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Abstract 

Introduction 

       Vitreous hemorrhage secondary to proliferative diabetic retinopathy is one of the main causes of severe vision loss in 

diabetic patients. Pars plana vitrectomy remains the procedure of choice for non-clearing vitreous hemorrhage but the most 

appropriate timing of vitrectomy for the treatment of diabetic complications is yet to be defined. 

Objective 
To describe clinical characteristics and the outcome between groups of patient who underwent immediate (<30 days) and 

delayed (>30 days) vitrectomy for the management of vitreous hemorrhage (VH) due to proliferative diabetic retinopathy 

(PDR) in Cicendo Eye Hospital, Indonesia. 

Methods 

Retrospective review of eyes under treatment vitrectomy for PDR associated VH between January 2020 until December 

2020. Primary outcome was visual acuity in patients receiving immediate (< 30 days) versus delayed (> 30 days) vitrectomy 

and vitreous rebleeding in one year. The outcome was analyzed with T-Test and Chi Square. 

Results 
There were 51 eyes from 49 patient received vitrectomy for diagnosed as vitreous hemorrhage was included in this study. 

Among these patients, 60.8% were females and 39.2% were males. The mean age was 50.67 + 1.4 years. Most patients 

presented with visual acuity 1/60-<3/60 (29.79%). Identifiable systemic risk factor other than diabetes mellitus were 

hypertension (100%) along with dyslipidemia and renal diseasae. After vitrectomy there was a better of visual acuity in early 

vitrectomy group in one month (p = 0.0321594) and after 3 month (p = 0.08168246) even though not statistically significant. 

There was a higher recurrent vitreous hemorrhage in the late vitrectomy group. 

Conclusion 

Early vitrectomy shown effectively decreases time spent with vision loss especially in the first month, and decreases post-

surgical complications number compared to late vitrectomy 
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PENDAHULUAN 

Perdarahan vitreus akibat diabetik 

retinopati proliferatif adalah salah satu 

penyebab kehilangan penglihatan berat pada 

pasien dengan diabetes. Iskemia pada retina 

meningkatkan produksi faktor-faktor 

angiogenik yang menghasilkan jaringan 

neovaskular dan mengisi ruang diantara retina 

dan posterior hyaloid. Pembuluh darah baru ini 

terus berproliferasi dan membentuk kompleks 

fibrovaskular yang seiring waktu dapat terjadi 

kontraksi dari posterior hyaloid menyebabkan 

pembuluh darah tersebut pecah dan 

menyebabkan perdarahan vitreous. 
1,2

 

Penelitian mengenai keberhasilan terapi 

tindakan vitrektomi pada perdarahan vitreous 

akibat diabetes dilakukan pada Diabetic 

Retinopathy Vitrectomy Study (DVRS) 

dilakukan lebih dari 10 tahun lalu. Pada 

penelitian tersebut  menyimpulkan bahwa DM 

tipe 1 memiliki perdarahan vitreous yang lebih 

berat yang dilakukan vitrektomi awal 

menghasilkan tajam penglihatan yang lebih 

baik, meskipun harus dipahami terdapat risiko 

yang dapat menyebabkan penurunan kehilangan 

visus pasca operasi. Pasien-pasien tersebut tetap 

memiliki resiko terjadi perdarahan berulang dan 

memerlukan tindakan vitrektomi ulang dalam 

satu tahun. Meskipun secara jangka panjang 

tidak ada perbedaan di antara 2 grup yang di 

lakukan vitrektomi kurang dari satu tahun dan 

lebih dari satu tahun, namun memberikan 

dampak signifikan terhadap pasien karena 

pemulihan tajam penglihatan yang baik yang 

berdampak dalam kehidupan sehari-hari.
3,4

  

Keterlambatan diagnosis dan penanganan 

perdarahan vitreous berpotensi merusak dan 

menyebabkan hilangnya penglihatan. Waktu 

penanganan perdarahan vitreous penting dalam 

keberhasilan terapi dan pemulihan penglihatan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat profil 

klinis, penatalaksanaan dan keberhasilan 

tindakan operasi vitrektomi pada perdarahan 

vitreous akibat diabetik retinopati pada rentang 

waktu kurang dari 1 bulan dan setelah 1 bulan 

selama periode Januari 2020 hingga Desember 

2020.  

