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BAB I 

PENDAHULUAN  

Glaukoma adalah penyakit mata dimana terjadi kerusakan saraf optik yang 

diikuti gangguan pada lapangan pandang yang khas. Kondisi ini utamanya 

diakibatkan oleh tekanan bola mata yang meninggi yang biasanya disebabkan oleh 

hambatan pengeluaran cairan bola mata (humour aquous). Penyebab lain kerusakan 

saraf optik antara lain adalah gangguan suplai darah ke serat saraf optik dan 

kelemahan/masalah saraf optiknya sendiri.(1)  

 Glaukoma merupakan penyebab kebutaan nomor tiga di dunia setelah katarak 

dan kelainan refraksi. Jumlah kasus kebutaan akibat glaukoma menurut World Health 

Organization (WHO) pada tahun 2009 adalah 4,5 juta kasus atau sekitar 12% dari 

seluruh kasus kebutaan. Survey di berbagai negara pada tahun 2010 melaporkan 

bahwa terdapat 8,4 juta kasus kebutaan pada 60,5 juta kasus glaukoma. Sebanyak 

80.000-160.000 penduduk Amerika dinyatakan buta secara hukum akibat glaukoma 

dan umumnya terjadi pada penduduk berkulit hitam. Survey kesehatan indera 

penglihatan pada tahun 1993-1996 yang dilakukan oleh departemen kesehatan 

Republik Indonesia (DEPKES RI) mendapatkan hasil berupa 1,5% penduduk 

Indonesia mengalami kebutaan dengan penyebab utamanya adalah katarak (0,78%), 

glaukoma (0,20%), kelainan refraksi (0,14%) dan penyakit lainnya yang berhubungan 

dengan lanjut usia (0,38%).(2) 

 Glaukoma dapat diklasifikasikan menjadi glaukoma primer, sekunder dan 

kongenital. Glaukoma primer adalah glaukoma yang tidak diketahui penyebabnya. 

Glaukoma primer sudut terbuka (primary open angle glaucoma) biasanya merupakan 

glaukoma kronis, sedangkan glaukoma primer sudut tertutup (primary angle closure 

glaucoma) bisa berupa glaukoma sudut tertutup akut ataupun kronis. Glaukoma 

sekunder adalah glaukoma yang timbul sebagai akibat dari penyakit mata lain, 

trauma, pembedahan, penggunaan kortikosteroid yang berlebihan atau penyakit 

sistemik lainnya. Glaukoma kongenital adalah glaukoma yang ditemukan sejak 

kelahiran dan biasanya disebabkan oleh sistem saluran pembuangan didalam mata 
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tidak berfungsi dengan baik sehingga menyebabkan pembesaran pada mata bayi. 

Disamping itu glaukoma dengan kebutaan total disebut juga sebagai glaukoma 

absolut.(1) 

 Gejala yang dialami oleh penderita glaukoma sangat beragam tergantung pada 

jenis glaukoma yang diderita, apakah akut atau kronik. Gejala glaukoma akut sangat 

jelas, karena penderita akan merasakan sakit kepala, mata sangat pegal, mual dan 

bahkan muntah. Penglihatan akan terasa buram dan melihat pelangi di sekitar lampu 

atau cahaya. Mata penderita juga akan terlihat merah. Namun sayangnya, karena 

gejala yang dirasakan terutama adalah sakit kepala, mual dan bahkan muntah 

penderita dengan gejala glaukoma akut akan tidak menyadari bahwa sebenarnya yang 

menjadi penyebab terjadinya keluhan tersebut adalah glaukoma. Pada awalnya 

mereka akan berusaha minum obat sakit kepala selama beberapa waktu sebelum 

akhirnya diketahui bahwa yang menjadi penyebab utamanya adalah penyakit pada 

bagian mata. Pada saat itu umumnya kerusakan pada saraf mata telah terjadi yang 

dikarenakan peningkatan tekanan di bola mata yang sangat tinggi.(1) 

 Sedangkan pada glaukoma yang bersifat kronis pada umumnya tidak 

menimbulkan gejala. Penderita bahkan tidak merasakan apapun, namun secara 

perlahan-lahan telah terjadinya kerusakan saraf yang berlanjut pada penurunan 

daripada penglihatan. Saat penderita menyadari adanya gangguan penglihatan, 

biasanya pada pasien tersebut telah terjadi kerusakan saraf yang sudah berat minimal 

pada salah satu bola matanya. Oleh karena itu, glaukoma kronis sering juga disebut 

sebagai pencuri penglihatan. Pada glaukoma kronis, kebutaan terjadi secara perlahan 

sehingga umumnya tidak disadari oleh penderita, sedangkan pada glaukoma akut, 

kebutaan dipengaruhi oleh kecepatan penderita mendapatkan terapi yang tepat. Oleh 

karena kebutaan yang diakibatkan oleh glaukoma seringkali terlambat disadari oleh 

penderita dan kebutaan yang terjadi sifatnya permanen (tidak dapat diperbaiki) maka 

diperlukan diagnosis yang dapat ditegakkan lebih awal dengan tatalaksana yang tepat 

disertai edukasi pada masyarakat sehingga angka kebutaan sebagai morbiditas pada 

kasus glaukoma dapat diturunkan.(1,2) 
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 Pada kasus glaukoma ini, proses pengobatannya sangat bergantung pada jenis 

glaukoma yang diderita. Penting untuk diingat bahwa glaukoma primer memerlukan 

pengawasan dokter seumur hidup. Secara umum, pengobatan pasien-pasien dengan 

kasus glaukoma dapat dibedakan menjadi terapi medikamentosa, laser dan juga 

operasi filtrasi. Pada tahap awal biasanya diberikan obat-obatan tetes dan minum 

obat. Apabila dengan obat, glaukoma belum teratasi maka dapat dilakukan tindakan 

laser ataupun pembedahan. Selama ini, tindakan laser atau operasi filtrasi relatif aman 

dikerjakan. Komplikasi yang terjadi sangat kecil.(1) 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi 

 Glaukoma adalah sekelompok penyakit yang memiliki karakteristik berupa 

kerusakan saraf/ optic neuropathy yang ditandai dengan pencekungan “cupping” 

diskus optikus dan penyempitan lapangan pandang yang biasanya disertai dengan 

adanya peningkatan tekanan intraokuli. Mekanisme peningkatan tekanan intraokuli 

pada glaukoma dipengaruhi oleh gangguan aliran keluar aqueus humor.(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 A. Saraf dan retina normal, B. Saraf penderita glaukoma 

 

2.2 Epidemiologi  

Glaukoma adalah penyebab kebutaan kedua paling sering di negara-negara 

berkembang setelah diabetes mellitus. Lima belas sampai dua puluh persen dari 

semua orang buta kehilangan penglihatan mereka sebagai akibat dari glaukoma. Di 

Jerman, sekitar 10% dari populasi tekanan intraocular meningkat lebih dari 40 setiap 

orangnya. Sekitar 10% dari pasien dilihat oleh dokter mata dan pasien tersebut 

didiagnosa dengan glaukoma. Delapan juta populasi di negara Jerman beresiko 

terkenanya glaukoma, 800.000 populasi telah terdiagnosa oleh dokter ahli mata 

A B 
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dengan glaukoma sedangkan 80.000 populasi lainnya sangat beresiko untuk 

terjadinya proses kebutaan bila keadaannya tidak terdiagnosis glaukoma dan tidak 

diobati tepat pada waktunya.(4) 

Pada tahun 2010, terdapat 60,5 juta orang yang menderita glaukoma primer 

sudut terbuka maupun tertutup dengan jumlah terbanyak ada pada penduduk China, 

yaitu sebanyak 15 juta orang, sedangkan di Asia Tenggara diperkirakan terdapat 4 

juta penderita glaukoma.(2) Berdasarkan Survei Kesehatan Indera tahun 1993 – 1996, 

sebesar 1,5% penduduk Indonesia mengalami kebutaan dengan prevalensi kebutaan 

akibat glaukoma sebesar 0,20%. Prevalensi glaukoma hasil Jakarta Urban Eye 

Health Study 2008 adalah glaukoma primer sudut tertutup sebesar 1,89%, sedangkan 

glaukoma primer sudut terbuka 0,48% dan glaukoma sekunder 0,16% atau 

keseluruhannya adalah sebesar 2,53%. Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) tahun 2007, menunjukkan bahwa jumlah responden yang didiagnosis 

glaukoma oleh tenaga kesehatan Indonesia adalah 0,46% dengan jumlah tertinggi ada 

pada provinsi DKI Jakarta (1,85%) yang berturut-turut diikuti dengan provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam (1,28 %), Kep. Riau (1,26%), Sulawesi Tengah (1,21%) 

dan Sumatera Barat (1,14%).(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Persentasi Responden Riskesdas 2007 yang Pernah Didiagnosis 

Glaukoma oleh Tenaga Kesehatan Menurut Provinsi 
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2.3 Anatomi 

Aqueous humor adalah cairan jernih yang diproduksi oleh prosesus siliaris 

yang merupakan struktur utama korpus siliaris. Prosesus siliaris memiliki dua lapis 

epitelium, yaitu lapisan berpigmen dan tidak berpigmen. Lapisan epitel yang tidak 

berpigmen yang diduga berfungsi sebagai tempat produksi aqueous humor.  Aqueous 

humor mengalir dari korpus siliaris melewati bilik mata posterior dan anterior menuju 

sudut kamera okuli anterior yang kemudian diekskresikan oleh trabecular 

meshwork.(5) 

 Sudut kamera okuli anterior yang dibentuk oleh pertautan antara kornea 

perifer dan pangkal iris merupakan komponen penting dalam proses pengaliran 

aqueous humor. Struktur ini terdiri dari Schwalbe’s line, trabecular meshwork dan 

scleral spur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Struktur Trabecular Meshwork 
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 Trabecular meshwork merupakan jaringan anyaman yang tersusun atas 

lembar-lembar berlubang dari serat kolagen dan elastik yang terdiri atas tiga bagian, 

yaitu uvea meshwork (bagian paling dalam), corneoscleral meshwork (lapisan 

terbesar) dan juxtacanalicular/endothelial meshwork (lapisan paling atas). 

