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MANAJEMEN PEMBEDAHAN PADA GLAUKOMA UVEITIS 
 
 
ABSTRACT 
Background : Uveitic glaucoma is a term of disease with different etiologies, mechanisms 
and prognoses. The prevalence of glaucoma in inflammatory disease of the eye ranges from 
10% to 20% in non-population-based studies. The use of medication may be unpredictable, 
and when there is poorly controlled IOP on medical treatment, surgery should be 
considered. Surgical Management of uveitic glaucoma is challenging and should be aimed 
at controlling both the underlying inflammatory process and secondary glaucoma.  
Purpose : To report a case of surgical management  in patient with uveitis glaucoma. 
Case Report : 67 years old patient was diagnosed with uveitis glaucoma  with manifest of 
sinechia posterior and close angle closure at the both eyes. Patient had a trabeculectomy 
6 months before the first visit and will continue the second surgery, lens extraction and 
sinechiolysis. Patients present with vision of 0,1 ph 0,3 in the right eye, and Closed Face 
Finger Counting (CFFC) in the left Eye. The intraocular pressure is 10 mmhg in both eyes 
with posterior examination showed cup disc ratio of 0,9 in the right eye and 1.0 in the left 
eye with a pale impression. The results of humprey examination showed advanced 
glaucoma with GHT score outside the normal limit.   
Conclusion : Uveitic glaucoma is a common complication in uveitic patient. The choice of 
surgical treatment is needed to achieve the IOP target.  In the management of surgical 
procedure, the use of steroids, technique and the correct timing are crucial for the success 
of surgery. 
Keyword : Uveitis, Uveitic glaucoma, Surgical management 
 
 
I. Pendahuluan 

    Uveitis merupakan penyebab kebutaan kelima di dunia. Dari 35% penderita 

uveitis diperkirakan akan mengalami kebutaan atau gangguan penglihatan berat 

pada salah satu matanya.  Penyakit ini dapat terjadi pada semua rentang usia dan 

meningkat di usia produktif pada usia 20 – 50 tahun. Angka kejadian uveitis 

mencapai 14-17 kasus per 100.000 penduduk dan diperkirakan meningkat dalam 5 

tahun kedepan. Komplikasi penyakit ini dapat berupa edema makula cystoid, 

katarak komplikata, kelainan makula, optik neuropati ataupun penyakit glaukoma. 

Dalam beberapa kasus, komplikasi sering dijumpai secara bersamaaan serta 

menjadi penyulit dalam penanganan uveitis.1,2  

     Glaukoma uveitik merupakan salah satu komplikasi dari penyakit uveitis yang 

dapat muncul baik  akibat adanya perubahan dinamika cairan akuos oleh sel sel 

peradangan  intraokular  ataupun penggunaan kortikosteroid dalam jangka waktu 

yang panjang. Angka kejadian glaukoma uveitik adalah 10-26% dari seluruh total 

kasus uveitis yang dijumpai. Bahkan mencapai 46% pada kasus yang bersifat 
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kronis. Glaukoma uveitik memiliki karakteristik yang lebih agresif dalam 

meningkatkan tekanan bola mata dan secara intensif memberikan kerusakann yang 

lebih luas dibandingkan jenis glaukoma lainnya. Penanganan glaukoma uveitis 

harus dilakukan lebih awal baik dalam mendiagnosa ataupun memulai terapi. 

Prinsip dasar dalam menangani uveitis dan glaukoma harus dilakukan secara 

bersamaan dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam setiap 

pemilihan terapi.1,3  

     Manajemen pembedahan merupakan salah satu pilihan untuk mencapai target 

penurunan tekanan intraokular (TIO) pada glaucoma uveitis. Pemilihan waktu 

pembedahan, teknik pembedahan , serta penggunaan medikamentosa, menjadi 

faktor yang mempengaruhi  keberhasilann dan keefektifan terapi pembedahan. 