 

SUBJEK DAN METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian 

retrospektif analitik dengan melakukan 

pencatatan rekam medis semua penderita 

diabetik retinopati dengan perdarahan vitreous 

yang menjalani tindakan vitrektomi pada 
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periode Januari 2020 hingga Desember 2020 di 

PMN RS Mata Cicendo yang di evaluasi 

perkembangannya hingga 2021. Kriteria inklusi 

adalah pasien yang menjalani operasi vitrektomi 

dengan indikasi perdarahan vitreous akibat 

diabetik retinopati yang ditegakkan dengan 

pemeriksaan funduskopi dan USG. Kriteria 

eksklusi adalah perdarahan vitreous akibat 

selain diabetik retinopati, pernah menjalani 

operasi vitrektomi sebelumnya,  terdapat 

riwayat penyakit retina lain yang dapat 

menyebabkan perdarahan vitreous, dilakukan 

tindakan operasi katarak, terdapat kelainan 

makula, terdapat ablatio retina rhegmatogen 

atau traksional yang mengancam makula, 

riwayat glaukoma, riwayat operasi intraokular 

lain dan pernah dilakukan laser retina 1 bulan 

pre operasi.  Perdarahan vitreous ulang di 

evaluasi setelah melewati 1 bulan tindakan 

vitrektomi dalam kurun waktu satu tahun  

Data yang diambil adalah usia, jenis 

kelamin, tajam penglihatan, riwayat DM, 

penyakit sistemik penyerta, visus pre-operasi, 

visus satu dan tiga bulan pasca operasi, dan 

progres kelainan dalam rentang waktu satu 

tahun. Data di bagi menjadi 2 grup berdasarkan 

waktu tindakan operasi vitrektomi saat pertama 

di diagnois perdarahan vitreous menjadi kurang 

dari 1 bulan (30 hari) dan lebih dari satu bulan 

(30 hari).   

Data yang diambil diolah dengan 

menggunakan piranti lunak Microsoft Excel 

Office 2012®. Analisis data dinilai perubahan 

tajam pernglihatan sesudah di lakukan tindakan 

vitrektomi pada 1 bulan dan 3 bulan 

menggunakan software SPSS 18.0 dan 

dilakukan analisa statistik untuk meguji 2 

kelompok dengan T-Test dan Chi Square nilai p 

< 0,05 dinyatakan bermakna. 

 

HASIL PENELITIAN 

Selama kurun waktu Januari 2020 hingga 

Desember 2020 didapatkan 195 pasien dengan 

perdarahan vitreous akibat PDR yang menjalani 

operasi vitrektomi. Jumlah pasien yang 

memenuhi kriteria inklusi pada penelitian ini 

adalah 51 mata dari 49 orang dimana yang 

menjalani vitrektomi <30 hari sebanyak 23 mata 

sebagai Grup A; dan yang menjalani tindakan 

vitrektomi > 30 hari sebanyak 28 mata dalam 

Grup B. 

Karakteristik seluruh pasien terdapat pada 

Tabel1. Pasien memiliki proporsi perempuan 

sebanyak 29 orang (60,8%) lebih banyak 

dibandingkan laki-laki  20 orang (39,2%) 

dengan rerata usia seluruhnya adalah 50,67 

tahun. Usia pasien yang menjalani tindakan 

vitrektomi akibat PDR bervariasi dari rentang 

usia 28 sampai 69 tahun dengan usia rerata 

50,67 tahun. Pada saat datang ke poli retina 

umumnya pasien mengalami perdarahan 

vitreous unilateral (96,07%) dengan 2 pasien 

mengalami perdarahan vitreous bilateral.  