Juxtacanalicular meshwork adalah struktur yang berhubungan dengan bagian dalam 

dari kanalis schlemm.(5,6) 

 Kanalis Schlemm merupakan lapisan endotelium tidak berpori yang pada 

bagian dalam dindingnya terdapat vakuola-vakuola berukuran besar yang diduga 

bertanggung jawab terhadap pembentukan gradien tekanan intraokuli. Aqueous 

humor akan dialirkan dari kanalis schlemm ke vena episklera untuk selanjutnya 

dialirkan ke vena siliaris anterior dan vena opthalmikus superior. Selain itu, aqueous 

humor juga akan dialirkan ke vena konjungtival kemudian ke vena palpebralis dan 

vena angularis yang akhirnya menuju ke vena ophtalmikus superior atau vena fasialis. 

Pada akhirnya, aqueous humor akan bermuara ke sinus kavernosus.(5,6) 

 

2.4 Fisiologi 

  Tekanan intraokuler ditentukan oleh kecepatan pembentukan humor aquos 

dan tahanan terhadap aliran keluarnya dari mata. Humor aquos merupakan cairan 

jernih yang mengisi kamera okuli anterior dan posterior. Volume humor aquos sekitar 

250 µL, dan kecepatan pembentukannya 2,5 µL/menit. Komposisi humor aquos 

hampir sama dengan komposisi plasma, yaitu mengandung askorbat, piruvat, laktat, 

protein, dan glukosa. Humor aquos merupakan media refrakta jadi harus jernih. 

Sistem pengeluaran humor aquos terbagi menjadi 2 jalur, yaitu sebagian besar 

melalui sistem vena dan sebagian kecil melalui otot ciliaris.(5,6) 
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Gambar 2.4 Aliran Aqueous Humor 

  Pada sistem vena, humor aquos diproduksi oleh prosesus ciliaris masuk 

melewati kamera okuli posterior menuju kamera okuli anterior melalui pupil. Setelah 

melewati kamera okuli anterior cairan humor aquos menuju trabekula meshwork ke 

angulus iridokornealis dan menuju kanalis Schlemm yang akhirnya masuk ke sistem 

vena. Aliran humor aquos akan melewati jaringan trabekulum sekitar 90 %. 

Sedangkan sebagian kecil humor aquos keluar dari mata melalui otot siliaris menuju 

ruang suprakoroid untuk selanjutnya keluar melalui sklera atau saraf maupun 

pembuluh darah. Jalur ini disebut juga jalur uveosklera (10-15%). (5,6) 

  Aqueous humor berfungsi untuk memberikan nutrisi (berupa glukosa dan 

asam amino) kepada jaringan-jaringan mata di segmen anterior, seperti lensa, kornea 

dan trabecular meshwork serta untuk membuang zat sisa metabolisme, seperti asam 
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piruvat dan asam laktat dari jaringan-jaringan tersebut. Fungsi lainnya adalah untuk 

menjaga kestabilan tekanan intraokuli yang penting bagi integritas struktur mata. 

Aqueous humor juga menjadi media transmisi cahaya ke jaras penglihatan.(5) 

Produksi aqueous humor melibatkan beberapa proses, yaitu transport aktif, 

ultrafiltrasi dan difusi sederhana. Transport aktif di sel epitel yang tidak berpigmen 

memegang peranan penting dalam produksi aqueous humor yang melibatkan Na+/K+-

ATPase. Proses ultrafiltrasi adalah proses perpindahan air dan zat larut air ke dalam 

membran sel akibat perbedaan tekanan osmotik. Proses ini berkaitan dengan 

pembentukan gradien tekanan di prosesus siliaris, sedangkan proses difusi adalah 

proses yang menyebabkan pertukaran ion melewati membran melalui perbedaan 

gradien elektron.(5) 

  Terdapat tekanan didalam bola mata (intraokuli) yang berperan dalam 

menjaga kejernihan media refraksi dan jarak yang konstan antara kornea dengan 

lensa dan lensa dengan retina. Homeostasis tekanan intraokuli tersebut terpelihara 

oleh mekanisme regulasi setempat dan normalnya berkisar antara 10-22 mmHg yang 

biasanya sama pada kedua mata serta dapat menunjukkan variasi diurnal, yaitu 

tekanan intraokuli meningkat pada malam hari karena terjadi peningkatan resistensi 

vena episklera yang disebabkan oleh perubahan posisi dari berdiri menjadi berbaring 

yang kemudian kondisi ini kembali normal pada siang hari sehingga tekanan 

intraokuli kembali turun. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tekanan 

intraokuli, antara lain; keseimbangan dinamis produksi dan ekskresi aqueous humor, 

resistensi permeabilitas kapiler, keseimbangan tekanan osmotik, posisi tubuh, irama 

sirkadian tubuh, denyut jantung, frekuensi pernafasan, jumlah asupan air dan obat-

obatan.(5,7) 

 

2.5 Faktor Resiko 

 1. Peningkatan Tekanan Intraokuli 

  Peningkatan tekanan intraokuli sebagai faktor resiko dari glaukoma 

banyak didukung oleh berbagai penelitian, meskipun pada beberapa 

penelitian, terutama pada glaukoma primer sudut terbuka, resiko peningkatan 
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tekanan intraokuli terhadap terjadinya glaukoma tidak signifikan. Penelitian 

yang dilakukan di Australia menyatakan bahwa peningkatan tekanan 

intraokuli pada awal deteksi, pada masa follow-up dan pada variasi diurnal 

berkaitan dengan resiko terjadinya glaukoma. Penelitian tersebut juga 

menyatakan bahwa peningkatan tekanan intraokuli yang berhubungan 

dengan glaukoma primer sudut terbuka memiliki risk ratio 1,2-1,5. Penelitian 

di Bangkok menunjukkan bahwa insidensi glaukoma dengan tekanan 

intraokuli ≥ 97,5%, yaitu 31% pada glaukoma primer sudut terbuka, 50% 

pada glaukoma primer sudut tertutup dan 80% pada glaukoma sekunder.(2,8) 

 Canadian Glaucoma Study menyatakan bahwa rata-rata tekanan 

intraokuli berhubungan dengan memburuknya lapangan pandang dengan 

hazard ratio sebesar 1,19. Studi kasus kontrol di United Kingdom 

mendapatkan bahwa orang dengan tekanan intraokuli yang tinggi memiliki 

insidensi lebih tinggi untuk datang dengan kondisi glaukoma yang sudah 

parah. Penelitian longitudinal yang dilakukan di Amerika Serikat 

menyatakan bahwa penderita glaukoma yang telah mengalami kebutaan 

memiliki tekanan intraokuli yang lebih tinggi pada awal penelitian dan pada 

saat terjadi fluktuasi tekanan intraokuli (beda tekanan maksimum dan 

minimum) dibandingkan dengan penderita glaukoma yang tidak mengalami 

kebutaan.(2) 

 

2. Umur 

 Semakin tua umur seseorang maka semakin besar resiko 

memburuknya lapangan pandang, resiko terjadinya glaukoma hingga resiko 

kebutaan yang diakibatkan oleh glaukoma tersebut. Umur dapat dikaitkan 

dengan faktor penuaan jaringan, lamanya terpapar faktor resiko lain serta 

durasi sakit yang lebih lama. Penelitian prevalensi yang dilakukan pada ras 

Melayu di Singapura serta penelitian yang dilakukan di Australia dan 

Bangkok melaporkan hasil berupa peningkatan insiden glaukoma seiring 

dengan meningkatnya usia seseorang. Pada orang yang berusia lanjut juga 



11 
 

lebih sering mengalami insufisiensi vaskular akibat terjadinya penurunan 

perfusi serebral dan perfusi okular sehingga lebih mudah mengalami iskemia 

pada sel akson saraf, termasuk pada retina dan nervus okuli.(8,9) 

 