Laporan kasus ini memaparkan management pembedahan pada glaucoma uveitis 

yang dilakukan di Pusat Mata Nasional (PMN) Rumah Sakit Mata Cicendo.2,3 

      

II. Laporan Kasus 

     Seorang wanita T.S. berusia 67 tahun datang ke poliklinik Glaukoma pusat mata 

nasional Rumah Sakit Mata Cicendo  pada tanggal 2 September 2019. Pasien 

mengeluhkan kedua mata dirasakan buram sudah sejak 6 bulan terakhir, dengan 

buram yang lebih dominan pada mata sebelah kiri. Pasien sebelumnya telah 

didiagnosa dengan glaukoma pada kedua mata dan telah menjalani operasi 

trabekulektomi pada tanggal 5 februari 2019 untuk mata kanan, dan 21 april 2019 

untuk mata kiri. Pandangan buram pasien seperti berasap dengan riwayat lapangan 

pandang yang menyempit seperti lubang kunci dijumpai. Pasien tidak memiliki 

riwayat penyakit Diabetes, Hipertensi, asma ataupun alergi. Saat ini pasien masih 

menggunakan obat tetes Timolol Maleate 0,5% untuk mengontrol tekanan bola 

mata. 

     Tajam penglihatan pasien untuk mata sebelah kanan (OD) adalah 0,1 dengan 

pinhole (PH) 0,32 dan Close Face Counting fingger ( CFFC ) pada mata sebelah 

kiri (OS). Mata sebelah kanan masih dapat dikoreksi dengan ukuran Spheris  

+3.25D menjadi 0,7, namun yang kiri sudah tidak dapat dikoreksi. Pengukuran TIO 

dilakukan dengan menggunakan aplanasi tonometer dan mendapatkan nilai  10 
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mmhg pada kedua mata. Posisi dan gerak bola mata dalam batas normal. 

Pemeriksaan segmen anterior dengan lampu celah biomikroskopi pada OD 

ditemukan bleb pada konjungtiva dan iridektomi perifer pada iris. Bilik mata depan 

dinilai dalam van herrick grade III tanpa dijumpai flare dan sel . Pupil terlihat 

iregular dengan sinekia 360 derajat dan kesan terdapat blok pupil. Pemeriksaan 

sudut bilik mata depan dengan gonioskopi terdapat penampakan anterior anyaman 

trabekula di semua kuadran meskipun sudah dilakukan indentasi. Segmen anterior 

mata sebalah kiri dijumpai  bleb pada konjuntiva dan iridektomi perifer pada iris. 

Bilik mata depan dalam van herrick grade III tanpa dijumpai flare dan sel. Pupil 

ditemukan seklusio 360 derajat dengan kesan blok pupil. Pada pemeriksaan sudut 

bilik mata dengan gonioskopi dijumpai penampakan schwalbe line pada setiap 

kuadran dan tidak bergeser setelah dilakukan indentasi.  

 

 

 

 

 

 
  
 
Gambar 2.1. Foto klinis pasien. (A). Gambar klinis preoperasi dengan seklusio pupil. 

(B). Gonioskopi dengan penampakan anterior trabekula. (C). Gambar 
klinis paska tindakan pembedahan 

                       Sumber : RS Mata Cicendo 
 

Pemeriksaan segmen posterior kedua mata dilakukan dengan lensa polus posterior 

90D dengan detail papil saraf optik ditemukan bulat, pucat , batas tegas pada kedua 

mata, dengan cup disc ratio ( c/d ratio ) yang meluas 0,9 OD dan 1.0 OS. Detail 

retina perifer tidak dapat dinilai, oleh karena itu ultrasonografi  (USG) kemudian 

dilakukan dan didapat kesan retina intak pada kedua mata dengan kekeruhan vitreus 

ringan yang dicurigai sel sel peradangan. Untuk menilai kerusakan lapangan 

pandang pada pasien ini,selanjutnya dilakukan pemeriksaan Humphrey dengan tipe 

Central 30-2 Threshold Test , dengan ukuran Goldman III stimulus dan strategi 

SITA test. Pada lembar cetak pemeriksaan didapatkan hasil pemeriksaan ODS 
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dijumpai Glaucoma Hemifield Test (GHT) berada diatas batas nomal , dengan 

Mean deviation (MD) pada OD dijumpai -24,45 dB  P< 0,5%  , dan -21,35 dB 

P<0,5% pada OS.  

