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KARAKTERISTIK KLINIS DAN TATALAKSANA GLAUKOMA 

NEOVASKULAR PADA RETINOPATI DIABETIK 

DI PMN RS MATA CICENDO 
Nikho Melga Shalim, R. Maula Rifada 

Departemen Ilmu Kesehatan Mata 

Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran 

Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 

 

ABSTRACT 

Introduction: Neovascular glaucoma (NVG) is a secondary glaucoma characterized by the development of new 

blood vessels in the iris and / or angle. Neovascular glaucoma (NVG) is associated with ischemic disease such 

as diabetic retinopathy (DR). Increasing number of diabetics are likely to increase the numbers of patients with 

NVG. 

Purpose: To describe the clinical characteristics and management of NVG in DR patient at National Eye Center 

Cicendo Eye Hospital, Indonesia 

Methods: NVG caused by DR between January 2017 until December 2018 were retrospectively reviewed. The 

patient’s age, gender, complete ophthalmology examinations, treatment, classification of diabetic retinopathy 

and NVG were reviewed. 

Results: There were 97 patients (104 eyes) with NVG were included in this study. 59.7% were female with mean 
age was 52,6 years and 91,8% were unilateral. Mean initial intraocular pressure (IOP) was 52,5 mmHg at the 

first visit. Mean IOP before and after treatment were calculated. Most patients (72,1%) were NVG stage 3, with 

visual acuity < 1/60 – light perception (38,5%) as the most found. The most identifiable classification of diabetic 

retinopathy with NVG was proliferative diabetic retinopathy (84,62%). Trabeculectomy (18,3%), 

cyclodestructive (18,3%), device implant, (3.8%), and evisceration (0.9%) were done as an option for non-

medical intervention. 

Conclusion: Diabetic Retinopathy with NVG was frequent in females with type 2 DM. Most of the cases came in 

stage 3 NVG with mean IOP of 52,5 mmHg and poor visual acuity. Common classification of diabetic 

retinopathy that caused NVG were proliferative diabetic retinopathy. Trabeculectomy and cyclodestructive were 

the most done procedure. A decrease in mean IOP was found in all treatment groups, with the greatest decrease 

found in the GDD implantation group. 
Keywords: Glaucoma, Neovascular Glaucoma, Diabetic Retinopathy 

 

 

PENDAHULUAN 

    Glaukoma merupakan penyebab 

kebutaan nomor tiga di dunia setelah 

katarak dan kelainan refraksi. Terdapat 4,5 

juta kasus kebutaan atau sekitar 12% dari 

seluruh kebutaan yang diakibatkan oleh 

glaukoma. Berdasarkan Rapid Assesment 

of Avoidable Blindness (RAAB) 2016, 

glaukoma menjadi penyebab kebutaan 

ketiga terbanyak di Indonesia setelah 

katarak dan kelainan segmen posterior. 

Glaukoma neovaskular (GNV) merupakan 

glaukoma sekunder yang disertai 

perkembangan pembuluh darah baru pada 

iris dan/ atau sudut. Penderita GNV 

memiliki prognosis visual yang buruk 

dalam banyak kasus sehingga jika tidak 

terdeteksi dan tertangani dengan agresif 

dapat berpotensi menyebabkan kebutaan. 

GNV juga disebut sebagai glaukoma 

pendarahan dan glaukoma rubeosis. Weiss 

et al memperkenalkan terminologi GNV 

untuk pertama kalinya pada tahun 1963 

untuk mendeskripsikan sebuah kasus 
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glaukoma yang berhubungan dengan 

munculnya pembuluh darah di sekitar iris 

dan sudut. Pembuluh darah baru yang 

muncul menghalangi aliran cairan akuous 

dan  mengakibatkan peningkatan tekanan 

intraokular (TIO).1–3 

    Glaukoma neovaskular dihubungkan 

dengan kondisi akibat komplikasi iskemia 

pada retina. Retinopati diabetik, oklusi 

vena retina, dan penyakit oklusi karotis, 

termasuk sindrom iskemik okular 

merupakan etiologi GNV tersering. 