3. Jenis Kelamin 

 Sebagian besar studi pada glaukoma primer sudut terbuka, tidak 

didapatkan perbedaan risiko berdasarkan jenis kelamin walaupun pada 

penelitian yang dilakukan di Bangkok didapatkan bahwa prevalensi 

glaukoma primer sudut terbuka sedikit lebih besar pada perempuan 

dibandingkan laki-laki. Glaukoma primer sudut tertutup pada beberapa 

penelitian menunjukkan prevalensi yang lebih banyak pada perempuan yang 

mungkin disebabkan karena sudut kamera okuli anterior perempuan lebih 

dangkal, yaitu volumenya hanya 10% dibandingkan pada laki-laki. Selain itu, 

perempuan memiliki struktur bola mata yang lebih pendek dan lensa yang 

lebih tebal.(2,9) 

 Penelitian yang dilakukan pada ras Melayu di Singapura melaporkan 

bahwa tidak ada perbedaan prevalensi glaukoma pada laki-laki dan 

perempuan namun terdapat perbedaan yang signifikan pada prevalensi 

kebutaan yang disebabkan oleh glaukoma yang hasilnya lebih tinggi pada 

perempuan dibandingkan pada laki-laki. Canadian Glaucoma Study 

melaporkan bahwa perempuan lebih beresiko mengalami buruknya lapangan 

pandang yang penyebabnya masih belum jelas, mungkin dapat terkait dengan 

genetik, lingkungan, bahkan diduga memiliki kaitan dengan hormon estrogen 

karena terdapat penelitian lainnya yang menyatakan bahwa menopause dini 

berhubungan dengan kejadian glaukoma.(2) 

 

4. Ras 

 Beberapa ras/grup etnik memiliki prevalensi glaukoma yang lebih 

tinggi, yaitu glaukoma primer sudut tertutup yang lebih tinggi prevalensinya 

di Asia, khususnya pada etnik China yang sering dikaitkan dengan faktor 
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herediter yang mempengaruhi konfigurasi kamera okuli anterior, berupa; 

kamera okuli anterior yang dangkal, sudut mata yang sempit dan iris plateau, 

sedangkan glaukoma primer sudut terbuka lebih sering diderita oleh ras 

Afrika yang dikaitkan dengan iskemia akibat sickle cell anemia, respond dan 

akses terhadap pengobatan yang lebih buruk, level tekanan intraokuli yang 

lebih tinggi dan cup disc ratio yang lebih besar dibandingkan ras yang lebih 

putih.(2,9) 

 

5. Insufisiensi Vaskular 

 Glaukoma primer sudut terbuka sering dikaitkan dengan kelainan 

vaskular dan endokrin yang dapat menyebabkan disregulasi sirkulasi serebral 

dan perifer sehingga suplai darah pada saraf optik pun terganggu dan 

menimbulkan kerusakan glaukomatus. Insufisiensi vaskular juga menjadi 

faktor resiko kebutaan pada penderita glaukoma.(2) 

 

6. Riwayat Glaukoma pada Keluarga 

 Glaukoma primer merupakan suatu kelainan yang diturunkan secara 

genetik, mungkin bersifat multifaktor dan poligenik sehingga adanya 

penderita glaukoma dalam keluarga meningkatkan resiko terjadinya 

glaukoma.(2) 

 

7. Penggunaan Steroid 

 Steroid adalah kelompok obat yang dapat menghasilkan peningkatan 

TIO melalui mekanisme open angle. Tidak semua pasien yang menggunakan 

steroid akan mengakibatkan glaukoma. Faktor resiko yang mungkin 

mendukung adalah adanya glaukoma primer sudut terbuka sebelumnya, 

riwayat keluarga glaukoma, myopia tinggi dan diabetes melitus. Telah 

menunjukkan bahwa 18 – 36% dari populasi umum dan 46 – 92% pasien 

dengan glaukoma primer sudut terbuka, pemberian kortikosteroid topical 
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mengakibatkan peningkatan tekanan intraocular. Hal tersebut terjadi 

biasanya dalam waktu 2 – 4 minggu setelah terapi steroid diberikan.(10,11)  

 Mekanisme secara pasti dari glaukoma yang diinduksi oleh obat 

steroid belum diketahui pasti. Yang diketahui adalah steroid secara sekunder 

dapat meningkatkan resistensi pengeluaran humour aqueous sehingga terjadi 

peningkatan tekanan intraokuler. Dengan peningkatan TIO secara terus 

menerus menyebabkan  tekanan  pada  saraf  optik  sehingga  terjadi  

kerusakan  saraf  optik (cupping),  proses tersebut akan bertambah luas 

seiring dengan terus berlangsungnya kerusakan jaringan, sehingga skotoma 

pada lapangan pandang makin bertambah luas hingga terbentuk defek atau 

pola lapang pandang yang khas. Steroid merupakan suatu obat yang dapat 

meningkatkan TIO melalui mekanisme sudut terbuka.(10,11) 

 Mekanisme tersebut dikaitkan dengan peningkatan resistensi 

pengeluaran humour aqueuos. Mekanismenya menunjukkan bahwa defek 

dapat ditingkatkan oleh akumulasi glikosaminoglikan (GAG) atau 

peningkatkan produksi protein pada anyaman trabekula meshwork yang 

diinduksi oleh respon glukokortikoid, sehingga mengakibatkan obstruksi 

aliran keluar humour aqueous. Mekanisme lainnya mengarah pada 

perubahan sitoskeletal yang diinduksi oleh kortikosteroid sehingga dapat 

menghambat pinositosis dari humour aqueous atau menghambat 

penghilangan glikosaminoglikan sebagai hasilnya terjadi akumulasi 

substansi. Kortikosteroid juga menyebabkan penurunan sintesis 

prostaglandin oleh kortikosteroid yang mengatur produksi atau pengeluaran 

humour aqueous sehingga terjadi peningkatan tekanan intraokuler.(10,11) 

 

2.6 Klasifikasi 

 Berdasarkan mekanisme peningkatan tekanan intraokuli, glaukoma dapat 

diklasifikasikan menjadi glaukoma sudut terbuka dan glaukoma sudut tertutup. 

Glaukoma sudut terbuka merupakan gangguan aliran keluar aqueous humor akibat 

kelainan sistem drainase sudut bilik mata depan, sedangkan glaukoma sudut tertutup 
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adalah gangguan akses aqueous humor ke sistem drainase.  Glaukoma sudut terbuka 

terdiri dari kelainan pada membran pratrabekular (seperti glaukoma neovaskular dan 

sindrom Irido Corneal Endothelial), kelainan trabekular (seperti glaukoma sudut 

terbuka primer, kongenital, pigmentasi dan akibat steroid) dan kelainan 

pascatrabekular karena peningkatan tekanan episklera, sedangkan glaukoma sudut 

tertutup terdiri dari glaukoma sudut tertutup primer, sinekia, intumesensi lensa, oklusi 

vena retina sentralis, hifiema, dan iris bombé.(2,8,9) 

 Berdasarkan sifatnya, glaukoma dapat diklasifikasikan menjadi glaukoma 

akut dan glaukoma kronik. Pada glaukoma akut, terjadi gangguan penglihatan yang 

terjadi secara tiba-tiba atau dapat didahului dengan beberapa tanda prodromal, seperti  

nyeri kepala hebat (umumnya mengikuti jalannya nervus V), mual-muntah (akibat 

reflek okulovagal), nyeri bola mata, penglihatan kabur yang bersifat sementara atau 

terdapat gambaran halo (warna pelangi) di sekitar bola lampu yang terjadi akibat 

udem kornea (akibat aqueus humor masuk ke dalam kornea). Serangan akut dapat 

berlangsung dalam lama atau dalam beberapa jam saja. Pada glaukoma kronik, gejala 

timbul lebih lambat dan menahun. Kerusakan saraf optik pun terjadi perlahan-lahan 

bahkan hampir tanpa keluhan subjektif sehingga umumnya penderita glaukoma 

kronis datang memeriksakan diri apabila telah terjadi gangguan penglihatan atau 

kondisi penyakitnya sudah berat.(2,8,9) 

 Berdasarkan mekanisme terjadinya glaukoma, glaukoma dapat 

diklasifikasikan menjadi:(2,8) 

1. Glaukoma Primer  

  Adalah glaukoma yang tidak diketahui penyebabnya. Glaukoma primer 

terbagi menjadi: 

a. Glaukoma Primer Sudut Terbuka (primary open angle glaucoma) 

Memiliki kecenderungan familial yang kuat dan biasanya merupakan 

suatu proses yang kronis. Gambaran patologi utama berupa proses 

degeneratif trabekular meshwork sehingga dapat mengakibatkan 

penurunan drainase aqueous humor yang menyebabkan peningkatan 

tekanan intraokuler. Pada 99% penderita glaukoma primer sudut terbuka 
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terdapat hambatan pengeluaran aquous humor pada sistem trabekulum dan 

kanalis schlemm. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Glaukoma Primer Sudut Terbuka 

 

b. Glaukoma Primer Sudut Tertutup (primary angle closure glaucoma) 

Terjadi pada mata dengan predisposisi anatomis tanpa ada kelainan 

lainnya yang dapat terjadi secara akut maupun kronis. Peningkatan 

tekanan intraokuli pada glaukoma ini terjadi karena sumbatan aliran 

keluar aqueous humor akibat oklusi trabekular meshwork oleh iris perifer. 

