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Glaucoma Drainage Device Implant on Silicone Oil Filled Eye 

 

Abstract: Secondary glaucoma commonly follows pars plana vitrectomy in 

patients with silicone oil as tamponade. Silicone oil evacuation is one mechanism 

to lower intraocular pressure. Other choice of treatment to lower intraocular 

pressure is trabeculectomy. 

Purpose: to explain the implantation of glaucoma drainage device as the 

treatment in secondary glaucoma due to silicone oil. 

Case Report: a 31 year old female was referred to Glaucoma Unit of National 

Eye Center Cicendo Eye Hospital following a very high intraocular pressure. The 

patient has undergone three vitreoretinal surgery. The first and third vitreoretinal 

surgery was insertion of silicone oil as treatment of detached retina. The second 

surgery was a silicone oil evacuation surgery. 

Conclusion: Implantation of glaucoma drainage device may be a choice of 

treatment in patients with secondary glaucoma following insertion of silicone oil. 

Keywords: secondary glaucoma, silicone oil, glaucoma drainage device, 

management. 

 

I. Pendahuluan 

Glaukoma sekunder adalah peningkatan tekanan intraokular yang umumnya 

disebabkan oleh trauma, neovaskularisasi, dan sumbatan pada anyaman trabekula 

oleh minyak silikon yang digunakan sebagai tampon retina pada kasus ablasio 

retina. Salah satu tatalaksana yang menjadi pilihan untuk menurunkan tekanan 

intraokular (TIO) adalah dengan evakuasi minyak silikon atau evakuasi minyak 

silikon diikuti dengan pemasangan implan glaucoma drainage device (GDD). 

Pemasangan implan GDD dilakukan sebagai tatalaksana glaukoma neovaskular, 

glaukoma traumatik, glaukoma dengan kegagalan trabekulektomi, glaukoma 

setelah penetrating keratoplasty, atau setelah bedah vitreoretina. Laporan kasus 

ini akan membahas penggunaan implan GDD sebagai tatalaksana glaukoma 

sekunder pada mata dengan minyak silikon. 

 

II. Laporan Kasus 

Seorang wanita, Ny. CM, berusia 31 tahun dirujuk ke poli Glaukoma Pusat 

Mata Nasional (PMN) Rumah Sakit Mata Cicendo oleh unit Vitreoretina PMN RS 

Mata Cicendo pada tanggal 14 November 2018 dengan keluhan mata kiri terasa 

pegal. Keluhan tidak disertai dengan rasa nyeri bola mata kiri, pusing, mual, atau 
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muntah. Pasien pertama kali berobat ke PMN RS Mata Cicendo pada tanggal 21 

Juni 2016 dengan keluhan mata kiri buram selama ± 1 tahun. Tajam penglihatan 

dasar mata kanan didapatkan 1/60 dan mata kiri didapatkan 1/300. Pengukuran 

tekanan bola mata dilakukan menggunakan tonometri nonkontak dan didapatkan 

TIO mata kanan 14 mmHg dan mata kiri 12 mmHg. Setelah dilakukan 

pemeriksaan menyeluruh, pasien didiagnosis dengan ablasio retina regmatogen 

dan direncanakan untuk dilakukan tindakan scleral buckle + vitrektomi pars plana 

+ endodrainase + endolaser + insersi minyak silikon mata kiri. Pada tanggal 27 

Juni 2016 dilakukan tindakan vitrektomi pars plana + endodrainase + endolaser 

dan pemberian densiron pada mata kiri yang diikuti dengan operasi evakuasi 

minyak silikon mata kiri pada tanggal 14 November 2016. Pada tanggal 3 Maret 

2017, terjadi redetached retina mata kiri dan dilakukan tindakan vitrektomi pars 

plana + endodrainase + endolaser + pemasangan minyak silikon mata kiri pada 

tanggal 15 Maret 2017. Evakuasi minyak silikon dan pemberian gas sebagai 

tampon retina mata kiri dilakukan tanggal 13 September 2018. Terjadi redetached 

retina mata kiri untuk kedua kali pada tanggal 2 Oktober 2018 dan dilakukan 

tindakan fakoemulsifikasi + vitrektomi pars plana + endodrainase + endolaser + 

pemberian densiron mata kiri pada tanggal 4 Oktober 2018. 

