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MANAGEMENT OF SECONDARY ANGLE-CLOSURE GLAUCOMA 

IN ANTERIOR SEGMENT DYSGENESIS  

AND ANTERIOR MICROPHTHALMOS PATIENT 

 

ABSTRACT 

Introduction : Glaucoma is reported to complicate most of anterior segment 

dysgenesis and anterior microphthalmia cases and is the main cause of vision loss. 

This secondary glaucoma is often refractory to medications. However, the surgical 

management in this crowded anterior chamber eye is challenging.  

Purpose : To report management of secondary angle-closure glaucoma in anterior 

segment dysgenesis and anterior micropthalmos patient. 

Case Report : A 39-year-old woman presented to Glaucoma unit with chief 

complaint of pain on the right eye. She also noted blurred vision, redness, and 

headache approximately seven months before presentation. The patient had a 

history of glaucoma since 5 years old, but hadn’t regularly visit for a long time. 

The visual acuity was 1/60 and intraocular pressure (IOP) was 45. Anterior 

segment evaluation revealed scleral thinning with injection, microcornea, 

sclerocornea, hazy peripheral cornea, iridocorneal adhesion, shallow anterior 

chamber, iris transillumination defect and lens opacity. A-scan biometry showed 

normal axial length. She was diagnosed with secondary angle-closure glaucoma 

with anterior segment dysgenesis, anterior microphthalmia and presenile cataract 

of the right eye. The patient underwent combined phacotrabeculectomy, pars plana 

vitrectomy and intraocular lens implantation. 

Conclusion :. Anterior segment dysgenesis, though rare, cause vision loss by 

glaucoma as complication. Treatment of secondary glaucoma aim to lowering IOP 

to halt its progression. Combined phacotrabeculectomy, pars plana vitrectomy and 

intraocular lens implantation was a safe procedure in this crowded anterior 

chamber eye. 

Keywords : secondary angle-closure glaucoma, anterior segment dysgenesis, 

anterior microphthalmos, combined phacotrabeculectomy, pars plana vitrectomy 

 

I. Pendahuluan 

     Glaukoma dapat ditemukan pada pasien dengan disgenesis segmen anterior 

(DSA), mikrokornea atau mikroftalmia. Sebanyak 50% pasien dengan DSA akan 

mengalami glaukoma dalam dekade pertama atau kedua. Insidensi glaukoma pada 

pasien mikroftalmia anterior (diameter kornea kurang dari 11 mm dengan panjang 

aksial lebih dari 20 mm) adalah sebanyak 77% pada dekade keempat. Mikroftalmia 

disertai mikrokornea menjadi faktor risiko utama glaukoma sudut tertutup. 

Glaukoma sudut tertutup yang tidak diobati dapat berkembang menjadi kerusakan 

nervus optikus yang progresif dan berakhir pada kebutaan.1-3  
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     Medikamentosa saja seringkali gagal untuk mengendalikan tekanan intraokular 

(TIO) dan mencegah progresivitas glaukoma pada DSA. Akan tetapi, tindakan 

operasi pada pasien dengan bilik mata depan yang dangkal memiliki risiko dan 

komplikasi, baik intraoperatif maupun postoperatif. Beberapa metode dapat 

dilakukan untuk mencegah risiko operasi, diantaranya penggunaan agen dehidrasi 

preoperatif, cairan viskoelastik intraoperatif, dan vitrektomi pars plana. 3-6 Tujuan 

laporan kasus ini adalah untuk memaparkan tatalaksana pada pasien glaukoma 

sekunder sudut tertutup pada disgenesis segmen anterior dan mikroftalmia anterior. 

