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Anugerah Tuhan tetap ada pada orang bertakwa
dan perkenanNya selalu menyertai mereka.
Sirakh 11 : 17

Kecongkakan mendahului kehancuran
Tinggi hati mendahului kejatuhan.
Amsal16 : 18

Anyone who stops learning is old
Anyone who keeps learning stays young
The greatest thing in Life is
to keep your mind Young
Henry Ford

The competent surgeon is both
knowledgeable and experienced
George L. Spaeth
Professor of Ophthalmology
Thomas Jefferson University
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GLAUKOMA, SALAH SATU PENYEBAB UTAMA KEBUTAAN
Mengapa dan Apa Upaya Pencegahan Kebutaan Ini
The Eye is the window of the
human body through which it feels
its way and enjoys the Beauty
of the World
Leonardo da Vinci
Mata anda normal , maka anda dapat menyaksikan dan
menikmati segala keindahan dunia disekitar anda dan mungkin
1
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Glaukoma jenis sudut terbuka (Glaukoma Kronis) yang
stadium dini tidak memheri gambaran klinis berupa kelainan atau
perubahan pada mata sehingga mata tampak normal dan
penderitapun merasa normal tetapi kerusakan struktur
berlangsung terus yang menyebabkan mulai munculnya bayangan
gelap pada lapang pandangan yang makin luas sehingga lapang
pandangan menjadi makin sempit atau lrurang (stadium Ianjut)
yang menyebabkan penderita mengalami kesulitan melakukan
kegiatan sehari-hari dan baru pada kondisi inilah yang mendorong
penderita untuk memeriksakan matanya.
Di Amerika Serikat terdapat sekitar 80.000-116.000 orang
dengan "legally blind" akibat glaukoma, hampir 900.000 orang
dengan gangguan penglihatan akibat glaukoma dan diperkirakan
pula sekitar 2.25 juta orang diatas usia 40 tahun menderita
glaukoma di mana hampir separuh dari mereka tidak sadar akan
penyakitnya (AAO: 1997-1998).
Glaukoma sebagai salah satu penyebab utama kebutaan dapat
terlihat pada laporan-Iaporan para peneliti mengenai kebutaan di
mana Lim A.S.M. dan Khoo C.Y. (1991) membagi penyebab
kebutaan secara global menjadi dua kelompok besar yaitu:
1) Kebutaan diperkotaan (Urban Blindness) di mana penyebabnya
adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan usia tua:
Katarak, Glaukoma, Retinopati Diabetik, Degenerasi Makula; 2)
Kebutaan dipedesaan (Rural Blindness) di mana penyebabnya
adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gizi dan
kebersihan: Xerophthalmia, Trachoma, Infeksi dan River Blindness.
Quigley H.A. (1996) melaporkan hasil penelitiannya dari
laporan-Iaporan yang dipublikasi berbagai negara mengenai
prevalensi glaukoma dan kebutaannya dan mendapatlym sebanyak
66.8 juta orang menderita glaukoma primer yaitu glaukoma sudut
terbuka primer (GSBP) dan glaukoma sudut tertutup primer
(GSTP) dalam jumlah yang hampir sarna sedangkan glaukoma
sekunder sebanyak 6 juta. Jumlah terbesar dari GSTP terdapat di
Asia (Cina) sedang GSBP tersebar hampir merata pada golongan
asal Mrika, Eropa, Amerika Latin dan lain-lain.
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matanya terhadap kemungkinan adanya glaukoma, dengan
demikian deteksi glaukoma (mungkin suatu deteksi dini) dapat
terlaksana dan selanjutnya dapat ditangani dengan baik.
Pengertian Glaukoma Secara Umum
Glaukoma akut adalah kelainan mata akut yang ditandai gambaran
gangguan struktur segmen anterior dan papil saraf optik akibat
tekanan intra okuli yang tinggi.
Glaukoma kronis adalah kelainan mata kronis dengan
gambaran kerusakan papil saraf optik yang khas disertai gangguan
atau defek pada lapang pandangan yang khas, di mana tekanan
intra okuli yang tinggi merupakan faktor resiko yang penting
diantara faktor-faktor resiko lainnya yang masih banyak belum
diketahui (AAO: 1997-1998).
Tekanan Intra Okuli (TIO)
Tekanan di dalam mata yang berhubungan dengan proses aktif yang
berkesinambungan dari cairan (Humor Akuos) berupa produksi dan
pembuangan (Dinamika Humor Almos) yang berlangsung seimbang
sehingga TIO konstan.
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berarti bahwa TIO < 21 mmHg.adalah aman bagi mata karena
kenyataan pada keadaan-keadaan tertentu~ glaukoma dapat
terjadi pada TIO < 21 mmHg sehingga telah disepakati bahwa
tidak ada garis batas tegas yang menyatakan berapa TIO yang aman
dan tidak aman karena ada mata dengan TIO sekitar 18 mmHg
(AAO: 1997-1998) bahkan pada sekitar 16 mmHg (Hoskins H.D.
et al. 1989) menunjukkan.terjadinya kerusakan papil saraf optik
(glaukoma) dan sebaliknya ada mata dengan TIO sekitar 30 mmHg
masih tanpa kerusakan papil saraf optik.
Akan tetapi TIO yang tinggi tetap merupakan faktor resiko penting
untuk terjadinya glaukoma karena pada kenyataan makin tinggi
TIO makin besar resiko terjadinya glaukoma namun hubungan
antara tingginya TIO dan beratnya kerusakan adalah bervariasi
antar individu (Hodapp E. et al. 1993).
Mengapa TIO Meningkat
TIO meningkat akibat terbendungnya HA karena terjadi blok pupil
(1 *) atau sudut BMD tertutup (2*) atau rongga-rongga dijaring
trabekuler dan kanal Schlemm menyempit atau tertutup (3*) atau
tekanan vena episklera meningkat (4*),
Blok pupil dan sudut tertutup dapat terjadi primer pada mata
yang sudah memiliki kondisi bawaan berupa BMD dangkal sehingga
pada saat memasuki usia 40 tahun ke atas di mana lensa menjadi
lebih besar dan posisinya lebih ke depan sehingga BMD menjadi
lebih dangkal lagi dan bila terjadi perubahan pada diameter pupil
yang dicetuskan oleh kondisi-kondisi berupa ketegangan, ketakutan,
kesakitan, kelelahan atau perubahan posisi lensa yang lebih ke
depan lagi akibat akomodasi yang berlebihan (membaca lama
dengan jarak terlalu dekat) atau posisi kepala yang menunduk,
maka terjadilah blok pupil dan sudut tertutup diiringi peningkatan
TIO yang sangat tinggi sehingga menimbulkan gambaran klinis
Glaukoma Sudut Tertutup akut Primer (GSTP) atau Glaukoma
Akut.
Blok pupil dan sudut tertutup dapat pula terjadi sekunder
akibat terjadi suatu pada mata berupa katarak, ektopia lentis
7
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menurun dan terjadi difraksi yang memecah cahay~ putih menjadi
komponen warna pelangi dise}titar sumber cahaya ("Halo"), terjadi
paralisis otot sfingter pupil sehingga pupil melebar yang
menyebabkan silau, rangsangan pada saraf trigeminus sehingga
mata terasa sangat nyeri yang menjalar kesinus, gigi, telinga dan
kepala, rangsangan pada saraf otonom yang menimbulkan rasa
muallmuntah,
Semua ini merupakan gambaran klinis y~g kh,as untuk Glaukoma
Sudut tertutup akut atau Glaukoma Akut,
'
Gambaran Klinis AkibatTIO Tinggi Kronis
Peningkatan TIO yang kronis pada umumnya tidak setinggi
peningkatan yang akut sehingga struktur di segmen anterior tidak
mengalami gangguan struktur yang berarti, tidak ada pelebaran
pembuluh darah sehingga mata tidak merah, tidak ada. edema
kornea sehingga tajam penglihatan sentral tidak terganggu, tidak
ada rasa nyeri, pupil tidak lebar, sehingga mata tampaknya normal
dan penderitapun merasa matanya normal tetapi struktur papil
saraf optik di segmen posterior secara pe:r;lahan-Iahan mengalami
kerusakan yang makin lama makin luas seiring dengan terus.
berlangsungnya peningkatan TIO,
Gambaran Klinis Akibat TIO Tinggi pada Papil Saraf Optik (PSO)
Terjadi kerusakan struktur PSO yang berlanjut menjadi atrofi,
Kerusakan struktur ini akan mengakibatkan gangguan/defek pada
lapang pandangan yang khas dan beratnya atau'luasnya defek pada
lapang pandangan akan sesuai dengan beratnya atau luasnya
kerusakan pada PSD,
Kerusakan PSO akibat TIO tinggi terjadi karena proses
mekanik akibat langsung dari tekanan yang tinggi tetapi dapat juga
terjacli karena proses iskemia sebagai akibat dari kurangnya suplai
darah karena tekanan perfusi yang rendah akibat dari TID tinggi
(Tekanan Perfusi = Tekanan darah-TIO),
Kerusakan PSO akibat iskemia dapat juga terjadi akihat
tekanan darah yang rendah atau resistensi vaskuler pada PSO
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Kerusakan
PSO (Glaukoma)

