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Best Surgical Management for Patients with Secondary Angle Closure 

Glaucoma due to Sclerouveitis 

Abstract 

Introduction :  

Sclerouveitis accompanied by secondary glaucoma, occurs in approximately 20% 

of the patients, is a complication that threatens vision and requires complex 

treatment. The effectiveness of antiglaucoma drugs decreases in inflammatory eye 

conditions or when combined with steroid therapy. Therefore, 30% of uveitic 

glaucoma requires surgical therapy. 

Purpose :  

This case report aims to describe the selection of the best surgical management 

between Trabeculectomy with antimetabolite or Glaucoma Drainage Device (GDD) 

in patients with sclerouveitis accompanied by secondary angle closure glaucoma 

Case Report :  

A 48-year-old man came with a complaint of intense pain on his left eye. No signs 

of headache, nausea, nor vomiting. Complaint was accompanied by a history of 

recurrent redness on both eyes over the past two years. There is no history of 

trauma. Patient was previously diagnosed & treated for anterior uveitis on his right 

eye and sclerouveitis on his left eye. Intraocular pressure (IOP) showed 14 in the 

right eye and 58 in the left eye. Anterior segment examinations of the right eye was 

within normal limits. Anterior segment examination of the left eye showed cilliary 

injection, cicatric and corneal edema, neovascularization of iris (NVI), and a 

slightly turbid lens. Patients were diagnosed with Secondary Angle Closure 

Glaucoma (SACG) due to sclerouveitis with cataract.The Patient then undergone 

Trabeculctomy with 5-fluorouracil (5-FU) to reduce the IOP in his left eye.  

Conclusion :  

In controlled inflammatory conditions, trabeculectomy with antimetabolites is 

known to be effective as the first choice in the management of uveitic glaucoma. 

Failure to perform trabeculectomy also does not affect the success rate of GDD 

implantation as a secondary therapy.  

Keywords :  Sclerouveitis, uveitic glaucoma, trabeculectomy, GDD, SACG 

I. Pendahuluan 

Glaukoma terjadi pada sekitar 20% pasien dengan uveitis kronis.  Sklerouveitis 

yang disertai glaukoma sekunder adalah komplikasi yang mengancam penglihatan 

dan membutuhkan penanganan yang kompleks. Efektivitas obat antiglaukoma 

menurun dalam kondisi mata yang mengalami inflamasi atau ketika digabungkan 

dengan terapi steroid. Kondisi mata dengan peradangan hebat sulit menyerap 

medikasi topikal sehingga penurunan Tekanan Intraokular (TIO) yang diharapkan 

dari pemberian obat anti glaukoma sulit dicapai. Oleh karena itu, 30% dari 

glaukoma uveitik membutuhkan terapi pembedahan.1,2 



2 

 

Tatalaksana operatif pada pasien uveitis dapat menjadi tantangan karena kerap 

terjadi fibrosis yang diinduksi oleh peradangan dan pembentukan jaringan parut. 

Beberapa studi telah dilakukan untuk membandingkan efektivitas trabekulektomi 

dengan antifibrotik dibandingkan dengan implantasi Glaucoma Drainage Device 

(GDD) pada kasus uveitis dengan glaukoma.3 Laporan kasus ini bertujuan 

memaparkan pemilihan tatalaksana bedah terbaik pada pasien dengan sklerouveitis 

yang disertai dengan glaukoma sekunder sudut tertutup. 

 

II. Laporan kasus  

    Seorang laki-laki berusia 48 tahun pertama datang ke unit Glaukoma Pusat Mata 

Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo (PMN RSMC) pada tanggal 10 Januari 2020 

dengan keluhan mata kiri nyeri hilang timbul. Keluhan disertai dengan riwayat 

merah berulang selama dua tahun terakhir. Keluhan tidak disertai dengan nyeri 

kepala, mual, ataupun muntah. Tidak terdapat riwayat trauma. Pasien diketahui 

sudah pernah berobat ke poli infeksi dan imunologi PMN RSMC sejak 12 Mei 2017 

hingga 03 Juli 2017 dengan diagnosis Uveitis anterior OD + Sklerouveitis OS. 

