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Glaucoma Drainage Device Implantation in Neovascular Glaucoma  

 

 

ABSTRACT 

Introduction: Neovascular glaucoma is a secondary glaucoma characterized by the 

development of neovascularization of the the iris and/ or angle, elevated intraocular 

pressure, and often result poor visual outcome. Common etiology of neovascular glaucoma 

are diabetic retinopathy, central retinal vein occlusion, ocular ischemic syndrome, and 

central retinal artery occlusion. Management of neovascular glaucoma divided into two 

types which is treatment of underlying disease and treatment of elevated Intraocular 

pressure by medical or surgical. Glaucoma Drainage Device implantation is one of 

surgical option for reducing intraocular pressure in Glaucoma Neovascular. 

Purpose: To report patient with Neovascular Glaucoma who were done Glaucoma 

Drainage Device implantation 

Case report: A 56 years old female came to National Eye Center Cicendo Eye Hospital 

with chief complaint gradually decrease of vision since 6 months ago with pain in her right 

eyes. Ophthalmology examination showed intraocular pressure on her right eyes was 60 

mmHg with visualization of neovascularization in iris. Flamed-shaped haemorrhage and 

cotton wool spot was found in fundus examination in her right eye. Glaucoma Drainage 

Device implantation were done in patient and intraocular pressure was decreased post-

operative day one. One week after surgery hyphema occur suspected due to early 

complication of the surgery. 

Conclusion: Glaucoma Drainage Device implant is one of many surgical options for 

neovascular glaucoma to reduce intraocular pressure. Routine follow up must be done to 

detect early complication of the surgical. 

Keywords: Glaucoma Drainage Device, Neovascular Glaucoma, Glaucoma Surgery 

 

I.   Pendahuluan 

     Glaukoma neovaskular merupakan glaukoma sekunder yang disebabkan oleh 

iskemik pada segmen posterior dengan karakteristik pertumbuhan vaskularisasi iris, 

peningkatan tekanan intraokular, dan memiliki prognosis visual yang buruk. 

Visualisasi pertumbuhan pembuluh darah baru yang terlihat dari pemeriksaan 

gonioskopi menjelaskan penyebab peningkatan tekanan intraokular. Weiss et al. 

menjelaskan bahwa peningkatan tekanan intraokular pada glaukoma neovaskular 

berhubungan dengan pembuluh darah baru dan berhubungan dengan pertumbuhan 

jaringan fibrotik. Penyakit sistemik dan beberapa kondisi mata dapat menyebabkan 

pertumbuhan neovaskularisasi baru namun hampir seluruh kondisi tersebut memiliki 

mediator yang sama dengan kondisi iskemi dan hipoksia retina.1-3  
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     Penyebab kondisi dari glaukoma neovaskular yang paling sering adalah retinopati 

diabetik, oklusi vena retina sentral (CRVO), sindroma iskemik pada mata (OIS), dan 

oklusi arteri retina sentral (CRAO). Kondisi hipoksia menyebabkan tingginya faktor 

angiogenik seperti Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) yang berperan 

penting dalam memediasi pertumbuhan neovaskularisasi pada pasien dengan penyakit 

retina. Leung et al mengidentifikasi bahwa VEGF merupakan molekul yang dapat 

memediator angiogenesis dan merupakan mitogen kuat terhadap sel endotel vaskular 

pada pembuluh darah besar dan kecil. Molekul lain yang berhubungan dengan 

perkembangan glaukoma neovaskular adalah fibroblast growth factor, platelet-derived 

growth factor, insulin-like growth factor-1 dan interferon-alpha.2-4 

     Tatalaksana glaukoma neovaskular terbagi menjadi dua, mengobati penyebab 

rubeosis dan tatalaksana peningkatan tekanan intraokular. Fotokoagulasi panretinal 