Proses kerusakan PSO akibat TIO tinggi atau gangguan
vaskuler pada umumnya memberi gambaran suatu cekungan
seperti cangkir (cup) dan gambaran cekungan ini disebut
Ekskavasio Papil (Cupping), Ekskavasio papil akan bertambah lebar
dan dalam seiring dengan terus berlangsungnya kerusakan jaringan
dan ekskavasio ini dapat dipantau melalui alat oftalmoskop,
TIO Normal

TIO Tinggl

Res~tensi

vaskuIer

1----_____... ' Suplai I
..

darah

----'

Ga~baran

klinis dari ke
'
mekanik atau pros "k ~sakan PSO akibat TIO tinggi (proses
I',
es IS enua) d' b
'
azun dlsebut Gla k
Ise ut Glaukoma Tensi TinggI atau
G
u oma,
antbaran klinisdari k
bUkan d ' .
erusakan PSO akib
g
,
an TIO tinggi di b
at proses iskemia yan .
disebut Low Tension GI se ut Glaukoma Tensi Normal (dahulu
aUCOma),
Dapat disimpulk
mem
an bahwa p d
'
.. ang merupakan
, a a glaukoma, faktor TID tinggI
meruPak .
reslko y a ,
1h
ng pentlng tetapi bukan a
an satu-satun .
vaskuIer
Ya faktor seb
'
,_ l .. t r
. memegang peranan P t' agal penyebab karena fl:U\- 0
A 1_1..'
~lr-akhir ' ,
en Ing pula
penYebab G
In} perhatian b '
,
mencan. TN melalui b b ~Yak ditujukan pada penCaT1aJl
Laser DoadanYa ~gguan s;r ag~l pemeriksaan canggih untu~
ppler FloWn!
kulasl (suplai darah) d PSD sepertl
FIOw Chan
etry, FliCker I
pa a
d
n,
gEls, Nailfold C 'II
nduced Optic Nerve Head Bloo
.QIperte '
apI ary V'd
PSO kar
nal padaorang
I eo-microscopy.
muda t'd k
akaJl
ena tekan
Yang bersifat
,an perfusi baik 1 a, ~enimbulkan kerus
dinding pembkronls, walaupun te~tapl hlpertensi pada orang ,tUIi
altibat te~-- ulUh darah kap'l
an perfusi baik tetapi kwall tliS
~an y
I er In .....,1
'
aki t
Pula IDrance S Aiang kronis sehi en6 CU aml penurunan dan s
10
. . 1996).
ngga PSO mengalami kerusa.kaJl

Ekskavasio
Papil

PSO merupakan kumpulan serabut-serabut saraf yang
dibentuk oleh axon-axon dari sel-sel ganglion retina, dengan
demikian bila terjadi kerusakan serabut-serabut saraf pada PSO
(ekskavasio) maka sel-sel ganglion retina sebagai asal dari serabut
serabut saraf yang rusak akan ikut rusak dan mati. Hila cukup
banyak sel-sel ganglion retina pada daerah tertentu diretina yang
rusak maka persepsi penglihatan pada daerah tersebut akan hilang
dan ini akan terpapar pada lapang pandangan sebagai suatu daerah
yang gelap yang disebut Skotoma.
GLAUCOMA,

