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GLAUKOMA SUDUT TERBUKA JUVENIL  

DI PUSAT MATA NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO 

 

Andreas Lukita Halim, Andika Prahasta 

Departemen Ilmu Kesehatan Mata 

Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran 

Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 

 

ABSTRACT  

Introduction: Juvenile open angle glaucoma (JOAG) is characterized by severe 

intraocular pressure (IOP) progression and its management poses some 

challenges. Most patients come in later stage of the disease, medical therapy is 

usually ineffective, and often requires surgical procedure.  

Purpose: To describe the clinical characteristics and management of JOAG at 

Cicendo Eye Hospital. 

Methods: All medical records of JOAG patients (2017-2018) were retrospectively 

reviewed. Patients’ age, gender, family history, antiglaucoma medication history, 

complete ophthalmology examinations, treatment given, and follow-up schedule 

were obtained. 

Results: There were 51 patients (101 eyes) included in this study. Among them 

60.78% were males with mean age of 22 years old and 15.69% had family history 

of glaucoma. Most patients (48.51%) came with visual acuity <3/60 and mean IOP 

of 40.53 mmHg. Surgeries were conducted in 60.78% of the patients, mostly by 

trabeculectomy (95.65%), while the remaining (39.22%) use medical therapy only. 

The mean IOP after trabeculectomy was 20.24 mmHg and after medical therapy 

was 32.72 mmHg. The surgical success percentage were qualified success (61.5%), 

failure (30.8%), and complete success (7.7%) in 1 year. 

Conclusion: JOAG was more frequent in young adult males with some had family 

history of glaucoma. Most patients came with poor visual acuity and high mean 

IOP. Trabeculectomy was the most surgery performed with better mean post-

treatment IOP results than medical therapy group. After trabeculectomy most 

patients achieved qualified success in each control periods, but complete success 

was gradually decreasing until 1 year follow-up. 

Keywords: juvenile open angle glaucoma, JOAG, characteristics 

 

 

PENDAHULUAN 

Glaukoma merupakan penyebab 

kebutaan nomor tiga di dunia setelah 

katarak dan kelainan refraksi. Terdapat 

2.9 juta kasus kebutaan akibat glaukoma 

di dunia pada tahun 2015 dan 

diestimasikan akan meningkat menjadi 

3.2 juta kasus pada tahun 2020. 

Berdasarkan hasil survei Rapid 

Assessment of Avoidable Blindness 

(RAAB) pada tahun 2014 - 2016, 

glaukoma menjadi penyebab kebutaan 

ketiga terbanyak di Indonesia setelah 

katarak dan kelainan segmen posterior. 
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Selain itu, glaukoma juga merupakan 

penyebab utama kebutaan yang bersifat 

ireversibel.1,2 

Glaukoma sudut terbuka juvenil 

(Juvenile Open Angle Glaucoma / 

JOAG) merupakan salah satu bentuk 

dari glaukoma sudut terbuka primer di 

mana onset peningkatan tekanan 

intraokular terjadi di usia remaja atau 

dewasa muda. Kasus JOAG merupakan 

kasus yang jarang, di mana berdasarkan 

Dallas Glaucoma Registry dilaporkan 

bahwa JOAG hanya mencakup 4% dari 

kasus glaukoma anak. Prevalensi JOAG 

dilaporkan berkisar 0.32 - 2 kasus per 

100.000 individu berusia di bawah 20 

tahun di Amerika Serikat.3-5 

Onset penyakit JOAG berjalan 

secara perlahan dan seringkali 

asimtomatik pada tahap awal, sehingga 

sebagian pasien JOAG baru datang 

memeriksakan matanya pada tahap 

yang sudah lanjut, di mana sudah terjadi 

kerusakan saraf optik. Peningkatan 

tekanan intraokular pada JOAG 

biasanya bersifat lebih progresif dan 

fluktuatif dibandingkan glaukoma sudut 

tertutup primer dewasa. Pada 

kebanyakan kasus JOAG kurang 

berespon terhadap terapi medika-

mentosa, sehingga selanjutnya 

membutuhkan tindakan surgikal. 

Gangguan penglihatan yang diderita 

sejak usia muda dapat mempengaruhi 

kualitas hidup pasien dan membatasi 

aktivitas sehari-hari, sehingga pada 

kasus JOAG dibutuhkan deteksi dini 

dan penanganan yang tepat.4,6 Tujuan 

penelitian ini adalah untuk memaparkan 

karakteristik klinis dan tatalaksana dari 

pasien JOAG di Pusat Mata Nasional 

RS Mata Cicendo. 

