


EARLY MANAGEMENT OF ANGLE CLOSURE TO PREVENT VISUAL LOSS 

 

Abstract 

Introduction: Angle closure is an anatomical mechanical obstruction of the trabecular 

meshwork by the peripheral iris. Laser peripheral iridotomy (LPI) is recommended as 

initial therapy for angle-closure glaucoma, but is often insufficient. Cataract extraction 

may be considered the definitive treatment. 

Case report: A 55-year-old female experienced acute angle closure attack and 

presented with remaining high IOP (68 mmHg) following anti-glaucoma medications. 

Laser peripheral iridotomy was done and still insufficient to control IOP. Patient then 

was treated with cataract surgery and viscogonioplasty as an adjunctive. Post 

operative IOP were reduced to 19 mmHg, visual acuity improved and no visual defects 

were found. 

Conclusion: Management of primary angle closure could result in a good visual 

prognosis with early detection and treatment. Prompt and appropriate treatment of 

primary angle closure to prevent further complications. 
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I. Pendahuluan 

     Sudut tertutup merupakan kondisi anatomis obstruksi mekanik pada anyaman 

trabekular oleh iris perifer. Hal ini dapat terjadi akibat menyempitnya sudut iridokornea 

atau pembentukan sinekia anterior perifer/ peripheral anterior sinechiae (PAS). Acute 

angle closure (AAC) merupakan salah satu bentuk spektrum sudut tertutup primer. 

Keadaan ini merupakan kedaruratan mata yang ditandai dengan penutupan mendadak 

sudut bilik mata depan diikuti peningkatan tajam tekanan intraokular (TIO). Gejala 

yang ditimbulkan antara lain penglihatan kabur, melihat lingkaran cahaya di sekitar 

lampu, edema kornea, pupil melebar, mata merah dan nyeri.1, 2  

     Prevalensi glaukoma sudut tertutup diprediksikan mencapai 23 juta pada tahun 2020 

dan lebih dari 32 juta pada tahun 2040. Populasi Asia lebih banyak menderita glaukoma 
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sudut tertutup dibandingkan Eropa dan Afrika. Glaukoma sudut tertutup menyebabkan 

sekitar 90% penyebab kebutaan pada populasi Cina. Hilangnya penglihatan pada 

glaukoma biasanya diakibatkan oleh keterlambatan terapi.1, 3  

     Iridotomi perifer laser (LPI) direkomendasikan sebagai terapi awal untuk glaukoma 

sudut tertutup atau pun sudut tertutup primer dan akut. Menghilangkan blok pupil 

dianggap sebagai mekanisme utama yang mendasari penutupan sudut. Namun, LPI saja 

tidak membuka semua sudut sempit dan setelah LPI, beberapa mata dapat mengalami 

sinekia anterior perifer (PAS) dan/atau peningkatan TIO. Tindakan LPI saja mungkin 

tidak selalu cukup. Lensa memiliki peran penting dalam mekanisme sudut tertutup 

akut. Ekstraksi katarak mungkin dapat dipertimbangkan sebagai penanganan definitif.2, 

4 Laporan kasus ini bertujuan untuk membahas penanganan sudut tertutup akut dengan 

ekstraksi lensa guna mencegah penurunan penglihatan lebih lanjut. 

 
 
II. Laporan Kasus 

     Seorang wanita berusia 55 tahun datang ke Poliklinik Glaukoma Pusat Mata 

Nasional (PMN) RS Mata Cicendo pada 20 Oktober 2021 dengan keluhan mata kiri 

dirasakan nyeri yang menjalar hingga kepala sejak 25 hari yang lalu. Keluhan disertai 

dengan mata merah, riwayat pandangan buram mendadak, mual dan muntah. Riwayat 

mata merah berulang sebelumnya, trauma, glaukoma di keluarga, penggunaan obat-

obatan jangka panjang, minum jamu-jamuan, kacamata, serta operasi sebelumnya 

disangkal. Riwayat hipertensi, diabetes mellitus, dan asma disangkal.  Pasien sudah 

