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Management of Traumatic Glaucoma After Cornea Penetrating Trauma 

  

Abstract 

Introduction : Open globe injury causes damage to multiple ocular structures and 

reseprents a vision-threatening injury. Traumatic glaucoma is one of the 

complication following mechanincal injury of globe. 

Purpose : To report management of traumatic glaucoma after penetrating trauma. 

Case Report :18 years-old boy came to Cicendo Eye Hospital with pain on the left 

eye, blurry vision, accompanied with headache, nausea and vomitus since 1 month 

ago. Pasien had a history of  penetrating trauma in left eye by tip of pencil 8 years 

ago. Initial examination revealed visual acuity 1/300  in left eye with the intraocular 

pressure (IOP) assessed by applanation tonometry was 45 mmHg, ciliary injection, 

corneal edema and cicatrix, shallow anterior chamber, anterior synechia, seclusio 

pupillae, and cloudy lens. The patient was given ocular hypotensive agents and 

underwent trabeculectomy with synechiolysis and lens extraction. One weeks after 

surgery IOP was 10 mmHg. 

Conclusion : Management of post traumatic glaucoma is aimed mainly at the main 

underlying mechanism leading to increased IOP. Trabeculectomy have an effective 

result to reduce IOP . 

 

Keywords : Traumatic Glaucoma, Open Globe Injury, Late Onset.  

 

I. Pendahuluan 

Glaukoma merupakan penyebab kebutaan terbanyak kedua di dunia dengan 

diperkirakan 12 juta jiwa mengalaminya. Glaukoma sekunder merupakan 

kumpulan   penyakit dengan peningkatan tekanan intraokular yang disebabkan oleh 

penyebab yang diketahui berupa gangguan pada okular atau penyakit sistemik.  

Prevalensi dari glaukoma sekunder dari berbagai penelitian berkisar antara 6% - 

22% dengan masing-masing etiologinya. Pasien dengan glaukoma sekunder akan 

lebih cepat datang ke dokter mata dengan keluhan penurunan tajam penglihatan. 

Berdasarkan penyebabnya glaukoma sekunder diklasifikasikan menjadi glaukoma 

lens induced (fakomorfik, fakolitik, lens particle, dan fakoantigenik), glaukoma 

neovaskular, pseudoeksfoliatif, glaukoma uveitik, glaukoma afakia/pseudofakia, 

steroid induced, glaukoma yang berhubungan dengan iridocorneal dysgenesis dan 

glaukoma traumatika.1-4 

Glaukoma traumatika terjadi setelah trauma mekanikal pada bola mata (trauma 

tumpul atau penetrasi/tembus), trauma kimia, trauma termal, trauma elektrik dan 
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trauma radiasi. Risiko terjadinya glaukoma traumatika setelah trauma tembus 

sekitar 2,67% dan 3,39% setelah trauma tumpul. Mekanisme terjadinya glaukoma 

traumatika terbagi menjadi mekanisme anterior dengan kontraksi dan mendorong 

iris ke sudut bilik mata depan atau mekanismes posterior contohnya pada blok pupil 

dari katarak traumatika dan pergerakan dari lensa diafragma iris pada kasus cilio-

choroidal effusion. 1-3,5 

Tatalaksana utama pada glaukoma traumatika berpusat pada penyebab utama 

terjadinya kenaikan tekanan intraokular (TIO). Peningkatan dari TIO merupakan 

faktor risiko utama terjadinya glaucomatous optic neuropathy.2,3,5 Pada penelitian 

ini bertujuan untuk melaporkan tatalaksana kasus glaukoma sekunder pasca 

trauma tembus. 

