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RISK FACTOR AND MANAGEMENT OF EXPOSED GLAUCOMA 

DRAINAGE DEVICE TUBE WITH SCLERAL PATCH GRAFT 

 

Abstract 

Introduction : The use of glaucoma drainage devices (GDD) has increased 

significantly in recent years for both primary and refractory treatment of  

glaucoma. Conjunctival erosion and with exposure of silicone tube may occur in 2-

7% eyes after GDD implantation and represents a major risk factor for 

development of late endophthalmitis which can lead to poor vision. Exposed tube 

requires prompt surgical revision of the device. 

Purpose : To report a case of exposed GDD tube with its risk factors and 

management with scleral patch graft.  

Case Report : A 56-year-old woman known with primary angle closure glaucoma 

came with chief complaint of grittiness and redness in right eye since eleven days 

ago. The patient had undergone GDD implantation surgery on right eye 33 month 

ago. Ocular examinations shows exposed GDD tube at superotemporal quadrant 

of her right eye. Patient managed with scleral patch graft from human donor sclera 

to cover the exposed tube. 1 week after surgery there are no further incidents of 

tube expose with well controlled IOP. 

Conclusion : Multiple potential risk factors for tube exposed in this pasien include 

prior consecutive trabeculectomy surgery, the use of mytomicin C in second 

trabeculectomy surgery, prior use of three antiglaucoma agents and tube closure 

with conjunctival flap without graft. Scleral patch graft provide tectonic durability 

and can be use to cover the exposed tube. Long term follow up are needed. 

Keyword : glaucoma drainage device, exposed tube, conjunctival erosion, scleral 

patch graft 

 

I. PENDAHULUAN 

     Glaukoma merupakan penyebab kebutaan kedua di dunia setelah katarak dan 

merupakan penyebab utama kebutaan permanen. Secara tradisional glaucoma 

drainage device (GDD) digunakan pada kasus-kasus glaukoma refrakter dimana 

terdapat kegagalan dari trabekulektomi atau pada kasus dengan risiko tinggi 

kegagalan tindakan bedah filtrasi konvensional. Adanya hasil penelitian The Tube 

versus Trabeculectomy Study (TVT) telah meningkatkan prosedur pemasangan 

GDD, bahkan sebagai pilihan pembedahan primer. Data Medicare menunjukkan 

bahwa terdapat peningkatan jumlah operasi implantasi GDD sebanyak empat kali 

lipat antara tahun 1994 hingga 2012.1-4 

     Seiring dengan peningkatan prosedur pemasangan GDD terdapat peningkatan 

kejadian komplikasi yang berkaitan dengan GDD. Erosi konjungtiva dengan expose 
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dari silicone tube terjadi pada 2-7% mata setelah implantasi GDD. Faktor risiko 

yang dikaitkan dengan tube exposed di antaranya tindakan operasi okular 

sebelumnya, penggunakaan agen antifibrotik, tindakan combined saat implantasi 

GDD, jumlah obat topikal mata yang digunakan preoperasi, dan pemasangan GDD 

pada bagian inferior. Tube exposed meningkatkan risiko endoftalmitis yang 

berpotensi menyebabkan kebutaan sehingga harus ditatalaksana secepatnya.1-3,5,6 

Laporan kasus ini akan membahas mengenai faktor risiko tube exposed dan 

penggunaan donor sklera dalam tatalaksana tube exposed GDD.  

 

II. LAPORAN KASUS 

     Pasien perempuan berusia 56 tahun datang ke Poliklinik Glaukoma Pusat Mata 

Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo (PMN RSMC) pada tanggal 2 Januari 2020 

dengan keluhan mata kanan terasa mengganjal sejak 11 hari sebelumnya. Keluhan 

disertai mata kanan tampak merah dan nyeri ringan. Tidak terdapat kotoran mata, 

tidak gatal, dan pandangan tidak dirasa lebih buram dari sebelumnya. Adanya 

riwayat trauma pada mata, kebiasaan menggosok-gosok mata, ataupun mata merah 

sebelumnya disangkal oleh pasien. Riwayat penyakit mata pada keluarga disangkal. 

