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DIAGNOSIS DAN TATALAKSANA GLAUKOMA KONGENITAL 

 

Abstract 

Introduction : Primary congenital glaucoma (PCG) is the most common form of childhood 

glaucoma. The most severe form of congenital glaucoma is the newborn onset. 

Purpose: To report a case of Congenital Glaucoma in nenonatal onset with trabeculotomy-

trabeculectomy surgery as the operative management. 

Case Report : a baby boy, aged 8 days came to Pediatric Ophthalmology Unit Cicendo 

Eye Hospital with chief complain of cloudiness in both eyes since birth. The examination 

under anesthesia was revealed that the cornea was hazy and enlarged in both eyes. The 

intraocular pressure was 28 mmHg in the right eye and 32 mmHg in the left eye with 

Perkins tonometer. The trabeculotomy-trabeculectomoy was performed in both eyes, and 

the corneal cloudiness became clearer in 1 month later. Serum IgG rubella was reactive 

and IgM rubella was negative.  

Conclusion : Congenital glaucoma in neonates can be diagnosed by the hallmark sign such 

as  cloudiness of cornea, buphthalmos and increased intraocular pressure. Other systemic 

condition should be investigated in congenital glaucoma. Surgery is the definitive 

treatment of primary congenital glaucoma, such as trabeculotomy-trabeculectomy. Early 

diagnosis and therapy is the most important thing in congenital glaucoma management. 

 

Keyword: congenital glaucoma, corneal edema, bupthalmos, trabeculotomy-

trabeculectomy, congenital rubella 

 

I. PENDAHULUAN 

Glaukoma pada pasien anak merupakan suatu kelompok penyakit heterogen 

yang dapat disebabkan kelainan kongenital dari jalur aliran akuos humor (glaukoma 

primer) atau berasal dari kelainan struktur lain pada mata (glaukoma sekunder). 

Glaukoma pada pasien anak juga dapat berhubungan dengan berbagai kelainan 

sistemik. Glaukoma kongenital primer merupakan tipe glaukoma yang terbanyak 

ditemui pada anak.1-3 

 Glaukoma kongenital primer (Primary Congenital Glaucoma atau PCG) 

dikenal juga sebagai glaukoma infantil. Insidensi dari glaukoma kongenital primer 

bervariasi pada berbagai populasi berkisar antara 1 dari 2.500 kelahiran hidup 

sampai 1 dari 68.000 kelahiran hidup. Glaukoma kongenital primer terjadi secara 

bilateral pada dua per tiga kasus, dan pada 80% kasus terjadi dalam tahun pertama 

kehidupan.2-3 

Glaukoma kongenital primer dapat menyebabkan kebutaan sekitar 2% -15 % 

dari seluruh kasus, dapat terjadi sejak lahir maupun awal masa kanak-kanak dan 
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ditandai dengan pembesaran diameter kornea, kekeruhan pada kornea, 

blefarospasme, fotofobia dan epifora. Pemberian medikamentosa dapat digunakan 

sebagai terapi adjuvant namun pembedahan merupakan terapi pilihan utama pada 

glaukoma kongenital primer. 4-5 

   Berbagai faktor risiko yang dapat menjadi etiologi glaukoma kongenital perlu 

dievaluasi agar penanganan pasien dapat lebih komprehensif. Pemantauan jangka 

panjang pasca tindakan pembedahan pada anak dengan glaukoma sangat penting. 

Kekambuhan dapat terjadi beberapa tahun setelah tindakan, ditandai dengan 

peningkatan tekanan intraokular (TIO) dan penurunan visus.5 Laporan kasus ini 

membahas mengenai gambaran klinis dalam mendiagnosis glaukoma kongenital 

dan tatalaksananya. 

 

II. LAPORAN KASUS 

Seorang bayi laki-laki, By. A berusia 8 hari dibawa orang tuanya ke poli 

Pediatrik Oftalmologi dan Strabismus PMN RS Mata Cicendo pada tanggal 21 Juli 

2020 dengan keluhan kedua mata tidak jernih dan tampak keabuan pada bagian 

hitam mata sejak lahir. Keluhan tidak disertai mata merah, ataupun mata berair. Ibu 

mengatakan bahwa pasien lebih senang memejamkan mata bila diajak keluar 

rumah. 

