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Secondary Congenital Glaucoma in Phakomatosis 

Pigmentovascularis with Kasabach Merritt Syndrome  

– A Rare Case 

 

ABSTRACT  

Introduction: Phakomatosis is a group of rare multisystem disorders with 

characteristics in the form of ocular and neurocutaneous manifestations. 

Phakomatosis pigmentovascularis is a congenital syndrome characterized by the 

coexistence of capillary cutaneous malformations and oculodermal 

melanocystosis (ODM). Glaucoma is an ocular manifestation that often arises due 

to this condition. Kasabach-Merritt syndrome is characterised by the combination 

of hemangioma, thrombocytopenia, microangiopathic haemolytic anaemia, and 

consumptive coagulopathy. 

Purpose: To report a rare case of secondary congenital glaucoma in 

phakomatosis pigmentovascularis with kasabach merritt syndrome 

Case report: A 5 months old baby girl came to National Eye Center Cicendo Eye 

Hospital with chief complaint of unresponsive eye with bluish skin 

hyperpigmentation since birth. Hemangioma with low platelet count was found. 

Ophthalmology examination showed episcleral melanocytosis in her both eyes. 

Port-wine stains were observed. Intraocular pressure (IOP) was 31 mmHg in her 

left eye and 30 mmHg. Trabeculectomy was done to the patient. IOP reduction 

was found after one-week follow-up. Propanolol has been given for her syndrome. 

Conclusion: Phakomatosis pigmentovascularis with kassabach merritt syndrome 

is a rare condition with glaucoma as the ocular clinical manifestation. A 

multidisciplinary collaboration helps us to diagnose and achieve the best 

management. 

Keywords: Childhood glaucoma, phakomatosis pigmentovascularis, phakomatosis 

cesioflammea, nevus flammeus, nevus of Ota, kasabach-merritt syndrome 

 

I. Pendahuluan 

    Fakomatosis merupakan sekelompok kelainan multisistem yang langka dengan 

karakteristik berupa manifestasi pada mata dan neurokutaneus. Terminologi 

fakomatosis pertama kali muncul pada awal tahun 1900 oleh van der Hoeve. 

Kelompok fakomatosis dan efeknya pada mata memiliki beragam kondisi. 

Glaukoma dan kehilangan penglihatan merupakan manifestasi yang paling sering 

terjadi.1,2 

    Fakomatosis pigmentovaskularis (FPV) merupakan sindroma kongenital yang 

dikarakteristikan dengan adanya koeksistensi malformasi kutaneus kapiler dan 
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oculodermal melanocystosis (ODM). Kondisi langka ini pertama kali 

dideskripsikan oleh Ota et al pada tahun 1947. FPV umumnya terjadi pada 

populasi Asia dengan jenis kelamin wanita. Malformasi kutaneus kapiler, yang 

dikenal sebagai port-wine stain atau nevus flammeus, terdapat pada distribusi 

nervus trigeminal dan seringnya dikenal sebagai bagian dari Sturge Weber 

Syndrome (SWS). SWS memiliki frekuensi sekitar 1 dari 50,000 kelahiran. ODM, 

yang dikenal juga sebagai nevus Ota, merupakan hamartoma dermal melanositis 

yang terlihat sebagai hiperpigmentasi kebiruan. ODM merupakan kondisi langka 

yang seringnya terjadi pada populasi Asia dengan prevalensi 0.014%–0.034%. 

Glaukoma terjadi pada 50% pasien dengan SWS dan 10% pasien dengan 

ODM.1,3,4 

    Sindrom kasabach merritt merupakan kelainan langka yang dapat terjadi sejak 

lahir. Manifestasi sindrom ini berupa adanya hemangioma, trombositopenia, 

koagulopati, dan anemia hemolitik. Tipikal lesi dari sindrom ini adalah superfisial 

dan soliter, tetapi pada beberapa kasus, organ internal dapat terlibat. Syok, 

pendarahan intrakranial, atau pendarahan dalam lainnya dapat meningkatkan 

mortalitas hingga 30%.5,6 

    Laporan kasus ini bertujuan untuk melaporkan sebuah kasus pasien glaukoma 

kongenital sekunder dengan fakomatosis pigmentovaskularis disertai sindrom 

kasabach merritt. 