Riwayat penggunaan kacamata disangkal. Riwayat diabetes mellitus, asma, 

maupun hipertensi disangkal oleh pasien. 

     Pasien memiliki riwayat menderita glaukoma sudut tertutup mata kanan sejak 

tahun 2014. Pada mata kanan pasien telah dilakukan operasi glaukoma sebanyak 

tiga kali, yaitu tindakan trabekulektomi pada bulan Januari 2015, trabekulektomi 

dengan mitomycin C (MMC) pada bulan Juni 2015, serta operasi pemasangan GDD 

pada bulan April 2017. Pada mata kiri pasien telah dilakukan tindakan profilaksis 

laser peripheral iridotomy (LPI) pada bulan Desember 2014. Sebelum tindakan 

operasi pasien memiliki riwayat menggunakan tiga jenis obat tetes mata untuk 

menurunkan tekanan intraokular (TIO) mata kanan yaitu timolol maleat 0.5% dua 

kali sehari, latanoprost 0.005% satu kali sehari, dan dorzolamid 2% tiga kali sehari.  

     Selama ini pasien kontrol rutin sesuai jadwal di Poliklinik Glaukoma PMN 

RSMC. Kontrol terakhir pasien sebelumnya pada tanggal 26 Desember 2019, 

dimana pasien kontrol lebih cepat dari jadwal kontrol tiga bulan pada akhir Januari 
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2020 dikarenakan keluhan mata kanan mengganjal, merah dan agak nyeri selama 

empat hari. Pada pasien telah dijelaskan mengenai kondisi mata kanannya yaitu 

terdapat exposed dari selang implan glaukoma, rencana tindakan yang akan 

dilakukan, serta risiko infeksi dan kehilangan penglihatan bila tidak ditangani 

secepatnya. Pasien menolak dilakukan tindakan operatif secepatnya dengan alasan 

hendak berunding dengan keluarga. 

    Pasien kemudian diberikan tetes mata ofloksasin 0.3% enam kali perhari pada 

mata kanan, air mata buatan empat kali perhari pada kedua mata, dan melanjutkan 

penggunaan tetes mata timolol maleat 0.5% dua kali perhari pada mata kiri. Mata 

kanan pasien tidak lagi menggunakan obat tetes mata antiglaukoma sejak bulan Mei 

2017.  

     Pemeriksaan status generalis pada tanggal 2 Januari 2019 didapatkan keadaan 

umum baik, kesadaran compos mentis, tekanan darah 100/70 mmHg, laju nadi 70 

kali/menit, respirasi 16 kali/menit, suhu 36,7°C. Pemeriksaan oftalmologis pada 

tanggal 2 Januari 2020 didapatkan visus mata kanan 1/60 pinhole tetap, dan visus 

mata kiri 0.63 pinhole 0.8. Pemeriksaan gonioskopi mata kanan dan kiri didapatkan 

Schwalbe line pada keempat kuadran. Pengukuran TIO dengan tonometri aplanasi 

mata kanan 10 mmHg dan mata kiri 14 mmHg. Posisi bola mata ortotropia dan 

gerak kedua mata baik ke segala arah. 

     Pada segmen anterior mata kanan palpebra tampak blefarospasme, injeksi 

konjungtiva, tampak tube exposed pada konjungtiva bulbi kuadran superotemporal, 

kornea edema, bilik mata depan van Herrick grade II, tidak tampak sel dan flare, 

ujung tube GDD tampak pada bilik mata depan tidak menyentuh endotel, pupil 

relatif bulat, middilatasi, iris atrofi segmental, lensa agak keruh dengan pigmen iris 

pada lensa.  