 

 

 

 

 

 

 

                                      3 tahun             2 bulan 

Gambar 1.  Skema silsilah keluarga pasien 

 

Pasien adalah anak ke dua dari dua bersaudara dari ibu P2A0. Pasien lahir cukup 

bulan dengan berat badan lahir 3600 gram, melalui operasi SC ai bekas SC, lahir 
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langsung menangis. Pasien telah mendapatkan imunisasi Hep B 0 dan Polio. 

Riwayat ibu sakit gondongan saat awal kehamilan dan pada usia 5 bulan kehamilan 

dengan infeksi saluran kemih. Riwayat keluarga dengan keluhan serupa disangkal. 

      

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Segmen anterior ODS sebelum operasi 

 

 

(a)                                          (b) 

Gambar 3.  Hasil pemeriksaan ultrasonografi (a) USG OD (b) USG OS 

 

Pemeriksaan fisik pasien pada status generalis didapatkan kepala ikterik kramer 

4 dan pemeriksaan fisik lainnya dalam batas normal. Pemeriksaan oftalmologis 

pada pasien didapatkan visus kedua mata reflex mengedip +. Segmen anterior mata 

kanan sama dengan mata kiri, ditemukan buftalmos, kornea keruh +, bilik mata 

depan kesan dalam, sedangkan pupil, iris bulat, sinekia (-) dan lensa kesan jernih. 

Pemeriksaan tekanan intra okular (TIO) dengan palpasi dirasakan N+ slight pada 

kedua mata. Pemeriksaan segmen posterior dengan funduskopi didapatkan media 

keruh, detail sulit dinilai, refleks fundus negatif. Pemeriksaan ultrasonografi (USG) 

OD menunjukkan kesan dalam batas normal, dengan panjang aksial 15,98 mm 

sedangkan USG OS menunjukkan segmen posterior dalam batas normal dengan 

panjang aksial 16,95 mm. 
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 Pasien kemudian didiangnosis dengan Glaukoma kongenital ODS + Ikterik 

Neonatorum. Pasien direncanakan untuk dilakukan examination under anesthesia 

(EUA) ± trabekulotomi-trabekulektomi ODS dalam narkose umum bila klinis telah 

stabil. 

    Pasien kontrol pada tanggal 27 Juli 20120 untuk persiapan operasi dan telah 

menjalani fototerapi di RS Mitra Plumbon. Kondisi segmen anterior kedua mata 

masih sesuai dengan pemeriksaan sebelumnya, TIO palpasi pada kedua mata N + 

slight. Pasien mendapat terapi tetes mata Timolol maleat 0,25 % 2x1 tetes pada 

kedua mata.  

Pada tanggal 4 Agustus 2020 dilakukan EUA ODS dengan hasil TIO perkins 

OD 28 mmHg, diameter kornea 12 mm dan keruh, bilik mata depan kesan sedang, 

Pupil bulat, tidak ada sinekia pada iris, dan lensa jernih. Mata kiri didapatkan TIO 

perkins OS 32 mmHg, kornea keruh dengan diameter 11 mm, bilik mata depan 

kesan sedang, pupil bulat, tidak ada sinekia pada iris, dan lensa jernih. Pasien 

kemudian dilakukan tindakan trabekulotomi – trabekulektomi ODS. Pascaoperasi 

pasien diberikan terapi Cefadroxil syr 2x3mL per oral, Parasetamol syr 4x1,5 mL 

per oral, Levofloksasin tetes mata 6x1 tetes ODS, fluorometholon tetes mata 8x1 

tetes ODS, Homatropin 2% tetes mata 3x1 tetes ODS. Pasien dijadwalkan kontrol 

1 minggu kemudian.  

