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MANAGEMENT OF CHRONIC ANGLE CLOSURE GLAUCOMA WITH 

CENTRAL RETINAL VEIN OCCLUSION 

 

Abstract 

Introduction: Chronic angle closure glaucoma become leading cause of blindness in 

Asia. Angle closure glaucoma may coexist with central retinal vein occlusion (CRVO). 

Trabeculectomy procedures can be considered for IOP-lowering intervention and Anti-

Vascular Endothelial Growth Factor (anti VEGF) injection procedures can be 

considered to regressed macula edema and prevent neovascularization caused by 

CRVO. This case report discusses management of patient with chronic angle closure 

glaucoma with CRVO. 

Case report: A 55 year-old man with main complaint of blurry vision since 10 months 

earlier. There was a history of hypertension. Visual acuity (VA) on right eye was 0.2, 

left eye was 0.6. Intraocular pressure (IOP) was 32 mmHg in right eye and 38 mmHg 

in left eye. Patients was diagnosed before with central retinal vein occlusion in the 

right eye. Right cup/disc ratio was 0.6-0.7 with cupping, left cup/disc ratio was 0.3-0.4 

with cupping. Patient was diagnosed with chronic angle closure glaucoma on both 

eyes, with central retinal vein occlusion, senile cataract on both eyes, with grade II 

hypertension. The patient was treated with timolol maleate 0.5% eye drop, 

acetazolamide 3x250mg, and kalium aspartate 1x1. Patient was planned to undergo 

trabeculectomy with anti VEGF injection in the right eye. Preoperative IOP was 22 

mmHg. On first day postoperative examination, VA was 0.08 and IOP was 17 mmHg. 

Conclusion: Chronic angled closure glaucoma can caused CRVO. Trabeculectomy 

with anti VEGF injection was an opted for this patient to maintain longterm intraocular 

pressure and controlled the retinal vein occlusion. 

Keywords: chronic angle closure glaucoma, central retinal vein occlusion, CRVO, 

trabeculectomy, anti VEGF 
 

I. Pendahuluan 

     Glaukoma merupakan kumpulan penyakit yang dikarakteristikan dengan adanya 

neuropati optik yang sejalan dengan perubahan jaringan ikat pada diskus optikus dan 

kehilangan jaringan saraf yang berhubungan dengan disfungsi visual seperti gangguan 

lapang pandang. Peningkatan tekanan intraokular tidak masuk dalam definisi, tetapi 

merupakan faktor risiko terjadinya glaukoma. Glaukoma merupakan penyebab 

gangguan penglihatan yang ireversibel dan kebutaan tertinggi di dunia. Angka kejadian 

terjadinya glaukoma di Asia mencapai 60% dari total di dunia.1 ̶  4 
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     Klasifikasi glaukoma pada umumnya dapat dibedakan menjadi sudut terbuka dan 

sudut tertutup serta terbagi menjadi primer dan sekunder. Glaukoma kronis sudut 

tertutup bersifat asimtomatik. Glaukoma kronis sudut tertutup dapat terjadi saat sudut 

bilik mata depan tertutup secara bertahap dan tekanan intraokular meningkat secara 

perlahan bersamaan dengan progresivitas penurunan fungsi penglihatan.2,4,5 

     Kejadian glaukoma dengan oklusi vena retina sentralis memiliki hubungan sebab-

akibat. Peningkatan tekanan intraokular dapat meningkatkan risiko terjadinya oklusi 

vena retina sentralisis, sedangkan pada oklusi vena retina sentralisis yang kronis dapat 

terjadi neovaskularisasi iris dan neovaskularisasi bilik mata, sehingga bila tidak 

terdeteksi dengan cepat, dapat menyebabkan glaukoma neovaskular. Kejadian 

glaukoma sudut tertutup pada ras Asia paling tinggi ditemukan pada oklusi vena retina 

sentralis, yaitu sebesar 5,3% dibandingkan pada oklusi vena retina cabang, yaitu 

sebesar 1,3%.6 ̶ 8  

     Penatalaksanaan glaukoma sudut tertutup dapat berupa terapi medikamentosa, laser, 