     Pasien didiagnosa dengan glaukoma uveitik disertai katarak komplikata pada 

kedua mata. Pasien selanjutnya diberikan timolol maleate 0,5% 2 x gtt I ODS dan 

direncanakan untuk dilakukan tindakan ekstraksi lensa dengan sinekiolis dan 

implantasi lensa intraokular. Sebelum dilakukan tindakan pembedahan beberapa 

pemeriksaan penunjang dilakukan seperti pemeriksaan laboratorium, foto x-rays, 

biometri dan spekular biomikroskopi yang bertujuan untuk mencari penyebab 

uveitis bilateral pada kedua mata dan pemilihan kekuatan lensa intraokualar (LIO) 

yang akan digunakan. Pasien juga dikonsulkan ke unit Infeksi dan Imunologi RS 

mata cicendo untuk mendapatkan terapi prednisolon acetate 6 x gtt 1 OS dan 

cyclopentolate 3 x gtt 1 OS sebagai profilaksis 2 minggu sebelum dilakukan 

tindakan operasi. Tindakan Fakoemulsifikasi dan sinokiolisis OS dilakukan di 

kamar bedah rumah sakit mata cicendo pada tanggal 24 September 2019.  

     Operator memulai tindakan dengan melakukan insisi pada main port dengan 

menggunakan keratom sepanjang 3 mm. Selanjutnya operator mewarnai kapsul 

anterior lensa dengan pewarnaan tryphan blue dan sinekiolisis dimulai dengan 

melakukan pengisisan bilik mata depan menggunakan OVD. OVD disebarkan 

terutama pada area sudut bilik mata sehingga membebaskan sudut bilik mata yang 

sebelumnya tertutup oleh blok pupil. Dengan mengggunakan spatula sinekiolisis 

perlengketan sinekia posterior di tarik kearah limbus secara perlahan sehingga 

terbebas dari perlengkatan pada kapsul lensa. Untuk melebarkan pupil operator 

menggunakan retraktor iris. Retraktor iris dimasukan dengan bantuan forsep 

melalui side port yang sebelumya telah diinsisi pada keempat quadrant. 

Fakoemulsifikasi kemudian dilakukan dan pemasangan lensa intraokular yang 

diletakan dalam kantung lensa. Tahapan penanganan blok pupil dengan sinekiolis 

dapat dilihat pada gambar. Pasien selanjutnya diberikan terapi antibotik 

ciprofloxacin 2 x 500mg, prednisolon acetate 0,5% 6x gtt 1 OS, Levofloxacin 6 x 

gtt 1 OS, dan timolol maleate 0,5% 2 xgtt1 ODS 
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Gambar 2.2. Tahapan prosedur fakoemulsifikasi dengan Sinekiolisis. (A). Operator 

membuat insisi mainport sekitar 3 mm dengan keratom. (B). 
Pembebasan sudut bilik mata depan. (C). Melakukan sinekiolisis 
dengan spatula sinekiolisiS. (D). Penggunaan retraktor iris pada 4 
kuadran. (E). Fakoemulsifikasi lensa. (F) Implantasi lensa intraokular. 

 Sumber : Unit Kamar Bedah RS Mata Cicendo 
 

   Pemeriksaan paska operasi 1 hari dijumpai tajam penglihatan OD 0,1 dengan ph 

0,32, dan OS masih CFFC. TIO dijumpai meningkat pada kedua mata yang mana 

OD 17 dan OS menjadi 18 mmhg. Pemeriksaan segmen anterior OS dijumpai 

injeksi siliar pada konjungtiva  dengan bleb masih terbentuk, kornea sedikit edema, 

dan terdapat peningkatan peradangan pada bilik mata depan dengan flare dan sel 

+3 dan van herrick grade III . Pupil kesan bulat dan sinekia terlihat bebas. Pada 

lensa dijumpai LIO dengan posisi sentral  di dalam kantung lensa. Untuk OD 

pemeriksaan segmen anterior tidak mengalami perubahan dibandingkan sebelum 

dilakukan tindakan pembedahan. Pasien kemudian dianjurkan untuk kontrol 

kembali 1 minggu setelahnya. 

