 

hingga seluruh bagian kornea yang dapat mengakibatkan ambliopia deprivatif. 
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Sebanyak 50 – 70% kasus Peters’ anomaly disertai dengan glaukoma anak 

sekunder. Keterlibatan glaukoma tersebut akan mempengaruhi prognosis pasien. 

Laporan kasus ini membahas tentang tatalaksana pasien dengan glaukoma anak 

sekunder akibat Peters’ anomaly.
3-6

 

 

II.  Laporan Kasus 

      Seorang bayi laki-laki berusia 5 bulan datang dibawa oleh kedua orang tuanya 

ke Klinik Pediatrik Oftalmologi Rumah Sakit Mata Cicendo pada tanggal 16 Mei 

2019 dengan keluhan mata kiri tampak membesar sejak usia 3 bulan. Ibu pasien 

mengatakan keluhan disertai dengan berair pada mata kiri serta pasien sering 

menutup mata saat dibawa ke tempat yang lebih terang. Mata kiri tampak 

berwarna lebih kelabu dibandingkan mata sebelahnya. Pasien belum pernah 

diperiksa oleh dokter mata sebelumnya dan belum pernah mendapat pengobatan 

bidang mata. Tidak terdapat riwayat penyakit sistemik atau okular sebelumnya, 

tetapi ayah pasien mengatakan sejak lahir anak mata kiri pasien tampak lebih kecil 

dibandingkan mata sebelahnya. Pasien merupakan anak pertama. Riwayat 

persalinan normal tanpa trauma persalinan dengan usia kehamilan cukup bulan. 

Pasien langsung menangis saat lahir dengan berat badan lahir 2.700 gram. Ibu 

pasien melakukan pemeriksaan berkala selama kehamilannya dan tidak 

didapatkan riwayat demam atau penyakit lainnya serta konsumsi alkohol, rokok, 

atau obat-obatan selama kehamilan. Tumbuh kembang pasien dalam batas normal 

sesuai dengan usianya. Riwayat imunisasi lengkap sesuai dengan usia. Tidak 

ditemukan riwayat glaukoma atau keluhan serupa dalam keluarga.  

 

Gambar 2.1. Silsilah keluarga pasien 
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      Pemeriksaan fisik pasien didapatkan status generalis dalam batas normal 

dengan berat badan 6,2 kg dan panjang badan 60,5 cm. Pemeriksaan oftalmologis 

didapatkan VODS fix and follow the object. Pemeriksaan tekanan intraokular 

(TIO) secara palpasi didapatkan TIO mata kanan N dan mata kiri N+. Segmen 

anterior mata kanan ditemukan dalam batas normal dengan diameter kornea 11 

mm. Segmen anterior mata kiri ditemukan blefarospasme, epifora, fotofobia, 

buftalmos, edema kornea difus dengan Haab striae dan diameter kornea 13 mm. 

Visualisasi kedalaman bilik mata depan, pupil, iris, dan lensa sulit dinilai karena 

edema kornea. Pemeriksaan segmen posterior dengan funduskopi indirek pada 

mata kanan didapatkan gambaran media jernih, papil bulat batas tegas, c/d ratio 

0,3, a/v ratio 2:3, retina flat, refleks fundus positif sedangkan pada mata kiri 

didapatkan media keruh.  

(A)  

(B)  

(C)   

Gambar 2.2. Foto klinis pasien saat usia 1 bulan (A), 3 bulan (B), 5 bulan (C) 

 

     Pemeriksaan ultrasonografi (USG) pada mata kanan menunjukkan kesan dalam 

batas normal dengan panjang aksial 16,55 mm. Pemeriksaan USG mata kiri 

didapatkan kavum vitreus ekogenik, bentuk obscured, refleksivitas rendah-

sedang, mobilitas sedang-tinggi, retina koroid sklera intak, dengan panjang aksial 
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19,55 mm. USG mata kiri menunjukkan kesan makroftalmia dengan kekeruhan 

ringan vitreous akibat fibrosis vitreous atau sel-sel radang. 

