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ACETAZOLAMIDE INDUCED SECONDARY GLAUCOMA 

 
 

Abstract 

Introduction: Several classes of drugs potentially cause an elevation of IOP. 

Drug-induced glaucoma may be an ophthalmic emergency if not treated promptly and results 

in permanent visual loss. Presenting symptoms include conjunctival hyperemia, acute onset of 

impaired vision, ocular, periocular pain, colored halos, and headache. 

Purpose: To report secondary glaucoma case caused by Acetazolamide. 

Case Report: A 36-years-old female came to Glaucoma Unit Cicendo National 

Eye Hospital with progressive blurred vision since 1 year ago worsening in the 

past six months. Accompanying symptoms include pain, headache, and halo. She 

denied nausea, vomiting, red eyes, previous trauma, surgery, and long term drug 

use. She had been diagnosed with glaucoma and received timolol maleat, 

acetazolamide, and gliserin. Presenting visual acuity was 0,8 for the right eye and 

0,16 ph 0,32 for the left eye. The IOP of both eyes were 10 mmHg and 24 mmHg. 

Posterior segment examination showed cup to disc ratio (cdr) 0,3 for the right 

eye and 0,8 for the left eye. 

Conclusion: Secondary angle closure glaucoma cause by acetazolamide induce is 

an important to be considered because most people tolerate acetazolamide well. 

Few cases were reported about secondary bilateral angle closure glaucoma due 

to acetazolamide. Treatment of secondary glaucoma aim to lower IOP and 

prevent its progression. Trabeculectomy + 5FU was a safe procedure in this case. 

 

Keyword: drug induce, acetazolamide, secondary glaucoma 

 

 
I. Pendahuluan 

Glaukoma adalah bentuk neuropati optik dengan karakteristik hilangnya 

lapang pandang visual. Hal ini biasanya berhubungan dengan peningkatan 

tekanan intraokular (TIO) dan dapat dikategorikan sebagai sudut terbuka atau 

tertutup berdasarkan status sudut iridokorneal. Beberapa obat topikal dan 

sistemik dapat menginduksi kejadian glaukoma sudut tertutup akut. Pasien 

dengan predisposisi glaukoma sudut tertutup akut biasanya hipermetropik, 

memiliki sudut sempit dengan prevalensi 3,8% pada kulit putih dan 8,5% pada 

Asia, panjang aksial pendek dan bilik mata depan dangkal. Glaukoma sudut 

tertutup akut yang diinduksi obat adalah keadaan darurat oftalmik yang dapat 

menyebabkan kehilangan penglihatan yang persisten jika tidak ditangani secara 

tepat. Gejala yang muncul meliputi hiperemia konjungtiva, onset akut gangguan 

penglihatan, okular, nyeri periokular, halo, dan sakit kepala.1,2,3 
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Peningkatan TIO yang diinduksi obat umumnya memiliki mekanisme sudut 

terbuka, namun dapat terjadi pada glaukoma sudut tertutup dengan predisposisi 

sudut bilik mata depan yang sempit. Beberapa golongan obat berpotensi 

menyebabkan peningkatan TIO sesuai mekanismenya. Obat yang terkait dengan 

efusi uveal dan penutupan sudut sekunder diantaranya topiramat, asetazolamid, 

methazolamid, buproprion, dan trimethoprim-sulfamethoxazole..1,2 

Asetazolamid merupakan obat golongan penghambat anhidrase karbonat per 

oral yang digunakan untuk menurunkan tekanan intraokular yang tidak dapat 

dikendalikan.2,3 Sebagian pasien dapat mentoleransi asetazolamid dengan baik 

dan sedikit efek samping, namun ada efek samping yang ditimbulkan oleh obat 

ini diantaranya deplesi kalium, kesemutan, gangguan lambung dan dapat terjadi 

asidosis serta beberapa kasus dilaporkan obat ini dapat menyebabkan glaukoma 

sekunder bilateral akut sudut tertutup.1,3 Tujuan laporan kasus ini adalah untuk 

memaparkan manifestasi klinis dan tatalaksana pada pasien glaukoma sekunder 

sudut tertutup pada kasus acetazolamide induced glaukoma. 