SNE~

THIEF OF SIGHT*

Makin luas kerusakan pada PSO (ekskavasio makin luas) makin
luas pula daerah diretina yang mengalami kerusakan sel-sel
ganglion, makin luas skotoma pada lapang pandangan, maki~
banyak daerah pada lapang pandangan yang hilang atau tercurl
oleh proses mekanik atau iskemia, tanpa disadari oleh penderita
sehingga, dikatakan sebagai "Sneak thief of sight"*, makin lama
11
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lapang pandangan makin s
't
' ,
empl atau sedlkIt lapang pandangan
an t '
Y g erSlsa yang menyeb bk
'
b b '
a an pendenta mulai menoleh ke
er agal arab untuk mend
tk
lapang d
"
apa an pandangan yang mungkin lebih
, engan demlklan pender' t
1 '
melakukan k '
,
1 a mu aI sulit atau tidak dapat
egIatan sehar!-hari (b b h
'
er a aya untuk mengemudl
kendaraan),
Pada kondisi seperti inilah k b
memeriksakan m t
e anyakan penderita baru datang
a anya (sudah stad'
l'
pengobatan atau t' d k
!Urn anJut) sehingga tujuan
m a an hanyalah t k
penglihatan yang
'h
un u mempertahankan sisa
maSI ada atau
.skotoma sehingga b ak
, mencegah bertambah luasnya
any pender! ta yan k
'
pengobatan atau me no I k '
g ecewa dan menghentlkan
Demikianlah b a tmdakan pembedahan,
, etapa pentingn d
'
ya eteksl dini glaukoma agar
penanganan din ' d
t
,
1 apat segera d'l k
ercurmya penglih t
'
1 a sanakan untuk mencegah
' d
Kebutaan akiba an sehmgga terh m
ar dari kebutaan ,
t t '
at glaukoma dap t di
e apl tak dapat disemb
,
a
cegah (avoidable blindness)
uhkan (Irreversible blindness),
Glaukoma SUdut T
ertutup Primer
Muncul pada u '
, s l a dekade ke ena d'
ne
m 1 negara Barat tetapi di negaragara AsIa terutama C'
Pada usia <: 30 tahun' ma, umumnya pada usia 55-65 tahun, jarang
I ensa sudah
' muncul pada '
,
lebih besar
' ,
USIa pertengahan ini karen a
meIlJadi lebih d
' POSISlllya lebih k d
h'
BMD
seran
,angkal (mudah ter ' ,
e epan se mgga
gan teI'Jadi pad a sat
Jadl blok pupil)' pada umumnya
kemungkin
u mata dan "th
'
,
an 50% mengal '
e fellow eye" mempunya1
sek't
1 ar 5 tah
amI serang
1
kt
(3:1) k
un kemudian ' 1 b'h
an g aUkoma dalam wa u
arena BMD
' e 1 banyak
d
'
ia
golong
Wanita leb 'h d
pa a wanita dan pr
an asal C'
I
angkal
'
d
golongan
Ina (4 kali leb'h d '
; prevalensi tinggI pa a
1
anpad GSB
da
asal E
rOPa lebih sediki '
a
P ), sebaliknya pa
lebih ban
BMD d Yak pacta mata h '
t dlbanding dengan GSBP (1: 4);
pa a Illata h'
Ipermetrop' d .
a
Illata merah
lpermetrop' 1 ' la anpada miopia karen
, nYeri, kabur m l~ah eblh dangkal; gejala khas adaIab
, e I at "h I "
a 0 , pupil lebar,

- ----:--"'-")

Glaukoma Sudut Terbuka Primer
Muncul pada usia dekade ke enam atau ke tujuh, makin tinggi usia
makin tinggi prevalensi, hasil studi Framingham, prevalensi 0.7%
pada usia 52-64 tahun, 1.6% pada usia 65-74 tahun, 4,2% pada usia
75-85 tahun (Wilensky J,T, 1994), pada umumnya terjadi pada kedua
mata; tidak ada perbedaan prevalensi an tara pria dan wan ita
walaupun ada beberapa penelitian menunjukkan pria > wanita;
prevalensi tinggi pada golongan asal Afrika dibanding Eropa dan
Asia; banyak pada kelainan refraksi miopia; prevalensi tinggi pada
Diabetes Mellitus, demikian pula prevalensi Diabetes Mellitus tinggi
pada GSBP; merupakan penyakit turunan dan pengaruhnya melalui
transmisi poligenik atau multifaktor; tidak ada gejala khas yang
tampak dari luar maupun yang dirasakan penderita dalam stadium
dini, tanda yang khas hanya diketahui melalui pemeriksaan yaitu
ekskavasio papil dan defek lapang pandangan,
Prinsip Dasar Penatalaksanaan
Tujuan utama pengobatan atau tindakan adalah menghentikan
proses kerusakan pada segmen anterior dan pada PSO dengan
menurunkan TIO dan memperbaiki suplai darah.
Langkah pertama adalah menurunkan TIO karen a selain
faktor ini merupakan penyebab utama kerusakan struktur dan
fungsi penglihatan tetapi juga karena faktor TIO ini yang paling
dapat segera dilaksanakan.
Karena TIO yang tinggi merupakan akibat dari adanya
bendungan HA karena hambatan pada pengaliran d~ pembu~gan
maka prinsip penatalaksanaan adalah: 1) mengurangI produksl HA
agar bendungan tidak bertambah banyak; 2) melepaskan hambatan
agar pengaliran dan pembuangan berjalan l~car,
, ,
Langkah berikut adalah mencan dan memperbalkl
kemungkinan adanya penyebab gangguan suplai dar~~ pada PSO
selain TIO yang tinggi pada glaukoma atau memperbmki penyebabpenyeb a b gan ggu an suplai darah pada PSO pada
. ,GTN,
,
Akhir-akhir ini mulai diajukan pemlki r an pemb enan
Neur oprotector untuk mencegah kematian sel-sel saraf pada PSO
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akibat produk toksik dari kondisi isk .
.
A. et al 1998 Ca . l' J 19
emla (Kitazawa Y, 1997, Harris
.
, pno 1 , 98).