 

Gambar 4. Kondisi segmen anterior pada 1 minggu pascaoperasi 

 

     Pasien datang kontrol 7 hari pascaoperasi ke poli Pediatrik Oftalmologi pada 

tanggal 11 Agustus 2020 dilakukan pemeriksaan visus kedua mata refleks 

mengedip (+), pemeriksaan TIO palpasi N pada kedua mata. Segmen anterior ODS 

blefarospasme (-), fotofobia (-), epifora (-), konjungtiva bulbi bleb +, buftalmos +, 



5 

 

kekeruhan kornea berkurang terutama pada mata kiri, bilik mata depan kesan 

sedang, pupil bulat dilatasi farmakologis, iridektomi perifer di jam 12 dan lensa 

tampak jernih, dengan refleks fundus (+). Segmen posterior ODS media agak keruh, 

tampak papil bulat membayang. Pasien didiagnosis dengan Glaukoma Kongenital 

ODS (Post Trabekulotomi-Trabekulektomi ODS) + suspek Sindroma Rubela 

Kongenital. Pasien dilakukan pemeriksaan laboratorium IgM & IgG Rubella oleh 

unit IKA. Terapi pasien dilanjutkan levofloksasin tetes mata 6x1 tetes ODS hingga 

habis, fluorometholon tetes mata 6x1/4x1/3x1/2x1 tetes ODS penurunan dosis 

bertahap setiap minggu, Homatropin 2% tetes mata 2x1/1x1 tetes ODS penurunan 

dosis bertahap setiap 2 minggu dan pasien disarankan untuk kontrol 4 minggu 

kemudian.  

(a)                                                         (b) 

Gambar 5. Segmen anterior 1 bulan paska operasi. (a) mata kanan, (b) mata           

                          kiri 

 

Saat kontrol 1 bulan kemudian, kondisi kedua mata pasien dirasakan ibu lebih 

jernih dibanding sebelumnya, pemeriksaan VODS refleks mengedip (+), 

pemeriksaan TIO palpasi N pada kedua mata. Segmen anterior ODS blefarospasme 

(-), fotofobia (-), epifora (-), pada ditemukan kornea relatif lebih jernih terutama 

mata kiri, bilik mata depan sedang, pupil bulat, pada iris tampak iridektomi perifer 

di jam 12, dan lensa jernih. Segmen posterior OD didapatkan media agak keruh, 

papil bulat batas tegas, detail lainnya sulit dinilai. Segmen posterior OS didapatkan 

papil bulat batas tegas, detail lainnya sulit dinilai. Ibu pasien membawa hasil 

laboratorium IgM Rubella non reaktif 0,205 (positif >= 1,20 IU/mL),dan IgG 
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Rubella reaktif 59,79 (Positif >= 10 IU/mL). Pasien didiagnosis dengan Glaukoma 

Kongenital ODS + Suspek Sindroma Rubella kongenital. Pasien kontrol ke IKA 

kemudian dikonsulkan ke dokter kardiologi anak serta THT-KL untuk pemeriksaan 

lebih lanjut. Prognosis pada pasien ini quo ad vitam ad bonam, quo ad functionam 

dubia ad malam, quo ad sanationam dubia ad malam. 

 

III. DISKUSI 

Glaukoma pada anak secara sederhana dapat diklasifikasikan sebagai glaukoma 

primer dan sekunder. Glaukoma primer merupakan kondisi hanya ada kelainan 

pembentukan sudut bilik mata depan, sedangkan glaukoma sekunder terjadi 

penurunan aliran drainase humor akuos karena kelainan pada mata atau kelainan 

sistemik yang tidak didapat (kongenital) atau didapat.1 

Glaukoma kongenital primer lebih sering pada laki-laki (65% kasus) dan terjadi 

secara bilateral pada 70% kasus. Glaukoma kongenital primer sebagian besar 

bersifat sporadik, namun 10% - 40% kasus adalah familial yang diturunkan secara 

autosomal resesif. Mutasi penyebab PCG telah diidentifikasi pada gen yang 

terdapat dalam dua dari empat lokus. Mutasi sitokrom P450 1B1 (CYP1B1) 