Kondisi lain yang dapat menyebabkan 

GNV diantaranya adalah oklusi arteri 

retina sentral, ablasio retina kronis, dan 

keganasan intraokular. Terjadinya hipoksia 

retina menghasilkan faktor angiogenik 

yang merangsang proliferasi pembuluh 

darah baru.1–3 

    Tatalaksana GNV dalam menurunkan 

TIO memiliki dua komponen utama, yaitu 

melalui medikamentosa dan intervensi 

non-medikamentosa. Pasien dengan GNV 

sering kali datang memeriksakan dirinya 

dalam presentasi GNV yang sudah lanjut. 

Hal ini membuat GNV sangat sulit untuk 

diterapi.3–5 

    Prognosis penglihatan akan bertambah 

buruk pada penderita diabetik retinopati 

dengan disertai adanya GNV. Diagnosis 

dan penanganan yang terlambat pada GNV 

berpotensi menyebabkan hilangnya 

penglihatan. Tujuan penelitian ini adalah 

memberikan gambaran karakteristik klinis 

serta tatalaksana penderita glaukoma 

neovaskular pada retinopati diabetik di 

PMN RS Mata Cicendo.4,6–8 

 

SUBJEK DAN METODE 

    Penelitian ini merupakan penelitian 

retrospektif deskriptif dengan melakukan 

pencatatan rekam medis semua penderita 

retinopati diabetik (RD) dengan GNV yang 

didiagnosis pada periode 1 Januari 2017 

hingga 31 Desember 2018 di PMN RS 

Mata Cicendo.  

    Kriteria inklusi penelitian ini berupa 

pasien dengan riwayat diabetik retinopati 

yang ditemukan neovaskularisasi pada iris 

atau sudut bilik mata depan disertai 

peningkatan tekanan intraokular (TIO) > 

21 mmHg, pasien baru dengan 

neovaskularisasi iris, serta memiliki data 

pemeriksaan oftalmologis meliputi nilai 

TIO, pemeriksaan segmen anterior dan 

segmen posterior dengan indirect/direct 

ophthalmoscopy atau B-scan 

ultrasonography (USG). Kriteria eksklusi 

adalah pasien dengan retinopati diabetik 

dengan GNV yang disebabkan etiologi lain 

seperti oklusi vena retina sentral. 

    Data yang diambil adalah usia, jenis 

kelamin, pemeriksaan oftalmologi berupa 

tajam penglihatan, TIO, lateralisasi, 

adanya neovaskularisasi pada iris dan pada 
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sudut bilik mata depan, stadium GNV, tipe 

DM, lama menderita DM, klasifikasi 

retinopati diabetik yang ditemukan, 

tatalaksana medikamentosa, serta 

tatalaksana tindakan non-medikamentosa. 

   Glaukoma neovaskular adalah pasien 

dengan neovaskularisasi pada iris maupun 

sudut bilik mata depan dengan atau tanpa 

adanya peningkatan TIO. Tekanan 

intraokular (TIO) awal adalah TIO yang 

diukur pada pemeriksaan awal di poli 

glaukoma. TIO sebelum tatalaksana adalah 

TIO yang diukur pada kunjungan awal di 

poli glaukoma. TIO setelah tatalaksana 

adalah TIO yang diukur pada kunjungan 

terakhir pasien di poli glaukoma. Stadium 

GNV pasien ditentukan sesuai kriteria dari 

Shields berdasarkan data TIO dan 

gonioskopi. Data yang diambil adalah data 

yang didapat pada kunjungan pertama kali 

ke unit glaukoma. Stadium GNV tersebut 

dibagi menjadi tiga stadium. Stadium satu 

yaitu ditemukannya neovaskularisasi iris 

dengan TIO yang normal. Stadium dua jika 

ditemukan peningkatan TIO > 21 mmHg, 

sudut bilik mata depan terbuka, dengan 

neovaskularisasi iris/sudut bilik mata 

depan. Pada stadium tiga ditemukan 

peningkatan TIO > 21 mmHg dengan 

sudut bilik mata depan tertutup, adanya 

sinekia anterior perifer (peripheral 

anterior synechiae, PAS) dan 

neovaskularisasi iris. 