PENYULUHAN

Materi Penyuluhan

LANGKAH-LANGKAH UPAYA

NUBATGLAUROMA

PENCEGAHAN KEBUTAAN

Hadirin yang saya hormati ,

U
Kerangka Dasar
paya Pencegahan Kebuta
.
an Akibat Glaukoma
Penyuluhan

Deteksi Dini
Diagnosis

TW1Jnkan T10
I Kurangi produksi HA
2 Lancarkan peno~l;
3. Lan~. "'._
6'UJran
...... "4l1 pembuangan

Penyaringan

T10tioggi
>It Suplai darah «
>It Reaksi !oksik ?
>It

Perbaiki suplai
darah pada PSO

----.

·

····
·

Pengawasan

~~---

,,

.. -~
,,

··

•
BUTA

1. Glaukoma dapat menyebabkan kebutaan dan sekarang ini
glaukoma merupakan penyebab utama kebutaan nomor dua di
Indonesia maupun diberbagai negara didunia.
2. Glaukoma pada umumnya muncul pada usia 40 tahun ke atas,
jarang dibawah usia 30 tahun.
3. Gambaran klinis khas dari Glaukoma Akut adalah tiba-tiba mata
merah, nyeri, kabur, mual/muntah, melihat "Halo".
4. Gambaran klinis Glaukoma Kronis pada stadium dini tidak
memberi gejala pada mata yang tampak dari luar ataupun
dirasakan penderita dan hanya dapat diketahui melalui
pemeriksaan .
5. Penyebab Glaukoma Sekunder; Katarak; Trauma; Radang Intra
Okuli, Obat-obatan midriatik topikal maupun sistemik, obat
Kortikosteroid topikal, neovaskuler pada iris akibat hipoksia
retina karena retinopati diabetik atau oklusi vena, bendungan

vena daerah kepala dan leher.
6. Faktor-faktor resiko untuk Glaukoma Sudut Terbuka Primer
yaitu usia> 40 tahun, ada riwayat keluarga dengan glaukoma,
Diabetes Mellitus, penyakit Kardiovas kuler, kelainan refraksi
Miopia.
Materi penyuluhan ini dapat disajikan dalam bentuk brosur atau
melalui media masa atau melalui pKMRS di Rumah Sakit.

Neuroprotektor ?

I

I

.....

peng awasa

1
I

I

I
I

------;,

,,

.

0

PENYARINGAN
Penyaringan dapat dilakukan di tempat-tempat atau di daerah yang
telah ditentukan dan dilaksanakan oleh suatu Tim.
Tim terdiri dari dokter spesialis mata untuk pemeriksaan PSO dan
kedalamanBMD, paramedis yang terlatih untuk p~me~iksaan TIO,
' SOSla
. 1un t u k membantu pencatatan dan lam-lam.
pekerJa
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Penyaringan clitujukan terutama ba 'm
" ,
faktor resiko untuk Gl k
gI ereka yang memlhki faktorDilakuk
, a u oma Sudut Terbuka Primer
an pemerlksaan TIO PSO d k
'
Asia prevalensi GSTP k "
,an edalaman BMD (karena di
.
cu up tmggI),
Batasan bagI' yang tersaring'

* TIO > 21 mmH di
:
* TIO 2
g sertal ekskavasio papil

> 1 mmHgt
2
anpa ekskavasio papil
< 1 mmHgd
< 2
engan ekskavasio papil
1 mmHg tanpa k k
'
dangkal. Mereka yan t e ~ avaslO papil tetapi BMD sangat
Pusat Pelayanan Gl g kersarm,g akan diberi surat pengantar ke
au oma di Rumah Saki
P emerI'ksaan diagnost'k
1 k
t untuk menjalani
I eng ap,

* TIO
* TIO

I

DIAGNOSIS
Harus tersed'
di
, I a paket untuk dia
'
agnostIk das ar, 2) alat di
~ostIk yang terdiri dari: 1) alat
atau k '
agnostIk p
,
elJa sarna dengan disl'pl ' 'I
enunJang, 3) alur konsultasi
D"
m I mu Kardi
lagnostIk yang lengk
'
ovaskuler dan Endokrin,
Lapan P
ap mehput '
,
g andangan pe
'k
I pemenksaan TIO PSO dan
adany
, merl saan sud t B
'
a penyebab glaukoma k
u
MD dan kemungkinan
DM melal 'k
se under k 1 '
UI onsultasi, Bila
d h ' e aman kardiovaskuler dan
'laku
dI
kan'
su a ters d' d
pemerlksaan sirkul'
e la an ada indikasi, akan
aSI darah pada PSO,

Tahapan Pelaksanaan

PENGOBATAN

* Menghentikan pr

.

M
oses keru k
enurunkan TIO
' sa an PSO akibat TIO t'
,
1. Men r
' yang tInggi da at '
mggI
ant gu a~gI produksi HA (: dltempuh dengan cara:
agOllIs, Dorzolam'd
engan obat-obatan topikal: ~
Acet azol '
I e a 2
2 M
amide)
'agonis; obat peroral ;
,
e1ancarkan
pengaliran HA d
16
engan cara melepaskan blok
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pupil (hiperosmotik, midriatik), membuka sudut yang
tertutup (miotik, Laser, bedah iridektomi),
3, Melancarkan pembuangan HA dengan cara melebarkan
rongga-rongga jaring trabekuler (Miotik, Laser) atau
membuat saluran melalui trabekuler (Bedah
r Trabekulektomi),
4, Melancarkan pembuangan HA melalui jalur uvea sklera
(obat-obatan topika1: Prostaglandin, f!. 2 agonis)
* Menghentikan proses kerusakan PSO akib~t suplai darah kurang
Menaikkan tekanan perfusi dengan menurunkan TIO atau
menaikkan tekanan darah yang rendah,
Memperbaiki resistensi vaskuler pada PSO dengan memperbaiki
penyebabnya (vasospasme, arterio sklerosis, dan lain-lain),
Bila terdapat vasospasme perifer, beberapa pakar
menganjurkan pemberian Calcium Channel Blocker
terutama Nifedipine (Drance S,M, 19~2 , Goldberg I. 1992,
Flammer J, 1996, Wax M,B, et ai, 1996) ,

I

Harus tersedia Paket .obat-obatan yang diantaranya berisi
keterangan ten tang macam obat, cara pemakaian dan
prinsip penggunaan yaitu seminimal mungkin dalam jumlah
macam obat serta frekwensi pemakaian untuk mencegah
"non compliance" dan Paket tindakan bedah yang berisi
Protap untuk persiapan pra bedah, tehnik bedah dan
perawatan pasca bedah,
I. Menerangkan kepada penderita ten tang: stadium glaukoma yang
dideri tanya, beberapa pilihan obat-obatan atau tindakan yang
akan ditempuh dan tujuan utamanya adalah untuk
mempertahankan sisa penglihatan yang masih ada (kecuali pada
Glaukoma Akut, tindakan bedah dapat memperbaiki penglihatan
ke arah yang lebih baik), resiko bila tidak memakai obat ~tau
tidak menjalani tindakan bedah atau memakai obat dengan tIdak

benar,
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. II. Menentukan langkah-l~ngkah pengobatan/tindakan

* Untuk GSTAP; turunkan TID dengan obat-obatan sebagai
pertolongan pertama kemudian tindakan Laser atauBedah
untuk membuka sudut yang tertutup.