menjadi tatalaksana utama untuk mengontrol pertumbuhan neovaskular dan perlu 

dipertimbangkan pada seluruh kasus glaukoma neovaskular. Anti-VEGF merupakan 

manajemen untuk mengurangi pertumbuhan neovaskularisasi dan menurunkan tekanan 

intraokular. Tatalaksana untuk menurunkan tekanan intraokular dibagi menjadi 

medikamentosa dan operatif. Tatalaksana medikamentosa dapat berupa pemberian 

obat-obatan antiglaukoma yang dapat menekan produksi akuous humor seperti 

penyekat beta dan inhibitor karbonik anhidrase, meningkatkan aliran uveosklera seperti 

prostaglandin analog, kortikosteroid topikal sebagai anti inflamasi, dan atropine yang 

berfungsi untuk meningkatkan outflow uveoskeral dan untuk mengurangi hifema. 

Tindakan operatif pada glaukoma neovaskuler dapat dilakukan untuk mengontrol 

tekanan intraokular dalam jangka waktu yang panjang.5,6 

     Tindakan operatif untuk mengontrol tekanan intraokular diantaranya adalah 

trabekulektomi, implantasi Glaucoma Drainage Device (GDD), dan prosedur 

cyclodestructive. Implantasi Glaucoma Drainage Device (GDD) merupakan pilihan 

tindakan pertama pada pasien dengan glaukoma neovaskular karena efektif untuk 

menurunkan tekanan intraokular untuk jangka waktu panjang dan rendahnya 
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komplikasi paska operasi. Laporan kasus ini bertujuan untuk memaparkan kasus 

tatalaksana implantasi GDD pada pasien dengan glaukoma neovaskular.4,6,7 

 

II. Laporan Kasus 

     Pasien Ny. M, 56 tahun, datang ke poliklinik glaukoma PMN RS Mata Cicendo 

pada tanggal 25 Oktober 2019 dengan keluhan mata kanan buram perlahan sejak 6 

bulan yang lalu. Dirasakan penglihatan seperti mengintip ke lubang kunci. Mata kanan 

nyeri disertai nyeri kepala sejak 1 bulan yang lalu. Riwayat mata merah berulang ada,  

riwayat keluarga dengan penyakit glaukoma tidak ada. Riwayat operasi pada mata 

tidak ada. Riwayat trauma tidak ada. Riwayat penggunaan obat tetes berkala tidak ada. 

Riwayat alergi obat sebelumnya tidak ada. Riwayat penyakit Diabetes Mellitus, 

jantung, asma, dan ginjal tidak ada. Riwayat hipertensi sejak 10 tahun yang lalu. 

Riwayat pengobatan sebelumnya ke RS Hermina dikatakan glaukoma neovaskular dan 

diberikan terapi gliserol 50% 50ml per oral, asetazolamide tablet, dan kalium L-

aspartate tablet. 

     Status generalis keadaan umum baik, kesadaran Compos Mentis, Tekanan Darah 

160/100 mmHg, Nadi 84x/menit, Respirasi 18x/menit, dan Suhu 37. Pemeriksaan visus 

didapatkan mata kanan CFFC dan mata kiri 0.5 dengan pinhole 0.9. Pemeriksaan 

Tekanan Intraokular dengan tonometri aplanasi (ATN) didapatkan OD 60 mmHg, OS 

12 mmHg dengan menggunakan tetes mata timolol maleat 0.5% pada mata kanan. 

Gerak bola mata kanan dan kiri baik ke segala arah. Pemeriksaan segmen anterior mata 

kanan terdapat injeksi siliar pada konjungtiva bulbi, edema pada kornea, Van Herricks 

grade III dengan flare dan sel sulit dinilai. Pupil bulat mid dilatasi dengan refleks 

cahaya langsung dan tidak langsung menurun, terdapat sinekia posterior pada iris, dan 

neovaskularisasi iris. Lensa agak keruh. Pemeriksaan segmen anterior mata kiri 

didapatkan lensa agak keruh. Pemeriksaan gonioskopi pada mata kanan didapatkan 

Schwabe Line pada kuadran superior, nasal, dan temporal sedangkan pada kuadran 

inferior didapatkan Scleral Spur. Pemeriksaan fundus didapatkan papil bulat batas 

tegas rasio cd 0.4 dan terdapat cupping, flamed-shaped pada kuadran inferior retina dan 
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terdapat cotton wool spot. Pemeriksaan gonioskopi pada mata kiri didapatkan Scleral 

Spur pada seluruh kuadran. Pemeriksaan fundus didapatkan papil bulat batas tegas 

rasio cd 0.3 dan tidak terdapat cupping. 

