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Management of Exposed Glaucoma Drainage Devices in Juvenille-onset  

Open Angle Glaucoma 

 

Abstract 

Introduction : Juvenile-onset open angle glaucoma is uncomman subset of primary 

open angle glaucoma that affects individuals between the ages of 4 and 35 years. 

Juvenille-onset open angle glaucoma is less responsive to medication and often needs 

surgical theraphy. Most patients require trabeculectomy or implantation of glaucoma 

drainage devices. With the needs of surgical theraphy comes serious complication such 

as exposed implant, so we have to assess the risk factor of exposed glaucoma drainage 

device and plan the management for the patient. 

Purpose : To report a case of exposed glaucoma drainage devices in juvenille-onset 

open angle glaucoma for asses the risk factor and planning the management for the 

patient. 

Case Resport : A 12 years old boy, presented with a chief complain of pain since 1 day 

prior come to the hospital. There were history of glaucoma drainage devices 

implantation on the left eye 4 months ago. On ophthalmologic examination, the implant 

were exposed at the inferotemporal quadrant. The patient were managed by surgical 

explantation of the implant concurent with transscleral cyclophotocoagulation therapy 

on the left eye. 

Conclusion : Management of exposed glaucoma drainage devices in juvenille-onset 

open angle glaucoma is challenging. Postoperative management is important to know 

the development of interventions and manage complications in glaucoma to increase 

the success rate of therapy.  

Keywords : juvenille-onset open angle glaucoma, exposed glaucoma drainage devices, 

management of exposed glaucoma drainage devices 
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I. Pendahuluan 

Juvenile-onset open angle glaucoma (JOAG) merupakan bagian dari 

glaukoma sudut terbuka primer yang muncul di masa kanak-kanak atau dewasa 

awal disertai kenaikan tekanan intraokular (TIO). Juvenile-onset open angle 

glaucoma adalah penyakit yang diturunkan dominan autosomal. Penderita 

JOAG cenderung berkembang lebih cepat dan progresif dengan peningkatan 

TIO yang tajam dan fluktuatif jika dibandingkan dengan pasien primary open 

angle glaucoma (POAG) dewasa.1–3  

Tujuan tatalaksana pada JOAG adalah menurunkan TIO untuk mencegah 

degenerasi saraf optik lebih lanjut. Medikamentosa pada JOAG cenderung 

kurang responsif sehingga perlu disertai dengan pembedahan. Glaucoma 

drainage devices (GDD) dapat menjadi alternatif terapi pembedahan pada 

JOAG. Namun, setiap prosedur pembedahan dapat menyebabkan terjadinya 

komplikasi, salah satunya adalah exposed GDD yang dapat menjadi 

predisposisi terhadap terjadinya endoftalmitis.3–5 Laporan kasus ini akan 

membahas mengenai penegakkan diagnosis dan tatalaksana exposed GDD pada 

pasien JOAG.  

 
II. Laporan Kasus 
 

Pasien pria berusia 12 tahun datang ke Instalasi Gawat Darurat Pusat Mata 

Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo (PMN RSMC) pada tanggal 25 Mei 2020 

dengan keluhan nyeri pada mata sebelah kiri sejak 1 hari yang lalu. Keluhan 

disertai mata merah, mual dan muntah. Keluhan buram dan belekan tidak ada. 

Pasien mengatakan bahwa mata kadang terasa gatal sehingga kadang mengucek 

mata kiri. Pasien mengaku tidak batuk, demam, pilek, alergi dan asma. Pasien 

mengaku tidak ada riwayat trauma. Pasien merupakan anak ketiga dari tiga 

bersaudara, lahir spontan, cukup bulan dengan berat 3000 gram, riwayat 

imunisasi lengkap.  
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Pasien memiliki riwayat menderita JOAG ODS sejak 2014. Pasien 

memiliki riwayat operasi glaukoma satu kali pada mata kiri yaitu 

trabekulektomi dengan fluorourasil (5-FU) pada mata kiri di PMN RSMC 

tanggal 15 November 2017. Pada mata kanan pasien memiliki riwayat operasi 

glaukoma dua kali pada mata kanan yaitu trabekulektomi dengan 5-FU tanggal 

27 Desember 2017 serta dilakukan pemasangan GDD pada mata kiri tanggal 

20 Maret 2020 lalu.  

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Pemeriksaan preoperasi segmen anterior mata kanan (a) dan 
mata kiri (b), (c) dengan lampu celah 

 