Sebanyak 83,67% dari subjek adalah penderita 

DM tipe 2 dan seluruhnya memiliki kelainan 

sistemik penyerta berupa hipertensi. 

 
Tabel 1. Karakteristik klinis pasien PV akibat PDR 

Karakteristik N % 
Jenis kelamin (n=49)   

   Laki-laki 20 39,2 

   Perempuan  29  60,8 

Usia (n=49)   

   Rentang 28 – 69 tahun  

   Rerata + SB 50,67 + 1,4 

tahun 

 

Lateralitas (n=49)   

   Unilateral 47 96,07 

   Bilateral 2 3,93 

Jenis DM (n=49)   

   DM tipe 2 41  91,84 

   DM tipe 1 4  8,16 

   

Kelainan Sistemik 

Penyerta (n=49) 

  

   Hipertensi 26 56,52 

   Hipertensi+Dislipidemia 18 39,13 

   Hipertemsi + CKD 2 4,34 
   

 

Rerata waktu operasi pada grup A adalah 

22,13 hari sedangan pada grup B adalah 58,96 

hari. Tindakan operasi pars plana vitrektomi 

dengan trochar 23G dilakukan oleh 5 staf retina 

PMN RS Mata Cicendo dimana keseluruhannya 

juga di lakukan endo laser. Waktu operasi, 

jumlah laser dan tamponade yang di gunakan 

tertera pada tabel 2. 

 
Tabel 2. Teknik operasi 

 Grup A  

(n = 23) 

Grup B 

(n= 28) 
Tamponade   

   Cairan 13 (56,6%) 14 (50%) 

   Udara steril 

   SF6 

9 (39,1%) 

1 (4,3%) 

12 (42,8%) 

2 (7,1%) 

Jumlah Laser 

   Rerata 

 

736 + 286,53 

 

645 + 242,75 

Waktu operasi   

   Rerata  28,64 Menit 34,42 Menit 

   

 

Tabel 3 menunjukkan perubahan tajam 

penglihatan sebelum operasi, satu bulan pasca 

operasi dan tiga bulan pasca operasi vitrektomi 
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pada grup A dan B. Perubahan visus di tunjukkan 

dalam Grafik 1 dan statistik menggunakan t-test 

pada derajat kepercayaan 95% yang 

menunjukkan terdapat perbedaan bermakna 

perubahan dalam tajam penglihatan pada kedua 

grup dalam satu bulan (p = 0.0321594); namun 

tidak bermakna setelah tiga bulan (p = 

0.08168246). 

 
Tabel 3. Tajam Penglihatan 

Visus Grup A  

(n = 23) 

Grup B 

(n= 28) 
Pre Operasi, n(%)   

   <1/60 11 (47,8%) 23 (82,2%) 

   1/60 - <3/60 

   3/60 - 6/60 

   >6/60  

9 (39,1%) 

3 (13,1%) 

0  

5 (17,8%) 

0 

0 

Post Op 1 Bulan, n(%)   

   <1/60 

   1/60 - <3/60 

   3/60 - 6/60 

   >6/60 

3 (13,1%) 

5 (21,7%) 

4 (17,3%) 

8 (34,7%) 

13 (56,6%) 

13 (56,6%) 

2 (8,8%) 

0 

Post Op 3 Bulan, n(%)   

   <1/60 2 (8,6%) 8 (34,7%) 

   1/60 - <3/60 

   3/60 - 6/60 

   >6/60 

1 (4,3%) 

6  (26,1%) 

14 (60,8%) 

11 (39,2%) 

4 (14,2%) 

5 (17,8%) 

   

 

Terdapat 4 kasus terjadi perdarahan ulang 

dalam kurun waktu satu tahun setelah tindakan 

vitrektomi dilakukan, yaitu satu kasus pada grup 

A dan tiga kasus pada grup B. Dilakukan analisa 

dengan Chi Square Test didapatkan p = 0.67 

 

  
Grafik 1 : Perbandingan visus pre-op (1), 1 bulan post 

op (2) dan 3 bulan post op (3).   