     Pasien kemudian di diagnosis glaukoma neovaskular mata kanan, katarak senilis 

imatur mata kanan dan kiri, CRVO mata kanan, dan hipertensi. Terapi yang diberikan 

untuk pasien adalah timolol maleat 0.5% 2x1gtt OD, Gliserol 50% 50ml 1x50ml po 

untuk 2 hari, asetazolamide 3x250mg po, Kalium L-aspartate 1x1 tab po, disarankan 

kontrol ke Dokter Penyakit Dalam untuk regulasi hipertensi dan direncanakan untuk 

dilakukan Implantasi GDD. Setelah itu pasien di konsultasikan ke unit Retina dan 

didapatkan pemeriksaan segmen posterior pasien pada mata kanan terdapat perdarahan 

flamed-shaped pada kuadran inferior retina dan terdapat cotton wool spot. Segmen 

posterior mata kiri didapatkan rasio a/v 1:3 kemudian pasien di diagnosis CRVO OD, 

katarak senilis imatur ODS, glaukoma neovaskular OD. Saran dari unit retina untuk 

injeksi anti VEGF bila tekanan intraokular turun dan bila neovaskular cukup berkurang 

dan media jernih dapat dilakukan fotokoagulasi panretinal. 

 

 
      Gambar 2.1 Pemeriksaan lampu celah OD pre operasi 

a. Pemeriksaan segmen anterior dengan sinar difus, 

b. Pemeriksaan segmen anterior sinar celah. 

 

     Pasien baru kembali kontrol ke poli glaukoma tanggal 28 November 2019 dengan 

keluhan pandangan semakin buram dan mata kanan dirasakan masih nyeri disertai 

nyeri kepala. Obat-obatan masih digunakan pasien secara rutin. Pada pemeriksaan 
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oftalmologi didapatkan visus mata kanan CFFC dan mata kiri 0.5 dengan pinhole 0.8. 

Pemeriksaan tekanan bola mata dengan ATN didapatkan OD 74 dan OS 16. 

Pemeriksaan segmen anterior matan kanan terdapat injeksi siliar pada konjungtiva 

bulbi, edema pada kornea, Van Herricks grade III dengan flare dan sel sulit dinilai, 

pupil bulat dilatasi, dan terdapat neovaskularisasi iris dengan lensa agak keruh. 

Pemeriksaan segmen anterior mata kiri didapatkan lensa agak keruh. Pasien kemudian 

di diagnosis glaukoma neovaskular OD, CRVO OD, katarak senilis imatur ODS dan 

diberikan terapi Timolol Maleat 0.5% tetes mata 2 x 1gtt OS, Asetazolamide 250mg 

3x1 tablet po, Kalium L-Aspartate 1x300mg per oral, prednisolone asetat tetes mata 4x 

1gtt OD, dan Gliserol 50% 50ml 1x1 po. Pasien kemudian dipersiapkan untuk operasi 

implantasi GDD dalam Narkose Umum. 

     Tindakan bedah berupa implantasi GDD dilakukan pada tanggal 11 Desember 2019. 