* Untuk GSTS dan GSBS; turunkan TID dengan obat-obatan
penghambat produksi HA kemudian pengobatan/tindakan
terhadap kondisi sekunder sebagai penyebabnya.
* Untuk Glaukoma Sudut Terbuka Primer
1. Tentukan sasaran penurunan TIO atau target TID yaitu
tekanan yang diharapkan dapat mempertahankan PSD
agar tidak bertambah luas kerusakannya. Makin luas
kerusakan PSO, makin rendah TID yang diharapkan dan
unt.u k ini beberapa pakar menganjurkan Target TIO
sekitar 15 mmHg (Hitching R.A. 1993, Hodapp E. et ai.
1993, Perkins TW 1994) sedang pakar lain (Spaeth G.L.
1996) menganjurkan Target TID yang reasonable adalah
50% dari TIO tert "
d'
mggI yang langgap sebagai penyebab
kerusakan PSD si penderita.

18

2. Tentukan langkah pengobatan/tindakan untuk mencapai
Ta~get TID yang telah ditentukan.
Ada 3 Jalur pilihan y 't . 1) T .
al u.
oplkal dahulu sebagai pilihan
pertama dan bila targ t b 1
.
L
.
e e Urn tercapru dapat disusul dengan
aser dan bllabel
.
dil . kan
urn tercapal target tersebut dapat
anJut
ke Pembedah d
..
per D al. 'al
an an Plhhan terakhir adalah obat
r , J ur 2) Laser dah 1 d'
Bedah d
.
u u, Isusul Topikal, selanjutnya
an terakhlr obat
0
.
.
pili han
t
per ral; Jalur 3) Bedah sebagal
per ama (Primary S
.k 1
kemudian Las d
urgery ), disusul TOpl a
M'
. er an obat per Oral.
asmg-maslng jalur Th
dan kerugian h' pI I an mempunyai segi keuntungan
se mgga dala
tersebut perl d'
.
m menentukan jalur pilihan
u Ipert1mbangk
~ k
10
stadiu m glauko
.
an la tor tingginya T ,
rna,
kemungkinan
. USia sert a f"lSI k penderi ta d an
complIance
terh d
Berdasar pada al
. a ap obat-obatan.
t
.
asan seg! k
eun ungan dan kerugian darl
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ketiga jalur pilihan tersebut maka beberapa pakar
menganjurkan Early Surgery (bukan Primary Surgery) yaitu
tetap Topikal atau Laser sebagai pilihan pertama tetapi
dengan tidak membebani penderita dengan berbagai macam
obat dalam jangka waktu yang lama untuk mencapai Target
TID melainkan segera beralih ke Pembedahan bila Target
TIO masih jauh dari jangkauan.
Dapat disimpulkan bahwa penentuan pilihan yang tepat
atau kapan memutuskan Early Surgery memerlukan suatu
pemikiran strategi yang berbeda kasus per kasus yang
kadang-kadang merupakan suatu dilema terutama bila
menghadapi kasus dengan kondisi stadium lanjut pada
penderita dengan usia yang masih produktif apalagi bila
mengena mata yang merupakan "the only seeing eye".
Memutuskan suatu pembedahan pada kondisi seperti ini
memerlukan suatu pemikiran/pertimbangan yang
berlandaskan pengetahuan yang luas dan pengalaman
karena setiap pembedahan sekecil apapun mengandung
resiko dan hasilnyapun sangat tergantung dari faktor
persiapan pra bedah, tehnik bedah (butuh perangkat alat
bedah berkwalitas/paket bedah mikro) dan perawatan pasca
bedah.
Risks of both intervening and not intervening are weighed
in the context of the patient's life situation and life
, ' ts l'n glaucoma
decision
expectancy. A large "gray area , eXlS
.

making, frustrating the novice and chal1~ngmg the expert
Such is the art of glaucoma practice (Perkins T. W 1994).
Untuk Glaukoma Tensi Normal
a
Pengobatan ditujukan pada perbaikan s~pl.ai d~rah Pdadh
ren a
PSD sambll. menurun ka n pula TID men]adl . leblh
.
lagi untuk lebih mengurangi tekanan pada Jarmgan yang
sedang mengalami iskemia.
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Neuroprotector
Pada kultur sel, hipoksia dan glutamat merupakan "cell
stressor" yang mempercepat kematian sel-sel ganglion retina.
Kondisi hipoksia dan glutamat juga mengakibatkan Nitric
Oxide bersifat sitotoksik.
Pada glaukoma, kerusakan PSO terjadi akibat proses
mekanik dari tingginya TIO atau akibat proses iskemik dari
tingginya TIO maupun gangguan vaslruler.
Pada glaukoma ditemukan adanya tingkat glutamat yang
tinggi di vitreous.
Dengan demikian maka meluasnya kerusakan PSO pada
glaukoma kemungkinan besardiperberat oleh bahan-bahan
t~~ik d~i kondisi hipok~ia (iskemia) dan glutamat serta
rutr:c oXIde yang bersifat sitotQk:sik dan adanya radikal bebas
dan fase reperfusi setelah iskemia.
Dari .f~ta-fakta terseb~t di atas, beberapa pakar mulai
menukirkan ke arah "neuroprotection" untuk memperlambat
ai pr oses per1uasan kerusakan atau kematlan
.
atau merintan
_ 0·
sel-sel saraf, se b agal. tambahan pada tahapan
penatalaksanaan pengobatan pada glaukoma (Kitazawa Y.
1997, Harris A. et al. 1998, Caprioli J. 1998).
Beberapa pilihan N
e tector yang dlaJukan
. .
. .J
uropro
(CaprlOh
adalah: Giutamat blockade, Nitric Oxide
nhibltor,
. Heat-Shock protein ' Ant'1 0 Xl'dan.
Pemikir
an serta anJuran
.
tah
neuroprotector ini masih dalam
ap percobaan.