 

 
Gambar 2.1 pemeriksaan optical coherence tomography (OCT) papil mata kanan dan 

kiri pada pasien Ny. CM yang dilakukan pada 14 November 2018 
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Pasien dikonsulkan ke unit Glaukoma pada tanggal 14 November 2018 dengan 

tajam penglihatan dasar mata kanan 0.4 dan mata kiri 1/60. Tekanan intraokular 

kedua mata diukur menggunakan tonometer aplanasi dan didapatkan TIO mata 

kanan 16 dan mata kiri 20. Pemeriksaan gonioskopi menunjukkan kedua mata 

memiliki sudut terbuka, tidak ditemukan minyak silikon. Pemeriksaan segmen 

posterior mata kanan dalam batas normal, pemeriksaan segmen posterior 

menggunakan lensa polus posterior didapatkan cup to disc ratio (CDR) 0.4-0.5 

disertai cupping. 

 

 
Gambar 2.2 Pemeriksaan Humphrey Visual Field dilakukan pada 13 Desember 2018 

 

Pada pemeriksaan segmen anterior mata kiri ditemukan ghost cells pada 

camera oculi anterior (COA) dan afakia. Pemeriksaan segmen posterior 

menunjukkan CDR 0.5-0.6 disertai cupping. Pasien didiagnosis dengan 

Normotension Glaucoma ODS dengan diagnosis banding Glaukoma Sekunder OS 

+ Afakia OS. Pasien diberikan tatalaksana rawat jalan dengan timolol maleat 

0.5% 2 x 1 gtt OS, dan air mata buatan 4 x 1 gtt ODS, dan rutin kontrol ke unit 

Retina dan Glaukoma PMN RS Mata Cicendo. 

Pada tanggal 28 Agustus 2019, pasien kembali datang ke poli Glaukoma PMN 

RS Mata Cicendo dengan keluhan mata kiri sangat nyeri. Hasil pemeriksaan 

tekanan bola mata dengan tonometer aplanasi didapatkan bahwa TIO mata kanan 

13 mmHg dan mata kiri 43 mmHg walau telah diberikan terapi timolol maleat 

A 

B 
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0.5% 2 x 1 gtt OS, acetazolamida 3 x 250 mg per oral, Kalium 1 x 1 tablet per 

oral, dan latanoprost 1 x 1 gtt OS. Unit vitreoretina tidak menemukan tanda-tanda 

emulsifikasi minyak silikon sehingga disarankan untuk mempertahankan minyak 

silikon selama mungkin. Pasien pun disarankan untuk melanjutkan terapi 

sebelumnya dengan terapi tambahan gliserol 2 x 50 cc dan direncanakan untuk 

dilakukan pemasangan implan GDD. 

 

 

 
Gambar 2.3 Gambaran segmen anterior Ny. CM, 14 September 2019 

 

Operasi pemasangan implan GDD dilakukan pada tanggal 13 September 2019. 

Pemeriksaan pada tanggal 13 September 2019 didapatkan tajam penglihatan mata 

kanan 0.5 dan mata kiri closed face finger counting (CFFC) dengan koreksi 

terbaik. Pengukuran TIO dengan tonometer aplanasi didapatkan mata kanan 8 

mmHg dan mata kiri 28 mmHg. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan dalam 

batas normal, pemeriksaan mata kiri ditemukan iridektomi dan afakia. Durante op 

ditemukan mata kiri terisi dengan minyak silikon dan dilakukan pemasangan 

implan GDD pada area superolateral konjungtiva bulbi mata kiri. Selang implan 

GDD ditutup dengan perikardium dan dilakukan fiksasi dengan penjahitan 

perikardium ke sklera menggunakan etilon berukuran 10.0 dan selang implan 

GDD terlihat di COA mata kiri. 