Pemeriksaan sebelum operasi didapatkan VOD 1/300 dan VOS 0.5 dengan pinhole 0.8, 

pemeriksaan tekanan intraokular ATN OD 66 OS 14. Pemeriksaan satu hari paska 

operasi terdapat keluhan mata kanan terasa nyeri minimal dari pemeriksaan segmen 

anterior didapatkan VOD 1/300,VOS 0.5 dengan pinhole 0.8 dan Tekanan intraokular 

dengan ATN OD 42 OS 12. Pemeriksaan segmen anterior palpebra blefarospasme, 

terdapat perdarahan subkonjungtiva pada konjungtiva bulbi, jahitan intak, edema 

kornea minimal, bilik mata depan Van Herricks grade II dengan flare dan sel positif 

negatif, terlihat adanya tube, NVI (+), lensa agak keruh. Pemeriksaan mata kiri 

didapatkan lensa agak keruh. Pasien kemudian didiagnosis dengan glaukoma 

neovaskular mata kanan, katarak senilis imatur mata kanan dan kiri, CRVO mata 

Kanan (paska implan GDD OD). Pasien diberikan terapi berupa Levofloksasin tetes 

mata 6xOD, Prednisolon Asetat tetes mata 6x1gtt OD, Ciprofloksasin tablet 500mg 

2x1tablet po, timolol maleat 0.5% 2x1gtt OD, Asetazolamid 250mg tablet 3x1 tab po, 

Kalium L-Aspartate tablet 1x300mg per oral, dan disarankan kontrol ke poli Glaukoma 

satu minggu yang akan datang. 

     Satu minggu paska operasi pasien kontrol ke poli Glaukoma dan didapatkan pasien 

mengeluhkan mata kanan terasa mengganjal dengan nyeri pada mata disertai nyeri 
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kepala. Pemeriksaan oftalmologi OD didapatkan visus OD persepsi cahaya baik ke 

segala arah dan pada mata kiri didapatkan visus 0.4 dengan pinhole 1.0. Pemeriksaan 

tekanan intraokular dengan ATN didapatkan OD 66 mmHg dan OS 12 mmHg. 

Pemeriksaan segmen anterior mata kanan didapatkan implan, pericardium graft dan 

jahitan intak dengan injeksi siliar pada konjungtiva bulbi, edema pada kornea, bilik 

mata depan Van Herricks grade III dengan flare dan sel sulit dinilai, hifema (+) setinggi 

4.2mm, tube tidak tampak. Pupil bulat dilatasi farmakologis, Lensa sulit dinilai. 

Pemeriksaan segmen anterior mata kiri didapatkan lensa agak keruh. pasien kemudian 

didiagnosis dengan glaukoma neovaskular OD, hifema et koagulum OD, katarak 

senilis imatur mata kiri. Terapi yang diberikan pada pasien adalah Prednisolon Asetat 

tetes mata 8x1gtt OD, timolol maleat 0.5% 2x1gtt OD, Asetazolamid 250mg tablet 3x1 

tab po, Kalium L-Aspartate tablet 1x300mg per oral, Metilprednisolone 1x48mg per 

oral, siklopentolat 1% 3x1gtt OD, Parasetamol 3x500mg bila perlu, kemudian 

dilakukan USG mata kanan pada pasien dan didapatkan hasil USG dalam batas normal. 

Pasien kemudian direncanakan untuk washout coagulum OD. 

 

 
Gambar 2.2 pemeriksaan segmen anterior satu minggu paska operasi 

     a. Pericardium graft intak 

     b. Segmen anterior mata kanan tampak hifema pada bilik mata 

         depan 
 

III. Diskusi 

     Glaukoma neovaskular merupakan glaukoma sekunder yang dikarakteristikan oleh 

pertumbuhan pembuluh darah baru pada iris yang sering kali memiliki prognosis visual 

yang buruk apabila tidak terdeteksi dan ditangani dengan cepat. Mayoritas pasien 
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dengan glaukoma neovaskuler memiliki penyakit sistemik dan kelainan pada mata 

yang serius dengan neovaskularisasi sebagai tanda keparahan dari penyakit tersebut.  

Penyebab yang paling sering dari glaukoma neovaskular adalah oklusi vena retina 

sentral, proliferatif retinopati diabetik, dan sindrom iskemik pada mata. Pasien dengan 

glaukoma neovaskular memiliki tanda peningkatan tekanan intraokular dan 

neovaskularisasi iris yang terlihat minimal pada tahap awal penyakit.1,7 

     Patogenesis dari glaukoma neovaskular dimulai dari keadaan hiposkia pada jaringan 

yang memicu endotel untuk mensekresi faktor pro-angiogenik seperti VEGF, faktor 

tumor nekrosis (TNF), insulin growth factor, dan platelet-derived growth factor. 

