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Management of Anterior Lens Subluxation with Pseudoexfoliative Syndrome,  

A Case Report 

Abstract 

Introduction : Secondary glaucoma can result from ectopia lens such as lens 

subluxation into anterior chamber. Anterior displacement of the lens can be caused 

by zonular weakness, Zonular weakness can occur in Pseudoexfoliative syndrome 

and the lens displacement can obstruct aqueous flow through the pupil causing 

pupillary block.  

Purpose : to report secondary glaucoma in patient with anterior lens subluxation  

with pseudoexfoliative syndrome and its management 

Case Report : A 70 years old man was consulted to glaucoma unit with elevated 

IOP (intraocular pressure) on the the left eye. with hand movement visual aquity 

with history of pain in the left eye since one week before admission. From 

ophthalmic examination the intraocular pressure of the right eye was 20 mmHg and 

the left eye was 62 mmHg, mature cataract lens subluxated to anterior chamber. 

He was diagnosed secondary glaucoma as result from lens subluxation of the left 

eye. Combined procedure (Lens extraction and trabeculectomy) with anterior 

vitrectomy and IOL implantation was performed to reduce IOP. One day after the 

procedure IOP on the left eye was 23 mmHg, he was given timolol maleat 2 times 

a day. Six day after procedure IOP on the left eye was 5mmHg. 

Conclusion : Secondary glaucoma can occur due to pupillary blockade by luxated 

lens and disrupted of the aquous outflow caused increasing of intraocular pressure. 

Management of secondary glaucoma to lens luxation is lens extraction with or 

without trabeculectomy based on the patient’s intraocular pressure 

 

I. Pendahuluan  

Glaukoma adalah sekumpulan gejala dan penyakit yang ditandai adanya 

neuropati diskus optikus disertai gangguan lapang pandang dan hilangnya fungsi 

penglihatan. Peningkatan tekanan intraokular merupakan salah satu faktor resiko 

primer. Glaukoma dapat diklasifikasikan menjadi glaukoma sudut terbuka dan 

tertutup serta glaukoma primer dan sekunder.1,2 

Luksasi atau dislokasi lensa adalah suatu keadaan lensa yang tidak berada pada 

tempatnya akibat zonular yang lemah atau rusak. Luksasi terjadi bila sebagian 

zonula terlepas, sedangkan dislokasi terjadi apabila seluruh zonula mengalami 

kelemahan ataupun kerusakan sehingga mengakibatkan terlepasnya seluruh lensa 

dari tempat perlekatannya. Luksasi merupakan salah satu penyebab glaukoma 
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sekunder sudut tertutup yang dapat menyebabkan blokade pupil sehingga dapat 

meningkatkan tekanan intraokular secara akut, subakut maupun kronis. terjadinya 

kelemahan zonula atau kerusakan zonula ini dapat diakibatkan oleh beberapa hal 

antara lain sindroma pseudoexfoliatif. 2-4 

Luksasi lensa dapat terjadi ke anterior atau dapat terlepas ke posterior yaitu 

kedalam cavum vitreus. Penanganan yang tepat pada glaukoma sekunder sudut 

tertutup akibat dari luksasi lensa sangat bersifat individu tergantung mekanisme 

yang menyebabkan peningkatan intraokular. Laporan kasus ini memaparkan 

sebuah kasus dengan glaukoma sekunder sudut tertutup akibat subluksasi lensa dan 

sindroma pseudoexfoliatif. 2,4-7 

 

II. Laporan Kasus  

Seorang pria berusia 70 tahun datang ke Poli Glaukoma RS Mata Cicendo pada 

tanggal 4 Maret  2020, dengan keluhan utama mata kiri nyeri dan pandangan buram, 

merah, berair, silau. (+). pasien sebelumnya kontrol teratur ke RSMC dan terakhir 

kontrol pada tahun 2016. pasien dirujuk dari RS setempat dengan CACG OS dan 

tidak diberikan obat. Riwayat operasi katarak pada mata kanan Februari 2016 dan 

didiagnosis PEX syndrome OS saat terakhir kontrol. 