berobat ke dokter spesialis mata setempat dan diberikan obat tetes mata, obat tablet 

serta obat minuman manis. Keluhan dirasakan berkurang sejak saat itu. Pasien 

kemudian dirujuk ke RS Mata Cicendo karena tekanan bola mata yang terus tinggi dan 

tidak respon terhadap pengobatan.  
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Gambar 1. Gambaran klinis mata praoperasi. (a) Kondisi mata kanan dalam batas   
          normal. (b) Mata kiri terdapat  injeksi siliar, edema kornea, sinekia posterior  
         dan iridotomi perifer yang paten. 
          Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo 
   
 
     Pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum pasien dalam kondisi baik dengan 

tanda vital dalam batas normal. Status generalis pasien dalam batas normal. 

Pemeriksaan oftalmologis didapatkan posisi kedua mata ortotropia dengan gerakan 

bola mata baik ke segala arah. Tajam penglihatan mata kanan 0.63 dengan pinhole (PH) 

0.8 dan kiri 0.2 PH 0.4. Tekanan intraokular (TIO) dengan tonometri aplanasi (ATN) 

didapatkan 14 mmHg dan 68 mmHg pada mata kanan dan kiri. Pemeriksaan lampu 

celah biomikroskopis pada mata kanan menunjukkan palpebra tenang, konjungtiva 

tenang, kornea jernih, bilik mata depan (BMD) sedang dengan Van Herick (VH) grade 

II tanpa flare dan sel, pupil bulat, tanpa sinekia dan lensa agak keruh. Pemeriksaan 

funduskopi didapatkan papil bulat, batas tegas, retina melekat dengan cup-to-disc ratio 

(CDR) 0.3 tanpa cupping. Pemeriksaan mata kiri menunjukkan palpebra tenang, 

konjungtiva terdapat injeksi siliar, kornea edema dengan adanya iris pigmen, BMD 

sedang dengan VH grade II tanpa flare dan sel, pupil bulat dengan sinekia posterior, 

lensa agak keruh disertai gambaran glaukomflecken. Pemeriksaan funduskopi 

didapatkan papil bulat, batas tegas, retina melekat dengan 0.6 cupping. 
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Gambar 2. Pemeriksaan gonioskopi pra operasi. (a) Mata kanan menunjukkan kontak  
                iridotrabekular >180 derajat (b) Mata kiri menunjukkan kontak iridotrabekular >180  
        derajat dengan PAS. 

     Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo 
 

 

     Pemeriksaaan gonioskopi seluruh mata kanan dan kiri didapatkan sudut tertutup. 

Saat dilakukan indentasi, sudut mata kanan ditemukan terbuka namun mata kiri masih 

tertutup. Pasien didiagnosis dengan Primary Angle Closure Glaucoma (PACG) Post 

Acute Angle Closure (AAC) mata kiri + Primary Angle Closure Suspect (PACS) mata 

kanan dengan katarak senilis imatur (KSI) kedua mata. Pasien diberikan tetes mata 

timolol maleat 0.5% dua kali sehari pada mata kiri, acetazolamide 3x250 mg dan 

Kalium L-aspartat 1x600 mg, Gliserin 50% 50 cc selama dua hari dan prednisolon 

asetat empat kali mata kiri. Laser peripheral iridotomy dilakukan terlebih dahulu pada 

mata kanan. Pada saat pasien kontrol dua hari kemudian, visus mata kiri maju menjadi 

0.63 PH 0.8. Tekanan mata kanan 11 mmHg, mata kiri 36 mmHg dengan kornea mata 

kiri sudah lebih jernih. Pasien dilakukan LPI mata kiri. Tekanan intraokular pasca laser 

adalah 44 mmHg. Pada kontrol berikutnya, TIO mata kiri masih tinggi yaitu 44 mmHg. 