atau surgikal. Tujuan dari terapi ini adalah untuk menurunkan tekanan intraokular dan 

mengurangi resiko kerusakan saraf optik lebih lanjut, mencegah terjadinya 

progresivitas sudut tertutup, dan mengurangi resiko terjadinya serangan akut sudut 

tertutup. Anti-Vascular Endothelial Growth Factor (anti VEGF) merupakan terapi 

utama dari oklusi vena retina karena keberhasilan dan pemberiannya yang relatif lebih 

aman. Anti VEGF bertujuan untuk menekan edema makula dan mencegah komplikasi 

neovaskularisasi dari oklusi vena retina.1,2,6 Laporan kasus ini membahas mengenai 

penatalaksanaan pasien glaukoma kronis sudut tertutup yang disertai dengan oklusi 

vena retina sentralis.  

 

II. Laporan Kasus 

     Tn. N, usia 55 tahun, datang kontrol ke Poli Glaukoma Pusat Mata Nasional Rumah 

Sakit Mata Cicendo pada tanggal 6 Agustus 2020 dengan keluhan mata kanan seperti 

rasa mengganjal dan buram semakin memberat sejak sekitar 10 bulan yang lalu. Pasien 

datang pertama kali ke RSMC pada tanggal 11 November 2019 sebelumnya 



3 
 

dikonsulkan dari Poli Retina ke Poli Glaukoma dengan diagnosis chronic angle closure 

glaucoma ODS dd/ primary angle closure OS + katarak senilis imatur ODS + central 

retinal vein occlusion OD + edema makula OD + hipertensi derajat II. Pasien 

mengeluhkan mata kanan buram mendadak dirasakan bulan Oktober 2019. Keluhan 

disertai nyeri. Keluhan mual, muntah, sakit kepala, fotopsia, floaters tidak dirasakan 

pasien. Riwayat trauma dan riwayat operasi sebelumnya disangkal. Riwayat obat-

obatan tetes mata yang dibeli sendiri atau konsumsi jamu-jamuan disangkal. Riwayat 

penggunaan kacamata disangkal. Riwayat keluarga dengan glaukoma tidak diketahui. 

Pasien memiliki riwayat hipertensi yang diketahui sejak 1 tahun yang lalu, tetapi tidak 

rutin kontrol dan tidak teratur dalam meminum obat antihipertensi. Riwayat penyakit 

sistemik lainnya, seperti asma dan diabetes disangkal. 

    Pemeriksaan tanda vital ditemukan tekanan darah 152/104, lainnya dalam batas 

normal. Pemeriksaan status generalis dalam batas normal. Pada pemeriksaan 

oftalmologi didapatkan visus mata kanan 0.08 dan visus mata kiri 0.4f2. Tekanan 

intraokular mata kanan sebesar 30 mmHg dan mata kiri sebesar 24 mmHg. Pada 

pemeriksaan segmen anterior mata kanan ditemukan kedalaman bilik mata depan Van 

Herrick derajat II dengan flare cell -/-, pupil bulat tidak terlihat sinekia. Lensa tampak 

agak keruh. Pada pemeriksaan segmen anterior mata kiri ditemukan kedalaman bilik 

mata depan Van Herrick derajat III dengan flare cell -/-, pupil bulat tidak terlihat 

sinekia. Lensa tampak agak keruh. Pemeriksaan gonioskopi pada mata kanan 

menunjukkan trabekular anterior di 4 kuadran, NVI (-) dan NVA (-) dan pada mata kiri 

menunjukkan trabekular anterior di 4 kuadran, NVI (-) dan NVA (-). Pada segmen 

posterior mata kanan ditemukan cupping dengan cup/disc ratio 0.6-0.7, arteriovenous 

ratio 2:3, flamed shaped hemorrhage (+), refleks fundus menurun dan pada mata kiri 

ditemukan cupping dengan cup/disc ratio 0.3-0.4, arteriovenous ratio 2:3, retina flat, 

refleks fundus (+).  