ditemukan dalam lokus GLC3A dan diketahui merupakan penyebab paling umum 

dari PCG. 1-4 

Glaukoma kongenital primer biasanya muncul pada periode neonatal atau dalam 

2 tahun pertama kehidupan (PCG infantil), tetapi dapat juga muncul atau baru 

dikenali setelah usia 2 tahun (PCG onset lambat atau PCG yang terlambat 

didiagnosis). Epifora, fotofobia, dan blefarospasme merupakan trias klasik klinis 

glaukoma kongenital. Tanda-tanda khas lainnya dapat ditemukan mata merah, 

kekeruhan dan pembesaran kornea.5,6  

Pasien ini merupakan bayi laki-laki berusia 8 hari pada pemeriksaan pertama 

dengan keluhan kedua mata tampak keruh berwarna keabu-abuan dirasakan sejak 

lahir. Pada riwayat keluarga tidak ditemukan kondisi serupa, sehingga 

kemungkinan pada pasien ini merupakan kasus glaukoma kongenital yang sporadik 

dengan onset neonatus. 



7 

 

Pada dasarnya defek patologis yang terjadi pada glaukoma kongenital adalah 

meningkatnya resistensi aliran humor akuos melalui trabecular meshwork karena 

perkembangan yang abnormal pada sudut bilik mata depan dari jaringan yang 

berasal dari neural crest. Anomali ini terjadi pada akhir perkembangan 

embriologi.3,5 

Glaukoma pada anak-anak ditandai dengan adanya peningkatan TIO dan 

karakteristik cupping diskus optik. Selain ciri-ciri ini, glaukoma pada masa bayi 

berhubungan dengan pembesaran okular, buftalmos. Meningkatnya diameter 

kornea adalah ciri khas dari semua bentuk glaukoma pada masa bayi dan anak usia 

dini. Pembesaran dan edema kornea akibat peningkatan TIO dapat timbul secara 

bertahap atau tiba-tiba. Edema kornea sering menjadi gejala utama pada bayi yang 

berusia kurang dari 3 bulan dan bertanggungjawab atas kondisi trias klinis pada 

glaukoma kongenital. Pengukuran diameter kornea serial berguna untuk 

menegakkan diagnosis dan memantau perkembangan glaukoma hingga usia tiga 

tahun. Pada bayi baru lahir, diameter normal kornea adalah 9,5-10,5 mm, diameter 

lebih dari 11,5 mm menunjukkan glaukoma. Pada usia 1 tahun, pengukur diameter 

kornea normal adalah 10,0–11,5 mm, diameter lebih besar dari 12,5 mm 

menunjukkan kelainan. Glaukoma harus dicurigai setiap anak dengan diameter 

kornea lebih dari 13,0 mm. Perbedaan sekecil 0,5 mm antara 2 mata mungkin 

signifikan. Edema mikrokistik awalnya melibatkan epitel kornea tetapi kemudian 

meluas ke stroma, sering disertai dengan satu atau lebih robekan melengkung pada 

membran Descemet (Haab striae).5,6 

Pasien ini tampak buftalmos dengan ukuran kornea yang lebih besar dari pada 

ukuran normal pada usianya yakni 12 mm pada mata kanan dan 11 mm pada mata 

kiri. Kondisi ini disebabkan karena pembesaran okular yang menyeluruh karena 

peningkatan tekanan intraokular. Kondisi khas pada glaukoma pada masa bayi 

seperti ini dikarenakan imaturitas kolagen kornea dan sklera, sehingga mudah 

meregang bila didapati peningkatan TIO.1,3,6 Pada pasien ini ditemukan kondisi 

kornea yang keruh dan diameter kornea yang membesar, serta tekanan intraokular 

yang meningkat pada kedua mata, sehingga pasien didiagnosis sebagai glaukoma 

kongenital pada kunjungan pertama. 
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Rata-rata TIO normal pada bayi dan anak kecil lebih rendah dari pada orang 

dewasa, antara 10 dan 12 mm Hg pada bayi baru lahir dan sekitar 14 mm Hg pada 

usia 7-8 tahun. Pada GKP, TIO biasanya berkisar antara 30 dan 40 mm Hg, dan 

biasanya lebih besar dari 20 mmHg meskipun pasien dibawah pengaruh bius. 