    Data karakteristik retinopati diambil dari 

hasil pemeriksaan di poli retina. Klasifikasi 

RD dibagi menjadi : 1) RD nonproliferatif 

(RDNP) ringan ditandai dengan adanya 

satu atau lebih mikroaneurisma, 2) RDNP 

sedang jika terdapat mikroaneurisma, 

eksudat, cotton wol spot, venous beading, 

perdarahan dot blot, penyempitan lumen 

arteri; 3) RDNP berat ditandai dengan 

kelainan pada RDNP sedang ditambah satu 

dari ketiga keadaan berikut, yaitu 

perdarahan dot blot di empat kuadran 

retina, venous beading di dua kuadran, 

intraretinal microvascular abnormalities 

(IRMA) di satu kuadran retina; (3) RD 

Proliferatif (RDP) ditandai dengan 

ditemukannya neovaskularisasi. 

Neovaskularisasi dapat berupa adanya 

proliferasi pada atau didalam ukuran satu 

diameter disk dari nervus optikus (NVD = 

new vessels at disc) atau sepanjang 

pembuluh darah utama (NVE = new 

vessels elsewhere) atau keduanya. Data 

yang diambil kemudian diolah dengan 

menggunakan piranti lunak Microsoft 

Excel Office 2016. 

  

HASIL PENELITIAN 

    Glaukoma neovaskular pada pasien 

diabetik neovaskular didapatkan terjadi 

pada 99 pasien dari pasien diabetik 

retinopati pada kurun waktu Januari 2017 

hingga Desember 2018. Jumlah pasien 
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yang memenuhi kriteria inklusi adalah 97 

pasien (104 mata). Eksklusi dilakukan 

pada 2 pasien dikarenakan penyebab 

terjadinya GNV adalah oklusi vena sentral 

yang terjadi sebelum pasien didiagnosis 

dengan diabetik retinopati. 

    Karakteristik pasien retinopati diabetik 

(RD) dengan GNV terdapat pada Tabel 1. 

Jumlah pasien perempuan RD dengan 

GNV (52.6%) lebih banyak dibandingkan 

jumlah pasien laki-laki (47,4%). Penelitian 

ini mendapatkan rata-rata usia 54,2 tahun 

dengan usia termuda 28 tahun dan tertua 

72 tahun. Glaukoma neovaskular yang 

terjadi unilateral ditemukan sebanyak 

91.8%, dengan 8 pasien (8.2%) memiliki 

GNV bilateral. Mayoritas pasien datang 

kontrol hingga 6 bulan setelah 

ditegakkannya diagnosis GNV. 

    Tabel 2 menunjukkan karakteristik 

klinis pasien retinopati diabetik dengan 

GNV. Tanda dari GNV yang paling umum 

ditemukan adalah adanya neovaskularisasi 

iris (83,3%). Rata-rata tekanan intraokular 

sebesar 52.25 mmHg dengan tajam 

penglihatan yang bervariasi dari NLP 

hingga > 6/18 dengan tajam penglihatan 

paling banyak ditemukan pada kelompok 

<1/60 – LP (38,5%). Mayoritas pasien 

berada pada stadium 2 GNV yakni 

sebanyak 42 mata (56,8%) saat pertama 

kali datang ke unit Glaukoma. Tatalaksana 

non-medikamentosa terbanyak adalah 

trabekulektomi dan TSCPC. Sebanyak 6 

pasien (5,7%) mengalami ptisis bulbi.  

    Rata-rata TIO sebelum dan sesudah 

tatalaksana dirata-ratakan dan ditampilkan 

pada tabel 3. Terlihat penurunan TIO pada 

seluruh kelompok tatalaksana. Kelompok 

dengan tatalaksana eviserasi memiliki TIO 

tertinggi sebelum tatalaksana diberikan. 

Kelompok dengan tatalaksana pemasangan 

implan Glaucoma Drainage Device (GDD) 

memiliki rata-rata TIO terendah sesudah 

tatalaksana diberikan. 