   Pemeriksaan hari ke 7 paska operasi dilakukan pada tanggal 2 september 2019. 

Pada kunjungan saat ini, pasien merasakan penglihatan sedikit membaik dengan 

tajam penglihatan OD 0,1 ph 0,32 dan OS 1/60. TIO OD 11 mmhg dan OS 

meningkat menjadi 24 mmhg dengan terapi timolol maleate 0,5% tetap digunakan. 

Pemeriksaan segmen anterior OD ditemukan bleb pada konjungtiva dan iridektomi 
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perifer pada iris. Pupil terlihat iregular dengan sinekia 360 derajat dan kesan 

terdapat blok pupil. Segmen anterior OS ditemukan pada konjungtiva injeksi siliar 

masih dijumpai dengan bleb. Kornea jernih dan kedalaman bilik mata depan  von 

herick grade III dengan flare dan sel +3. Pupil terlihat bulat tanpa disertai sinekia 

dengan LIO terpasang di sentral. Pemeriksaan segmen posterior kedua mata 

didapatkan  papil saraf optik berbentuk bulat, pucat , batas tegas pada kedua mata, 

dengan cup disc ratio ( c/d ratio ) 0,9 pada  OD dan 1.0 pada OS.  Pasien 

mendapatkan terapi timolol maleate 2 x gtt I ODS, Prednisolon asetat 6 x gtt I OS, 

artificial tear 6 x gtt I ODS, dan dianjurkan kontrol pada 3 minggu selanjutnya. 

Prognosis pasien ini adalah quo ad vitam ad bonam, quo ad functionam ad malam, 

quo ad sanationam dubia. 
 

Grafik 2.1. Monitoring TIO preoperasi dan paska operasi 
               Sumber : RS Mata Cicendo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

III. Pembahasan 

     Glaukoma uveitik merupakan suatu kondisi penyakit yang disebabkan oleh 

berbagai etiologi dan patofisiologi yang sangat kompleks. Kondisi ini menimbulkan 

kerusakan saraf optik glaucomatous yang disertai gangguan pada lapangan 

pandang. Dalam menangani glaukoma uveitik hal pertama yang harus dilakukan 

adalah mengidentifikasi penyebab terjadinya uveitis dan membedakannya dengan 

kondisi peradangan intraokular lainnya, seperti endoftalmitis, benda asing pada 

intraokular, dan tumor. Secara umum uveitis dibedakan atas akut apabila timbul 

kurang dari 3 bulan dan kronik apabila lebih dari 3 bulan. Uveitis secara anatomi 
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juga terbagi atas uveitis anterior, intermediat (pars planitis), posterior, atau 

panuveitis. Glaukoma sering muncul pada uveitis anterior dengan karakter 

peningkatan TIO yang tinggi dan lebih banyak menyerang usia muda. Dalam 

mengidentifikasi etiologi, skrining perlu dilakukan secara menyeluruh terutama 

apabila dijumpai uveitis yang bilateral, kronis , berulang, ataupun berbentuk 

granulomatous. 1,3,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1. Skema diagnosa glaukoma uveitik 

  Sumber : Negrete dkk1   
 

 

Pada laporan kasus ini, pasien telah menjalani operasi trabekulektomi pada kedua 

mata, dan pada gonioskopi dijumpai sudut tertutup tanpa disertai adanya sinekia 

perifer anterior.  . Berdasarkan gambar skematik yang dipublikasan oleh Negrete 

dkk penyebab glaucoma uveitis yang paling sesuai pada kondisi ini adalah 

dikarenakan infeksi sarkoidosis, toxoplasmosis, ataupun penyakit Behcet. Skrining 

pada pasien ini telah dilakukan namun hasil pemeriksaan belum dapat 

dikeluarkan.1,5  

    Banyak faktor yang dapat meningkatkan TIO pada glaukoma uveitik. Sel sel 

peradangan dan fibrin menghambat aliran keluar cairan akuos dan juga 

menyebabkan pembengkakan pada anyaman trabekula sehingga resistensi menjadi 
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semakin meningkat. Penggunaan kortikosteroid dalam terapi uveitis juga merusak 