Pembacaan TIO asimetris pada anak yang tenang atau teranestesi harus 

meningkatkan kecurigaan glaukoma.5 Pemeriksaan TIO saat EUA dilakukan 

dengan menggunakan tonometer Perkins, pasien ini memiliki TIO yang asimetris 

pada kedua mata dengan hasil 28 mmHg pada mata kanan dan 32 mmHg pada mata 

kiri. Oleh karenanya, kondisi pasien sangat mendukung kepada diagnosis glaukoma 

kongenital. 

Bila dapat dilakukan analisis papil, biasanya ditemukan kondisi yang lebih 

cupping pada kasus glaukoma. Kondisi rasio cup dan disc papil secara fisiologis 

pada bayi kurang dari pada orang dewasa, biasanya kurang dari 0,3. Berbeda 

dengan glaukoma dewasa, karena elastisitas saluran skleral, cupping  papiler 

bersifat reversibel pada pasien dengan glaukoma kongenital bila telah dilakukan 

penurunan tekanan intraokular.7 Pemeriksaan segmen posterior pada pasien dapat 

dilakukan saat kontrol 1 bulan setelah operasi, namun demikian kondisi cupping 

serta rasio cup dan disc pada pasien masih sulit dinilai secara detil. 

Dalam menangani glaukoma kongenital primer, perlu dilakukan pula evaluasi 

mengenai faktor resiko sistemik maupun anomali okular lainnya yang mungkin 

menjadi etiologi mekanisme terjadinya glaukoma pada bayi baru lahir. Glaukoma 

sekunder bawaan perlu disingkirkan dengan mencari adanya kelainan struktur mata 

lainnya, seperti disgenesis segmen anterior berupa aniridia, sindorma Axenfeld-

Rieger, mikrosferofakia, sklerokornea dan yang lainnya; abnormalitas segmen 

posterior seperti retinopati prematuritas, vaskulatur fetalis persisten atau tumor di 

retina maupun korpus siliaris. Kondisi sistemik atau sindroma yang bisa terkait 

dengan kondisi glaukoma kongenital perlu dievaluasi pula, seperti kondisi 

fakomatoses berupa sindroma Sturge-Weber, Neurofibromatosis tipe 1; kelainan 

jaringan ikat seperti sindroma marfan, sindroma Weill-Marchesani, kelainan 

metabolic seperti mucopolysaccharidoses; kelainan kromosomal maupun infeksi 

rubella kongenital.1,5 
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Sampai saat ini pasien tidak ditemukan kelainan struktur okular lainnya, maupun 

tanda dan gejala dari sindroma yang muncul secara klinis, maupun historis. Pada 

riwayat kehamilan ibu pernah mengalami demam, terkena gondongan pada awal 

kehamilan. Kondisi ini perlu menjadi pertimbangan akan kemungkinan terdapatnya 

proses infeksi intrauterin. Hasil laboratorium pasien menunjukkan IgG Rubella 

yang positif, namun IgM Rubella negatif. Titer IgG pada infeksi rubella 

menunjukkan adanya imunitas yang diturunkan atas infeksi yang telah lalu, namun 

tidak didapatkan infeksi yang masih aktif.9 

Infeksi selama kehamilan oleh virus rubella, terutama sebelum minggu ke 12 

kehamilan, dapat menyebabkan cacat lahir yang parah atau dapat menyebabkan 

beberapa kelainan yang disebut dengan sindroma rubella kongenital (Congenital 

Rubella Syndrome atau CRS). Temuan khas trias klinis CRS adalah katarak 

kongenital, penyakit jantung bawaan, dan tuli sensorineural. Manifestasi okular 

lainnya dapat juga berupa glaukoma kongenital, retinopati pegmentosum yang 

dapat mengenai sekitar 43 % pasien dengan CRS. Manifestasi sistemik lainnya 

adalah retardasi pertumbuhan intrauterin, retardasi mental, mikrosefali, osteopati, 

limfadenopati, trombositopenik. purpura, hepatitis dan hepatomegali, diabetes dan 

kelainan endokrin lainnya, serta hipospadia. Paling banyak temuan umum adalah 

gangguan pendengaran, terjadi pada 44% kasus.1,8,9  

Diagnosis CRS pada bayi dapat ditegakkan melalui pemeriksaan isolasi virus 

atau pemeriksaan serum titer IgM spesifik Rubella. Spesimen untuk isolasi virus 

didaptakan dari apus nasofaring, cairan serebrospinal, urin atau darah. Serum titer 

