
08/11/2011

1

GLUKOMA

PENGERTIAN GLAUKOMA

Glaukoma adalah suatu penyakit dimana tekanan di dalam 

bola mata meningkat, sehingga terjadi kerusakan pada 

saraf optikus dan menyebabkan penurunan fungsi 

penglihatan. 
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Terdapat 4 jenis glaukoma: 

�  Glaukoma Sudut Terbuka 

�  Glaukoma Sudut Tertutup 

�  Glaukoma Kongenitalis 

�  Glaukoma Sekunder. 

Keempat jenis glaukoma ditandai dengan 

peningkatan tekanan di dalam bola mata (TIO) 

dan karenanya semuanya bisa menyebabkan 

kerusakan saraf optikus yang progresif. 
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PENYEBAB

Bilik anterior dan bilik posterior mata terisi oleh cairan encer yang 

disebut humor aqueus. 

Dalam keadaan normal, cairan ini dihasilkan di dalam bilik 

posterior, melewati pupil masuk ke dalam bilik anterior lalu 

mengalir dari mata melalui suatu saluran. 

Jika aliran cairan ini terganggu (biasanya karena penyumbatan yang 

menghalangi keluarnya cairan dari bilik anterior), maka akan terjadi 

peningkatan tekanan. 

Peningkatan tekanan intraokuler akan mendorong perbatasan antara 

saraf optikus dan retina di bagian belakang mata. 

Akibatnya pasokan darah ke saraf optikus berkurang sehingga sel-

sel sarafnya mati. 

. 
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Karena saraf optikus mengalami kemunduran, 

maka akan terbentuk bintik buta pada lapang 

pandang mata. 

Yang pertama terkena adalah lapang pandang 

tepi, lalu diikuti oleh lapang pandang sentral. 

Jika tidak diobati, glaukoma pada akhirnya bisa 

menyebabkan kebutaan
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GEJALA
GLAUKOMA SUDUT TERBUKA

Pada glaukoma sudut terbuka, saluran tempat mengalirnya humor aqueus terbuka, 

tetapi cairan dari bilik anterior mengalir terlalu lambat. 

Secara bertahap tekanan akan meningkat (hampir selalu pada kedua mata) dan 

menyebabkan kerusakan saraf optikus serta penurunan fungsi penglihatan yang 

progresif. 

Hilangnya fungsi penglihatan dimulai pada tepi lapang pandang dan jika tidak 

diobati pada akhirnya akan menjalar ke seluruh bagian lapang pandang, 

menyebabkan kebutaan. 

Glaukoma sudut terbuka sering terjadi setelah usia 35 tahun, tetapi kadang terjadi 

pada anak-anak. 

Penyakit ini cenderung diturunkan dan paling sering ditemukan pada penderita 

diabetes atau miopia. 

Glaukoma sudut terbuka lebih sering terjadi dan biasanya penyakit ini lebih berat 

jika diderita oleh orang kulit hitam. 

Pada awalnya, peningkatan tekanan di dalam mata tidak menimbulkan 

gejala. 

Lama-lama timbul gejala berupa: 

- penyempitan lapang pandang tepi 

- sakit kepala ringan 

- gangguan penglihatan yang tidak jelas (misalnya melihat lingkaran di 

sekeliling cahaya lampu atau sulit beradaptasi pada kegelapan). 

Pada akhirnya akan terjadi penyempitan lapang pandang yang 

menyebabkan penderita sulit melihat benda-benda yang terletak di sisi 

lain ketika penderita melihat lurus ke depan (disebut penglihatan 

terowongan). 

Glaukoma sudut terbuka mungkin baru menimbulkan gejala setelah 

terjadinya kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. 
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GLAUKOMA SUDUT TERTUTUP

Glaukoma sudut tertutup terjadi jika saluran tempat mengalirnya humor 

aqueus terhalang oleh iris. 

