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Glaucoma Drainage Device with Phacoemulsification, IOL, and Synechiolisis 
as the management of Uveitic Glaucoma with Juvenile Idiopathic Arthritis 

 
Abstract 
Introduction: Glaucoma is defined by optic neuropathy with a characteristic 
acquired loss of retinal ganglion cell and atrophy of optic nerve. Aetiology of 
glaucomatous optic neuropathy is multifactorial but elevated intraocular pressure 
is a major risk factor. Lowering intraocular pressure still remains the mainstay of 
treatment modalities of glaucoma. The use of glaucoma drainage devices (GDDs) 
has become a widely used therapy option for the eyes that given anti glaucoma 
drugs or previous history of trabeculectomy  
Purpose: To report the use of GDD Implants in secondary glaucoma patients with 
history of Juvenile Idiopathic Arthritis that underwent previous trabeculectomy. 
Case report: Sixteen years-old-girl came to the Glaucoma unit referred by 
Pediatric Ophthalmology unit with high intraocular pressure since 6 months ago. 
The patient has history of previous trabeculectomy with 5-flourouracil. 
Ophthalmology examination shows intra ocular pressure 30 mmHg in left eye 
measured by applanation tonometry. The patient was under medication of Juvenile 
Idiopathic Arthritis. Patient was diagnosed with secondary angle closure 
glaucoma, resolved uveitis, and cataract left eye and planned for GDD Implants, 
Phacoemulsification, IOL, and Synechiolisis in left eye. Follow up 1 week after 
surgery shows the intraocular pressure is 23 mmHg. 
Conclusion: With previous history of trabeculectomy, GDD implant is considered 
as an alternative to lowering the IOP. Success rate of GDD implant in various 
studies is higher in both uveitic and normal eyes. Long term and intensive follow 
up is important to maintain the inflammation and the intraocular pressure. 
 
Keywords: secondary glaucoma, GDD Implants, uveitic glaucoma, JIA 
 

I. Pendahuluan 

     Glaukoma adalah salah satu penyebab kebutaan terbesar di dunia. Dalam 

perjalanan penyakitnya, glaukoma dapat mengakibatkan perubahan struktur saraf 

mata. Gejala yang paling sering dijumpai adalah peningkatan tekanan intraokular. 

Peningkatan tekanan intraokular yang terjadi terus menerus dapat mengakibatkan 

kerusakan yang kemudian dapat menyebabkan penurunan fungsi visual hingga 

kebutaan. Glaukoma dapat diklasifikasikan menjadi glaukoma sudut terbuka dan 

glaukoma sudut tertutup. Juga dapat dibedakan menjadi glaukoma primer dan 

sekunder berdasarkan mekanisme patofisiologi yang mendasari proses 

glaukomatikus. 1,2 
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     Juvenile Idiopathic Arthritis adalah arthtitis yang terjadi setidaknya selama 6 

minggu tanpa ditemukannya penyebab yang teridentifikasi dalam pemeriksaan 

pada anak usia kurang dari 16 tahun. Patogenesis uveitis anterior dengan JIA tidak 

diketahui pasti, namun proses imunologi dikatakan menjadi penyebab yang paling 

sering. Glaukoma dapat timbul akibat obstruksi mekanik dari trabecular meshwork 

akibat sel-sel radang, protein, atau fibrin. Peradangan dari trabecular meshwork 

sebagai efek dari kortikosteroid juga dapat berkontribusi dalam menyebabkan 

glaukoma. Uveitis pada JIA biasanya terjadi pada kedua mata dan peradangan 

kronis yang terjadi dapat memberikan gejala pada mata berupa band keratopathy, 

sinekia posterior, pembentukan membran, katarak, glaukoma, hingga ptisis. Pada 

laporan kasus ini akan dijelaskan mengenai terapi GDD implan + Fakoemulsifikasi 

+ IOL + Sinekiolisis sebagai tatalaksana glaukoma sekunder sudut tertutup dengan 

riwayat penyakit penyerta Juvenile Idiopathic Arthritis dan uveitis sanata yang 

sebelumnya telah dilakukan trabekulektomi.1-3 

 