 

SUBJEK DAN METODE 

Penelitian ini merupakan pene-

litian retrospektif deskriptif dengan cara 

melakukan pencatatan data rekam 

medis dari pasien yang didiagnosis 

sebagai JOAG (Juvenile Open Angle 

Glaucoma) di Pusat Mata Nasional RS 

Mata Cicendo selama periode 1 Januari 

2017 hingga 31 Desember 2018. 

Kriteria inklusi pada penelitian ini 

adalah semua pasien baru dengan 

diagnosis JOAG yang datang ke 

poliklinik Glaukoma dan Pediatrik 

Oftalmologi, serta memiliki data 

pemeriksaan oftalmologis yang 

meliputi : tajam penglihatan, tekanan 

intra okular (TIO), pemeriksaan segmen 

anterior (termasuk gonisokopi), dan 

pemeriksaan segmen posterior 

menggunakan indirect / direct 

ophthalmoscopy. Kriteria eksklusi pada 

penelitian ini adalah pasien yang 

didiagnosis banding dengan kondisi 

glaukoma lainnya. 

Data yang diambil meliputi usia, 

jenis kelamin, riwayat keluarga dengan 

kondisi glaukoma, riwayat medikasi 

sebelumnya, tajam penglihatan, TIO, 

jenis tatalaksana yang diberikan, dan 

pemeriksaan oftalmologis pada saat 

kontrol. Pasien dengan JOAG adalah 

pasien berusia 4-35 tahun yang pada 

pemeriksaan oftalmologis didapatkan : 

sudut bilik mata depan terbuka melalui 
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pemeriksaan gonioskopi, neuropati 

optik khas glaukoma pada pemeriksaan 

funduskopi, dan TIO di atas 21 mmHg, 

tanpa ditemukan kemungkinan etiologi 

sekunder lainnya. 

Hasil pemeriksaan baseline 

adalah tajam penglihatan dan TIO yang 

diukur pada pemeriksaan pertama kali 

di poliklinik. Pasien yang mendapatkan 

tindakan operasi dilakukan pencatatan 

hasil pemeriksaan tajam penglihatan 

dan TIO pada saat kontrol 1 minggu, 1 

bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. 

Kriteria keberhasilan operasi dibagi 

menjadi :  complete success apabila TIO 

≤ 21 mmHg atau mencapai penurunan 

20% tanpa obat anti glaukoma; qualified 

success apabila TIO ≤ 21 mmHg dengan 

tambahan obat anti glaukoma; failure 

apabila TIO tinggi (TIO > 21 mmHg 

atau tidak mencapai penurunan 20%) 

atau rendah (TIO ≤ 5 mmHg), dilakukan 

tambahan tindakan operasi ulang, atau 

hilangnya persepsi cahaya.7 

Data yang diambil kemudian 

diolah dengan menggunakan piranti 

lunak Microsoft Excel Office 2013® 

yang kemudian direkapitulasi dalam 

bentuk tabel. 

 

HASIL 

Berdasarkan data rekam medis 

yang dikumpulkan selama periode 1 

Januari 2017 sampai 31 Desember 

2018, didapatkan 53 pasien JOAG yang 

memenuhi kriteria inklusi penelitian ini. 

Terdapat dua pasien yang dieksklusi 

karena masih terdapat diagnosis 

banding dengan kondisi glaukoma 

lainnya, yaitu glaukoma yang diinduksi 

steroid. Satu mata juga dieksklusi 

karena tidak dapat dilakukan 

pemeriksaan TIO secara kuantitatif 

karena mengalami kondisi ptisis bulbi. 

Berdasarkan kriteria inklusi dan 

eksklusi tersebut, diperoleh 51 pasien 

(101 mata) yang menjadi sampel pada 

penelitian ini. 

Karakteristik pasien JOAG pada 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1. 