Pasien direncanakan untuk dilakukan ekstraksi lensa dan implantasi lensa intraokular 

mata kiri. Prognosis ad vitam pada pasien ini adalah ad bonam, ad functionam dubia 

ad bonam,, dan ad sanationam dubia ad bonam. 
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Gambar 3. Kondisi mata hari pertama pasca operasi.  (a) Mata kanan dalam batas  
           normal. (b) Mata kiri terdapat injeksi siliar, edema kornea minimal,  
                       iridotomi perifer yang paten. 
            Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo 
  
 
     Hari pertama pasca operasi, didapatkan visus 1.0f dengan tekanan intraokular 19 

pada mata kiri. Pemeriksaan segmen anterior didapatkan injeksi siliar pada 

konjungtiva, edema kornea, bilik mata depan van herrick grade III dengan flare dan 

sel +1/+1, dengan bekas LPI dan LIO (Gambar 3). Pasien didiagnosis akhir dengan 

Primary Angle Closure Glaucoma (PACG) mata kiri + PACS mata kanan + KSI mata 

kanan + Pseudofakia mata kiri. Pasien diberikan obat pulang prednisolone asetat tetes 

mata enam kali sehari, levofloxacin tetes mata enam kali sehari pada kedua mata, 

siprofloksasin 2x500 mg, dan beta-blocker dua kali kedua mata.  

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. Hasil ocular computed tomography segmen anterior pasca operasi menunjukkan sudut  
    bilik mata depan mata kiri (b) lebih dalam dari kanan (a).  

     Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo 
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     Satu minggu pasca operasi didapatkan tajam penglihatan mata kiri 0.8 PH 1.0 dan 

TIO 12 mmHg. Pemeriksaan lampu celah biomikroskopis pada mata kiri menunjukkan 

palpebra tenang, konjungtiva terdapat injeksi siliar, kornea dengan iris pigmen, BMD 

sedang dengan VH grade III tanpa flare dan sel, pupil bulat, iridektomi perifer paten 

dan LIO in the bag. Pemeriksaan ocular computed tomography segmen anterior dan 

lapang padang dilakukan (Gambar 4 dan 5). Terlihat sudut yang lebih terbuka pada 

mata kiri pasien dibandingkan mata kanan pasca operasi. Pada pemeriksaan lapang 

pandang didapatkan gambaran nasal step pada mata kiri, sehingga pasien pasca 

operasi. 

 

 

 
Gambar 4. Pemeriksaan lapang pandang pasca operasi (a) mata kanan dalam batas  

     normal dan (b) mata kiri terlihat gambaran nasal step.  
              Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo 

a b 
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III. Diskusi 

      Acute angle closure (AAC) adalah keadaan darurat okular yang diakibatkan oleh 

peningkatan tekanan intraokular yang cepat akibat obstruksi aliran drainase akuos 

humor. Tiga faktor yang mempengaruhi tekanan intraokular adalah kecepatan produksi 

humor akuos oleh badan siliaris, resistensi aliran keluar akuos melalui jalinan trabekula 

dan kanal Schlemm, dan tekanan vena episklera. Aliran normal humor aquos dimulai 

di badan siliaris, melewati pupil, dan keluar melalui anyaman trabekula dan kanal 

Schlemm di sudut bilik mata depan. Pada glaukoma sudut tertutup akut, tekanan 

intraokular meningkat dengan cepat karena obstruksi aliran keluar akuos humor. 

