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Bleb needling for encapsulated bleb after trabeculectomy  
 

Abstract 
Introduction: Encapsulated bleb in one of the trabeculectomy complications as 
results of scar tissues that formed around the bleb during the conjunctival wound 
healing. Bleb needling in combination with anti fibrotic agent provides a 
relatively simple approach to the problem. 
Purpose: To report a case of bleb needling for encapsulated bleb after 
trabeculectomy. 
Case report: A 61 years old woman presented to Cicendo Eye Hospital with right 
eye pain and headache on and off for 1 month. She had trabeculectomy in her 
right eye about six weeks ago and still using anti glaucoma medications. Visual 
acuity was no light perception and intraocular pressure (IOP) was 38 mmHg in 
her right eye. The slit-lamp examination of her right eye revealed clear cornea, 
the bleb noted in the superior area were encapsulated and vascularized, deep 
anterior chamber, posterior synechiae, and patent peripheral iridectomy. 
Gonioscopic examination showed patent ostium internum of sclerostomy.  
Bleb needling with subconjunctival injection of mitomycin-c was done in the 
operating room. Needle was inserted subconjunctiva at some distance from bleb, 
the sweeping motions were done to disrupt any fibrotic tissue, and then 0.1 ml of 
0.2 mg/ml mitomycin-c was injected subconjunctiva periphery. One day and one 
week follow up after bleb needling, her right eye IOP was 7 mmHg and 10 mmHg, 
anti glaucoma medications were continued. 
Conclusion: Bleb needling in combination with anti fibrotic agent is an effective 
and relatively safe procedure to control IOP for encapsulated bleb after 
trabeculectomy. 
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I. Pendahuluan 

 Penurunan tekanan intraokular (TIO) yang merupakan tujuan dari terapi 

pada pasien dengan glaukoma, dapat mencegah inisiasi atau progresi defek lapang 

pandang. Terapi pembedahan merupakan langkah selanjutnya setelah terapi 

medikamentosa gagal. Trabekulektomi merupakan baku emas terapi pembedahan; 

penatalaksanaan yang baik pasca operasi sangat penting untuk mendapatkan 

keberhasilan selama periode follow-up. Identifikasi dan penatalaksanaan segera 

dari tanda-tanda awal kegagalan dapat menurunkan angka kegagalan dari filtering 

procedure atau trabekulektomi.1,2 

 Jaringan parut yang terbentuk di bawah atau di atas flap sklera pada 

rongga subkonjungtiva merupakan penyebab paling sering kegagalan tindakan 

operasi filtering. Pembentukan jaringan parut pada flap sklera di dalam rongga 
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subkonjungtiva atau pembentukan encapsulated bleb (Tenon’s capsule cyst) dapat 

terjadi kapanpun setelah tindakan operasi. Beberapa peneliti menyebutkan bahwa 

angka kejadian enkapsulasi berkisar antara 13.7% hingga 29% setelah tindakan 

trabekulektomi. Bleb needling merupakan salah satu pilihan terapi encapsulated 

bleb, yaitu dengan menghilangkan jaringan fibrosis dengan tehnik invasif minimal 

sehingga dapat memperbaiki fungsi filtrasi. Penggunaan agen-agen anti fibrotik, 

seperti 5-fluorouracil (5-FU) atau mitomycin-C (MMC), sebagai terapi tambahan 

merupakan hal yang dianjurkan bertujuan untuk meningkatkan angka kesuksesan 

prosedur tersebut. Selain bleb needling, beberapa penulis mengemukakan bahwa 

penggunaan medikasi hipotensif topikal merupakan terapi yang efektif pada 

pasien dengan encapsulated bleb.1,2 

 Laporan kasus ini memaparkan sebuah kasus penanganan encapsulated 

bled pasca trabekulektomi dengan tindakan bleb needling. 