Pasien berjenis kelamin laki-laki 

sejumlah 31 orang (60.78%) lebih 

banyak dibandingkan pasien berjenis 

kelamin perempuan sejumlah 20 orang 

(39.22%). Rerata usia pasien adalah 22 

± 7.34 tahun, dengan rentang usia 10 

sampai 35 tahun. Didapatkan 8 pasien 

(15.69%) yang memiliki riwayat 

keluarga dengan kondisi glaukoma, 

yaitu 3 pasien pada kakak, 1 pada adik, 

1 pada ayah, 1 pada ibu, 1 pada kakek, 

dan 1 pada nenek. Sebanyak 28 pasien 

(54.90%) tidak memiliki riwayat 

keluarga yang menderita glaukoma dan 

15 pasien (29.41%) tidak didapatkan 

informasi mengenai riwayat keluarga 

dari rekam medis yang ada. Sebanyak 

26 pasien (50.98%) sudah pernah 

mendapatkan terapi obat-obatan anti-

glaukoma sebelumnya, berupa 1 macam 

obat pada 12 pasien (46.15%), 2 macam 

obat pada 11 pasien (42.31%), dan 3 

macam obat pada 3 pasien (11.54%); 

sedangkan 25 pasien (49.02%) 

merupakan pasien baru yang belum 

pernah mendapatkan pengobatan 

glaukoma sebelumnya.  
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Tabel 1. Karakteristik Pasien JOAG 

Variabel n = 51 % 

Jenis kelamin   

 Laki-laki 31 60.78 % 

 Perempuan 20 39.22 % 

Usia   

 Rata-rata 22 ± 7.34 tahun 

 Rentang ( 10 - 35 ) 

Riwayat keluarga   

 Ada 8 15.69 % 

 Tidak diketahui 15 29.41 % 

 Tidak ada 28 54.90 % 

Riwayat medikasi   

 Ada 26 50.98 % 

 Tidak ada 25 49.02 % 

Tatalaksana   

 Operasi 31 60.78 % 

  Medikamentosa 20 39.22 % 
Keterangan : JOAG = Juvenile Open Angle 

Glaucoma 

 

Seluruh pasien baru yang datang 

ke poliklinik dilakukan pemeriksaan 

awal (baseline) berupa tajam 

penglihatan dan TIO untuk masing-

masing mata, seperti yang ditampilkan 

pada Tabel 2. Tajam penglihatan awal 

bervariasi dari > 6/12 hingga < 3/60, 

dengan tajam penglihatan yang paling 

banyak ditemukan pada kelompok 

tajam penglihatan < 3/60 yaitu sebanyak 

49 mata (48.51%). Sebanyak 16 mata 

(15.84%) memiliki tajam penglihatan 

NLP (no light perception). Dari hasil 

pemeriksaan TIO awal dengan 

menggunakan Goldmann applanation 

tonometry didapatkan rata-rata TIO 

sebesar 40.53 mmHg, dengan rentang 

10-77 mmHg. 

 

Tabel 2. Hasil Pemeriksaan Baseline 

Karakteristik n = 101 % 

Tajam penglihatan  

 > 6/12 34 33.66 % 

 6/18  -  6/12 5 4.95 % 

 6/60  -  6/18 11 10.89 % 

 3/60  -  6/60 2 1.98 % 

   < 3/60 49 48.51 % 

TIO (mmHg)   

 Rata-rata 40.53 

 Rentang ( 10 - 77 ) 
Keterangan : TIO = Tekanan Intra Okular 

 

Dari seluruh pasien JOAG yang 

berjumlah 51 orang pada penelitian ini, 

sebanyak 20 pasien (39.22%) hanya 

menggunakan terapi medikamentosa 

dari kunjungan awal sampai akhir, 

sedangkan 31 pasien (60.78%)  

mendapatkan tindakan operasi 

(Gambar1). Dari 31 pasien ini, 15 orang 

menjalani operasi pada kedua matanya 

(bilateral), sedangkan 16 orang 

menjalani operasi hanya pada salah satu 

matanya (unilateral). Hasil akhir 

didapatkan sebanyak 46 mata yang 

dilakukan tindakan operasi. 

 

 

Gambar 1. Pengelompokan Pasien JOAG 
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Jenis tindakan operasi yang paling 

banyak dilakukan adalah operasi 

trabekulektomi yaitu sebanyak 44 mata 

(95.65%), sedangkan lainnya adalah 

pemasangan implan GDD (Glaucoma 

Drainage Device) pada 1 mata (2.17%) 

dan TSCPC (Transscleral Cyclophoto-

coagulation) pada 1 mata (2.17%). Pada 

kelompok trabekulektomi, sebagian 

besar disertai dengan pemberian 

antimetabolit 5FU (5 fluorouracil) yaitu 

sebanyak 37 mata (84.1%), sedangkan 7 

mata tidak diberikan 5FU (15.9%). 