 

(A)    (B)  

Gambar 2.3. Ultrasonografi mata kanan (A) dan mata kiri (B) 

 

     Pasien didiagnosis dengan glaukoma kongenital primer (primary congenital 

glaucoma/PCG) OS dan ditatalaksana dengan pemberian timolol maleat 0,25% 

tetes mata 2x1 tetes OS serta direncanakan untuk dilakukan tindakan examination 

under anesthesia (EUA) ODS dalam inhalasi serta pertimbangan kombinasi 

trabekulotomi dan trabekulektomi OS dalam narkose umum. Orang tua diberikan 

penjelasan pula tentang prognosis visual pasien. Pasien dikonsulkan pada Bagian 

Ilmu Kesehatan Anak dan tidak ditemukan adanya kelainan sistemik. 

     Examination under anesthesia (EUA) ODS dilakukan pada tanggal 14 Juni 

2019 dan didapatkan hasil TIO OD 15 mmHg, diameter kornea 11 mm, segmen 

anterior dan posterior dalam mata kanan batas normal; TIO OS 35 mmHg, 

diameter kornea 14 mm, palpebra tenang, injeksi silier, keratopati, edema kornea 

difus, buftalmos, bilik mata depan, pupil, iris dan lensa sulit dinilai. Pasien 

direncanakan untuk tindakan kombinasi trabekulotomi dan trabekulektomi OS 

dalam narkose umum dan dilakukan pada tanggal 24 Juni 2019. Durante operasi 

didapatkan edema kornea minimal sehingga tampak bilik mata depan dangkal, 

sinekia anterior, serta pupil berbentuk celah linear pada daerah nasal. Pasien 

didiagnosis sebagai disgenesis segmen anterior OS ec Peters’ anomaly dengan 

glaukoma anak sekunder OS dan selanjutnya diputuskan hanya dilakukan 

tindakan trabekulektomi OS. 
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(A)  

(B)  (C)  

Gambar 2.4. (A) Foto klinis pasien saat preoperatif pada tanggal 24 Juni 2019;  

Segmen anterior mata kanan (B) dan mata kiri (C) 

 

 

`Gambar 2.5. Langkah-langkah operasi trabekulektomi: 
(A) Pengukuran diameter kornea dengan hasil 14 mm, 

(B) Pemasangan kendali rectus, 

(C) Peritomi dengan basis limbus,  

(D) Pembuatan flap sklera dan sklerostomi,  

(E) Iridektomi, 

(F, G) Penjahitan flap sklera,  

(H) Penjahitan konjungtiva,  

(I) Injeksi gentamisin dan deksametason subkonjungtiva.  
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     Terapi paskaoperasi yang diberikan yaitu sefadroksil sirup 2 x 125 ml peroral, 

parasetamol sirup 3 x 80 mg peroral, levofloksasin tetes mata 6 x 1 tetes OS, 

prednisolon asetat tetes mata 8 x 1 tetes OS, dan homatropin 2% tetes mata 2 x 1 

tetes OS. Pasien dijadwalkan kontrol 1 minggu kemudian. 

     Pasien datang kontrol paskaoperasi ke Klinik Pediatrik Oftalmologi pada 

tanggal 1 Juli 2019 dilakukan pemeriksaan VODS fix and follow the object. 

Pemeriksaan TIO dengan palpasi menunjukkan mata kanan N dan mata kiri N+. 

Segmen anterior mata kiri didapatkan blefarospasme, epifora, fotofobia, bleb di 

superior, perdarahan subkonjungtiva, buftalmos, keratopati, edema kornea 

minimal, bilik mata depan kesan dangkal, dan sinekia posterior. Visualisasi detil 

pupil, iris, dan lensa sulit dinilai. Pasien diberikan terapi timolol maleat 0,25% 

tetes mata 2x1 tetes OS, levofloksasin tetes mata 6 x 1 tetes OS, prednisolon 

asetat tetes mata tapering off 6 x 1 tetes OS untuk 1 minggu dan 5 x 1 tetes untuk 

1 minggu berikutnya serta homatropin 2% tetes mata 2 x 1 tetes OS dan pasien 

disarankan untuk kontrol 2 minggu kemudian. Prognosis pada pasien ini quo ad 

vitam dubia ad malam, quo ad sanationam dubia ad malam, dan quo ad 

functionam dubia ad malam. 

