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Penatalaksanaan Trabekulektomi dengan 5-FU pada Glaukoma Sekunder 

akibat Skleritis 

 

Abstract 

Introduction : Secondary glaucoma can result from ocular inflammation such us 

skleritis. The prevalence of glaucoma in scleritis is 18%. The prevalence of secondary 

glaucoma is related to several factor : type of scleritis, age when exposed to scleritis, 

chronicity and severity of scleritis. Glaucoma in scleritis is distinguished from other 

glaucomas by its episodic, partly iatrogenic nature and very high intraocular pressures 

that, untreated, may result in much more rapid glaucoma progression. Management of 

glaucoma caused by scleritis requires careful diagnosis and management of both 

scleritis and glaucoma. 

Purpose : to determine the effectiveness of trabeculectomy with 5-FU in secondary 

glaucoma caused by scleritis 

Case Report : A 65 years old male was consulted to glaucoma unit with elevated IOP 

on the left eye. Patient has chief complaint blurred vision and pain since two days ago. 

He had history of trauma on left eye caused by dust. Visual acuity was 0,8 on right eye 

and 0,4 on left eye. Intra ocular examination for the right and left eye by appalanation 

tonometry was 20 mmHg and 40 mmHg. Anterior segment on left eye showed scleral 

injection, corneal edema, iris pigment, van herrick grade III, flare and cell difficult to 

assess, lens opacity. He was diagnosed with glaucoma caused by skleritis. 

Trabeculectomy with 5-FU has been done in this patient. 

Conclusion : glaucoma filtration surgery is indicated when reduction of IOP target is 

not achieved on medical therapy. Application of 5-FU in patient secondary glaucoma 

caused by scleritis can improve the success rate of procedure. 

 

I. PENDAHULUAN 

     Sklera merupakan lapisan mata yang elatis dan berwarna putih, mengisi hampir  

90% lapisan luar mata. Sklera dimulai dari kornea dan berakhir pada kanal saraf optik 

posterior. Sklera sebagian besar terdiri dari jaringan kolagen dan serat fibrin elastis, 

serta tidak mempunyai pembuluh darah dan sel. Sklera paling tipis 0,3 mm tepat 

dibelakang insersi otot rektus dan paling tebal 1.0 mm disekitar saraf optik. Sklera 

mempunyai ketebalan 0,4 – 0,5 mm di ekuator dan 0,6 mm di anterior insersi otot. Oleh 

karena tipisnya sklera, maka operasi strabismus dan retina membutuhkan jahitan yang 

hati – hati. Skleritis merupakan suatu penyakit yang jarang ditemukan. Jumlahnya 

kurang dari seperempat dari seluruh penyakit pada sklera. Usia rata-rata 48 tahun 
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dengan kisaran 11- 87 tahun. Pasien usia lebih dari 60 tahun, memiliki risiko terkena 

penyakit yang lebih berat dan dapat mengalami komplikasi yaitu fungsi penglihatan 

yang berkurang. 1,2 

     Skleritis seringkali disebabkan oleh penyakit imunologis. Satu pertiga pasien 

skleritis berbentuk difus atau nodular dan dua pertiga pasien berbentuk skleritis 

nekrotikan mempunyai penyakit autoimun. Skleritis memiliki gejala nyeri hebat dan 

dapat menyebabkan perubahan struktur bola mata disertai dengan morbiditas visual. 

Skleritis jarang terjadi pada anak – anak, biasanya terjadi pada dekade ke 4 – 6 

kehidupan, dan lebih sering terjadi pada wanita. Setengah kasus skleritis bersifat 

bilateral dalam perjalanan penyakitnya. Honik dkk dalam penelitiannya mengatakan 

insidensi episkleritis 4.1 per 100000 orang per tahun, dan rasio prevalensi 52.6 per 

100000. Insidensi skleritis 3.4 per 100000 orang per tahun, dan rasio prevalensi 5,2 per 

100000 orang. Skleritis dan episkleritis secara statistik peningkatannya signifikan yaitu 

pada usia tua dan lebih banyak terdapat pada wanita dibandingkan laki-laki. Pasien 

dengan skleritis berusia lebih tua bila dibandingkan dengan episkleritis. 3,4 

   Skleritis dapat memiliki berbagai komplikasi di mata dan jenis komplikasinya 

tergantung pada lokasi dan tingkat keparahan inflamasi sklera. Inflamasi yang hebat 

dan kerusakan jaringan akibat skleritis seringkali mengenai jaringan sekitarnya, paling 

sering pada kornea dan uvea, tetapi bisa juga mengenai trabekulum lensa dan orbita. 