 

II.  Laporan Kasus 

     Seorang wanita usia 39 tahun datang ke poli Glaukoma pada tanggal 8 Juni 2021 

dengan keluhan mata kanan nyeri sejak 7 bulan yang lalu. Keluhan disertai 

pandangan bertambah buram, mata merah, dan nyeri kepala. Keluhan mual kadang 

dirasakan, namun muntah disangkal. Terdapat riwayat glaukoma sejak usia 5 tahun 

dan mata kiri sebelumnya sama seperti mata kanan. Kedua mata dirasa buram dan 

tampak bergerak-gerak sejak kecil. Pasien pernah berobat ke Rumah Sakit Mata 

Cicendo, namun lama tidak kontrol. Pasien menggunakan obat timolol maleat 

0.25% pada kedua mata sejak usia 5 tahun. Pasien mengaku sering membeli sendiri 

dan menggunakan asetazolamide dan kalium tablet ketika mata nyeri. Pada tahun 

2005, mata kiri mendadak nyeri dan berdarah. Pasien dilakukan pengangkatan isi 

bola mata kiri dan pemasangan protesa di RSMC. Pasien dirujuk dari dokter 

spesialis mata sebelumnya ke poliklinik Rekonstruksi, Okuloplasti dan Onkologi 

(ROO) pada 29 Maret 2021 karena protesa mata kiri sering lepas sejak 3 tahun lalu. 

Pasien dilakukan repair socket mata kiri pada 8 April 2021. Pasien dikonsulkan ke 

poliklinik Glaukoma pada 7 April 2021. Timolol maleat 0.5% diganti dengan 

betaxolol 0.5% dan ditambahkan latanoprost, asetazolamide dan kalium tablet. 

Pasien disarankan operasi saat kontrol pada 16 April 2021. Tidak ada riwayat mata 

merah berulang, trauma, penggunaan kacamata dan obat steroid jangka panjang. 

Terdapat kelainan pada gigi serta lemah anggota gerak sisi kiri sejak kecil. Tidak 

ada gangguan pendengaran maupun keterlambatan mental. Tidak ada riwayat 

penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus, asma maupun penyakit ginjal. 
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Pasien merupakan anak tunggal, lahir kurang bulan secara spontan dan langsung 

menangis. Panjang badan dan berat badan lahir tidak diketahui pasien. Riwayat 

infeksi pada saat pasien dikandung tidak diketahui. Tumbuh kembang sesuai usia 

pasien. Riwayat imunisasi dasar lengkap. Keluhan serupa di keluarga tidak ada. 

 

 
Gambar 1. Pemeriksaan generalis tampak mikrodontia 

      Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 

 

     Pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. Pemeriksaan generalis pada 

gambar 1 tampak bibir bawah menonjol, mikrodontia dan sebagian gigi berbentuk 

kerucut. Status neurologis kekuatan motorik ekstremitas kanan atas dan bawah 5, 

dan ekstremitas kiri atas dan bawah 4. Pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus 

dasar mata kanan (VOD) 1/60, sedangkan visus dasar mata kiri (VOS) tidak dapat 

dinilai. TIO menggunakan aplanasi tonometer (ATN) mata kanan 45, sedangkan 

mata kiri tidak dapat dinilai. Posisi bola mata sulit dinilai, terdapat nistagmus, dan 

gerak bola mata kanan terhambat ke superior. Segmen anterior mata kanan pada 

gambar 1 didapatkan palpebra tenang, injeksi sklera di superior, bayangan koroid 

di superior dan superonasal, injeksi siliar, kornea memiliki diameter ukuran 8 mm, 

terdapat sklerokornea arah jam 12 sampai 3 dan kekeruhan di perifer 360 derajat, 

bilik mata depan (BMD) Van Herrick grade I flare/cell (f/c) -/-, pupil irregular, iris 

transillumination defect (+), sinekia posterior di arah jam 4 sampai 9, sinekia 

anterior perifer di arah jam 11 sampai 4, lensa agak keruh. Pemeriksaan gonioskopi 

diperoleh sinekia anterior perifer di superior dan nasal, dan Schwalbe line di 

temporal dan inferior. Segmen anterior mata kiri palpebra tenang dan tampak 

protesa. Segmen posterior mata kanan tampak papil bulat batas tegas, cup/disc ratio 

0.9, neural rim menipis di superior dan inferior. Hasil Ultrasonography (USG) B-

scan mata kanan pada gambar 2 tampak complete posterior vitreous detachment 

(PVD), dengan ketebalan sklera di polus 0.98 mm. Pasien dilakukan pemeriksaan 
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biometri A-scan dengan hasil panjang aksial 25.24 mm, keratometri K1 41.00 D K2 

50.75 D, dan spekular sulit dinilai. 

 

  