 
II. Laporan Kasus 

Pasien Ny. W usia 36 tahun datang ke poli Glaukoma Pusat mata Nasional Rumah 

Sakit Mata Cicendo pada tanggal 15 Oktober 2021. Pasien datang dengan keluhan 

pandangan mata kiri terasa buram perlahan sejak 1 tahun yang lalu dan dirasakan 

semakin buram sejak 6 bulan terakhir ini. Keluhan mata kiri buram disertai rasa 

nyeri hilang timbul yang menjalar terasa sampai sakit kepala, mata merah hilang 

timbul, berair dan melihat pelangi disekitar cahaya. Keluhan lain seperti keluar 

kotoran, mual, dan muntah disangkal oleh pasien. Pasien mengaku sebelumnya 

belum pernah merasakan hal yag serupa. Penglihatan mata kanan dikatakan tidak 

ada keluhan. Pasien sempat memeriksakan diri ke. klinik mata swasta setempat 2 

minggu yang lalu dan didiagnosis sebagai glaukoma, mendapat terapi tetes mata 

timolol maleat, asetazolamid dan gliserin. Riwayat trauma, Riwayat penggunaan 

jamu atau obat dalam jangka panjang, riwayat kacamata disangkal. Riwayat 

alergi, asma, darah tinggi, kencing manis, dan alergi disangkal oleh pasien. 
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Hasil pemeriksaan visus mata kanan adalah 1.0 dan mata kiri 0,8 f2. Pada 

segmen anterior mata kanan didapatkan dalam batas normal. Pada pemeriksaan 

gonioskopi didapatkan ciliary body band diseluruh kuadran. Pemeriksaan 

segmen posterior mata kanan menunjukkan papil bulat, batas tegas dan cup and disc 

ratio (cdr) 0,3. Pada segmen anterior mata kiri didapatkan blefarospasme,  

injeksi silier pada konjungtiva, pigmen iris di endotel perifer kornea, sudut bilik 

mata depan van Herrick grade III – IV dengan flare/sel -/-, pupil bulat dengan 

reflek cahaya menurun, tidak terdapat sinekia, dan lensa kesan jernih. Pada 

pemeriksaan gonioskopi didapatkan badan siliaris pada kuadaran atas, kanan dan 

kiri, pada kuadran bawah anyaman trabekular dengan pigmentasi. Hasil 

pemeriksaan segmen posterior mata kiri menunjukkan gambaran papil pucat, 

dengan cdr 0,8. 

Hasil pemeriksaan TIO dengan tonometer aplanasi Goldmann adalah 18 

mmHg untuk mata kanan dan 30 mmHg untuk mata kiri. Pasien didiagnosis 

sebagai glaukoma sekunder suspek pigmentary glaucoma. Diberikan terapi 

timolol maleat 0,5% 2x/hari unutk mata kiri, asetazolamid 3x250mg dan KSR 

1x600mg dan disarankan untuk dilakukan trabekulektomi namun pasien belum 

siap. 

Pasien datang kontrol ke IGD 5 hari kemudian, datang dengan keluhan mata 

kiri nyeri sejak 6 jam sebelum masuk rumah sakit, disertai nyeri pada mata  

kanan yang hilang timbul, mual dan muntah 1x. Hasil pemeriksaan visus mata 

kanan pasien didapatkan 2/60 dan visus mata kiri 2/60. Pada hasil pemeriksaan 

segmen anterior mata kanan didapatkan konjungtiva tenang, kesan edema 

kornea, sudut bilik mata depan Van Herrick grade II dengan flare/sel -/-, pupil 

bulat, reflek cahaya menurun dengan relative afferent pupillary defect (RAPD) 