sel fagosit dari endotel trabekula, sehingga debris terakumulasi pada anyaman 

trabecula dan  meningkatkan TIO. Peningkatan TIO yang terjadi secara akut paska 

pemberian steroid biasanya tidak murni disebabkan oleh steroid itu sendiri, 

melainkan suatu bentuk respon penyembuhan dari badan siliar yang kemudian 

mengsekresikan cairan akuos lebih banyak dengan resistensi trabekula yang masih 

tinggi. Peningkatan ini dapat terjadi setelah pemberian steroid dalam waktu 1 

minggu, dan baru dapat kembali normal apabila steroid diberhentikan setelah 4 

minggu.5,6,7 

     Target IOP yang ingin dicapai dan komplikasi yang timbul akibat uveitis 

mempengaruhi keputusan untuk melakukan tindakan pembedahan. Dalam 

menentukan target penurunan TIO terdapat beberapa hal perlu diperhatikan. 

Pertama, medikamentosa tetap menajadi pilihan utama. Non-selektif beta blocker 

dan carbonic anhydrase inhibitor (CAI) merupakan regimen utama dalam 

menurunkan TIO pada glaukoma uveitik. Heinz dkk menyebutkan penggunaan 

agen hipotensi dapat mengontrol TIO pada 26% pasien uveitis dan 62% pasien tetap 

memerlukan kombinasi golongan CAI secara sistemik. Penggunaan prostaglandin 

analog tidak direkomendasikan dalam menurun TIO pada glaucoma uveitik 

dikarenakan dapat meningkatkan reaksi peradangan. Meskipun masih perdebatan, 

penggunaan golongan ini hanya boleh digunakan pada kondisi uveitis yang sudah 

tenang  dan IOP yang sudah tidak terkontrol. Kedua, pemilihan tindakan bedah 

harus menyesuaikan terhadap kerusakan saraf optik glaucomatous. Saraf optik 

glaucomatous pada glaukoma uveitis lebih progresif dibandingkan jenis glaukoma 

lainnya. Peradangan intraokular yang aktif akan meningkatkan ketebalan serabut 

saraf retina yang kemudian diikuti penipisan akibat tekanan intraokular sehingga 

cupping lebih cepat terbentuk. Moore dkk memaparkann bahwa penebalan serabut 

saraf retina pada uveitis disebabkan oleh adanya kerusakan sawar darah retina, 

peningkatan permeabilitas vaskular, serta sitokin dan prostaglandin peradangan. 

Penurunan TIO sebesar 30% adalah target awal dalam glaukoma uveitik, namun 

sering sekali penggunaan medikamentosa menjadi tidak efektf disebabkan oleh sel 

sel peradangan intraokular. Oleh karena itu, kombinasi terapi dan tindakan bedah 
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harus dilakukan lebih awal. Dalam sebuah studi dikatakan lebih dari 35% pasien 

dewasa dengan glaukoma uveitik, dan 60% anak akan menjalani tindakan 

pembedahan untuk mencapai target TIO. 1,8,9  

     Trabekulektomi memiliki angka keberhasilan yang baik dalam menangani 

glaukoma uveitik. Tindakan trabekulektomi yang disertai pemberian terapi adjuvan 

mitomicyn C (MMC) dan 5 Fluorouracil (5-FU)  dapat meningkatkan angka 

keberhasilan hingga 50-85% dan bertahan dalam jangka waktu 5 tahun. Kontrol 

peradangan harus dilakukan baik sebelum operasi , durante operasi ataupun setelah 

operasi. Topical Prednisone acetate adalah pilihan utama sebagai kortikosteroid 

profilaksis yang digunakan 2 minggu sebelum tindakan operasi pada uveitis. Untuk 

steroid sistemik, penggunaan prednisoslon oral 0,5-1 mg/kgBB hanya digunakan 

pada kasus uveitis yang lebih dalam seperti, uveitis posterior, intermediet dan 

panuveitis. Intraoperasi, penggunaan antifibrotik mengurangi kegagalan pada 

trabekulektomi. Operator dapat menggunakan 40 mg metilprednisolon atau 4 mg 

triamsinolon yang diinjeksikan melalui infraorbital ataupun intravitreal. Kontrol 