 
Gambar 2. Pemeriksaan segmen anterior dan USG pre operasi. (A) Tampak 

          mikrokornea, sklerokornea, sinekia, lensa agak keruh. (B) Tampak  

BMD dangkal. (C) Hasil USG B-Scan menunjukkan complete 

posterior vitreous detachment 
           Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 

 

     Pasien didiagnosis dengan glaukoma sekunder sudut tertutup, disgenesis segmen 

anterior suspek Axenfeld-Rieger syndrome, mikroftalmia anterior, mikrokornea 

dan katarak presenil mata kanan, serta anoftalmia mata kiri. Pasien diberikan obat 

betaxolol 0.5% 2x1 tetes mata kanan, asetazolamid 3x250 mg peroral dan kalium 

1x1 tablet peroral. Latanoprost 1x1 tetes mata kanan sementara dihentikan. 

Tindakan kombinasi fakotrabekulektomi, implantasi lensa intraokular (LIO) dan 

vitrektomi pars plana (VPP) mata kanan dilakukan dalam narkose umum.  

     Operasi dilakukan pada tanggal 9 Juni 2021 (gambar 3). Traksi kornea dan 

peritomi dilakukan di superotemporal. Perdarahan dikendalikan dengan kauter. 

Flap sklera dibuat berbentuk persegi panjang dengan ukuran 4x3 mm. Grooving 

menggunakan stab knife dengan kedalaman setengah sklera, kemudian tunnelling 

A B 

C 
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menggunakan crescent knife. Pengukuran diameter kornea menggunakan kaliper 

menunjukkan ukuran 10 mm. 

 

   

   

    

         
Gambar 3. Pembuatan flap sklera (A-D), dilanjutkan vitrektomi pars plana (E-F).  

 Selanjutnya dilakukan sinekiolisis, fakoemulsifikasi, dan implantasi 

        lensa intraokular (G-L). Kemudian sklerotomi dan hekting (M-O). 

         Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 

 

     Trokar 23G sebanyak 3 buah dipasangkan 3.5 mm dari limbus. Vitrektomi pars 

plana dilakukan di vitreous core dan vitreous base. Insisi menggunakan keratome 

sepanjang 2.75 mm di sisi yang sama dengan flap sklera. Cairan viskoelastik 

diinjeksikan untuk membentuk bilik mata depan. Sinekiolisis dilakukan untuk 

melepaskan sinekia posterior dan anterior. Tryphan blue diinjeksikan untuk 

mewarnai kapsul anterior lensa, kemudian dibilas dengan balanced saline solution. 

Cairan viskoelastik diinjeksikan sebelum dilakukan continuous curvilinear 

capsulorrhexis. Hidrodiseksi dan hidrodelineasi dilakukan, kemudian parasentesis 

tegak lurus dari main port. Ekstraksi lensa dilakukan dengan teknik 

A 

L K J I 

H G F E 

D C B 

M N O 
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fakoemulsifikasi, dilanjutkan dengan aspirasi korteks. Injeksi viskoelastik 

dilakukan sebelum implantasi LIO dalam kantung lensa. LIO yang digunakan 

adalah Asphina 404 berukuran +14.50D, bentuk single piece, berbahan akrilik 

hidrofilik dengan ukuran diameter optik 6 mm dan panjang total 11 mm. Simple 

interrupted suture dilakukan pada main port menggunakan benang ethylon 10.0 

sebanyak 1 jahitan dengan simpul ditanam. Hidrasi stroma dilakukan untuk 

menutup insisi. 

     Sklerotomi berukuran 2x2 mm menggunakan stab knife. Iridektomi perifer sulit 

dilakukan. Flap sklera dijahit di kedua sisi dengan simple interrupted suture 

menggunakan benang ethylon 10,0 dengan simpul ditanam. Konjungtiva dilakukan 

hekting hingga kedap. Setelah evaluasi ulang segmen posterior dan dipastikan tidak 

ada komplikasi, trokar dilepaskan. Terapi paskaoperasi yang diberikan yaitu 

levofloxacin 6x1 tetes, prednisolone acetate 6x1 tetes, salep chloramphenicol dan 

hydrocortisone acetate 3x1, ciprofloxacin 2x500 mg peroral (po), paracetamol 

3x500 mg po, methylprednisolone 1x48 mg po, dan lansoprazole 1x30 mg po. 