IgG spesifik Rubella pada bayi yang menetap atau meningkat setelah 6-12 bulan 

dapat dicurigai sebagai infeksi rubella. Konfirmasi infeksi kongenital 

pascakelahiran penting dilakukan meskipun tidak ada gambaran klinis sindrom 

rubella kongenital. Ini untuk mengembangkan rencana perawatan tindak lanjut 

khusus untuk deteksi dini komplikasi neurologis dan mata jangka panjang.9,10 

Pada pasien tidak ditemukan keluhan kelaianan kardiologi dan telinga, sehingga 

pasien dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut kepada dokter kardiologi anak dan 

THT-KL untuk dapat menentukan adakah kelainan jantung maupun telinga untuk 

membantu menegakkan kemungkinan CRS. 
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Secara umum, tujuan tatalaksana pada glaukoma adalah untuk menurunkan TIO 

pada level dimana dapat mempertahankan fungsi visual tanpa menyebabkan 

kerusakan lebih luas terhadap nervus optikus dan/atau retina.7 Tatalaksana primer 

glaukoma pada anak yang direkomendasikan adalah pembedahan. Tatalaksana 

glaukoma kongenital umumnya sangat efektif dengan operasi sudut bilik mata 

depan, yaitu goniotomi atau trabekulotomi. Tindakan pembedahan lainnya yang 

dapat dilakukan adalah trabekulektomi, implantasi glaucoma drainage devices 

(GDD), cycloablation procedure seperti cyclocryotheraphy dan trans scleral cyclo 

photocoagulation (TSCPC), atau endoscopic cyclophotocoagulation (ECP). 

Tingkat keberhasilan operasi sudut yang dilaporkan berkisar dari 10% hingga 94%. 

Pasien ini dilakukan tindakan trabekulotomi-trabekulektomi dikarenakan 

visualisasi yang kurang baik pada pasien ini, sehingga tidak memungkinkan 

dilakukan goniotomi. Pada trabekulotommi dilakukan pendekatan eksternal unutuk 

mengidentifikasi dan melakukan kanalisasi oleh kanula pada kanal Schlemm, dan 

menghubungkannya dengan bilik mata depan melalui insisi trabecular 

meshwork.5,11  

Meskipun demikian terapi medikamentosa juga berperan penting untuk 

menurunkan TIO diawal sebelum dilakukan operasi. Obat penurun TIO bekerja 

dengan cara menurunkan sekresi humor akuos atau meningkatkan eliminasinya. 

Obat dapat digunakan untuk menurunkan TIO sebelum operasi untuk mengurangi 

edema kornea dan meningkatkan visualisasi selama operasi. Terapi medikamentosa 

ini juga dapat digunakan setelah prosedur pembedahan untuk memberikan 

penurunan TIO tambahan.5-7 

Obat yang bekerja dengan mengurangi sekresi humor akuos termasuk alpha-

agonists, beta-blockers, dan carbonic anhydrase inhibitor, sedangkan obat-obatan 

yang bekerja dengan meningkatkan eliminasi humor akuos termasuk turunan 

adrenalin, parasimpatomimetik, dan analog prostaglandin. Semua obat topical 

secara kasar setara dalam hal kemanjuran tetapi beberapa penelitian menyarankan 

penggunaan beta-blocker dan penghambat anhidrase karbonat karena kedua obat 

ini memiliki efek samping terbatas.4,6,7  
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Terapi medis untuk glaukoma pediatrik juga membawa risiko unik karena dosis 

yang lebih besar per berat badan dan terbatasnya jumlah uji klinis terkontrol pada 

anak-anak. Komplikasi tersering yang disebabkan oleh beta-blocker adalah 

gangguan pernapasan yang dapat diminimalkan dengan memilih dosis 0,25% 

daripada yang biasa digunakan 0,5% dan menghindari penggunaannya pada pasien 

asma bronkial.5,7 Pasien ini diberikan terapi timolol maleat  yang merupakan 

golongan beta-blocker dengan konsentrasi 0,25% 2x1 tetes mata pada kedua mata 

sambal menunggu waktu operasi. 