Hal ini terjadi bila kamera okuli anterior sempit/dangkal secara anatomis. 

Pada kamera okuli anterior yang dangkal dapat terjadi hambatan aliran 

aqueus humor dari kamera okuli posterior ke kamera okuli anterior yang 

dinamakan sebagai papillary block yang menyebabkan meningkatnya 

tekanan di kamera okuli posterior. Pada kamera okuli anterior yang 

sempit, tekanan pada kamera okuli posterior dapat mendorong iris hingga 

menutupi jaringan trabekulum sehingga aqueus humor tidak dapat atau 

sukar mencapai jaringan trabekulum.  
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Gambar 2.6 Glaukoma Primer Sudut Tertutup 

2. Glaukoma Sekunder  

 Glaukoma sekunder adalah glaukoma yang timbul sebagai akibat dari penyakit 

mata yang lain, trauma, pembedahan, penggunaan kortikosteroid yang berlebihan dan 

adanya penyakit sistemik lainnya.  Peningkatan tekanan intraokuli pada glaukoma 

sekunder merupakan manifestasi dari penyakit lain, yaitu dapat berupa peradangan, 

trauma bola mata dan paling sering disebabkan oleh uveitis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 A. Glaukoma Sekunder Sudut Tertutup dan B. Glaukoma Sekunder 

Sudut Terbuka 

A B 
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3. Glaukoma Kongenital  

  Glaukoma kongenital biasanya sudah ada sejak lahir dan terjadi akibat 

gangguan perkembangan pada saluran aqueous humor. Glaukoma kongenital 

seringkali diturunkan. Pada glaukoma kongenital umumnya dijumpai epifora, 

fotofobia serta peningkatan tekanan intraokuler. Glaukoma kongenital terbagi atas 

glaukoma yang disebabkan oleh kelainan kongenital primer (kelainan pada sudut 

kamera okuli anterior), anomali perkembangan segmen anterior dan kelainan lainnya 

(dapat berupa aniridia, sindrom Lowe, sindom Sturge-Weber dan rubela kongenital). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Glaukoma Kongenital 

 

2.7 Patofisiologi 

 Penurunan penglihatan pada glaukoma terjadi karena adanya apoptosis sel 

ganglion retina yang menyebabkan penipisan lapisan serat saraf optik dan lapisan inti 

dalam retina serta berkurangnya akson di nervus optikus. Diskus optikus menjadi 

atrofi disertai pembesaran cawan optik. Hal ini dapat terjadi karena peningkatan 

tekanan intraokuli yang menyebabkan kerusakan mekanik pada akson saraf optik 

dan/atau peningkatan tekanan intraokuli yang menyebabkan berkurangnya aliran 

darah (insufisiensi vaskular) pada papil saraf sehingga terjadi iskemia sel akson saraf. 

Semakin tinggi tekanan intraokuli maka semakin besar kerusakan saraf yang terjadi 
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pada bola mata. Tekanan intraokuli pada glaukoma sudut tertutup akut dapat 

mencapai 60-80 mmHg, sehingga dapat menimbulkan kerusakan iskemik akut pada 

iris yang disertai dengan edema kornea dan kerusakan nervus optikus.(12,13) 

  Adapun patogenesis dari setiap jenis glaukoma itu sendiri adalah sebagai 

berikut: 

1. Glaukoma Primer Sudut Terbuka 

  Glaukoma yang sering ditemukan adalah glaukoma sudut terbuka. Glaukoma 

sudut terbuka terjadi karena adanya sumbatan terhadap aliran keluar aqueous humor, 

sehingga menyebabkan penimbunan. Hal ini dapat memicu proses degenerasi 

trabecular meshwork, termasuk pengendapan materi ekstrasel di dalam anyaman dan 

di bawah lapisan endotel kanalis schlemm. Teori lainnya menyatakan bahwa pada 

glaukoma primer sudut terbuka terjadi pengurangan atau menghilangnya jumlah sel 

endotel trabecular meshwork akibat kematian sel karena suatu proses degenerasi 

yang berbeda dengan proses penuaan (ageing process) yang disertai dengan 

terjadinya penebalan lamela di daerah uvea dan korneo-skleral yang menimbulkan 

penyempitan ruang antar-trabekulum yang berakhir dengan hambatan outflow 

aqueous humor.(14) 

  Mekanisme kerusakan neuron pada glaukoma primer sudut terbuka dan 

hubungannya dengan tingginya tekanan intraokuli masih belum begitu jelas. Teori 

utama memperkirakan bahwa adanya perubahan-perubahan elemen penunjang 

struktural akibat tingginya tekanan intraokuli di saraf optikus, setinggi dengan lamina 

kribrosa atau pembuluh darah di ujung saraf optikus. Teori lainnya memperkirakan 

terjadi iskemia pada mikrovaskular diskus optikus. Kelainan kromosom 1q-GLC1A 

(mengekspresikan myocilin) juga menjadi faktor predisposisi.(14) 

 

2. Glaukoma Primer Sudut Tertutup 

  Glaukoma primer sudut tertutup terjadi apabila terbentuk sumbatan sudut 

kamera okuli anterior oleh iris perifer. Hal ini mengakibatkan tersumbatnya aliran 

aqueous humor yang menyebabkan tekanan intraokuli meningkat dengan cepat, 

menimbulkan nyeri hebat, kemerahan dan penglihatan yang kabur. Serangan akut 
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sering dipresipitasi oleh dilatasi pupil yang terjadi spontan di malam hari atau pada 

saat pencahayaan kurang.(12) 

a. Glaukoma Primer Sudut Tertutup Akut 

Pada glaukoma primer sudut tertutup akut terjadi peningkatan tekanan 

bola mata dengan tiba-tiba akibat penutupan pengaliran keluar aqueous 

humor secara mendadak. Hal ini menimbulkan rasa sakit yang hebat, mata 

merah, kornea keruh dan edematus serta penglihatan kabur yang disertai 

halo (pelangi disekitar lampu). Glaukoma sudut tertutup akut merupakan 

suatu keadaan darurat.(12) 

b. Glaukoma Primer Sudut Tertutup Kronis 

Pada glaukoma primer sudut tertutup kronis, iris berangsur-angsur 

menutupi jalan keluar aqueous humor tanpa gejala yang nyata akibat 

terbentuknya jaringan parut antara iris dan jalur keluar aqueous humor. 

Glaukoma primer sudut tertutup biasanya bersifat herediter dan lebih 

sering pada penderita hipermetropi. Pada pemeriksaan didapatkan kamera 

okuli anterior dangkal dan pada pemeriksaan gonioskopi terlihat iris yang 

menempel pada tepi kornea.(12) 

 

3. Glaukoma Kongenital 

  Glaukoma kongenital adalah bentuk glaukoma yang jarang ditemukan. 

Glaukoma ini disebabkan oleh kelainan perkembangan struktur anatomi mata yang 

menghalangi aliran keluar aqueous humor. Kelainan tersebut dapat berupa anomali 

perkembangan segmen anterior (sindrom Rieger/ disgenesis iridotrabekula, anomali 

Peters/ trabekulodisgenesis iridokornea, dan sindrom Axenfeld) dan aniridia (iris 

yang tidak berkembang).(2) 

 

4. Glaukoma Sekunder 

  Glaukoma sekunder merupakan glaukoma yang timbul akibat adanya penyakit 

mata yang mendahuluinya. Beberapa jenis glaukoma sekunder antara lain; glaukoma 

pigmentasi, pseudoeksfoliasi, dislokasi lensa, intumesensi lensa, fakolitik, uveitis, 
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melanoma traktus uvealis, neovaskular, steroid, trauma dan peningkatan tekanan 

episklera.(2) 

a. Glaukoma Sekunder Sudut terbuka 

Patofisiologi secara pasti dari glaukoma yang diinduksi oleh obat belum 

diketahui. Yang diketahui adalah bahwa kenaikan TIO karena steroid 

secara sekunder dapat meningkatkan resistensi pengeluaran humor aquos. 