     Pemeriksaan 1 hari setelah operasi didapatkan VOD 1/300. TIO ATN OD 26 

mmHg. Segmen anterior mata kanan pada gambar 4 didapatkan palpebra tenang, 

injeksi sklera di superior, bayangan koroid di superonasal, perdarahan 

subkonjungtiva, bleb terbentuk, hekting intak, mikrokornea, sklerokornea jam 12 

sampai 3, kekeruhan di perifer 360 derajat, dan edema kornea. BMD Van Herrick 

grade I-II f/c sulit dinilai, pupil irregular, iris transillumination defect (+), sinekia 

anterior (+), tampak posterior chamber intraocular lens (PC IOL) dan sisa korteks 

di superior. Segmen anterior mata kiri palpebra tenang dan tampak protesa. Terapi 

sebelumnya dilanjutkan, kecuali asetazolamide dan kalium peroral. Pasien 

disarankan rawat jalan dan kontrol ke poliklinik glaukoma 1 minggu kemudian. 

     Pemeriksaan 1 minggu setelah operasi didapatkan VOD 1/300. TIO ATN OD 4 

mmHg. Segmen anterior mata kanan pada gambar 5 didapatkan palpebra tenang, 

perdarahan subkonjungtiva, injeksi sklera di superior, kemosis, bleb terbentuk, 

Seidel test negatif, hekting intak, mikrokornea, dan edema kornea. BMD Van 

Herrick grade I-II f/c sulit dinilai, pupil irregular, iris transillumination defect (+), 
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sinekia anterior perifer, dan tampak PC IOL. Segmen posterior mata kanan tampak 

pupil bulat batas tegas, cup/disc ratio 0.9-1.0, dan dot blot hemorrhage.  

 

    

Gambar 4. Pemeriksaan oftalmologis hari pertama setelah operasi. (A) Tampak 

          perdarahan subkonjungtiva. (B) Bleb terbentuk. (C) BMD dangkal. 
           Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 

 

   

 
Gambar 5. Pemeriksaan oftalmologis hari ketujuh setelah operasi. (A) Tampak PC  

IOL. (B) Bleb overfiltrasi (C) BMD dangkal. (D) USG menunjukkan  

complete PVD. (E) OCT segmen anterior menunjukkan CCT tebal dan 

BMD dangkal. 
Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 

 

     USG B-scan tampak complete PVD. Hasil Optical Coherence Tomography 

(OCT) segmen anterior mata kanan paska operasi menunjukkan Central Corneal 

Thickness (CCT) meningkat (933 mikrometer) dan kedalaman BMD dangkal (1.05 

mm). Terapi levofloxacin tetes dan salep chloramphenicol dan hydrocortisone 

acetate dihabiskan, prednisolone acetate tetes dan methylprednisolone peroral 

dilakukan tapering off, cyclopentolate 1% 3x1 tetes dan bebat tekan untuk 

A 

A C B 

E D 

B C 
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mengatasi hipotoni. Obat antiglaukoma sebelumnya dihentikan. Pasien 

direncanakan kontrol 1 minggu yang akan datang. 

     Pemeriksaan 2 minggu setelah operasi didapatkan VOD 1/300. TIO ATN OD 

45 mmHg. Segmen anterior mata kanan pada gambar 6 didapatkan palpebra tenang, 

injeksi sklera di superior, injeksi siliar, bleb datar, Seidel test negatif, mikrokornea, 

dan edema kornea. BMD Van Herrick grade I-II f/c sulit dinilai, pupil irregular, iris 

transillumination defect (+), sinekia anterior perifer, dan tampak PC IOL. Segmen 

posterior tampak papil bulat membayang, retina datar, detail sulit dinilai. Terapi 

betaxolol 0.5% 2x1 tetes mata kanan, acetazolamide 3x250 mg, kalium 1x1 tablet 

peroral, prednisolone acetate tetes dan methylprednisolone peroral tapering off. 

Pasien direncanakan kontrol 2 minggu yang akan datang. 