     Pasien sebelumnya pernah menjalani injeksi anti VEGF sebanyak 2 kali, yaitu pada 

Bulan Januari 2020 dan Bulan Februari 2020. Pasien lalu kontrol ke Poli Retina pada 

tanggal 12 Maret 2020 dan didapatkan tekanan intraokular yang tinggi yaitu mata 
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kanan 31 mmHg dan pada mata kiri 32 mmHg, sehingga rencana injeksi anti VEGF 

selanjutnya ditunda. Pasien lalu diberi terapi anti glaukoma yaitu timolol maleat 0.5% 

2x1 tetes pada mata kanan dan kiri, tablet asetazolamid 3x250mg, dan tablet kalium 

aspartat 1x1 dan disarankan kontrol 3 bulan dikarenakan pandemi Covid-19.  

 

 

                             (a)                                                            (b) 

Gambar 2.1 Hasil OCT makula pasien (a) Hasil pada tanggal 11 November 2019 tampak   

                     edema makula pada mata kanan dengan central thickness 479 µm (b) Hasil pada   

                     tanggal 8 Juni 2020 (setelah dilakukan injeksi anti VEGF ke-2) edema makula   

                     tampak mengalami perbaikan dengan central thickness 365 µm. 

 

     Pasien kemudian datang untuk kontrol pada 16 Juli 2020 ke Poli Retina dan 

disarankan kontrol ke Poli Glaukoma. Pada pemeriksaan oftalmologi didapatkan visus 

mata kanan 0.2 dan visus mata kiri 0.6. Tekanan intraokular mata kanan sebesar 36 

mmHg dan mata kiri sebesar 28 mmHg. Pada pemeriksaan segmen anterior mata kanan 

ditemukan kedalaman bilik mata depan Van Herrick derajat II dengan flare cell -/-, 

pupil dilatasi farmakologis, sinekia (-). Lensa tampak agak keruh. Pada pemeriksaan 

segmen anterior mata kiri ditemukan kedalaman bilik mata depan Van Herrick derajat 
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III dengan flare cell -/-, pupil dilatasi farmakologis, sinekia (-). Lensa tampak agak 

keruh. Pemeriksaan gonioskopi pada mata kanan menunjukkan trabekular anterior di 4 

kuadran, NVI (-) dan NVA (-) dan pada mata kiri menunjukkan trabekular anterior di 

4 kuadran, NVI (-) dan NVA (-). Pada segmen posterior mata kanan ditemukan cupping 

dengan cup/disc ratio 0.6-0.7, arteriovenous ratio 2:3, flamed shaped hemorrhage (+), 

refleks fundus menurun dan pada mata kiri ditemukan cupping dengan cup/disc ratio 

0.3-0.4, arteriovenous ratio 2:3, retina flat, refleks fundus (+). Pasien diberi timolol 

maleat 0.5% 2x1 tetes pada mata kanan dan kiri, tablet asetazolamid 3x250mg, dan 

tablet kalium aspartat 1x1 dan disarankan kontrol 3 minggu kemudian, dan 

dipertimbangkan untuk dilakukan tindakan trabekulektomi OD. 

 

 

  Gambar 2.2 Pemeriksaan segmen anterior mata kanan 

 

     Pasien datang kontrol pada tanggal 6 Agustus 2020 dan pada pemeriksaan 

oftalmologi didapatkan visus mata kanan 0.2 dan visus mata kiri 0.6. Tekanan 

intraokular mata kanan sebesar 32 mmHg dan mata kiri sebesar 38 mmHg. Pada 

pemeriksaan segmen anterior mata kanan ditemukan kedalaman bilik mata depan Van 

Herrick derajat II dengan flare cell -/-, pupil dilatasi farmakologis, sinekia (-). Lensa 

tampak agak keruh. Pada pemeriksaan segmen anterior mata kiri ditemukan kedalaman 