Pada pemeriksaan tanggal 4 Maret 2020 didapatkan status generalis dan tanda 

vital dalam batas normal. Status oftalmologi didapatkan tajam penglihatan mata 

kanan 3/60 dan mata kiri 1/300. Posisi bola mata orthotropia, gerakan bola mata 

kanan dan kiri baik ke segala arah. Tekanan intraokular (TIO) dengan tonometri 

aplanasi Goldmann pada mata kanan 20 mmHg dan mata kiri 62 mmHg. 

Pemeriksaan segmen anterior mata kanan dalam batas normal dengan adanya PC 

IOL dan PCO gr II. Pemeriksaan segmen anterior mata kiri didapatkan palpebra 

tenang, konjungtiva bulbi injeksi siliar, kornea edema, bilik mata depan Van 

Herrick (VH) gr I-II, Flare dan cell sulit dinilai, pupil dilatasi, material PEX (+) 

pada tepi pupil. Lensa keruh. Pemeriksaan gonioskopi mata kanan ditemukan sudut 

terbuka pada seluruh kuadran, pada mata kiri sulit dinilai karena edema kornea. 

Pemeriksaan GDS pada pasien ini didapatkan 93 mg/dL.  
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Pasien didiagnosis dengan Acute angle closure OS ec subluksasi lensa OS+ 

katarak senilis matur OS+ PEX syndrome OS+ pseudofakia OD + PCO gr II OD. 

+. Pasien diberikan gliserol 50ml satu kali sehari selama dua hari, tetes mata timolol 

maleat 0,5% 2 kali sehari OS , tablet acetazolamide 250 mg 3 kali sehari dan tablet 

kalium aspartate 1 kali sehari. Prognosis pada pasien ini adalah quo ad vitam ad 

bonam, dan quo ad functionam dubia. 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 2. 1. Foto klinis mata kiri pre operasi 

            Sumber : RSMC   

Pasien kemudian kontrol ke poli glaukoma pada tanggal 9 maret 2020. 

dengan keluhan sudah agak membaik, tetapi masih sedikit mengeluh pegal pada 

mata kiri. status generalis dan tanda vital dalam batas normal. Status oftalmologi 

didapatkan tajam penglihatan mata kanan 0.08 dan mata kiri 1/300. TIO pada mata 

kanan 14 mmHg dan mata kiri 20 mmHg. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan 

dalam batas normal dengan adanya PC IOL dan PCO GR II. Pemeriksaan segmen 

anterior mata kiri didapatkan palpebra tenang, konjungtiva bulbi injeksi siliar, 

kornea jernih, bilik mata depan VH gr I-II, Flare dan cell sulit dinilai, pupil 

middilatasi, material PEX (+) pada tepi pupil. Lensa keruh, dengan dicurigai adanya 

subluksasi lensa. pemeriksaan USG OS pasien didiagnosis dengan Pseudofakia 

OD+ PEX syndrome OS+ susp subluksasi lensa OS.  Terapi pada pasien ini 

dilanjutkan, dengan direncanakan untuk dilakukan operasi Combined + IOL OS +/- 

CTR OS dan dipersiapkan untuk pemasangan IOL iris claw.  
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Pemeriksaan sebelum operasi pasien didapatkan tekanan bola mata OS 52 

mmHg sehingga pasien diberikan Manitol 5cc/KGBB pre operasi. (290 ml dalam 

30 menit) Pasien kemudian dilakukan tindakan operasi pada tanggal 16 Maret 2020 

dengan prosedur operasi Combined (Intra capsular cataract extraction + 

trrabeculektomi) + Vitrektomi Anterior + IOL (iris claw retropupil) OS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Operasi kombinasi+ vitrektomi anterior+ IOL 
 sumber: RSMC 

 

Satu hari pasca operasi dilakukan pemeriksaan status generalis dalam batas 

normal dan pemeriksaan oftalmologis dengan tajam penglihatan mata kanan 0.08 

dan mata kiri LP dengan proyeksi buruk ke nasal dan baik kearah lainnya. 