 

II. Laporan Kasus 

    By. N, 7 bulan, datang ke poliklinik Pediatrik Oftalmologi (PO) dan Strabismus 

PMN RS Mata Cicendo pertama kali pada tanggal 12 Juni 2019. Orangtua pasien 

mengeluhkan mata pasien tidak merespon sejak lahir. Keluhan disertai tampak 

bercak kehitaman di area putih kedua mata yang terlihat sejak lahir. Terdapat 

bercak kebiruan di dada, punggung, bokong, paha, tangan, dan kaki pasien yang 

ditemukan sejak lahir. Bercak berwarna kemerahan terlihat pada wajah dan perut 

pasien. Tidak ada riwayat trauma, mata merah berulang, penggunaan obat-obatan 

oral, ataupun tetes mata jangka panjang. Riwayat keluarga dengan keluhan yang 

sama ataupun diketahui memiliki penyakit pada mata tidak ada.  
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    Pasien merupakan anak bungsu yang lahir dari ibu P3A0 secara seksio dengan 

indikasi plasenta previa di RS Hasan Sadikin (RSHS). Pasien lahir pada usia 

kehamilan 33-34 minggu dengan berat badan lahir 2200 gram, tidak langsung 

menangis. Pasien memiliki riwayat perawatan selama dua bulan di Neonatal 

Intensive Care Unit (NICU) dikarenakan sindrom gangguan pernafasan. Pasien 

memiliki riwayat imunisasi sesuai usia. Riwayat kejang demam pernah dialami 

pasien sebanyak dua kali, yaitu pada usia 3 bulan dan 5 bulan. Kejang 

berlangsung kurang dari 2 menit berupa kedua tangan dan kaki pasien kelojotan, 

serta mata mengedip. Pasien menangis setelah kejang. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Pedigree keluarga pasien 

  

    Pasien rutin kontrol ke poli bedah vaskular RSHS, dengan diagnosis suspek 

sindrom kasabach merritt. Pasien mendapatkan terapi Propanolol 2x 2.5 mg 

pulvus per oral. Pasien memiliki keterlambatan pada tumbuh kembangnya. Pasien 

hanya dapat tengkurap tanpa kembali terlentang. Pasien juga belum dapat 

mengulang kata-kata. 

        Pemeriksaan oftalmologi pada tanggal 12 Juni 2019 didapatkan visus mata 

kanan dan kiri (ODS) blink reflex (+) dengan tekanan intraokular (TIO) palpasi 

ODS N+. Gerak bola mata ODS kesan baik ke segala arah. Mata kanan dan kiri 

didapatkan blefarospasme (+), fotofobia (+), lakrimasi (+). Segmen anterior ODS 

didapatkan melanosis sklera (+), kornea hazy, kesan buftalmos, bilik mata depan 

(COA) kesan sedang, pupil kesan bulat, refleks cahaya sulit dinilai, sinekia iris 

kesan tidak ada, lensa kesan jernih, tidak ditemukan leukokoria. Segmen posterior 

sulit dinilai. Hasil ultrasonografi (USG) ODS ditemukan segmen posterior dalam 
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batas normal, dengan panjang aksial OD 20.99 mm dan OS 20.74 mm. Port-wine 

stain ditemukan pada wajah pasien. Terdapat demarkasi hiperpigmentasi 

mongolian spot berwarna biru kehitaman berbatas tidak tegas pada kedua 

ekstremitas atas, dada, punggung, bokong, serta ekstremitas bawah. Bercak 

kemerahan terlihat pada area wajah dan abdomen pasien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Gambaran klinis pasien terlihat bercak biru kehitaman (mongolian spot) 

serta hemangioma. a. Posisi supinasi, b. Posisi pronasi 

 

    Pasien didiagnosis dengan Glaukoma Kongenital ODS ec Sindrom Sturge-

Weber. Pasien mendapatkan terapi tetes mata Timolol Maleat 0.25% 2xODS. 

Pasien direncanakan untuk dilakukan pemeriksaan dalam anestesi (Examination 

under Anesthesia/ EUA) untuk menilai segmen anterior serta TIO menggunakan 

tonometer perkins. Hasil laboratorium menunjukkan hemoglobin 9.4 g/dl serta 

trombosit 80.000/mm3. Pasien dikonsulkan ke bagian Neuropediatri Ilmu 

Kesehatan Anak. Pasien didiagnosis dengan Disabilitas Intelektual + Sindrom 

Kasabach Merritt + Glaukoma Kongenital ODS. Pasien disarankan untuk 
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melakukan pemeriksaan CT-scan kepala. Hasil CT Scan kepala 26 Juni 2019 

didapatkan atrofi serebri terutama pada lobus temporofrontalis bilateral, subdural 

hygroma di lobus frontotemporoparietalis bilateral terutama kanan, tidak tampak 

tanda-tanda pendarahan intrakranial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 a. Nevus flammeus (Port-wine stain) pada wajah. 