Skleritis dapat menyebabkan penurunan fungsi penglihatan, bukan karena inflamasi 

sklera tetapi karena keterlibatan struktur okular yang berdekatan. Komplikasi skleritis 

sering terjadi yaitu keratitis perifer (37%), penipisan sklera (33%), uveitis (30%), 

glaukoma (18%), dan katarak (7%). Uveitis disebabkan oleh perluasan inflamasi 

sklera. Beberapa penelitian mengatakan skleritis yang disertai uveitis dan glaukoma 

harus dianggap sebagai suatu tanda perburukan. Uveitis yang disertai skleritis biasanya 

terletak anterior, dan intensitasnya bersifat ringan atau sedang. Pasien dengan skleritis 

dan uveitis mengindikasikan adanya perluasan inflamasi dari sklera ke traktus uvea 

anterior dan dapat mengakibatkan komplikasi okular berupa kehilangan penglihatan 
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yang progresif. Peningkatan tekanan intraokular disebabkan oleh edema sklera dan 

inflamasi uvea. 2,4,5 

     Glaukoma sekunder sudut tertutup pada pasien skleritis disebabkan oleh sinekia 

anterior, adhesi iridolentikular, atau edema badan siliar karena uvetitis anterior yang 

berlangsung lama. Glaukoma primer sudut terbuka pada skleritis, disebabkan oleh 

aliran keluar akuos yang terganggu karena adanya inflamasi di struktur sudutnya. 

Skleritis yang berat dapat mengakibatkan trabekulitis yang berat dan mengakibatkan 

peningkatan tekanan intraokular. Peningkatan tekanan intraokular ini biasanya 

sementara dan hilang dengan pemberian medikamentosa untuk skleritisnya, namun 

kadang – kadang pasien mengalami peningkatan tekanan intraokular yang signifikan 

yang tidak dapat dikontrol dengan medikamentosa.2,5 

     Penatalaksanaan glaukoma sekunder karena inflamasi tergantung pada penyebab 

yang mendasarinya, biasanya medikamentosa, operasi laser, atau operasi konvensional. 

Penatalaksanaan glaukoma sekunder karena inflamasi memerlukan keseimbangan 

antara terapi anti inflamasi dan anti glaukoma dengan tujuan untuk menurunkan 

tekanan intraokular, mencegah kerusakan saraf optik dan mencegah kehilangan lapang 

pandang. Pengobatan pertama yaitu dengan medikamentosa, jika medikamentosa 

gagal, maka diindikasikan untuk melakukan tindakan operasi glaukoma. Operasi 

trabekulektomi standard mempunyai risiko kegagalan yang besar bila dilakukan pada 

glaukoma sekunder dengan inflamasi. Hasilnya akan lebih baik jika diberikan 5-FU 

dan kortikosteroid secara intensif. 6,7 

     Tujuan laporan kasus ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari tindakan 

trabekulektomi dengan pemberian 5-FU pada glaukoma sekunder yang disebabkan 

skleritis 

II. LAPORAN KASUS 

     Seorang laki – laki usia 65 tahun dikonsulkan ke unit glaukoma paviliun RS Cicendo 

pada tanggal 27 Februari 2020 dengan keluhan mata kiri buram dan nyeri sejak ± 2 hari 

yang lalu. Keluhan buram dirasakan seperti berkabut tidak disertai gatal dan berair. 
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Pasien sebelumnya berobat ke RS.Borromeus, diberi obat tetes mata lalu karena tidak 

ada perubahan selama 2 bulan maka dirujuk ke RS Cicendo. Riwayat mata merah 

sebelumnya (+), pasien memiliki riwayat trauma kelilipan debu saat sedang bersepeda 

3 bulan yang lalu, riwayat pemakaian kacamata sejak 2 tahun yang lalu. Riwayat 

diabetes melitus, hipertensi, asma, alergi disangkal. Pasien memiliki riwayat asam urat 

11 tahun yang lalu, kolesterol, dan osteo arthiritis. Riwayat penggunaan steroid jangka 

lama disangkal. Pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus dasar mata kanan 0,8. 