Evalusi paskaoperasi perlu dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. 

Pengukuran TIO dan tampilan diskus optik adalah fitur pemeriksaan dasar yang 

harus dievaluasi sepanjang hidup anak dengan glaukoma. Pada bayi perlu juga 

dipertimbangkan untuk dinilai secara teratur pada kondisi mata yang terdampak 

karena TIO yang meningkat. Hal ini dikarenakan struktur mata pada bayi masih 

rentan terhadap efek TIO yang meningkat terus-menerus seperti diameter kornea 

yang membesar, panjang aksial yang meningkat dan miopia progresif.7 

Prognosis lebih buruk jika glaukoma didiagnosis setelah usia 1 tahun dan jika 

diameter kornea lebih besar dari 14 mm saat diagnosis. Prognosis paling baik untuk 

pasien yang glaukoma didiagnosis antara usia 3 dan 12 bulan, karena sebagian besar 

dari anak-anak ini berespon terhadap operasi sudut. Sehingga deteksi dini dan 

penanganan terhadap glaukoma kongenital sesegera mungkin merupakan upaya 

manajemen glaukoma kongenital yang penting.12 Pasien ini memiliki prognosis quo 

ad vitam ad bonam, karena kondisi sistemik pasien saat ini baik dan tidak ada 

kondisi yang mengancam nyawa, meskipun masih menunggu hasil konsul dari 

kardiolog anak dan THT-KL untuk evaluasi lebih lanjut. Quo ad functionam dubia 

ad malam, mengingat sejauh ini fungsi penglihatan belum dapat dievaluasi sejauh 

mana efek yang ditimbulkan oleh glaukoma kongenital ini. Namun terapi yang 

diberikan sejak dini dapat memberikan hasil yang baik dan respon penglihatan saat 

ini sesuai dengan perkembangan normal pada usianya, maka kemungkinan fungsi 

penglihatan saat ini masih baik, meskipun kemungkinan terjadinya penurunan 

tajam penglihatan di kemudian hari tetap dapat terjadi. Tekanan intraokular pada 

glaukoma kongenital perlu dilakukan pemantauan berkala, karena masih ada 



12 

 

kemungkinan TIO kembali meningkat pada setelah usia 3 tahun sehingga quo ad 

sanationam dubia ad malam. 

 

IV. SIMPULAN 

Diagnosis glaukoma pada bayi harus didasarkan pada temuan klinis dan hasil 

investigasi secara keseluruhan. Trias klinis klasik glaukoma kongenital berupa 

epifora, fotofobia, dan blefarospasme dapat membantu diagnosis dini glaukoma 

kongenital. Tanda-tanda klinis penting lainnya pada glaukoma kongenital selain 

peningkatan tekanan intraokular dan cupping pada nervus optikus, adalah 

kekeruhan dan pembesaran kornea, Haab’s striae dan buftalmos. Evaluasi kelainan 

sistemik lainnya diperlukan dalam penanganan glaukoma kongenital agar dapat 

ditatalaksana secara komprehensif. Penatalaksaan primer dari glaukoma kongenital 

adalah pembedahan sudut karena dapat memberikan respon baik. Tindakan 

trabekulotomi-trabekulektomi menjadi pilihan operasi apabila visualisasi yang 

buruk dikarena kornea yang keruh dan efektif dalam menurunkan tekanan 

intraokular. Deteksi dini dan penanganan sesegera mungkin merupakan hal 

terpenting dalam manajemen glaukoma kongenital. 
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