II. Laporan Kasus 

     Seorang perempuan, Nn.G usia 16 tahun datang ke poliklinik Glaukoma Rumah 

Sakit Mata Cicendo pada tanggal 29 Januari 2020 setelah dikonsulkan oleh unit 

Pediatrik Oftalmologi untuk pertimbangan tindakan Combined + IOL + Sinekiolisis 

mata kiri. Pasien memiliki riwayat operasi Trabekulektomi + 5FU mata kiri pada 

30 Juli 2019. Pasien pertama kali datang ke Poli Pediatrik Oftalmologi Rumah Sakit 

Mata Cicendo Bandung pada 30 April 2019 dengan keluhan nyeri pada mata kanan 

disertai nyeri kepala dan pandangan terasa buram. Nyeri telah dirasakan sejak 2 

minggu sebelum masuk rumah sakit dan keluhan buram sudah dirasakan sejak 3 

tahun sebelumnya. Pasien sedang dalam pengobatan Juvenile Idiopathic Arthitis 

(JIA) di Rumah Sakit Hasan Sadikin dengan terapi methotrexate 6 tab per minggu, 

asam folat 1x1 tablet, ibuprofen 3 x 400 mg, prednison 3 x 1 tablet, kalsium 

karbonat 2 x 500 mg, dan cholecalciferol 1 x 400 mg. Pasien sebelumnya telah 

berobat di dokter spesialis mata di Cirebon mendapat terapi siklopentolat 1% 3 x 

ODS, prednisolone aseteat 4 x ODS, timolol 0.5% 2 x OS, natrium diklofenak 4 x 

OS, kemudian pasien dirujuk ke Rumah Sakit Mata Cicendo. 
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     Pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda vital dalam batas normal. Pemeriksaan 

ophtalmologis didapatkan tajam penglihatan mata kanan 0.5 dan tajam penglihatan 

mata kiri 0.25. Pemeriksaan tekanan intraokular menggunakan tonometri aplanasi 

pada mata kanan 10 mmHg dan mata kiri 28 mmHg. Pemeriksaan segmen anterior 

pada mata kanan didapatkan palpebra dan konjungtiva tenang, pada kornea 

didapatkan band keratopathy, bilik mata depan Van Herrick grade II-III flare/cell 

-/-, pupil ireguler dan sinekia posterior, lensa keruh. Pada mata kiri palpebra tenang, 

terdapat bleb pada konjungtiva bulbi, pada kornea didapatan band keratopathy dan 

iris pigment, pada bilik mata depan didapatkan Van Herrick grade II-III flare/cell -

/-, pupil iregular dan terdapat sinekia posterior, lensa keruh. Pada pemeriksaan 

gonioskopi didapatkan Schwalbe line pada seluruh kuadran. Pasien didiagnosa 

dengan Glaukoma sekunder sudut tertutup OS + Uveitis sanata ODS + Katarak 

komplikata ODS + JIA. Pasien diberikan terapi timolol 0.5% 2 x OS dan dari unit 

Glaukoma disarankan untuk tindakan Combined GDD implan + fakoemulsifikasi + 

IOL + sinekiolisis OS dalam nakrose umum. 

 

 
Gambar 2.1 Segmen anterior ODS pre operasi 

 

      Pasien kemudian datang kembali ke Poli Glaukoma pada 20 Februari 2020, 

pemeriksaan ophtalmologis didapatkan tajam penglihatan mata kanan 0.5 dan tajam 

penglihatan mata kiri 0.3. Pemeriksaan tekanan intraokular menggunakan 

tonometri aplanasi pada mata kanan 10 mmHg dan mata kiri 30 mmHg. 

Pemeriksaan segmen anterior kedua mata tidak ada perubahan dari pemeriksaan 
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pada kunjungan pasien sebelumnya. Pasien didiagnosa dengan Glaukoma sekunder 

sudut tertutup OS + Uveitis sanata ODS + Katarak komplikata ODS + JIA. Pasien 

diberikan terapi timolol 0.5% 2 x OS, levofloxacin 6 x OS dan direncanakan untuk 

tindakan Combined GDD + Fakoemulsifikasi + IOL + Sinekiolisis OS. 

