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ABSTRACT  
Introduction: Steroid induced glaucoma (SIG) is a secondary glaucoma caused by unmonitored 

used of steroid. Steroids induce resistance aqueous humour flow in trabecular meshwork (TM) 
increase intraocular pressure (IOP).  
Purpose To describe the clinical characteristics of SIG patient, treatment and the result at 
Glaucoma unit National Eye Center Cicendo Eye Hospital 
Methods: SIG between January 2017 until December 2019 were retrospectively reviewed. The 

patient’s age, gender, level of education, type and duration of steroids, complete ophthalmology 
examination, and treatment were reviewed. 
Result: There were 61 patients (111 eyes) with SIG were included in this study. 57.4% were female 
with mean age was 34.8 ± 13.87 years and 82% were bilateral. 90.2% of patients in this study used 

topical steroids. Mean initial IOP was 34.8 ± 13.87 mmHg at the first visit. 33,3% were severe stage. 
The majority of patients were severe visual impairment to blind. The success of treatment in this 
study were 70 eyes (63%). 

Conclusion: Steroid induced glaucoma is most commonly caused by topical steroids. Chronic use 
of steroids causes TM damage, hypotonic agent and surgery were needed to reduce IOP. 
Keywords: steroid induced glaucoma, steroid  

 

PENDAHULUAN 

     Glaukoma termasuk penyebab 

tersering kebutaan yang tidak dapat 

disembuhkan di seluruh dunia. Data 

dari Global Burden of Disease Study 

memperkirakan populasi global yang 

buta pada tahun 2015 adalah sekitar 

36 juta dan penyebab utama adalah 

katarak sebanyak 12.6 juta, diikuti 

oleh kelainan refraksi yang tidak 

dikoreksi sebanyak 7.4 juta dan 

glaukoma sebanyak 2.9 juta. 

Berdasarkan Rapid Assesment of 

Avoidable Blindness (RAAB) 2016, 

glaukoma menjadi penyebab 

kebutaan ketiga terbanyak di 

Indonesia sebesar 2.9% dari 2.8% 

angka kebutaan di Indonesia. World 

Health Association (WHO) 

memperkirakan jumlah penderita 

glaukoma pada tahun 2020 sekitar 76 

juta dan akan meningkat menjadi 95.4 

juta pada tahun 2030. 1-4 

     Glaukoma memiliki karakteristik 

neuropati optik progresif kronis yang 

menghasilkan perubahan morfologis 

pada kepala saraf optik dan lapisan 

serat saraf retina. Kematian sel 

ganglion retina bersifat progresif dan 

mengakibatkan hilangnya lapang 

pandang. Tekanan intraokular (TIO) 

adalah salah satu faktor risiko utama 

perkembangan glaukoma, namun 

tidak memiliki peran dalam definisi 

penyakit. Glaukoma diklasifikasikan 

1 



 

sebagai glaukoma sudut terbuka dan 

sudut tertutup, serta primer dan 

sekunder. Glaukoma diklasifikasikan 

sebagai sekunder ketika disebabkan 

oleh penyebab lain, salah satunya 

adalah penggunaan obat.5,6 

     Kortikosteroid termasuk golongan 

antiinflamasi yang sering digunakan 

untuk mengobati kondisi inflamasi 

permukaan okular dan segmen 

anterior maupun mengobati kondisi 

sistemik. Steroid dapat menginduksi 

peningkatan TIO ketika diberikan 

secara topikal, periokular, inhalasi 

maupun sistemik. Tekanan 

intraokular dapat meningkat setelah 3 

sampai 6 minggu penggunaan steroid. 

Peningkatan TIO akibat penggunaan 

steroid yang cukup tinggi dan tidak 

diobati, dapat menyebabkan 

glaucomatous optic neuropathy 

(GON), keadaan ini disebut glaukoma 

akibat steroid (steroid induced 

glaucoma/SIG). 4,7,8 

    Penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan informasi mengenai 

karakteristik pasien glaukoma akibat 

steroid, tatalaksana yang telah 

dilakukan dan hasilnya di poli 

Glaukoma PMN RS Mata Cicendo. 