Pada pemeriksaan umum diketahui status generalis didapatkan keadaan 

umum baik, kesadaran compos mentis, nadi 81 x/menit, respirasi 18x/menit, 

suhu 36,50C. Pada pemeriksaan oftalmologis, tajam penglihatan mata kanan 0,5 

PH tetap dan untuk mata kiri 1/60. Pemeriksaan tekanan bola mata 

menggunakan aplanation tonometry (ATN) pada mata kanan adalah 12 dan 

pada mata kiri adalah 12. Pemeriksaan segmen anterior pada mata kanan 

tampak palpebra superior dan inferior tenang, konjungtiva bulbi terdapat bleb, 

kornea jernih, bilik mata depan Van Herrick grade III, tidak tampak flare dan 

sel, pupil lonjong, tidak ada sinekia, terdapat peripheral iridotomy (PI) dan 

lensa jernih. Pemeriksaan segmen anterior mata kiri palpebra superior dan 

inferior relatif tenang, konjungtiva bulbi hiperemis dengan exsposed GDD 

(c) (b) (a) 
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implan, kornea tampak jernih, COA Van Herrick Gr. III, f/s -/-, pupil bulat, 

tidak ada sinekia, terdapat PI dan lensa jernih.  

Pasien didagnosis dengan exposed GDD OS + JOAG ODS. Pasien 

diberikan terapi medikamentosa levofloxacin 6x1 gtt OS, timolol maleat 0,5% 

2x1 gtt OS dan artificial tears 6x1 gtt OS. Pasien kemudian direncanakan 

tindakan reposisi atau eksplantasi GDD OS.  

Pada tanggal 26 Mei 2020 pasien dilakukan tindakan eksplantasi GDD 

implant OS. Durante operasi saat eksplorasi tampak avulsi GDD plate dan tube 

pada permukaan konjungitva bulbi kuadaran inferotemporal mata kiri, luka 

konjungtiva sepanjang 10 mm, sebagian sudah fibrosis, graft sklera sudah 

menempel dengan jaringan sekitar dan abrasi kornea. Pasien dilakukan 

tindakan pembersihan jaringan yang fibrosis menggunakan povidone iodine, 

penjahitan konjungtiva menggunakan vicryl 8-0 dengan teknik simple 

interupted sebanyak 8 jahitan. Pasien kemudian dilakukan tindakan TSCPC 

mata kiri dengan power 1500, durasi 1500, pop sound 4, lokasi 900 inferonasal 

dengan frekuensi sebanyak 7 kali. Tindakan selesei dan tidak didapatkan 

komplikasi intraoperasi.  

                         (a)                                                              (b) 

Gambar 2.2 Pemeriksaan POD 1 segmen anterior mata kanan (a) dan 
mata kiri (b) dengan lampu celah 

 

Pemeriksaan hari pertama pasca operasi hari pertama pada tanggal 27 Mei 

2020 didapatkan tajam penglihatan VOD 0,63 ph tetap dan untuk VOS close 

face finger counting (CFFC). Pemeriksaan tekanan bola mata ATN OD adalah 
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20 dan OS adalah 45. Pemeriksaan segmen anterior pada mata kanan tampak 

palpebra superior dan inferior tenang, konjungtiva bulbi terdapat bleb, kornea 

jernih, bilik mata depan Van Herrick grade III, tidak tampak flare dan sel, pupil 

lonjong, tidak ada sinekia, terdapat PI dan lensa jernih. Pemeriksaan segmen 

anterior mata kiri blepharospasm, inj. siliar minimal, hecting (+) intak, kornea 

edema minimal, COA Van Herrick Gr. III, f/s -/-, pupil bulat, tidak ada sinekia, 

terdapat PI dan lensa jernih.  

Pasien didiagnosis post eksplantasi GDD OS ec avulsi GDD OS + TSCPC 

OS + JOAG ODS. Pasien kemudian diberikan cefixime 2x100 mg, paracetamol 

3x500 mg, levofloxacin 6x1 gtt os, prednisolone asetat 6x1 gtt os, timolol 

maleat 0,5% 2x1 gtt os, acetazolamide 3x250 mg, kalium aspartat 1x 300 mg. 

Pasien kemudian direncanakan kontrol 1 minggu namun pasien sulit untuk 

datang kontrol karena terjebak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di 

daerah Jawa Barat sehingga kesulitan mendapatkan kendaraan. Pasien tetap 

rutin kontrol ke RSUD Sukabumi.  

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3 Pemeriksaan POD 3 minggu segmen anterior mata kiri (a),(b) 
dan (c) dengan lampu celah 

 

Pasien kemudian datang kontrol tanggal 17 Juni 2020 ke PMN RSMC. 