 

II. Laporan Kasus 

Seorang pria usia 18 tahun datang ke poli Glaukoma PMN RSM Cicendo 

pada tanggal 23 Juli 2020 dengan keluhan utama mata kiri merah, nyeri dan berair 

sejak 1 bulan yang lalu yang terasa semakin lama keluhan semakin berat. Keluhan 

nyeri pada mata menyebar sampai kepala disertai mual dan muntah. Riwayat 

nyeri kepala hilang timbul selama 8 tahun yang tidak mengganggu. Penglihatan 

buram pada mata kiri sejak kurang lebih 8 tahun yang lalu setelah mata kiri pasien 

tertusuk ujung pensil. Setelah itu pasien berobat ke spesialis mata di kuningan 

diberi obat tetes dan pasien tidak berobat kembali. Riwayat penggunaan obat tetes 

mata jangka panjang disangkal. Riwayat glaukoma di keluarga disangkal. 

Riwayat alergi, diabetes meilitus, hipertensi dan asma disangkal. Riwayat 

pengobatan ke klinik spesialis mata dan di rujuk ke PMN RSM Cicendo. 

     
Gambar 2.1 Pemeriksaan segmen anterior pada tanggal 23 Juli 2020 

(A) mata kanan dan (B) mata kiri 

 

Pemeriksaan fisik didapatkan tanda vital dan status generalis dalam batas 

A 
A B
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normal. Pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus mata kanan 1.0 dan mata kiri 

1/300. Tekanan bola mata menggunakan tonometri aplanasi didapatkan mata 

kanan 12 mmHg dan mata kiri 45 mmHg. Segmen anterior mata kanan didapatkan 

dalam batas normal. Segmen anterior mata kiri didapatkan blefarospasme, injeksi 

siliar pada konjungtiva bulbi, edema dan sikatrik pada kornea, bilik mata depan 

flat dan iris menyentuh endotel disertai leukoma adheren. Seklusio pupil dan lensa 

keruh.  Pemeriksaan segmen posterior mata kanan dalam batas normal dan, pada 

mata kiri tidak dapat dinilai dikarenakan media keruh. Pada pemeriksaan USG 

mata kiri dalam batas normal. 

 

Gambar 2.2 Pemeriksaan USG mata kiri pada tanggal 23 Juli 2020 

 

Pasien didiagnosis dengan glaukoma sekunder (glaukoma traumatika) OS + 

katarak traumatika OS + Sikatrik kornea OS. Tatalaksana pada pasien ini adalah 

timolol 0.5% sehari 2 tetes OS, acetazolamide tablet 250 mg tiga kali sehari, 

kalium aspartate tablet 1 kali sehari dan direncanakan trabekulektomi + 5-FU (5-

fluorouracil) + sinekiolisis + ekstraksi lensa + IOL OS dalam MAC. 

Pada tanggal 4 Agustus 2020 TIO ATN pre operasi  OS 40 dan pasca pemberian 

manitol 20% didapatkan OS 34, kemudian dilakukan tindakan AI + 

trabekulektomi + 5FU + iris retractor + IOL OS dalam anestesi MAC. Setelah 

operasi pasien diterapi dengan siprofloksasin tablet 2 x 500 mg per oral, 

paracetamol tablet 3 x 500 mg per oral, levofloksasin tetes mata 6 x 1 tetes OS, 

prednisolon asetat tetes mata 6 x 1 tetes OS, dan hidrokortison dan kloramfenikol 

salep mata 3 x OS. 

Pemeriksaan 1 hari setelah operasi yaitu tanggal 5 Agustus 2020, didapatkan 

visus mata kanan 1.0 dan visus mata kiri persepsi cahaya baik kesegala arah. 

Tekanan bola mata menggunakan tonometri aplanasi didapatkan mata kanan 16 
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mmHg dan mata kiri 14 mmHg. Segmen anterior mata kanan dalam batas normal. 

Segmen anterior mata kiri didapatkan blefarospasme, konjungtiva bulbi tampak 

bleb (+) dan injeksi siliar, kornea edema dan terdapat lipat descemet, bilik mata 

depan VH gr III dan kesan terdapat hifema, pupil dan lensa sulit dinilai. Pasien 

didiagnosis dengan glaukoma sekunder OS + sikatrik kornea OS + pseudofakia 

OS dan diberikan obat tambahan berupa sodium hyaluronat dan sodium chloride 

4 x 1 tetes OS. 