 

SUBJEK DAN METODE 

     Penelitian ini merupakan 

penelitian retrospektif deskriptif 

dengan melakukan pencatatan rekam 

medis pasien glaukoma akibat steroid 

yang didiagnosis pada periode 1 

Januari 2017 hingga 31 Desember 

2019 di poli Glaukoma PMN RS 

Mata Cicendo. 

     Kriteria inklusi penelitian ini 

berupa pasien glaukoma dengan 

riwayat pemakaian steroid baik secara 

topikal, intraokular, inhalasi maupun 

sistemik, pasien baru, serta memiliki 

data pemeriksaan oftamologis 

meliputi nilai TIO, pemeriksaan 

segmen anterior dan posterior dengan 

oftalmoskopi direk atau indirect. 

Kriteria eksklusi adalah pasien yang 

tidak pernah kontrol. 

     Data yang diambil adalah usia, 

jenis kelamin, daerah asal, tingkat 

pendidikan, obat steroid yang 

digunakan, lama penggunaan steroid, 

pemeriksaan oftalmologi berupa 

tajam penglihatan, TIO, kondisi papil 

saraf optik, serta tatalaksana 

medikamentosa dan pembedahan.   

     Glaukoma akibat steroid adalah 

glaukoma sekunder yang 

berhubungan dengan penggunaan 
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steroid baik secara topikal, 

periokular, intraokular, atau sistemik. 

Steroid adalah golongan obat 

antiinflamasi, yang digunakan untuk 

mengobati penyakit pada mata dan 

sistemik. Penggunaan steroid yang 

tidak diawasi terutama dalam sediaan 

tetes mata sering terjadi karena dapat 

dibeli secara bebas sehingga 

mengakibatkan efek samping yang 

tidak diinginkan. Tekanan intraokular 

awal adalah TIO yang diukur pada 

kunjungan pertama di poli glaukoma. 

Gangguan penglihatan berdasarkan 

presenting visual acuity dibagi 

menjadi gangguan penglihatan ringan 

(<6/12), sedang (<6/18), berat 

(<6/60), dan buta (<3/60). Derajat 

kerusakan papil saraf optik dibagi 

menjadi tiga. Derajat ringan 

kerusakan papil saraf optik ditandai 

dengan ukuran perbandingan cup disc 

(C:D ratio) ≤ 0,65. Derajat sedang 

ditandai C:D ratio 0,7–0,85. Derajat 

berat kerusakan papil saraf optik 

ditandai dengan ukuran C:D ratio ≥ 

0,9. Terapi dikategorikan berhasil jika 

mencapai target TIO <18 mmHg pada 

derajat ringan, TIO <16 mmHg pada 

derajat sedang, dan TIO <13 mmHg 

pada derajat berat, dikatakan gagal 

jika tidak mencapai target TIO 

tersebut. 

     Data karakteristik steroid yang 

digunakan diklasifikasikan menjadi 

topikal, intraokular, inhalasi dan 

sitemik. Steroid topikal berupa 

sediaan tetes mata dan salap mata. 

Steroid intraokular berupa 

intravitreal. Steroid sistemik berupa 

steroid oral, intravena dan 

perkutaneus. Lama penggunaan 

steroid dibagi menjadi kurang dari 

sama dengan 1 tahun dan lebih dari 

satu tahun. Data yang diambil 

kemudian diolah dengan 

menggunakan piranti lunak Microsoft 

Excel Office 2016. 

 

HASIL PENELITIAN 

     Glaukoma yang disebabkan oleh 

penggunaan steroid didapatkan 

sebanyak 68 pasien dalam kurun 

waktu 1 Januari 2017 hingga 31 

Desember 2019. Jumlah pasien yang 

memenuhi kriteria inklusi adalah 61 

pasien (111 mata). Eksklusi dilakukan 

pada 7 pasien dikarenakan tidak 

pernah melakukan kontrol. 