 

Tabel 1. Karakteristik klinis pasien 

Karakteristik N % 

Jenis kelamin (n=97)   

   Laki-laki 46 47.4 

   Perempuan  51  52.6 

Usia (n=97)   

   Rentang 28 – 72 tahun  

   Rata-rata  52.4 tahun  

Lateralitas (n=97)   

   Unilateral 89  91.8 

   Bilateral 8  8.2 

Kunjungan kontrol pasien (n=97) 

   ≥ 1 tahun 

   6 bulan 

   3 bulan 

   1 bulan 

   1 minggu 

Tidak kontrol 

25 

32 

14 

15 

7 

4 

25.7 

33.0 

14.5 

15.5 

7.2 

4.1 
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Tabel 2. Karakteristik klinis pasien GNV 

Karakteristik N % 

TIO kunjungan awal 

   Rentang (mmHg) 22 – 80  

   Rata-rata (mmHg) 52.25   

Tajam penglihatan (n=104) 

   No light perception  (NLP) 36 34.6 

   <1/60-Light perception (LP) 40 38.5 

   <3/60-1/60 16 15.4 

   <6/60 - 3/60 5 4.8 

  <6/18 - 6/60 3 2.9 

   > 6/18 4 3.8 

Stadium GNV (n=74) 

   Stadium 1 

   Stadium 2 

   Stadium 3 

 

2 

27 

75 

 

1.9 

26.0 

72.1 

Tatalaksana (n=104) 

   Medikamentosa saja 

   Trabekulektomi 

   GDD Implan 

   TSCPC 

    Eviserasi 

61 

19 

4 

19 

1 

58.7 

18.3 

3.8 

18.3 

0.9 

Komplikasi (n=104) 

   Ptisis bulbi 6 5.8 

Keterangan: TIO = Tekanan Intraokular, GNV = 

glaukoma neovaskular; NVI = neovaskularisasi iris; 

NVA = neovascularization of angle/ 

neovaskularisasi sudut bilik mata depan; GDD = 

Glaucoma Drainage Device, TSCPC = Transcleral 

Cyclophotocoagulation 

 

    Karakteristik DM dan riwayat retinopati 

diabetik terdapat pada Tabel 4. DM tipe II 

merupakan tipe diabetes yang paling 

banyak ditemukan dengan 34% pasien 

(n=97) memiliki DM sejak 5-9 tahun 

sebelumnya. Klasifikasi DR yang 

terbanyak menyebabkan GNV adalah 

retinopati diabetik proliferatif (84.62%). 

Terdapat masing-masing 1 pasien pada 

kelompok retinopati diabetik 

nonproliferatif sedang dan ringan. 

 

Tabel 3. Rata-rata TIO Sebelum dan    

               Sesudah Tatalaksana 

Tatalaksana Sebelum 

(mmHg) 

Sesudah 

(mmHg) 

Jumlah mata (n=104) 

   Medikamentosa saja 48.77 34.08 

   Trabekulektomi 

   Implan GDD 

   TSCPC  

51.53 

57.75  

62.0 

24.68 

9.7 

39.63 

   Eviserasi 70.0 - 

Keterangan: TIO = Tekanan Intraokular, GDD = 

Glaucoma Drainage Device, TSCPC = Transcleral 

Cyclophotocoagulation 

      

Tabel 4. Karakteristik DM dan Etiologi DR 

Karakteristik  n % 

Jenis DM (n=97) 

   Tipe 1 

   Tipe 2 

Lama Menderita DM (n=97) 

   < 5 tahun 

   5-9 tahun 

   10-14 tahun 

   15-19 tahun 

  >20 tahun 

Jenis Retinopati Diabetik 

(n=104) 

 

2 

95 

 

 

30 

33 

22 

8 

4 

 

2.0 

98.0 

 

 

30.9 

34.0 

22.7 

8.3 

4.1 

 

RDNP ringan 1 0.96 

RDNP sedang  1 0.96 
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RDNP berat 14 13.46 

RDP 88 84.62 

Keterangan:  DM = Diabetes Melitus, RDNP: 

Retinopati diabetik nonproliferatif, RDP : retinopati 

diabetik proliferatif. 