Pasien tidak pernah menggunakan kacamata. Pasien diketahui menderita hipertensi. 

Riwayat diabetes melitus, asma, jantung, ataupun alergi disangkal. Pasien diketahui 

belum pernah menjalani operasi pada kedua mata. Pasien sudah mencoba berobat 

ke RS Dustira dan telah diberikan tiga macam obat berupa timolol maleat 0.5% 2x1 

gtt OS, asetazolamid 3x250 mg peroral, dan tablet kalium 1x300 mg peroral.  

     Pemeriksaan fisik didapatkan tanda-tanda vital dalam batas normal dan pada 

status generalis diketahui TD 160/90 mmHg, nadi 80 x/menit, respirasi 20x/menit, 

suhu 36oC. Pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan tajam penglihatan mata 

kanan 1.0 dan mata kiri 0.4f ph 0.5. Tekanan intraokular (TIO) dengan tonometri 

aplanasi didapatkan 15 pada mata kanan dan 17 pada mata kiri (dengan 

penggunaakn obat-obatan). Kedudukan bola mata ortotropia dan gerak kedua bola 

mata baik ke segala arah. Pada pemeriksaan segmen anterior mata kanan dalam 

batas normal. Permeriksaan segmen anterior mata kiri menunjukan injeki siliar, 

sikatrik kornea, bilik mata depan dengan Van Herrick grade III flare dan sel +1/+1, 

dilatasi pada pupil dengan reflek cahaya turun dan menunjukkan adanya Relative 



3 

 

Afferent Pupillary Defect (RAPD) grade II, tidak tampak adanya sinekia namun 

ditemukan adanya neovaskulerisasi pada iris (NVI) dan lensa agak keruh.  

Pemeriksaan Gonioskopi mata kanan dalam batas normal. Pemeriksaan 

gonioskopi pada mata kiri menunjukkan adanya Peripheral Anterior Synechia 

(PAS) pada superior temporal dan inferior diikuti dengan neovaskulerisasi pada iris. 

Pada pemeriksaan posterior mata kanan diketahui papil bulat batas tegas, Cup and 

Disc Ratio (CD ratio) 0.3-0.4, retina flat. Pada pemeriksaan posterior mata kiri 

diketahui papil bulat batas tegas, CD ratio 0.7-0.8, retina flat. Dilakukan 

pemeriksaan Optical Coherence Tomography (OCT) papil pada kedua mata pasien 

(Gambar 2.1). Pasien didiagnosis dengan Glaukoma sekunder sudut tertutup OS + 

Sklerouveitis OS + Katarak komplikata OS. Pasien diberikan timolol maleat 0.5% 

2x1 gtt OS, asetazolamid 3x250 mg peroral, dan tablet kalium 1x300 mg peroral 

dan diminta untuk kontrol kembali ke poli infeksi. Pasien datang ke poli infeksi dan 

diberikan terapi berupa prednisolon asetat 6x1 gtt OS, siklopentolat 1% 3x1 gtt OS, 

artificial tears 6x1 gtt OS, dan methyl prednisolon tablet 1x48 mg peroral. Pasien 

diminta untuk melakukan pemeriksaan penunjang berupa rontgen thorax, darah 

rutin, C-Reactive Protein (CRP), hitung jenis leukosit, Rheumatoid Factor (RF), 

Antinuclear Antibody (ANA).  

 Pasien datang kontrol satu minggu kemudian ke poli infeksi dan diketahui 

rhontgen throrax, darah rutin, dan hitung jenis leukosit dalam batas normal. Hasil 

CRP<5 serta hasil RF dan ANA menunjukkan non reaktif. Terapi dilanjutkan dan 

pasien kontrol kembali ke poli glaukoma. Pemeriksaan TIO dengan tonometri 

aplanasi didapatkan 12 pada mata kanan dan 22 pada mata kiri. Medikasi glaukoma 

dilanjutkan dan pasien diminta rutin kontrol setiap tiga minggu. Pasien juga rutin 

kontrol ke poli infeksi dan dilakukan penurunan dosis berkala pada terapi 

prednisolon asetat mata kiri. 