sulit dinilai dan lensa jernih. Hasil pemeriksaan segmen posterior mata kanan 

papil bulat, batas tegas, cup and disc ratio 0,3. Pada hasil pemeriksaan segmen 

anterior mata kiri didapatkan injeksi silier pada bagian konjungtiva, edema 

kornea, sudut bilik mata depan Van Herrick grade I-II dengan flare/sel -/-, pupil 

bulat, reflek cahaya menurun dengan RAPD sulit dinilai, tidak terdapat sinekia 
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pada iris, dan lensa jernih. Pemeriksaan segmen posteriormata kiri menunjukkan 

gambaran papil bulat batas tegas, cdr 0,8. 

Hasil pemeriksaan TIO dengan menggunakan tonometer aplanasi Goldmann 

adalah 46 mmHg pada mata kanan dan 48 mmHg pada mata kiri. Pasien didiagnosis 

dengan glaukoma akut sudut tertutup ODS, pasien diberikan pengobatan anti glaukoma 

berupa timolol maleat tetes mata 0.5% 2x/hari untuk mata kanan dan kiri, 

asetazolamid 3x250 mg per oral, dan kalium 1x1 tablet, gliserol 50% 2x50ml, 

dan disarankan kontrol ke poli glaukoma 3 hari kemudian. 

Pasien datang kontrol ke poli glaukoma tanggal 22 Oktober 2021, dengan 

keluhan kedua mata buram, nyeri dirasakan berkurang, mata merah, bengkak. 

Hasil pemeriksaan visus mata kanan pasien didapatkan 3/60 ph 0.15 dan visus 

mata kiri 2/60 ph 0.15. Pada hasil pemeriksaan segmen anterior mata kanan 

didapatkan hiperemis dan kemosis pada konjungtiva, kornea jernih, sudut bilik 

mata depan Van Herrick grade II dengan flare/sel +2/+2, pupil dan lensa dalam 

batas normal. Hasil pemeriksaan segmen posterior mata kanan papil bulat, batas 

tegas, cdr 0,3. 

Pada hasil pemeriksaan segmen anterior mata kiri didapatkan palpebra 

blefarospasme, hiperemis dan kemosis pada bagian konjungtiva, edema kornea, 

sudut bilik mata depan Van Herrick grade II dengan flare/sel +2/+2, pupil bulat 

mid dilatasi, dan lensa agak keruh, glaukomfleken +. Pemeriksaan segmen 

posterior mata kiri menunjukkan gambaran papil 

bulat batas tegas, cdr 0,8. Pemeriksaan gonioskopi mata kanan schwalbe line pada 

seluruh kuadaran dengan diindentasi menjadi scleral spur pada seluruh kuadran. 

Pemeriksaan gonioskopi mata kiri schwalbe line pada seluruh kuadran dengan 

diindentasi menjadi anyaman trabekular. 

Hasil pemeriksaan TIO dengan menggunakan tonometer aplanasi Goldmann 

adalah 20 mmHg pada mata kanan dan 24 mmHg pada mata kiri. Pasien 

didiagnosis dengan Glaukoma sekunder sudut tertutup et causa suspect 

acetazolamide induce ODS. Pasien diberikan pengobatan anti glaukoma berupa 

timolol maleat tetes mata 0.5% 2x/hari untuk mata kanan dan kiri, asetazolamid 

dihentikan diganti oleh brinzolamid tetes mata 3x/hari untuk mata kanan dan kiri 
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dan disarankan untuk dilakukan tindakan operasi trabekulektomi + ekstraksi 

lensa mata kiri namun pasien belum bersedia. 

