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GLAUCOMA DRAINAGE DEVICE WITH SECONDARY INTRA 
OCULAR LENS IRIS CLAW RETRO PUPILLARY IN 

VITRECTOMIZED EYES 
 

ABSTRACT 
Introduction: Secondary glaucoma is a condition associated with an ocular or 
systemic disorder which causes decreased outflow of aqueous humor. Secondary 
glaucoma is not a rare complication following vitreoretinal surgery. Increased 
intraocular pressure (IOP) after pars plana vitrectomy (PPV) which cannot be 
reduced with medical treatment, may require surgery. Glaucoma drainage device 
(GDD) can be implanted to reduced intraocular pressure (IOP) in vitrectomized 
eyes associated with pseudophakia and aphakia. Surgical correction patients 
aphakia in vitrectomized eyes with iris claw implantation has a lesser rate of 
complications with good visual acuity, stable, and safe surgical procedure.  
Purpose: To report GDD implants in secondary glaucoma patients with intra 
ocular lens iris claw retro pupillary in vitrectomized eyes.  
Case Report: A 64 year old man come to Cicendo National Eye Hospital to 
Glaucoma unit with slight pain on his right eye. Patient had undergone cataract 
surgery and pars plana vitrectomy 3 months ago. Ophthalmology examination 
shows intra ocular pressure 31 mmHg measured by applanation tonometry and 
visual acuity 1/60. Patient was diagnosed with secondary glaucoma, aphakia, and 
vitrectomized eye on right eye and planned for GDD implants with secondary intra 
ocular lens iris claw retro pupillary in vitrectomized eyes. Follow up 1 week after 
surgery shows the IOP 10 mmHg and visual acuity 0.05, 1 months after surgery 
IOP 12 mmHg and visual acuity 0.08 pinhole 0.2.  
Conclusion: GDD was an effective surgical procedure to control the IOP and 
reduce the use of medication patients with secondary glaucoma in vitrectomized 
eyes. GDD with secondary intra ocular lens iris claw retro pupillary associated 
with good visual outcome with a low incidence of intraoperative and postoperative 
complication. 
Keywords : glaucoma drainage device, iris claw retro pupillary, secondary intra 
ocular lensa, vitrectomized eye 
 

I. PENDAHULUAN 

Glaukoma merupakan penyebab kebutaan kedua berdasarkan data WHO 2010, 

diperkirakan sebanyak 3.2 juta orang mengalami kebutaan akibat glaukoma dengan 

12.3% kasus terjadi diseluruh dunia dan penyebab 15% kebutaan pada negara 

berkembang. Sebanyak 21.84% dari pasien glaukoma adalah glaukoma sekunder 

dan 14% disebabkan pasca bedah vireoretina. Glaukoma sekunder adalah suatu 

kondisi yang berhubungan dengan gangguan okular atau sistemik yang 

menyebabkan penurunan aliran dari akuos.1-3 
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     Tatalaksana pasien glaukoma dapat berupa terapi medikamentosa, laser, dan 

tindakan pembedahan. Tindakan bedah filtrasi yang umum dilakukan adalah 

trabekulektomi dengan atau tanpa penggunaan antimetabolit dan tindakan 

implantasi glaucoma drainage device (GDD). Penelitian Jo dkk. menyebutkan 

bahwa pemasangan GDD menjadi pilihan pada pasien dengan glaukoma yang 

memiliki riwayat vitrektomi dan memberikan keuntungan ketika terjadi risiko 

kegagalan yang tinggi.4-6 

     Penelitain Ozgonul dkk. menyebutkan bahwa pemasangan GDD telah berhasil 

dalam mengontrol TIO pada pasien glaukoma pasca vitrektomi dengan pseudofakia 

dan afakia. Pasien afakia yang dilakukan tindakan pemasangan lensa intra okular 

(LIO) sekunder dengan iris claw retropupillary merupakan cara untuk 

meningkatkan visualisasi terbaik dengan insiden komplikasi intraoperatif dan  

pasca operasi yang rendah.7-9 Pada laporan kasus ini akan menjelaskan mengenai 

tatalaksana GDD implan dengan pemasangan LIO sekunder iris claw 

retropupillary pada pasien pasca operasi vitrektomi. 