     Pada segmen anterior mata kiri tampak palpebra superior dan inferior tenang, 

konjungtiva bulbi tenang, kornea jernih, bilik mata depan van Herrick grade II, 

tidak tampak sel dan flare, pupil bulat, tidak ada sinekia, tampak iridotomi perifer 

dan lensa agak keruh. 
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     Pemeriksaan menggunakan condensing lens +78D dengan biomikroskop lampu 

celah segmen posterior mata kanan tampak papil bulat membayang dengan rasio 

cup/disc 1.0 Segmen posterior mata kiri tampak papil bulat, batas tegas, rasio 

cup/disk 0.3, tidak terdapat cupping. Pemeriksaan ultrasonography mata kanan 

segmen posterior dalam batas normal. 

 

   

Gambar 2.1. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan dengan lampu celah 

 

    Pasien didiagnosis dengan exposed GDD tube OD + primary angle closure 

glaucoma OD + primary angle closure suspect OS + katarak senilis imatur ODS.  

Pasien mendapatkan terapi medikamentosa tetes mata levofloksasin empat kali 

perhari mata kanan, air mata buatan empat kali perhari pada kedua mata, dan tetes 

mata timolol maleat 0.5% dua kali perhari mata kiri. Pada pasien direncanakan 

untuk dilakukan tindakan scleral patch graft. 

     Pada tanggal 3 Januari 2019 dilakukan tindakan scleral patch graft. Durante 

operasi tampak tube exposed pada permukaan konjungtiva bulbi kuadran 

superotemporal mata kanan. Tidak tampak adanya graft pada area implantasi tube. 

Dilakukan tindakan peritomi konjungtiva, bagian tube yang exposed difiksasi pada 

sklera dengan benang nylon 9-0, kemudian dilakukan scleral patch graft dari donor 

sklera manusia untuk menutupi tube GDD. Donor sklera kemudian ditutup dengan 

penjahitan konjungtiva menggunakan vicryl 8-0. Tindakan selesai dan tidak 

didapatkan komplikasi durante operasi.  

     Pemeriksaan hari pertama pasca operasi didapatkan visus mata kanan 1/60 

pinhole tetap, dan visus mata kiri 0.63 pinhole 0.8. Posisi kedua mata ortotropia 

dengan gerak kedua bola mata baik ke segala arah. Tekanan intraokular dengan 

tonometri aplanasi mata kanan 7 mmHg dan mata kiri 10 mmHg. Segmen anterior 
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mata kanan palpebra blefarospasme, pada konjungtiva bulbi tampak scleral patch 

graft dengan hechting intak, pemeriksaan seidel negatif, kornea edema, bilik mata 

depan van Herrick grade II, tidak tampak sel maupun flare, tampak ujung tube pada 

bilik mata depan, pupil relatif bulat, middilatasi, iris atrofi segmental, lensa agak 

keruh dengan pigmen iris pada lensa. Pasien diberikan terapi medikamentosa 

siprofloksasin tablet 2x500mg peroral, parasetamol 3x500mg peroral, tetes mata 

levofloksasin enam kali perhari pada mata kanan, tetes mata prednisolon asetat 

enam kali perhari pada mata kanan, air mata buatan enam kali perhari pada kedua 

mata, serta tetes mata timolol maleat 0.5% dua kali perhari pada mata kiri. Pasien 

diperbolehkan untuk rawat jalan dan kontrol ke Poliklinik Glaukoma RSMC satu 

minggu yang akan datang.   

 

   

Gambar 2.2. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan  

   hari pertama post operasi 

 

     Pasien kontrol pada hari ketujuh post operasi tanpa keluhan dengan visus mata 

kanan 1/60 pinhole tetap, dan visus mata kiri 0.63 pinhole 0.8. Posisi kedua mata 

ortotropia dengan gerak kedua bola mata baik ke segala arah. Tekanan intraokular 

dengan tonometri aplanasi mata kanan 16 mmHg dan mata kiri 14 mmHg. Segmen 

anterior mata kanan palpebra blefarospasme, pada konjungtiva bulbi tampak scleral 

patch graft dengan hechting intak, kornea relatif jernih, bilik mata depan van 

Herrick grade II, tidak tampak sel dan flare, tampak ujung tube pada bilik mata 

depan, pupil relatif bulat, middilatasi, iris atrofi segmental, lensa agak keruh dengan 

pigmen iris pada lensa. Pasien diberikan terapi medikamentosa tetes mata 

levofloksasin enam kali perhari pada mata kanan, tetes mata prednisolon asetat lima 

kali perhari pada mata kanan, air mata buatan enam kali perhari pada kedua mata, 
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serta tetes mata timolol maleat 0.5% dua kali perhari pada mata kiri. Pasien 

dijadwalkan untuk kontrol dua minggu yang akan datang. 