~99~)

Pandangan terus bertambah buruk maka kemungkinan besar
ada gangguan suplai darah pada PSO yang belum terdeteksi
dengan tepat atau tidak tertangani dengan tepat.

SEKILAS tentang GLAUKOMA di RSUD. Dr. SOETOMO
Hadirin yang saya hormati
Selama periode Januari 1996 sampai dengan Desember 1997 eli
Instalasi Rawat J alan Ilmu Penyakit Mata RSUD. Dr. Soetomo
didapatkan sebanyak 450 penderita baru dengan Glaukoma dan
Hipertensi Okuler, di mana 84 penderita eliantaranya sudah buta
pada kedua matanya (buta bilateral), 206 penderita buta pada satu
matanya (buta unilateral) dan tersisa 160 penderita yang tidak bu~
.
b r (> 50 alo) dari mereka sudah memasukl
t e t apl. seb agIan
esa
7(
•
stadium kerusakan PSO yang sedang sampai berat namum taJam
uk kategori buta (lihat
. bIt
penglihatan sentral maslh e um ermas
tabell).

Synth~

PENGAWASAN
Ditujukan pada TIO P
mengetahui apakah
SO dan Lapang Pandangan untuk
. dan Lapang Pandan ar~et TIO tetap tercapai, apakah PSO
Bila Target TIO t : bdak bert:unbah buruk.
p tercapal tetapi PSO dan Lapang

T
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Tabell

Jenis
Glauk.

Penderita Glauko
di S
.
Penyakit Mata RS~
ekSl Glaukoma, I.R.J. Ilmu
. Dr. Soetomo Januari 1996 sid
Desem b er 1997.
Jenis Kelamin Gl. Unilateral

Glaukoma Bilateral

Pria Wanita Tdk.buta Buta Tidak Buta
Buta Jumlah
Buta Unilat. Bilat.

GSTAP

10

35

28

17

GSTKP

24

30

9

14

GSTS

46

29

14

GSBP

100

53

GSBS

58

GTN

6

HTO

5

G.Kong

4

I-

--

--

--

45

8

5

18

54

49

1

1

10

75

20

18

31

40

44

153

37

27

56

7

1

4

95

--

1

--

2

1

2

6

7

2

--

10

--

6

--

2

--

2

101

156

-

~9

<:>

"'0

Do{]O

GSTAP
GSTKP
GSTS
GSBP
GSBS

Gl. Sudut Tertutu Ak
Gl. Sudut T
P
ut Primer
ertutup Kr .
Gl. Sudut Tertutu S oms Primer
Gl. Sudut Terb k p ~kunder
u a Pflmer
Gl. Sudut Terbuka Sekun der

GTN
HTO
G.Kong

-6

~
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10
45

27
19
16

Iritis kronis
N eovaskuler pada iris
Katarak matur/hipermatur
Trauma
Steroid topikal
Subluksasi lensa ke posterior
Hifema
Skleritis

11

95

8
6
5
3

Tabe12 dan 3 menunjukkan bahwa Katarak, Iritis dan Neovaskuler
pada iris sebagai penyebab yang banyak baik untuk GSTS maupun
GSBS.
Melihat pada penyebabnya, sebenarnya glaukoma sekunder ini
tidak perlu terjadi bila penderita mau memeriksakan dan bersedia
dilakukan bedah katarak demikian pula dengan iritis, bila
terdiagnosis dini dan terapi dini dan tepat, sedangkan neovaskuler
pad a iris, kesemuanya ditemukan pada penderita Diabetes dengan
retinopati diabetik stadium proliferans akibat hipoksia retina.

GLAUKOMA dan DIABETES MELLITUS

Gl.Tensi Normal
Hipertensi Okul er
Gl. Kongenital

Tabe12 . Penyebab Glauk
Ka
oma Sudut T
tarak imatur/
ertutup Sekunder.
I 'r
matur
n IS dengan blok'
26
pupIl
15
Neovaskul
er pada ' .
L eu koma adh
IT~
13
S
erent
75
12
ubluksasi 1ensa ant .
eflor
8
Atropin to PI'kal
1

12

Tabel 3 : Penyebab Glaukoma Sudut Terbuka Sekunder.

Hadirin yang saya hormati,
Melihat pada prevalensi Diabetes Mellitus (DM) di Indonesia yang
cenderung meningkat berdasarkan pada hasil-hasil penelitian
an
epidemiologis di Indonesia dengan prevalensi sekitar 1.5% deng
prakiraan minimal 2.5 juta DM pada tahun 1994 (Askandar T. 1994)
dan telah menjadi 3.5 juta pada tahun 1998 (Askandar T. 1998)
enai
maka disini akan diberikan sedikit gambaran meng
Glaukoma

GS~P

dan Diabetes.
DM me'r upakan salah satu dari faktor resiko untuk
dan
'm tampak pada beberapa hasil penelitian yang menunJukkan
prevalensi GSBP pada DM sebanyak tiga kali leb1h dan non DM
(Wilensky J.T. 1994) demikian pula
hasil
eht1an lam yang
23
~,,".:,'

pa~a

GLAUKOMA SALAH SATU PENYEBAB UJAMA KEBUTAAN Mengapa dan Apa Upava Pencegahan Kebutaan Ini

"{'t~.i/L'~,~· .~:

rr

.__----'01~i!:~ll
!

\

....."

.

,

~".
t.

It:'..

•

J

·,

_

M.N.E.
,.1<1 Gumansalangi
'

' .