Beberapa faktor menyebabkan obstruksi pada glaukoma sudut tertutup akut, Faktor 

predisposisi utama adalah anatomi struktural bilik mata depan, yang menyebabkan 

sudut yang lebih dangkal antara iris dan kornea. Faktor lain termasuk bilik mata depan 

yang lebih dangkal, ukuran lensa, lokasi anterior diafragma iris-lensa, dan pintu masuk 

yang sempit ke bilik mata depan. Sudut bilik mata depan yang lebih dangkal 

menyebabkan sebagian besar iris dan lensa bersentuhan satu sama lain, memperlambat 

aliran aqueous humor dari bilik posterior ke bilik mata depan. Hal ini, pada gilirannya, 

menyebabkan perbedaan tekanan antara ruang yang disebut blok pupil.5 

     Terdapat beberapa faktor risiko untuk glaukoma sudut tertutup akut, termasuk usia, 

jenis kelamin, ras, dan riwayat keluarga. Usia rata-rata penderita AAC adalah sekitar 

60 tahun dan prevalensi meningkat setelahnya. Hal ini diakibatkan oleh bertambahnya 

ukuran lensa seiring bertambahnya usia. Kejadian glaukoma sudut tertutup lebih sering 

pada wanita dibandingkan pria. Studi yang menilai data biometri menemukan bahwa 

wanita memiliki segmen anterior dan panjang aksial yang lebih pendek dari laki-laki. 

Glaukoma sudut tertutup lebih sering terjadi pada orang Asia Tenggara, Cina, dan 

Eskimo. Penyakit ini jarang terjadi pada populasi kulit hitam. Pada orang kulit putih, 

glaukoma sudut tertutup akut menyumbang 6% dari semua diagnosis glaukoma. 

Prevalensi miopia terkait elongasi aksial di negara-negara Asia terutama daerah 

perkotaan dapat mengimbangi kecenderungan PACG pada populasi ini. Survei pada 

populasi Cina menunjukkan bahwa resiko PAC enam kali lebih tinggi pada pasien 
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dengan riwayat keluarga sama.1, 5, 6 Pasien pada kasus ini memiliki beberapa faktor 

resiko terkait yang disebutkan di atas. Pasien merupakan seorang wanita, dengan usia 

mendekati 60 tahun dan tinggal di Indonesia, pasien namun menyangkal riwayat 

keluarga dengan glaukoma.  

     Pasien datang dengan riwayat keluhan mata kiri merah, nyeri, buram mendadak, 

mual dan muntah. Kondisi pasien saat datang kemungkinan sudah perbaikan karena 

sudah mendapatkan pengobatan fase akut di RS sebelumnya namun pemeriksaan 

oftalmologi masih menunjukkan visus mata kiri yang menurun dengan TIO tinggi. 

Mata merah disertai edema kornea, bilik mata depan dangkal yang telah dikonfirmasi 

dengan pemeriksaan gonioskopi menunjukkan sudut tertutup. Hal ini sesuai dengan 

manifestasi klinis sudut tertutup akut. Keadaan akut yang menetap dapat menimbulkan 

kerusakan saraf optik dan meningkatkan progresifitas glaukoma sudut tertutup. Pasien 

dengan sudut tertutup harus diingatkan mengenai gejala akut dan segera mencari 

penanganan. Pemeriksaan gonioskopi juga penting dilakukan pada mata sebelahnya. 

Pada pasien ini juga ditemukan sudut tertutup >180 derajat tanpa peningkatan tekanan 

intraokular dan kerusakan saraf optik pada mata kanan  dan didiagnosis dengan primary 

angle closure suspect (PACS). Hal ini dapat menjadi faktor resiko PACG/ AAC di 

kemudian hari.  Manajemen yang tepat dan cepat dapat mencegah komplikasi dan 

hilangnya penglihatan pada pasien. 6-8 

     Tujuan terapi pada AAC adalah mencegah penutupan sudut lebih lanjut, 

menurunkan dan menstabilkan tekanan intraokular, dan mencegah kerusakan saraf 

optik. Hal ini dapat dilakukan dengan terapi medikasi, laser, ataupun pembedahan. 