 

DISKUSI 

Perdarahan vitreous memiliki insiden sekitar 

tujuh dari 100.000 mata, dengan mayoritas 

sebesar 32% terjadi akibat PDR. Sekitar 

sepertiga dari pasien ini akan menjalani 

vitrektomi untuk kasus yang tidak membaik 

dengan spontan. Namun hingga kini belum 

terdapat suatu konsensus kapan waktu yang 

disarankan untuk dilakukan intervensi bedah 

meskipun vitrektomi dan endolaser telah 

berkembang pesat dan saat ini telah menjadi 

tindakan yang bersifat minimal invasif. 
2,5

 

Vitrektomi diperkenalkan pertama kali oleh 

Machemar pada tahun 1970an sebagai modalitas 

utama tindakan mengatasi perdarahan vitreus. 

Pada saat itu indikasi utama dilakukan vitrektomi 

yaitu mata dengan perdarahan vitreus berat yang 

tidak dapat hilang spontan setelah 1 tahun dan 

lepasnya retina pada makula sentral. Kini teknik 

dan instrument dalam vitrektomi telah 

berkembang pesat sehingga waktu tunggu 

tindakan serta indikasi dilakukan vitrektomi 

menjadi semakin luas. Meskipun demikian waktu 

tunggu operasi dipengaruhi banyak faktor seperti 

keterbatasan fasilitas kesehatan, pembiayaan, 

ketersediaan alat dan bahan operasi dan faktor 

kesiapan pasien secara fisik dan mental.
6
 

Penelitian pertama bersifat uji klinis acak 

mengenai tindakan vitrektomi pada PDR 

dilakukan oleh Diabetic Retinopathy Vitrectomy 

Study (DRVS) menilai tajam penglihatan pada 

PDR berat dengan terapi konvensional dan 

vitrektomi pada 744 mata selama 2 tahun. Studi 

ini menunjukkan bahwa 25% dari kelompok 

vitrektomi dini dibandingkan dengan 15% dari 

kelompok penundaan memiliki ketajaman visual 

akhir 20/40 atau lebih baik setelah 2 tahun, 

meskipun manfaatnya tampaknya terbatas pada 

pasien dengan diabetes tipe I. Pada pasien 

dengan diabetes mellitus tipe 2 tidak didapatkan 

ada perbedaan dari vitrektomi dini dalam 

ketajaman visual akhir. Namun, hanya 20% mata 

pada kelompok vitrektomi yang di tunda yang 

mengalami resolusi perdarahan vitreus dalam 1 

tahun. Kesimpulan yang di dapat adalah tidak 

didapatkan manfaat secara apabila dilakukan 

tindakan vitrektomi lebih cepat dari satu tahun, 

namun demikian selama periode tersebut pasien 

harus menderita penglihatan yang buruk. 

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

operasi vitrektomi invasif minimal dengan 

fotokoagulasi endolaser dalam waktu kurang dari 

30 hari memberikan peningkatan yang lebih baik 

di banding bila di lakukan lebih dari 30 hari, dan 

bermakna secara statistik pada 1 bulan setelah di 

lakukan vitrektomi. Setelah 3 bulan tidak 

didapatkan perbedaan yang bermakna diantara 

kdua grup. Terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil tajam penglihatan pasca 

operasi seperti derajat beratnya kelainan, riwayat 

lama terjadinya perdarahan vitreous saat pertama 

kali datang diperiksa, tipe DM, kadar HbA1C, 

kelainan penyerta, perubahan status lensa.  
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Indikasi untuk tindakan vitrektomi pada 

perdarahan vitreous akibat PDR terus 

berkembang sejak penelitian DRVS dilakukan. 