'

~ __ o.I" ''-'~

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

HIMBAUAN dan HARAPAN untuk PENCEGAHANKEBUTAAN
menunjukkan prevalensi DM tinggi pada GSBP dan sebali~ya pula
AKIBAT GLAUKOMA
ditemukan prevalensi GSBP tinggi pada DM (Hoskins H.D. et al.
1989).
Untuk dapat melaksanakan upaya' pencegapan kebutaan akibat
.
DM yang sudah ada neuropati otonomik dengan pupil inertia,
danya suatu Pusat Pelayanan
glaukoma secara terpadu dih~apk an a
.
.
bila terjadi dilataSi pupil akan mengalami immobile pada posisi midGlaukoma di Rumah Sakit dengan fasilitas sarana ya~g .len~kap
.
. . .
baik termasuk didalamnya
dilatasi dan bila mid-dilatasi ini terjadi pada mata dengan BMD
untuk diagnosis dan terapl, slstlm yang..
E' d· kr·
dangkal maka kemungkinan besar akan timbul blok pupil dan sudut
. . 1. ·1' kardiovaskuler dan nom,
kerjasama dengan d1S1P m 1 mu
. . . t" ai untuk
tertutup, TIO mEmingkat sehingga menimbulkan gambaran klinis
..
M
b rkwci1itas dan bermotlVasl mgt:>dltunJang oleh SD y.ang e
.. 1· b f ngsi sebagai
Glaukoma Sudut Tertutup Akut (Mapstone R. 1985).
berhasil dan menjadikan pusat In1 se d~ldi~k erdu
penelitian..
DM dengan komplikasi Retinopati Diabetik, bi1~· sampai
. tukpen 1 an an
.'
1un
pelayanan
dapat
pula
berfungs
K
d
kt
ran
gunakanlah
memasuki stadium hipoksia retina malta kondisi ini akan memacu
.
Fakultas e 0 e ,
Untuk para m ahaS1Swa
d d gan sebaik-baiknya
timbulnya neovaskuler pada retina yang akan menyebar ke segmen
·b
·k
pada
an
a en .
kesempatan yang d1
Ilmu .'Penyakit
anterior meliputi permukaan iris, sudut dan jaring trabekuler,
. en an
kI" ·k di LaboratorlUm.
'. . .. . .
selama
masa
kepamteraan
.lnl
ndiri'Glauk
)
agar
anda
kelak
oma
membentuk suatu membran fibrovaskuler sehingga pembuangan
pencegahan kebutaan
Mata ( tersedia Panduan BeIaJar se
HA terhambat, TIO meningkat yang menimbulkan gambaran klinis
.. - .
.
.
t
mbantu upaya
sebagai
dokter
dapat
turu
me
luhan
ataupun
deteksl
glaukoma sud:ut terbuka sekunder yang disebut sebagai Glaukoma
akibat glaukoma dalam bentuk p~n~u, sangat khas untuk
Neovaskuler Stadium Sudut Terbuka.
·ala khmsnya
.
glaukoma
tertentu
yang
geJ
akit
mata.
Membran fibrovaskuler suatu saat dapat berkontraksi dan menarik
k~mudian merujuk ke pusat pelayanan peaknYanlah kesempatart anda
iris perifer kejaring trabekuler sehingga sudut tertutup, TIO
·al· ata gun
.
Untuk para calon spesl IS m ,
talaksanaan glaukoma
meningkat sangat tinggi sehingga menimbulkan gambaran klinis
untuk terlibat secara aktif dalaro proses pen.abedah glaukoma yang
glaukoma sudut tertutup sekunder yang disebut sebagai Glaukoma
t ma mengenal
t
n pengetahuan ser a
dengan sebaik-baiknya t eru a d .
Neovaskuler Stadium Sudut Tertutup, merupakan jeni$ glaukoma
I 1.
. k 1· dahulu enga
tentunya harus d1be a 1
'nai glaukoma me a U1
yang sangat nyeri dan sangat sulit diatasi sehingga kebanyakan
d n luas menge
.
t
pemahaman yang cermat a
. . l' masi ilmiah lamya ser a
akan berakhir dengan kebutaan (Glaukoma Absolut).
or
d media ml
. d·
penelusuran kepustakaan .an. iah sehingga anda akan menJa 1
Be~dasar pada fakta-fakta ini maka sebaiknyalah penderitadiskusi-diskusi didalam forum 11m t melaksanakan upaya-upaya
penderlta DM terutam'a yang berusia 40 tahun ke atas,
SDM yang berkwalitas untuk dapa dengan baik dan benar.
me~eriksak.an matanya bukan hanya untuk mengetahui adanya
akibat giaukoma
t 1 h anda
pencegahan kebutaan .
aikaniah apa yang e a .
kelaman refraksi yang memerlukan kaca mata tetapi..Juga terutaro a
Untuk anda sekahan, sa~~ . t rutaroa tentang ke 6 but~r
untuk mengetahui adanya GSBp, Retinopati Diabetik serta
har1 mi e
.
aJa
ketahui tentang giaukoma
nda kerabat atau slapa s
mengetahui
gambaran
t
.
B·
.
.
..
ana oml MD terutama pada wamta
materi penyuluhan kepada kelUargarga;ere~a mengetahui glaukO~ta
:e~ngga bIla BMD dangkal maka sudah dapat diberi informasi
. fi
asikan a
k menden a
h . apakah mere a
yang dapat anda In orm
en 1 g bahaya pemakaian obat-obatan yang dapat melebarkan
dan tergerak untuk menge:~~ Use1terusnya dengan demikian anda
pUpl, tentang kemungk·man
.
tImbul
serangan
GSTA
yang
riJtsafUl uzu~
ncegahan
luk
memer an pengobatan d t· dakan
da
glaukoma melalui peme .
salah satu tahap upay~ ~ .
Demikian pula den an ean l~
segera yang tepat.
telah ikut berpartisipas1 dal~
untuk anda sendlrI blla an
mengetahui k
gki p nderlta GSBP perlu memeriksa untuk
kebutaan akibat glaukoma an
25
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emung nan adanya DM.
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memiIiki salah satu apalagi b b
.
yaitu usia diata5 40 t h e erapa dan faktor-faktor re5iko ini
a
penYakit kardiovaskule kunl' .ada keluarga dengan glaukoma, DM,
r, e runan refraks' . .
anda terhadap kemungki
k d
1 mlOpIa; maka waspadalah
nan e atangan .
.
.
51 pencurl penghhatan
pada mata anda, dan sediakanlah wakt
mata anda terhadap kem
ki
u anda untuk memeriksakan
ung nan ada
I
glaukoma, kemungk'
.
nya g aukoma agar bila ada
man maslh dala
t d'
"
penanganan dini dapat seg
d'l k m 5 a lUm dIm, sehingga
era 1 a ukan d
d
gangguan penglihatan yang I b'h
an an a terhindar dari
1
dapat menggunakan mata de d parah dengan demikian anda
an a engan b 'k"
of the world".
ru to enjoy the beauty
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" d
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!erima kasih kepada Direktur RSUD. Dr. Soetomo Prof. dr.

