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Management Secondary Glaucoma with Sclerouveitis 

ABSTRACT 
Introduction: Glaucoma represents a group of diseases defined by a characteristic 
optic neuropathy that is consistent with remodeling of the connective tissue 
elements of the optic nerve head (also called the optic disc) and with loss of neural 
tissue associated with the eventual development of distinctive patterns of visual 
dysfunction. Glaucoma associated with uveitis is one of the most serious and vision-
threatening complications of intraocular inflammation. Management of uveitic 
glaucoma is challenging as both inflammation and elevated intraocular pressure 
(IOP) need to be addressed simultaneously. Surgical intervention may be indicated 
in uveitic glaucoma refractory to medical therapy. These procedures include 
trabeculectomy and implantation of glaucoma drainage devices  
Purpose: To report the use of GDD Implants in secondary glaucoma patients with 
resolved sclerouveitis. 
Case report: Eighteen years-old-girl came to the Glaucoma unit referred by 
Infection and Immunology unit with high intraocular pressure since 4 months ago. 
Ophthalmology examination shows intra ocular pressure 50 mmHg in both eyes 
measured by applanation tonometry. Patient was diagnosed with secondary 
glaucoma, resolved sclerouveitis and planned for GDD Implants, 
Phacoemulsification, IOL, Synechiolisis, Iris retractor in left eye. Follow up 1 day 
and 1 week after surgery shows the intraocular pressure is 16 mmHg and 12 mmHg. 
Conclusion: GDD implant is considered as an alternative to lowering the IOP. 
Success rate of GDD implant in various studies is higher in both uveitic and normal 
eyes. Long term and intensive follow up is important to maintain the inflammation 
and the intraocular pressure.  
Keywords: secondary glaucoma, GDD Implants, uveitic glaucoma 
 
BAB I PENDAHULUAN  

     Glaukoma    merupakan salah satu penyebab kebutaan terbesar di dunia. 

Glaukoma didefinisikan sebagai sekelompok penyakit yang ditandai oleh adanya 

glaucomatous optic neuropathy, hilangnya jaringan saraf dan adanya gangguan 

lapang pandang. Glaukoma dapat diklasifikasikan menjadi glaukoma sudut terbuka 

dan glaukoma sudut tertutup. Glaukoma juga dapat dibedakan menjadi glaukoma 

primer dan sekunder berdasarkan mekanisme patofisiologi yang mendasari proses 

glaukomanya.1,2  

     Glaukoma yang terkait dengan uveitis adalah salah satu komplikasi inflamasi 

intraokular yang paling serius dan mengancam penglihatan. Insiden glaukoma yang 

dilaporkan pada pasien dengan uveitis bervariasi antara 9,6%-18,3%, tetapi bisa 

mencapai 46% pada kasus uveitis kronis berat. Penatalaksanaan glaukoma uveitik 
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merupakan tantangan karena baik peradangan dan peningkatan tekanan intraokular 

(TIO) perlu ditangani secara bersamaan. Intervensi bedah dapat diindikasikan jika 

tekanan intra-okular (TIO) tidak dapat dikontrol secara adekuat dengan obat-obatan 

saja. Prosedur ini termasuk trabekulektomi dan implantasi alat drainase glaukoma 

(GDD implant). Pada laporan kasus ini akan dibahas mengenai tatalaksana GDD 

implant + fakoemulsifikasi + sinekiolisis + iris retraktor dan pemasangan lensa intra 

okular pada pasien dengan resolved sclerouveitis.3,4  

 

BAB II LAPORAN KASUS  

     Pasien Nn. S, usia 18 tahun dikonsulkan ke poliklinik Glaukoma Rumah Sakit 

Mata Cicendo pada tanggal 3 Februari 2021,dengan keluhan kedua mata buram dan 

nyeri. Pasien dirujuk oleh unit Infeksi dan Imunologi dikarenakan tekanan intra 

okular kedua mata tinggi sejak 2 bulan lalu. Pasien pertama kali datang ke Poli 

Pediatrik Oftalmologi dan Strabismus Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung pada 2 