Pasien datang kembali ke poli glaukoma pada tanggal 20 Februari 2020. Pada 

pemeriksaan oftalmologis didapatkan tajam penglihatan mata kanan 1.0 dan mata 

kiri 0.4. Pemeriksaan TIO dengan tonometri aplanasi mata kanan menunjukkan 

nilai 12 dan mata kiri menunjukkan nilai 60. Permeriksaan segmen anterior mata 

kiri menunjukan injeksi siliar, sikatrik dan edema pada kornea, bilik mata depan 
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dengan Van Herrick grade III flare dan sel -/-, pupil middilatasi, NVI (+), dan lensa 

agak keruh. Pasien didiagnosis dengan Glaukoma sekunder sudut tertutup OS + 

Sklerouveitis OS (Resolving) + Katarak komplikata OS. Pasien diberikan terapi 

berupa gliserol 50% 50 cc untuk 2 hari, timolol maleat 0.5% 2x1 gtt OS, 

asetazolamid 3x250 mg peroral, dan tablet kalium 1x300 mg peroral. Pasien 

direncanakan untuk dilakukan tindakan berupa implantasi Glaucoma Drainage 

Device (GDD) dalam Narkose Umum (NU) atau Trabekulektomi + 5-FU dalam 

Monitored Anethesia Care (MAC) bila TIO tidak terkontrol dan poli infeksi setuju. 

Pasien kontrol kembali satu minggu kemudian dan didapatkan TIO mata kiri turun 

menjadi 40 sehingga terapi glaukoma dilanjutkan sembali menunggu pengobatan 

dari poli infeksi dituntaskan.  

 

 

Gambar 2.1 Optical Coherence Tomography (OCT) Papil  
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Pada tanggal 20 Mei 2020 pasien kontrol ke poli glaukoma. Pada pemeriksaan 

oftalmologis didapatkan tajam penglihatan mata kanan 1.0 dan mata kiri 2/60. 

Tekanan intraokular dengan tonometri aplanasi didapatkan 12 pada mata kanan dan 

35 pada mata kiri. Tatalaksana glaukoma dilanjutkan dan pasien menjalani 

serangkaian persiapan operasi untuk tindakan berupa implantasi GDD dalam NU 

atau Trabekulektomi + 5-FU dalam MAC. Pasien datang kembali ke poli infeksi 

dan dikatakan disetujui untuk tindakan sesuai unit glaukoma dengan sebelumnya 

mendapatkan terapi steroid berupa methyl prednisolone tablet 1x64 mg peroral 1 

minggu pre-operasi.  

 

   

Gambar 2.2 Gambaran segmen anterior kata kanan (OD) dan mata kiri (OS) pre-operatif. 

Pada segmen anterior mata kiri pupil tampak middilatasi dan terdapat edema pada kornea. 

Pada tanggal 03 Juni 2020 pasien direncanakan tindakan berupa implantasi 

GDD OS dalam NU atau Trabekulektomi + 5FU OS dalam MAC. Pada 

pemeriksaan oftalmologis pre-operatif didapatkan tajam penglihatan mata kanan 

1.0 dan mata kiri 1/300. Tekanan intraokular dengan tonometri aplanasi didapatkan 

14 pada mata kanan dan 58 pada mata kiri. Pemeriksaan segmen anterior mata 

kanan dalam batas normal. Permeriksaan segmen anterior mata kiri menunjukan 

conjungtiva bulbi tenang, sikatrik dan edema pada kornea, bilik mata depan dengan 

Van Herrick grade III flare dan sel -/-, NVI (+), dan lensa agak keruh (Gambar 2.2). 

Pasien didiagnosis dengan dengan Glaukoma sekunder sudut tertutup OS + 

Sklerouveitis OS (resolved) + Katarak komplikata OS. Pasien diberikan manitol 

5cc/Kg/BB intravena selama 30 menit. Setelah pemberian manitol, TIO dengan 

OD OS 
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tonometri aplanasi didapatkan 14 pada mata kanan dan 30 pada mata kiri. Pasien 

diputuskan untuk dilakukan tindakan berupa Trabekulektomi + 5-FU OS.  