Pemeriksaan dilakukan pada post operative day (POD) 1 dengan tonometer 

aplanasi menunjukkan TIO mata kanan 14 mmHg dan mata kiri 52 mmHg. 
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Pemeriksaan segmen anterior mata kanan dalam batas normal dan mata kiri 

terdapat blefarospasme, pendarahan subkonjungtiva, implan GDD terpasang 

dengan baik, udara dan selang implan GDD pada COA, iridektomi dan afakia. 

Pasien mengeluh nyeri kepala disertai mual dan muntah, kemudian diberikan 

terapi dengan timolol maleat 0.5% 2 x 1 gtt OS, asetazolamida 3 x 250 mg per 

oral, kalium aspartat 1 x 1 tablet per oral, prednisolon asetat 1%  x 1 gtt OS, 

levofloksasin  x 1 gtt OS, air mata buatan 1 x 1 gtt OS, salep mata steroid 3 x 1 

OS, ciprofloxacin 2 x 500 mg per oral, dan paracetamol 3 x 500 mg per oral, dan 

gliserol 2 x 50 cc per oral. 

 

 
Gambar 2.4 Gambaran segmen anterior Ny. CM pada tanggal 17 September 2019 

 

Pasien dirawat selama 5 hari dikarenakan keluhan tidak berkurang dan TIO OS 

yang terus menerus >40 mmHg. Pasien diperbolehkan untuk rawat jalan pada 

tanggal 17 September 2019 dengan tajam penglihatan mata kanan 0.5 dan 1/300 

dengan koreksi terbaik. Tekanan intraokular diukur dengan tonometer aplanasi 

dan didapatkan TIO mata kanan 13 mmHg dan mata kiri 12 mmHg. Pemeriksaan 

segmen anterior mata kanan dalam batas normal, mata kiri ditemukan pendarahan 

subkonjungtiva, implan GDD terpasang baik, selang implan GDD dan udara pada 

COA, iridektomi, dan afakia. Pasien diberikan terapi pulang berupa timolol 

maleat 0.5% 2 x 1 gtt OS, asetazolamida 3 x 250 mg per oral, kalium aspartat 1 x 

B 
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1 tablet per oral, prednisolon asetat 1%  6 x 1 gtt OS, levofloksasin 6 x 1 gtt OS, 

air mata buatan 6 x 1 gtt OS, salep mata steroid 3 x 1 OS, paracetamol 3 x 500 mg 

per oral, ciprofloxacin 2 x 500 mg per oral dan disarankan untuk datang pada 

kunjungan kontrol 1 minggu kemudian. 

 

III. Diskusi 

Humor akuos diproduksi oleh epitel siliar nonpigmen pada badan siliar yang 

akan mengalir ke kamera okuli anterior (KOA), selanjutnya humor akuos akan 

keluar dari bola mata, sebagian besar melalui anyaman trabekular yang bersifat 

pressure-dependent. Sisanya keluar dari bola mata melalui jalur uveosklera yang 

bersifat nonpressure-dependent. Peningkatan volume humor akuos dapat terjadi 

bila terdapat produksi humor akuos yang berlebih atau terdapat hambatan outflow 

pada anyaman trabekula. Peningkatan volume yang tidak diikuti ekspansi rongga 

selanjutnya akan meningkatan tekanan, dalam hal ini adalah tekanan intraokular 

(TIO). TIO rata-rata yang ditemukan pada orang normal adalah 10-21 mmHg, 

tetapi hal ini juga dapat dipengaruhi oleh variasi diurnal.
1-3

 Pada pasien ini 

ditemukan TIO >21 mmHg pada mata kiri. 