Tingginya faktor pro-angiogenik tersebut, memicu aktivasi, proliferasi, dan migrasi sel 

endotel untuk membentuk pembuluh darah baru, neovaskularisasi pada iris dan sudut 

bilik mata depan diikuti oleh perkembangan membran fibrovaskular pada permukaan 

anterior dan sudut iridokornea. Membran ini dapat menghambat aliran aquous humor 

melalui trabecular meshwork sehingga tekanan intraokular meningkat. Etiologi dari 

glaukoma neovaskular yang paling sering adalah retinopati diabetik, CRVO, OIS, dan 

CRAO. Pemeriksaan segmen posterior mata kanan pasien didapatkan cotton wool spot 

dan perdarahan flamed-shaped pada kuadran inferior retina pasien hal ini menunjukan 

bahwa terdapat CRVO pada mata kanan pasien yang dapat menjadi etiologi dari 

glaukoma neovaskular.2,3,8 

     Tahapan dari glaukoma neovaskular terdiri menjadi tiga tahap. Tahap pertama 

adalah rubeosis iridis dimana neovaskularisasi iris sudah muncul sebagai titik merah 

kecil pada batas pupil yang kadang tidak terlihat tanpa pemeriksaan yang detil. Tahap 

kedua berupa glaukoma sekunder sudut terbuka dimana pembuluh darah baru dari batas 

pupil sudah tumbuh secara radial pada permukaan iris ke sudut bilik mata depan 

melalui badan silier dan scleral spur ke trabecular meshwork. Membran fibrovascular 

tidak dapat terlihat pada pemeriksaan gonioskopi namun ditandai dengan adanya 

pembuluh darah baru yang menyumbat trabecular meshwork dan dapat meningkatkan 

tekanan intraokular. Tahap lanjut berupa glaukoma sekunder sudut tertutup dimana 

terdapat myofibroblast pada membran fibrovaskular berproliferasi dan kontraksi  untuk 
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membentuk sinekia anterior perifer (PAS) dan menyebabkan glaukoma sudut tertutup. 

Tanda dan gejala dari glaukoma neovaskular tahap lanjut adalah berkurangnya tajam 

penglihatan, nyeri pada mata, kongesti pembuluh darah konjungtiva dan episklera, 

edema kornea, flare pada aqueous, tingginya tekanan intraokular, sinekia sudut tertutup 

pada gonioskopi.6,7 

     Pemeriksaan oftalmologi pada pasien didapatkan tekanan intraokular pada pasien 

mencapai 74 mmHg, edema kornea, dan terdapat neovaskularisasi iris. Pemeriksaan 

gonioskopi didapatkan schwabe line pada sudut nasal, superior, dan temporal 

sedangkan pada sudut inferior didapatkan scleral spur. Pada pemeriksaan segmen 

posterior didapatkan rasio cup-disc 0.4 dan terdapat cupping. Hasil dari pemeriksaan 

ini dapat menyimpulkan bahwa pasien telah mengalami glaukoma neovaskular tahap 

lanjut.5,6 

     Terapi dari glaukoma neovaskular terbagi menjadi dua aspek yaitu pengobatan dari 

etiologi glaukoma neovaskular dan pengobatan terhadap peningkatan tekanan 

intraokular. Fotokoagulasi panretinal merupakan pengobatan efektif untuk iskemi dari 

retina dan untuk mengurangi pertumbuhan neovaskular dari segmen anterior. Ketika 

kejernihan media buruk tindakan seperti cryotherapy dapat dipertimbangkan. 