bilik mata depan Van Herrick derajat III dengan flare cell -/-, pupil dilatasi 

farmakologis, sinekia (-). Lensa tampak agak keruh. Pemeriksaan gonioskopi pada 

mata kanan menunjukkan trabekular anterior di 4 kuadran, NVI (-) dan NVA (-) dan 

pada mata kiri menunjukkan trabekular anterior di 4 kuadran, NVI (-) dan  NVA (-). 
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Pada segmen posterior mata kanan ditemukan cupping dengan cup/disc ratio 0.6-0.7, 

arteriovenous ratio 2:3, flamed shaped hemorrhage (+), refleks fundus menurun dan 

pada mata kiri ditemukan cupping dengan cup/disc ratio 0.3-0.4, arteriovenous ratio 

2:3, retina flat, refleks fundus (+).   

     Pasien didiagnosis dengan chronic angle closure glaucoma ODS dd/ primary angle 

closure OS + katarak senilis imatur ODS + central retinal vein occlusion OD + edema 

makula OD + hipertensi derajat II. Pasien diberikan terapi medikamentosa timolol 

maleat 0.5% 2x1 tetes pada mata kanan dan kiri, tablet asetazolamid 3x250mg, dan 

tablet kalium aspartat 1x1. Pasien direncanakan untuk dilakukan tindakan 

trabekulektomi dan injeksi anti VEGF pada mata kanan pada tanggal 7 September 

2020. 

 

 

Gambar 2.3 Pemeriksan segmen anterior mata kanan hari pertama setelah operasi 

 

     Operasi dilakukan pada tanggal 7 September 2020. Dari pemeriksaan preoperasi 

didapatkan tekanan intraokular mata kanan 22 mmHg dan mata kiri 21 mmHg. Pada 

pemeriksaan 1 hari setelah operasi didapatkan visus mata kanan 0.08. dan visus mata 

kiri tetap. Tekanan intraokular mata kanan 17 mmHg dan tekanan intraokular mata kiri 

26 mmHg. Pada mata kanan didapatkan bleb pada konjungtiva, perdarahan 

subkonjungtiva, edema kornea, flare cell -/-, terdapat iridektomi perifer pada iris, dan 

lensa tampak agak keruh. Pasien diberikan terapi prednisolon asetat 6x1 tetes pada mata 

kanan, levofloxacin 6x1 tetes pada mata kanan, kloramfenikol + hidrokortison asetat 

3x1 pada mata kanan, ciprofloxacin tablet 2x1, dan paracetamol tablet 3x1, timolol 

maleat 0.5% 2x1 tetes pada mata kanan dan kiri, tablet asetazolamid 3x250mg, dan 
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tablet kalium aspartat 1x1. Pasien kemudian disarankan untuk rawat jalan dan kontrol 

satu minggu yang akan datang. 

 

III. Diskusi 

Glaukoma kronis sudut tertutup adalah glaukoma sudut tertutup primer yang dapat 

terbentuk setelah terjadinya persistensi penutupan sudut oleh sinekia anterior perifer 

sehingga terjadi peningkatan tekanan intraokular sampai dengan terbentuknya 

neuropati optik. Glaukoma kronis sudut tertutup terjadi secara gradual dan 

asimtomatik. Sifatnya yang gradual dan asimtomatik ini menyebabkan keluhan pasien 

buram perlahan dan hingga terjadi kebutaan.2,5,9 Pasien ini mengeluhkan kedua mata 

buram yang terasa semakin memberat sejak 10 bulan sejak kontrol terakhir dengan 

tidak mengeluhkan adanya nyeri, sakit kepala, mual, ataupun muntah. 

Glaukoma kronis sudut tertutup merupakan penyebab utama kebutaan di Asia. Day 

et al. melaporkan, penelitian pada populasi di Eropa terdapat prevalensi glaukoma 

sudut tertutup sebesar 0.02% pada rentang usia 40–49, dan meningkat hingga sebesar 

0.95% pada pasien usia lebih dari 70 tahun.3,7,9 Pasien ini berusia 55 tahun yang berarti 

termasuk dalam rentang usia rentan terjadinya glaukoma sudut tertutup. 