 

II.  LAPORAN KASUS 

     Tn. N, usia 64 tahun datang kontrol ke Poli Glaukoma PMN RS Mata Cicendo 

pada  9 Agustus 2021 dengan keluhan mata kanan  terasa nyeri dan pegal. Riwayat 

mata merah, buram, dan berair dirasakan sejak +- 4 bulan SMRS. Riwayat mual, 

muntah, mata merah berulang, dan keluarga dengan riwayat glaukoma disangkal. 

Pasien memiliki riwayat operasi katarak pada bulan Mei 2021 di kuningan, namun 

dikatakan terjadi komplikasi saat intra operasi sehingga pasien dirujuk ke Cicendo.  

     Pasien pertama kali datang ke poli Glaukoma dikonsulkan dari poli retina pada 

18 Juni 2021 dengan keluhan mata buram dan pegal. Pemeriksaan tanda vital dalam 

batas normal, visus mata kanan 1/60 dan mata kiri 0.8 dengan tekanan intraokular 

menggunakan tonometri aplanasi (ATN) 31 mmHg dan 12 mmHg. Kedudukan bola 

mata ortotropia, dengan pemeriksaan anterior mata kanan pelpebra tenang, 

konjungtiva injeksi siliar, kornea terdapat jahitan 3 buah intak, bilik mata depan 

Van Herrick grade III, f/s +1/+1, pupil bulat dengan dilatasi farmakologis, iris 

terdapat sinekia anterior dan atrofi, lensa afakia, pemeriksaan anterior mata kiri 
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dalam batas normal dengan lensa agak keruh. Pemeriksaan funduskopi pada mata 

kanan didapatkan media keruh di inferior, dengan suspek drop fragmen nukleus dan 

mata kiri didapatkan papil bulat, batas tegas, retina flat dengan cd rasio 0.4. 

Pemeriksaan gonioskopi mata kanan didapatkan sudut tertutup di 4 kuadran. Pasien 

didiagnosis Glaukoma sekunder OD + Afakia et causa. drop fragmen lensa OD + 

katarak senilis imatur (KSI) OS. Pasien diberikan terapi timolol maleat 0.5% 2 x 

tetes mata kanan, asetazolamid 3 x 250mg, tablet kalium 1 x 600mg, dan disarankan 

kontrol 2 minggu selanjutnya.  

     Pasien datang kontrol ke poli retina dan dilakukan USG dengan hasil 

pemeriksaan kesan vitreous opacity et causa suspek sel-sel radang dengan 

kemungkinan endoftalmitis tidak dapat disingkirkan, tidak ditemukan T-Sign dan 

double layer, dengan drop LIO dan fragmen lensa. Pasien di diagnosis Afakia et 

causa. drop fragmen lensa OD + Glaukoma Sekunder OD + Suspek Endoftalmitis 

OD + KSI OS, direncanakan tindakan operasi vitrektomi pars plana (VPP) + 

eksplantasi lensa + vitreous tap + aquous tap + intra vitreal antibiotik (IVAB) OD 

dalam monitored anesthesia care (MAC). Hasil pemeriksaan apus di dapatkan hasil 

pewarnaan gram ditemukan bakteri gram positif kokus 1-3/LPB dan bakteri gram 

negatif basil 0-1/LPB dengan jumlah leukosit < 5/LPB dan hasil kultur tidak 

ditemukan pertumbuhan bakteri. 

 

   
Gambar 2.1 (A) Hasil pemeriksaan USG mata kanan pasien 7 Juni 2021 

                        (B) Hasil pemeriksaan USG mata kanan pasien 21 Juni 2021 
       Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 

 

A B 
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     Pasien kontrol ke poli Glaukoma pada 28 Juli 2021 dengan keluhan mata buram 

dan pegal pada mata kanan. Pemeriksaan tanda vital dalam batas normal, visus mata 

kanan 1/60 dan mata kiri 0.8 dengan ATN 28 mmHg (dalam terapi) dan 16 mmHg. 