Pasien mengatakan mata kiri terasa bertambah buram, tidak ada nyeri, mual dan 

muntah. Obat-obatan yang selama ini digunakan timolol maleat 2x1 gtt ODS, 

acetazolamide 3x250mg dan kalium aspartat 1x300 mg. Pemeriksaan 

oftalmologis tajam penglihatan VOD 0,4 dan untuk VOS 2/60. Pemeriksaan 

tekanan bola mata ATN OD adalah 18 dan OS adalah 42. Pemeriksaan segmen 

(a) (c) (b) 
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anterior pada mata kanan tampak palpebra superior dan inferior tenang, 

konjungtiva bulbi terdapat bleb, kornea jernih, bilik mata depan Van Herrick 

grade III, tidak tampak flare dan sel, pupil lonjong, tidak ada sinekia, terdapat 

PI dan lensa jernih. Pemeriksaan segmen anterior mata kiri tenang, pada 

konjungtiva bulbi terdapat hecting (+) intak 5 jahitan, scleral graft (+), bleb (+), 

kornea jernih, COA Van Herrick Gr. III, f/s -/-, pupil bulat, tidak ada sinekia, 

terdapat PI dan lensa agak keruh. Pasien didiagnosis post eksplantasi GDD OS 

ec avulsi GDD OS + TSCPC OS + JOAG ODS. Pasien kemudian diberikan 

timolol maleat 0,5% 2x1 gtt ODS, brinzolamide 1% 3x1 gtt OS dan latanoprost 

1x1 gtt OS. Pasien disarankan untuk kontrol ke Poli Glaukoma PMN RSMC 

satu bulan kemudian. Prognosis pada pasien ini quo ad vitam ad bonam, quo 

ad functionam dubia ad malam, dan quo ad sanationam dubia ad malam.  

 
III. Diskusi 

Glaukoma adalah penyakit neuropati optik kronis progresif dengan 

karakteristik perubahan saraf neuropati optik yang dapat disertai dengan defek 

lapang pandang. Penyakit ini merupakan salah penyebab kebutaan yang tidak 

dapat disembuhkan. Juvenile-onset open-angle glaucoma merupakan bagian 

dari glaukoma sudut terbuka primer yang ditandai dengan onset usia dini yaitu 

4 hingga 35 tahun dan tekanan intraokular yang tinggi. Satu studi populasi 

menyebutkan bahwa insidensi terjadinya JOAG adalah 0,38 per 100.000 

populasi yang berusia 4 hingga 20 tahun.1–3  

Juvenile-onset open-angle glaucoma memiliki progresifitas yang cepat dan 

lebih berat jika dibandungikan dengan pasien POAG dewasa. Juvenile-onset 

open-angle glaucoma memiliki karakteristik struktur sudut terbuka tanpa 

tanda-tanda sistemik maupun sindrom lain. Pasien JOAG memiliki TIO yang 

tinggi (TIO > 30 mmHg), kadang disertai keluhan nyeri akibat tekanan TIO 

yang meningkat tetapi sering ditemukan dalam keadaan asimtomatik. Pada 
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pasien ini keluhan yang dialami yaitu nyeri, TIO yang cenderung meningkat 