November 2020 dengan keluhan kedua mata buram sejak 1 tahun yang lalu, nyeri 

(-). Riwayat mata merah berulang(+), riwayat nyeri sendi(+), riwayat trauma (-), 

riwayat operasi mata sebelumnya (-), riwayat penggunaan obat-obatan jangka 

panjang baik tetes maupun per oral (-), riwayat penggunaan kacamata (-). Pasien 

sudah berobat ke RS Kuningan Eye Center, namun tidak ingat nama obatnya dan 

sudah tidak digunakan sejak 3 hari lalu. Pasien mendapat terapi artificial tear 

6xODS, Timolol 0.5% 2xODS, acetazolamide 3 x250 mg dan kalium aspartate 

(KSR) 1x1 tab. Pemeriksaan rheumatoid faktor dalam batas normal, sedangkan pada 

pemeriksaan TORCH didapatkan hasil anti CMV dan anti rubella reaktif. Dari Poli 

Pediatrik Oftalmologi kemudian pasien dirujuk ke poli Infeksi dan Imunologi untuk 

tatalaksana lebih lanjut. Unit Infeksi dan imunologi memberiksan terapi artificial 

tear 6xODS, Timolol 0.5% 2xODS, acetazolamide 3 x250 mg, KSR 1x1 tab 

siklosporin 2xODS,  dan cyclopentolate 3xODS. 

     Pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda vital dalam batas normal. Pemeriksaan 

ophtalmologis didapatkan tajam penglihatan mata kanan NLP dan tajam 

penglihatan mata kiri LP dengan proyeksi baik ke superior.  Pemeriksaan tekanan 

intraokular menggunakan tonometri aplanasi pada mata kanan 50 mmHg dan mata 
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kiri 50 mmHg. Pemeriksaan segmen anterior pada mata kanan didapatkan palpebra  

proptosis, konjungtiva didapatkan koroid membayang, adanya penipisan sklera di 

sekitar limbus, pada kornea didapatkan band keratopathy, edema, bilik mata depan 

Van Herrick grade IV  flare/cell -/-, pupil ireguler, seklusio pupil, sinekia posterior 

dan lensa keruh. Pada mata kiri palpebra  proptosis, konjungtiva didapatkan koroid 

membayang, penipisan sklera di sekitar limbus, pada kornea didapatkan band 

keratopathy dan edema, bilik mata depan Van Herrick grade IV  flare/cell -/-, pupil 

ireguler, seklusio pupil, sinekia posterior dan lensa keruh. Segmen posterior ODS 

tidak dapat dinilai karena media keruh. Hasil USG ODS didapatkan adanya vitreus 

opacity ec sel radang dd/ fibrosis vitreus. Pasien didiagnosa dengan Glaukoma 

sekunder ODS + Sklerouveitis (resolved). Pasien diberikan terapi Timolol 0.5% 

2xODS, acetazolamide 3 x250 mg dan KSR 1x1 tab dan disarankan untuk tindakan 

Combined GDD implan + Fakoemulsifikasi + IOL + sinekiolisis +/- iris retractor 

OS dalam narkose umum.  

 

      
Gambar 2.1 Segmen Anterior ODS Pre Operasi 

 

     Pasien kemudian datang kembali ke poli Glaukoma pada tanggal 15 Februari 

2021, Pemeriksaan ophtalmologis didapatkan tajam penglihatan mata kanan NLP 

dan tajam penglihatan mata kiri LP dengan proyeksi baik ke superior.  Pemeriksaan 

tekanan intraokular menggunakan tonometri aplanasi pada mata kanan 40 mmHg 

dan mata kiri 30 mmHg. Pemeriksaan segmen anterior kedua mata tidak ada 

perubahan dari pemeriksaan pada kunjungan pasien sebelumnya. Pasien diberikan 

terapi Timolol 0.5% 2xODS, acetazolamide 3 x250 mg dan KSR 1x1 tab dan 

direncanakan untuk tindakan Combined GDD implan +/- Fakoemulsifikasi +IOL 
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OS dalam narkose umum. Persiapan dilakukan sebelum pasien dijadwalkan untuk 

operasi diantaranya pemeriksaan darah, rontgen thorax dan pemeriksaan spekular 

mikroskop. Didapatkan jumlah sel endotel mata kanan 2749,9/mm2 dan mata kiri 

1814,8/mm2. 