Pemberian mediator anti-VEGF dapat digunakan sebagai managemen untuk 

mengurangi pertumbuhan neovaskularisasi dan menurunkan tekanan intraokular  Obat-

obatan untuk mengontrol tekanan intraokular yang tinggi dengan sudut terbuka dapat 

diberikan terapi aquous supresan, kortikosteroid topikal, dan sikloplegik. Tindakan 

operatif dapat berguna untuk mengontrol tekanan intraokular dalam jangka waktu 

panjang. Tindakan yang dapat dilakukan adalah trabekulektomi, implan GDD, dan 

prosedur cyclodestructive. Untuk mengontrol tekanan intraokular pasien diberikan 

terapi timolol maleat tetes mata dan asetazolamide tablet namun karena tidak 

adekuatnya penurunan tekanan intraokular dengan medikamentosa dilakukan tindakan 

operasi berupa implan GDD dengan harapan dapat mengontrol tekanan bola mata 

dalam jangka waktu panjang dan mengurangi terapi medikamentosa untuk menurunkan 

tekanan intraokular.7-9 
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     Implantasi GDD merupakan pilihan tindakan untuk menurunkan tekanan 

intraokular dengan membuat saluran aquous humor menuju extrascleral melalui tube. 

Tindakan implantasi GDD merupakan pilihan pertama dari glaukoma neovaskular 

apabila terdapat resiko bila dilakukan tindakan trabekulektomi. Terdapat penelitian 

menunjukan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dari penurunan intraokular antara 

pasien yang dilakukan implantasi GDD dan trabekulektomi. Pada penelitian 

retrospektif yang dilakukan oleh Na Liao et al. dari 143 mata intervensi yang paling 

sering dilakukan pada pasien dengan glaukoma neovaskular adalah Implantasi GDD 

sebanyak 103 mata dan siklofotokoagulasi transkleral sebanyak 22 mata dan 

trabekulektomi sebanyak 7 mata. Ye He et al. menyimpulkan 40 pasien dengan 

glaukoma neovaskular yang dilakukan implantasi GDD setelah 12 bulan kontrol secara 

rutin angka kesuksesannya mencapai 77.5%.  Tingginya angka kegagalan operasi, 

komplikasi awal, dan diperlukannya tindakan kembali lebih sering terjadi pada pasien 

yang dilakukan trabekulektomi. Komplikasi dari implantasi GDD terbagi menjadi 

komplikasi awal dan lanjut. Komplikasi awal dapat muncul kurang dari 1 bulan pasca 

operasi dapat berupa efusi choroid, hifema, perdarahan suprachoroidal, perdarahan 

vitreous, dangkalnya bilik mata depan, dan edema makular cystoid. Komplikasi lanjut 

dapat muncul setelah 1 bulan paska operasi seperti edema kornea, efusi koroid, edema 

makular cystoid, iritis kronis atau berulang, dan penyumbatan atau malposisi tube. 

Komplikasi awal hifema mencapai 20% pasien yang dilakukan operasi implantasi 

GDD yang dapat timbul beberapa hari paska operasi dan dapat menyebabkan sumbatan 

pada tube. Hifema dapat terjadi karena sklerotomi, inseri tube, iridektomi, atau 

perubahan tekanan intraokular mendadak. Terapi konservatif dari tube yang tersumbat 

dapat berupa pemberian supresan aqueous dan steroid per oral. Sumbatan akibat hifema 

juga dapat diberikan terapi intracameral tissue plasminogen activator (tPA), 89% 

kasus hifema yang diberikan terapi tPA perbaikan setelah terapi dengan visus yang 

membaik pada 97% kasus di hari yang sama. Laser Nd:YAG dapat dilakukan juga pada 

kasus sumbatan tube namun, angka keberhasilannya lebih tinggi pada sumbatan akibat 

iris atau fibrin. Hifema pada bilik mata depan pasien 1 minggu paska operasi 
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menunjukan terjadinya komplikasi awal yang dapat terjadi pada pasien yang dilakukan 

implantasi GDD. Pasien kemudian diberikan terapi tambahan metilprednisolone per 

oral dengan harapan dapat mengurangi peradangan pada mata pasien. Pemantauan 

paska operasi diperlukan untuk pasien dengan implantasi GDD untuk menilai adanya 

komplikasi awal dan lanjut supaya penanganan yang sesuai dapat dilakukan segera. 