Pemeriksaan segmen anterior mata kanan pelpebra tenang, konjungtiva injeksi 

siliar, kornea terdapat jahitan 3 buah intak, bilik mata depan Van Herrick grade III, 

f/s +1/+1, pupil bulat dengan dilatasi farmakologis, iris sinekia anterior dan atrofi, 

lensa afakia, pemeriksaan anterior mata kiri dalam batas normal dengan lensa agak 

keruh. Pasien didiagnosis Glaukoma sekunder OD + Afakia OD + Vitrectomized 

eye OD + KSI OS, direncanakan untuk dilakukan tindakan Glaucoma Drainage 

Device (GDD) atau Trabekulektomi + 5FU + pemasangan lensa intra okular (LIO) 

sekunder iris claw retropupillary OD (MAC) dan diberikan obat timolol maleat 

0.5% 2 x tetes mata kanan, asetazolamid 3 x 250mg, dan tablet kalium 1 x 600mg. 

     Pasien dilakukan operasi pada tanggal 10 Agustus 2021 dengan pemeriksaan 

preoperasi visus mata kanan 1/60 dengan koreksi menggunakan spheris +10.00 

menjadi 0.5 dan visus mata kiri 0.8, tekanan intraokular ATN mata kanan 22 mmHg 

dan kiri 13 mmHg. Pemeriksaan segmen anterior kedua mata sama seperti 

sebelumnya. Pasien dilakukan tindakan GDD + LIO sekunder iris claw 

retropupillary OD (MAC). 

 

    
Gambar  2.2 (A) Gambaran klinis mata kanan pasien pre operasi 
                       (B) Gambaran klinis mata kiri pasien pre oprasi 

           Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 
 

     Pemeriksaan 1 hari pasca operasi pasien mengeluhkan mata kanan buram dan 

sedikit mengganjal. Pemeriksaan visus mata kanan 0.05 dengan tekanan intraokular 

ATN 10 mmHg. Pemeriksaan segmen anterior terdapat perdarahan konjungtiva 

A B 
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dengan jahitan dan implan intak, kornea terdapat edema dan jahitan 9 buah, bilik 

mata depan Van Herrick grade III, f/s +1/+1, pupil lonjong, lensa LIO (+) dengan 

enklavasi pada jam 2 dan 7. Pasien didiagnosis Glaukoma Sekunder OD + 

Pseudofakia OD + Vitrectomized eye OD + KSI OS lalu disarankan rawat jalan dan 

kontrol 1 minggu selanjutnya dengan terapi prednisolon asetat 6 x 1 tetes mata 

kanan, levofloksasin 6 x 1 tetes mata kanan, salep kloramfenikol dan hidrokortison 

asetat  3 x mata kanan, siprofloksasin 2 x 500mg tablet, parasetamol 3 x 500 mg 

tablet. 

 
Gambar 2.3 Foto klinis mata kanan pasien 1 hari pasca operasi 

               Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 
 

     Pasien kontrol 1 minggu pasca operasi dengan keluhan mata kanan merah dan 

berair, dengan visus mata kanan 0.05 pinhole 0.1f dan mata kiri 0.5 pinhole 0.7. 

Tekanan intraokular ATN mata kanan 12 mmHg mata kiri dan 16 mmHg. 

Pemeriksaan segmen anterior terdapat perdarahan konjungtiva dengan jahitan dan 

implant intak, pada kornea jahitan intak dan edema, bilik mata depan Van Herrick 

grade III, f/s +1/+1, pupil lonjong, iris terdapat atrofi, lensa IOL (+) iris claw retro 

pupillary. Pemeriksaan segmen anterior mata kiri sama seperti sebelumnya. Pasien 

didiagnosis Glaukoma Sekunder OD + Pseudofakia OD + Vitrectomized eye OD + 

KSI OS disarankan untuk kontrol 1 bulan selanjutnya dengan diberikan terapi 

prednisolon asetat 5 x 1 tetes mata kanan dilakukan tapering off. Pasien diminta 

kontrol ke poli 1 bulan selanjutnya, 

     Pasien kontrol 1 bulan pasca operasi pada 9 September 2021 dengan keluhan 

mata kanan berair. Pemeriksaan visus mata kanan 0.08 pinhole 0.2 dan mata kiri 

0.63 pinhole 0.8. Tekanan intraokular ATN mata kanan 12 mmHg dan mata kiri 18 
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mmHg. Pemeriksaan segmen anterior terdapat injeksi siliar dan implant intak pada 