            
Gambar 2.2 USG mata kanan dan kiri 

 
     Pasien dilakukan operasi pada tanggal 16 Februari 2021. Pasien dibaringkan di 

meja operasi, dilakukan tindakan aseptik dan antiseptik, dilakukan pemasangan duk 

steril dan spekulum mata kiri. Durante operasi dillakukan peritomi kemudian 

dilakukan identifikasi otot rektus superior dan lateral. Dilakukan pemasangan plat 

baerveldt single plate 350 mm2 di sklera, arah superotemporal, 9 mm dari limbus, 

sayap plat diselipkan diantara otot rektus superior dan lateral, kemudian dilakukan 

fiksasi plat menggunakan prolene 6.0. Dilakukan fakoemulsifikasi dengan  

sinekiolisis dan pemasangan iris retraktor. Lensa yang dipasang yaitu sensar +9.00 

D. Setelah itu dilakukan iridektomi. Dilakukan pemotongan tube dengan posisi 

bevel up. Bilik mata belakang ditembus menggunakan spuit 1 cc dengan jarum 23G, 

sekitar 3.5 mm dari sklera. Tube dimasukkan ke bilik mata belakang. Panjang tube 

di intra okular sekitar 3 mm. Dilakukan fiksasi tube menggunakan vicryl 8.0 

Dilakukan pemasangan graft sklera. Dilakukan hidrasi kornea, karena didapatkan 

adanya kebocoran kemudian dilakukan hecting kornea sebanyak 5 buah. Dilakukan 

penutupan tenon dan konjungtiva menggunakan vicryl 8.0 secara continuos 

interlocking. Tindakan selesai. 
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Gambar 2.3 Durante Operasi 

     Pemeriksaan pada tanggal 17 Februari 2021, 1 hari paska operasi didapatkan 

keluhan nyeri (+) dengan vas score 2-3. Pemeriksaan ophtalmologis didapatkan 

tajam penglihatan mata kanan NLP dan tajam penglihatan mata kiri LP dengan 

proyeksi baik ke superior.  Pemeriksaan tekanan intraokular menggunakan 

tonometri aplanasi pada mata kanan 22 mmHg dan mata kiri 16 mmHg. 

Pemeriksaan segmen anterior pada mata kiri didapatkan blefarospasme, 

konjungtiva bulbi terdapat perdarahan subkonjungtiva, injeksi siliar, implan 

tampak pada superotemporal dan jahitan intak, kornea  terdapat band keratopathy, 

jahitan kornea intak, bilik mata depan Van Herrick grade III-IV flare/cell +3/+3 

dan tampak sisa massa lensa di superotemporal, tube tidak terlihat, pupil 

irregular,iris sinekia (-) pupil iridotomy (+), lensa PC IOL (+). Pasien mendapatkan 
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terapi timolol 0.5% 2 x OS, prednisolon asetat 6 x OS, levofloxacin 6 x OS, 

cefadroxil 2x500 mg po, paracetamol 3x500 mg po dan chloramphenicol + 

hydrocortisone asetate salep mata 3xOS, disarankan rawat jalan dan kontrol 1 

minggu yang akan datang ke poliklinik glaukoma.  

     
Gambar 2.4 Segmen Anterior 1 hari Paska Operasi 

    Pasien kemudian kontrol pada tanggal 22 Februari 2021, 1 minggu paska operasi 

didapatkan keluhan mata kiri sering berair dan nyeri. Pemeriksaan ophtalmologis 

didapatkan tajam penglihatan mata kanan NLP dan tajam penglihatan mata kiri LP 

dengan proyeksi baik ke superior.  Pemeriksaan tekanan intraokular menggunakan 

tonometri aplanasi pada mata kanan 16 mmHg dan mata kiri 12 mmHg. 