 

III. Diskusi 

     Glaukoma pada anak merupakan suatu kelompok penyakit heterogen yang 

disebabkan oleh kelainan jaras aliran humor akuos baik terisolasi ataupun 

berkaitan dengan penyakit okular atau sistemik lain. World Glaucoma Association 

mengklasifikasikan glaukoma pada anak menjadi glaukoma anak primer (primary 

childhood glaucoma) dan glaukoma anak sekunder (secondary childhood 

glaucoma). Glaukoma anak primer terjadi akibat abnormalitas kongenital primer 

dari sudut bilik mata depan. Glaukoma anak primer dibagi menjadi glakoma 

kongenital primer (primary congenital glaucoma/PCG) dan glaukoma juvenil 

sudut terbuka berdasarkan onset usianya. Glaukoma anak sekunder terjadi akibat 

abnormalitas struktur okular lain, baik kongenital ataupun didapat akibat tumor, 

uveitis, trauma, infeksi, dan pembedahan. Abnormalitas okular kongenital yang 

berhubungan dengan glaukoma yaitu kelainan segmen anterior seperti aniridia, 
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sindrom Axenfeld-Rieger, Peters’ anomaly, sklerokornea, mikrokornea, dan 

ektropion iris kongenital, serta kelainan segmen posterior seperti persistent fetal 

vasculature (PFV), retinopathy of prematurity (ROP), familial exudative 

vitreoretinopathy (FEVR), dan tumor iris, retina, atau badan siliar. Glaukoma 

anak sekunder juga dapat terjadi berhubungan dengan penyakit atau sindrom 

sistemik, seperti sindrom Struge-Weber, neurofibromatosis, sindrom Lowe, dan 

lens-associated disorders.
1,2

 

    Kelainan pada jaras aliran akuos humor menyebabkan peningkatan resistensi 

humor akuos sehingga tekanan intraokular meningkat. Peningkatan tekanan 

intraokular menyebabkan edema kornea dan pembesaran diameter korena akibat 

teregang secara gradual. Rerata tekanan intraokular normal pada infant dan anak 

lebih rendah dibanding dewasa, yaitu 10 – 12 mmHg saat lahir dan mencapai 14 

mmHg saat usia 7 – 8 tahun. Diameter horizontal kornea normal adalah 9,5 – 10,5 

mm pada saat lahir dan 10,0 – 11,5 mm saat usia 1 tahun. Diameter kornea yang 

lebih besar 11,5 mm saat lahir, lebih besar dari 12,5 mm saat usia 1 tahun, atau 

lebih besar dari 13,0 mm dicurigai kemungkinan adanya glaukoma. Pasien dalam 

kasus ini memiliki tekanan intraokular sebesar 15 mmHg pada mata kanan dan 35 

mmHg pada mata kiri sehingga dapat disimpulkan normal pada mata kanan tetapi 

meningkat pada mata kiri. Diameter kornea 11 mm pada mata kanan dan 14 mm 

pada mata kiri menunjukkan pemesaran diameter kornea pada mata kiri.
1,2

 

     Glaukoma kongenital primer (PCG) merupakan tipe paling sering pada 

glaukoma anak. Sebanyak 2/3 kasus terjadi secara bilateral dengan predominansi 

laki-laki sebanyak 65% kasus. Onset PCG paling sering terjadi dalam 1 tahun 

pertama kehidupan (80% kasus). Hanya 25% kasus yang terjadi sejak lahir. 

Manifestasi klinis PCG berupa epifora, blefarospasme, dan fotofobia (trias klasik 

PCG). Manifestasi tersebut dapat disertai dengan kornea yang keruh, besar, 

dengan ditemukan Haab striae (garis kurvilinear pada membran Descemet), 

insersi iris yang lebih ke anterior, dan hipoplasia stroma iris perifer. Keseluruhan 

bola mata dapat membesar sehingga memberikan penampakan seperti mata 

kerbau (buftalmos) dan pseudoproptosis.
1,2
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     Pasien dalam kasus ini merupakan seorang bayi laki-laki dengan keluhan mata 

tampak membesar sejak usia 3 bulan. Pemeriksaan oftalmologis didapatkan 

kekeruhan kornea unilateral disertai dengan manifestasi klinis berupa 

blefarospasme, epifora, fotofobia, pembesaran diameter kornea, buftalmos, dan 

peningkatan tekanan intraokular yang ditemukan saat kunjungan pertama dan 

EUA. Hasil USG pada mata kiri menunjukkan pembesaran dari panjang bola 

mata. Visualisasi kedalaman bilik mata depan, pupil, iris, dan lensa sulit dinilai 

karena terhalang kekeruhan kornea sehingga pasien didiagnosis awal sebagai PCG 

OS. Saat edema kornea berkurang, bilik mata depan tampak dangkal disertai 

adanya sinekia anterior serta pupil tampak berbentuk celah linear pada daerah 

nasal sehingga pasien didiagnosis menjadi disgenesis segmen anterior OS akibat 

Peters’ anomaly disertai glaukoma anak sekunder OS. 