~lkman Angsar, mantan Direktur RSUD. Dr. Soetomo Prof. dr.
~rI~di Wirjoatmodjo at as kepercayaan dan kesempatan yang
H.

diberlkan kepada saya untuk herkarir dan mengemhangkan ilmu
di Rumah Sakit'1m..
Pada kesempatan yang berbahagia ini sudah sepantasnyalah
saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada guru-guru saya
yang telah mendidik dan mengajar saya mulai dari SR Katolik di
Kawangko an , Tomohon, Makasar, SMP Katolik dan SMA Katolik
di Makasar, serta para Dosen dan Asisten di Fakultas Kedokteran
Universitas Hasanuddin dan Universitas Airlangga karena tanpa
bimbingan dan asuhan beliau-beliau, kiranya saya tidak dapat
mencapai jenjang karir seperti sekarang ini.
Terima kasih kepada mantan Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Airlangga Prof. dr. M. Haryono atas kesediaannya
rnenerima saya sebagai mahasiswa pindahan dari Fak. Kedokteran
Universitas Hasanuddin sehubungan dengan kepindahan tugas
ayah saya sebagai pegawai negeri ke Jawa Timur waktu itu.
Terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada mantan Kepala Laboratorium Ilmu Penyakit Mata Prof.
dr. R.K. Tamin Radjamin at as persetujuannya menerima saya
sebagai Asisten di Laboratorium Ilmu Penyakit Mata tempat saya
berkarir hingga sekarang dan telah memberi kesempatan kepada
saya untuk mengikuti pendidikan tambahan Ilmu Penyakit Mata
khusus Glaukoma di Akademisch Ziekenhuis Groningen Belanda.
Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Prof.
N.M.J. Schweitzer, almarhum Dr. Ten Dueschatte, Dr. Franken,
dr. Blanksma, dan Dr. W Houtman atas bimbingannya kepada saya
selama berada di Oogheelkundige Kliniek Akademisch Ziekenhuis
Groningen.
Dalam menyampaikan terima kasih ini saya terkenang akan
guru-guru serta senior saya di Laboratorium Ilmu Penyakit Mata
yang telah mendahului kita, almarhum dr. Goenarso, almarhum
dr. Isnania Koento, almarhum dr. SjaifuJ Alam, almarhum Dr. dr.
P.N. Oka, almarhum dr. F.X. Soewandi dan almarhum dr. Bakri Abdul

27
PIDATO GURU BESAR

GLAUKOMA SALAH SATU PENYEBAB UJAMA KEBUTAAN Mengapa dan Apa Upava Pencegahan Kebutaan Ini

M.N.E. Gumansalangi

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Sjukur; terima kasih yang tulus saya sampaikan dalam wujud doa
semoga beliau-beliau diterima Tuhan dengan baik.
Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada
guru-guru serta senior saya di Laboratorium Ilmu Penyakit Mata,
Prof. dr. R.K. Tamin Radjamin, dr. Koentjoro Liman, dr. Pet
Kusbianto, dr. Suardy Lutan, dr. Helena Sunardi, dr. Ervan Kardjani
atas bimbingannya selama saya dalam pendidikan spesialis mata
dan terima kasih yang sebesar-besarnya khusus untuk guru saya
dr. J. Kadi yang telah membimbing saya khusus mengenai
Glaukoma sehingga kami dapat bersama-sama mendirikan dan
mengelola Seksi Glaukoma/K1inik Khusus Glaukoma di RSUD. Dr.
Soetomo.
Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala
Laboratorium Ilmu Penyakit Mata Prof. dr. Wisnujono Soewono
atas perhatian dan kebaikannya serta atas kesempatan yang
diberikan kepada saya untuk menambah wawasan baru mengenai
penatalaksanaan Glaukoma khususnya pembedahan di Me Cusker
Glaucoma Centre Lions Eye Institute Perth University of Western
Australia dan selalu memberi izin dan kesempatan mengikuti dan
berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan ilmiah terutama mengenai
Glaukoma baik di dalam maupun dl' luar negen..
Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Prof.
Ian Constable Director of Lions Eye Institute Perth, atas
kes~mpat~ yang diberikan kepada saya untuk mengikuti segala
kegIatan dl Mc Cusker Glaucoma Cent
S
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Yang Maha Kasih melimpahkan berkat dan rahmat kepada kita
kasih sayangnya serta keteladanannya dalam kejujuran, kebenaran
dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, doa saya semoga
Ayahanda mendapat tempat yang baik disisi Tuhan.
Kepada !bu saya Mathilda Mengko yang atas rahmat karunia
Tuhan Yang Maha Esa dalam usia 82 tahun ini dapat hadir bersama
kita disini, yang telah mengasuh dan mendidik saya dan adik-adik
dengan penuh kasih sayang, saya haturkan hormat, terima kasih
serta penghargaan yang setinggi-tingginya diiringi doa semoga
Tuhan tetap mengkaruniakan Ibu kekuatan dan kesehatan.
Kepada Dwi Indah Maya Dewi, terima kasih yang tulus saya
sampaikan untuk segala perhatian dan kebaikannya yang diberikan
kepada kami.
Kepada kedua pria pendamping saya Eric dan Danny, saya
sadari bahwa dalam perjalanan meniti karir, saya telah sering
menyusahkan kalian dan mungkin telah melukai hati kalian. Tetapi
(dengan meminjam kalimat dari W.F. Maramis) memang
demikianlah, mereka yang saling mencintai yang paling dapat saling
melukai namun mereka pula yang paling dapat saling
meny~ mbuhk~n . Dari lubuk hati yang paling dalam , saya
sa~Pal~a~ te:lma kasih saya yang tulus serta penghargaan yang
setmggI-tmggmya atas kesetiaan mendampingi saya dalam keadaan
suka dan sedih.
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