Pemeriksaan segmen anterior pada mata kiri didapatkan sebagai berikut: 

konjungtiva bulbi implan tampak pada superotemporal dan jahitan intak, kornea  

terdapat band keratopathy, jahitan kornea intak, bilik mata depan Van Herrick 

grade III-IV flare/cell -/- tube tidak terlihat, tampak sisa massa lensa di 

superotemporal, pupil irregular,iris sinekia (-) pupil iridotomy (+), lensa PC IOL 

(+). Pasien mendapatkan terapi prednisolon asetat 6 x OS, levofloxacin 6 x OS,  dan 

metilprednisolon 1x 16 mg po, disarankan kontrol 2 minggu yang akan datang ke 

poliklinik glaukoma untuk evaluasi sisa RLM apakah perlu dilakukan tindakan 

aspirasi dan irigasi. 
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Gambar 2.5 Segmen Anterior 1 minggu paska operasi 

 

BAB III DISKUSI1  

     Insidensi uveitis kurang lebih  mengenai 2 juta orang di seluruh dunia dan sekitar 

10% akan menderita kehilangan penglihatan yang tidak dapat disembuhkan karena 

komplikasi penyakit yang meliputi kerusakan retina dan glaukoma. Pasien uveitis 

memiliki risiko tinggi terjadinya glaukoma. Hal ini tidak hanya dikaitkan dengan 

uveitis itu sendiri, namun berhubungan dengan kortikosteroid yang digunakan pada 

pengobatan uveitis. Glaukoma uveitik didefinisikan oleh adanya peningkatan 

tekanan intraokular pada pasien uveitis, serta disertai adanya glaucomatous optic 

neuropathy dan gangguan lapang pandang. Risiko berkembangnya glaukoma 

sekunder akibat uveitis bergantung pada berbagai faktor seperti usia, etnis, lamanya 

peradangan, manifestasi klinis uveitis, dan terapi uveitis. Risiko tinggi untuk 

perkembangan glaukoma terutama terjadi pada uveitis yang disebabkan oleh virus 

dan uveitis anterior. Adanya sinekia posterior dan antigen HLA-B27 juga dikaitkan 

dengan risiko glaukoma sekunder yang lebih tinggi, kemungkinan karena 

berhubungan dengan inflamasi intraokular yang lebih parah. Peningkatan tekanan 

intraokular yang berhubungan dengan uveitis disebabkan oleh obstruksi aliran 

akuous, baik secara makroskopik dengan iris (blok pupil sekunder dan penutupan 

sudut sinekial kronis) atau secara mikroskopis (glaukoma sudut terbuka sekunder 

kronis dan peningkatan IOP yang diinduksi kortikosteroid). Pada glaukoma sudut 

terbuka akibat uveitis, terjadi gangguan pada anyaman trabekular yang disebabkan 

oleh adanya sel-sel radang, pigmen iris dan akibat penggunaan kortikosteroid, 

dimana kortikosteroid sendiri menyebabkan penebalan trabekular, penurunan ruang 
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intertrabekular, penebalan jaringan juxtakanalikular, sel trabekular teraktivasi, dan 

peningkatan jumlah material ekstraseluler. Patomekanisme glaukoma uveitik 

mungkin terjadi berbeda di antara spektrum jenis dan penyebab yang luas uveitis. 