 

       

     

     

Gambar 2.3 Tahapan operasi : a) Pemasangan kendali korena, pembebasan konjungtiva 

dan kauterisasi, b) Pemberian 5-Fu dan irigasi, c) Inisi flap pada sklera, d) Pembuatan flap 

sklera, e) Parasentesis, f) Keratektomi, g) Iridektomi, h)Penjahitan flap konjungtiva, i) 

penjahitan sklera. 

Pasien dibaringkan dalam Monitored Anesthesia Care (MAC) di kamar operasi. 

Dilakukan tindakan aseptik dan antiseptik. Setelah dilakukan pemasangan 

spekulum mata, dilakukan pemberian anestesi topikal dan subtenon. Pada tahap 

awal operasi dilakukan pemasangan kendali kornea menggunakan silk 7-0 dan 

pembebasan konjungtiva. Seperti yang terlihat di Gambar 2.3, dilakukan kauterisasi 

untuk kontrol perdarahan. Lalu dilakukan pemberian 5-FU selama 2 menit dan 

a b c 

d e

 

f 

g h

 

i 



7 

 

dilakukan irigasi. Tahap selanjutnya dilakukan pembuatan insisi konjungtiva 

dengan step knife di area superonasal. Dilakukan pembuatan flap sklera berukuran 

4x3 mm dengan crescent. Dilakukan parasentesis menggunakan keratome. 

Dilakukan keratektomi dengan ukuran 1x1 mm menggunkan step knife dan 

dilakukan iridektomi. Tahap berikutnya adalah penjahitan flap sklera dengan 

benang ethylon 10.0. Tahap akhir adalah penjahitan konjungtiva dan pemberian 

antibiotik secara subtenon. Pasien diberikan tatalaksana medikamentosa berupa 

levofloxacin ed 6x1 gtt OS, prednisonone asetate ed 6x1 gtt OS, ciprofloxacin 

2x500 mg peroral, salep mata chloramfenicol 10mg, polymyxin B sulfate 5000 IU 

3x1 OS, methyl prednisolone 1x64 mg peroral, dan parasetamol 3x500 mg peroral. 

 

   

Gambar 2.4 Gambaran segmen anterior mata kiri satu hari post-operasi. Bleb tampak 

kedap dan terdapat edema pada kornea. 

Pemeriksaan oftalmologis satu hari post operasi didapatkan tajam penglihatan 

mata kanan 1.0 dan mata kiri 1/300. Pemeriksaan TIO dengan tonometri aplanasi 

mata kanan menunjukkan nilai 14 dan mata kiri menunjukkan nilai 47. 

Permeriksaan segmen anterior mata kiri menunjukan edema palpebra, bleb kedap 

dengan subconjungtival bleeding, sikatrik dan edema pada kornea. Bilik mata depan 

dengan Van Herrick grade III flare dan sel sulit dinilai. Pupil middilatasi, NVI (+), 

PI (+) dan lensa agak keruh (Gambar 2.4). Dikaukan digital massage dan dilakukan 

pemeriksaan ulang tekanan intraokular. TIO mata kanan menunjukkan nilai 14 dan 

mata kiri menunjukkan nilai 40. Terapi dilanjutkan dan ditambahkan dengan pasien 

timolol maleat 0.5% 2x1 gtt OS, asetazolamid 3x250 mg peroral, dan tablet kalium  
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1x300 mg peroral. Pasien diperbolehkan rawat jalan dan direncanakan kontrol satu 

minggu kemudian. 

Pada tanggal 11 juni 2020 pasien kontrol ke poli glaukoma. Pada pemeriksaan 

oftalmologis didapatkan tajam penglihatan mata kanan 1.0 dan mata kiri 0.08. 

Pemeriksaan TIO dengan tonometri aplanasi mata kanan menunjukkan nilai 12 dan 

mata kiri menunjukkan nilai 16. Permeriksaan segmen anterior mata kiri 

menunjukan injeksi siliar, sikatrik dan oedema minimal pada kornea, bilik mata 

depan dengan Van Herrick grade III flare dan sel -/-, Middilatasi, NVI (+), dan 

lensa agak keruh. Pada pemeriksaan dengan lensa pollus posterior diketahui CD 

ratio pada mata kanan 0.4-0.5 dan mata kiri 0.7-0.8, retina flat. Terapi pasien 

dilanjutkan dan dilakukan penurunan dosis prednisolone acetate serta methyl 

prednisolone tablet. Pasien diminta kontrol kembali 3 minggu yang akan datang.  