Penanganan awal dapat menggunakan obat-obatan antiglaukoma melalui intravena 

seperti acetazolamide atau manitol; topikal seperti beta-bloker, alpha-2-agonist 

ataupun pilokarpin 1%; oral seperti gliserol 50% dan isosorbid.1, 9  Pada glaukoma 

sudut tertutup primer, analog prostaglandin sangat efektif untuk menurunkan TIO 

dengan efektivitas yang serupa atau melebihi beta-blocker. Efektifitas obat peningkat 

drainase lainnya, seperti penghambat Rho kinase, belum ditetapkan. Pada kasus ini, 

penanganan awal pasien sudah sesuai dengan diberikan agen hiperosmotik gliserol 
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50% 50 cc per oral, acetazolamide 3x250 mg per oral dan tetes mata golongan beta-

bloker dua kali sehari pada mata kiri. Pasien mengaku keluhan berkurang setelah itu 

dan rutin melakukan kontrol namun tidak terjadi penurunan lebih lanjut. 

     Pembedahan telah dipertimbangkan sebagai langkah selanjutnya dalam manajemen 

PACG jika terapi konvensional gagal. Menurut Rapuano dkk. penanganan definitif 

untuk sudut tertutup primer akut terkait blok pupil adalah LPI. Gradien tekanan antara 

bilik mata depan dan belakang dapat distabilisasi dan membuka sudut bilik mata depan. 

Pada keadaan akut juga sering ditemukan edema kornea yang dapat menghalangi 

visualisasi pembentukan LPI yang paten, sehingga penggunaan obat-obatan 

antiinflamasi seperti prednisolone asetat mungkin diperlukan hingga iridotomi dapat 

dilakukan seperti pada kasus ini. Mata kanan pasien juga dilakukan LPI. Tindakan ini 

dapat dipertimbangkan untuk pasien dengan sudut tertutup berdasarkan penilaian 

tertentu misalnya ketidakpatuhan pengobatan atau follow up, terbentuknya PAS, dan 

pigmentasi segmental anyaman trabecular yang meningkat. Mata lain yang tidak 

diobati memiliki peluang 40% hingga 80% untuk terjadi serangan akut glaukoma sudut 

tertutup selama 5 hingga 10 tahun karena memiliki faktor predisposisi anatomis yang 

sama dengan mata yang terkena. Oleh karena itu, iridektomi perifer harus dilakukan 

pada mata yang lain serta mata yang terkena. Studi uji coba oleh The Zonghsan Angle-

Closure Prevention (ZAP) menunjukkan adanya penurunan risiko konversi PACS 

dengan LPI menjadi PAC, PACG dan serangan akut.1, 10 

     Iridoplasti dan lensektomi (LE) juga menjadi pilihan penanganan sudut tertutup 

primer. Namun demikian, masih terdapat berbagai kontroversi dalam prosedur ini. 

Iridoplasti dikatakan efektif dalam memperluas sudut setelah iridotomi, namun tidak 

terdapat bukti yang cukup mendukung bahwa iridoplasti dapat mencegah 

perkembangan atau progresivitas glaukoma ke depannya.  

     Perubahan lensa terkait usia memainkan peran utama dalam mekanisme glaukoma 

sudut tertutup primer. Ekstraksi lensa bening dapat membantu menjaga ketajaman 

visual yang baik dan meningkatkan kualitas hidup dengan mengoreksi kelainan refraksi 

hipermetropik, yang sering mempengaruhi pasien, dan mengurangi kebutuhan untuk 
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memakai kacamata. Lensektomi (LE) atau ekstraksi lensa memiliki hasil yang baik 

pada beberapa pasien dengan sudut tertutup. Hal ini dikemukakan oleh studi uji coba 

acak prospektif, The EAGLE study, yang mengevaluasi keamanan dan efektifitas LE 

pada subjek dengan atau tanpa katarak yang tidak tebal dengan PAC/PACG. Studi 

tersebut menyatakan bahwa LE menurunkan tekanan intraokular, menurunkan 

penggunaan obat-obatan, meningkatkan kualitas hidup dan memiliki progresivitas 

perubahan lapang padnang seperti pada kelompok kontrol. Tidak terdapat komplikasi 