 

  

Gambar 2.3. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan pada  

 hari ketujuh post operasi 

 

III. DISKUSI 

 

     Tujuan tatalaksana glaukoma yaitu mempertahankan fungsi visual dengan 

menurunkan TIO ke angka yang diperkirakan dapat mencegah berlanjutnya 

kerusakan nervus optik. Tatalaksana pembedahan pada glaukoma biasanya 

dilakukan bila terapi medikamentosa tidak sesuai, tidak dapat ditoleransi, atau tidak 

efektif menghambat progresifitas glaukoma. Namun dapat pula dilakukan sebagai 

prosedur pembedahan primer. Indikasi implantasi GDD di antaranya pada keadaan 

kegagalan trabekulektomi dengan antifibrotik, uveitis aktif, glaukoma neovaskular, 

konjungtiva yang inadekuat, afakia, dan pada pengguna lensa kontak.2-4 

     Pada pasien ini dilakukan pemasangan Baerveldt glaucoma implant (BGI) 

setelah dua kali tindakan trabekulektomi tanpa dan dengan agen antifibrotik MMC 

ditambah dengan penggunaan tiga jenis medikamentosa antiglaukoma topikal 

namun tidak mencapai target penurunan TIO yang diharapkan.  

     Pada penelitian Bouhenni et al pada tahun ke 5 pasca implantasi BGI angka 

keberhasilan BGI sekunder sebesar 53% dengan penurunan jumlah penggunaan 

medikamentosa antiglaukoma yang bermakna namun juga diikuti dengan 

penurunan tajam penglihatan akibat katarak.6 Sejak enam bulan pasca implantasi 

GDD pasien tidak lagi menggunakan obat antiglaukoma pada mata kanan dan 

mencapai kontrol TIO yang adekuat tanpa obat antiglaukoma. 

     Komplikasi yang berkaitan dengan implantasi GDD meliputi pendangkalan bilik 

mata depan, dekompensasi kornea, obstruksi tube, erosi konjungtiva, tube exposed, 
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migrasi plate, hipotoni, gangguan motilitas okular, dan endoftalmitis. Plate 

exposure dan tube exposure memiliki potensi mengancam penglihatan karena 

memungkinkan terjadinya endoftalmitis karena adanya hubungan direk dengan 

bilik mata depan. Erosi konjungtiva dini terjadi dalam 1-3 bulan pertama dan 

berkaitan dengan teknik operasi seperti penjahitan implan dan atau konjungtiva 

yang tidak adekuat, aposisi yang inadekuat karena adanya sikatrik atau pemendekan 

konjungtiva, atau penutupan konjungtiva yang terlalu kencang mengakibatkan 

tekanan yang menyebabkan nekrosis dan defek konjungtiva. Erosi konjungtiva 

lambat disebabkan oleh paparan mekanik seperti tekanan yang berlebihan, gosokan 

mekanik jaringan yang menutupi tube, kurangnya perfusi dan iskemik konjungtiva. 

Material benang jahit dan simpul dapat menekan mikrovaskular sehingga memicu 

iskemik lokal yang mengakibatkan apoptosis konjungtiva.1-3,5,7 

 Pada penelitian Chaku et al, tube exposed terjadi setelah 17.2±18.0 bulan paska 

implantasi GDD, tanpa perbedaan bermakna antara Berveldt glaucoma implant 

(BGI) dan AGV. Pada penelitian Geffen et al, rata-rata waktu hingga terjadi tube 

exposed yaitu 33.2±24.5 bulan.5  Pada pasien ini tube exposed terjadi 33 bulan 

setelah prosedur implantasi GDD, sehingga digolongkan ke dalam tube exposed 

lambat. 