     Karakteristik pasien Steroid 

induced glaucoma terdapat pada 

Tabel 1. Mayoritas pada penelitian ini 
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berjenis kelamin perempuan sebesar 

57.4%, dengan usia rata-rata 34.8 ± 

13.87 tahun. Steroid induced 

glaucoma yang terjadi bilateral 

sebesar 82%. Pasien pada penelitian 

ini sebagian besar berpendidikan 

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 

(SLTA) kebawah dan berasal dari 

wilayah Jawa Barat. 

 
Tabel 1. Karakteristik pasien 

Karakteristik N % 

Jenis kelamin (n=61) 

  Laki-laki 26 42.6 
  Perempuan 35 57.4 

Usia    

  Rata-rata ± SD 34.8 ± 13.87 

Pendidikan (n=61)   

  Tidak sekolah 5 8.2 
  SD 16 26.2 

  SLTP 10 16.4 
  SLTA 19 31.1 

  Sarjana Muda 2 3.3 
  Sarjana/Pascasarjana 9 14.8 

Lateralitas (n=61)   
  Unilateral 11 18 

  Bilateral 50 82 
Distribusi Pasien (n=61)  

  Jawa Barat 55 90 
  Luar Jawa Barat 6 10  

 

     Tabel 2 menunjukkan karakteristik 

klinis pasien SIG. Tajam penglihatan 

dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar 

pada kelompok severe visual 

impairment sampai buta (42.3%) 

dengan jumlah terbanyak pada 

kelompok buta (<3/60) sebanyak 35 

mata atau 31.5%. Rata-rata TIO pada 

kunjungan awal sebesar 34.8 ± 13.87 

mmHg. Data C:D ratio terbanyak 

pada kelompok derajat berat sebesar 

33.3%. Terdapat 22 mata atau 19.8% 

menderita konjungtivitis vernal. 

Tatalaksana yang terbanyak adalah 

menggunakan 2 jenis obat 

antiglaukoma yaitu sebanyak 44 mata 

(39.6%) dan tindakan trabekulektomi 

dengan 5 fluorourasil (5FU) sebanyak 

24 mata (21.6%). Pasien melakukan 

kunjungan kontrol rata-rata lebih dari 

3 bulan baik pada kelompok pasien 

yang mendapat terapi medikamentosa 

maupun pembedahan. 

     Tabel 3 menunjukkan karakteristik 

penggunaan steroid. Sebagian besar 

menggunakan steroid topikal pada 

penelitian ini, yaitu sebesar 91%. 

Lama penggunaan steroid yang paling 

banyak yaitu kurang dari sama 

dengan 1 tahun sebesar 45.9%. 
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Tabel 2. Karakteristik klinis pasien 

 

 

 

 

 

     

Tabel 3.  Karakteristik penggunaan 

steroid  
Karakteristik N % 

Jenis steroid (n=61)   

  Topikal 55 90.2 

  Intraokular 0 0 
  Sistemik 5 8.2 

  Tidak ada data 1 1.6 
Lama penggunaan (n=61) 

   ≤ 1 tahun 28 45.9 
   > 1 tahun 23 37.7 

   Tidak ada data 10 16.4 

 

     Keberhasilan tatalaksana 

berdasarkan target TIO menurut 

derajat keparahan glaukoma pada 

penelitian ini sebanyak 70 mata 

(63%) yang ditunjukkan pada tabel 4. 

Jumlah mata dengan keberhasilan 

terbanyak adalah pada terapi dengan 

2 jenis obat antiglaukoma yaitu 

sebanyak 25 mata (56.8%). Untuk 

tindakan GDD implan keberhasilan 

mencapai 100%, ini dikarenakan 

hanya 1 mata yang dilakukan 

tindakan tersebut, sehingga tidak 

dapat menggambarkan keberhasilan 

100% yang sebenarnya.  Jika dilihat 

dari pencapaian TIO <21 mmHg  

yang merupakan batas TIO normal, 

didapatkan sebanyak 90 mata atau 

sebesar 81%. 