Visus dasar mata kiri 0,4. Gerakan kedua bola mata baik ke segala arah. Pengukuran 

tonometri dengan menggunakan Non-Contact Tonometry pada mata kanan yaitu 20 

mmHg dan mata kiri 40 mmHg. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan dengan 

menggunakan lampu celah biomikroskop didapatkan kekeruhan pada lensa, lain-lain 

dalam batas normal. Pemeriksaan segmen anterior mata kiri, konjungtiva bulbi 

didapatkan injeksi sklera, kornea terdapat edema dan iris pigmen, bilik mata depan 

mata kiri didapatkan Van Herick grade III dengan flare dan sel sulit dinilai, pupil bulat, 

tidak terdapat sinekia pada iris, dan tampak kekeruhan pada lensa tanpa disertai sel 

vitreous. Segmen posterior mata kanan dan mata kiri dalam batas normal. Funduskopi 

mata kanan dan kiri didapatkan cup and disc ratio 0,3, tidak terdapat cupping. Pasien 

didiagnosa dengan glaukoma sekunder mata kiri dan skleritis mata kiri. Pasien 

mendapat terapi timolol maleate 0,5% 2 kali mata kiri, asetazolamide tablet 3 kali 250 

mg, kalium aspartat tablet 1 kali 300 mg, dan gliserol 1 kali 50 cc per hari. Pasien 

direncanakan kontrol 1 minggu yang akan datang. 

     Tanggal 3 Maret 2020 dilakukan evaluasi sebelum operasi. Pasien mengeluhkan 

mata kiri masih merah, tetapi untuk nyeri sudah berkurang. Pemeriksaan tekanan intra 

okular didapatkan pada mata kanan 11,7 mmHg dan mata kiri 44,7 mmHg. 

Pemeriksaan segmen anterior mata kanan didapatkan lensa agak keruh. Pemeriksaan 

segmen anterior mata kiri, konjungtiva bulbi masih terdapat injeksi sklera, kornea 

didapatkan iris pigmen bilik mata depan mata kiri didapatkan Van Herick grade III, 

tidak terdapat flare dan cell, pupil bulat, sinekia posterior dan lensa agak keruh 

(Gambar 2.1). Pasien direncanakan untuk dilakukan tindakan trabekulektomi dengan 
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pemberian 5-FU mata kiri dengan anestesi neurolept dan diberikan terapi yang sama 

dengan sebelumnya serta diberi tambahan manitol 5cc/kgBB selama 30 menit. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Segmen anterior mata kiri pre – operasi 

 Sumber : RS Cicendo 

     Durante operasi tindakan dilakukan trabekulektomi dengan pemberian 5-FU selama 

1-2 menit pada mata kiri. Tindakan dimulai pemasangan kendali dengan benang silk 

7-0 jahitan half thickness di area limbus superior. Selanjutnya dilakukan peritomi pada 

daerah konjungtiva superior. Setelah dilakukan kontrol perdarahan dengan kauter 

bipolar, diberikan 5-FU selama 1 – 2 menit lalu dilakukan insisi pada sklera dimensi 4 

mm x 3 mm sampai dengan limbus yang selanjutnya akan dibuat flap sklera. Insisi pada 

side port dengan keratom 3 mm. Tahap selanjutnya dibuat marker ukuran 1 mm x 2 

mm dengan keratom, lalu dilakukan iridotomi perifer di daerah superior dengan 

menggunakan stab knife. Penjahitan flap sklera dilakukan pada tiga titik yaitu arah jam 

9, jam 10 dan jam 2. Setelah itu dilakukan hidrasi kornea, penjahitan konjungtiva dan 

pemberian salep antibiotik. (Gambar 2.2). Selanjutnya pasien diberikan terapi 

prednisolon asetat 6 kali mata kiri, levofloksasin 6 kali mata kiri, kloramfenikol salep 

3 kali mata kiri, ciprofloksasin 2 kali 500 mg dan parasetamol 3 kali 500 mg dan 

diperbolehkan untuk rawat jalan. 
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Gambar 2.2 (1) pemasangan kendali dengan benang silk 7-0 (2) peritomi daerah konjungtiva 

superior (3) kontrol perdarahan dengan kauter bipolar (4) pemberian 5-FU 

selama 1-2 menit (5) insisi pada sklera dimensi 4 mm x 3 mm (6) pembuatan 

side port pada jam 10 (7) pembuatan marker ukuran 1 mm x 2 mm (8) iridotomi 

perifer di daerah superior dengan menggunakan stab knife (9) penjahitan flap 

sklera pada tiga titik yaitu arah jam 9, jam 10 dan jam 2 (10) hidrasi kornea (11) 

penjahitan konjungtiva (12) pemberian salep anitbiotik. 