Setiap hal yang menyebabkan pelebaran pupil (misalnya cahaya redup, 

tetes mata pelebar pupil yang digunakan untuk pemeriksaan mata atau 

obat tertentu) bisa menyebabkan penyumbatan aliran cairan karena 

terhalang oleh iris. 

Iris bisa menggeser ke depan dan secara tiba-tiba menutup saluran humor 

aqueus sehingga terjadi peningkatan tekanan di dalam mata secara 

mendadak. 

Serangan bisa dipicu oleh pemakaian tetes mata yang melebarkan pupil 

atau bisa juga timbul tanpa adanya pemicu. 

Glaukoma akut lebih sering terjadi pada malam hari karena pupil secara 

alami akan melebar di bawah cahaya yang redup. 
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Episode akut dari glaukoma sudut tertutup menyebabkan: 

- penurunan fungsi penglihatan yang ringan 

- terbentuknya lingkaran berwarna di sekeliling cahaya 

- nyeri pada mata dan kepala. 

Gejala tersebut berrlangsung hanya beberapa jam sebelum terjadinya 

serangan lebih lanjut. 

Serangan lanjutan menyebabkan hilangnya fungsi penglihatan secara 

mendadak dan nyeri mata yang berdenyut. 

Penderita juga mengalami mual dan muntah. 

Kelopak mata membengkak, mata berair dan merah. 

Pupil melebar dan tidak mengecil jika diberi sinar yang terang. 

Sebagian besar gejala akan menghilang setelah pengobatan, tetapi 

serangan tersebut bisa berulang. 

Setiap serangan susulan akan semakin mengurangi lapang pandang 

penderita. 
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GLAUKOMA SEKUNDER

Glaukoma sekunder terjadi jika mata mengalami kerusakan akibat: 

�  Infeksi 

�  Peradangan 

�  Tumor 

�  Katarak yang meluas 

�  Penyakit mata yang mempengaruhi pengaliran humor aqueus dari bilik 

anterior. 

Penyebab yang paling sering ditemukan adalah uveitis. 

Penyebab lainnya adalah penyumbatan vena oftalmikus, cedera mata, 

pembedahan mata dan perdarahan ke dalam mata. 

Beberapa obat (misalnya kortikosteroid) juga bisa menyebabkan 

peningkatan tekanan intraokuler. 

GLAUKOMA KONGENITALIS

Glaukoma kongenitalis sudah ada sejak lahir dan terjadi akibat gangguan 

perkembangan pada saluran humor aqueus. 

Glaukoma kongenitalis seringkali diturunkan. 

TINDAKAN

• Medis : 

– miotik, 

– Beta bloker, 

– carbonic anhydrase inhibitors

• Pembedahan : 

– Trabekulektomi

– Trabekulopasti
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Glaukoma sudut tertutup 

Minum larutan gliserin dan air bisa mengurangi tekanan dan 

menghentikan serangan glaukoma. 

Bisa juga diberikan inhibitor karbonik anhidrase (misalnya 

acetazolamide). 

Tetes mata pilocarpine menyebabkan pupil mengecil sehingga iris 

tertarik dan membuka saluran yang tersumbat. 

Untuk mengontrol tekanan intraokuler bisa diberikan tetes mata beta 

blocker. 

Setelah suatu serangan, pemberian pilocarpine dan beta blocker serta 

inhibitor karbonik anhidrase biasanya terus dilanjutkan. 

Pada kasus yang berat, untuk mengurangi tekanan biasanya diberikan 

manitol intravena (melalui pembuluh darah). 

Glaukoma sekunder

Pengobatan glaukoma sekunder tergantung kepada penyebabnya. 

Jika penyebabnya adala peradangan, diberikan corticosteroid dan 

obat untuk melebarkan pupil. Kadang dilakukan pembedahan. 

Glaukoma kongenitalis

Untuk mengatasi glaukoma kongenitalis perlu dilakukan 

pembedahan. 