peradanagnan teteap harus dilakukan setelah operasi selesai. Hipotoni dan 

kegagalan terbentuknya bleb adalah komplikasi yang sering muncul paska 

trabekulektomi. Perlu diperhatikan bahwa terdapat beberapa factor yang dapat 

meningkatkan resiko terjadinya kegagalan pada tindakan bedah antara lain, jenis 

kelamin laki laki, usia yang lebih muda dari 45 tahun, uveitis non granulomatous, 

dan reaksi inflamasi yang panjang dan menetap. 6,10,11 

     Teknik pembedahan pada glaucoma uveitik juga mempertimbangkan katarak 

komplikata yang dapat  terjadi pada 48% pasien uveitis.  Tindakan 

fakotrabekulektomi  atau satu tahap pembedahan tidak direkomendasikan oleh 

karena dapat meningktakan reaksi peradangan yang lebih hebat dan mengurang 

keefektifan dari bedah filtrasi itu sendiri. Trabekulektomi harus dilakukan secara 

isolasi atau prosedur tersendiri untuk mengontrol keberhasillannya maupun 

komplikasi yang muncul. Gracia dkk merekomendasikan pada kasus glaucoma 

uveitik dengan katarak komplikata, tindakan fakoemulsifikasi atau ekstraksi lensa 

dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan bedah filtrasi. Pada laporan 

kasus ini, prosedur fakoemulsifikasi  dan sinekiolisis dilakukan 6 bulan setelah 
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trabekulektomi. Hal ini mungkin yang  menjadi penyebab peradangan tetap konstan 

meski setelah 7 hari penggunaan steroid topial.5,11 

     Sinekiolisis membebaskan perlengkatan sehingga cairan akuos dapat mengalir 

dengan bebas dari bilik mata belakang ke bilik mata depan. Secara umum 

tertutupnya sudut bilik mata pada glaucoma uveitik disebabkan oleh adanya sinekia 

dan iris bombe yang mendorong iris ke anterior sehingga sudut anyamann trabekula 

menutup. Seklusio pupil juga menyebabkan terjadinya peningkatan TIO secara akut 

sehingga tindakan pembedahan harus dilakukan sesegera mungkin. Iridektomi 

dengan Laser Argon maupun lasar Nd: YAG adlah pilihan utama pada peningkatan 

TIO akut akibat sudut etrtutup , namun pada uveitik glaucoma tindakan laser akan 

meningktakan reaksi peradangan dan penggunannya tidak efektif dan dapat 

dilakukan lebh dari 1 kali dikarenakan tertutup kembali akibat peradangan. Oleh 

karena iridektomi yang dilakukan bersamaan dengan trabekulektomi tetap menjadi 

tindakan yang paling efektif.2,6 

     Manajemen pembedahan pada glaucoma uveitis tidak hanya dilakukan dengan 

trabekulektomi atau ektrasi lensa saja. Untuk penirin dan pencapaian target TIO 

penggunaan teknik lain dikatan mulai berkembang dan menjadi pilihan oleh 

beberapa operator. Sebagai contoh penggunaan Glaucoma Drainage Devices 

(GDD) saat ini menjadi pilihan utama dalam menangani glaukoma uveitik pada 

kasus Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA ), selain itu, beberapa teknik lain juga telah 

berkembang seperti penggunaan Ex-PRESS Mini Glaucoma shunt, Nonperforating 

Deep Sclerotomy (NPDS), istent, penggunaan trabectome dan laser 

siklokoagulatif.11,12  

 

IV. Simpulan 

     Tindakan pembedahan pada glaukoma uveitik menjadi pilihan yang segera 

dipertimbangkan pada penanganan glaukoma uveitik. Management pembedahan 

perlu memperhatikan beberapa hal termasuk penggunaan steroid, teknik operasi, 

dan waktu untuk dilakukan tindakan pembedahan. Untuk mencapai angka 

keberhasilan yang baik, maka kontrol terhadap reaksi peradangan menjadi hal yang 

utama baik sebelum operasi, saat operasi , maupun setelah operasi. 
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