 

   

Gambar 2.5 Gambaran segmen anterior mata kiri satu munggu post operasi. Bleb tampak 

kedap dan edema pada mata kiri berkurang. 

 

III. Diskusi 

Sklerouveitis adalah kondisi dimana terjadi inflamasi pada sklera dan traktus 

uvea. Inflamasi okular seperti ini dapat menyebabkan peningkatan pada Tekanan 

Intraokular (TIO). Hal ini dapat meningkatkan resistensi aqueous outflow sembari 

mengurangi aqueous inflow. Oleh karena itu, perubahan intensitas inflamasi dapat 

menyebabkan gambaran TIO yang bervariasi. Tekanan intraokuler cenderung 

rendah pada kondisi akut dan meningkat pada kondisi kronis. Tekanan intraokuler 
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cenderung normal pada kondisi peradangan bilik anterior yang menetap 

dikarenakan terdapat penekanan produksi akuous. Tekanan intraokuler dapat 

meningkat secara tajam ketika aliran keluar akuous terhambat saat inflamasi 

mereda dikarenakan perubahan struktural pada anyaman trabekular. Tatalaksana 

kortikosteroid yang kerap digunakan untuk mengontrol peradangan juga diketahui 

memiliki efek samping yang dapat meningkatkan TIO.4 Hal serupa ditemukan pada 

pasien ini. Tekanan intraokuler pada perjalanan penyakit pasien ini diketahui 

cenderung normal pada kondisi peradangan akut dan meningkat tajam ketika 

inflamasi mulai mereda. Hal ini juga diikuti dengan perubahan struktural pada bilik 

mata depan sehingga pasien kemudian didiagnosis dengan glaukoma sekunder 

sudut terutup. 

Glaukoma sekunder sudut tertutup terjadi sebagai komplikasi dari proses 

peradangan yang terjadi sebelumnya pada mata. Deposisi fibrin dan peningkatan 

protein air yang dilepaskan dikarenakan kerusakan blood-aqueous barrier dapat 

mempengaruhi mata dan menjadi predisposisi pembentukan sinekia posterior. 

Sinekia posterior ini dapat mendorong terjadinya seklusio pupil, terbentuknya iris 

bombé, dan Seconday Angle Closure (SAC) jika penanganan tidak adekuat. Dapat 

terjadi edema iris perifer, penumpukan debris inflamasi pada sudut, dan penutupan 

sudut dikarenakan endapan keratic percipitate yang besar seiring dengan 

peradangan pada mata dapat menyebabkan pembentukan PAS. Hal ini terjadi ketika 

iris menempel pada anyaman trabekular sehingga menyebabkan obstruksi aliran 

akuous yang ireversibel. PAS yang terbentuk pada PAC biasanya terjadi pada sudut 

superior sementara pada kondisi ini paling sering ditemukan di sudut inferior. 

Iskemia sekunder akibat peradangan dapat menyebabkan rubeosis iridis dan 

glaukoma neovaskular.5 Pemeriksaan bilik mata depan pada pasien ini 

menunjukkan bahwa peradangan telah terkontrol dan tidak ditemukannya sinekia 

posterior. Pemeriksaan menggunakan gonioskopi menunjukkan sudut terbentuknya 

PAS pada superior, temporal dan inferior. Neovaskulerisasi pada iris juga 

ditemukan sehingga menunjukkan adanya iskemia sekunder. Sesuai dengan bagan 

yang dikeluarkan oleh Europian Glaucoma Society (EUGS), pemeriksaan 

gonioskopi menunjang diagnosis ke arah glaukoma uveitis.6 
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Gambar 3.1 Pembagian diagnosis berdasarkan sudut gonioskopi6  