 

DISKUSI 

    Neovaskular (GNV) merupakan 

glaukoma sekunder yang ditandai dengan 

adanya perkembangan pembuluh darah 

baru pada permukaan anterior iris dan/ atau 

sudut iridokornea bilik mata depan. Invasi 

membran fibrovaskular tersebut 

menyebabkan terhambatnya aliran humor 

akuous melalui mekanisme sudut terbuka 

dan kemudian dapat berkembang 

menghasilkan glaukoma sekunder sudut 

tertutup. GNV juga dikenal sebagai 

glaukoma pendarahan, glaukoma 

kongestif, dan glaukoma rubeosis. 

Kemunculan neovaskularisasi pada iris dan 

sudut selalu medahului terjadinya 

peningkatan TIO pada pasien dengan 

GNV.1–3 

    Glaukoma neovaskular terjadi lebih 

sering pada laki – laki dibandingkan 

dengan perempuan. Insidensi GNV pada 

usia tua dalam rentang usia 60-70 tahun 

diperkirakan mencapai 46,16%. Kondisi 

paling umum yang menyebabkan GNV 

adalah oklusi vena retina (36%) dan 

retinopati diabetik proliferatif (32%). 

Prevalensi GNV pada sindroma iskemik 

okular mencapai 13%. Kontrol diabetes 

melitus dan hipertensi yang buruk menjadi 

faktor risiko untuk GNV.1,3 

    Sebanyak 52,6% pasien pada penelitian 

ini merupakan perempuan dengan rata-rata 

usia pada penelitian ini adalah 52,26 tahun. 

Penelitian serupa di Meksiko, China, dan 

Arab Saudi mendapatkan laki-laki sebagai 

jenis kelamin yang terbanyak mengalami 

GNV. Rentang usia bervariasi dari 

berbagai penelitian tersebut dengan rata-

rata usia diatas 60 tahun. Penelitian ini 

mendapatkan 33% pasien datang kontrol 

hingga 6 bulan setelah ditegakkannya 

diagnosis GNV. Hal serupa terdapat pada 

penelitian Gomez et al di Meksiko yang 

menemukan persentase kontrol 6 bulan 

hanya mencapai 31.71% pasien. 9–11 

    Terdapat tiga tahap progresivitas pada 

GNV. Tahap pertama yaitu rubeosis iridis, 

yang ditandai dengan munculnya 

neovaskularisasi iris (NVI) dengan atau 

tanpa neovaskularisasi sudut (NVA). Pada 

tahap ini TIO normal. Tahap kedua yaitu 

sudut terbuka dengan iridis rubeosis ringan 

sampai sedang dengan atau tanpa NVA, 

disertai jaringan fibrovaskular pada 

anyaman trabekular dan mulai terjadi 

peningkatan TIO. Tahap ketiga merupakan 

tahap dimana sudut tertutup akibat 

kontraksi jaringan fibrovaskular dan 

disertai dengan NVI dan NVA sedang 

sampai berat. Pada tahap ini dapat 

ditemukan TIO yang tinggi.1,3 
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    Penelitian ini melihat progresivitas GNV 

pada kelompok pasien retinopati diabetik 

seperti terlihat pada tabel 2. Sebanyak 

72.1% pasien datang dalam kondisi GNV 

tipe 3 dengan visus terbanyak pada 

kelompok <1/60- persepsi cahaya. Rata-

rata TIO pada penelitian ini sebesar 52.25 

mmHg. Tingginya rata-rata TIO sesuai 

dengan banyaknya GNV tipe 3 yang 

ditemukan pada penelitian ini. TIO yang 

tinggi merupakan salah satu karakteristik 

pasien dengan GNV tipe 3. Penelitian yang 

dilakukan Gomez et al menemukan hal 

serupa dengan rata-rata TIO 36.93 ± 16.28 

mmHg dan visus terbanyak ditemukan 

pada kelompok buta (55,39%). Al-Bahlal 

et al menemukan TIO yang lebih dari 31 

mmHg pada 438 pasien (73.3%) dan 

sebanyak 76,4% merupakan kelompok 

visus <20/200‑20/400 dalam penelitiannya. 