 

II. Laporan Kasus 

 Seorang wanita berusia 61 tahun, datang ke Poli Glaukoma RS Mata 

Cicendo pada tanggal 23 Juni 2015 dengan keluhan utama mata kanan (OD) nyeri 

sejak satu bulan yang lalu. Kepala terasa pening hilang timbul. Mual dan muntah 

disangkal. Sebelumnya pasien menjalani tindakan trabekulektomi OD pada 13 

Mei 2015 di RS Mata Cicendo dengan diagnosa sebelum operasi yaitu chronic 

angle closure glaucoma (CACG) OD, primary angle closure mata kiri (OS), 

katarak senilis imatur ODS, hipertensi stadium 2. Pasien mendapat terapi 

glaukoma pasca operasi yaitu timolol maleate 0.5% tetes mata 2xOD, 

asetazolamid tablet 3x250 mg, dan kalium aspartat tablet 1x1.  

 Pemeriksaan fisik 23 Juni 2015 didapatkan status generalis tampak sakit 

ringan, tekanan darah 150/100 mmHg, nadi 84 kali/menit, respirasi 18 kali/menit, 

suhu afebris. Pemeriksaan tajam penglihatan didapatkan OD no light perception 

dan mata kiri 0.5 pinhole 0.63 dengan kartu Snellen. Tekanan intra okular (TIO) 

dengan tonometri aplanasi Goldmann didapatkan OD 38 mmHg, OS 16 mmHg. 

Pemeriksaan slit-lamp didapatkan cornea jernih, bleb OD terbentuk disertai 

enkapsulasi dan hiperemis, bilik mata depan Van Herrick grade III, iridektomi 

perifer terlihat, terdapat sinekia posterior pada arah jam 6-10 serta jam 12, 
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terdapat pigment iris pada lensa dan lensa pada kedua mata agak keruh (Gambar 

2.1). Pemeriksaan gonioskopi dengan lensa Sussmann four mirror didapatkan 

ostium internum terbuka. Pada pemeriksaan segment posterior didapatkan rasio 

cup/disc OD 0.9-1.0 dan OS 0.4. Pasien didiagnosa dengan chronic angle closure 

glaucoma (CACG) OD absolute stage, primary angle closure (PAC) OS, katarak 

senilis imatur ODS, hipertensi stadium 2. Pasien direncanakan untuk dilakukan 

tindakan bleb needling OD serta diberikan medikamentosa timolol maleat 0.5% 

tetes mata 2xOD, latanoprost 0.05 mg tetes mata 1xOD pada malam hari, 

asetazolamid tablet 3x250 mg, dan kalium aspartat tablet 1x1. 

 
Gambar 2.1 Encapsulated bleb pada mata kanan pasien 

Sumber: RSMC 
 

 Pada tanggal 22 Juni 2015 telah dilakukan tindakan bleb needling OD, 

dengan prosedur sebagai berikut: pasien dibaringkan pada posisi supinasi, 

dilakukan anestesi MAC (monitoring anesthesia care), dilakukan aseptik dan 

antiseptik pada mata kanan, dipasang penutup steril dan spekulum. Dilakukan 

traksi pada kornea mata kanan dengan benang silk 7-0. Jarum 27-gauge yang 

terpasang pada spuit 1 cc dimasukkan ke dalam ruang subkonjungtiva pada 

tempat yang agak berjauhan dengan flap sklera. Jarum diarahkan menuju kista. 

Kemudian dilakukan gerakan menyapu untuk merupturkan jaringan parut di 

bawah konjungtiva di sekitar bleb. Tindakan ini harus dilakukan secara berhati-

hati agar tidak menembus dinding bleb. Kemudian dilakukan injeksi mitomycin-c 

dengan konsentrasi 0.2 mg/ml sebanyak 0.1 ml pada subkonjungtiva di bagian 

superior bleb. Terapi pasca operasi yaitu siprofloksasin 2x500 mg po, natrium 

diklofenak 2x50 mg, ofloksasin 6x1 gtt OD, prednisolon asetat 6x1 gtt OD, salep 

kloramfenikol-hidrokortison 3xOD.  
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Gambar 2.2 Prosedur bleb needling pada encapsulated bleb 