 

   
Gambar 6. Pemeriksaan oftalmologis minggu ke-2 setelah operasi. (A) Tampak PC  

IOL. (B) Bleb datar (C) BMD dangkal.  
Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 

 

III.  Diskusi 

     Glaukoma sekunder dapat berhubungan dengan abnormalitas okular seperti pada 

disgenesis segmen anterior. Disgenesis segmen anterior adalah spektrum luas dari 

kondisi yang meliputi abnormalitas perkembangan dari kornea, iris, sudut bilik 

mata depan dan jaringan trabekula. Salah satu anomali dari perkembangan struktur 

segmen anterior adalah Axenfeld-Rieger syndrome (ARS). Kasus ARS terjadi pada 

1 dari 200.000 kelahiran. ARS disebabkan oleh mutasi PITX2 atau FOXC1 yang 

dapat diturunkan secara dominan autosomal atau terjadi secara sporadis. 

Kebanyakan kasus terjadi bilateral dengan median usia 6.3 tahun. Tidak ada 

predileksi jenis kelamin pada kasus ARS. Manifestasi klinis berupa embriotokson 

posterior pada kornea, ditandai dengan Schwalbe line yang prominen dan bergeser 
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ke anterior. Manifestasi lain adalah adhesi iris ke Schwalbe line, hipoplasia iris, 

atrofi iris dengan adanya lubang pada iris, korektopia, polikoria, ektropion uvea, 

megalokornea atau mikrokornea. Manifestasi okular lain yang jarang terjadi 

diantaranya adalah strabismus, katarak, ablasio retina, degenerasi makula, 

hipoplasia nervus optik, dan koloboma korioretina. Manifestasi sistemik meliputi 

hipodentia, mikrodentia, hipoplasia malar, hipertelorism, kulit periumbilikus 

menonjol, hipospadia, abnormalitas katup jantung, abnormalitas kelenjar pituitari, 

gangguan neurologis, defisiensi mental, gangguan pendengaran dan perawakan 

pendek. Sebanyak 50% kasus berhubungan dengan glaukoma yang umumnya 

terjadi sejak dekade pertama atau kedua. Peningkatan tekanan intraokular (TIO) 

disebabkan oleh iridogoniodisgenesis dan adhesi iris ke struktur sudut BMD. 6-9 

Pasien ini didiagnosis glaukoma sejak usia 5 tahun. Pada kasus ini terdapat adhesi 

iris pada kornea, hipoplasia iris, dan mikrokornea. Manifestasi sistemik juga 

tampak pada pasien, yaitu anomali pada dental dan gangguan neurologis.  

     Diagnosis banding lain adalah sindroma rubella kongenital yang memiliki 

manifestasi okular berupa glaukoma, katarak, mikrokornea, keratitis, uveitis, dan 

retinitis pigmentosa. Riwayat infeksi rubella belum dapat disingkirkan sepenuhnya 

karena tidak adanya informasi infeksi selama gestasi maupun hasil pemeriksaan 

imunologis. Diagnosis banding lain yang dapat menyerupai kondisi pada kasus ini 

adalah iridocorneal endothelial syndrome (ICE). Manifestasi sindroma ICE berupa 

TIO tinggi, abnormalitas endotel kornea, edema kornea, atrofi iris, dan sudut 

tertutup. Umumnya kasus sindroma ICE terjadi unilateral, berbeda dengan kasus 

ini yang terjadi bilateral. Morfologi sel endotel pasien sulit dinilai pada 

pemeriksaan spekular.9-11 

     Mikrokornea ditandai dengan diameter kornea 10 mm atau kurang setelah usia 

2 tahun. Mikrokornea merupakan defek dominan autosomal dan dapat menjadi 

komponen dari malformasi okular seperti mikroftalmia, nanoftalmos, anomali 

Rieger, dan sindroma rubella kongenital. Mikroftalmia ditandai dengan bola mata 

berukuran kurang dari 2 standar deviasi pada usia normal, hiperopia dan 

mikrokornea. Mikroftalmia dibagi menjadi mikroftalmia sederhana dan kompleks. 