       b. Nevus ota episklera pada kedua mata 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 CT-scan Kepala 26 Juni 2019 
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    Pasien kembali kontrol pada tanggal 8 Juli 2019 untuk persiapan EUA. EUA 

dilakukan pada tanggal 17 Juli 2019. Hasil EUA ditemukan TIO menggunakan 

tonometer perkins OD 30 mmHg dan OS 31 mmHg, terdapat melanositosis 360o 

episklera ODS. Kornea OD terlihat edema ringan dengan diameter horisontal 12,5 

mm, serta ukuran vertikal 12,5 mm. Edema ringan juga terlihat pada kornea OS. 

Diameter horisontal kornea OS sebesar 12,5 mm dengan diameter vertikal sebesar 

12 mm. Terdapat adanya keratopati pada bagian nasal kornea OS. COA ODS 

didapatkan Van Herrick Grade III-IV, pupil bulat, tidak terdapat sinekia iris, serta 

lensa jernih. Pemeriksaan segmen posterior ODS didapatkan papil bulat, batas 

tegas, cup to disc ratio 0.3, polus posterior retina flat. Pasien didiagnosis dengan 

Glaukoma Kongenital Sekunder ODS ec Fakomatosis Pigmentovaskularis + 

Sindrom Kasabach Merritt + Disabilitas Intelektual. Pasien diberikan terapi tetes 

mata Timolol Maleat 0.25% 2x1 gtt ODS serta artificial tears 4x1 gtt ODS 

dengan perencanaan dilakukannya tindakan Trabekulektomi pada kedua mata. 

Terapi propranolol dari bagian bedah vaskular RSHS dilanjutkan. 

    Trabekulektomi dilakukan pada tanggal 11 September 2019. Dilakukan 

pemeriksaan TIO prabedah dengan tonometer perkins. TIO OD didapatkan 23 

mmHg, sedangkan OS didapatkan 27 mmHg. Tindakan trabekulektomi dilakukan 

pada mata kiri terlebih dahulu. Pascaoperasi trabekulektomi OS, pasien diberikan 

terapi berupa tetes mata Levofloxacin 6x1 gtt OS, Prednisolon Asetat 8x1 gtt OS, 

Homatropin 2% 3x1gtt OS, Sefadroksil sirup 2x1 cth per oral, dan Parasetamol 

sirup 3x1 cth per oral. 

   Pemeriksaan mata kiri 1 hari pascaoperasi didapatkan TIO OS palpasi N, 

blefarospasme minimal, lakrimasi minimal, fotofobia minimal, pendarahan 

subkonjungtiva, melanosis sklera, bleb (+), kornea edema ringan, COA sedang, 

pupil bulat, iridektomi terlihat, lain-lain dalam batas normal. Terapi pada pasien 

dilanjutkan. Pasien diminta datang untuk kontrol 1 minggu kemudian. 

    Pasien datang kontrol 1 minggu pascaoperasi ke poli PO-Strabismus tanggal 18 

September 2019. Hasil pemeriksaan oftalmologi didapatkan TIO ODS palpasi N, 

Segmen anterior OD tidak ditemukan blefarospasme, lakrimasi minimal, fotofobia 

minimal. Kornea OD didapatkan edema ringan. Blefarospasme, lakrimasi, dan 
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fotofobia tidak ditemukan pada mata kiri. Kornea OS didapatkan relatif jernih. 

Bleb sklera serta iridektomi tampak pada arah jam 12 mata kiri dengan COA 

sedang dan pendarahan subkonjungtiva minimal. Pasien diberikan terapi berupa 

tetes mata Prednisolon Asetat tapering off 6x/5x/3x/2x1 gtt OS, Timolol Maleat 

0.25% 2x1 gtt OD, serta disarankan untuk kontrol 1 bulan yang akan datang untuk 

persiapan operasi trabekulektomi OD. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Hasil pemeriksaan OS 1 minggu pascaoperasi 

         

III. Diskusi 

   Fakomatosis merupakan sekelompok kelainan multisistem yang langka dengan 

karakteristik berupa manifestasi pada mata dan neurokutaneus. Kombinasi 

abnormalitas kapiler dan melanositosis dermal ini terlihat sejak saat lahir. 