9,11 

    GNV dapat terjadi pada berbagai tahap 

retinopati diabetika. Sebanyak 84.62% 

pasien ditemukan mengalami keadaan 

retinopati diabetik proliferatif. Hal ini 

serupa dengan Saikumar et al dan Gomez 

et al yang menemukan penyebab GNV 

lebih banyak terjadi pada retinopati 

diabetik proliferatif.1,11 

    Tatalaksana GNV memiliki dua 

komponen utama, yaitu medikamentosa 

dan intervensi non-medikamentosa. 

Intervensi non-medikamentosa dilakukan 

jika terapi medikamentosa tidak berhasil 

menurunkan TIO sesuai harapan. Terapi 

medikamentosa kurang bermanfaat pada 

pasien dengan penutupan sudut yang 

luas.4,5,12 

    Intervensi non-medikamentosa dapat 

dilakukan pada tahap GNV sudut terbuka 

maupun sudut tertutup. Intervensi pada 

kasus GNV dapat berupa trabekulektomi 

dengan antimetabolit, implant GDD, dan 

prosedur siklodestruktif. Tindakan tersebut 

sangat membantu pada GNV tahap sudut 

terbuka untuk mengontrol TIO sampai efek 

tatalaksana mengurangi keadaan iskemik 

retina pasien muncul. Intervensi non-

medikamentosa pada tahap sudut tertutup 

bertujuan untuk mengontrol TIO jangka 

panjang. Penelitian ini menemukan 

trabekulektomi dan prosedur 

siklodestruktif merupakan dua intervensi 

yang paling sering dilakukan. Hal berbeda 

yang ditemukan dalam penelitian Liao et al 

dengan tindakan pemasangan implan 

sebesar 72% diikuti TSCPC (15,4%) 

sebagai intervensi terbanyak.   3,6,8,10 

    TIO sebelum dan sesudah tatalaksana 

dirata-ratakan. Hasil rata-rata TIO sebelum 

tatalaksana ditemukan paling tinggi pada 

kelompok eviserasi dan diikuti oleh 

kelompok TSCPC dengan rata-rata TIO 

terendah tampak pada kelompok dengan 

tatalaksana berupa medikamentosa saja. 

Hal ini sesuai dengan berbagai 
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kepustakaan tatalaksana glaukoma yang 

menyatakan tatalaksana non-

medikamentosa diberikan jika terapi 

medikamentosa tidak berhasil menurunkan 

TIO sesuai harapan. Rata-rata TIO setelah 

tatalaksana ditemukan paling tinggi pada 

kelompok tatalaksana TSCPC dengan 

penurunan TIO sebesar 36,1%. Hal ini 

serupa dengan temuang Toyos et al yang 

menemukan penurunan TIO sebesar 30% 

pada pasien yang dilakukan TSCPC pada 

follow-up 6-12 tahun setelah tindakan. 

Rata-rata TIO pada kelompok 

medikamentosa mengalami penurunan TIO 

sebesar 30,12%. Hal ini sesuai dengan 

berbagai kepustakaan yang menyatakan 

bahwa pemberian medikamentosa 

memiliki target penurunan TIO sebesar 20-

30%. Rata-rata TIO terendah setelah 

tindakan ditemukan pada kelompok 

pemasangan implan GDD, yaitu dengan 

penurunan TIO sebesar 83,2%. Koh et al 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

pemasangan impan GDD dalam 5 tahun 

follow-up dapat memberikan efek 

penurunan TIO mencapai 50%.2,13,14 

    Penelitian ini merupakan penelitian 

retrospektif yang bergantung pada 

kelengkapan data rekam medis yang 

tertulis sebelumnya. Hal ini menjadi 

keterbatasan dalam pengambilan data 

untuk menunjang penelitian ini. Tidak 

seragamnya permintaan pemeriksaan 

laboratorium pada beberapa parameter 

khusus seperti HbA1c, menjadi 

keterbatasan lainnya dalam penelitian ini.  