Sumber: RSMC 
 

 Evaluasi satu hari pasca bleb needling didapatkan VOD no light 

perception, TIO OD 7 mmHg, bleb terbentuk, tidak terdapat enkapsulasi bleb, 

bilik mata depan Van Herrick grade III dan terdapat sinekia posterior (Gambar 

2.3). Pasien kemudian disarankan untuk berobat jalan dengan terapi 

medikamentosa glaukoma yaitu timolol maleat 0.5% tetes mata 2xOD dan kontrol 

satu minggu kemudian. 

  

   
                                      (a)                                                   (b) 

Gambar 2.3 Evaluasi mata kanan satu hari pasca bleb needling (a) Sinekia posterior, 
bilik mata depan terbentuk (b) Bleb terbentuk, hiperemis 

Sumber: RSMC 
 
 Evaluasi satu minggu pasca bleb needling didapatkan VOD no light 

perception, TIO OD 20 mmHg, bleb terbentuk, hiperemis, tidak terdapat 

enkapsulasi bleb, bilik mata depan Van Herrick grade III, terdapat sinekia 

posterior (Gambar 2.4). Pasien diberikan terapi medikamentosa glaukoma yaitu 
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timolol maleat 0.5% tetes mata 2xOD dan kontrol dua minggu kemudian. 

      
                                    (a)                                                    (b) 
Gambar 2.4 Evaluasi mata kanan satu minggu pasca bleb needling (a) Sinekia posterior, 

bilik mata depan terbentuk (b) Bleb terbentuk, hiperemis 
Sumber: RSMC 

 

III. Diskusi 

 Encapsulated bleb atau dapat juga disebut kista Tenon, biasanya terjadi 

pada minggu kedua hingga keenam pasca operasi. Bentuknya berupa peninggian 

bleb seperti kubah yang berbatas tegas dengan jaringan konjungtiva disekitarnya. 

Hal tersebut disebabkan oleh pembentukan kolagen yang berlebihan sehingga 

karakteristik TIO tinggi, bilik mata depan dalam, bleb yang meninggi, tegang, 

berdinding tebal dengan pembuluh darah lebar disekitar bleb namun terdapat area 

avaskular dan dengan sedikit atau tanpa mikrokista pada dindingnya.3,4 

 Penyembuhan luka pada jaringan konjungtiva pasca trabekulektomi terdiri 

atas tiga fase yang saling tumpang tindih, antara lain: fase inflamasi, fase 

proliferasi dan fase remodeling. Fase inflamasi terdiri dari perekrutan mediator-

mediator inflamasi, neutrofil dan monosit. Neutrofil akan merilis enzim 

proteolitik, kolagenase, dan elastase. Makrofag berkontribusi pada fagositosis dan 

pembentukan faktor pertumbuhan pro-inflamatori seperti platelet-derived growth 

factor (PDGF), fibroblast growth factor (FGF), epidermal growth factor (EGF), 

and TGF-β.5,6  

 Fase proliferasi akan menghasilkan reepitelisasi, pembentukan jaringan 

granulasi dan neovaskularisasi. Reepitelisasi ditandai dengan proliferasi sel epitel 

pada tepi luka dan membentuk sel-sel yang lebih banyak sehingga terjadi migrasi. 

