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Abstract 
 
 

Introduction : Secondary glaucoma can result from ectopia lens such as lens 

luxation into anterior. Anterior displacement of the lens may obstruct aqueous flow 

through the pupil causing pupillary block. 
Purpose  : to report secondary glaucoma in patient with anterior lens 
subluxation and its management 
Case Report  : A 62 years old man was consulted to glaucoma unit with elevated 
IOP (intraocular pressure) on the the left eye. His visual acuity is no light 
preception with history of blurred vision since nine month before. From 
ophthalmic examination  the intraocular pressure of the right eye was 13 mmHg 
and the left eye was 70 mmHg, from gonioscopy  examination concluded shallowed 
anterior chamber and cataract lens luxated to anterior chamber. He was diagnosed 
secondary glaucoma as result from lens luxation of the left eye. Lens 
extraction,vitrectomy anterior and trabeculectomy was performed to reduce 
IOP. One day after the procedure IOP on the left eye was 7 mmHg, he was given 
timolol maleat 2 times a day. Six day after procedure IOP on the left eye was 9 
mmHg. 
Conclusion  :  Secondary glaucoma can occur due to pupillary blockade by 
luxated lens and  disrupted of the aquous outflow caused increasing of intraocular 
pressure. Management of secondary glaucoma to lens luxation is lens extraction 
with or without trabeculectomy based on the patients intraocular pressure. 

 

 
 

I.       Pendahuluan 
 

Glaukoma adalah sekumpulan gejala dan penyakit yang ditandai adanya 

neuropati diskus optikus disertai gangguan lapang pandang dan hilangnya 

fungsi penglihatan. Peningkatan tekanan intraokular merupakan salah satu 

faktor resiko primer. Glaukoma dapat diklasifikasikan menjadi glaukoma 

sudut terbuka dan tertutup serta glaukoma primer dan sekunder.
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luksasi atau dislokasi lensa kristalina adalah suatu keadaan lensa yang 

tidak berada pada tempatnya akibat zonular yang lemah atau rusak. Luksasi 

terjadi bila sebagian zonula terlepas, sedangkan dislokasi terjadi apabila 

seluruh zonula mengalami kelemahan ataupun kerusakan sehingga 

mengakibatkan terlepasnya seluruh lensa dari tempat perlekatannya. Luksasi 

merupakan salah satu penyebab glaukoma sekunder sudut tertutup yang dapat 

menyebabkan blokade pupil sehingga dapat meningkatkan tekanan 

intraokular secara akut, subakut maupun kronis.
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Luksasi lensa dapat terjadi ke anterior atau dapat terlepas ke posterior 

yaitu kedalam cavum vitreus.  Penanganan  yang tepat  pada  glaukoma  

sekunder sudut tertutup akibat dari luksasi lensa sangat bersifat individu 

tergantung mekanisme yang menyebabkan peningkatan intraokular. Laporan  

kasus  ini  memaparkan  sebuah  kasus  dengan  glaucoma sekunder sudut 

tertutup akibat luksasi lensa ke anterior. 

 

II.     Laporan Kasus 
 

Seorang pria berusia 62 tahun datang ke Poli Glaukoma RS Mata 

Cicendo pada tanggal 21 November 2019, dengan keluhan utama penglihatan 

mata kiri tidak dapat melihat dan sebelumnya buram secara perlahan sejak 9 

bulan yang lalu. Keluhan tersebut disertai dengan penglihatan seperti 

melihat asap, nyeri pada bola mata dan nyeri kepala. Riwayat muntah 

disangkal. Riwayat trauma disangkal, riwayat penggunaan kacamata 

sebelum  operasi,  riwayat kencing manis, darah tinggi, asma, riwayat minum 

jamu-jamuan secara rutin disangkal. Riwayat pengobatan sebelumnya 

disangkal. 

Pada pemeriksaan tanggal 24 Oktoberber 2019 didapatkan status 

generalis dan tanda vital dalam batas normal. Status oftalmologi didapatkan 

tajam penglihatan mata kanan 1,0 dan mata kiri no light preception (NLP). 