Pasca operasi pasien melakukan kontrol 

dengan periode waktu yang bervariasi. 

Pada kontrol 1 minggu pertama pasca 

operasi didapatkan sebanyak 42 mata 

(91.30%) yang diperiksakan, namun 

kemudian jumlahnya semakin sedikit 

hingga hanya mencapai 14 mata saja 

(30.43%) pada saat kontrol 1 tahun. 

(Tabel 3).  

 

Tabel 3. Persentase Mata yang Dioperasi 

dan yang Melakukan Kontrol  

Keterangan n=46 % 

Jenis operasi  

 Trabekulektomi 44 95.65 % 

 Implan GDD  1 2.17 % 

 TSCPC 1 2.17 % 

Jumlah mata saat kontrol  

 1 minggu 41 89.13 % 

 1 bulan 38 82.61 % 

 3 bulan 28 60.87 % 

 6 bulan 19 41.30 % 

  ≥ 1 tahun 14 30.43 % 
Keterangan : JOAG = Juvenile Open Angle 

Glaucoma, GDD = Glaucoma Drainage Device, 

TSCPC = Transscleral Cyclophotocoagulation 

 

Seluruh pasien JOAG pada 

penelitian ini dibandingkan antara rerata 

TIO awal sebelum tatalaksana dengan 

rerata TIO pada kunjungan kontrol 

terakhir setelah diberikan tatalaksana, 

baik berupa medikamentosa, maupun 

tindakan operasi. Pada Tabel 4 

ditampilkan bahwa kelompok pasien 

yang hanya mendapatkan terapi 

medikamentosa memiliki rerata TIO 

awal 34.03 mmHg dan TIO akhir 32.73 

mmHg pasca pemberian obat anti 

glaukoma. Pada kelompok pasien yang 

dilakukan operasi trabekulektomi 

didapatkan penurunan rerata TIO dari 

45.40 mmHg menjadi 20.24 mmHg 

pasca operasi, dan pada pasien yang 

dilakukan operasi implan GDD 

didapatkan penurunan TIO dari 50.00 

mmHg menjadi 16.00 mmHg pasca 

operasi. Pada pasien yang dilakukan 

operasi TSCPC didapatkan TIO awal 

47.00 mmHg menjadi 46.00 mmHg 

pasca operasi. 

 

Tabel 4. Rerata TIO Sebelum dan Sesudah 

Tatalaksana 

Kelompok 
TIO Awal 

(mmHg) 

TIO Akhir 

(mmHg) 

Medikamentosa  34.03 32.72 

Trabekulektomi 45.40 20.24 

Implan GDD 50.00 16.00 

TSCPC 47.00 46.00 
Keterangan : TIO = Tekanan Intra Okular, GDD 

= Glaucoma Drainage Device, TSCPC = Trans- 

Scleral Cyclophotocoagulation 

 

Tabel 5 menampilkan rerata TIO 

yang tercapai pasca operasi pada 

periode kontrol 1 minggu, 1 bulan, 3 

bulan, 6 bulan, dan 12 bulan untuk 

masing-masing jenis tindakan operasi. 

Satu mata yang dilakukan pemasangan 

implan GDD hanya diperiksakan 
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sampai periode kontrol 1 bulan dan 

selanjutnya tidak kontrol kembali.  Satu 

mata yang dilakukan tindakan TSCPC 

diperiksakan sampai periode kontrol 1 

tahun, dengan TIO yang semakin 

meningkat di masing-masing periode 

kontrol. 

 

Tabel 5. Rerata TIO Pasca Operasi pada 

Masing-Masing Periode Kontrol 

Kontrol 

Trabek- 

ulektomi 

(mmHg) 

 Implan 

GDD 

(mmHg) 

TSCPC 

(mmHg) 

1 minggu 16.9 ± 9.5 10 21 

1 bulan 19.7 ± 9.6 16 24 

3 bulan 20.3 ± 14.1 - 35 

6 bulan 17.2 ± 11.4 - 38 

1 tahun 22.3 ± 11.5 - 46 

Keterangan : TIO = Tekanan Intra Okular, GDD 

= Glaucoma Drainage Device, TSCPC = Trans-

Scleral Cyclophotocoagulation) 

 

Tabel 6 menampilkan gambaran 

keberhasilan operasi pada kelompok 

trabekulektomi berdasarkan kriteria 

complete success, qualified success, dan 

failure. Gambaran keberhasilan operasi 

pada kelompok pemasangan implan 

GDD dan TSCPC tidak dipaparkan di 

sini karena masing-masing kelompok 

hanya berjumlah 1 sampel mata. 