Glaukoma sekunder pada pasien dengan riwayat ablasio retina regmatogen 

dapat timbul karena berbagai mekanisme seperti keadaan glaukoma primer sudut 

terbuka yang telah ada sebelumnya tetapi tidak diketahui, peningkatan TIO 

terinduksi steroid, prosedur scleral buckle, injeksi gas intravitreus, dan vitrektomi 

pars plana (VPP) dengan tampon minyak silikon. Penyebab utama glaukoma 

sekunder pada pasien dengan ablasio retina regmatogen harus diperkirakan 

dengan jelas agar tindakan yang dilakukan tepat. Pada kasus glaukoma sekunder 

setelah VPP dengan tampon minyak silikon dapat terjadi sumbatan pada anyaman 

trabekula oleh minyak silikon. Hal tersebut dapat ditemukan dari pemeriksaan 

gonioskopi.
3,4

 Pada pasien ini didapatkan gambaran minyak silikon pada kamera 

okuli anterior mata kiri, yang telah dilakukan VPP dengan tampon minyak silikon. 

Pemasangan implan GDD umumnya menjadi pilihan pada kasus-kasus 

kegagalan trabekulektomi setelah pemberian antifibrotik, uveitis, glaukoma 

neovaskular, konjungtiva sempit, afakia, penggunaan lensa kontak. Kontraindikasi 
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implan GDD umumnya berhubungan dengan kontak antara selang GDD dengan 

endotel kornea, sehingga pada pasien-pasien dengan disfungsi atau fungsi endotel 

yang terbatas tidak dapat dilakukan pemasangan implan GDD. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam mempertimbangkan pemasangan implan GDD selain endotel 

kornea adalah gerak bola mata, kelopak mata, konjungtiva, sklera, peripheral 

anterior synechiae (PAS), dan vitreus.
3,5 

Pilihan tatalaksana glaukoma sekunder setelah VPP dengan pemasangan 

tampon minyak silikon antara lain adalah dengan medikamentosa. Pilihan terapi 

medikamentosa yang dapat diberikan untuk menurunkan produksi humor akuos 

adalah dengan timolol maleat dan asetazolamida, dan untuk meningkatkan 

outflow humor akuos adalah dengan latanopros. Tindakan bedah dapat 

dipertimbangkan apabila respon pasien terhadap medikamentosa tidak sesuai 

dengan target. Pilihan tindakan bedah yang dapat dipertimbangkan antara lain 

adalah evakuasi minyak silikon dan pemasangan implan glaucoma drainage 

device (GDD). Pemasangan implan GDD lebih dipilih dibandingkan operasi 

filtrasi lainnya karena riwayat VPP sebelumnya yang dapat mengubah struktur 

sklera.
6,7

 Pada pasien ini telah dilakukan VPP sebanyak lebih dari sekali, sehingga 

tindakan bedah sebagai tatalaksana glaukoma yang tepat adalah dengan 

pemasangan implan GDD. 

Pada pemasangan implan GDD sebagai tatalaksana glaukoma sekunder pada 

mata yang terisi minyak silikon, harus dipertimbangkan juga letak selang implan 

agar tidak tersumbat oleh minyak silikon. Berdasarkan hal tersebut, selang implan 

GDD disarankan dipasang pada area inferotemporal. Salah satu risiko 

pemasangan selang implan GDD pada bagian inferotemporal adalah jahitan 

selang yang mudah terlihat. Pada laporan kasus yang dibuat oleh Morales et al, 

walau selang implan GDD terpasang pada bagian inferotemporal, masih terdapat 

sumbatan pada selang oleh minyak silikon.
8-10

 Pada pasien ini, selang implan 

GDD terpasang pada bagian superotemporal serta tetap diberikan terapi timolol 

maleat dan asetazolamida. Pasien diminta untuk kontrol rutin berkala untuk 

memantau TIO. 
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IV. SIMPULAN 

Pemasangan minyak silikon sebagai tampon pada kasus ablasio retina dapat 

menyebabkan sumbatan-sumbatan pada anyaman trabekula. Hal tersebut 

menyebabkan hambatan outflow humor akuos sehingga terjadi peningkatan TIO. 

Salah satu pilihan tatalaksana glaukoma sekunder pada kasus-kasus pemasangan 

tampon dengan minyak silikon adalah evakuasi minyak silikon, tetapi bila tidak 

memungkinkan untuk dilakukan, dapat dipertimbangkan pemasangan implan 

GDD.  
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