Terminologi fakomatosis pertama kali muncul pada awal tahun 1900 oleh van der 

Hoeve. Keterlibatan okular merupakan manifestasi yang sering terjadi pada kasus 

fakomatosis. Obstruksi atau malformasi pada fakomatosis dapat menghasilkan 

kenaikan TIO sehingga menyebabkan kerusakan yang bersifat glaukomatus.1,2 

    Fakomatosis pigmentovaskularis (FPV) merupakan salah satu klasifikasi 

fakomatosis bersifat sporadik yang dikarakteristikan dengan adanya koeksistensi 

malformasi kutaneus kapiler dan oculodermal melanocytosis. Mutasi somatik 

terjadi pada gen GNA11 atau GNAQ yang hanya muncul pada jaringan yang 

terlibat. Kondisi langka ini pertama kali dideskripsikan oleh Ota et al pada tahun 

1947. Malformasi kutaneus kapiler tampak sebagai port-wine stain atau nevus 

flammeus. Malformasi ini terlihat pada distribusi nervus trigeminal cabang 

oftalmik dan seringnya dikenal sebagai bagian dari Sturge Weber Syndrome 

(SWS). Kelainan ini dapat terlihat sejak saat pasien dilahirkan. SWS memiliki 
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frekuensi sekitar 1 dari 50,000 kelahiran. Sekitar 50% pasien menunjukan 

keterlibatan okular sesuai dengan posisi port-wine stain yang terlihat. Glaukoma 

dapat terjadi pada 60% pasien dalam 1 tahun pertama kehidupan.1,7–9 

    Orangtua pasien mengeluhkan adanya bercak kemerahan yang terlihat pada 

wajah pasien sejak pasien dilahirkan. Keluhan serupa tidak ada oleh keluarga 

pasien lainnya baik saudara kandung maupun keluarga dari generasi sebelumnya. 

Hal ini sesuai dengan FPV yang bersifat sporadic. Pemeriksaan fisik pada area 

wajah ditemukan malformasi kutaneus kapiler yang tampak sebagai port-wine 

stain di kedua sisi wajah pasien. Distribusi port-wine stain tampak pada distribusi 

cabang oftalmik (V1) dan maksilaris (V2). Sujansky & Conradi dalam 

pengamatan pada 170 pasien dengan port-wine stain kraniofasial menemukan 

sebanyak 72% dari 17 pasien bilateral V1 dan V2 port-wine stain mengalami 

glaukoma.8,10 

    Oculodermal melanocystosis (ODM) dikenal sebagai nevus Ota. ODM 

merupakan hamartoma dermal melanositis yang terlihat sebagai hiperpigmentasi 

kebiruan. Kelainan dapat tampak sejak pasien dilahirkan. ODM merupakan 

kondisi langka yang seringnya terjadi pada populasi Asia dengan prevalensi 

0.014%–0.034%. Wanita lebih banyak mengalami kondisi ini dibandingkan pria 

dengan rasio sekitar 5:1. Melanositosis atau hiperpigmentasi dapat terjadi pada 

konjungtiva, episklera, kornea, iris, permukaan anterior lensa, koroid, dan papil, 

selain terlihat pada kulit. Resiko tinggi untuk terjadinya glaukoma kongenital 

muncul pada malformasi vaskular dan melanositosis yang melingkupi 360o 

episklera. Teekhasaenee dan Ritch pada tahun 1997 mencatat pada 281 pasien 

Asia dengan ODM, hanya 9 pasien yang merupakan kasus phakomatosis 

pigmentovascularis. Glaukoma terjadi pada seluruh kasus tersebut.1,4,10,11 

    Pasien merupakan seorang wanita dengan kelainan bercak kehitaman pada 

bagian putih mata sejak lahir. Melanositosis pada episklera terlihat pada 

pemeriksaan oftalmologi. Terdapat melanositosis yang melingkupi 360o episklera. 

    Hasefawa dan Yasuhara membagi klasifikasi FPV menjadi 4 tipe berdasarkan 

karakteristik vaskular dan malformasi pigmen. Setiap tipe terbagi menjadi 2 

subtipe berdasarkan ketiadaan (tipe a) atau keterlibatannya (tipe b) 
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ekstrakutaneus. Torello mendeskripsikan FPV tipe V dengan cutismarmorata 

telangiectatica congenita (CMTC) pada tahun 2003. Happle membuat klasifikasi 

baru yang mendefinisikan ulang tipe II, III, IV, dan V sebagai cesioflammea, 

spilorosea, cesiomarmorata, dan tidak terklasifikasi pada tahun 2005. Sebanyak 

50% kasus FPV memiliki asosiasi dan 1 atau lebih komorbiditas, termasuk 

sindrom Sturge–Weber, nevus Ota, sindrom Klippel–Trenaunay, glaukoma 

kongenital, retardasi mental, hidrosefalus, congenital triangular alopecia (CTA), 

dan abnormalitas skeletal.1,9,12 

    Phakomatosis cesioflammea merupakan salah satu tipe fakomatosis. Tipe ini 

merupakan redefinisi dari tipe II yang dikemukakan oleh Hasegawa dan Yashura. 