 

Gambar 2.3 Pemeriksaan segmen anterior 1 hari setelah operasi 

 

Pemeriksaan 1 minggu setelah operasi yaitu pada tanggal 11 Agustus 2020 

didapatkan visus mata kanan 1.0 dan visus mata kiri 1/300. Tekanan bola mata 

menggunakan tonometri aplanasi didapatkan mata kanan 10 mmHg dan mata kiri 

10 mmHg. Segmen anterior mata kanan dalam batas normal. Segmen anterior 

mata kiri didapatkan blefarospasme, konjungtiva bulbi tampak bleb (+) dan 

injeksi siliar, sikatrik dan kornea edema, bilik mata depan VH grade III dan flare 

dan sel sulit dinilai dan terdapat coagulum (+) dan fibrin (+), pupil ireguler dan 

sinekia anterior, lensa posterior chamber. Pasien didiagnosis dengan glaukoma 

sekunder OS + sikatrik kornea OS + pseudofakia OS. Pasien diterapi dengan 

levofloksasin tetes mata 6 x 1 tetes OS, prednisolon asetat tetes mata 6 x 1 tetes 

OS, methilprednisolon  1 x 48 mg, timolol 0.5% sehari 2 tetes OS, dan sodium 

hyaluronat dan sodium chloride 4 x 1 tetes OS. 

 

Gambar 2.4 Pemeriksaan segmen anterior 1 minggu setelah operasi  
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Pemeriksaan 3 minggu setelah operasi yaitu pada tanggal 26 Agustus 2020 

didapatkan visus mata kanan 1.0 dan visus mata kiri 1/300. Tekanan bola mata 

menggunakan tonometri aplanasi didapatkan mata kanan 10 mmHg dan mata kiri 

6 mmHg. Segmen anterior mata kanan dalam batas normal. Segmen anterior mata 

kiri didapatkan tenang, konjungtiva bulbi tampak bleb (+) dan injeksi siliar, 

sikatrik dan kornea edema, bilik mata depan VH grade III dan flare dan sel sulit 

dinilai dan terdapat coagulum (+), pupil ireguler dan sinekia anterior, lensa 

posterior chamber. Pasien didiagnosis dengan glaukoma sekunder (glaukoma 

traumatika) OS + sikatrik kornea OS + pseudofakia OS. Pasien diterapi dengan 

prednisolon asetat tetes mata 6 x 1 tetes OS, methilprednisolon  1 x 48 mg, sodium 

hyaluronat dan sodium chloride 4 x 1 tetes OS, dan pasien kontrol 2 minggu 

mendatang. 

 

Gambar 2.4 Pemeriksaan segmen anterior 3 minggu setelah operasi  

 

III. Diskusi  

 Trauma bola mata terbuka didefinisikan sebagai trauma dengan kerusakan 

dinding mata dengan ketebalan penuh pada kornea, sklera, atau keduanya. 

Berdasarkan luasnya trauma mata terbuka terbagi menjadi zona I pada kornea 

hingga limbus, zona II pada kornea hingga 5mm menuju posterior dari limbus dan 

zona III kornea-sklera yang melebihi 5mm dari limbus. Trauma bola mata terbuka 

merupakan kegawatdaruratan mata dan memerlukan penanganan seorang dokter 

mata. Tindak lanjut yang tepat untuk kemungkinan terjadinya peningkatan TIO dan 

glaukoma penting dilakukan terutama dengan risiko terjadinya glaukoma setelah 

trauma tembus sekitar 2,7% setelah 6 bulan. Risiko terjadinya glaukoma pasca 
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trauma mata terbuka meningkat dengan dipengaruhi oleh usia lanjut, trauma pada 

lensa, tajam penglihatan kurang dari 20/200, inflamasi, hifema, luka trauma terbuka 

zona II, perdarahan vitreous, subluksasi lensa dengan blok pupil, adanya benda 

asing intraokular (glaukoma hemosiderosis) dan pasca tindakan operasi katarak.2,5-

7 Pada pasien ini memiliki riwayat trauma tembus dengan adanya sikatrik kornea 

dan leukoma adheren pada pemeriksaan segmen anteriornya.  