Misalnya, uveitis akut (Uveitis herpes, toksoplasmosis, dan sindrom Posner 

Schlossman) ditandai dengan peningkatan TIO akut, sedangkan uveitis dengan 

perjalanan kronis (uveitis anterior terkait HLA-B27) peningkatan TIO muncul 

secara bertahap. Namun, beberapa mungkin hadir dengan penurunan TIO secara 

bertahap (misalnya, dalam heterochromic cyclitis dan Juvenile Fuchs artritis 

idiopatik. Pada pasien ini didapatkan adanya penurunan tajam penglihatan, 

peningkatan TIO, band keratopathy, penipisan sklera, seklusio pupil, sinekia 

posterior dan kekeruhan lensa, namun pada pemeriksaan oftalmologi tidak 

didapatkan tanda aktif peradangan, sehingga didiagnosa sebagai glaukoma 

sekunder ODS dengan sklerouveitis (resolved) ODS. Penyebab uveitis pada pasien 

diatas  diduga diakibatkan oleh infeksi CMV dan rubella, karena didapatkan hasil 

anti-CMV dan rubella yang reaktif.5,6,7 

     Tatalakasana glaukoma uveitis merupakan tantangan tersendiri, hal ini 

dikarenakan harus mengontrol peradangan dan tekanan intraokular secara 

bersamaan.  Intervensi bedah seperti trabekulektomi dan pemasangan glaucoma 

drainage device (GDD implan) dapat dilakukan apabila dengan medikamentosa 

tidak dapat mengontrol tekanan intra okular dengan baik. GDD implan berupa alat 

kecil yang dipasangkan pada mata dengan tujuan menurunkan tekanan intraokular. 

Ada banyak jenis perangkat yang berbeda. Implantasi shunt tube umumnya 

melibatkan penempatan tube di bilik mata depan, sulkus siliaris, atau melalui pars 

plana ke dalam rongga vitreous. Tabung/tube terhubung ke plat ekstraokuler, yang 

dipasang ke sklera di wilayah ekuator dari bola mata, di antara otot ekstraokuler, 

dan dalam beberapa kasus terselip di bawah otot rektus, beberapa perangkat juga 

menggunakan 2 plat. Aliran akuos humor keluar melalui tube dan masuk ke ruang 

subkonjungtiva di daerah plat ekstraokuler. Jenis GDD dapat dibedakan 

berdasarkan bahannya maupun ada tidaknya katup. Bahan yang paling banyak 

digunakan yaitu polypropilene dan silicone. Tube shunt dapat dikategorikan secara 

luas sebagai perangkat non-katup, yang tidak memiliki pembatas aliran, atau 
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perangkat katup, yang memiliki pembatas aliran. Perangkat non katup yang paling 

sering digunakan adalah desain Baerveldt dan Molteno. Perangkat katup yang 

paling banyak digunakan adalah desain Ahmed. Pemasangan GDD implant 

dilakukan pada pasien dengan tekanan intraokular yang tidak terkontrol meskipun 

sudah dilakukan tindakan bedah sebelumnya (failed trabeculectomy). Indikasi lain 

diantaranya : pada glaukoma uveitik, neovascular glaukoma, afakia glaukoma, serta 

pada pasien dengan konjungtiva yang tidak adekuat (trauma atau pasien dengan 

riwayat operasi yang melibatkan konjungtiva). Kontraindikasi relatif pada 

pemasangan GDD yaitu jika didapatkan jumlah sel endotel yang rendah. GDD 

implan digunakan dalam manajemen bedah glaukoma dewasa serta anak-anak. 

Dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak memiliki mata yang lebih kecil 

dengan jaringan skleral yang sangat elastis, yang seringkali membuat implantasi 

GDD menjadi sulit. Selain itu, perbedaan jenis glaukoma antara anak-anak dan 

orang dewasa dapat mempengaruhi hasil pembedahan GDD, karena glaukoma 

kongenital dan perkembangan primer mendominasi pada anak-anak, sedangkan 

glaukoma sudut terbuka kronis adalah jenis glaukoma yang dominan pada orang 

dewasa. Pada pasien diatas, dengan pemberian obat-obatan anti glaukoma 

maksimal tidak didapatkan penurunan tekanan intra okular yang diharapkan serta 

terdapat sklera yang tipis, sehingga dipertimbangkan untuk tindakan pemasangan 

GDD implan. Selain itu, terdapat kekeruhan pada lensa dan sinekia posterior 

sehingga diputuskan juga dilakukan tindakan fakoemulsifikasi + sinekiolisis + iris 

retraktor+IOL OS dalam narkose umum.1,2,8 

    Audrey, dkk menyebutkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang berarti pada 

trabekulektomi, Ahmed dan Baerveldt pada pasien dengan glaukoma uveitik, 

namun Baerveldt memiliki resiko kegagalan yang lebih kecil dalam jangka panjang. 