Terapi laser untuk membuat lubang pada iris akan membantu mencegah 

serangan berikutnya dan seringkali bisa menyembuhkan penyakit secara 

permanen. 

Jika glaukoma tidak dapat diatasi dengan terapi laser, dilakukan 

pembedahan untuk membuat lubang pada iris. 

Jika kedua mata memiliki saluran yang sempit, maka kedua mata diobati 

meskipun serangan hanya terjadi pada salah satu mata. 
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PENCEGAHAN

Tidak ada tindakan yang dapat mencegah terjadinya 

glaukoma sudut terbuka. 

Jika penyakit ini ditemukan secara dini, maka hilangnya 

fungsi penglihatan dan kebutaan bisa dicegah dengan 

pengobatan. 

Orang-orang yang memiliki resiko menderita glaukoma 

sudut tertutup sebaiknya menjalani pemeriksaan mata yang 

rutin dan jika resikonya tinggi sebaiknya menjalani 

iridotomi untuk mencegah serangan akut. 

PENGKAJIAN

Pengkajian perawatan terdiri dari mengidentifikasi 

perubahan penglihatan dan rasa nyeri

• Penglihatan :

– Visus

– Lapang pandang

– Holo

• Rasa nyeri

– Nyeri mata : tumpul

– Headache

– Mual dan muntah
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DIAGNOSA KEPERAWATAN

• Potensial cedera: bd. Penurunan 

penglihatan perifer, pandangan kabus

• Kurang pengetahuan : b.d kurang 

informasi

• Gg. Rasa nyaman :Nyeri b.d. Glukomas 

akut, stress, peningkatan TIO (spasme)

PERENCANAAN

• Pasien mnyatakan nyeri berkurang

• Penurunan penglihatan lebih lanjut terhindar

• Pasien dapat menyatakan pengobatan yang 

dibutuhkan

• Pasien dapat menyebutkan: nama, dosis, 

frekuensi dan efek samping pengobatan

• Pasien dapat menyatakan tindakan untuk 

mencegah komplikasi

• Pasien dapat menyebutkan gejala/tanda yang 

perlu penanganan dokter
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PELAKSANAAN PERAWATAN

• Membantu keberhasilan tujuan terafetik :

– Obat-obatan

• Kolinergik (miotik)>>>Pilocarpine

• Beta blokers adrenergik >>>Timolol/timoptic

• Karbonik anhidrase inhibitor>>>Diamox

• Agent osmotik >>>manitol, Glycerol

• Pembedahan:

– Glukoma sudut terbuka >>Trabekuloplasti

– Glukoma sudut tretutup>>Iridectomy

Trabekulectomy

• Membantu rasa nyaman :

Digunakan untuk mngurangi TIO:

- Analgetika

- Kompres dingin

• Konseling dan Pengajaran :

– Pemahaman terhadap menurunnya 

penglihatan yang tidak dapat dipulihkan, 

namun dapat dicegah untuk hil;angnya 

penglihatan lebih lanjut
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Pengajaran pasein dengan Glukoma

• Kontrol dokter teratur

• Penggunaan obat tetes mata sesuai 

resep: hindari naik kendaraan 1 – 2 jam 

setelah penggunakan miotik

• Tindakan menghindari komplikasi :

– Tekan duktus lakrimal 1 mnt setelah tetes 

mata

– Memiliki botol obat cadanbgan di rumah

– Membawa obat tetes mata kemanapun pergi

– Membawa kartu identifikasi dan pengobatan 

kemanapun pergi

• Sinar cerah dan gelap tak berbahaya bagi 

mata

• Tidak ada hubungan antara hipertensi 

vaskular dengan hipertensi okular

• Laporkan gejala/tanda mendadak pada 

dokter

• Hindarkan obat midriatiks
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EVALUASI

Evaluasi didasarkan pada hasil yang 

diharapkan :

• Apakah pasien merasa nyaman

• Apakah pasien mengetahui penyakitnya 

tergolong kronis dan perlunya pengobatan 

sepanjang masa