Byun et al melaporkan peningkatan risiko tube exposed AGV sebanyak sembilan 

kali pada mata yang memiliki satu atau lebih riwayat pembedahan okular 

dibandingkan mata yang belum pernah menjalani tindakan pembedahan okular. 

Demikian juga pada penelitian oleh Trubnik et al. Menurut Ayalla et al, riwayat 

operasi okular sebelumnya dapat mengganggu kesehatan konjungtiva, 

menyebabkan pembentukan sikatrik dan penipisan konjungtiva sehingga 

meningkatkan potensi tube exposed. Selain itu pada penelitian Trubnik et al, 

prosedur implantasi GDD yang dilakukan bersamaan dengan prosedur operasi 

okular lain merupakan faktor risiko bermakna terjadinya tube exposed. Hal ini 

mempengaruhi posisi tube guna mengakomodasi tindakan combined, atau 

disebabkan karena mata yang memerlukan tindakan combined sering memiliki 

kesehatan jaringan yang kurang baik.1,5,7 Pada pasien ini implantasi GDD dilakukan 
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sebagai prosedur pembedahan tunggal dengan riwayat dua kali tindakan 

trabekulektomi pada mata yang sama. 

Pada beberapa penelitian angka tube exposed yang didapat berkisar antara 6.6-

8.3% dan dikaitkan dengan penggunaan MMC. Penggunaan agen antifibrotik 

seperti MMC pada pembedahan filtrasi sebelumnya mempengaruhi kesehatan 

konjungtiva dan meningkatkan potensi iskemia dan nekrosis konjungtiva. Selain itu 

pada penelitian Geffen et al, penggunaan satu atau lebih medikamentosa 

antiglaukoma topikal preoperatif merupakan faktor risiko bermakna kejadian tube 

exposed. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Huddleston et 

al.1,3,5,8 Pasien memiliki riwayat tindakan trabekulektomi dengan menggunakan 

MMC pada bulan Juni 2015 dan menggunakan tiga jenis antiglaukoma topikal 

sebelumnya. Penggunaan obat antiglaukoma topikal mengubah permukaan okular 

dengan menyebabkan penurunan produksi air mata, pemendekan dan sikatrik 

konjungtiva sehingga meningkatkan risiko tube exposed. 

Menurut Minkler et al, tidak terdapat data yang mendukung hubungan jenis alat 

implan, ukuran dan jumlah plate dengan kejadian tube exposed, namun dipengaruhi 

oleh lokasi penempatan implan. Pada penelitian Pakravan et al yang 

membandingkan rate tube exposed pada AGV rate erosi pada implantasi superior 

sebesar 1.7% dan implantasi inferior 8.3%. Hal ini disebabkan area konjungtiva 

bulbi inferior yang lebih sempit dan memiliki lebih sedikit konjungtiva untuk 

menutupi implan.1,3,7 Pada pasien ini dilakukan implantasi BGI pada area 

superotemporal konjungtiva bulbi. 

Sebelum penggunaan graft sklera angka rate tube exposed lebih tinggi yaitu 

sebesar 30%. Pada penelitian Rianda dan Gustianty pada 104 mata dari 102 pasien 

glaukoma refrakter yang diimplantasi GDD di RSMC pada bulan Maret 2016 

hingga Mei 2018, komplikasi lanjut berupa tube exposed sebesar 3.85% (4 mata), 

malposisi tube sebesar 3.85% (4 mata) dan ektrusi tube sebesar  0.96% (1 mata). 