Trabekulektomi pada jangka panjang dinilai kurang efektif karena proses 

peradangan pada glaukoma uveitik dapat menyebabkan terbentuknya jaringan 

fibrotik, jaringan parut pada konjungtiva dan penipisan pada sklera, sehingga target 

tekanan intraokular tidak tercapai. Selain itu, glaukoma uveitik biasanya 

berkembang pada usia yang lebih muda, memiliki kapsul tenon yang tebal serta 

respons penyembuhan yang lebih kuat, seringkali mengakibatkan fibrosis 
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subkonjungtiva lebih progresif daripada glaukoma primer. Pada pasien ini, terdapat 

penipisan sklera di sekitar limbus serta uveitisnya bersifat kronik sehingga resiko 

terbentuknya jaringan fibrotik lebih besar jika dilakukan trabekulektomi, sehingga 

tidak dipertimbangkan untuk dilakukan trabekulektomi.4,9  
     Peradangan pada pasien uveitis harus terkontrol dengan baik sebelum 

dilakukannya operasi, hal ini dikarenakan proses pembedahan sendiri dapat 

menimbulkan eksaserbasi proses inflamasi. Terapi profilaksis dapat diberikan 

sebelum dilakukannya operasi. Berdasarkan buratto, terapi premedikasi uveitis 

diklasifikasikan ke dalam dua grup yaitu uveitis tanpa komplikasi (uveitis yang 

terkontrol dengan steroid topikal dan tindakan operasi merupakan tindakan yang 

sederhana) dan uveitis dengan komplikasi (uveitis yang sebelumnya harus 

mendapatkan pengobatan steroid sistemik/periokular pada fase pemeliharaan atau 

operasi katarak merupakan tindakan yang kompleks/sulit), kasus uveitis tanpa 

komplikasi dapat diberikan steroid topikal (prednisolon asetat 1% atau 

dexamethasone 0,5% 4 kali/hari. Terapi dapat diberikan 1 minggu sebelum 

dilakukannya operasi. Pada kasus uveitis dengan komplikasi/penyulit diberikan 

steroid sistemik prednison oral 1 mg/kgbb atau periokular (triamnisolon atau 

deksametason implant) 1-2 minggu sebelum operasi. Menurut American 

association of ophthalmology, terapi premedikasi menggunakan kortikosteroid 

topikal dan oral, namun NSAID topikal dan sitotoksik dapat ditambahkan sebagai 

terapi tambahan pada pasien katarak dengan uveitis. Pada kasus glaukoma yang 

diinduksi steroid, peradangan intraokular yang tidak teratur, atau untuk 

meminimalkan penggunaan kortikosteroid dapat diberikan terapi imunosupresan, 

termasuk anti-metabolit seperti metotreksat, azathioprine, mycophenolate mofetil, 

siklosporin, tacrolimus, siklofosfamid, klorambusil, atau penghambat tumor 

necrosis factor-alpha (TNF-α) dan interleukin. Pada pasien diatas,diberikan terapi 

siklosporin.7,10,11 

    Persiapan pre operatif juga diperlukan sebelum melakukan pemasangan GDD, 

diantaranya menilai ada atau tidaknya gangguan gerak bola mata, kondisi 

konjungtiva dan sklera sehingga dapat menentukan lokasi pemasangan eksternal 

plat serta ada tidaknya peripheral sinekia anterior (PAS) didekat insersi tube. 
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Adanya PAS akan menyulitkan saat melakukan insersi tube di bilik mata depan. 

Kuadran superotemporal adalah kuadran pertama yang disukai untuk semua model. 

Shunt tabung berikutnya dapat ditempatkan di kuadran mana pun, tetapi kuadran 

inferonasal cenderung digunakan berikutnya untuk model plat yang lebih besar, 

sedangkan kuadran superonasal digunakan untuk model plat yang lebih kecil. 