Kelompok kriteria qualified success 

merupakan kelompok yang paling 

banyak ditemukan pada semua periode 

kontrol 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 

bulan, dan 1 tahun, sedangkan untuk 

kriteria complete success dan failure 

persentasenya bervariasi untuk masing-

masing periode kontrol. Kriteria failure 

terjadi pada 4 mata yang mengalami 

hipotoni (≤ 5 mmHg) yaitu 1 mata 

akibat choroidal detachment dan 3 mata 

akibat kebocoran bleb, di mana 1 di 

antaranya dilakukan operasi ulang 

berupa repair bleb. Selain itu failure 

juga terjadi akibat TIO yang tetap di atas 

21 mmHg pasca operasi trabekulektomi, 

di mana terdapat 2 mata yang 

membutuhkan operasi tambahan berupa 

pemasangan implan GDD. Pada periode 

kontrol 1 tahun didapatkan bahwa 

kelompok yang terbanyak adalah 

kelompok qualified success yaitu 

sebesar 61.5%, diikuti oleh kelompok 

failure sebesar 30.8%, dan yang paling 

sedikit adalah kelompok complete 

success 7.7%.  

 

Tabel 6. Gambaran Keberhasilan Operasi 

Pada Kelompok Trabekulektomi 

Kontrol 
Complete 

success 

Qualified 

success 
Failure 

1 minggu 

(n = 39) 

9 

(23.1 %) 

16 

(41.0 %) 

14 

(35.9 %) 

1 bulan 

(n = 35) 

5 

(14.3 %) 

18 

(51.4 %) 

12 

(34.3 %) 

3 bulan 

(n = 27) 

5 

(18.5 %) 

15 

(55.6%) 

7 

(25.9 %) 

6 bulan 

(n = 18) 

7 

(38.9 %) 

9 

(50.0 %) 

2 

(11.1 %) 

1 tahun 

(n = 13) 

1 

(7.7%) 

8 

(61.5 %) 

4 

(30.8 %) 

 

DISKUSI 

Glaukoma sudut terbuka juvenil 

(Juvenile Open Angle Glaucoma / 

JOAG) merupakan salah satu bentuk 

dari glaukoma sudut terbuka primer 

(Primary Open Angle Glaucoma / 

POAG) di mana onset peningkatan 

tekanan intraokular terjadi di antara usia 

4 sampai 35 tahun. Studi yang dilakukan 

oleh Gupta et al menyebutkan bahwa 
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usia rata-rata pada saat penegakan 

diagnosis JOAG adalah usia 26 ± 9.8 

tahun, sedangkan usia rata-rata pada 

saat penegakan diagnosis POAG 

dewasa adalah usia 62 ± 11.2 tahun. 

Pada penelitian ini didapatkan rerata 

usia pasien JOAG 22 ± 7.34 tahun, 

dengan rentang usia 10 sampai 35 

tahun.3,8,9 

Kwun et al melakukan studi 

mengenai karakteristik klinis pasien 

JOAG dan didapatkan bahwa JOAG 

memiliki predisposisi gender laki-laki 

sebanyak 64%. Hasil serupa didapatkan 

pada penelitian ini yaitu jumlah pasien 

laki-laki sebanyak 60.78%. Kondisi 

JOAG diturunkan secara autosomal 

dominan dan biasanya penderita 

memiliki riwayat anggota keluarga yang 

menderita glaukoma juga. Studi genetik 

menunjukkan adanya mutasi gen 

myocilin (MYOC) yang berfungsi untuk 

mengkode glikoprotein myocilin yang 

terdapat pada anyaman trabekular. 

Mutasi gen MYOC ini bertanggung 

jawab terhadap sekitar 36% kasus 

JOAG dan 2-4% kasus POAG dewasa. 