Peradangan okular juga dapat menyebabkan pendangkalan dan penutupan 

sudut ruang anterior yang disebabkan oleh efusi uveal sehingga menghasilkan 

rotasi anterior dari badan siliaris. Uveitis posterior yang signifikan dapat 

menyebabkan ablasio retina eksudatif masif ataupun efusi koroid seingga 

mendorong terjadinya glaukoma sudut tertutup melalui mekanisme pergeseran ke 

anterior dari permukaan lensa-iris. Tatalaksana utama dalam glaukoma uveitik 

adalah mengobati etiologi dari uveitis yang mendasarinya.4,5 Pada pasien ini 

diketahui tidak ditemukannya peradangan pada segmen posterior. Etiologi pada 

pasien ini juga belum diketahui secara pasti merujuk kepada hasil pemeriksaan 

penunjang berupa rhontgen thorax, darah rutin, CRP, hitung jenis leukosit, RF, dan 

ANA yang tidak signifikan. Pemeriksaan lebih lanjut perlu dilakukan untuk 

memastikan sumber peradangan pada pasien ini. Tatalaksana berupa prednisolone 

asetat topikal, siklopentolat 1%, dan methyl prednisolon peroral telah diberikan. 

Kortikosteroid dan aquoeus suppressants adalah agen utama untuk mengurangi 

peningkatan TIO yang terjadi dan mencegah terjadinya penutupan sudut. 

Tatalaksana bedah pada glaukoma biasanya dilakukan ketika terapi medis tidak 

sesuai, tidak dapat ditoleransi, tidak efektif, atau tidak digunakan dengan baik oleh 

pasien sehingga glaukoma tetap tidak terkontrol dengan baik dan terjadi kerusakan 
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progresif yang terdokumentasi atau terdapat risiko tinggi kerusakan lebih lanjut. 

Pemilihan prosedur yang tepat disesuaikan dengan kondisi spesifik dan situasi 

klinis pasien.5 Pasien ini telah diberikan terapi kombinasi berupa timolol maleat, 

asetazolamid, dan  tablet  kalium namun TIO tetap tidak mencapai taget. Pada 

pasien ini diputuskan untuk dilakukan tatalaksana tambahan berupa pembedahan. 

Hal ini sudah sesuai dengan bagan prinsip pemilihan tatalaksana pada pasien 

glaukoma pada Gambar 3.2.6,7 

 

Gambar 3.2 Prinsip tatalaksana pada pasien glaukoma 6  

Tatalaksana operatif pada glaukoma uveitik yang paling sering dilakukan 

adalah trabekulektomi dan implantasi Glaucoma Drainage Device (GDD). 

Prosedur ini dapat menurunkan TIO secara signifikan karena menciptakan jalur 

paten yang memotong jalur sirkulasi humuor akuous, tetapi juga memiliki risiko 

komplikasi yang signifikan. Beberapa studi telah dilakukan untuk membandingkan 

efektivitas trabekulektomi dengan antifibrotik dibandingkan dengan implantasi 

GDD pada kasus uveitis dengan glaukoma. Kwon dkk mengatakan tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara tingkat kesuksesan trabekulektomi dengan 

antimetabolit dibandingkan dengan implan GDD pada pasien dengan galaukoma 

uveitik (67% dan 75% secara berurutan dengan niai p=0.60). Pada studi ini juga 

dikatakan bahwa kondisi uveitis yang aktif saat dilakukannya tindakan juga tidak 
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meningkatkan angka kegagalan pada tindakan trabekulektomi. Rekurensi dari 

uveitis diketahui lebih besar pada kelompok trabekulektomi (odds ratio 4.8). 

Monitoring pasien secara regular dan intensif terkait inflamasi okular pada pasien 

diperlukan untuk mempertahankan angka keberhasilan trabekulektomi.8 Pada 

pasien ini diketahui tindakan trabekulektumi dengan pemberian 5-FU cukup efektif 

dalam menurunkan TIO serta mengurangi jumlah obat glaukoma yang dikonsumsi 

pasien . Hal ini dapat dilihat pada grafik penurunan TIO dan jumlah penggunaan 

medikasi antiglaukoma pada gambar 3.3. 