Glaukoma traumatika disebabkan oleh berbagai faktor yang bergantung dari 

besar dan luas dari jaringan yang terkena. Prevalensi kejadian dari glaukoma 

traumatika sekitar 14.8% dari keseluruhan glaukoma sekunder. Glaukoma sekunder 

terjadi paling sering unilateral dan pada usia muda. Glaukoma traumatika terjadi 

setelah trauma mekanikal pada bola mata (trauma tumpul atau penetrasi/tembus), 

trauma kimia, trauma termal, trauma elektrik dan trauma radiasi. Glaukoma 

traumatika dapat terjadi sebagai sudut terbuka atau sudut tertutup. Pada anak usia 

kurang dari 12 tahun dengan peningkatan TIO lebih dari 21 mm Hg dengan 

penyebab trauma dapat dikategorikan glaukoma traumatika. Peningkatanan TIO 

sementara atau berkepanjangan pada fase awal atau akhir setelah trauma yang 

merusak anyaman trabekular atau struktur lainnya yang menyebabkan 

glaucomatous optic nerve.2,5,7 Riwayat trauma tembus pada pasien saat usia 8 tahun 

di mata kiri setelah itu pasien tidak berobat dengan keluhannya hingga datang saat 

keluhan nyeri dengan TIO 42 mmHg dan terbentuk sudut tertutup pada pasien 

Pada trauma tembus TIO awalnya akan menurun tetapi setelah lukanya tertutup 

TIO akan naik sehingga glaukoma akan terbentuk karena perubahan struktur, 

sumbatan pada anyaman trabekular karena sel darah dari hifema, debris sel-sel 

inflamasi, partikel lensa, sel ghost , respon dari inflamasi yang dapat membuat 

sinekia pada sudut tertutup, sudut tertutup yang terjadi karena iris bombe pada 

margin pupil atau lens swelling, dan perdarahan vitreous yang berlangsung lama. 

Berdasarkan waktu interval dari kejadian glaukoma, glaukoma traumatika karena 

trauma tembus dibagi menjadi stadium awal (1 - 4 minggu) karena inflamasi, dan 

hifema; stadium menengah (1 – 6 bulan) karena synechial angle closure, partikel 

lensa, dan sel ghost; dan stadium akhir (>6 bulan) karena angle recession, siderosis, 

dan synechial angle closure.2,5-7  
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Tanda klinis yang sering ditemukan pada glaukoma traumatika yaitu sinekia 

anterior perifer, leukoma adheren, dan hifema. Sinekia anterior perifer terbentuk 

dari aposisi iris perifer terhadap anyaman trabekular akibat pupil blok atau 

mekanisme dorong dari posterior. Blok pupil terjadi apabila adanya seklusio atau 

sinekia posterior 360º atau oklusi dari membrane pupil yang nantinya akan 

membentuk iris bombe dan sinekia anterior perifer. Penyebab lainnya yaitu pupil 

blok karena  subluksasi lensa ke anterior dan adanya  sel inflamasi yang membentuk 

membran antara iris dan anyaman trabekular.5,7,8 Pada pasien masuk kedalam 

stadium akhir dengan keluhan berobat di atas 6 bulan pasca trauma, kejadian dari 

pasien ini di curigai darivinflamasi pasca trauma tembus sehingga terbentuknya 

seklusio pupil yang mendorong iris ke anterior di sertai adanya leukoma adheren 

dan terbentuknya sinekia anterior perifer karena inflamasi yang kronis. 