Posisi   bola mata orthotropia, gerakan bola mata kanan dan kiri baik ke segala 

arah. Tekanan intraokular (TIO)   dengan tonometri aplanasi Goldmann pada 

mata kanan yaitu 13 mmHg dan mata kiri 70 mmHg. Pemeriksaan segmen 

anterior mata kanan dalam batas normal. Pemeriksaan segmen anterior mata 

kiri didapatkan palpebra tenang, konjungtiva bulbi injeksi siliar, kornea 

edema, bilik mata depan Van Herrick (VH) gr I, Flare dan cell   sulit dinilai, 

pupil sulit dinilai, detail iris sulit dinilai, lensa keruh luksasi ke anterior 

dengan menyentuh endotel dan mekanisme luksasi lensa tidak diketahui. 

Pemeriksaan polus posterior mata kanan didapatkan cup disc ratio 0,3 

sedangkan mata kiri sulit dinilai kemudian dilakukan pemeriksaan 

ultrasonografi dan hasilnya dalam batas normal. Pemeriksaan  gonioskopi  

dengan  lensa  Sussman  four  mirror  pada  mata kanan ditemukan sudut 

tertutup pada seluruh kuadran sedangkan mata kiri  sulit dinilai. 
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Pasien didiagnosis dengan luksasi lensa ke anterior OS dengan 

glaukoma sekunder dan katarak senilis matur OS, pasien  direncanakan untuk 

dilakukan tindakan ekstraksi lensa dan trabekulektomi pada mata kiri pada 

bulan November, akan tetapi dikarenakan pasien menderita demam rencana 

operasi ditunda hingga kondisi pasien membaik. Pasien diberikan tetes mata 

timolol maleat 0,5% 2 kali sehari, tablet acetazolamide 250 mg 3 kali sehari 

dan tablet kalium aspartate 1 kali sehari.  Prognosis pada pasien ini adalah  

quo ad vitam ad bonam, dan  quo ad functionam ad malam. 

Pada pemeriksaan sebelum operasi, yaitu pada tanggal 2 Desember 2019 

didapatkan status generalis dan tanda vital dalam batas normal. Status 

oftalmologi didapatkan tajam penglihatan mata kanan 1,0 dan mata kiri NLP. 

Posisi bola mata orthotropia, gerakan bola mata kanan dan kiri baik ke segala 

arah. TIO pada mata kanan yaitu 11 mmHg dan mata kiri 72 mmHg. 

Pemeriksaan segmen anterior mata kanan dalam batas normal dan 

pemeriksaan segmen anterior mata kiri didapatkan palpebra tenang, 

konjungtiva bulbi terdapat injeksi siliar, kornea edema, bilik mata depan Van 

Herrick (VH) gr I, Flare dan cell  sulit dinilai, pupil sulit dinilai, detail iris 

sulit dinilai, lensa keruh luksasi ke anterior dan menyentuh endotel kornea. 

 

                                       

Gambar 2.1   Pemeriksaan pada mata kiri pasien pada Preoperasi 
   Sumber : RSMC 
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Pasien kemudian dilakukan tindakan operasi pada tanggal 3 Desember 

2019 dengan prosedur operasi ekstraksi lensa dengan tatacara intracapsular 

cataract extraction (ICCE), vitrektomi anterior dan trabekulektomi pada mata 

kiri. 