Sumber : Kamar Operasi RS Cicendo 

     Pasien datang kontrol pasca operasi hari pertama tanggal 04 maret 2020 ke poli 

paviliun RS.Cicendo dilakukan pemeriksaan visus mata kanan 0,25 dan visus mata kiri 

0,2. Tekanan intra okular dengan menggunakan aplanasi tonometri didapatkan mata 

kanan 20 mmHg dan mata kiri 38 mmHg. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan 

didapatkan lensa agak keruh. Pemeriksaan segmen anterior mata kiri didapatkan bleb 

pada konjungtiva bulbi, kornea agak edema dan lensa agak keruh. Pasien masih 

diberikan terapi yang sama dengan sebelumnya. Pasien direncanakan untuk kontrol 

satu minggu yang akan datang. 

A B 
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     Kontrol satu minggu pasca operasi dilakukan pemeriksaan visus mata kanan 0,32 

pH 0,8 dan visus mata kiri 0,32 pH 0,63. Tekanan intra okular dengan menggunakan 

aplanasi tonometri didapatkan mata kanan 18 mmHg dan mata kiri 18 mmHg. 

Pemeriksaan segmen anterior mata kanan didapatkan lensa agak keruh. Pemeriksaan 

segmen anterior mata kiri didapatkan bleb pada konjungtiva bulbi, dan lensa agak 

keruh. pasien masih diberikan terapi yang sama dengan sebelumnya. (Gambar 2.3). 

Prognosis pasien ini qua ad vitam ad bonam, quo ad sanationam dubia, quo ad 

functionam dubia. 

Gambar 2.3 Segmen anterior mata kiri 1 minggu pasca operasi dengan lampu celah  (a) bleb 

intak dan iridotomi daerah superior(b) kedalaman bilik mata depan  

 Sumber : RS. Cicendo 

 

III. DISKUSI 

     Skleritis termasuk dalam kelompok penyakit inflamasi mata kronis yang dapat 

menyebabkan hipertensi okular (OHT) dan glaukoma sekunder (SG). Glaukoma 

sekunder merupakan salah satu komplikasi akibat skleritis. Glaukoma sekunder dapat 

terjadi pada 18% kasus skleritis. Penyebab glaukoma pada pasien skleritis dapat 

bersifat multifaktor dan disebabkan oleh obstruksi trabekular meshwork oleh sel-sel 

inflamasi, sinekia anterior perifer, sinekia posterior dan respons terhadap steroid. 

Uveitis anterior, sinekia, riwayat operasi katarak sebelumnya dan kerusakan kornea 

adalah faktor risiko yang mengakibatkan peningkatan TIO pada pasien dengan 

A B 

A B 
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skleritis.  Heinz dkk mengatakan dari total 217 pasien skleritis, 56 orang (21%) 

menunjukkan peningkatan intraokular dengan sudut terbuka saat follow-up dan 4 orang 

(7%) memiliki glaukoma sekunder sudut tertutup. Peningkatan tekanan intraokular 

lebih banyak terjadi pada pasien dengan nekrotikan skleritis (42%) dibanding dengan  

posterior skleritis (30%), nodular (18%) dan difus anterior skleritis (18%). Pasien ini 

mempunyai difus anterior skleritis karena tidak terdapat nodul dan fungsi penglihatan 

masih belum terganggu.3,8,9  

     Glaukoma sudut tertutup merupakan mekanisme umum yang dapat menyebabkan 

glaukoma akut dan biasanya terjadi pada pasien dengan skleritis posterior, yang 

mengalami rotasi badan siliar. Pasien ini didiagnosa glaukoma sekunder dengan 

skleritis karena pasien mengeluh buram dan nyeri pada mata kirinya, sebelumnya 

pasien mengatakan ada riwayat mata merah. Pada pemeriksaan segmen anterior 

didapatkan injeksi sklera.  Glaukoma pada pasien ini terjadi karena oklusi trabecular 

meshwork, karena sel-sel inflamasi dan debris yang dapat menurunkan aliran trabekular 

dan inflamasi sklera. Peningkatan jumlah debris dan protein dapat mengakibatkan 

terberntuknya sinekia. Pasien ini didapatkan tekanan intra okular mata kiri 40 mmHg 

tetapi belum terdapat sinekia dan pemeriksaan segmen anterior mata kiri didapatkan 

edema kornea. Edema kornea dapat disebabkan oleh disfungsi sel endotel dan 

peningkatan tekanan intraokular.5,10–12 

     Prinsip penatalaksanaan skleritis yaitu minimalisasi inflamasi dan mengurangi 

kerusakan struktur okular. Glaukoma sekunder karena skleritis awalnya diberikan 

terapi medikamentosa namun bila tidak terdapat perubahan maka dapat 

dipertimbangkan untuk tindakan pembedahan. Pasien ini awalnya hanya diberikan 

terapi untuk skleritisnya, kemudian saat kontrol berikutnya karena telah terdapat 