Tipe ini dibedakan dengan tipe lainnya dengan adanya manifestasi klinis berupa 

nevus flammeus atau port-wine stain dan lesi pada kulit berupa mongolian spot. 

Mongolian spot merupakan tanda lahir berupa melanositosis pada kulit. Gambaran 

lesi kulit yang terlihat berupa lesi biru kehitaman yang berbatas tidak tegas. Lesi 

terlihat terutama pada area bokong dan punggung bawah.1,10,12 

    Pemeriksaan dermatologis pasien didapatkan lesi hiperpigmentasi berwarna 

biru kehitaman berbatas tidak tegas pada kedua ekstremitas atas, dada, punggung, 

bokong, serta ekstremitas bawah. Hal ini mengkonfirmasi adanya mongolian spot 

pada pasien. Manifestasi klinis berupa nevus flammeus dan mongolian spot pada 

pasien merupakan bentuk tipe phakomatosis cesioflammea atau fakomatosis tipe 

IIb pada klasifikasi Hasegawa. 

    Glaukoma merupakan manifestasi okular yang sering terjadi pada kasus 

fakomatosis. Tekanan intraokular (TIO) yang meningkat ditemukan pada pasien 

saat dilakukan EUA. TIO OD didapatkan sebesar 30 mmHg dan OS sebesar 31 

mmHg. TIO pasien diukur menggunakan tonometri perkins. 

    Glaukoma pada pasien dengan phakomatosis cesioflammea disebabkan oleh 

berbagai faktor. Pasien dengan nevus flammeus memiliki tekanan vena episklera 

yang tinggi. Melanositosis yang tampak pada episklera dapat berada juga di 

berbagai struktur okular, salah satunya pada anyaman trabekula. Kedua kondisi ini 

mengakibatkan gangguan pada sistem pengeluaran humor akuous. Terganggunya 

drainase humor akuous akan mengakibatkan peningkatan TIO. Keadaan sindrom 
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kasabach merritt pada pasien menambahkan kemungkinan penyebab kenaikan 

TIO pada pasien melalui mekanisme peningkatan tekanan vena episklera.3,8,12 

    Sindrom kasabach merritt (SKM) pertama kali dilaporkan oleh Haig Haigouni 

Kasabach dan Katharine Krom Merritt pada 1940.  SKM merupakan kelainan 

langka yang dapat terjadi sejak lahir. Sekitar 200 kasus telah dilaporkan dalam 

literatur sejak tahun 1940 dengan estimasi insidensi sekitar 0.07/100,000. 

Berdasarkan laporan-laporan kasus tersebut, ditemukan bahwa SKM bersifat 

sporadis pada sebagian besar kasus, memiliki pewarisan dominan autosomal, dan 

dapat menjadi bagian dari sindrom yang dikenali pada pasien. Tidak ada 

predileksi gender maupun etnis. SKM ditandai dengan adanya hemangioma 

raksasa yang disertai trombositopenia, anemia hemolitik mikroangiopatik, serta 

koagulopati konsumtif yang dapat menyebabkan perdarahan yang mengancam 

jiwa. Kriteria dasar diagnosis sindrom ini adalah keberadaan hemangioma dan 

trombositopenia. Patogenesis SKM sejauh ini belum diketahui, tetapi patofisiologi 

sindrom ini diyakini berupa sekuestrasi atau terjebaknya trombosit ke dalam sel 

endotel yang abnormal pada hemangioma. Hal ini mengakibatkan agregasi dan 

aktivasi trombosit sehingga menginisiasi fibrinolisis yang menghasilkan 

perdarahan intralesi. Manifestasi dapat berupa pembesaran hemangioma yang 

cepat. Pemeriksaan penunjang berupa biopsi jaringan menjadi salah satu 

penunjang untuk menegakkan diagnosis. Pasien didiagnosis sindrom kasabach 

merritt oleh bagian ilmu kesehatan anak dan bedah vaskular RSHS. Manifestasi 

klinis pasien yang menunjang diagnosis ini adalah adanya bercak kemerahan yang 

mengindikasikan adanya hemangioma, serta terdapat penurunan jumlah platelet 

pada pemeriksaan laboratorium. Tidak ada keluarga pasien yang mengalami 

keluhan serupa. Hal ini sesuai dengan berbagai laporan kasus yang menunjukkan 

bahwa SKM bersifat sporadis.5,13 

    Manajemen utama pada mayoritas glaukoma anak adalah tindakan bedah. 