Pada periode penelitian ini tube GDD ditutup menggunakan flap konjungtiva.1,9 

Tindakan penguatan sklera dengan graft pada implantasi tube menurunkan 

angka kejadian tube exposed. Graft yang ideal yaitu yang memiliki daya tahan 

jangka panjang, tidak menginduksi reaksi imunologis, dapat diterima secara 
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kosmetik, dan mudah dalam ketersediaannya. Bahan graft tersering yang digunakan 

yaitu perikardium manusia, sklera manusia, kornea, membran amnion, dan fascia 

lata.1,3,5,7,8 

Penelitian hubungan antara tube exposed dengan jenis graft yang digunakan 

pada implantasi GDD memberikan hasil yang bervariasi. Pada penelitian Smith et 

al, rate tube exposed pada graft sklera (diawetkan dengan etanol) sebesar 4.3%, 

dibandingkan dengan 5.6% pada penggunaan dura dan 0% pada penggunaan 

perikardium, namun perbedaan ini tidak bermakna secara statistik. Lankaranian et 

al menemukan bahwa rate exposure dengan penggunaan perikardium lapisan 

tunggal sebesar 16% dibandingkan dengan 0% pada lapisan ganda. Levinson et al 

menemukan bahwa tube yang ditutup dengan graft kornea mengalami exposed 

lebih sering dibanding graft sklera yaitu 7.9% berbanding 0.5%. Sedangkan pada 

penelitian Chaku et al tingginya rate exposure pada kelompok corneal patch graft 

berkaitan dengan lebih seringnya penggunaan graft kornea pada tube yang 

diimplantasi di area inferior. Meskipun demikian, penelitian Trubnik et al 

menemukan bahwa tidak ada perbedaan signifikan kejadian tube exposed dengan 

berbagai materi graft.5 Berdasarkan data pada rekam medis pasien tidak dilakukan 

implantasi graft pada bagian atas tube namun ditutup dengan flap konjungtiva. 

Faktor lain yang dikaitkan dengan tube exposed yaitu usia muda dan inflamasi. 

Hubungan antara inflamasi dan tube exposed dikaitkan dengan keterlibatan 

mekanisme imunologis dalam etiologi tube exposed. Respon imun dapat 

menyebabkan melting dari graft dan resorbsi jahitan fiksasi plate atau tube sehingga 

terjadi mobilitas implan yang berlebihan dengan konsekuensi meningkatkan 

gesekan dengan konjungtiva yang berakibat pada erosi konjungtiva.3,5,7 Namun 

kedua faktor ini tidak relevan dengan pasien. 

Tube exposed harus ditatalaksana secara pembedahan. Pasien diberikan 

antibiotik topikal dan lubrikan mata kemudian ditatalaksana secara operatif 

secepatnya.3,7,8 Pada pasien ini diberikan antibiotik ofloksasin dan air mata buatan 

serta direncanakan untuk tindakan operatif secepatnya namun pasien menolak 

karena ingin berunding dulu dengan keluarga. Pasien baru kembali satu minggu 

kemudian dimana pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda endoftalmitis. 
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Selain risiko infeksi tube exposed juga menimbulkan sensasi mengganjal 

walaupun kontrol TIO dapat adekuat. Untuk mencegah sensasi mengganjal dan 

menurunkan risiko erosi konjungtiva disarankan untuk menutup bagian atas tube di 

bawah konjungtiva dan tenon dengan graft. Bahan graft ini juga digunakan untuk 

menutup tube exposed paska implantasi GDD, yang dilanjutkan dengan menutup 

graft tersebut dengan konjungtiva.3,7,8 

Perikardium manusia, sklera, dan kornea dipertimbangkan lebih aman 

dibandingkan dengan perikardium sapi yang dikaitkan dengan peningkatan risiko 

inflamasi dan melting dari graft yang menyebabkan erosi konjungtiva. Terdapat 

penelitian yang mengatakan bahwa kornea lebih superior dibandingkan dengan 

perikardium manusia, namun lebih inferior dibandingkan dengan sklera. Hasil yang 

berbeda diakibatkan oleh keterbatasan jumlah sampe penelitian yang kecil dan 

variasi pada teknik yang digunakan oleh operator. Bila menggunakan perikardium 

manusia maka disarankan untuk menggunakan dua lapis untuk menambah kekuatan 

tektoniknya. Dibutuhkan penelitian jangka panjang untuk menentukan lebih lanjut 

jenis graft yang lebih superior. Alternatif lain dapat dilakukan teknik sclera tunnel 