   

Gambar 3.3 Grafik  a) Penurunan TIO pre-operatif dan post-operatif, b) Penurunan 

jumlah medikasi glaukoma pre-operatif dan post-operatif 

Kwon dkk menekankan pentingnya mengontrol peradangan sebelum 

direncanakanya tindakan operatif, baik dengan kortikosteroid topikal maupun oral. 

Pada pasien ini diketahui peradangan sudah terkontrol dengan baik dan pasien telah 

diberikan baik kortikosteroid topikal maupun oral satu minggu pre-operatif. Pada 

kondisi peradangan yang lebih berat dapat diperimbangkan untuk pemberian injeksi 

IVTA pre-operatif maupun intra-operatif. Peneliti juga mengatakan bahwa tingkat 

komplikasi pada kedua kelompok menunjukkan hasil serupa. Hipotoni terjadi pada 

30% subjek di kedua kelompok. Endoftalmitis, walaupun secara statistik tidak 

signifikan, terjadi pada 2 pasien di kelompok implan GDD. Studi ini menyimpulkan 

bahwa qualified success rate dari kelompok implan GDD tidaklah lebih superior 

dibandingkan kelompok trabekulektomi sehingga trabekulektomi masih dapat 

dijadikan sebagai pilihan pertama dalam tatalaksana glaukoma uveitik. Kegagalan 

58
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pada tindakan trabekulektomi juga dikatakan tidak mempengaruhi tingkat 

keberhasilan tindakan implantasi GDD sebagai terapi sekunder.8  

Hasil penelitain Bettis dkk menunjukkan hasil serupa bahwa tindakan 

trabekulektomi dengan antimetabolit dan implantasi Ahmed Valve tidak 

menunjukan hasil yang berbeda dalam kurun waktu 3 tahun pertama. Pada 

kelompok implan diketahui cummulative success rate pad tahun pertama lebih 

tinggi (mencapai 100%) dibandingkan dengan kelompok trabekulektomi (66,7%), 

namun pada tahun kedua dan ketiga cenderung stagnan pada angka 76,5%. Peneliti 

juga mengatakan bawah trabekulektomi dengan antimetabolit memiliki tempat 

sebagai tatalaksana glaukoma uveitik. Implan dapat dipertimbangkan sebagai 

pilihan utama pada pasien dengan inflamasi yang aktif dan pada pasien yang 

memiliki risiko kegagalan yang tinggi seperti pasien dengan afakia, psuedofakia, 

maupun pasien yang telah mengalami kegagalan pada tindakan operatif 

sebelumya.9  

 Penggunaan antimetabolit seperti 5-fluorouracil (5-FU) dan mitomycin C 

(MMC) juga diketahui sangat penting dalam meningkatkan angka keberhasilan 

operasi 50 hingga 90%. Kaburaki dkk mengatakan bahwa tingkat keberhasilan 

trabekulektomi dengan MMC setelah 5 tahun mencapai 57,1 ± 7,5% pada pasien 

dengan glaukoma uveitik. Angka keberhasilan tersebut serupa jika dibandingkan 

dengan angka keberhasilan trabekulektomi pada pasien dengan Primary Open 

Angle Glaucoma (POAG), yaitu 53,7 ± 6,1%. Hal ini menunjukkan bahwa uveitis 

bukan merupakan faktor risiko kegagalan pada tindakan trabekulektomi yang 

disertai dengan antimetabolit. Gedde dkk dalam penelitiannya pada Primary Tube 

Versus Trabeculectomy (PTVT) mengatakan dalam evaluasi satu tahun, 

trabekulektomi dengan MMC memiliki tingkat kesuskesan yang lebih tinggi 

dibandingkang pemasangan implan. Pemberian 5-FU post operatif secara rutin juga 

dikatakan efektif dalam mempertahankan keberhasilan tindakan. Hal ini harus 

dilakukan dengan sangat hati-hati mengingat adanya risiko hipotoni pada populasi 

tertentu. 4,9,10,11 

Hal berikutnya yang kerap menjadi perdebatan adalah apakah ada pengaruh 

antara konsentrasi antimetabolit dengan tingkat keberhasilannya pada kasus 
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glaukoma uveitik. Almobarak dkk meneliti hal tersebut dan mengatakan bahwa 