Pasien didiagnosis glaukoma sudut tertutup kronis. Pemeriksaan tekanan 

intraokular yang meningkat dan pemeriksaan gonioskopi di empat kuadran kedua mata 

pasien didapatkan trabekular anterior sehingga mendukung diagnosis tersebut. 

Penyebab terjadinya glaukoma kronis sudut tertutup masih belum diketahui secara 

pasti. Glaukoma kronis sudut tertutup dapat terjadi creeping angle closure karena 

pembentukan sinekia anterior perifer yang lambat. Berbagai mekanisme terjadi seperti 

blok pupil, abnormalitas posisi dan ketebalan iris, serta konfigurasi iris plateau menjadi 

dugaan. Blok pupil dapat terjadi saat aliran akuos dari bilik mata belakang dari pupil 

ke bilik mata depan terganggu, sehingga terjadi peningkatan tekanan di bilik mata 

belakang menyebabkan iris terdorong ke depan dan kontak dengan jaringan trabekular. 

Resistensi terjadi diduga karena adanya koaktivasi otot sfingter dan dilator sehingga 

margin pupil menyentuh permukaan anterior lensa. Bentuk iris yang lebih tebal, 
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prosesus siliaris yang lebih anterior, menyebabkan terbentuknya konfigurasi iris 

plateau.2,9,10 

     Pasien ini mengeluhkan kedua mata buram 10 bulan sebelum masuk rumah sakit 

dan memiliki riwayat hipertensi dan riwayat penyakit sistemik lainnya disangkal. 

Hipertensi merupakan salah satu faktor risiko dari terjadinya glaukoma maupun oklusi 

vena retina. Glaukoma merupakan salah satu faktor risiko terjadinya oklusi vena retina 

sentralis dan oklusi vena retina sentralis dapat menyebabkan terjadinya glaukoma. 

Faktor risiko dari oklusi vena retina sentralis antara lain hipertensi, diabetes melitus, 

hiperlipidemia, glaukoma, dan hiperkoagulabilitas. Peningkatan tekanan intraokular 

memicu terjadinya peningkatan tekanan vena retina dan berkurangnya aliran darah di 

daerah lamina cribosa diketahui sebagai penyebab terjadinya oklusi vena retina 

sentralis pada pasien dengan glaukoma. Ke Zu et al. menyatakan bahwa pada penelitian 

ditemukan frekuensi terjadinya oklusi vena sentralis pada penderita glaukoma sudut 

tertutup lebih tinggi pada ras Asia.6,7,12,13 Pasien ini memiliki riwayat hipertensi yang 

dapat menjadi faktor risiko terjadinya glaukoma sudut tertutup dan oklusi vena 

sentralis. 

Tatalaksana pilihan pada glaukoma sudut tertutup adalah laser iridotomy. Laser 

iridoplasty menjadi pilihan ketika laser iridotomy tidak dapat dilakukan. Pada keadaan 

stadium akhir tindakan cyclophotocoagulation dapat menjadi pilihan. Pada glaukoma 

sudut tertutup kronis, tindakan pembedahan dapat dipertimbangkan dengan tujuan 

untuk menurunkan tekanan intraokular. Trabekulektomi menjadi pilihan karena 

memiliki tingkat keberhasilan menjaga tekanan intraokular jangka lama yang lebih 

baik dibanding operasi filtrasi lainnya. Pada pemeriksaan satu hari pascaoperasi 

didapatkan tekanan intraokular normal pada mata kanan, tetapi terjadi penurunan visus 

pada mata kanan 1 hari pasca operasi. Keadaan ini dapat disebabkan oleh karena 

adanya edema kornea yang terjadi 1 hari pasca operasi. Amy A. et al. menyebutkan 

bahwa terdapat risiko hilangnya sel endotel pasca tindakan pembedahan glaukoma 

yang dapat menyebabkan edema kornea.1,2,13,14   
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     Pasien ini mendapatkan terapi awal medikamentosa yaitu timolol maleat 0.5% 2x1 

tetes pada mata kanan dan kiri, tablet asetazolamid 3x250mg, dan tablet kalium aspartat 