Secara umum, terapi medikamentosa pada glaukoma anak memiliki tingkat 

keberhasilan yang rendah serta dapat meningkatkan resiko secara sistemik. Pada 

kasus FPV, pemberian terapi medikamentosa sering memberikan hasil yang 

kurang baik. Oleh karena itu, tindakan bedah menjadi pilihan tatalaksana pada 
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pasien FPV. Pemberian medikamentosa sebelum pembedahan berfungsi 

menstabilkan TIO sehingga komplikasi dapat dicegah. Pada pasien direncanakan 

untuk dilakukan tindakan trabekulektomi ODS. Trabekulektomi OS dilakukan 

terlebih dahulu dikarenakan TIO OS yang lebih tinggi daripada OD. Sementara 

menunggu jadwal tindakan bedah, pasien mendapatkan topikal beta-blocker, yaitu 

Timolol Maleat 0.25% tetes mata 2x1 gtt ODS untuk menstabilkan TIO. 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Hemangioma pada regio abdomen 

 

    SKM memiliki kaitan dengan morbiditas dan mortalitas yang signifikan. SKM 

dapat mengancam jiwa dan menunjukkan tingkat kematian yang relatif tinggi 

hingga 30% jika tidak dilakukan tatalaksana. Komplikasi dari sindrom ini 

beragam, termasuk perdarahan, gagal jantung, dan invasi organ vital. Meskipun 

terapi yang berbeda untuk SKM telah menunjukkan respons dan hasil yang 

bervariasi, pengobatan yang optimal dan pedoman konsensus untuk SKM belum 

ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh kelangkaan dari sindrom tersebut. Beberapa 

pilihan tatalaksana yang tersedia untuk SKM adalah medikamentosa, embolisasi 

vaskular, terapi radiasi, dan operasi. Propanolol menjadi salah satu pilihan terapi 

tatalaksana medikamentosa pada sindrom kasabach merritt sejak 2008. 

Mekanisme kerja obat ini berupa vasokonstriksi, menurunkan ekspresi vascular 

endothelial growth factor (VEGF) dan basic fibroblast growth factor (bFGF) 

melalui regulasi jalur RAF (serine/threonine-proteinkinase) - MAPK (mitogen-

activated protein kinase). Regulasi jalur RAF-MAPK mengakibatkan regresi 
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hemangioma dan memicu apoptosis sel kapiler endotel. Pasien mendapatkan 

Propanolol 2x 2.5 mg PO yang diberikan oleh bagian bedah vaskular RSHS.6,14 

    Prognosis quo ad vitam pada pasien ini adalah dubia mengingat pada sindrom 

kasabach merritt dapat terjadi pendarahan spontan yang dapat mengancam nyawa. 

Prognosis quo ad functionam mata pasien adalah dubia ad bonam dikarenakan 

keadaan anatomis segmen posterior pasien dengan cup to disc ratio sebesar 0.3 

tanpa disertai adanya cupping. Quo ad sanantionam pasien adalah dubia ad 

bonam. Hal ini dikarenakan berdasarkan beberapa penelitian, tatalaksana bedah 

trabekulektomi pada anak menunjukkan presentase keberhasilan yang cukup 

tinggi, sekitar 55-87%. Perlu dilakukan pemantauan pascaoperasi secara berkala 

pada pasien untuk mengevaluasi tekanan intraokular dan juga perkembangan 

visual pasien.1,2 

 

 

IV. Simpulan 

     Fakomatosis pigmentovaskularis disertai sindrom kasabach merritt merupakan 

kelinan multisistem yang langka. Glaukoma merupakan manifestasi klinis okular 

yang sering terjadi pada kasus ini. Penegakkan diagnosa serta tatalaksana terbaik 

pada pasien dapat tercapai dengan kolaborasi multidisiplin ilmu. Diperlukan 

pemantauan berkala pada pasien untuk melihat keberhasilan dari tindakan serta 

mencegah terjadinya mortalitas yang disebabkan oleh sindrom kasabach merritt.
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