Pembentukan jaringan granulasi diawali dengan sintesa faktor pertumbuhan oleh 

platelet, sel luka dan makrofag. Matriks yang baru terdiri atas jaringan ikat 
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lonhgar, fibroblas, pembuluh darah baru dan makrofag. Angiogenesis merupakan 

respon akibat rendahnya kadar oksigen dan pembentukan asam laktatdari jaringan 

trauma dan manipulasi pembedahan. Angiogenesis dipengaruhi oleh faktor-faktor 

angiogenik yaitu vascular endothelial growth factor (VEGF) dan basic fibroblast 

growth factor (bFGF). Setelah itu akan terjadi pergerakan fibroblast menuju luka 

yang difasilitasi oleh rilis matrix metalloproteinase (MMP). MMP akan 

mendegradasi matriks ekstraselular dan menyediakan jalur untuk pergerakan 

fibroblast.5,6 

 Fase remodeling yang berlangsung selama berbulan-bulan, ditandai 

dengan remodeling matriks, diferensiasi, maturasi dan apoptosis sel. Seiring 

dengan terjadinya remodeling pada luka, fibroblas berdiferensiasi menjadi 

miofibroblas. Kemudian setelah terjadi maturasi dan perbaikan struktur jaringan, 

akan terjadi pengurangan jumlah fibroblas dan miofibroblas melalui induksi 

apoptosis.5,6 

 

 
Gambar 3.1 Gambar skematik proses penyembuhan luka konjungtiva 

Sumber: Seibold6 
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 Terdapat beberapa faktor resiko yang dikatakan berkaitan dengan hasil 

yang kurang baik setelah tindakan bleb needling, antara lain: interval antara 

trabekulektomi dengan needling, TIO yang tinggi sebelum tindakan needling, 

needling yang berulang kali, tidak menggunakan agen antifibrotik pada operasi 

sebelumnya, dan tingginya TIO setelah dilakukan tindakan needling. Faktor-

faktor lain yang berpengaruh dengan kegagalan bleb needling antara lain: usia 

muda, afakia atau pseudofakia, trabekulektomi dengan basis limbus, insisi 

konjungtiva sebelumnya dan penggunaan simpatomimetik topikal jangka 

panjang.1,7,8 

 Sebelum mempertimbangkan penatalaksanaan encapsulated bleb atau 

kista Tenon, penting untuk menegakkan diagnosa dan menentukan apakah 

dibutuhkan penatalaksanaan tertentu. Diagnosa encapsulated bleb dapat 

dikonfirmasi dengan menyingkirkan penyebab potensial lain yang dapat 

meningkatkan TIO, seperti: obstruksi ostium internum oleh jaringan, darah atau 

vitreous; underfiltrasi karena flap sklera yang terlalu kencang, inkomplit 

sklerostomi, fibrosis bleb tanpa adanya kista Tenon. Pemeriksaan sklerostomi 

dengan goniolens merupakan pemeriksaan yang penting pada evaluasi pasca 

trabekulektomi dengan TIO yang meningkat. Pada encapsulated bleb, sklerotomi 

internum terbuka. Jika hasil gonioskopi meragukan dapat dilakukan pemeriksaan 

penunjang antara lain optical coherence tomography (OCT) segmen anterior dan 

ultrasound biomicroscopy (UBM). Pada keadaan ostium internum yang paten, 

pertama kali dapat dilakukan pijatan dengan jari, jika tidak berhasil dapat 

dilanjutkan dengan melepas releasable suture atau dilakukan tindakan laser 

suturelysis. Jika tetap tidak berhasil maka dapat dilakukan bleb needling.4,9  Pada 

pasien ini didapatkan ostium internum yang terbuka, namun pijatan dengan jari 

dan pemberian medikamentosa anti glaukoma tidak memberikan hasil yang baik, 

sehingga dipertimbangkan bleb needling. 

 Pemberian medikamentosa, jika dibutuhkan, dapat diberikan untuk 

mengkontrol TIO. Dapat diberikan anti glaukoma yang menurunkan produksi 

aqueous antara lain: inhibitor karbonik anhidrase (brinzolamide, dorzolamide), 

agonis α-adrenergik (brimonidine) atau penghambat β-receptor (timolol atau 
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levobunolol). Aliran aqueous akan menjaga terbentuknya bleb, sehingga 