     Pemeriksaan segmen anterior 1 hari paska operasi tidak ada keluhan nyeri pada 

pasien. Pada mata kanan tajam penglihatan 0.5 dan pada kiri tajam penglihatan 

1/300 dengan tekanan intraokular mata kiri menggunakan tonometer aplanasi 31 

mmHg. Pada pemeriksaan segmen anterior mata kiri pada palpebra didapatkan 

blefarospasme, konjungtiva bulbi terdapat perdarahan subkonjungtiva, implan 

tampak pada superotemporal dan jahitan intak, kornea tampak edema dan terdapat 

band keratopathy, bilik mata depan Van Herrick grade II-III flare/cell sulit dinilai 

dan tampak hifema et koagulum 0.2 milimeter, lensa sulit dinilai. Pasien 

mendapatkan terapi timolol 0.5% 2 x OS, siklopentolat 1% 3 x OS, prednisolon 

asetat 6 x OS, levofloxacin 6 x OS, disarankan rawat jalan dan kontrol 1 minggu 

yang akan datang ke poliklinik glaukoma. 

 

 
Gambar 2.2 Segmen anterior 1 minggu paska operasi 

 

     Pemeriksaan 1 minggu paska operasi pada mata kanan tajam penglihatan 0.32 

pinhole 0.5 dan mata kiri 1/300. Tekanan intraokular menggunakan tonometer 

aplanasi mata kanan 11 mmHg dan mata kiri 23 mmHg. Pemeriksaan segmen 

anterior pada mata kanan didapatkan palpebra dan konjungtiva tenang, pada kornea 
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didapatkan band keratopathy, bilik mata depan Van Herrick grade II-III flare/cell 

-/-, pupil ireguler dan sinekia posterior, lensa keruh. Pada mata kiri didapatkan 

blefarospasme pada palpebra, terdapat bleb, injeksi siliar dan tampak implan pada 

konjungtiva bulbi, pada kornea didapatan band keratopathy dan iris pigment, pada 

bilik mata depan didapatkan Van Herrick grade III flare/cell sulit dinilai dan 

terdapat plak hifema et koagulum, pupil relatif bulat dan terdapat sinekia posterior, 

lensa sulit dinilai. Pasien didiagnosa dengan Post GDD implan + Glaukoma 

sekunder sudut tertutup OS + Uveitis sanata ODS + Katarak komplikata OD + JIA. 

Diberikan terapi levofloxacin 6 x OS, prednisolon asetat 5 x OS tapering off, 

siklopentolat 1% 3 x OS, dan timolol 0.5% 2 x OS dan disarankan kontrol 1 minggu 

yang akan datang. 

 

  
Gambar 2.3 Segmen anterior 2 minggu paska operasi 

 

     Pasien datang kontrol 1 minggu setelahnya. Tajam penglihatan mata kanan 0.25 

dengan pinhole 0.4 dan mata kiri 1/300. Tekanan intraokular dengan tonometri 

aplanasi mata kanan 10 mmHg dan mata kiri 21 mmHg. Pemeriksaan segmen 

anterior mata kanan tidak ada perubahan dari kunjungan sebelumnya. Pemeriksaan 

segmen anterior mata kiri didapatkan blefarospasme pada palpebra, terdapat bleb, 

injeksi siliar dan tampak implan pada konjungtiva bulbi, pada kornea didapatkan 

band keratopathy dan iris pigment, tube implan tidak tampak. Pada bilik mata 
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depan didapatkan Van Herrick grade III flare/cell sulit dinilai dan terdapat plak 

hifema, pupil relatif bulat dan terdapat sinekia posterior, lensa kesan PC IOL 

tertutup fibrin. Pasien didiagnosa Glaukoma sekunder sudut tertutup OS + Uveitis 

sanata ODS + Katarak komplikata OD + Pseudophakia OS + JIA. Terapi 

dilanjutkan dengan dosis prednisolon asetat menjadi 6xOS dan pasien dikonsulkan 

ke unit Infeksi dan Imunologi. Pasien disarankan untuk kontrol 2 minggu yang akan 

datang untuk pertimbangan tindakan Membranektomi OS. 