Perdarahan vitreus yang persisten dan berulang 

tetap menjadi indikasi umum untuk operasi,yang 

saat ini kriterianya menjadi lebih fleksibel 

mengenai keputusan apakah perlu dan kapan 

waktu operasi perlu dilakukan.  Berbagai faktor 

lain  termasuk derajat gangguan penglihatan 

yang juga pertimbangan status visual dari mata 

sebelahnya, kemungkinan untuk terjadi resolusi 

spontan dari riwayat penyakit sebelumnya, 

kemungkinan resiko  terjadi perdarahan vitreus 

lebih berat, kepatuhan pasien untuk kontrol, tidak 

adekuatnya terapi laser retina sebelumnya, dan 

adanya ablatio retina traksional yang melibatkan 

atau mengancam makula. 

Pada penelitian ini sebagian besar 

menggunakan tamponade udara steril dan cairan 

sedangkan dengan SF6 dalam digunakan dalam 

sebagian kecil kasus. Penggunaan SF6 dianggap 

dapat meberikan efek tampon yang baik tehadap 

vaskulatur dan pembentukan pembekuan darah. 

Namun sebuah penelitan retrospektif oleh 

Chemema tidak menemukan hasil bermakna 

penggunaan SF6 dapat menurunkan kejadian 

perdarahan ulang vitreous pasca operasi 

vitrektomi tetapi Penggunaan SF6 dapat 

mempengaruhi tajam penglihatan dan tekanan 

intraokular dalam 4-6 minggu pertama setelah 

operasi.
7
 

Komplikasi operasi vitrektomi dapat terjadi 

dini (dalam minggu pertama) atau lambat 

(beberapa minggu atau bulan kemudian). 

Komplikasi mayor yang dihadapi setelah 

vitrektomi diabetik adalah perdarahan ulang 

vitreus, retina detachment, katarak, dan rubeosis 

iridis. Indikasi reoperasi yang paling umum 

adalah perdarahan vitreus, yang biasanya 

nampak pada hari-hari awal setelah operasi 

pertama dilakukan. Perdarahan ulang vitreous 

pasca pars plana vitrektomi  merupakan 

komplikasi tersering pada pasien PDR dengan 

angka kejadian dilaporkan terjadi pada 12% 

hingga 63%. Resolusi spontan dapat terjadi di 

sebagian besar kasus, namun diperlukan 

vitrektomi ulang dilaporkan terjadi sekitar 4% 

sampai 38% kasus. Studi awal telah menemukan 

bahwa resolusi perdarahan vitreous pasca 

vitrektomi terjadi rata-rata 9,1 minggu. Pada 

penelitian ini ditemukan kejadian perdarahan 

ulang sebesar 4.3% pada grup A dan 10.7% pada 

grup B. 
8
 

Komplikasi lain yang jarang namun dapat 

terjadi yaitu peningkatan tekanan intraokular, 

katarak, hifema, defek kornea, lepasnya retina 

total, dan kebocoran minyak silicon di bawah 

retina. Infeksi seperti Endoftalmitis dan oftalmia 

simpatika dapat pula terjadi dan harus segera 

terdiagnosis dan ditangani secara darurat. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan jumlah 

sampel yang tidak mewakili populasi dan 

terdapat faktor perancu yaitu lamanya waktu 

perdarahan vitreous saat pertama kali datang,  

 

SIMPULAN 

Penatalaksanaan perdarahan vitreous akibat 

PDR dengan vitrektomi kurang dari 30 hari 

memberikan tajam penglihatan yang lebih baik 

secara bermakna dibandingkan dengan 

vitrektomi yang dilakukan lebih dari 30 hari.  

Penelitian lebih lanjut seperti studi prospektif 

terkontrol yang membandingkan waktu 

vitrektomi untuk perdarahan vitreous  diperlukan 

unutk mengetahui efektifitas hasil terapi dan 

komplikasi jangka panjang.  
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