trabekulektomi yang disertai MMC konsentrasi rendah (0,02%) miliki angka 

keberhasilan serupa dengan trabekulektomi yang disertai dengan MMC konsentrasi 

tinggi (0,04%) pada glaukoma uveitik (76,0% dan 68,0% secara berurutan). Juga 

dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara angka 

keberhasilan tindakan  baik dengan konsentrasi maupun durasi dari pemberian 

MMC.12  

Hasil yang baik juga diutarakan oleh Chow dkk dan Hai Bo dkk mengenai 

efektivitas trabekulektomi dengan antimetabolit dibandingkan dengan implan GDD. 

Hasil penelitian menunjukkan tidak ditemukannya perbedaan yang signifikan dari 

penurunan TIO pada kedua prosedur tersebut. Chow dkk menyebutkan bahwa 

implan GDD memiliki tingkat kegagalan yang lebih rendah dan hasil penelitian Hai 

Bo dkk menunjukkan kelompok implan Ahmed Glaucoma Valve (AVG) memiliki 

frekuensi efek samping yang lebih rendah secara keseluruhan.13,14 

Studi retrospektif yang dilakukan I verson dkk mengatakan bahwa pada 

evaluasi lima tahun, probabilitas kumulatif kegagalan secara signifikan lebih besar 

pada kelompok trabekulektomi (62%) dibandingkan dengan kelompok GDD (25%) 

(P =0,006). Valenzuela dkk secara berkesinambungan merekomendasikan 

penggunaan implan GDD sebagai terapi yang efektif untuk jangka panjang pada 

pasien uveitik glaukoma yang aktif. Chaku dkk, disisi lain, mengatakan angka 

kesuksesan implan GDD juga bergantung pada terapi imunosupresif yang intensif 

sebelum dan setelah tindakan dan sangat mempengaruhi angka keberhasilan 

terapi.15,16,17 

Studi menunjukkan peradangan yang aktif dapat menurunkan tingkat 

keberhasilan tindakan trabekulektomi sehingga implantasi GDD kerap dilakukan 

sebagai tatalaksana bedah primer. Oklusi katup menjadi faktor risiko kegagalan 

terbesar pada trabekulektomi. Implantasi GDD dapat menjadi pilihan, namun miliki 

risiko komplikasi yang lebih serius seperti hipotoni, efusi koroidal, dekompensasi 

kornea, PAS, distorsi pupil, katarak, perdarahan suprakoroidal, malposisi bola mata, 

gangguan pergerakan bola mata, dan endoftalmitis. Ramdas dkk mengatakan 

pemasangan implan GGD pada pasien dengan glaukoma uveitik memiliki risiko 
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komplikasi edema makula dan hipotoni yang lebih besar. 5, 7,18,19 Beratnya 

komplikasi yang dapat terjadi mungkin juga menjadi salah satu pertimbangan tidak 

dilakukannya tindakan implantasi GDD sebagai pilihan utama pada pasien ini. 

 

IV. Simpulan 

Sklerouveitis yang disertai glaukoma sekunder adalah komplikasi yang 

mengancam penglihatan dan peradangan hebat yang terjadi kerap menjadi alasan 

dari kegagalan terapi antiglaukoma. Tatalaksana operatif pada pasien uveitis, di sisi 

lain, dapat menjadi tantangan karena dapat terjadi fibrosis dan pembentukan 

jaringan parut. Trabekulektomi dengan antimetabolit diketahui efektif sebagai 

pilihan pertama dalam tatalaksana glaukoma uveitik dengan peradangan yang sudah 

terkontrol. Kegagalan pada tindakan trabekulektomi juga tidak mempengaruhi 

tingkat keberhasilan tindakan implantasi GDD sebagai terapi sekunder. Implan 

GDD diketahui memiliki angka kegagalan yang lebih rendah untuk jangka panjang 

dan dapat dijadikan opsi utama pada pasien dengan uveitik glaukoma dengan 

peradangan yang masih aktif. 
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