 

III. Diskusi 

     Pada glaukoma sekunder sudut tertutup, penyebab utama dapat berupa 

tertutupnya sudut secara langsung dari iris dan faktor sudut atau pergerakan lensa 

kristalin ke arah depan sehingga menyebabkan blokade pupil. Hal-hal tersebut 

adalah penyebab dari glaukoma dan dapat menyebabkan peningkatan tekanan 

intraokular. Pada pasien ini didapatkan penurunan tajam penglihatan dan 

peningkatan tekanan intraokular. Pemeriksaan segmen anterior didapatkan band 

keratopathy, sinekia posterior, kekeruhan lensa dan pada pemeriksaan gonisokopi 

didapatkan Schwalbe Line pada seluruh kuadran pada mata kiri, pasien didiagnosa 

dengan glaukoma sekunder sudut tertutup, uveitis sanata ODS dan katarak 

komplikata ODS dengan penyakit penyerta Juvenille Idiopathic Arthritis. 2, 4 

     Glaukoma dapat terjadi sebagai akibat proses perjalanan penyakit lain. Juvenille 

Idiopathic Arthritis (JIA) adalah sekelompok heterogen penyakit dengan berbagai 

manifestasi sistemik. Tatalaksana pada glaukoma dengan uveitis merupakan suatu 

tantangan, dan pemantauan inflamasi intraokular juga hal yang penting untuk 

menjadi perhatian. Glaukoma pada JIA biasanya berkaitan dengan inflamasi jangka 

panjang yang tidak terkontrol dengan baik. Sebanyak 42% pasien dengan JIA 

berkembang menjadi glaukoma dan hanya 36% yang dapat diterapi dengan baik. 

Pasien ini telah didiagnosa JIA sejak 2 tahun sebelum datang ke Rumah Sakit Mata 

Cicendo dan sedang mendapat terapi untuk JIA dari bagian rheumatologi. Pada 

pemeriksaan status generalis terdapat pembengkakan pada sendi tangan dan kaki 

dan pada pemeriksaan ophtalmologis ditemukan band keratopathy, sinekia 

posterior, katarak komplikata, dan peningkatan tekanan intraokular. 2,4-6 
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     Tatalaksana pada pasien JIA kompleks dan biasanya memerlukan terapi bersama 

bagian rheumatologi karena memerlukan tatalaksana sistemik dan okular. 

Tatalaksana awal pada pasien JIA adalah kortikosteroid topikal, dan pada kasus 

yang lebih berat dapat diberikan kortikosteroid oral. Kontrol dari inflamasi adalah 

cara terbaik untuk mencegah komplikasi dan menjadi pilihan sebelum tatalaksana 

bedah. Komplikasi dari kortikosteroid merupakan hal yang penting untuk 

diperhatikan pada pasien ini. Komplikasi yang dapat terjadi berupa retardasi 

pertumbuhan, penambahan berat badan, pankreatitis, diabetes melitus, hipertensi, 

katarak, dan hipertensi okular. Pada pasien ini sebelumnya telah dilakukan tindakan 

pembedahan trabekulektomi karena tekanan intraokular tinggi yang dilanjutkan 

dengan pemasangan GDD implan + Fakoemulsifikasi + IOL + Sinekiolisis. Pada 

pasien dengan JIA dapat terjadi uveitis yang kemudian juga mengakibatkan 

peningkatan tekanan intraokular. Glaukoma uveitik memiliki dua masalah utama, 

kerusakan akibat proses peradangan pada trabecular meshwork dan uvea serta 

tekanan intraokular yang meningkat akibat pemakaian kortikosteroid. 5,6,7 

     GDD implan merupakan salah satu langkah tatalaksana dari glaukoma. GDD 

implan berupa alat kecil yang dipasangkan pada mata dengan tujuan menurunkan 

tekanan intraokular. Pada glaukoma, humor akuos tidak mengalir dengan baik dari 

bilik mata depan. Tekanan yang tercipta pada mata merusak nervus optikus dan 

apabila tidak diterapi dapat menyebabkan kebutaan. GDD implan atau dapat 

disebut aqueous shunt atau tube shunt menciptakan jalur aliran baru yang dapat 

membantu menurunkan tekanan intraokular. GDD dipertimbangakan bila 

tatalaksana medikamentosa, laser, atau terapi pembedahan lain tidak menghasilkan 

tekanan intraokular yang sesuai target. Pada pasien ini, sebelumnya telah dilakukan 

tindakan trabekulektomi pada mata kiri. Setelah tindakan operasi pasien tetap tidak 