Pemeriksaan tekanan intraokular didapatkan mata kanan 18 dan pada mata kiri 23. 

Pemeriksaan segmen anterior mata kanan dalam batas normal dan segmen anterior 

mata kiri didapatkan palpebra blefarospasme, konjungtiva bulbi terdapat 

perdarahan subkonjungtiva dan injeksi siliar, kornea edema, bilik mata depan VH 

gr III dengan flare dan sel +1/+1 terdapat gelembung udara, pupil bulat dengan 
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enklavasi pada jam 3 dan 9, dan lensa PC IOL (iris claw retropupil). Pasien 

mendapat terapi tetes mata timolol maleat 0,5% dua kali sehari mata kiri, 

ciprofloksasin tablet 500mg dua kali sehari, tetes mata levofloksasin enam kali 

sehari, tetes mata prednisolon asetat enam kali sehari. chloramphenicol- 

hidrokrotison salep 3 kali sehari, parasetamol 500mg tablet tiga kali sehari.  

Pasien kemudian datang 1 minggu pasca operasi didapatkan tajam penglihatan 

pada mata kanan 0.08 dan mata kiri 1/60, pemeriksaan tekanan intraokular mata 

kanan 14 mmHg dan pada mata kiri 5. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan 

dalam batas normal dan pemeriksaan segmen anterior mata kiri didapatkan edema 

kornea minimal, kedalaman bilik mata depan VH gr III, flare dan sel +/+ , pupil 

middilatasi dengan iris terdapat enklavasi pada jam 3 dan 9, lensa PC IOL iris claw. 

Pasien kemudian disarankan untuk kontrol kembali tiga minggu kemudian dan 

mendapat terapi tetes mata prednisolone asetat lima kali sehari tapering off, 

levofloxasin 6 enam kali sehari dan timolol maleat di stop.  

III. Diskusi 

Glaukoma sekunder merupakan glaukoma yang terjadi akibat suatu penyakit 

lain baik okular maupun sistemik. Salah satu penyebab glaukoma sekunder adalah 

ektopia lentis yang merupakan suatu keadaan lensa tidak berada pada posisi yang 

normal didalam bilik mata belakang. Tipe glaukoma sekunder ini merupakan tipe 

glaukoma sekunder sudut tertutup dengan adanya blok pupil.1,5 

Ektopia lentis dapat terjadi akibat lemah atau robeknya zonular secara parsial 

(luksasi) atau terjadi secara total (luksasi). Lensa pada ektopia lentis dapat 

bermigrasi ke bilik mata depan atau ke bilik mata belakang. Pada sindroma 

pseudoexfoliatif (PEX) dapat ditemukan deposit materi fibrillar ekstraselular pada 

seluruh tubuh, dan juga mata. Deposit fibrillary pada mata dapat ditemukan pada 

tepi pupil, serat zonula lensa, prosesus siliaris, endotel kornea, dan bilik mata depan 

bagian bawah. Kelemahan zonula dapat terjadi pada pasien dengan sindroma PEX 

karena adanya deposit materi fibrillar pada serat zonula. Pada pasien ini ditemukan 

adanya material PEX pada tepi pupil dan adanya subluksasi lensa ke anterior, 

sehingga pasien di diagnosis dengan sindroma PEX dan subluksasi lensa.  
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Sindroma PEX dapat menyebabkan glaucoma sekunder sudut terbuka, akibat 