Beberapa bukti penelitian menunjukkan bahwa defek dapat ditingkatkan 

oleh akumulasi glikosaminoglikan atau peningkatkan produksi protein 

pada anyaman trabekula yang diinduksi oleh respon glukokortikoid, 

sehingga mengakibatkan obstruksi aliran keluar humor aquos. Bukti yang 

lain mengarah pada perubahan sitoskeletal yang diinduksi oleh 

kortikosteroid sehingga dapat menghabat pinositosis dari humor aquos 

atau menghambat penghilangan glikosaminoglikan sebagai hasilnya 

terjadi akumulasi substansi dini.(15) 

b. Glaukoma Sekunder Sudut tertutup 

Patofisologi dari glaukoma sudut tertutup yang diinduksi oleh obat 

melalui mekanisme papillary blok (meningkatnya kontak iris dan lensa 

pada tepi pupil) saat dilatasi pupil. Obat mempunyai efek langsung atau 

efek sekunder, keduanya menstimulasi simpatis atau menginhibisi 

parasimpatis yang menyebabkan dilatasi pupil sehingga dapat 

menyebabkan glaukoma sudut tertutup pada pasien dengan sudut yang 

sempit.(15) 

Lain halnya dengan obat yang mengandung sulfa. Mekanismenya melibatkan 

rotasi anterior dari badan siliar atau efusi koroid, menyebabkan sempitnya bilik mata 

depan dan memblokade anyaman trabekula oleh iris. Dilatasi pupil dan adanya bilik 

mata depan yang dangkal tidak penting. Defek yang pasti yang menyebabkan badan 

siliar membengkak belum diketahui.(15) 
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5. Glaukoma Tekanan-Normal 

  Beberapa pasien dapat mengalami glaukoma tanpa adanya peningkatan 

tekanan intraokuli. Patogenesis yang mungkin adalah terjadinya kepekaan yang 

abnormal terhadap tekanan intraokuli karena kelainan vaskular atau mekanis di kaput 

nervus optikus. Glaukoma jenis ini sering terjadi di Jepang. Secara genetik, keluarga 

yang menderita glaukoma tekanan-normal memiliki kelainan pada gen optineurin 

kromosom 10. Sering pula dijumpai adanya perdarahan diskus yang menandakan 

progresivitas penurunan lapangan pandang.(2,3) 

 

2.8 Gejala Klinis 

  Gejala klinis yang dialami oleh penderita glaukoma sangat beragam, 

tergantung pada jenis glaukoma yang diderita. Pada glaukoma akut, terjadi gangguan 

penglihatan yang terjadi secara tiba-tiba atau dapat didahului dengan beberapa tanda 

prodromal, seperti nyeri kepala hebat (umumnya mengikuti jalannya nervus V), 

mual-muntah (akibat reflek okulovagal), nyeri atau rasa pegal pada bola mata, mata 

merah, penglihatan kabur yang bersifat sementara atau terdapat gambaran halo 

(warna pelangi) di sekitar bola lampu yang terjadi akibat udem kornea (akibat aqueus 

humor masuk ke dalam kornea). Serangan akut dapat berlangsung dalam lama atau 

dalam beberapa jam saja. Pada glaukoma kronik, gejala timbul lebih lambat dan 

menahun. Kerusakan saraf optik pun terjadi perlahan-lahan bahkan hampir tanpa 

keluhan subjektif sehingga umumnya penderita glaukoma kronis datang 

memeriksakan diri apabila telah terjadi gangguan penglihatan atau kondisi 

penyakitnya sudah berat.(2,8,9) 

 

2.9 Metode Pemeriksaan 

1. Pemeriksaan Anterior Chamber  

 Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara menerangi dengan menggunakan 

cahaya ke ruang anterior mata. Bila didapatkan ruang anterior memiliki kedalaman 

yang cukup atau normal dengan keadaan iris tampak terang secara keseluruhan, maka 

keadaan ini menunjukkan sudut terbuka. Sedangkan bila didapatkan ruang anterior 
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memiliki kedalaman yang dangkal dan keadaan iris tampak menonjol kearah depan 

dengan cahaya yang tidak seluruhnya dipantulkan oleh iris, maka keadaan ini 

menujukkan sudut yang sebagian atau seluruhnya tertutup.(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Pemeriksaan anterior chamber 

 

2. Pemeriksaan Slit Lamp 

 Kedalaman pusat dan perifer dari ruang anterior harus dinilai melalui 

ketebalan kornea. Bila ruang anterior memiliki kedalaman yang tiga kali kurang dari 

ketebalan kornea baik di tengah maupun di bagian perifer maka keadaan ini 

menunjukkan sudut sempit. Maka, pemeriksaan Gonioscopy sangat penting untuk 

evaluasi keadaan yang lebih lanjut.(4) 
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Gambar 2.10 Kedalaman ruang anterior kurang dari ketebalan kornea di bagian 

perifer. Reflek kornea dan refleksi iris saling menyentuh (panah), menunjukkan 

bayangan ruang anterior. 

 

3. Pemeriksaan Gonioskopi 

 Gonioskopi merupakan pemeriksaan sudut kamera okuli anterior dengan alat 

yang menggunakan lensa khusus untuk melihat aliran keluar aqueous humor. Fungsi 

dari gonioskopi secara diagnostik dapat membantu mengidentifikasi sudut yang 

abnormal dan menilai lebar sudut kamera okuli anterior. Lebar sudut kamera okuli 

anterior dapat diperkirakan dengan pencahayaan oblik kamera okuli anterior. Apabila 

keseluruhan trabecular meshwork, scleral spur dan prosesus siliaris dapat terlihat, 

sudut dinyatakan terbuka. Apabila hanya Schwalbe’s line atau sebagian kecil dari 

trabecular meshwork yang dapat terlihat, dinyatakan sebagai sudut sempit. Apabila 

Schwalbe’s line tidak terlihat, sudut dinyatakan tertutup.(4,9) 
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Gambar 2.11 Gambaran Gonioskopi 

 

4. Pemeriksaan Tekanan Intraocular 

Tekanan intraokuli dapat diukur melalui pemeriksaan tonometri yang dapat 

dilakukan melalui palpasi jari telunjuk, non-kontak pneumotonometri atau dengan 

menggunakan alat berupa tonometer. Pemeriksan TIO dengan palpasi dilakukan 

dengan menggunakan dua jari yang diletakkan diatas bola mata, bila didapatkan bola 

mata yang berfluktuasi di bawah palpasi maka TIO kurang dari 20 mmHg. Namun 

bila bola mata teraba keras dan tegang maka TIO diperkirakan sekitar 60 - 70 

mmHg.(4,9) 
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Gambar 2.12 Pemeriksaan palpasi tekanan intraokular 

 

Tonometer yang umumnya digunakan adalah tonometer Schiotz karena cukup 

sederhana, praktis, mudah dibawa, relatif murah, kalibrasi alat mudah dan tanpa 

komponen elektrik, tetapi tonometer yang menjadi gold standar pemeriksaan 

tonometri adalah tonometer aplanasi Goldmann yang dilekatkan ke slitlamp untuk 

mengukur besarnya gaya yang diperlukan untuk meratakan daerah kornea tertentu. 

Ketebalan kornea pada masing-masing individu dapat mempengaruhi biasnya 

penilaian. Semakin tebal kornea pasien maka tekanan intraokuli yang dihasilkan 

cenderung tinggi, begitu pula sebaliknya, semakin tipis kornea pasien maka tekanan 

intraokuli yang dihasilkan juga semakin rendah. Rentang tekanan intraokuli yang 

normal adalah 10-21 mmHg, namun pada usia yang lebih tua tekanan intraokuli dapat 

lebih tinggi, sehingga batas maksimum tekanan intraokuli yang digunakan adalah 24 

mmHg. Pada 32-50% individu yang menderita glaukoma sudut terbuka primer akan 

menunjukkan tekanan intraokuli yang normal saat pertama kali diperiksa, sehingga 

diperlukan pula pemeriksaan diskus optikus glaukomatosa ataupun pemeriksaan 

lapangan pandang.(4,9) 
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Gambar 2.13 A. Pemeriksaan Goldmann tonometri dan B. Pemeriksaan Schiotz 

tonometri 

 

5. Pemeriksaan Oftalmoskopi 

  Pemeriksaan oftalmoskopi pada penderita glaukoma digunakan untuk menilai 

diskus optikus (papil saraf optik). Komponen yang dinilai adalah warna dari diskus 

optikus dan lebarnya ekskavasi (penggaungan). Diskus optikus normal memiliki 

cekungan di bagian tengahnya (depresi sentral). Atrofi optikus akibat glaukoma 

menimbulkan kelainan-kelainan diskus khas yang terutama ditandai oleh pembesaran 

cawan diskus optikus dan pemucatan diskus di daerah cawan. Selain itu, dapat pula 

terjadi pembesaran konsentrik cawan optik atau pencekungan (cupping) superior dan 

inferior dan disertai pembentukan takik (notching) fokal di tepi diskus optikus. 

Kedalaman cawan optik juga meningkat karena lamina kribrosa tergeser ke belakang 

dan terjadi pergeseran pembuluh darah di retina ke arah hidung. Hasil akhirnya 

adalah cekungan bean-pot, yang tidak memperlihatkan jaringan saraf di bagian 

tepinya. Pada penilaian glaukoma, rasio cawan-diskus adalah cara yang berguna 

untuk mencatat ukuran diskus optikus. Apabila terdapat kehilangan lapangan pandang 

atau peningkatan tekanan intraokuli, rasio cawan-diskus lebih dari 0,5 atau terdapat 

asimetri yang bermakna antara kedua mata sangat diindikasikan adanya atrofi 

glaukomatosa.(2,9) 

 

A B 
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Gambar 2.14 Gambaran cupping (panah) 

ada pemeriksaan oftalmoskop 

 

6. Pemeriksaan Lapangan Pandang (Kampimeter) 

 Pemeriksaan lapangan pandang digunakan untuk mengetahui ada-tidaknya 

pulau-pulau lapangan pandang yang menghilang (skotoma) dan untuk mengetahui 

progresivitas dari kerusakan visual yang terjadi. Gangguan lapangan pandang akibat 

glaukoma terutama mengenai 30 derajat lapangan pandang bagian sentral. Perubahan 

paling dini adalah semakin nyatanya bintik buta. Perluasan akan berlanjut ke 

lapangan pandang Bjerrum (15 derajat dari fiksasi) membentuk skotoma Bjerrum 

yang kemudian membentuk skotoma arkuata. Daerah-daerah penurunan lapangan 

pandang yang lebih parah di dalam daerah Bjerrum dikenal sebagai skotoma Seidel. 