Implantasi pada kuadran superonasal dapat dikaitkan dengan gerakan mata yang 

terbatas karena gangguan pergerakan tendon oblik superior. Jika ada minyak silikon 

di mata, atau jika diantisipasi, lebih disukai kuadran inferior. Pada pasien ini plat 

yang digunakan yaitu baerveldt single plate 350 mm2 dan pemasangan plat 

ekstraokular dilakukan di kuadran superotemporal.1,9  
 Meskipun shunt tabung berbeda dalam desain, teknik dasar implantasi serupa. 

GDD implan harus dicek sebelum dilakukan implantasi. Plat ekstraokuler dijahit di 

antara otot rektus vertikal dan horizontal, posterior dari insersi otot. Bagian tabung 

perangkat kemudian diarahkan dengan 1 dari 3 cara: anterior untuk memasuki sudut 

ruang anterior sejajar dengan iris; ke dalam sulkus siliaris di mata pseudofakia 

dengan bevel menghadap posterior masuk 2,5 mm dari limbus; atau melalui pars 

plana, 4 mm ke limbus, untuk implantasi posterior pada mata yang telah menjalani 

vitrektomi. Biasanya, tabung ditutup dengan jaringan seperti sklera, perikardium, 

atau kornea untuk membantu mencegah erosi melalui konjungtiva. Untuk perangkat 

non katup terdapat sejumlah teknik untuk membatasi aliran pada periode awal pasca 

operasi, seperti memasang stent pada lumen tuba atau mengikat tube dengan 

jahitan. Membatasi aliran secara manual tidak diperlukan dengan perangkat yang 

memiliki pembatas aliran internal/katup, meskipun hipotoni kadang-kadang masih 

dapat terjadi. Penyebab perancu dari hipotoni dapat berupa kebocoran cairan di 

sekitar tabung di tempat masuknya. Secara umum, tabung harus dimasukkan ke 

ruang anterior melalui sayatan jarum yang tidak lebih besar dari diameter tabung 

(sebagian besar berukuran 23G). Pemberian agen anti fibrotik dengan dosis yang 

sama dengan yang digunakan dalam trabekulektomi tampaknya tidak 

meningkatkan keberhasilan operasi GDD implan. Pada pasien ini menggunakan 

Baerveldt dengan sistem non katup, sehingga dilakukan penjahitan pada tube untuk 

membatasi aliran pada periode awal, kemudian dilakukan pemasangan graft sklera 
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untuk mencegah erosi melalui konjungtiva. Tube dimasukkan ke dalam bilik mata 

belakang dengan sayatan spuit 1 cc dengan jarum 23G  diantara iris dan lensa intra 

okular.1,5,12  
    Overfiltrasi awal dapat terjadi paska pemasangan GDD implan. Risiko hipotoni 

dapat dikurangi dengan mengurangi aliran air  pada periode awal paska operasi 

dengan ligasi eksternal menggunakan jahitan yang dapat diserap (umumnya 

digunakan untuk implan non-katup). Jahitan terbuka secara spontan pada 6-7 

minggu. Jika terdapat overfiltrasi pada penempatan tabung di bilik mata depan, tube 

dapat mengenai endotel dan dapat terjadi dekompensasi kornea. Komplikasi lain 

dari pemasangan GDD implan diantaranya : adanya erosi tube atau migrasi plat, 

gangguan motilitas okular, distorsi pupil, tersumbatnya tabung oleh darah, vitreus 

atau fibrin, perdarahan suprakoroidal, aqueous misdirection dan endoftalmitis 

(jarang). Obstruksi tabung, migrasi plat, atau erosi tube mungkin memerlukan revisi 

bedah. Pada pasien, tekanan intra okular paska operasi 1 hari dan 1 minggu  cukup 

baik, yaitu didapatkan 16 mmHg dan 12 mmHg, tidak terdapat adanya  komplikasi 

hipotoni pada periode awal paska operasi, namun dibutuhkan follow up jangka 

panjang untuk dapat menilai efektivitas dan komplikasi dari pemasangan GDD 

implan lebih lanjut.2,3,4,13 
    Dua uji coba terkontrol acak multisenter yang membandingkan katup 