 

                   

                   

                   
 

 

Gambar 2.2 Tatalaksana Intraoperasi pada Luksasi Lensa 

               Sumber : RSMC 
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Satu hari pasca operasi dilakukan pemeriksaan status generalis dalam 

batas normal dan pemeriksaan oftalmologis dengan tajam  penglihatan mata 

kanan 1,0 dan mata kiri NLP. Pemeriksaan tekanan intraokular didapatkan 

mata kanan 9 dan pada mata kiri 7. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan 

dalam batas normal dan segmen anterior mata kiri didapatkan palpebra 

blefarospasme, konjungtiva bulbi terdapat  perdarahan  subkonjungtiva dan 

injeksi siliar,  kornea  edema dan terdapat lipat descemet, bilik mata depan 

VH gr III dengan flare dan sel sulit dinilai terdapat gelembung udara, pupil 

agak lonjong, iris tidak terdapat sinekia, dan lensa afakia. Pasien mendapat 

terapi  tetes mata timolol maleat 0,5%  dua kali sehari, ciprofloksasin tablet 

500mg dua kali sehari,  tetes  mata  levofloksasin  enam  kali  sehari,  tetes  

mata prednisolon asetat enam kali sehari. 

 

                       
 

       Gambar 2.3 Pemeriksaan mata kanan pasien 1 hari pasca operasi 

               Sumber : RSMC 

 

Pasien kemudian datang 1 minggu pasca  operasi  didapatkan  tajam  

penglihatan pada mata kanan 1,0 dan mata kiri NLP, pemeriksaan tekanan 

intraokular mata kanan 13 mmHg dan pada mata kiri 8. Pemeriksaan segmen 

anterior mata kanan dalam batas normal dan pemeriksaan segmen anterior 

mata kiri didapatkan perdarahan subkonjungtiva, jahitan sklera intak, 

kedalaman bilik mata depan VH gr III, flare dan sel -/-, terdapat vitreus,  iris 

tidak terdapat sinekia, lensa afakia. Pasien kemudian diminta untuk kontrol 

dua minggu kemudian dan mendapat terapi tetes mata timolol maleat 0,5% 

dua kali sehari, tetes mata prednisolone asetat lima kali sehari tapering off
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III.   Pembahasan 
 