mencapai tekanan intraokular yang diharapkan disertai keluhan nyeri sehingga 

direncanakan tindakan lanjutan yaitu pemasangan GDD implan, ekstraksi lensa, 

pemasangan IOL dan sinekiolisis. GDD implan memiliki angka kesuksesan yang 

tinggi dalam menurunkan tekanan intraokular.  Pemilihan pemasangan GDD 

implan pada pasien ini juga berdasarkan resiko kegagalan yang lebih kecil 

dibandingkan trabekulektomi atau siklofotokoagulasi pada pasien uveitis.  
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     GDD implan dibagi menjadi tipe katup dan non katup. GDD tipe katup bekerja 

dengan mekanisme restriksi aliran seperti Ahmed dan Krupin. Sedangkan tipe non 

katup terdiri atas tube terbuka yang terhubung pada plate reservoir. Alat ini 

menurukan tekanan intraokular dengan mendrainase humor akuos dari bilik mata 

depan ke ruang sub-tenon pada bagian superfisial dari plate. Humor akuos berdifusi 

melalui dinding pseudokapsular fibrous aselular dan kapiler periokular menyerap 

cairan. Ramdas et all menyebutkan trabekulektomi dalam jangka panjang dinilai 

kurang optimal karena terbentuknya jaringan fibrotik akibat proses peradangan, 

jaringan parut pada konjungtiva, dan penipisan pada sklera sehingga target 

tatalaksana tidak tercapai. Selain itu, glaukoma uveitik lebih sering terjadi pada usia 

muda sehingga kapsul tenon lebih tebal dan respon penyembuhan jaringan yang 

lebih kuat mengakibatkan fibrosis subkonjungtival yang lebih progresif. 3,7-9,12,11 

     Sebelum melakukan pemasangan GDD implan perlu dilakukan persiapan pre 

operasi. GDD implan biasanya dipilih bagi pasien glaukoma dengan tekanan 

intraokular tidak terkontrol dan sudah dilakukan tindakan pembedahan 

sebelumnya. Indikasi lain antara lain glaukoma traumatika, afakia dan 

pseudophakia glaukoma, glaukoma paska keratoplasti, dan glaukoma sekunder 

lainnya. Pada pasien ini, sudah dilakukan tindakan trabekulektomi sebelumnya 

namun tekanan intraokular masih tinggi. Glaukoma pada pasien ini juga merupakan 

glaukoma sekunder dengan riwayat penyakit penyerta pasien yaitu Juvenille 

Idiopathic Arthtritis. Persiapan operasi pada pasien yang direncanakan untuk 

dipasang GDD implan antara lain pada pemeriksaan segmen anterior untuk 

memeriksa mobilitas konjungtiva untuk menentukan kuadran posisi GDD implan 

akan dipasang. Iris sebaiknya diperiksa dalam keadaan magnifikasi yang besar 

untuk mendeteksi neovaskulrisasi juga untuk mempertimbangkan penggunaan anti 

VEGF pre operatif untuk meminimalisasi perdarahan intra dan paska operasi. Pada 

pasien ini, konjungtiva dan iris tidak ditemukan kelainan. GDD implan dipasang di 

temporal dan tidak dilakukan injeksi anti VEGF intra dan paska operasi. 

Pemeriksaan lain yang harus dilakukan adalah gonioskopi untuk menentukan lokasi 

peripheral anterior synechiae yang dapat menjadi penyulit saat insersi tube ke bilik 

mata depan pada saat operasi. Selain itu penting untuk melakukan pemeriksaan 
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spekular mata untuk memperkirakan salah satu komplikasi pemasangan GDD 