glaukoma Ahmed (AGV) dan implan glaukoma Baerveldt (BGI) menemukan 

bahwa rata-rata TIO setelah 3-5 tahun sedikit lebih tinggi pada pasien yang 

menerima AGV; namun, ada lebih sedikit komplikasi yang mengancam penglihatan 

terkait dengan penggunaan AGV dibandingkan dengan BGI. Luas permukaan plat 

dari setiap shunt tabung bervariasi dan dapat mempengaruhi kontrol TIO dan 

komplikasi paska operasi. Angka keberhasilan GDD implan dalam menurunkan 

tekanan intraokular dikatakan lebih besar dibandingkan dengan tindakan 

trabekulektomi. Audrey, dkk menyebutkan bahwa pada follow up 12 bulan, tingkat 

kegagalan GDD implan sebesar 3, 18, dan 23% (p = 0,0015) di mata Baerveldt, 

trabekulektomi, dan Ahmed serta tidak ada perbedaan dalam pengurangan TIO 

median atau penggunaan obat pada 6 dan 12 bulan tindak lanjut antara 

trabekulektomi dengan MMC, Ahmed shunt, dan Baerveldt shunt pada pasien 
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dengan glaukoma uveitik. Ceballos, dkk dan Chabbra dkk menyebutkan bahwa 

tingkat keberhasilan baerveldt pada glaukoma uveitik yaitu sebesar 75%. Bettis, 

dkk mengamati tingkat keberhasilan kumulatif yang lebih baik dengan shunt 

Ahmed daripada trabekulektomi pada mata uveitik. Namun keberhasilan 

tatalaksana juga bergantung pada follow up secara berkala dan penanganan radang 

yang intensif. Keberhasilan operasi GDD implan juga dipengaruhi oleh 

kekambuhan aktivitas uveitik pasca operasi. Ini merupakan faktor penting untuk 

dipertimbangkan dalam memutuskan jenis prosedur pembedahan yang akan 

dilakukan untuk pasien yang memiliki kemungkinan tinggi kekambuhan uveitis 

atau mengalami kesulitan dalam mematuhi pemantauan uveitis secara 

teratur.1,2,8,9,14  
     Relaps pada periode awal pasca operasi dapat terjadi, namun hal ini bergantung 

dari etiologi uveitis yang mendasarinya. Relaps terjadi pada 50% pasien dengan 

uveitis anterior, sedangkan untuk uveitis posterior jarang terjadi. Penatalaksanan 

standar pasca operasi yaitu penggunaan steroid topikal. Kortikosteroid topikal dan 

sistemik pasca operasi dapat digunakan dalam dosis yang sebanding dengan tingkat 

keparahan peradangan. Tetes mata prednisolon asetat atau deksametason diberikan 

4 kali sehari mulai hari pertama pasca operasi. Dosis akan dikurangi secara bertahap 

selama 4 hingga 8 minggu ke depan. Pada pasien mendapat terapi kortikosteroid 

topikal untuk mengontrol peradangan pasca operasi, selain itu penambahan 

kortokosteroid sistemik juga diberikan 1 minggu pasca operasi, dikarenakan pada 

pasien terdapat sisa RLM. Adanya sisa RLM tentunya akan menginduksi proses 

peradangan. Pasien dijadwalkan kontrol 2 minggu lagi untuk evaluasi ulang apakah 

diperlukan tindakan irigasi dan aspirasi sisa RLM serta evaluasi segmen posterior 

sehingga prognosis pada pasien ini yaitu quo ad vitam ad bonam, quo ad functionam 

dubia ad malam dan untuk quo ad sanationam dubia ad malam.11,12,15 

 

BAB IV SIMPULAN  

     Pemasangan GDD implan  merupakan salah alternatif untuk menurunkan 

tekanan intraokular pada pasien glaukoma. Angka keberhasilan GDD implan 

bervariasi dalam beberapa studi, baik pada kasus glaukoma uveitik maupun pada 
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mata non-uveitik. Pada glaukoma uveitik diperlukan monitoring dan follow up 

jangka panjang baik untuk mengontrol peradangan maupun tekanan intraokular. 
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