berat yang dilaporkan. Beberapa komplikasi yang terjadi meliputi ruptur kapsul 

posterior, subluksasi lensa intraokular, dan glaukoma maligna. 1, 4 Pada kasus ini, 

setelah dilakukannya LPI, pasien dipertimbangkan untuk dilakukan ekstraksi lensa 

dengan fakoemulsifikasi terlebih dahulu. Pertimbangan ini dilakukan atas dasar 

kemungkinan terjadinya blok pupil yang mengakibatkan tekananan masih tinggi 

setelah dilakukannya terapi awal fase akut dan LPI disertai tanda klinis seperti 

pembentukan sinekia posterior pada iris. 

     Ekstraksi lensa dan implantasi LIO ruang posterior, goniosinekialisis, serta 

fakoemulsifikasi dengan goniosinekialisis (PEGS), telah terbukti berhasil menurunkan 

TIO pada pasien dengan glaukoma sudut tertutup yang tidak terkontrol, dan mungkin 

memiliki keuntungan tertentu dibandingkan trabekulektomi. Pada pasien ini dilakukan 

fakoemulsifikasi dengan sinekiolisis untuk membuka sudut. Sinekiolisis, sering 

dilakukan dengan viscogonioplasty (VGSL) dan goniosinekiolisis, merupakan teknik 

pemisahan PAS dari anyaman trabekular menggunakan spatula/ mikroforsep/ cairan 

viscoelastik dengan atau tanpa bantuan goniolens. Operasi katarak pada mata dengan 

sudut tertutup memang efektif dalam membalikkan mekanisme sudut yang sempit, 

menghindari kontak iridotrabekular, dan mengurangi TIO. Pasien pada kasus ini 

mengalami penurunan TIO yang signifikan pasca operasi fakoemulsifikasi + GSL. 

Namun, penelitian menunjukkan bahwa hasil LE yang dimaksudkan untuk membuka 

sudut bilik mata depan dan menurunkan TIO bervariasi tergantung pada jumlah sinekia 

anterior perifer (PAS). Penelitian lain menunjukkan bahwa PEGS mungkin efektif 

dalam melepaskan sinekia, namun, efektifitas GSL sebagai tindakan tambahan dalam 
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hal penurunan TIO masih belum jelas. VGSL menghasilkan pengurangan PAS yang 

lebih besar. Kedua prosedur menyebabkan penurunan yang signifikan dalam 

pengobatan dan TIO, meskipun tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik 

antara keduanya.11, 12  

     Pilihan penanganan lain meliputi trabekulektomi dan implantasi alat drainase 

glaukoma. Trabekulektomi dengan atau tanpa kombinasi dengan ekstraksi lensa, harus 

dipertimbangkan setelah AAC, jika TIO tetap suboptimal meskipun laser dan 

penggunaan obat sudah dilakukan, terutama pada kasus PACG yang lebih lanjut 

dengan PAS, kerusakan saraf optik, atau lapang pandang visual. Pada mata yang 

sedang meradang, trabekulektomi telah dilaporkan memiliki tingkat keberhasilan yang 

rendah. Implantasi alat drainase glaukoma dapat dipertimbangkan jika trabekulektomi 

gagal dalam mengendalikan tekanan intraokular atau pada saat trabekulektomi 

diperkirakan memiliki risiko kegagalan tinggi.11, 12 

 

IV. Simpulan 

     Penatalaksanaan sudut tertutup akut dapat memberikan prognosis visual yang baik 

dengan deteksi dan pengobatan dini. Penanganan sudut tertutup harus dilakukan 

dnegan cepat dan tepat untuk mencegah komplikasi kerusakan saraf optik, menurunnya 

lapang pandang dan kebutaan. Selain pengunaan obat-obatan dan tindakan LPI sebagai 

pilihan pertama penanganan penyakit tersebut, pemilihan teknik pembedahan mulai 

dari yang sederhana dapat membantu memperbaiki prognosis visual.  
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