implan yaitu dekompensasi kornea. 2,3,10,11 

     Tindakan pemasangan GDD implan pada pasien glaukoma uveitik 

dipertimbangkan setelah dilakukan tindakan trabekulektomi sebelumnya. Pada 

pasien glaukoma uveitik secara umum prinsip tatalaksana sama dengan jenis 

glaukoma lainnya yaitu diawali dengan pemberian medikamentosa. Jika dengan 

medikamentosa tekanan intraokular tetap tinggi maka dilakukan tindakan 

pembedahan. Tindakan trabekulektomi dapat menjadi pilihan dalam tatalaksana, 

namun dikatakan dalam jangka pendek memberikan hasil yang baik namun 

memiliki resiko kegagalan dalam jangka panjang pada glaukoma uveitik yang 

dikatakan disebabkan oleh inflamasi yang terus menerus dan jaringan parut paska 

operasi. Sedangkan GDD implan sendiri dikatakan memiliki tingkat keberhasilan 

yang lebih tinggi dibandingkan tatalaksana lainnya. Chow et al juga menyatakan 

GDD implan tipe katup (Ahmed) lebih efektif dibandingkan trabekulektomi pada 

glaukoma uveitik. Begitu pula dengan GDD implan non katup (Baerveldt) yang 

memberikan hasil lebih baik daripada tindakan trabekulektomi. Jika dibandingkan 

antara kedua jenis GDD implan, pasien dengan tipe non katup memiliki angka 

kegagalan yang lebih rendah dan rata-rata tekanan intraokular yang lebih rendah 

tetapi memiliki angka komplikasi paska operasi seperti hipotoni yang lebih besar, 

meskipun studi ini tidakdilakukan hanya pada glaukoma uveitik. GDD implan baik 

tipe katup maupun non katup juga memiliki angka dekompresi kornea yang lebih 

besar daripada trabekulektomi dimana jika dibandingkan komplikasi ini lebih besar 

terjadi pada jenis non-katup. Namun jenis non-katup juga dilaporkan memiliki 

angka kegagalan paling rendah pada pemeriksaan 6 bulan dan 12 bulan paska 

operasi. 3,9,11-13 

     Uveitis adalah manifestasi JIA pada mata yang paling banyak ditemukan baik 

akut maupun kronik. Uveitis anterior kronik ditemukan di 10-20% anak dengan JIA 

yang jika tidak terkontrol dapat terjadi komplikasi yang mengancam penglihatan 

seperti sinekia, katarak, glaukoma pada 25-50% kasus dan terjadi penurunan 

penglihatan pada 10-20% anak dengan uveitis. Angka keberhasilan GDD implan 

dalam menurunkan tekanan intraokular dikatakan lebih besar dibandingkan dengan 
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tindakan trabekulektomi begitu pula dengan angka penggunaan obat anti glaukoma 

setelahnya. Namun keberhasilan tatalaksana juga bergantung pada follow up secara 

berkala dan penanganan radang yang intensif. Pada pasien ini didapatkan tekanan 

intraokular yang turun setelah tindakan, namun tajam penglihatan belum membaik 

setelah 2 minggu operasi. Hal ini dapat diakibatkan hifema yang ditemukan sejak 1 

hari paska operasi dan fibrin yang tampak pada PC IOL pada pemeriksaan 2 minggu 

paska operasi. 6,12-14 

 

IV.Simpulan  

     Pasien dengan JIA dapat memberikan manifestasi klinis pada mata sebagai 

akibat peradangan kronik berupa uveitis, glaukoma, hingga katarak. Tatalaksana 

pada pasien menjadi hal yang kompleks karena baik peradangan maupun pemberian 

steroid topikal dan sistemik memberikan efek yang saling berhubungan. Pada 

pasien ini, setelah diberikan medikamentosa dan pembedahan trabekulektomi 

didapatkan tekanan intraokular yang masih tinggi. Pasien kemudian dilakukan 

tindakan GDD implan + fakoemulsifikasi + IOL + sinekiolisis dengan 

pertimbangan angka kesuksesan GDD implan yang tinggi pada pasien dengan 

glaukoma yang sudah pernah dilakukan tindakan trabekulektomi sebelumnya. 

Fakoemulsifikasi + IOL juga dilakukan karena pada pasien ditemukan katarak 

komplikata dan dengan pertimbangan tindakan ekstraksi lensa dapat mempengaruhi 

tekanan intraokular. Pada pasien ini pilihan tatalaksana mejadi suatu proses yang 

saling berkaitan karena proses peradangan yang terus terjadi dan pada usia muda 

peradangan terjadi lebih cepat. Pemberian medikamentosa berupa steroid juga 

sebaiknya menjadi perhatian mempertimbangkan salah satu efek samping berupa 

peningkatan tekanan intraokular. Selain itu jenis tindakan pembedahan juga harus 

menjadi perhatian untuk mengurangi resiko peradangan yang lebih berat akibat 

tindakan yang lebih invasif. 
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