Pada penelitian ini didapatkan sebanyak  

8 dari 51 pasien (15.69%) memiliki 

riwayat keluarga dengan kondisi 

glaukoma pada salah satu saudara 

kandung, orang tua, ataupun generasi di 

atas orang tua.4-6 

Peningkatan tekanan intraokular 

pada JOAG disebabkan oleh ter-

ganggunya aliran keluar humor akuos 

pada anyaman trabekular. Pemeriksaan 

klinis dengan menggunakan gonioskopi 

menunjukkan sudut bilik mata depan 

yang terbuka dan secara histopatologis 

menunjukkan penebalan dari jaringan 

anyaman trabekular dan akumulasi 

deposit jaringan ekstraselular di 

sekitarnya. Peningkatan tekanan 

intraokular menyebabkan kondisi 

neuropati optik berupa cupping diskus 

optikus yang disertai gangguan lapang 

pandang. Onset penyakit JOAG berjalan 

secara perlahan dan seringkali 

asimtomatik pada tahap awal, sehingga 

kebanyakan pasien JOAG datang sudah 

pada tahap lanjut. Bila dibandingkan 

dengan POAG onset dewasa, JOAG 

memiliki karakteristik peningkatan TIO 

yang lebih tinggi, progresif, dan 

fluktuatif. Pada penelitian ini sebanyak 

48.51% pasien JOAG yang datang ke 

poliklinik memiliki tajam penglihatan 

awal < 3/60 dan sebanyak 16 mata 

(15.84%) memiliki tajam penglihatan 

NLP (no light perception). Untuk nilai 

TIO didapatkan rerata 40.53 mmHg. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar pasien JOAG datang berobat pada 

tahap yang sudah lanjut di mana sudah 

didapatkan TIO yang tinggi yang 

menyebabkan gangguan penglihatan 

sampai kebutaan.6,8-10 

  Tatalaksana untuk kasus JOAG 

memiliki kesulitan dan tantangan 

sendiri, karena biasanya kurang 

berespon terhadap terapi medika-

mentosa, namun obat-obatan anti-

glaukoma tetap diberikan sebagai 

"jembatan" menuju terapi surgikal yang 

lebih definitif. Gupta et al mem-

bandingkan antara 42 pasien JOAG 

yang ditatalaksana medikamentosa saja 

dengan yang menjalani operasi, 

didapatkan sebanyak 84% pasien yang 
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menjalani operasi filtrasi mampu 

mencapai target TIO < 18 mmHg, 

sedangkan kelompok medikamentosa 

hanya 63% yang mencapai target TIO. 

Selain itu progresivitas JOAG pada 

follow-up 5 tahun lebih banyak 

ditemukan pada kelompok medika-

mentosa. Pada penelitian ini didapatkan 

bahwa 50.98% pasien sudah pernah 

mendapatkan terapi obat-obatan anti-

glaukoma sebelumnya, berupa 1/2/3 

macam obat, namun masih didapatkan 

rata-rata TIO yang tinggi. Dari total 51 

pasien, sebagian besar menjalani 

tindakan operasi (60.78%), sedangkan 

sisanya (39.22%) hanya menggunakan 

terapi medikamentosa atau belum 

bersedia untuk dilakukan tindakan 

operasi. Pada penilitian ini juga 

didapatkan bahwa kelompok pasien 

yang hanya mendapatkan terapi 

medikamentosa memiliki rerata TIO 

awal dan TIO pasca terapi yang tidak 

jauh berbeda, yaitu dari 34.03 menjadi 

32.73 mmHg. Pada kelompok pasien 

yang dilakukan operasi trabekulektomi 

didapatkan penurunan rerata TIO dari 

45.40 menjadi 20.24 mmHg pasca 

operasi, dan pada pasien dengan operasi 

implan GDD didapatkan penurunan 

TIO dari 50.00 menjadi 16.00 mmHg 

pasca operasi.4,10,11 

Salah satu pilihan operasi yang 

bisa dilakukan untuk kasus JOAG 

adalah operasi filtrasi trabekulektomi. 