Deteksi dini dan intervensi segera pada glaukoma traumatika dapat 

memberikan hasil respon terapi yang baik dari peningkatan tajam penglihatan dan 

TIO yang normal. Sekuele dari trauma tembus dapat memberikan kesulitan dalam 

menilai struktur dan fungsi dari saraf optik sehingga memberikan hasil yang tidak 

akurat. 5,7,9 

Pencegahan dalam terjadinya glaukoma traumatika pasca trauma tembus yaitu 

pada saat operasi trauma tembus dengan menggunakan bahan viskoelastis (sodium 

hyaluronate) dalam menjaga konsistensi dari sudut bilik mata depan dan mencegah 

terjadinya sinekia anterior perifer. Pemberian steroid topikal dan siklopegik dalam 

mencegah terjadinya inflamasi yang memicu terbentuknya sinekia anterior perifer 

dan menjaga TIO.7,9 

Tujuan utama tatalaksana pada glaukoma traumatika adalah mencegah 

hilangnya penglihatan. Tatalaksana pada kenaikan tekanan intraocular setelah 

trauma yaitu bila TIO ≥ 21 mmHg diobati dengan medikamentosa atau operasi. 

Tatalaksana operasi memiliki peranan penting saat tidak terjadinya respon terhadap 

medikamentosa. Trabekulektomi menjadi pilihan utama dalam operasi. Osman et 

al, pada 5 pasien dengan synechial angle closre, 2 pasien dengan hifema persisten 

dan 2 pasien dengan lens aspiration yang menjalani trabekulektomi dengan 

mitomycin C memberikan success rate 100% dalam menurunkan TIO. Penggunaan 
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implant glaukoma menjadi tatalaksana pilihan lain pada kasus glaukoma traumatika 

yang dalam mengontrol TIO.2,4,5,9 

Tindakan trabekulektomi membentuk saluran baru antara bilik mata depan 

dengan ruang subkonjungtiva dengan dilakukannya sklerektomi setengah ketebalan 

untuk membentuk flap sklera. Jaringan parut yang berlebih pada konjungtiva 

menjadi faktor utama kegagalan dari operasi karena adanya blokade pengeluaran 

cairan aqueous. Penggunaan antimetabolit meningkatkan kesuksesan dari operasi 

trabekulektomi terutama pada pasien dengan  glaukoma neovaskular, afakia, 

pseudofakia, riwayat kegagalan trabekulektomi, riwayat penyakit inflamasi pada 

mata, usia muda, dan riwayat operasi yang melibatkan konjungtiva. Lindemann et 

al menyatakan penggunaan 5-Fluorouracil (5-FU) dapat memberikan kesuksesan 

dari trabekulektomi hingga 3 tahun pascaoperasi dengan komplikasi yang 

rendah.2,7,10 Pada pasien dilakukan trabekulektomi + 5-FU (5-fluorouracil) + 

sinekiolisis + ekstraksi lensa + IOL OS yang memberikan hasil baik dengan TIO 

yang menurun. 

 Pada glaukoma traumatika pascaoperasi prognosisnya dapat bergantung pada 

lama terjadinya kenaikan tekanan intraokular, jaringan parut pada kornea pasien 

pasca trauma tembus, dan besar serta luasnya jaringan yang terlibat. Pada pasien ini 

quo ad vitam adalah ad bonam, hal ini disebabkan karena tidak ditemukannya 

gangguan sistemik pada pasien yang mengancam nyawa. Prognosis quo ad 

functionam adalah dubia ad malam karena pasien memiliki riwayat trauma pada 8 

tahun yang lalu yang tidak ditangani secara adekuat dan tingginya tekanan 

intraocular lebih dari 6 bulan. 

 

IV. Simpulan  

     Glaukoma traumatika merupakan salah satu komplikasi pasca trauma terbuka 

mata. Penanganan yang segera dan secara adekuat pada trauma terbuka mata dapat 

memberikan hasil visual prognosis mata yang baik. Perluanya tindak lanjut untuk 

deteksi dini dari glaukoma dan kontrol tekanan intraokular akan memberikan hasil 

tajam penglihatan dan tekanan intraocular yang baik. Terapi medikamentosa 

maupun operasi menjadi pilihan pada tatalaksana glaukoma traumatika. Tindakan 
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trabekulektomi dengan 5-FU serta penanganan penyebab dari meningkatnya 

tekanan intraocular dapat memberikan hasil pascoperasi baik untuk menurunkan 

tekanan intraocular dan mengurangi progresivitas dari glaucomatous optic 

neuropathy
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