 

 

 

 

 

 

 

Karakteristik N % 

Tajam penglihatan (presenting) (n =111) 
 ≥6/12 21 19 

 6/18 - < 6/12 13 11.7 
 6/60 - <6/18 30 27 

 3/60 - < 6/60 12 10.8 
 <3/60 35 31.5 

TIO kunjungan awal (mmHg) 

 Rata-rata ± SD  34.8 ± 13.87 
TIO kontrol terakhir (mmHg) 

Rata-rata ± SD 16.6 ± 8.7 

C:D Ratio (n=111) 
 Ringan (≤ 0.65)  35 31.5 

 Sedang (0.7–0.85) 27 24.4 
 Berat (≥ 0.9) 37 33.3 

 Tidak ada data  12 10.8 
Diagnosis Tambahan    

Penyakit sistemik (n=61) 

 Asma bronkial 1 1.6 
 Osteoarthritis  1 1.6 

Penyakit atau kondisi mata lainnya (n=111) 
Konjungtivitis vernal 22 19.8 

Pseudofakia 4 3.6 
PUK 4 3.6 

Uveitis  2 1.8 
Myop Gravior 10 9 

Tatalaksana (n=111)   
Medikamentosa   

 1 obat 12 10.8 
 2 obat 44 39.6 

 3 obat 9 8.1 

Pembedahan    
 Trabekulektomi 3 2.7 

 Trabekulektomi + 5FU 24 21.6 
 Trabekulektomi + EL + 

LIO 
18 16.2 

 GDD implan 1 1 

Keterangan: TIO= Tekanan Intraokular; SD= 

Standar deviasi; LP= Light perception; NLP= 
No light perception; C:D ratio= Cup disc 

ratio; PUK= Pheripheral ulcerative keratitis; 
5FU= 5 fluorourasil; EL = Ekstraksi Lensa; 

LIO : Lensa intraokular; GDD = Glaucoma 
Drainage Device 
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Tabel 4. Tingkat keberhasilan tatalaksana 

Tatalaksana 

Tingkat keberhasilan 

N=111 (%) 

Sukses Gagal 

Medikamentosa   

  1 obat  10 (83.3%) 2 (16.7%) 

  2 obat  25 (56.8%) 19 (43.2%) 

  3 obat  5 (55.5%) 4 (44.5%) 
Pembedahan    

Trabekulektomi  2 (66.7%) 1 (33.3%) 

Trabekulektomi+ 5FU  16 (66.7%) 8 (33.3%) 

Trabekulektomi+ EL+ LIO 11 (61.1%) 7 (38.9%) 
 GDD implant  1 (100%) 0 (0%) 

Keterangan: 5FU = 5 fluorourasil; EL = Ekstraksi Lensa; LIO : Lensa intraokular; GDD = Glaucoma 
Drainage Device 

DISKUSI 

     Glaukoma akibat steroid merupakan 

glaukoma sekunder. Peningkatan TIO 

yang diinduksi steroid dapat terjadi pada 

penggunaan topikal, intraokular, 

inhalasi, maupun sistemik, namun lebih 

sering terjadi pada pemberian topikal 

dibandingkan sistemik. Faktor yang 

berperan terhadap peningkatan TIO dari 

steroid antara lain farmakokinetik, 

dosis, dan durasi pengobatan. 

Penggunaan steroid selama 3 sampai 6 

minggu secara terus menerus dapat 

menyebabkan peningkatan TIO dan 

dapat kembali normal setelah 2 minggu 

menghentikan penggunaan steroid jika 

tidak terjadi perubahan pada trabekular 

meshwork (TM).7-9 

     Tetes mata steroid mudah didapatkan 

secara bebas tanpa resep dokter dan 

sering digunakan oleh orang-orang 

tanpa mengetahui efek sampingnya. 