dan fluktatif disertai karakteristik sudut terbuka.2,3,6  

Juvenile-onset open-angle glaucoma diturunkan secara genetik autosom 

dominan dan paling sering melibatkan protein myocilin. Faktor risiko JOAG 

adalah jenis kelamin laki-laki, dalam penelitian yang dilakukan pada 125 mata, 

dominan laki-laki sebesar 6,4%. Kelainan refraktif yaitu miopia terdapat pada 

87% individu JOAG. Peningkatan tekanan intraokular yang tinggi merupakan 

fitur karkteristik berkisar lebih dari 40 mmHg. Ras Afrika memiliki prevalensi 

tinggi dalam terjadinya JOAG. Riwayat keluarga yang memiliki glaukoma juga 

menjadi salah satu faktor risiko walaupun tidak signifikan. Pasien ini memiliki 

faktor risiko yang sesuai karena merupakan pasien laki-laki, usia muda dan TIO 

yang tinggi.1,4,5  

Tujuan manajemen dalam JOAG termasuk menurunkan TIO untuk 

mencegah degenerasi saraf optik lebih lanjut. Pengobatan pada JOAG terdiri 

dari medikamentosa dan pembedahan. Medikamentosa memiliki batas terhadap 

pengontrolan TIO jangka panjang sehingga membutuhkan intervensi 

pembedahan. Pilihan untuk terapi bedah meliputi goniotomi, trabekulotomi, 

prosedur cycloablative, prosedur trabekulektomi dan implan drainase.4,5,7  

Trabekulektomi telah menjadi terapi utama untuk JOAG. Glaucoma 

drainage devices (GDD) seperti katup glaukoma Ahmed, implan Molteno dan 

implan Baervedlt merupakan alternatif terapi bedah. Pembedahan implantasi 

GDD dipilih ketika jaringan parut konjungtiva yang signifikan menghalangi 

lokasi operasi filtrasi. Tube versus trabeculectomy study menyebutkan bahwa 

besar penurunan TIO antara grup trabekulektomi dan GDD setara yaitu 14,4 

mmHg pada grup GDD implan dan 12,6 mmHg pada grup trabekulektomi 

dalam follow up 5 tahun. Menurut Grajewski dkk. terdapat keuntungan dan 

kerugian dalam tindakan trabekulektomi maupun GDD. Jika dilihat dari hasil 

akhir GDD lebih efektif dalam menurunkan TIO, namun memiliki tingkat 

komplikasi yang lebih tinggi.4,5,8  
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Pathania dkk menyebutkan bahwa tiga tahun pasca operasi trabekulektomi 

TIO tidak perlu dikontrol dengan pemberian medikasi. Namun, operasi filtrasi 

pada JOAG memiliki tingkat keberhasilan yang lebih rendah dibandingkan 

pada POAG dewasa karena respon penyembuhan yang lebih masif di mata usia 

yang lebih muda. Jika pemeliharaan TIO refrakter terhadap tindakan 

trabekulektomi tidak berhasil, perangkat drainase glaukoma harus 

dipertimbangkan. Hal ini berkaitan dengan kasus ini karena setelah 

trabulektomi ODS pada tahun 2017 TIO pasien terkontrol. Namun pada tahun 

2019 TIO OS kembali meningkat dan fluktuatif sehingga April 2019 pasien 

direncakan untuk dilakukan pemasangan GDD. Namun karena ketersediaan 

implan tidak ada, operasi GDD dilakukan di Maret 2020.4,6,9  

Vijaya dkk menyebutkan bahwa komplikasi operasi glaukoma dibagi 

menjadi tiga yaitu komplikasi intraoperatif, komplikasi pasca bedah akut  dan 

komplikasi pasca bedah kronis. Komplikasi pasca bedah akut terjadi 3 bulan 

pertama sejak prosedur pembedahan sedangkan komplikasi pasca bedah kronis 

terjadi lebih dari 3 bulan sejak pembedahan. Komplikasi pasca bedah kronis 

mencakup kegagalan drainase implan, exposed GDD, diplopia hingga 

dekompensasi kornea. Muir dkk. menyebutkan bahwa kejadian GDD eksposed 

pada kasus komplikasi pasca bedah kronis mencapai 3-8% pada 1-5 tahun 

setelah implantasi GDD. Bundenz dkk melakukan penelitian yang 

membandingkan komplikasi pasca bedah dalam 5 tahun pada pasien yang 

menggunakan Ahmed Glaucoma Valve dan Baerveldt Glaucoma Implant. Hasil 

dari penelitian ini menyebutkan bahwa insidensi tube erosion pada kedua grup 

Baerveldt Glaucoma Implant lebih tinggi (3%) dibandingkan dengan Ahmed 

Glaucoma Valve (1%).10–12  

Koval dkk menyebutkan bahwa riwayat pembedahan mata sebelumnya 

terutama trabekulektomi dapat menyebabkan terjadinya exposed GDD. Salah 

satu faktor yang mempengaruhi adalah penggunaan antifibrotik yang 

menyebabkan perfusi jaringan yang buruk sehingga terjadi iskemia pada bleb 
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dan exposed GDD. Lankaranian dkk juga menyebutkan bahwa friksi mekanikal 

pada kelopak dan penekanan pada implan dapat menyebabkan ekspos.  Chaku 

dkk mengatakan bahwa usia yang lebih muda dan peradangan merupakan salah 

satu faktor signifikan terhadap terjadinya ekspos GDD. Faktor risiko lain adalah 

lokasi pemasangan implan, material graft, wanita, usia tua, ras Hispanik dan 

penyakit komorbid seperti diabetes. Pada pasien didapatkan faktor risiko 

exposed GDD yaitu riwayat trabekulektomi dengan menggunakan antifibrotik, 

usia muda dan trauma mekanikal dengan riwayat menggosok mata  pada pasien 

hingga implan terekspos.11–13  

Dampak dari exposed GDD adalah endoftalmitis, kebocoran maupun 

hipotoni. Exposed GDD terbagi menjadi dua yaitu tube erosion dan plate 

erosion. Tube erosion dapat terjadi menembus sklera maupun material graft. 