adanya material PEX yang menyumbat pada trabecular meshwork pada sudut bilik 

mata depan. Sindroma PEX sangat berkaitan dengan umur, jarang terjadi pada 

pasien dibawah 50 th, dan sering pada pasien diatas 70 tahun. Mutasi gen yang 

berperan pada sindroma ini adalah pada gen LOXL1. tetapi mutase gen ini juga 

sering ditemukan pada pasien yang tanpa adanya sindroma PEX, sehingga sindroma 

ini masih dikatakan multifaktorial.1,3 

Glaukoma sekunder sudut tertutup akibat luksasi lensa ke anterior merupakan 

glaukoma yang terjadi karena adanya blokade pupil oleh lensa yang mengalami 

luksasi sehingga aliran aquous terganggu dan menyebabkan tekanan tinggi 

intraokular. Luksasi lensa ke anterior dapat menyebabkan pendangkalan sudut 

iridokornea dengan peningkatan secara akut tekanan intraokular atau seiring 

berjalannya waktu dapat terbentuk PAS (Pheripheral Anterior Synechia) dan 

membentuk glaukoma sudut tertutup kronik. Pada keadaan akut, gejala dapat 

berupa adanya nyeri pada bola mata, mata merah dan penurunan tajam penglihatan. 

Luksasi atau dislokasi lensa dapat ditandai oleh adanya iregularitas kedalaman bilik 

mata depan.4-5   

Pada pasien ini didapatkan keluhan nyeri pada mata kiri dan penglihatan yang 

terasa buram, serta tanda tanda peningkatan tekanan intra okular akut lainnya, pada 

pemeriksaan oftalmologis lensa mengalami luksasi ke anterior sehingga dapat 

terjadi gangguan aliran akuous Berdasarkan gejala dan tandanya, pasien ini 

didiagnosis glaukoma sekunder sudut tertutup akibat luksasi lensa ke anterior dan 

sindroma PEX. 

Penanganan definitif glaukoma sekunder akibat luksasi lensa adalah ekstraksi 

lensa. Tatalaksana sebelum tindakan dilakukan antara lain dapat berupa pemberian 

obat hiperosmotik oral dan tetes mata anti hipertensi okular topikal. Tindakan 

operasi dapat dilakukan ekstraksi lensa dan disertai dengan tindakan trabekulektomi 

pada pasien dengan tekanan yang sangat tinggi atau memerlukan dua sampai tiga 

obat anti glaukoma untuk mengontrol penyakitnya. Operasi kombinasi juga 

menjadi pilihan pada keadaan glaukoma sudut tertutup yang sudah terdapat 

peripheral anterior synechia (PAS), dan pada pasien dengan sindroma 
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pseudoexfoliatif karena dapat menyebabkan glaukoma sekunder sudut terbuka yang 

tidak mendapatkan hasil yang memuaskan apabila hanya dilakukan operasi 

ekstraksi lensa.9,12,13 

Penatalaksanaan pembedahan pada pasien ini dilakukan ekstraksi lensa dengan 

teknik Intra Capsular Cataract Extraction (ICCE) dan dilakukan vitrektomi 

anterior serta trabekulektomi dan pemasangan lensa intraookular iris claw 

retropupil. Ekstraksi lensa dilakukan karena adanya blok pupil pada pasien ini. 

Operasi kombinasi dilakukan karena pasien ini dengan riwayat PEX syndrome dan 

diperlukan dua obat anti glaukoma untuk menjaga tekanan bola mata dibawah 

21mmHg.   

Prognosis pada pasien ini quo ad vitam adalah ad bonam, karena tidak terdapat 

penyakit kelainan sistemik yang mengancam jiwa. Prognosis quo ad functionam 

adalah dubia. beberapa artikel menyatakan bahwa glaucoma sekunder dengan 

adanya blok pupil memiliki prognosa visual yang kurang baik,  

  

IV. Kesimpulan  

Glaukoma sekunder dapat terjadi karena adanya blokade pupil oleh lensa yang 

mengalami luksasi sehingga aliran aquous terganggu dan menyebabkan tekanan 

tinggi intraokular. Penatalaksanaan pada glaukoma sekunder akibat luksasi lensa 

adalah ekstraksi lensa dengan atau tanpa trabekulektomi berdasarkan tekanan 

intraokular pasien. 
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