Skotoma arkuata ganda di atas dan di bawah meridian horizontal sering disertai oleh 

nasal step (Roenne) karena perbedaan ukuran kedua defek arkuata tersebut.(2,9) 

 Pengecilan lapangan pandang cenderung berawal di perifer nasal sebagai 

konstriksi isopter. Selanjutnya, mungkin terdapat hubungan ke defek arkuata yang 

menimbulkan breakthrough perifer. Lapangan pandang perifer temporal dan 5-10 

derajat sentral baru terpengaruh pada stadium lanjut penyakit. Pada stadium akhir, 

tajam penglihatan sentral mungkin normal, tetapi hanya 5 derajat lapangan pandang. 
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Alat-alat yang dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan lapangan pandang 

pada glaukoma adalah automated perimeter (misalnya Humphrey, Octopus, atau 

Henson), perimeter Goldmann, Friedmann field analyzer, dan layar tangent.(2,9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Kelainan Lapangan Pandang pada Glaukoma 
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2.10 Terapi 

Terapi Medikamentosa 

  Pengobatan glaukoma sangat tergantung pada jenis glaukoma yang diderita. 

Pada glaukoma primer, pengobatan dilakukan seumur hidup dengan pengawasan 

dokter. Terapi medis pada penderita glaukoma adalah dengan diberikannya obat-

obatan yang diharapkan mampu mengurangi tekanan intraokuli yang meninggi. Pada 

glaukoma tekanan-normal, meskipun tidak terjadi peninggian tekanan intraokuli, 

pemberian obat-obatan ini juga dapat memberikan efek yang baik. Obat-obatan yang 

diberikan bekerja dengan cara supresi pembentukan aqueous humor (beta-adrenergic 

blocker, apraclonidine, brimonidine, acetazolamide, dichlorphenamide dan 

dorzolamide hydrochloride), meningkatkan aliran keluar aqueous humor 

(bimatoprost, latanoprost, pilocarpine dan epinefrin), menurunkan volume vitreus 

(agen hiperosmotik) serta miotik, midriatik dan sikloplegik. Penjelasan mengenai 

obat-obatan tersebut adalah sebagai berikut:(16,17) 

1. Supresi Pembentukan Aqueous Humor 

a. Golongan β-adrenergic Bloker  

Contoh obat adalah timolol maleat 0,25% dan 0.5%, betaxolol 0,25% dan 

0,5%, levobunolol dan lain-lain. Timolol maleat merupakan β-adrenergik 

non selektif baik pada β1 atau β2. Timolol maleat tidak memiliki aktivitas 

simpatomimetik sehingga dapat mengurangi tekanan intraokuli sebanyak 

20-30% apabila diteteskan pada mata.(6) 

Farmakodinamik dari golongan β-adrenergic bloker adalah dengan 

menekan pembentukan aqueous humor. Reseptor β- adrenergik terletak 

pada epitel siliaris yang jika reseptornya terangsang oleh aktifitas sekresi 

epitel maka akan meningkatkan inflow aqueous humor melalui proses 

komplek enzim adenyl cyclase-reseptor sehingga menurunkan produksi 

aqueous humor. Farmakokinetiknya bekerja melalui penyerapan usus 

secara peroral sehingga bioavaibilitasnya rendah dan kadar puncak dalam 

plasma berkisar antara 1 sampai 3 jam. Waktu ekskresi yang dibutuhkan 

ginjal untuk mengeluarkan obat golongan ini dapat diperpanjang apabila 
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terdapat hambatan aliran darah yang menuju ke hati atau hambatan enzim 

hati.(17) 

b. Apraklonidin 

Memiliki efek menurunkan produksi aqueous humor, meningkatkan aliran 

keluar aqueous humor melalui trabekula meshwork dengan menurunkan 

tekanan vena episklera dan dapat juga meningkatkan aliran keluar 

uveosklera. Farmakokinetik dari pemberian apraklonidin 1% dalam waktu 

1 jam dapat menghasilkan penurunan tekanan intraokuli yang cepat, yaitu  

paling sedikit 20% dari tekanan intraokuli awal. Efek maksimal dari 

apraklonidin dalam menurunkan tekanan intraokuli dapat terjadi sekitar 3-5 

jam setelah pemberian terapi. Indikasi penggunaan apraklonidin untuk 

mengontrol peningkatan akut tekanan intraokuli pasca tindakan laser, 

sedangkan kontraindikasi pemakaian obat ini adalah pasien dengan mono 

amin oksidase (MAO) dan trisiklik depresan karena dapat mempengaruhi 

metabolisme dan uptake katekolamin.(6,17) 

2. Penurunan Volume Vitreus  

  Obat yang digunakan untuk menurunkan volume vitreus humor, yaitu obat 

hiperosmotik yang bekerja dengan cara mengubah darah menjadi hipertonik sehingga 

air tertarik keluar dari vitreus dan menyebabkan pengecilan vitreus. Penurunan 

volume vitreus bermanfaat dalam pengobatan glaukoma primer sudut tertutup akut 

dan maligna yang menyebabkan pergeseran lensa kristalina ke anterior yang 

mengakibatkan terjadinya penutupan sudut (glaukoma sudut tertutup sekunder).(6) 

3. Miotik, Midriatik dan Sikloplegik 

 Penyempitan pupil merupakan dasar tatalaksana glaukoma primer sudut 

tertutup, sedangkan dilatasi pupil penting dalam pengobatan glaukoma sekunder 

dengan sudut tertutup. Ketika penutupan sudut pada glaukoma sekunder untuk 

perpindahan lensa anterior, sikloplegik (cyclopentolate dan atropin) digunakan untuk 

mengendurkan atau merelaksasikan otot siliaris dan dengan demikian akan 

mengencangkan zonula dalam upaya untuk menarik lensa.(6) 

 



31 
 

4. Penghambat Karbonat Anhidrase  

a. Asetasolamid Oral  

Obat yang sering di gunakan karena dapat menekan pembentukan aqueous 

humor sebanyak 40-60%. Bekerja efektif dalam menurunkan tekanan 

intraokuli apabila konsentrasi obat bebas dalam plasma ±2,5 μM. Apabila 

diberikan secara oral, konsentrasi puncak pada plasma dapat diperoleh 

dalam waktu 2 jam setelah pemberian yang dapat bertahan selama 4-6 jam 

dan menurun dengan cepat karena ekskresi pada urin. Indikasi asetasolamid 

adalah untuk menurunkan tekanan intraokuler, mencegah prolaps korpus 

vitreum dan menurunkan tekanan introkuler pada pseudo tumor serebri. 

Kontraindikasi relatif untuk sirosis hati, penyakit paru obstruktif menahun, 

gagal ginjal, diabetes ketoasidosis dan urolithiasis. Efek samping yang 

paling sering dikeluhkan parastesi dan inisial diuresis, sedangkan efek lain 

yang dapat muncul apabila digunakan dalam jangka lama antara lain 

metalic taste, malaise, nausea, anoreksia, depresi, pembentukan batu ginjal, 

depresi sumsum tulang, dan anemia aplastik.(16,17) 

b. Penghambat Karbonat Anhidrase Topikal  

Salah satu contoh penghambat karbonat anhidrase adalah dorsolamid. 