Mikroftalmia sederhana tidak disertai malformasi okular lain, sedangkan 
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mikroftalmia kompleks disertai malformasi okular atau sistemik. Pemendekan 

segmen anterior dengan panjang aksial yang normal dapat terjadi pada mikroftalmia 

anterior relatif. Bilik mata depan yang dangkal dan sudut yang sempit pada 

mikroftalmia dapat berakibat glaukoma sudut tertutup.10-12 Pada kasus ini diameter 

kornea berukuran 8 mm dari pemeriksaan lampu celah, namun berukuran 10 mm 

dari pemeriksaan kaliper durante operasi. Kedalaman bilik mata depan dari 

pemeriksaan OCT segmen anterior adalah 0.83 mm, sedangkan panjang aksial dari 

pemeriksaan biometri A-scan adalah 25.24 mm. Tampilan tersebut menunjukkan 

adanya mikroftalmia anterior relatif.  

     Terapi medikamentosa harus dicoba terlebih dahulu sebelum operasi pada 

pasien ARS dengan usia yang lebih besar. Tindakan operasi diindikasikan jika 

terapi medikamentosa tidak dapat mengontrol TIO dan progresivitas glaukoma. 

Pilihan tindakan operasi diantaranya adalah trabekulektomi dengan antimetabolit, 

kombinasi trabekulektomi dan trabekulotomi, atau implantasi Glaucoma Drainage 

Device (GDD). Beberapa pertimbangan sebelum memutuskan untuk implantasi 

GDD diantaranya adalah visus, kondisi kornea, gerak bola mata, status konjungtiva, 

kesehatan sklera, lokasi sinekia anterior perifer dan status vitreous. Implantasi GDD 

dapat dipertimbangkan jika pasien masih memiliki potensi visual. Tidak aman 

untuk melakukan implantasi GDD pada sklera yang tipis.9,10,13 Pada kasus ini tidak 

dilakukan implantasi GDD karena kondisi sklera tipis. 

     Penelitian Zepeda dkk. menunjukkan trabekulektomi pada pasien ARS memiliki 

angka keberhasilan sebesar 50% pada tahun pertama, 33% pada tahun ke-15 dan 

17% pada tahun ke-25. Angka keberhasilan trabekulektomi dengan antimetabolit 

lebih tinggi, yakni 78% pada tahun pertama, 65% pada tahun ke-10 dan 43% pada 

tahun ke-30. Beberapa kondisi yang menurunkan angka keberhasilan 

trabekulektomi adalah rubeosis iridis, uveitis anterior aktif, luka konjungtiva luas 

atau sklera yang tipis karena meningkatkan risiko terjadinya jaringan parut. 

Pemberian antimetabolit dapat meningkatkan angka keberhasilan dan kesintasan 

trabekulektomi dengan mengurangi risiko jaringan parut. Namun demikian, 

antimetabolit dapat meningkatkan risiko makulopati hipotoni dan infeksi. Risiko 

terjadinya komplikasi tersebut lebih tinggi pada pasien dengan konjungtiva atau 
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sklera yang tipis dan kurangnya jaringan penyokong sklera seperti pada miopia atau 

buftalmos.7,9,10,14 Pada kasus ini, pasien datang dengan kondisi glaukoma tahap 

lanjut, sehingga disarankan untuk dilakukan operasi. Pasien tidak diberikan 

antimetabolit karena sklera tipis. 

     Tindakan trabekulektomi yang dikombinasikan dengan ekstraksi katarak dapat 

mencegah lonjakan TIO dini setelah operasi dan mempercepat rehabilitasi visual. 

Tindakan kombinasi tersebut diindikasikan jika adanya kekeruhan lensa yang 

signifikan disertai glaukoma yang memiliki cupping dan kehilangan lapang 

pandang tahap lanjut atau tidak terkontrol dengan medikamentosa. Pada glaukoma 

sudut tertutup, ekstraksi lensa dapat membuka sudut, memperdalam BMD, dan 

mengurangi kontak iridotrabekula. Angka keberhasilan tindakan kombinasi dalam 

menurunkan TIO tanpa medikamentosa adalah sebesar 66-95%. Insisi 

fakotrabekulektomi dapat terletak di satu sisi maupun dua sisi.9,14,15 Pada kasus ini 

ekstraksi katarak diharapkan dapat memperdalam BMD, di samping untuk 

menjernihkan aksis visual. Insisi fakotrabekulektomi berada pada satu sisi karena 

kondisi area lain memiliki sklera tipis, kekeruhan kornea, serta sinekia anterior. TIO 

pasien berkurang dari 45 mmHg sebelum operasi menjadi 26 mmHg 1 hari setelah 

operasi. Obat antiglaucoma berkurang dari 3 obat sebelum operasi menjadi hanya 

1 obat 1 hari setelah operasi. 