Faktor risiko terjadinya SIG antara lain 

riwayat glaukoma primer sudut terbuka 

pada keluarga, diabetes mellitus tipe 1, 

miopia tinggi, dan gangguan jaringan 

ikat seperti rheumatoid artritis. 

Peningkatan TIO yang diinduksi steroid 

dapat terjadi pada semua kelompok 

usia. Lansia dan anak-anak di bawah 6 

tahun merupakan populasi yang lebih 

rentan terjadi SIG. Berdasarkan respons 

TIO terhadap pemberian topikal 

betametason dan deksametason, Armaly 

dan Becker membagi menjadi tiga 

kategori. Pertama, responden tinggi (4-

6% dari populasi), TIO lebih besar dari 

31 mmHg atau peningkatan TIO lebih 

dari 15 mmHg dari awal. Kedua, 

responden moderat (sekitar 1/3 dari 

populasi), TIO antara 25-31 mmHg atau 

peningkatan TIO  6-15 mmHg dari 
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awal. Ketiga, Non responden (sekitar 

2/3 dari populasi), TIO kurang dari 20 

mmHg atau peningkatan TIO kurang 

dari 6 mmHg dari awal. 6,8,10,11 

     Sebanyak 57.4% pasien pada 

penelitian ini merupakan perempuan, 

dengan rata-rata usia 34.8 ± 13.87 

tahun. Para peneliti dari Multicenter 

Uveitis Steroid Treatment Trial, 

melaporkan bahwa usia di bawah 50 

tahun adalah salah satu faktor risiko 

yang berhubungan dengan peningkatan 

TIO 10 mmHg atau lebih. Parekh dkk 

menemukan bahwa usia di bawah 30 

tahun adalah faktor risiko untuk 

peningkatan TIO 10 mmHg. Pada 

penelitian ini, pasien berasal dari Jawa 

Barat dan luar Jawa Barat, yang 

membuktikan bahwa tetes mata yang 

mengandung steroid mudah didapatkan 

di daerah Jawa Barat maupun luar Jawa 

Barat.8,12 

     Glaukoma akibat steroid disebabkan 

oleh peningkatan resistensi terhadap 

aliran humor akuous pada TM. Sel-sel 

TM memiliki reseptor glukokortikoid. 

Glukokortikoid mengurangi 

permeabilitas membran jaringan 

trabekuler, mengurangi aktivitas 

fagositik sel, menyebabkan destruksi 

protein ekstraseluler dan antarseluler, 

sehingga menurunkan permeabilitas 

jaringan trabekuler. Glaukoma dapat 

terjadi jika peningkatan TIO cukup 

besar dan durasi yang lama, sehingga 

menyebabkan kerusakan progresif pada 

saraf optik dan lapang pandang.6,13,14 

     Sebesar 90.2% pasien pada penelitian 

ini menggunakan steroid topikal, sesuai 

dengan Roberti dkk yang mengatakan 

bahwa steroid topikal menyebabkan tiga 

per empat dari SIG. Rata-rata TIO pada 

kunjungan awal sebesar 34.8 ± 13.87 

mmHg. Penelitian dari Ang dkk yang 

menggambarkan karakteristik klinis, 

insidensi, dan faktor risiko terjadinya 

SIG pada pasien dengan konjungtivitis 

vernal yang berat mendapatkan rata-rata 

TIO tertinggi adalah 26,5 ± 2,8 mmHg 

pada responden kortikosteroid. Pasien 

dengan kerusakan saraf optic pada 

penelitian ini sebesar 57.7% yang terdiri 

dari derajat berat 33.3% dan sedang 

24.4%. Serupa dengan penelitian ini, 

Senthil dkk melaporkan hasil dari 

penelitian retrospektif yang 

mengevaluasi prevalensi kebutaan yang 

terkait dengan SIG pada pasien dengan 

keratokonjungtivitis vernal. Penelitian 

tersebut menunjukkan dari 4062 subjek 

penelitian, 91 subjek (157 mata) 

memiliki SIG. Dari 157 mata dengan 
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SIG, 123 mata (78,3%) memiliki 

kerusakan saraf optik.8,15 

     Penghentian penggunaan steroid 

adalah manajemen lini pertama. 