konjungtiva, kornea terdapat jahitan intak, bilik mata depan Van Herrick grade III, 

f/s -/-, pupil lonjong, iris atrofi, lensa IOL (+) iris claw retro pupillary dan iris 

pigmen. Pasien didiagnosis Glaukoma Sekunder OD + Pseudofakia OD + 

Vitrectomized eye OD + KSI OS, diberikan obat prednisolon asetat 2 x 1 tetes mata 

kanan tapering off dan artificial tears 6 x 1 tetes pada kedua mata lalu disarankan 

kontrol 1 bulan selanjutnya. Prognosis pasien ini quo ad vitam adalah ad bonam, 

quo ad functionam adalah dubia ad bonam, dan quo ad sanationam adalah dubia 

ad bonam. 

  
Gambar 2.4 Foto klinis mata kanan pasien 1 bulan pasca operasi 

              Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 
 

III. DISKUSI 

     Glaukoma sekunder adalah salah satu komplikasi yang sering disebabkan pasca 

operasi vitreoretina. Pasien pasca operasi vitrektomi akan mengalami peningkatan 

TIO sebanyak 35% dengan angka lebih dari 30 mmHg. Prinsip tatalaksana 

glaukoma diawali dengan pemberian medikamentosa, jika TIO tetap tinggi maka 

dilakukan tindakan bedah filtrasi dengan trabekulektomi atau pemasangan implan 

GDD. Penelitian Jo dkk, menyebutkan bahwa pemasangan GDD menjadi pilihan 

pada pasien dengan glaukoma yang memiliki riwayat vitrektomi, dengan tingkat 

keberhasilan yang lebih tinggi.2,6-8 Pada pasien ini glaukoma sekunder terjadi pasca 

tindakan vitrektomi dengan riwayat drop lensa saat operasi katarak 3 bulan 

sebelumnya. Pasien sudah diberikan terapi medikamentosa kombinasi namun 

tekanan intra okular belum mencapai target, sehingga dipertimbangkan untuk 

dilakukan tindakan pembedahan. 

A B 
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     Prinsip dari tindakan GDD adalah mengalirkan cairan akuous dari bilik mata 

depan masuk ke dalam bleb kemudian berdifusi melalui kapsul implan dan diserap 

melalui pembuluh darah di sekitar kapsul. Tindakan GDD terbagi menjadi tipe 

dengan katup seperti Ahmed dan Kurpin atau tanpa katup seperti Moltero dan  

Baerveldt. Tipe katup ini berperan sebagai “flow restrictor”, dimana katup 

membuat aliran satu arah dengan pembuka tekanan minimal sementara tipe tanpa 

katup merupakan aliran pasif.5-7,11 Pada pasien ini dilakukan GDD dengan tipe 

Baerveldt tanpa katup yang berbentuk lempeng fleksibel berbahan silikon dengan 

tepi yang tipis dan luas berukuran 350 mm2. Teknik operasi dilakukan dengan cara 

peritomi basis limbal kemudian dilakukan undermining konjungtiva dengan diseksi 

10 - 12mm ke arah posterior. Katup Baerveldt pada bagian tepi implan diletakan 

dibawah kedua otot rektus kemudian difiksasi pada sklera menggunakan benang 

silk 8.0. Graft sklera dibuat untuk menutup tube yang akan menembus bilik mata 

depan. Tube difiksasikan pada sklera menggunakan nylon 10.0.  
 