Pathania et al. meneliti 60 mata dari 41 

pasien JOAG yang menjalani operasi 

trabekulektomi dan didapatkan tingkat 

keberhasilan yang cukup tinggi. Operasi 

trabekulektomi bisa disertai dengan atau 

tanpa pemberian agen antifibrotik, yaitu 

contohnya 5FU (5 fluorouracil) atau 

MMC (mitomycin-C). Penelitian Tsai et 

al menunjukkan hasil bahwa operasi 

trabekulektomi dengan maupun tanpa 

MMC memberikan tingkat keberhasilan 

yang sebanding, namun dengan risiko 

makulapati hipotoni yang lebih tinggi 

pada kelompok MMC. Pada penelitian 

ini, hampir seluruh pasien (95.65%) 

yang menjalani tindakan operasi 

ditatalaksana dengan operasi trabek-

ulektomi, di mana sebanyak 84.1% 

disertai dengan pemberian 5FU.10,12,13 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Pathania et al. mendapatkan bahwa 

tingkat keberhasilan pasca operasi 

trabekulektomi dapat mencapai 92-99% 

pada 1 tahun follow-up, 89-98% pada 3 

tahun, dan 80-96% pada 5 tahun.  Pada 

penelitian ini, kelompok kriteria 

qualified success merupakan kelompok 

yang paling banyak ditemukan  di setiap 

periode kontrol 1 minggu, 1 bulan, 3 

bulan, 6 bulan, dan 1 tahun, yaitu 

mencapai hampir setengah (41.0–

61.5%) dari pasien yang kontrol di 

periode waktu tersebut. Kelompok 

failure memiliki persentase yang 

bervariasi pada setiap periode kontrol, 

yaitu sekitar 11.1-35.9%, sedangkan 

untuk kriteria complete success 

memiliki persentase yang cenderung 

semakin turun seiring perjalan waktu 

kontrol, yaitu dari sekitar 23.1% 

menjadi 7.7% pada kontrol 1 tahun. Hal 

ini sesuai dengan penelitian oleh 

Koraszewska et al yang menyatakan 

bahwa keberhasilan pasien JOAG yang 

dilakukan operasi trabekulektomi dapat 
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memberikan hasil yang cukup baik, 

namun efektivitas prosedur ini semakin 

berkurang secara bertahap seiring 

dengan waktu kontrol yang semakin 

panjang.10,12,13 

Pasien JOAG terdiagnosis pada 

usia muda dengan ekspektansi hidup 

yang masih panjang, sehingga dampak 

dari gangguan penglihatan atau 

kebutaan akan membatasi kemampuan 

aktivitas sehari-hari dan mempengaruhi 

kualitas hidup secara signifikan. Salah 

satu hambatan dalam tatalaksana 

glaukoma adalah kurangnya kepatuhan 

pasien dalam melakukan kontrol ke 

fasilitas kesehatan mata untuk 

mengevaluasi tekanan intraokular 

secara teratur. Edukasi mengenai 

pentingnya kontrol secara reguler 

diperlukan pada seluruh pasien 

glaukoma, juga khususnya pada pasien 

JOAG.10,11,14 

Penelitian ini merupakan pene-

litian retrospektif yang bergantung pada 

kelengkapan data rekam medis yang 

tertulis di dalamnya. Hal ini menjadi 

keterbatasan dalam pengambilan data 

untuk menunjang hasil penelitian. 

Selain itu, waktu kontrol yang tidak 

seragam dan semakin banyaknya 

jumlah pasien yang loss to follow up 

seiring perjalanan waktu kontrol, turut 

menjadi keterbatasan pada penelitian 

ini. Dapat dilakukan penelitian lanjutan 

dengan jumlah sampel yang lebih 

banyak dan yang melakukan kontrol 

dalam jangka waktu yang cukup 

panjang, untuk memberikan gambaran 

tingkat keberhasilan operasi pada pasien 

JOAG secara lebih maksimal. 

SIMPULAN 

Pasien JOAG di PMN RS Mata 

Cicendo lebih banyak terjadi pada 

pasien laki-laki dewasa muda dan 

sebagian memiliki riwayat keluarga 

dengan kondisi glaukoma. Sebagian 

besar pasien JOAG datang pada tahap 

yang lebih lanjut dengan tajam 

penglihatan yang buruk dan rerata TIO 

yang tinggi. Sebagian besar pasien 

JOAG ditatalaksana dengan tindakan 

operasi trabekulektomi dan didapatkan 

hasil TIO pasca tindakan yang lebih 

baik dibandingkan dengan pemberian 

terapi medikamentosa saja. Pasca 

operasi trabekulektomi, sebagian besar 

pasien JOAG masuk ke dalam kriteria 

qualified success pada setiap periode 

kontrol selama 1 tahun, namun untuk 

complete success semakin berkurang 

seiring perjalanan waktu kontrol. 
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