Pasien kontrol kembali tanggal 2 November 2021 dengan keluhan mata kiri 

terasa pegal dan gatal, nyeri sudah tidak dirasakan. Hasil pemeriksaan visus mata 

kanan pasien didapatkan 0,8 ph tetap dan visus mata kiri 0,16 ph 0,32. Pada hasil 

pemeriksaan segmen anterior mata kanan didapatkan konjungtiva tenang, kornea 

jernih, sudut bilik mata depan Van Herrick grade IV dengan flare/sel -/-, pupil 

bulat dan lensa jernih. 

Gambar 2.1 Segmen Anterior Mata Kanan dan Kiri tanggal 2 Nov 2021 
                                              Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 

 
 

Pada hasil pemeriksaan segmen anterior mata kiri didapatkan  palpebra 

tenang, konjungtiva tenang, kornea jernih, sudut bilik mata depan Van Herrick 

grade IV dengan flare/sel -/-, pupil bulat, tidak terdapat sinekia pada iris, dan 

lensa agak keruh. Pemeriksaan segmen posterior kedua mata masih sama seperti 

sebelumnya. Pemeriksaan gonioskopi mata kanan dan kiri badan siliaris disertai 

dengan peningkatan pigmen. 

Hasil pemeriksaan TIO dengan menggunakan tonometer aplanasi Goldmann 

adalah 10 mmHg pada mata kanan dan 24 mmHg pada mata kiri. Diagnosis dan 

tatalaksana pasien tetap sama seperti kontrol sebelumnya, pasien belum bersedia 

untuk dilakukan tindakan operasi. 

Pasien kontrol kembali tanggal 19 November 2021 dengan keluhan mata kiri 

terasa pegal, mata nyeri, nyeri kepala, mual dan muntah disangkal. Hasil 

pemeriksaan visus mata kanan pasien didapatkan 1,0 dan visus mata kiri 0,16. 
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Pada hasil pemeriksaan segmen anterior dan posterior mata kanan dan kiri masih 

sama seperti pemeriksaan sebelumnya. 

 

 

Gambar 2.2 Pemeriksaan gonioskopi mata kanan dan kiri 2 Nov 2021 
  Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 

 

 
Hasil pemeriksaan TIO dengan menggunakan tonometer aplanasi Goldmann 

adalah 11 mmHg pada mata kanan dan 32 mmHg pada mata kiri. Diagnosis dan 

tatalaksana pasien tetap sama seperti kontrol sebelumnya, saat ini pasien 

disarankan untuk dilakukan tindakan trabekulektomi + 5FU pada mata kiri. 

Pasien setuju dilakukan tindakan. 

Saat kontrol 1 hari sebelum dilakukan tindakan operasi, pasien tidak ada 

keluhan. Hasil pemeriksaan visus mata kanan 1.0f dan visus mata kiri 0,16. Pada 

hasil pemeriksaan segmen anterior dan posterior masih sama seperti sebelumnya. 

Hasil pemeriksaan TIO dengan menggunakan tonometer aplanasi Goldmann 

adalah 12 mmHg pada mata kanan dan 32 mmHg pada mata kiri. 
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Gambar 2.3 Pemeriksaan Foto Fundus mata kanan dan kiri 

Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 

 

 

Gambar 2.4 Pemeriksaan OCT dan HVF mata kanan dan kiri 
Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 

 

 
Pada pemeriksaan hari pertama pascaoperasi didapatkan visus mata kanan 

1,0 dan 0,25 pada mata kiri. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan masih 

sama seperti sebelumnya. Pemeriksaan segmen anterior pada mata kiri 

menunjukkan adanya jahitan utuh, bleb +, injeksi silier, perdarahan subkonjungtiva 

pada konjungtiva, kornea kesan edema, bilik  mata  depan  van  herrick  grade  

III flare/sel +0,5/+0,5, iris terdapat peripheral iridectomy +. 