Tatalaksana pada tube erosion dapat berupa melapisi tube dengan material graft 

yang baru. Jika tidak berhasil maka tube dapat diangkat dan diganti dengan 

yang baru pada posisi yang berbeda.9,10,14  

Oana S. dan Vila J. menyebutkan bahwa material graft dapat berupa 

jaringan mata donor seperti kornea atau sclera, jaringan ekstraokular seperti 

membran amnitoik, perikardium, mukosa bukal maupun dermis dan material 

sintetis seperti kolagen. Thakur dkk menyebutkan bahwa graft biologis buatan 

memiliki kompatibilitas yang buruk dengan konjungtiva sehingga 

mengakibatkan komplikasi. Wiston dkk membandingkan bahwa perikardium 

graft (8,9%) memiliki tingkat insidensi erosi yang lebih tinggi dibandingkan 

kornea (1,9%). Hal ini disebabkan karena kornea memiliki tingkat stabilitas 

yang tinggi. Graft dapat digunakan dengan teknik double layer yaitu lapisan 

pertama berperan sebagai cangkok  sedangkan lapisan yang kedua berperan 

sebagai tambalan. Tatalaksana pada plate erosion adalah mengangkat timplan 

dan menggantikannya dengan yang baru. Tatalaksana yang dilakukan pada 

pasien adalah eksplantasi GDD karena posisi implan baik tube maupun plate 

sudah terekspos keluar.15–17  
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Wang dkk membandingkan efektifitas TSCPC dan reimplantasi GDD pada 

pasien yang mengalami kegagalan pembedahan GDD inisial. Hasil dari studi 

tersebut adalah kedua tindakan tersebut efektif dalam menurunkan TIO dan 

menurunkan jumlah medikamentosa yang digunakan oleh pasien. Pada studi 

menyebutkan bahwa transscleral cyclophotocoagulation theraphy (TSCPC) 

(77%) memiliki tingkat kegagalan yang lebih tinggi dalam menurunkan TIO 

jika dibandingkan dengan reimplantasi GDD (53%). Namun, studi ini 

menyebutkan bahwa tingkat komplikasi pasca bedah seperti endoftalmitis dan 

malposisi GDD lebih tinggi pada tindakan reimplantasi GDD (8 orang pada 

grup GDD) dibandingkan TSCPC (2 orang pada grup TSCPC). Sehingga setiap 

tindakan pasca bedah harus dicermati menimbang dari komplikasi pasca bedah 

dan keberhasilan terapi. Pada pasien ini dipertimbangkan untuk dilakukan 

tindakan TSCPC untuk menurunkan TIO pasca eksplantasi GDD.18–20 

Saat pasien kontrol 3 minggu pasca eksplantasi GDD, TIO pasien masih 

tinggi (42 mmHg). Kahook dkk mengatakan bahwa TSCPC merupakan salah 

satu intervensi tahap akhir yang dapat dilakukan untuk menangani advanced 

glaucoma disertai TIO yang tidak terkontrol dengan pengobatan maksimal, 

pada mata yang mengalami kegagalan tindakan filtering surgery dan kelompok 

yang memiliki kecendurungan untuk gagal terhadap filtering surgery. Wang 

dkk menyebutkan bahwa TSCPC dapat di ulang dalam interval 6 bulan. Pada 

kasus ini, pasien masih tetap diberikan medikamentosa untuk menurunkan TIO 

yang tinggi dan dievaluasi kembali bila TIO pasien makin meningkat maka 

dipertimbangankan untuk dilakukan TSCPC ulang.10,18,21         

 
IV. Simpulan 
 

Juvenille open angle glaucoma merupakan penyakit yang penting  untuk 

didiagnosis sedini mungkin karena neuropati optik kronis dapat terjadi bilateral 

dan menyebabkan kebutaan. Tatalaksana yang efekti untuk menangani JOAG 

adalah intervensi operasi. Manajemen pasca bedah penting untuk mengetahui 
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perkembangan dari intervensi yang diberikan ke pasien. Tatalaksana pada 

komplikasi pada operasi glaukoma berbeda-beda sehingga asesmen yang tepat 

dapat meningkatkan tingkat keberhasilan terapi. 
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