menurunkan aliran aqueous segera setelah operasi filtering dapat meurunkan 

ukuran bleb dan meningkatkan kemungkinan terjadinya fibrosis atau bleb 

collapse.8  

 Penggunaan agen antifibrotik dapat mencegah terbentuknya jaringan parut 

pada bleb needling. Agen antifibrotik yang paling banyak digunakan saat ini 

adalah 5-fluorouracil (5-FU) dan mytomicin-c (MMC). Injeksi MMC 

subkonjungtival telah disarankan dan telah banyak digunakan, terutama pada 

prosedur seperti bleb needling, juga terdapat beberapa penelitian yang 

menunjukkan bahwa MMC lebih superior dibandingkan 5-FU. Berdasarkan 

sebuah penelitian disarankan agar melakukan injeksi viskoelastik subkonjungtiva  

kemudian menginjeksi angen antifibrotik pada arah yang agak berjauhan dengan 

lokasi injeksi viskoelastik agar tidak terjadi refluks ke lapisan air mata. Hal ini 

juga dapat memperpanjang durasi aksi.4,10 

       
Gambar 3.1 Viskoelastik subkonjungtiva memperpanjang durasi dan mengurangi efek 

samping. 
Sumber: Khaw PT10 

  

 Komplikasi dari prosedur bleb needling antara lain hifema ringan, efusi 

khoroidal sementara, kebocoran konjungtiva temporer dan bilik mata depan yang 

dangkal. Pada umumnya komplikasi bersifat ringan, dapat ditoleransi dengan 

baik, bersifat sementara serta tidak membutuhkan penatalaksaan khusus. Namun 

beberapa komplikasi yang berat pasca bleb needling seperti “kissing” choroidal 

dettachment, suprachoroidal hemorrhage, glaukoma maligna juga pernah 

dilaporkan. Penggunaan MMC juga perlu dijadikan perhatian karena toksisitasnya 

pada jaringan okular. Beberapa yang pernah dilaporkan yaitu ulserasi dan 
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perforasi kornea maupun sklera, skleromalasia, skleritis nekrotikans, uveitis, 

simblefaron, insufisiensi limbus, dan hipotoni okular menetap.1,11 

 Pada pasien ini tindakan bleb needling disertai obat anti glaukoma dapat 

memberikan penurunan TIO yang signifikan, namun dibutuhkan follow-up yang 

lebih panjang untuk dapat menilai keberhasilan terapi. Prognosis ad vitam adalah 

dubia ad bonam, prognosis ad fungsionam adalah ad malam dan prognosis ad 

sanationam adalah dubia ad malam. Telah dilaporkan bahwa tindakan bleb 

needling dapat dilakukan lebih dari satu kali agar dapat mengkontrol TIO dengan 

baik. Bleb needling ulang juga terbukti dapat mengatasi kegagalan dari single bleb 

needling. Pada umumnya kegagalan tersebut terjadi pada bulan pertama atau pada 

kontrol satu bulan.11 Target yang ingin dicapai pada pasien ini adalah penurunan 

tekanan intra okular, dimana fungsi penglihatan sudah no light perception. 

Sehingga jika terjadi kegagalan bleb needling yang pertama, sebaiknya 

dipertimbangkan untuk bleb needling ulang atau tindakan siklodestruktif. 

 

IV. Simpulan 
 Encapsulated bleb merupakan salah satu komplikasi pasca tindakan 
trabekulektomi dimana terjadi peningkatan tekanan intraokular disertai 
terbentuknya kista tenon akibat terbentuknya jaringan ikat di sekitar bleb. Bleb 
needling merupakan salah satu penatalaksaan encapsulated bleb yang efektif dan 
aman, serta dapat dikombinasikan dengan medikamentosa anti glaukoma untuk 
memberikan hasil yang yang lebih baik. Penggunaan agen antifibrotik seperti 5-
fluorourasil dan mitomycin-c pada bleb needling juga dapat memberikan hasil 
yang lebih baik. Namun karna toksisitasnya sehingga perlu berhati-hati dan 
melakukan pengawasan terhadap komplikasi agen antifibrotik. 
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