Dorsolamid topikal akan berpenetrasi melalui kornea dan sklera ke epitel 

tak berpigmen prosesus siliaris sehingga dapat menurunkan produksi 

aqueous humor dan HCO3- dengan cara menekan enzim karbonik 

anhidrase II. Dorsolamid bekerja efektif menurunkan tekanan intraokuli 

karena konsentrasi di prosesus siliaris mencapai 2-10μM. Penghambat 

karbonat anhidrase topikal (dorsolamid) dapat menurunkan tekanan 

intraokuler sebesar 15-20%. Indikasi pemberian obat ini adalah untuk 

mengontrol glaukoma, baik jangka pendek maupun jangka panjang sebagai 

obat tunggal atau kombinasi. Indikasi lain adalah untuk mencegah 

kenaikan tekanan intraokuli pasca bedah intraokuli. Efek samping lokal 

yang dapat terjadi diantaranya; mata pedih, keratopati pungtata superfisial 
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dan reaksi alergi. Efek samping sistemik, seperti metalic taste, gangguan 

gastrointestinal dan urtikaria jarang terjadi.(16,17) 

5. Fasilitasi Aliran Keluar Aqueous Humor  

a. Parasimpatomimetik  

Dapat menimbulkan efek miosis dan bersifat sekresi pada mata yang 

menyebabkan kontraksi muskulus siliaris sehingga iris menjadi terbuka dan 

aqueous humor dapat mengalir keluar.(17) 

b. Analog prostaglandin  

Analog prostaglandin merupakan obat lini pertama yang efektif digunakan 

pada terapi glaukoma misalnya, latanopros. Latanopros merupakan obat 

baru yang paling efektif katena dapat ditoleransi dengan baik dan tidak 

menimbulkan efek samping sistemik. Latanopros mengalami hidrolisis 

enzim di kornea dan diaktifkan menjadi asam latanopros. Penurunan 

tekanan intraokuli dapat dilihat 3-4 jam setelah pemberian dan efek 

maksimal yang terjadi antara 8-12 jam. Cara kerja obat ini adalah dengan 

meningkatkan aliran keluar aqueous humor melalui jalur uveosklera. Obat 

ini diindikasikan pada glaukoma perimer sudut terbuka dan hipertensi 

okuler yang tidak toleran dengan antiglaukoma lain. kontrandikasi pada 

pasien yang sensitif dengan latanopros.(16,17) 

 

Tindakan Pembedahan dan Laser 

1. Peripheral Iridotomy, Iridectomy, and Iridoplasty 

Terapi bedah dan laser merupakan terapi yang paling efektif dalam 

menurunkan tekanan intraokuli karena tindakannya relatif aman dan tidak 

menimbulkan banyak komplikasi. Pada glaukoma sudut tertutup, tindakan 

iridoplasti, iridektomi, iridotomi perifer merupakan cara yang efektif 

mengatasi blokade pupil, sedangkan pada glaukoma sudut terbuka, 

penggunaan laser (trabekuloplasti) merupakan cara yang efektif untuk 

memudahkan aliran keluar aqueous humor.(6) 
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2. Laser Trabeculoplasty 

Tindakan membakar trabecular meshwork sehingga dapat memfasilitasi aliran 

air berdasarkan dampaknya pada trabecular meshwork dan kanal Schlemm 

atau peristiwa seluler yang meningkatkan fungsi trabecular meshwork 

tersebut. Teknik laser trabekuloplasty ini berlaku untuk jenis glaukoma 

dengan sudut terbuka, dan hasilnya bervariasi tergantung pada penyebab yang 

mendasari terjadinya glaukoma. Penurunan tekanan intraocular biasanya 

memungkinkan penurunan terapi medis dan penundaan operasi glaukoma.(6) 

3. Glaukoma Drainase (Trabekulektomi) 

Trabekulektomi adalah prosedur yang paling sering digunakan untuk 

memintas saluran-saluran drainase normal sehingga terbentuk akses langsung 

aqueous humor dari bilik mata depan ke jaringan subkonjungtiva dan orbita. 

Tindakan laser dilakukan untuk membuka sistem drainase aqueous humor 

sehingga tekanan di dalam bola mata dapat turun ke batas normal. Setelah 

tindakan laser dan operasi dilakukan tetap dilakukan pemantauan oleh dokter 

yang lamanya bergantung pada keadaan tekanan intraokuli. Apabila keadaan 

terkontrol dengan baik, dapat dilakukan kontrol 6 bulan sekali namun bila 

keadaan tidak terkontrol, dilakukan pengawasan yang ketat.(6) 

 

2.11 Prognosis 

  Prognosis buruk pada glaukoma yang terlambat disadari oleh penderita 

sehingga terlambat didiagnosis dan telah menyebabkan gangguan penglihatan yang 

berat hingga kebutaan yang sifatnya permanen (tidak dapat diperbaiki).(2) 
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BAB III 

LAPORAN KASUS 

3.1 Identitas Pasien 

Nama                           : Ny. H 

Umur                           : 31 tahun 

Jenis kelamin              : Perempuan  

Alamat     : Bireuen  

Agama                         : Islam 

CM      : 1-07-95-06 

Tanggal pemeriksaan    : 02 Februari 2016 

3.2 Anamnesis 

 

 Keluhan Utama :  

Kedua mata sulit melihat 

 

 Riwayat Penyakit Sekarang 

Pasien datang dengan keluhan kedua mata sulit melihat. Keluhan ini sudah 

dirasakan pasien sejak 2 minggu yang lalu. Kedua mata pasien hanya dapat 

melihat benda dalam jarak yang dekat namun tidak jelas, bila melihat jauh 

pandangan menjadi kabur. Pandangan mata sebelah kiri lebih berat dirasakan 

dibandingkan dengan mata sebelah kanan. Keluhan ini terjadi secara 

mendadak. Pasien juga mengeluhkan nyeri pada kedua mata. Nyeri bersifat 

terus menerus dan memberat 2 hari yang lalu. Nyeri tidak menghilang saat 

pasien beristirahat, pasien sering terbangun tengah malam karena nyeri. 

Pasien juga mengeluhkan nyeri kepala dan mata memerah. Keluhan mata 

merah sudah dirasakan sejak 1 bulan yang lalu. Keluhan mual dan muntah 

tidak ada, riwayat mata tertusuk tidak ada. Sebelumnya pasien sempat berobat 

ke dokter spesialis mata di daerah tempat tinggalnya dan pasien diberi obat 

tetes mata (pasien lupa nama obatnya) dan pasien disarankan untuk berobat ke 
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Rumah Sakit Zainoel Abidin Banda Aceh. Selama pasien menggunakan obat 

tetes mata tersebut, keluhan tidak berkurang. Sebelum mengalami keluhan ini, 

pasien sering menggunakan obat tetes mata secara terus-menerus tanpa 

anjuran dari dokter yang dikarenakan mata pasien gatal dan sering berair. 

Obat tetes mata yang dipakai pasien selama ini adalah Cendo Xytrol. Pasien 

sudah menggunakan obat ini selama 2 tahun.  

 

 Riwayat Penyakit Dahulu 

Pasien belum pernah mengalami keluhan seperti ini sebelumnya. Riwayat 

hipertensi tidak ada. Riwayat diabetes melitus tidak ada. Riwayat trauma pada 

mata tidak ada. 

 

 Riwayat Penyakit Keluarga  

Tidak ada anggota keluarga yang mengalami keluhan yang sama seperti  

 pasien.  

 

 Riwayat Penggunaan Obat  

Sebelum mengalami keluhan ini, pasien sering menggunakan obat tetes mata 

secara terus-menerus tanpa anjuran dari dokter yang dikarenakan mata pasien 

gatal dan sering berair. Obat tetes mata yang dipakai pasien selama ini adalah 

Cendo Xytrol. Pasien sudah menggunakan obat ini selama 2 tahun. 
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3.3 Pemeriksaan Fisik Mata 

 

   Tanggal pemeriksaan 2 Februari 2016 

 Vital Sign 

 Kesadaran : Compos Mentis 

 TD  : 120/70 mmHg 

 N  : 79 x/menit 

 RR  : 18 x/menit 

 T  : 36,5 oC 
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 Status Ophtalmologis 

Komponen Okular Dextra Okular Sinistra 

Visus 3/60 0,5/60 

Pergerakan bola mata                   0            

     0                         0 

   0                             0      

    

     0           0            0 

                  0 

     0                        0 

   0                             0 

 

      0                        0 

                  0 

Keterangan (OD) Komponen Keterangan (OS) 

Tenang Palpebra Superior Tenang 

Tenang  Palpebra Inferior Tenang  

Tenang  Konj. Tarsal Superior Tenang  

Tenang  Konj. Tarsal Inferior Tenang  

Hiperemis (+) Konj. Bulbi hiperemis (+) 

Jernih (+) infiltrate (-) 

ulkus (-) sikatrik (-) 

selaput (-) 

Kornea 
Jernih (+) infiltrate (-) ulkus 

(-) sikatrik (-) selaput (-) 

Cukup COA Cukup 

Kripta jelas, atrofi (-), 

sinekia (-) 
Iris 

Kripta jelas, atrofi (-), 

sinekia (-) 

Bulat (+) 2 mm, RCL (+) 

RCTL (+) 
Pupil 

Bulat (+) 2 mm, RCL (+) 

RCTL (+) 

Jernih  Lensa Jernih  

Sulit melihat bagian 

pinggir kiri dengan 

adanya bayangan hitam 

bergerak ke tengah 

Uji lapangan pandang 

Sulit melihat bagian pinggir 

kanan dengan adanya 

bayangan hitam bergerak ke 

tengah 

3.4 Pemeriksaan Tonometri 

Pemeriksaan tonometri dengan tonometer Schiotz pada tanggal 2 Februari 

2016 didapatkan hasil berupa TIO OD: 24,7 mmHg dan TIO OS: 30,8 mmHg  
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3.5 Diagnosis 

Glaukoma Sekunder ODS ec Steroid 

 

3.6 Penatalaksanaan 

 Tindakan medikamentosa: 

 Timolol ED 0,25% 2 x 1 tetes/hari ODS 

 Trovopost (Travartan) ED 0,04% 2 x 1 tetes/hari ODS 

 Brinzolamide (Azopt) ED 10 mg 2x1 tetes/hari 

 

3.7 Planning 

      Funduskopi  

 

3.8 Prognosis 

      Quo ad vitam  : Dubia ad bonam 

     Quo ad functionam  : Dubia ad malam 

     Quo ad sanactionam : Dubia ad malam 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

  Pasien dalam kasus ini adalah seorang perempuan berusia 31 tahun 

mengeluhkan kedua mata sulit melihat. Keluhan ini sudah dirasakan pasien sejak 2 

minggu yang lalu. Kedua mata pasien hanya dapat melihat benda dalam jarak yang 

dekat namun tidak jelas, bila melihat jauh pandangan menjadi kabur. Keluhan ini 

terjadi secara mendadak. Hal ini bisa terjadi akibat adanya apoptosis sel ganglion 

retina yang menyebabkan penipisan lapisan serat saraf optik dan lapisan inti dalam 

retina serta berkurangnya akson di nervus optikus. 