 

 
Gambar 3.1 Pemasangan GDD implan 

                                      Dikutip dari : Caretti dkk. 
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     Standar pemasangan tube pada GDD ditempatkan pada bilik mata depan untuk 

mengalirkan akuos humor ke plat ujung konjungtiva, namun dapat menyebabkan 

komplikasi seperti adanya tube yang mengenai endotel kornea, blok tube dengan 

iris, vitreus, dan erosi. Alternatif lain yang dapat dilakukan adalah menempatkan 

tube pada pars plana di rongga vitreus. Prosedur insersi Baerveldt pars plana relatif 

aman dan efektif dalam menurunkan TIO pada mata dengan pseudofakia dan 

afakia. Fiksasi LIO iris claw retro pupillary diklaim merupakan prosedur yang 

aman dan efektif serta dapat memberikan tajam penglihatan yang lebih cepat.4,5,7 

Pada pasien ini dilakukan insersi tube pada bagian posterior. Setelah dilakukan 

pemasangan tube dilakukan pembuatan tunnel pada sisi superotemporal untuk 

insersi dari LIO sekunder iris claw retro pupillary dan dimasukan melalui scleral 

tunnel, kemudian ditempatkan pada bilik mata belakang dan dilakukan penjepitan 

permukaan iris bagian belakang dengan enklavasi. Pada pasien dilakukan 

pemasangan LIO berukuran +19.50. 

     Obat-obatan glaukoma pasca operasi GDD perlu dihentikan dan pasien 

diberikan steroid topikal dan antibiotik segera pasca operasi. Steroid digunakan 

setiap 2 jam dalam minggu pertama dan dikurangi sampai inflamasi intraokular 

mereda, sedangkan penghentian antibiotik topikal dilakukan setelah 1 minggu.4-7,10 

Pada pasien tekanan intraokular yang didapat 1 hari pasca operasi dengan ATN 10 

mmHg sehingga obat glaukoma dihentikan dan diberikan prednisolon asetat yang 

di tapering off setiap minggunya dan antibiotik levofloksasin selama 1 minggu.  

     Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kontrol pasca operasi diantaranya 

tekanan intraokular, implan pada konjungtiva, kedalaman bilik mata depan dengan 

reaksi inflamasi, dan posisi tube. Pasca tindakan GDD fase hipotensi dapat terjadi 

dalam 7-10 hari pertama. Implan dengan menggunakan Baerveldt dapat terjadi fase 

hipertensif dimana terdapat penurunan TIO yang menurun dalam 2 minggu pasca 

operasi kemudian dapat terjadi peningkatan hingga > 21 mmHg dengan puncak 

terjadi hingga 2 bulan pasca operasi yang dikarenakan pada implan tanpa katup, 

pengikatan dilakukan untuk mencegah overfiltrasi serta terjadinya impermeabilitas 

terhadap akuos akibat proses inflamasi dan fibrosis pada sekitar kapsul.4,5,7,10,11 

Pada pasien ini didapatkan tekanan intraokular yang relatif stabil pada saat kontrol 
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1 minggu dan 1 bulan pasca operasi, namun pemantauan dan kontrol rutin tetap 

diperlukan. Prognosis pasien ini quo ad vitam adalah ad bonam dikarenakan pasien 

tidak memiliki riwayat sistemik sebelumnya,  quo ad functionam adalah dubia ad 

bonam dikarenakan dari pemeriksaan visus sebelumnya 1/60 setelah dilakukan 

tindakan pemasangan LIO sekunder menjadi 0.08 dengan pinhole 0.2, pasien dapat 

dilakukan koreksi tajam penglihatan saat kontrol berikutnya dan quo ad sanationam 

adalah dubia ad bonam karena tingkat keberhasilan dari pemasangan GDD pada 

pasien ini baik dengan hasil ATN pasca operasi 12mmHg. 

 

IV. SIMPULAN 

     Tindakan bedah filtrasi dengan GDD adalah prosedur yang efektif untuk 

mengontrol TIO dan mengurangi penggunaan obat medikamentosa pada pasien 

dengan glaukoma sekunder pasca vitrektomi. Tindakan GDD yang dilakukan 

dengan pemasangan lensa intra okular sekunder iris claw retropupillary akan 

memberikan hasil visual yang baik dengan insidensi komplikasi intra operasi dan 

pasca operasi yang rendah. 
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