1x1. Pasien ini didiagnosis glaukoma kronis sudut tertutup sehingga pilihan tindakan 

pembedahan berupa trabekuletomi dan injeksi anti VEGF untuk menekan edema 

makula dan mencegah komplikasi neovaskularisasi yang diakibatkan oklusi vena 

retina. Tatalaksana pemberian anti VEGF dapat dipertimbangkan sebagai manajemen 

berbagai kelainan pada segmen posterior yang dikarakteristikan dengan 

neovaskularisasi atau edema makula. Anti VEGF merupakan terapi utama dari oklusi 

vena retina. Pemberian anti VEGF memiliki tingkat keberhasilan yang baik dan 

pemberiannya yang relatif lebih aman. Anti VEGF bertujuan untuk menekan edema 

makula dan komplikasi neovaskularisasi dari oklusi vena retina. Wakabayashi et al. 

meneliti bahwa hasil klinis dari pemberian bevacizumab intravitreal pada kelompok 

yang terdapat neovaskularisasi iris tanpa peningkatan tekanan intraokular, terlihat 

adanya regresi dari neovaskularisasi dan tekanan intraokular dalam batas normal. 

Kelompok dengan neovaskularisasi iris yang disertai glaukoma sudut tertutup, lebih 

dari 90% pasien memerlukan tatalaksana operatif dan anti VEGF intravitreal untuk 

menurunkan tekanan intraokular. Penelitian yang dilakukan Yazdani et al., 

menunjukkan bahwa pemberian intravitreal bevacizumab untuk neovaskular glaukoma 

memberikan hasil tekanan intraokular yang menurun dan regresi yang baik pada 

neovaskularisasi iris, tetapi peneliti tidak meneliti hasil dari visus setelah operasi dari 

subjek. Liu et al. melakukan penelitian mengenai tindakan trabekulektomi yang 

dikombinasikan dengan injeksi anti VEGF ranibizumab intravitreal pada pasien dengan 

glaukoma neovaskular memberikan hasil yang efektif dan aman dengan komplikasi 

yang minimal dan rasio kesuksesan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan 

tindakan implan ahmed valve glaucoma drainage device yang dikombinasi dengan 

injeksi anti VEGF intravitreal.6,11,12,15  

Prognosis pada pasien ini quo ad vitam adalah ad bonam dikarenakan tidak ada 

gejala dan kelainan yang mengancam secara langsung fungsi vital yang mengancam 

jiwa. Prognosis quo ad functionam kedua mata adalah dubia karena apabila tekanan 
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intraokular dapat terkontrol dan iskemik bisa dihentikan, progresivitas penyakit 

mungkin dapat ditekan, sedangkan prognosis quo ad sanationam kedua adalah dubia 

dikarenakan progresivitas penyakit masih dapat berlanjut bergantung kepada 

kepatuhan pasien terhadap kontrol kondisi mata, medikamentosa dan mengontrol 

penyakit sistemiknya. 

 

IV. Simpulan 

     Glaukoma merupakan gabungan penyakit yang ditandai dengan neuropati optik. 

Penatalaksanaan glaukoma sudut tertutup memiliki berbagai pilihan. Tujuan dari 

tatalaksana tersebut adalah untuk mengontrol tekanan intraokular. Pilihan tindakan 

untuk glaukoma sudut tertutup kronis adalah tindakan pembedahan. Pemilihan 

tindakan yang disertai injeksi anti VEGF dipertimbangkan untuk menekan 

progresivitas dari oklusi vena retina sentralisis seperti edema makula ataupun 

komplikasi neovaskularisasi, yang dapat menyebabkan perburukan visus atau 

memperburuk keadaan glaukoma pada pasien. 
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