     Peters’ anomaly merupakan anomali okular kongenital dengan manifestasi 

berupa kekeruhan kornea dan disgenesis segmen anterior yang terjadi saat masa 

perkembangan okular. Kebanyakan kasus Peters’ anomaly terjadi secara sporadis, 

tetapi pola herediter ditemukan pada beberapa kasus dalam bentuk autosomal 

dominan dan resesif. Peters’ anomaly disebabkan oleh mutasi gen yang berperan 

dalam perkembangan segmen anterior mata, seperti PAX6 (11p13), PITX2 (4q25-

26), CYP1B1 (2p22-21), dan FOXC1 (6p25).
3-9

  

     Perkembangan kornea bergantung pada migrasi neural crest yang terjadi dalam 

3 fase pembentukan segmen anterior saat masa gestasi minggu ketujuh. Fase 

pertama yaitu pembentukan endotel kornea melalui migrasi neural crest antara 

surface ectoderm dan lensa. Fase kedua meliputi migrasi neural crest perifer 

antara endotel kornea yang baru terbentuk dengan surface ectoderm untuk 

membentuk keratosit yang kemudian membentuk stroma kornea. Fase terakhir 

meliputi pembentukan stroma iris. Gangguan pada migrasi dan separasi neural 

crest akan berakibat terjadinya disgenesis segmen anterior.
4,7,8
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`Gambar 3.1. Fase pembentukan segmen anterior mata 

Dikutip dari: Chun et al.4 
 

     Karakteristik Peters’ anomaly yaitu adanya daerah kekeruhan kornea sentral 

dengan defek stroma posterior, membran Descemet, dan endotel kornea. Daerah 

perifer kornea cenderung lebih jernih. Karakteristik klinis lain yaitu adanya 

jalinan iris yang memanjang dari kolaret ke permukaan posterior kekeruhan 

kornea. Korektopia sering ditemukan disertai dengan bilik mata yang dangkal. 

Ukuran dan derajat kekeruhan kornea bervariasi dari garis hingga seluruh bagian 

kornea yang dapat mengakibatkan ambliopia deprivatif. Sebanyak 60% kasus 

Peters’ anomaly terjadi secara bilateral. Peters’ anomaly dapat dibedakan menjadi 

tipe I dan tipe II. Peters’ anomaly tipe I merupakan tipe yang lebih ringan dengan 

kelainan terbatas pada iris, endotel kornea, dan membran Descemet berupa adhesi 

iridokorneal. Peters’ anomaly tipe I sering terjadi unilateral dengan lensa yang 

jernih dan prognosis yang lebih baik. Peters’ anomaly tipe II cenderung bilateral 

dengan kekeruhan kornea yang lebih tebal dan disertai adanya abnormalitas lensa 

berupa adhesi keratolentikular dan katarak.
1,4,5,9

  

     Diagnosis klinis didapatkan berdasarkan penemuan karakteristik pada 

pemeriksaan segmen anterior okular. Pemeriksaan tambahan yang dapat 

dilakukan berupa ultrasonografi B-scan, ultrasonografi biomikroskopi, dan 

pemeriksaan genetik. Peters’ anomaly sering berhubungan dengan abnormalitas 

okular lain seperti glaukoma, katarak, mikroftalmia, sklerokornea, hipoplasia iris, 
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aniridia dan koloboma. Glaukoma pada Peters’ anomaly terjadi 50 – 70% kasus. 

Hal tersebut disebabkan karena bilik mata depan yang dangkal akibat disgenesis 

struktur sudut bilik mata depan sehingga menyebabkan gangguan aliran humor 

akuos. Pasien dalam kasus ini datang dengan manifestasi klinis glaukoma berupa 

edema kornea, buftalmos, serta peningkatan tekanan intraokular. Pada 

pemeriksaan segmen anterior ditemukan kekeruhan kornea unilateral ringan 

dengan bilik mata depan yang dangkal, sinekia anterior, serta korektopia dengan 

pupil berupa celah linear di daerah nasal sehingga pasien tersebut didiagnosis 

dengan Peters’ anomaly tipe I OS dengan glaukoma anak sekunder OS. 