Pemantauan jangka panjang juga dapat berguna untuk menilai keberhasilan implantasi 

GDD dalam menurunkan tekanan intraokular.10-13  

     Prognosis quo ad vitam pada pasien dubia ad bonam karena pasien memiliki riwayat 

hipertensi dengan terapi dari Dokter Penyakit Dalam, quo ad functionam mata kanan 

pasien ad malam karena terdapat CRVO disertai dengan tingginya tekanan intraokular. 

Keadaan mata kanan pasien diikuti dengan tajam penglihatan pasien yang hanya dapat 

melihat lambaian tangan. 

 

IV. Simpulan 

    Tatalaksana implantasi GDD pada kasus glaukoma neovaskular tahap lanjut 

bertujuan untuk mengontrol tekanan intraokular bila dengan medikamentosa 

penurunan tekanan bola mata tidak adekuat. Hifema paskaoperasi merupakan 

komplikasi awal yang dapat timbul pada pasien glaukoma neovaskular yang dilakukan 

tindakan implantasi GDD. Pemantauan paska operasi berkala dibutuhkan untuk dapat 

menilai adanya komplikasi awal dan lanjut sehingga penanganan yang sesuai dapat 

dilakukan dengan cepat. 





 
 

11 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

1. Havens SJ, Gulati V. Neovascular Glaucoma. Dev Ophthalmol. 2017;55:196-204. 

2. Rodrigues GB, Abe RY, Zangalli C, Sodre SL, Donini FA, Costa DC, dkk. Neovascular 

Glaucoma: A Review. Int J Retina Vitr. 2016;2(1):26. 

3. Cantor LB, Rapuano CJ, Cioffi GA. Angle Closure Glaucoma. In: Basic Science and 

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

2017. hlm 133-6. 

4. Noor NA, Mustafa S, Artini W. Glaucoma drainage device implantation with adjunctive 

intravitreal bevacizumab in neovascular glaucoma: 3-year experience. Clinical 

Ophthalmology. 2017;11:1417-1422. 

5. Yu TC, Tseng GL, Chen CC, Liou SW. Surgical treatment of neovascular glaucoma with 

Ex-PRESS glaucoma shunt. Medicine. 2017; 96:35. 

6. Saikumar SJ, Manju A, Abhilash N. Neovascular Glaucoma. Kerala J Ophthalmol. 

2018;30:172-7. 

7. Moschos MM, Nitoda E, Gouliopoulos N, Androudi S, Damaskos C, Laios K, dkk. The 

Choice of Drainage Device in Complicated Glaucomas: Comparing Ahmed and Baerveldt 

Implants. in vivo. 2019; 33:911-916. 

8. Ashbum FS, Netland P. The Evolution of Glaucoma Drainage Implants. J Ophthalmic Vis 

Res. 2018; 13:498-500. 

9. Martino AZ, Iverson S, Feuer WJ, Greenfield DS. Surgical Outcomes of Superior Versus 

Inferior Glaucoma Drainage Device Implantation. J Glaucoma. 2015; 24(1): 32-36. 

10. Nakano S, Nakamuro T, Yokoyama K, Kiyosaki K, Kubota T. Prognostic Factor Analysis 

of Intraocular Pressure with Neovascular Glaucoma. J Ophthalmol. 2016:1–9. 

11. Boyle YPC, Wuddun D, Cantor LB. Postoperative Complications. Glaucoma Edisi ke-2. 

USA: Glaucoma Medical Diagnosis & Therapy. 2015. hlm 1092-103. 

12. He Y, Tian Y, Song W, Su T, Jiang H, Xia X. Clinical efficacy analysis of Ahmed 

Glaucoma Valve Implantation in Neovascular Glaucoma and Influencing Factors. 

Medicine. 2017. 96:42 

13. 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. 

 

 