Pengukuran TIO dengan menggunakan tonometer aplanasi Goldmann mata 

kanan adalah 20 mmHg dan 14 mmHg pada mata kiri. Pasien diberikan terapi 

levofloksasin tetes mata 6x/hari untuk mata kiri, prednisolone asetat 6x/hari 

RE LE 
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untuk mata kiri, hidrokortison asetat dan kloramfenikol salep mata 3x/hari untuk 

mata kiri, ciprofloksasin 2x500mg per oral, paracetamol 3x500mg per oral, 

obat glaukoma dilanjutkan. 

 

Gambar 2.5 Segmen Anterior Mata Kiri 1 hari pasca operasi 
    Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 

 

 
Pasien kembali datang ke poli glaukoma 1 minggu pascaoperasi pada tanggal 

17 Desember 2021. Visus mata kanan dan kiri pasien tetap sama yaitu 1,0 pada 

mata kanan dan 0,25 pada mata kiri. Segmen anterior mata kanan dan kiri masih 

sama dengan pemeriksaan sebelumnya, kecuali pada pemeriksaan konjungtiva 

perdarahan subkonjungtiva sudah tidak ditemukan, pada bilik mata depan, dimana 

didapatkan Van Herrick grade III, flare and sel -/- pada mata kanan dan kiri. Hasil 

pemeriksaan TIO dengan tonometer aplanasi Goldmann menunjukan 12 mmHg 

pada mata kanan dan 11 mmHg pada mata kiri 

 

Gambar 2.6 Segmen Anterior Mata Kiri 7 hari pasca operasi 
   Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 
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Diberikan resep timolol maleat tetes mata 0.5% 2x/hari untuk mata kiri, 

prednisolone asetat dosis diturunkan menjadi 5x/4x/3x/ hari untuk mata kiri, 

terapi lain dilanjutkan dan dihabiskan. Kontrol kembali 3 minggu kemudian. 

 
III. Diskusi 

Glaukoma sudut tertutup akut yang diinduksi obat adalah keadaan darurat 

oftalmik yang dapat menyebabkan kehilangan penglihatan yang persisten. 

Karakteristik pada pasien dengan glaukoma sudut tertutup sekunder yang 

diinduksi obat dapat menyebabkan gejala yang ditandai dengan myopic shift dan 

asetazolamid diketahui dapat menginduksi penutupan sudut secara bilateral.3,4 

Sesuai pada pasien ini didapatkan gejala akut glaukoma sekunder bilateral dan 

yang didapatkan peningkatan TIO pada kedua mata saat sedangan serangan akut. 

Gejala yang dialami penurunan penglihatan bilateral mendadak dengan nyeri 

okular bilateral, sakit kepala, mata merah. Keluhan lain seperti melihat halo 

biasanya dalam 1 bulan setelah memulai terapi.3,5 Pada kasus akut nyeri kepala 

bisa ipsilateral atau bilateral dapat disertai mual dan muntah.1,3,6 Anamnesis yang 

didapatkan pada pasien ini datang dengan keluhan mata nyeri sejak 6 jam  

sebelum masuk rumah sakit, nyeri pada mata kiri yang dirasakan sampai sakit 

kepala, mual dan muntah. 

Manifestasi klinis pada kasus glaukoma akibat asetazolamid diantaranya ada 3 

tanda berikut edema epitel kornea, peningkatan TIO (40-70 mm Hg), injeksi 

konjungtiva, pupil nonreaktif dan middilatasi, bilik mata depan yang dangkal, 

sudut ruang anterior tertutup, dan efusi siliokoroidal.5,7,8 Pada pasien ini dalam 

keadaan sudut tertutup akut TIO mencapai >40 mmHg, dengan bilik mata depan 

yang dangkal, pupil middilatasi dan juga terdapat injeksi konjungtiva. 