Pemeriksaan ultrasonografi mata kiri dilakukan untuk mengetahui gambaran 

segmen posterior serta panjang bola mata dan didapatkan hasil makroftalmia 

(panjang bola mata 19,55 mm) dengan kekeruhan ringan vitreous akibat fibrosis 

vitreous atau sel-sel radang.
3-9

 

     Diagnosis banding yang perlu dipertimbangkan pada kasus kekeruhan kornea 

adalah sklerokornea, robekan membran Descemet (akibat trauma forseps atau 

glaukoma kongenital), ulkus, penyakit metabolik (seperti mukopolisakaridosis), 

defek kornea posterior (seperti Peters’ anomaly dan keratoconus posterior), 

edema kornea akibat glaukoma atau distrofi kornea congenital (seperti congenital 

hereditary stromal dystrophy/CHSD dan congenital hereditary endothelial 

dystrophy/CHED), serta dermoid. Sklerokornea dan Peters’ anomaly merupakan 

disgenesis segmen anterior dan memiliki beberapa karakteristik klinis yang 

serupa, tetapi Peters’ anomaly masih memiliki daerah kornea yang lebih jernih di 

perifer, sedangkan sklerokornea merupakan ekstensi jaringan sklera dan 

vaskularisasi di perifer. Selain itu, kornea pada sklerokornea secara keseluruhan 

menjadi keruh dan datar. Hal tersebut tidak didapatkan pada pasien dalam kasus. 

Riwayat trauma saat persalinan, mata merah, kotoran mata, atau riwayat keluarga 

dengan kekeruhan kornea juga tidak ditemukan pada pasien. Pemeriksaan segmen 

anterior didapatkan bilik mata depan dangkal dengan sinekia anerior dan 

korektopia. Robekan membran Descemet, ulkus, penyakit metabolik, glaukoma 

kongenital primer, serta distrofi kornea kongenital memiliki kedalaman bilik mata 
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depan yang normal sehingga diagnosis tersebut dieksklusikan dalam kasus 

ini.
1,4,6,7

 

     Diagnosis banding lain yaitu disgenesis segmen anterior yang lain seperti 

sindrom Axenfeld-Rieger. Sindrome Axenfeld-Rieger dikarakteristikkan dengan 

adanya embriotokson posterior yaitu pergeseran posisi garis Schwalbe yang lebih 

anterior dari limbus (Axenfeld anomaly) disertai dengan abnormalitas iris, seperti 

hipoplasia iris, korektopia, polikoria, dan ektropion uvea (Rieger anomaly). Hal 

yang membedakan dengan Peters’ anomaly adalah kornea yang relatif jernih dan 

tidak ditemukan kekeruhan kornea sentral.
3
 

     Pemeriksaan sistemik penting dilakukan untuk menidentifikasi adanya sindrom 

atau kelainan sistemik yang menyertai. Sebanyak 60% kasus Peters’ anomaly 

berhubungan dengan kelainan sistemik. Abnormalitas tersebut meliputi postur 

pendek yang kurang proporsional, hambatan perkembangan, dismorfik fasial dan 

ekstremitas, malformasi kardiovaskular, genitourinarius, dan susunan saraf pusat 

(Peters’ plus syndrome). Konsultasi genetik dan pemeriksaan menyeluruh oleh 

bidang pediatrik sangat direkomendasikan. Pasien dalam kasus ini memiliki status 

generalis yang nomal dengan tumbuh kembang yang sesuai dengan usianya. 

Pasien juga telah dikonsultasikan pada bagian pediatrik dan tidak ditemukan 

adanya kelainan sistemik.4,6,7,9 

     Penanganan Peters’ anomaly didasarkan pada derajat penyakit dan prognosis 

visual. Penanganan tersebut meliputi terapi medikamentosa dan pembedahan. 