     Teknik operasi ekstrakasi katarak akan lebih sulit pada BMD yang dangkal 

karena lapang kerja lebih sempit dan jarak antara kornea dan lensa lebih dekat. 

Pasien mikroftalmos memiliki risiko komplikasi yang lebih tinggi dengan luaran 

visual yang lebih buruk. Komplikasi yang dapat terjadi adalah ruptur kapsul 

posterior, efusi uvea, dekompensasi kornea, ablasio retina, perdarahan koroid atau 

vitreus dan misdireksi akuos. Beberapa strategi untuk mencegah hal tersebut 

diantaranya dengan pemberian infus mannitol preoperasi, penggunaan cairan 

viskoelastik intraoperasi, vitrektomi pars plana (VPP) atau aspirasi vitreous pars 

plana. Studi sebelumnya menunjukkan vitreous tap atau VPP berhasil 

mempertahankan kedalaman BMD yang cukup untuk proses fakoemulsifikasi dan 

menambah kedalaman BMD setelah operasi dengan angka kejadian komplikasi 0-

5.5%.16-19 Pada kasus dilakukan pemberian mannitol preoperasi, injeksi 
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viskoelastik intraoperasi dan vitrektomi pars plana (VPP). Saat durante operasi, 

kedalaman BMD masih dapat terjaga. 

     Implantasi LIO di bilik mata belakang pada kasus mikrokornea tidak dapat 

dilakukan jika diameter kornea kurang dari 9,5 mm. Komplikasi yang mungkin 

terjadi dari implantasi LIO pada mikroftalmia atau mikrokornea adalah glaukoma 

sekunder dan ablasio retina. Chirapapaisan dkk menggunakan LIO foldable single 

piece di sulkus dan LIO tetap stabil hingga pemantauan 6 bulan. Kumar dkk berhasil 

menjaga kestabilan LIO dengan LIO 3-piece, pemotongan haptik dan fiksasi sklera 

memakai lem. LIO BMD tidak direkomendasikan pada kasus BMD dangkal karena 

risiko kerusakan endotel. Material LIO akrilik memiliki biokompatibilitas baik, 

sedangkan material lensa polymethyl methacrylate (PMMA) memperpanjang 

respon inflamasi.14,20,21 Implantasi LIO pada kasus ini menggunakan foldable single 

piece berbahan akrilik dengan ukuran panjang total 11 mm. Visus setelah operasi 

belum ada perubahan, terkait kondisi kornea yang masih edema dan kerusakan 

nervus optik yang sudah berat. Pemeriksaan segmen anterior 1 minggu setelah 

operasi menunjukkan posisi LIO stabil. 

     Komplikasi dini dari tindakan trabekulektomi yang dapat terjadi diantaranya 

adalah kebocoran luka, BMD dangkal, hipotoni, dan efusi koroid. Hipotoni dini 

terjadi lebih sering setelah fakotrabekulektomi dibandingkan trabekulektomi. 

Hipotoni berisiko pada dinding bleb tipis, ukuran bleb besar dan difus, penggunaan 

antimetabolit, jahitan kurang kencang, suturelysis atau masase digital berlebihan. 

Mekanisme hipotoni dapat disebabkan overfiltrasi melalui flap sklera, kebocoran 

bleb, dan siklodialisis.  Overfiltrasi  ditandai oleh BMD yang dangkal, bleb 

terbentuk, TIO kurang dari 4 mmHg, dan adanya efusi suprasiliar yang dapat 

terlihat pada ultrasound biomicroscopy (UBM). Kebocoran bleb ditandai dengan 

adanya jarak pada insisi operasi dan uji Seidel positif. Siklodialisis dapat dilihat 

dari pemeriksaan gonioskopi berupa terpisahnya badan siliar dari scleral spur. 