 

SIMPULAN 

     Retinopati diabetik dengan glaukoma 

neovaskular ditemukan lebih banyak pada 

perempuan dengan rata-rata usia 52,4 

tahun. Diabetes melitus tipe 2 dengan 

retinopati diabetik proliferatif merupakan 

penyebab terbanyak. Mayoritas klasifikasi 

GNV pada stadium 2 dengan rata-rata TIO 

adalah 52,5 mmHg dan tajam penglihatan 

pada kelompok <1/60-Light perception 

(LP). Trabekulektomi dan prosedur 

siklodestruktif merupakan dua intervensi 

yang paling banyak dilakukan. Penurunan 

rata-rata TIO ditemukan pada seluruh 

kelompok tatalaksana, dengan penurunan 

terbesar ditemukan pada kelopok 

pemasangan implan GDD. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

1.  Saikumar SJ, Manju A, Abhilash N. 

Neovascular Glaucoma. Kerala J 
Ophthalmol. 2018;30(3):172–7.  

2.  Cantor LB, Rapuano CJ, Cioffi GA. Angle 

Closure Glaucoma. In: Basic Science and 

Clinical Course Section 10: Glaucoma. 
USA: American Academy of 

Ophthalmology; 2016. Hal. 113–5.  

3.  Rodrigues GB, Abe RY, Zangalli C, Sodre 
SL, Donini FA, Costa DC, et al. 

Neovascular Glaucoma: A Review. Int J 

Retina Vitr. 2016 Nov 14;2(1):26.  
4.  Olmos LC, Lee RK. Medical and Surgical 

Treatment of Neovascular Glaucoma. Int 

Ophthalmol Clin. 2011;51(3):27–36.  



9 

 

 

 

5.  Dong Z, Gong J, Liao R, Xu S. 

Effectiveness of Multiple Therapeutic 

Strategies in Neovascular Glaucoma 
Patients: A PRISMA-Compliant Network 

Meta-Analysis. Medicine (Baltimore). 

2018 Apr;97(14): e9897.  
6.  Shen CC, Salim S, Du H, Netland PA. 

Trabeculectomy versus Ahmed Glaucoma 

Valve implantation in neovascular 
glaucoma. Clin Ophthalmol Auckl NZ. 

2011;5:281–6.  

7.  Lindemann F, Plange N, Kuerten D, 

Schimitzek H, Koutsonas A. Three-Year 
Follow-Up of Trabeculectomy with 5-

Fluorouracil. Ophthalmic Res. 

2017;58(2):74–80.  
8.  Wang MH, Li QM, Dong HT, Dong SQ, 

Li Y, Zheng CY. Ahmed Valves vs 

Trabeculectomy Combined with Pans 
Plana Vitrectomy for Neovascular 

Glaucoma with Vitreous Hemorrhage. Eur 

J Ophthalmol. 2017 Nov 8;27(6):774–80.  

9.  Al-Bahlal A, Khandekar R, Al Rubaie K, 
Alzahim T, Edward DP, Kozak I. 

Changing epidemiology of neovascular 

glaucoma from 2002 to 2012 at King 
Khaled Eye Specialist Hospital, Saudi 

Arabia. Indian J Ophthalmol. 2017 

Oct;65(10):969–73.  

10.  Liao N, Li C, Jiang H, Fang A, Zhou S, 
Wang Q. Neovascular Glaucoma: A 

Retrospective Review from a Tertiary 

Center in China. BMC Ophthalmol. 
2016;16(14).  

11.  Lazcano-Gomez G, R Soohoo J, Lynch A, 

N Bonell L, Martinez K, Turati M, et al. 
Neovascular Glaucoma: A Retrospective 

Review from a Tertiary Eye Care Center 

in Mexico. J Curr Glaucoma Pract. 2017 

Aug;11(2):48–51.  
12.  E Jeganathan VS, Wardrop D. A Paradigm 

Shift in The Management of Neovascular 

Glaucoma. New Front Ophthalmol 
[Internet]. 2016;2(3). Tersedia dari: 

http://oatext.com/A-paradigm-shift-in-the-

management-of-neovascular-

glaucoma.php 

13. Toyos MM, Toyos R. Clinical Outcomes 

of Micropulsed Transcleral 

Cyclophotocoagulation in Moderate to 

Severe Glaucoma. J Clin Exp Ophthalmol. 

2016;7:6. 

14. Koh V, Aquino CM, Chew P. Review of 

the Ahmed versus Baerveldt Study – 5-

year treatment outcomes. Ann Eye Sci 

2917;2:18. 