Peningkatan TIO yang diinduksi steroid 

biasanya bersifat reversibel dengan 

penghentian terapi, terutama jika obat 

tersebut belum digunakan selama lebih 

dari satu tahun. Tekanan intraokular 

biasanya kembali normal dalam 2 

sampai 4 minggu setelah penghentian 

penggunaan steroid, tetapi jika steroid 

dilanjutkan selama 18 bulan atau lebih, 

peningkatan TIO dapat bertahan lebih 

lama. Penggunaan obat antiglaukoma 

dan pembedahan diperlukan pada kasus 

TIO yang tidak turun setelah 

penghentian steroid. Durasi terapi 

steroid mempengaruhi reversibilitas 

peningkatan TIO. Terapi 

medikamentosa pada SIG sama dengan 

terapi glaukoma primer sudut terbuka 

(Primary Open Angle Glaucoma/ 

POAG). Terapi bedah seperti 

trabekulotomi, baik dengan atau tanpa 

antimetabolit atau perangkat drainase 

glaukoma untuk glaukoma yang tidak 

terkontrol secara medis. 7,9,16,17 

     Tatalaksana pada penelitian ini, 

sebagian besar menggunakan 2 jenis 

obat antiglaukoma dan tatalaksan 

pembedahan sebagian besar adalah 

trabekulektomi dengan 5FU. 

Keberhasilan terapi pada penelitian ini 

sebesar 63%, dengan medikamentosa 

sebesar 61.5% dan pembedahan sebesar 

65.2%. Iwao dkk membandingkan 

tindakan trabekulotomi pada SIG 

dengan POAG, serta tindakan 

trabekulektomi pada SIG 

menyimpulkan bahwa trabekulektomi 

lebih menguntungkan dalam 

mengendalikan TIO pada SIG. Serupa 

dengan hasil terapi pada penelitian ini, 

pada penelitian Sihota dkk melaporkan 

73.5% berhasil mencapai target TIO 

hanya dengan obat antiglaukoma. Song 

dkk melaporkan tingkat keberhasilan 

trabekulektomi 54%-78% dan 56%-

88% untuk fakotrabekulektomi pada 

interval kontrol selama 10 bulan hingga 

3 tahun. Sebuah studi retrospektif oleh 

Hong dkk, melaporkan tingkat 

keberhasilan keseluruhan 61% untuk 

trabekulektomi dan 73% untuk 

fakotrabekulektomi dalam 15 tahun di 

Korea pada kasus POAG dan PACG. 17-

19 

     Penelitian ini merupakan penelitian 

retrospektif yang bergantung pada 

kelengkapan pencatatan data rekam medis 

sehingga ketidaklengkapan rekam medis 
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mempengaruhi hasil. Keterbatasan 

lainnya pada pada penelitian ini adalah 

pengambilan data dengan lama kontrol 

yang bervariasi dan singkat.  

 

SIMPULAN 

     Glaukoma akibat steroid paling sering 

disebabkan oleh penggunaan steroid 

topikal. Mayoritas SIG pada derajat berat 

dengan rata-rata TIO 34.8 ± 13.87 mmHg 

dan 31.5% pasien dengan tajam 

penglihatan pada kelompok gangguan 

penglihatan berat sampai buta menurut 

WHO. Penggunaan steroid yang kronis 

menyebabkan kerusakan dari trabekular 

meshwork yang permanen, sehingga 

diperlukan obat antiglaukoma dan 

pembedahan untuk menurunkan 

tekanan intraokular. Untuk mencegah 

terjadinya komplikasi dari steroid 

tersebut, penggunaan steroid harus 

dengan pengawasan dokter. 
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