dimana tekniknya lebih sulit namun lebih ekonomis dan aman secara 

imunologis.1,3,8,10 

Karena adanya jaringan sikatrik dan kerapuhan struktur jaringan sekitar akibat 

inflamasi pada konjungtiva di sekitar tube, Rosentreter et al melakukan kombinasi 

refiksasi tube ke sklera dengan menggeser tube ke arah lateral dari lokasi awal, 

menutup tube dengan implan biodegradable (OlogenTM) diikuti dengan penjahitan 

konjungtiva. Tujuan dari menggeser tube yaitu untuk menghindari masalah 

mekanik antara tube dan tepi palpebra pada titik erosi konjungtiva yang dapat 

memicu erosi rekuren.8 

     Pada pasien ini dilakukan scleral patch graft pada bagian tube yang tampak 

menggunakan donor sklera yang telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan 

hasil negatif terhadap penyakit infeksi seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C dan 

sifilis. Tube dan plate implan tidak diangkat karena dinilai masih berada pada 

posisinya, tidak terdapat plate exposed dan kontrol TIO masih adekuat. 

Konjungtiva dari kedua sisi lateral tube dimobilisasi ke area di atas tube dengan 
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harapan mendapatkan jaringan konjungtiva yang masih sehat untuk menutup graft 

sklera. Kedua tepi konjungtiva kemudian dijahit menggunakan benang vicryl 8-0. 

Mata kiri pasien didiagnosis dengan primary angle closure suspect dimana pada 

gonioskopi tampak Schwalbe line pada empat kuadran tanpa temuan peningkatan 

TIO, sinekia anterior perifer, kerusakan nervus optik, ataupun gangguan lapang 

pandang.  

Laser peripheral iridotomy merupakan prosedur yang bertujuan untuk 

mengeliminasi blok pupil dengan menyediakan jalan langsung untuk akuos dari 

bilik mata belakang ke bilik mata depan tanpa melalui pupil. Tindakan LPI 

profilaksis harus dipertimbangkan pada pasien yang memiliki sudut sempit dengan 

penutupan aposisional secara transien atau intermiten yang terdokumentasi, 

terdapat sinekia anterior perifer, peningkatan segmental pigmen anyaman 

trabekular, riwayat serangan sudut tertutup sebelumnya, atau faktor risiko lain 

glaukoma sudut tertutup seperti kedalaman bilik mata depan <2.0mm dan riwayat 

keluarga yang kuat.11-12 Pada mata kiri pasien dilakukan tindakan profilaksis LPI 

dengan pertimbangan adanya riwayat serangan akut sudut tertutup mata kanan yang 

tampak dari temuan pada segmen anterior mata kanan meliputi pupil middilatasi, 

atrofi iris segmental, dan adanya pigmen iris pada lensa. 

     Prognosis quo ad vitam pada pasien ini yaitu ad bonam karena tidak mengancam 

nyawa, quo ad functionam adalah ad malam karena progresifitas dari glaukoma 

yang dapat menyebabkan penurunan berlanjut pada tajam penglihatan maupun 

lapang pandang pasien. 

 

IV. SIMPULAN 

     Faktor risiko tube exposed yang mungkin pada pasien ini yaitu dua kali tindakan 

trabekulektomi sebelumnya, penggunaan MMC pada tindakan trabekulektomi 

kedua, penggunaan tiga jenis obat topikal antiglaukoma, dan tidak adanya 

penggunaan graft untuk menutup tube pada implantasi BGI. Tube exposed GDD 

dapat dilataksana dengan scleral patch graft dan memberikan hasil yang baik. 

Diperlukan follow-up dan kontrol rutin dari pasien untuk memonitor mata 

kontralateral dan juga risiko rekurensi tube exposed.  
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