 Pasien juga mengeluhkan nyeri pada mata sebelah kiri. Nyeri bersifat terus 

menerus dan memberat sejak 2 hari yang lalu. Pasien juga mengeluhkan nyeri kepala 

dan mata memerah. Keluhan mata merah sudah dirasakan sejak 1 bulan yang lalu. 

Hal ini diakibatkan oleh karena proses peningkatan dari tekanan intraokular sehingga 

menekan simpul saraf di daerah kornea yang merupakan cabang dari Nervus 

trigeminus yang merangsang timbulnya rasa nyeri. Selain itu, efek dari peningkatan 

tekanan intraokular juga dapat menyebabkan pelebaran pada pembuluh darah 

konjungtiva sehingga menyebabkan mata merah pada pasien. 

 Sebelum mengalami keluhan ini, pasien sering menggunakan obat tetes mata 

secara terus-menerus tanpa anjuran dari dokter yang dikarenakan mata pasien gatal 

dan sering berair. Obat tetes mata yang dipakai pasien selama ini adalah Cendo 

Xytrol. Pasien sudah menggunakan obat ini selama 2 tahun. Komposisi Cendo Xytrol 

mengandung deksamethasone (steroid) didalamnya. Steroid merupakan kelompok 

obat yang dapat menghasilkan peningkatan tekanan intraokular yang biasanya terjadi 

dalam waktu 2 – 4 minggu setelah terapi steroid diberikan.  

Mekanisme steroid sehingga dapat menyebabkan glaukoma belum diketahui 

secara pasti. Namun, steroid secara sekunder dapat meningkatkan resistensi 

pengeluaran humour aqueous sehingga terjadi peningkatan tekanan intraokular. 

Dengan peningkatan tekanan intraokular yang terjadi secara terus menerus dapat 

menyebabkan  tekanan  pada  saraf  optik  sehingga  terjadi  kerusakan  saraf  optik 



40 
 

(cupping),  proses tersebut akan bertambah luas seiring dengan terus berlangsungnya 

kerusakan jaringan sehingga menimbulkan defek atau penyempitan pola lapang 

pandang. Teori lain menjelaskan bahwa steroid dapat meningkatkan akumulasi 

glikosaminoglikan (GAG) atau peningkatkan produksi protein pada anyaman 

trabekula meshwork sehingga mengakibatkan obstruksi aliran keluar humour 

aqueous. Selain itu, steroid juga menyebabkan penurunan sintesis prostaglandin oleh 

kortikosteroid yang mengatur produksi atau pengeluaran humour aqueous sehingga 

terjadi peningkatan tekanan intraokular. 

Visus mata kanan pasien adalah 3/60 yang artinya pasien mampu melihat 

jumlah jari dari jarak 3 meter yang pada orang normal mampu melihat dari jarak 60 

meter. Sedangkan visus mata kiri adalah 0,5/60 yang artinya pasien hanya mampu 

melihat jumlah jari dari jarak 0,5 meter yang pada orang normal mampu melihat dari 

jarak 60 meter. Hasil uji lapangan pandang pada kedua mata didapatkan sulit melihat 

bagian pinggir dengan adanya bayangan hitam yang bergerak ke tengah. Pemeriksaan 

tonometri dengan menggunakan tonometer Schiotz pada mata kanan dan kiri 

menunjukkan tekanan intaokuli yang tinggi, yaitu 24,7 mmHg pada mata kanan dan 

30,8 mmHg pada mata kiri.Hal ini merupakan tanda dari adanya kelainan pada nervus 

optikus. Jika dilihat dari tekanan intraokular yang tinggi, maka besar kemungkinan 

bahwa lapangan pandang yang menyempit akibat dari peningkatan tekanan 

intraokular yang menekan badan vitreus ke belakang sehingga menyebabkan 

rusaknya nervus optikus dan ini terjadi pada pasien glaukoma. Akibat rusaknya 

nervus optikus ini, maka menyebabkan penglihatan menjadi mengecil atau tampak 

hitam pada penglihatan yang terjadi sesuai dengan besar dan tempat kerusakan saraf 

tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas, penegakan diagnosis pada pasien ini adalah 

glaukoma sekunder akibat penggunaan steroid. Hal ini dikarenakan glaukoma 

sekunder adalah glaukoma yang timbul sebagai akibat dari penyakit mata yang lain, 

trauma, pembedahan, penggunaan kortikosteroid yang berlebihan dan adanya 

penyakit sistemik lainnya. Dan karakteristik dari glaukoma adalah berupa optic 
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neuropathy dan penyempitan lapangan pandang yang biasanya disertai dengan 

adanya peningkatan tekanan intraokular. 

Tindakan medikamentosa yang diberikan pada kasus ini adalah timolol ED 

0,25% 3x1 tetes/hari, travoprost (travatan) ED 0,04% 2x1 tetes/hari dan brinzolamide 

(azopt) ED 10 mg 2x1 tetes/hari. Timolol merupakan penghambat non-selektif 

terhadap beta 1 dan beta 2 adrenergik yang bekerja dengan cara mengurangi tekanan 

intraokuli melalui penghambatan produksi aquos humor. Trovopost (travartan) adalah 

analog prostaglandin yang juga berfungsi untuk mengurangi tekanan intraokuli pada 

kasus glaukoma sudut terbuka primer dan hipertensi okular dengan cara 

meningkatkan aliran keluar aqueous humor melalui jalur uveosklera. Sedangkan 

Brinzolamide adalah penghambat karbonik anhidrasi yang memiliki fungsi yang 

sama dengan timolol dan travoprost yaitu dengan menurunkan produksi aqueous 

humor dan HCO3- dengan cara menekan enzim karbonik anhidrase II.  

 

 

 

 

 



42 
 

BAB V 

KESIMPULAN 

 

Glaukoma adalah suatu neuropati kronik didapat yang ditandai oleh 

pencengkungan (cupping) diskus optikus dan pengecilan lapangan pandang yang 

biasanya disertai dengan peningkatan tekanan intraokuler. Gejala glaukoma sering 

tidak disadari oleh penderitanya atau dianggap sebagai tanda dari penyakit lain 

sehingga umumnya penderita glaukoma datang memeriksakan dirinya dalam keadaan 

lanjut atau bahkan sudah mengalami kebutaan yang bersifat permanen (tidak dapat 

diperbaiki).  

 Steroid adalah kelompok obat yang dapat menghasilkan peningkatan TIO 

melalui mekanisme open angle. Tidak semua pasien yang menggunakan steroid akan 

mengakibatkan glaukoma. Faktor resiko yang mungkin mendukung adalah adanya 

glaukoma primer sudut terbuka sebelumnya, riwayat keluarga glaukoma, myopia 

tinggi dan diabetes melitus. Telah menunjukkan bahwa 18 – 36% dari populasi umum 

dan 46 – 92% pasien dengan glaukoma primer sudut terbuka, pemberian 

kortikosteroid topical mengakibatkan peningkatan tekanan intraocular. Hal tersebut 

terjadi biasanya dalam waktu 2 – 4 minggu setelah terapi steroid diberikan. 

Mekanisme secara pasti dari glaukoma yang diinduksi oleh obat steroid belum 

diketahui pasti. Yang diketahui adalah steroid secara sekunder dapat meningkatkan 

resistensi pengeluaran humour aqueous sehingga terjadi peningkatan tekanan 

intraokuler. Dengan peningkatan TIO secara terus menerus menyebabkan  tekanan  

pada  saraf  optik  sehingga  terjadi  kerusakan  saraf  optik (cupping),  proses tersebut 

akan bertambah luas seiring dengan terus berlangsungnya kerusakan jaringan, 

sehingga skotoma pada lapangan pandang makin bertambah luas hingga terbentuk 

defek atau pola lapang pandang yang khas. Steroid merupakan suatu obat yang dapat 

meningkatkan TIO melalui mekanisme sudut terbuka. 

 Prinsip pengobatan glaukoma adalah menurunkan tekanan intraokuli yang 

dapat dilakukan dengan cara pemberian obat-obatan dan tindakan pembedahan. 

Prognosis buruk pada glaukoma yang terlambat disadari oleh penderita sehingga 
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terlambat didiagnosis dan telah menyebabkan gangguan penglihatan yang berat 

hingga kebutaan yang sifatnya permanen (tidak dapat diperbaiki). 
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