Terapi medikamentosa meliputi obat-obatan untuk mengontrol tekanan bola mata, 

sedangkan terapi pembedahan meliputi penetrating keratoplasty dan iridektomi 

perifer. Penetrating keratoplasty direkomendasikan pada pasien dengan 

kekeruhan kornea bilateral atau derajat kekeruhan yang tebal dengan tujuan untuk 

meningkatkan kejernihan aksis visual. Pembedahan tersebut sebaiknya dilakukan 

pada usia 2 – 12 bulan untuk mencegah amblyopia. Penetrating keratoplasty pada 

kelompok anak masih merupakan tindakan yang menantang dikarenakan teknik 

yang sulit, efek samping narkose umum, risiko rejeksi, infeksi, dan kegagalan 

cangkok, serta penanganan paskaoperasi yang kompleks. Tingkat keberhasilan 

keratoplasty pada Peters’ anomaly adalah 87,5% pada tipe I dan 14,2% pada tipe 
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II. Penetrating keratoplasty tidak dapat dilakukan apabila terdapat 

neovaskularisasi kornea, glaukoma yang tidak terkontrol, infeksi, atau lapisan air 

mata yang buruk. Iridektomi perifer dapat dilakukan pada kasus kekeruhan kornea 

yang ringan tanpa disertai abnomalitas lensa. Peters’ anomaly yang disertai 

glaukoma dapat dilakukan filtration surgery, angle surgery, krioablasi, dan tube 

shunt untuk menurunkan tekanan bola mata dan meningkatkan kejernihan kornea. 

Ekstraksi katarak dapat dilakukan pada kasus katarak dan adhesi 

kornealentikular.
4,6-8,10,11

 

     Pasien dalam kasus ini masih memiliki tekanan intraokular pada mata kiri 

sebesar 35 mmHg walau telah mendapat terapi timolol maleat 0,25% tetes mata 

sehingga pasien diputuskan untuk operasi glaukoma. Pembedahan merupakan 

penanganan utama pada kasus glaukoma pada anak. Angle surgery seperti 

goniotomi atau trabekulotomi merupakan teknik pilihan utama pada PCG dan 

dapat dilakukan pada glaukoma anak sekunder namun memberikan tingkat 

kesuksesan yang lebih rendah. Filtration surgery yaitu trabekulektomi lebih 

direkomendasikan pada pada kebanyakan glaukoma sekunder pada anak. Studi 

yang dilakukan oleh Dolezal et al. menunjukkan glaukoma anak sekunder pada 

Peters’ anomaly seringkali membutuhkan operasi multipel untuk mengontrol 

tekanan bola mata. Angle surgery saja sering tidak berhasil dikarenakan adanya 

adhesi iridokorneal. Pemasangan glaucoma drainage device (GDD) cukup efektif 

untuk mengontrol tekanan bola mata, tetapi membutuhkan kombinasi dengan 

vitrektomi dan lensektomi untuk pemasangan tube ke posterior karena adanya 

anomali segmen anterior. Pasien dalam kasus ini diputuskan dilakukan tindakan 

trabekulektomi saja dikarenakan adanya sinekia anterior dan bilik mata depan 

yang dangkal sehingga sulit dilakukan angle surgery. Pasien selanjutnya 

dilakukan pemantauan tekanan intraokular secara berkala.
1,12

 

     Prognosis visual pada Peters’ anomaly tergantung pada derajat penyakit, 

kelainan okular lain atau sistemik yang menyertai, dan waktu dilakukannya 

tindakan operatif. Semakin awal keratoplasty dilakukan, semakin besar 

kemungkinan pencegahan terjadinya ambliopia. Pasien yang disertai dengan 

glaukoma dan katarak memiliki prognosis yang lebih buruk.
4,6,9
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IV. Simpulan 

     Penanganan Peters’ anomaly tergantung pada derajat penyakit dan prognosis 

visual. Terapi medikamentosa meliputi obat-obatan untuk mengontrol tekanan 

bola mata. Penetrating keratoplasty direkomendasikan pada pasien dengan 

kekeruhan kornea bilateral atau derajat kekeruhan yang tebal dengan tujuan untuk 

meningkatkan kejernihan aksis visual. Iridektomi perifer dapat dilakukan pada 

kasus kekeruhan kornea yang ringan tanpa disertai abnomalitas lensa. Peters’ 

anomaly yang disertai glaukoma dapat dilakukan filtration surgery, angle surgery, 

krioablasi, dan tube shunt untuk menurunkan tekanan bola mata dan 

meningkatkan kejernihan kornea. Ekstraksi katarak dapat dilakukan pada kasus 

katarak dan adhesi kornealentikular. Pasien yang disertai dengan glaukoma dan 

katarak memiliki prognosis yang lebih buruk. 
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