Mekanisme dari glaukoma sudut tertutup yaitu blokade pupil dan non blokade 

pupil. Pada kasus ini patomekanisme yang terjadi adalah non blokade pupil 

dimana terjadi penebalan dan pergerakan ke depan dari diafragma iris-lensa, rotasi 

badan siliaris, dan efusi koroidal, dapat terjadi pada pasien dengan sudut terbuka 

atau sempit dan menyebabkan kejadian sudut tertutup akut. Proses ini merupakan 

reaksi idiosinkratik terhadap obat sistemik tertentu.6,8 
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Pemeriksaan penunjang yang mendukung untuk menegakan diagnosis pada 

kasus ini yaitu dengan pemeriksaan anterior segmen ultrasound biomicroscopy 

(UBM). UBM dapat membantu dalam mengevaluasi berbagaia struktur segmen 

anterior, sudut bilik mata depan dengan kekeruhan kornea yang tidak dapat 

dilakukan pemeriksaan gonioskopi. Struktur dan kondisi yang dapat dievaluasi 

oleh UBM antara lain iris dan badan siliaris (plateau iris, choroidal effusion, 

tumor, kista, drainase tube dan stens, serta benda asing.1,10 Pada kasus glaukoma 

sekunder akibat asetazolamid menyebabkan efusi siliaris bilateral diserai adanya 

penebalan lensa dan perubahan diafragma lensa-iris ke depan sehingga 

mengakibatkan pendangkalan bilik mata depan. 

Gambar 3.1 (A) Efusi ciliochoroidal dengan rotasi anterior korpus siliaris  dan 

sudut tertutup; (B) perubahan efusi ciliochoroidal dengan korpus 

siliaris pada posisi normal sudut terbuka 
Dikutip dari: Bayer A., dkk.13 

 
Pada gambaran biomikroskopik ultrasonografi menunjukkan efusi 

ciliochoroidal dengan rotasi anterior korpus siliaris dan sudut tertutup. Setelah 

dilakukan penghentian obat pemicu dan terapi medikamentosa, biomikroskopi 

ultrasound menunjukkan perubahan efusi ciliochoroidal dan korpus siliaris (efusi 

suprasiliaris) dapat terlihat pada posisi normal menjadi sudut terbuka.11-13 Pada 

kasus ini pasien belum sempat dilakukan pemeriksaan UBM dikarenaan 

keterbatasan alat. 
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Penanganan gejala ini dengan cara penghentian segera obat pemicu dan inisiasi 

terapi medis, terjadi penekan humos akuos, untuk menurunkan TIO. Selain itu, 

kortikosteroid sistemik dapat mempercepat pemulihan. Sikloplegia agresif dapat 

membantu memperdalam bilik mata depan dan meredakan serangan. Penutupan 

sudut sekunder biasanya sembuh dalam 24-48 jam, Blok pupil bukan merupakan 

mekanisme yang mendasari dari gejala ini sehingga tindakan laser iridotomi 

perifer tidak diindikasikan.7,8,9 Pada pasien ini dilakukan penghentian terapi 

asetazolamid segera yang diduga sebagai obat pemicu, didapatkan bahwa bilik 

mata depan pasien sebelumnya dalam, kemudian saat fase akut terlihat dangkal 

dan pada saat obat pemicu dihentikan terlihat bilik mata depan kembali dalam, 

pasien juga tidak disarankan untuk dilakukan Laser Iridotomi Perifer. 

Diagnosis banding dari glaukoma sekunder karena drug induced berhubungan 

dengan kondisi non blokade pupil pushing mechanism diantaranya glaukoma 

malignan, efusi uvea dan badan siliaris, post operasi vitreoretinal.9,10,13,14 Pada 

pasien ini tidak ditemukan gejala ke arah glaukoma malignan dan tidak ada 

Riwayat post operasi vitreoretinal. 