Retinopati dekompresi yang ditandai dengan perdarahan intraretinal dapat terjadi 

jika TIO mendadak turun. Tatalaksana pada hipotoni diantaranya adalah obat 

sikloplegik untuk membantu rotasi prosesus siliaris ke posterior dan menjaga 

kedalaman BMD. Steroid diberikan untuk mengurangi inflamasi. Penekanan dapat 
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mengurangi aliran akuos melalui sklerostomi sehingga membantu pembentukan 

BMD. Indikasi operasi adalah ‘kissing choroidal’ persisten dimana permukaan 

retina kontak satu sama lain akibat choroidal detachment luas, BMD datar dengan 

risiko penurunan endotel kornea, atau risiko terjadinya glaukoma malignan.9,10,14,22 

Pada 1 minggu setelah operasi BMD dangkal, TIO rendah, dan bleb terbentuk 

sehingga sesuai dengan kondisi overfiltrasi. Tidak ditemukan adanya kebocoran 

luka dan pemeriksaan gonioskopi masih belum dapat dilakukan karena visualisasi 

buruk. Dari hasil USG B-Scan tidak ditemukan choroidal detachment maupun 

ablasio retina. 

     Kondisi BMD dangkal disertai peningkatan TIO setelah trabekulektomi dapat 

disebabkan oleh perdarahan suprakoroid, blok pupil atau glaukoma malignan. 

Perdarahan suprakoroid ditandai oleh adanya elevasi koroid dengan warna merah 

kecoklatan dari pemeriksaan funduskopi atau elevasi berbentuk kubah dari 

pemeriksaan USG. Blok pupil memiliki karakteristik berupa BMD perifer dangkal 

dan iridektomi tidak paten. Iridektomi perifer mencegah risiko oklusi iris pada 

sklerostomi terutama pada mata dengan sudut tertutup. Jika terjadi blok pupil, 

iridektomi perlu dibuat kembali untuk menurunkan TIO. Manifestasi glaukoma 

malignan adalah BMD dangkal baik di sentral maupun perifer, TIO meningkat 

secara progresif, iridektomi paten, tidak ada abnormalitas segmen posterior, dan 

tampak efusi suprasiliar dari pemeriksaan UBM.9,10,14 Setelah 2 minggu 

paskaoperasi, BMD perifer dangkal, iridektomi tidak ada, dan tidak ada 

abnormalitas pada segmen posterior. Kondisi tersebut sesuai dengan blok pupil.   

     Prognosis bergantung pada beberapa faktor seperti usia, derajat keparahan 

glaukoma, kondisi retina sebelumnya,  adanya ambliopia, nistagmus sebelumnya, 

koloboma koroid, dan opasitas kornea. Hipotoni dapat meningkatkan risiko 

kegagalan operasi.21,22 Pada pasien prognosis quo ad vitam ad bonam, karena tidak 

ditemukan adanya komorbiditas yang mengancam nyawa. Prognosis quo ad 

functionam dubia ad malam, karena kerusakan saraf optik sudah lanjut dan 

komplikasi hipotoni. Prognosis quo ad sanationam dubia ad malam, karena adanya 

riwayat anomali kongenital dan adhesi iris luas yang mungkin akan menyebabkan 

sudut bilik mata tertutup kembali. 
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     Keterbatasan pada laporan kasus ini adalah beberapa pemeriksaan tidak 

dilakukan, seperti pemeriksaan OCT papil, OCT makula, serta OCT segmen 

anterior sebelum operasi. Perbedaan kedalaman BMD sebelum dan setelah operasi 

tidak dapat dibandingkan. Morfologi endotel pasien sebelum dan setelah operasi 

juga tidak dapat terbaca oleh alat spekular karena kondisi edema kornea. 

Pemantauan dengan durasi yang lebih panjang perlu dilakukan untuk mengevaluasi 

TIO, tajam penglihatan, jumlah obat antiglaukoma dan komplikasi pada pasien. 

 

IV. Simpulan 

     Disgenesis segmen anterior, walaupun jarang terjadi, dapat menyebabkan 

glaukoma sudut tertutup. Tujuan terapi adalah untuk mengurangi TIO sehingga 

dapat mengurangi progresivitas penyakit. Tindakan kombinasi fakotrabekulektomi, 

implantasi IOL dan vitrektomi pars plana dapat dilakukan pada pasien glaukoma 

yang disebabkan disgenesis segmen anterior dan mikroftalmia anterior untuk 

menurunkan TIO dan menjernihkan aksis visual dengan prosedur yang relatif aman. 
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