Glaukoma sekunder merupakan glaukoma yang terjadi akibat suatu 

penyakit lain baik okular maupun sistemik. Salah satu penyebab glaukoma 

sekunder adalah ektopia lentis yang merupakan suatu keadaan lensa tidak 

berada pada posisi yang normal didalam bilik mata belakang.
4
 

Ektopia lentis  dapat terjadi akibat lemah atau robeknya zonular secara 
 

parsial (luksasi) atau terjadi secara total (luksasi). Lensa pada ektopia lentis 

dapat bermigrasi ke bilik mata depan atau ke bilik mata belakang. Ektopia 

lentis dapat diakibatkan penyakit herediter maupun berhubungan dengan 

penyakit sistemik seperti sindroma Weill-Marchasani, sindroma Marfan, 

defisiensi sulfite oksidase dan homosistinuria. Luksasi atau disloksasi  dari  

lensa  kristalina  dapat  berhubungan  dengan  peningkatan tekanan 

intraokuler akut, intermitten atau kronik. Pada pasien ini tidak ditemukan 

mekanisme penyebab luksasi lensa ke anterior, akan tetapi berdasarkan 

pemeriksaan oftalmologis dicurigai penyebab luksasi adalah trauma 

dikarenakan pada pemeriksaan mata kanan tidak dijumpai tanda-tanda luksasi 

lensa.
3 

Glaukoma sekunder sudut tertutup akibat luksasi lensa ke anterior 

merupakan glaukoma yang terjadi karena adanya blokade pupil oleh lensa 

yang mengalami luksasi sehingga aliran aquous terganggu dan menyebabkan 

tekanan tinggi intraokular. Luksasi lensa ke anterior dapat menyebabkan 

pendangkalan sudut iridokornea dengan peningkatan secara akut  tekanan  

intraokular  atau  seiring  berjalannya  waktu  dapat  terbentuk PAS 

(Pheripheral Anterior Synechia) dan membentuk glaukoma sudut tertutup 

kronik. Pada keadaan akut, gejala dapat berupa adanya nyeri pada bola mata, 

mata merah dan penurunan tajam penglihatan. Luksasi atau dislokasi lensa 

dapat ditandai oleh adanya iregularitas kedalaman bilik mata depan.
4
 Pada 

pasien ini didapatkan keluhan penglihatan yang terasa buram secara perlahan 

hingga pandangan menjadi gelap dan pada pemeriksaan oftalmologis lensa 

mengalami luksasi ke anterior sehingga dapat terjadi gangguan aliran akuous  

dan peningkatan  tekanan  intraokular. Berdasarkan gejala dan tandanya, 

pasien ini didiagnosis glaukoma sekunder akibat luksasi lensa ke anterior. 
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Penanganan glaukoma sekunder akibat luksasi lensa adalah 

menganjurkan pasien untuk berada pada posisi supinasi untuk memudahkan 

migrasi lensa ke posterior dan dapat diberikan obat hiperosmotik oral dan tetes 

mata anti hipertensi okular topikal. Glaukoma sekunder akibat luksasi lensa 

seringkali tidak respon terhadap medikamentosa, sehingga diperlukan 

tindakan pembedahan untuk menanganinya. Tindakan operasi dapat 

dilakukan ekstraksi lensa dan disertai dengan tindakan trabekulektomi jika 

tekanan intraokular sangat tinggi, jika tekanan bola mata tidak terlalu tinggi 

dapat dilakukan tindakan ekstraksi lensa saja. Keterlambatan untuk dilakukan 

ekstraksi lensa pada kasus luksasi lensa ke anterior dapat menyebabkan 

komplikasi berupa kerusakan lapisan endotel kornea akibat lensa menyentuh 

endotel, terjadinya PAS serta kerusakan trabekular meshwork akibat proses 

inflamasi yang berlangsung lama.
3-8 

Penatalaksanaan  pembedahan  pada  

pasien  ini  dilakukan  ekstraksi lensa dengan teknik Intra Capsular Cataract 

Extraction (ICCE) dan dilakukan vitrektomi anterior serta trabekulektomi 

dikarenakan tekanan bola mata pada pasien ini saat awal kedatangan adalah 

70.  Ekstraksi  lensa  dilakukan  untuk  menghilangkan blokade pupil akibat 

luksasi lensa dan diharapkan dapat melancarkan aliran akuous melewati pupil. 

Vitrektomi anterior dilakukan  dikarenakan sudah terdapat vitreous pada bilik 

mata depan. 

Komplikasi  yang dapat terjadi pasca operasi pada pasien ini salah 

satunya adalah peningkatan TIO. Pada pasien ini ditemukan prolaps dari 

vitreous hingga dilakukan tindakan vitrektomi anterior untuk mencegah traksi 

vitreus, kemudian dilakukan juga trabekulektomi untuk mencegah terjadinya 

blokade pupil oleh vitreus yang prolapse ke bilik mata depan. 
1,11 

Prognosis pada pasien ini quo ad vitam adalah   ad bonam, karena 

tidak terdapat penyakit kelainan sistemik yang mengancam jiwa. Prognosis 

quo  ad  functionam  adalah  ad  malam,  karena tajam penglihatan pasien saat 

datang sudah NLP dan tekanan  intraokular masih harus selalu dipantau untuk  
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mengantisipasi terjadinya blokade pupil berulang yang disebabkan oleh 

vitreous yang prolapse ke bilik mata depan. Chandra et al mengatakan pasien 

glaukoma sekunder akibat terjadi blokade pupil oleh luksasi lensa memiliki 

prognosa fungsi penglihatan yang kurang baik. 

 
 

IV.    Kesimpulan 
 

Glaukoma sekunder dapat terjadi karena adanya blokade pupil oleh 

lensa yang mengalami luksasi sehingga aliran aquous terganggu dan 

menyebabkan tekanan tinggi intraokular. Penatalaksanaan pada glaukoma 

sekunder  akibat  luksasi  lensa  adalah  ekstraksi  lensa dengan atau tanpa 

trabekulektomi berdasarkan tekanan intraokular pasien.
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