Tatalaksana glaukoma sekunder pada dasarnya sama, dimana tujuan utama 

terapi adalah menurunkan TIO untuk mempertahankan fungsi penglihatan 

seseorang. Terapi antiglaukoma preoperatif tetap diberikan sesuai dengan target 

TIO pasien. Pemilihan awal obat tetes mata yang digunakan adalah obat yang 

dapat menurunkan produksi humor akuos dan meningkatkan aliran  keluar  

humor akuos.3,4,5 Pada pasien ini diberikan terapi antiglaukoma berupa timolol 

maleat tetes mata 0.5% 2x/hari untuk mata kanan dan kiri, asetazolamid dihentikan 

dan diganti oleh brinzolamide tetes mata 3x/hari untuk mata kanan dan kiri.5,6,7,9 

Pasien direncanakan tindakan pembedahan glaukoma karena TIO belum dapat 

terkontrol dengan obat. Jika TIO tetap tinggi dapat dipertimbangkan tindakan 

pembedahan glaukoma seperti trabekulektomi atau pemasangan implan drainase. 

Tindakan operasi diindikasikan jika target tekanan intraokular belum tercapai 

atau jika terjadi kerusakan jaringan neural atau penurunan fungsi visual yang 

progresif meskipun sudah mendapatkan terapi maksimal dari medikamentosa 

maupun laser. Penurunan tajam penglihatan yang signifikan dan ukuran cup disc 
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ratio yang membesar merupakan indikasi untuk dilakukannya tindakan operasi. 

Trabekulektomi menjadi pilihan karena memiliki tingkat keberhasilan menjaga 

tekanan intraokular jangka lama yang lebih baik dibanding operasi filtrasi 

lainnya.6,7,10,11 Pada pasien ini usia muda didapatkan visus preoperasi mata kiri 

0,16 ph 0,25 disarankan tindakan trabekulektomi + 5FU. 

Pada saat akan dilakukan tindakan operasi, tekanan intraokular harus 

diturunkan sedekat mungkin dengan tekanan intraokular normal untuk 

meminimalisir risiko perdarahan suprakoroidal yang eksplusif. Pada pasien ini 

saat dilakukan prosedur operasi didapatkan tekanan intraokular mata kiri 32 

mmHg sehingga diputuskan tetap dilakukan tindakan trabekulektomi + 5FU. 

Tekanan intraokular 1 hari pasca operasi pada pasien ini yaitu  14 mmHg mata 

kiri. Jika adanya peningkatan tekanan intraokular 1 hari setelah operasi 

trabekulektomi dapat terjadi akibat reaksi inflamasi.9-12 Pada pasien ini 1 hari 

pasca operasi didapatkan flare cell +0,5/+0,5 pada mata kiri akibat reaksi 

inflamasi setelah dilakukan trabekulektomi. Penurunan tekanan intraokular 

menjadi 11 mmHg terjadi setelah 7 hari pasca operasi yang disertai dengan reaksi 

inflamasi yang lebih baik. 

Pada pasien ini, pada pemeriksaan satu minggu pascaoperasi didapatkan 

tekanan intraokular normal pada kedua mata dan peningkatan tajam penglihatan 

yang signifikan. 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 adalah dubia 

dikarenakan kerusakan pada saraf optik yang progresif dapat menyebabkan 

gangguan fungsi lapang pandang. Prognosis quo ad sanationam adalah dubia 

dikarenakan memungkinkan terjadi rekuren. 

 
IV. Simpulan 

Beberapa obat dapat menyebabkan penutupan sudut dan menyebabkan 

glaukoma sekunder sudut tertutup. Obat terkait dengan efusi uveal dan 

penutupan sudut diantaranya acetazolamide, methazolamide, buproprion, dan 
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trimethoprim-sulfamethoxazole. Salah satu pengobatannya dengan penghentian 

segera obat yang menjadi pemicu untuk menurunkan TIO. 

Anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan oftalmologis, dan pemeriksaan 

penunjang yang sistematis dan teliti dapat membantu kita dalam mendiagnosis 

pasien dengan glaukoma sekunder yang disebabkan oleh drug induced. 

Tatalaksana utama berikan terapi secara medikamentosa dan apabila TIO belum 

dapat terkontrol tindakan pembedahan menjadi pertimbangan terapi. 
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