peningkatan tekanan intra okular maka ditambahkan terapi glaukoma yaitu timolol 

maleate, asetazolamid, dan kalium aspartat. Pasien saat kontrol berikutnya karena 

terapi medikamentosa tidak mampu untuk mengontrol tekanan intra okular, maka 

direncanakan untuk terapi pembedahan trabekulektomi dengan pemberian 5-FU.7,10 
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     Tindakan pembedahan dengan trabekulektomi bertujuan untuk menurunkan 

tekanan intra okular melalui pembuatan flap pada sklera dan iridotomi, sehingga aliran 

akuos dapat berjalan keluar bilik mata depan. Trabekulektomi pada pasien dengan 

uveitis memberikan angka keberhasilan yang rendah karena adanya mediator inflamasi 

yang akan membentuk jaringan fibrosa dan akan menutup saluran yang sudah dibentuk. 

Penggunaan 5-FU sebagai anti fibrosis akan meningkatkan kesuksesan tindakan 

trabekulektomi dalam menurunkan tekanan intra okular waktu yang lama. Patitsas dkk, 

menggunakan trabekulektomi dan 5-FU untuk mengobati pasien dengan uveitis 

glaukoma, hasilnya yaitu tekanan intra okular dapat dikontrol 71% dari 21 mata selama 

35 bulan. Pasien ini setelah diberikan tindakan pembedahan tekanan intra okular mata 

kiri sudah terkontrol yaitu 18 mmHg. Setiap tindakan pembedahan memiliki risiko efek 

samping, yang dapat terjadi saat operasi atau setelah operasi. Pasien glaukoma 

meskipun telah dilakukan operasi trabekulektomi dengan benar, sebagian kecil masih 

memerlukan terapi tambahan untuk mencapai target tekanan intra okular yang 

diharapkan. Noble dkk mengatakan pasien uveitis glaukoma setelah tindakan 

trabekulektomi saat follow-up 52 minggu tetap membutuhkan terapi tambahan 

glaukoma bila dibandingkan dengan glaukoma tanpa uveitis. Penyebab kegagalan 

trabekulektomi sering disebabkan oleh fibrosis. Fibrosis merupakan suatu proses alami 

yang terjadi terhadap respon akibat luka jaringan. Risiko penyebab kegagalan 

trabekulektomi lainnya yaitu usia muda, tekanan intra okular yang cukup tinggi, 

komplikasi pasca operasi. 6,12,13 

     Pemberian terapi pasca operasi, pasien diberikan ciprofloksasin 2 kali 500 mg, 

parasetamol 3 kali 500 mg, salep kloramfenikol 3 kali mata kiri, levofloksasin tetes 

mata 6 kali mata kiri dan prednisolon asetat tetes mata 6 kali mata kiri. Pemberian 

terapi pasca operasi bertujuan untuk mengatasi inflamasi yang terjadi pasca tindakan 

trabekulektomi. Pasien direncanakan untuk kontrol satu minggu kemudian untuk 

memonitor tekanan intra okular dan penatalaksanaan selanjutnya. 

     Prognosis pasien ini quo ad vitam dubia ad bonam. Quo ada sanationam dubia 

karena masih mungkin terjadi rekurensi jika penyakit yang mendasari dari skleritisnya 
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belum diketahui. Quo ad functionam dubia karena pasien masih terkontrol tekanan 

intra okularnya setelah dilakukan tindakan trabekulektomi. 

IV. SIMPULAN 

     Glaukoma karena skleritis membutuhkan deteksi dini untuk mencegah kerusakan 

diskus optikus lebih lanjut sehingga fungsi penglihatan masih bisa dipertahankan dan 

membutuhkan terapi yang adekuat untuk mengontrol inflamasi dan mempertahankan 

tekanan intra okular. Penatalaksanaan glaukoma karena skleritis harus dilakukan secara 

komprehensif yaitu dengan mencari penyakit yang mendasari terjadinya skleritis dan 

terapi skleritis sendiri, dengan ditambah pemberian obat glaukoma. Apabila terapi 

medikamentosa glaukoma tidak memberikan hasil yang diharapkan, maka dapat 

dilakukan tindakan trabekulektomi dengan pemberian 5-FU. Follow-up jangka panjang 

diperlukan pasca tindakan trabekulektomi pada glaukoma karena skleritis. 
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