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PENGARUH FAKOEMULSIFIKASI TERHADAP FUNGSI BLEB 

TRABEKULEKTOMI PADA SUDUT TERTUTUP PRIMER 

 

 

ABSTRACT 
Introduction: The coexistence of cataract and glaucoma presents its own 

challenges. Glaucoma surgery and medication have a risk of lens opacity. 

Cataract extraction is often performed on eyes with glaucoma surgery previously. 

Phacoemulsification is preferred as a surgical method because of less 

intraoperative tissue trauma and minimal postoperative inflammation.  

Purpose: To report the effect of phacoemulsification on previous filtering bleb in 

eye with primary angle closure (PAC). 

Case report: 53 years old man came with a chief complaint of worsening vision 

since 7 months ago. The patient had a history of primary angle closure (PAC) on 

right eye and primary angle closure glaucoma (PACG) on left eye for almost two 

years. Trabeculectomy was performed 7.5 months ago on right eye with laser 

therapy twice previously. On the examination, visual acuity was 0.1F1 PF 0.15 on 

right eye and light perception on left eye. Intraocular pressure was 22 mmHg on 

right eye and 52 mmHg on left eye. Anterior segment examination on right eye 

showed flat bleb, corneal scar, anterior chamber depth Van Herick grade II, 

anterior and posterior synechia, secluded pupil, and lens opacity; on left eye 

showed flat bleb, keratopathy, and anterior chamber depth Van Herick grade II. 

Gonioscopy examination showed closed anterior chamber angle. Posterior 

examination on right eye was within normal limits with CDR 0.4. Interferometer 

showed visual acuity improvement 20/25 (0.8) on right eye. He was diagnosed as 

PAC, immature senile cataract, and last eye on right eye and PACG with 

keratopathy on left eye.  Patient was treated with timolol maleate eye drops, 

brinzolamide eye drops, latanoprost eye drops on both eyes, and planned for 

phacoemulsification with intraocular lens implantation on right eye. 

Conclusion: Phacoemulsification after trabeculectomy reduces the function of 

filtering bleb in long-term evaluation. Identifying the risk factors for bleb failure 

in phacoemulsification after trabeculectomy is important to successful 

management.  

Keywords: phacoemulsification, trabeculectomy, bleb failure, intraocular 

pressure 

 

I. Pendahuluan 

     Tindakan bedah intraokular, seperti operasi filtrasi glaukoma, memiliki risiko 

terjadinya peningkatan kekeruhan lensa sehingga ekstraksi katarak sering 

dilakukan pada mata yang telah menjalani bedah intraokular. Ekstraksi katarak 

yang dilakukan setelah operasi filtrasi glaukoma memiliki risiko terjadinya 

penurunan fungsi bleb. Tekanan intraokular (TIO) dapat mengalami peningkatan 

pada evaluasi jangka panjang. Sebanyak 10 – 38% mata dengan riwayat 
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trabekulektomi memerlukan terapi medikamentosa atau operasi glaukoma 

lanjutan untuk memelihara TIO setelah extracapsular cataract extraction (ECCE) 

dengan implantasi lensa intraokular (LIO).
 1-5

 

     Fakoemulsifikasi dengan tunnel incision yang dilakukan di kornea perifer atau sklera 

memberikan risiko kegagalan bleb yang lebih kecil karena trauma jaringan intraoperatif 

dan inflamasi paska operasi yang lebih minimal. Laporan kasus ini akan membahas 

mengenai efek fakoemulsifikasi pada mata dengan riwayat trabekulektomi.
1-5

 

 

II. Laporan Kasus 

     Seorang laki-laki berusia 53 tahun datang ke Unit Glaukoma Rumah Sakit 

Mata Cicendo pada tanggal 14 Desember 2017 dengan keluhan yaitu kedua mata 

buram sejak 2 tahun lalu. Penglihatan mata kanan semakin buram seperti 

terhalangi oleh asap sejak 7 bulan yang lalu, sedangkan mata kiri hanya melihat 

bayangan sejak 8 bulan yang lalu. Keluhan tidak disertai dengan mata merah, 

nyeri, berair, gatal, dan kotoran mata. Pasien mengeluhkan penglihatan silau 

sehingga mengganggu aktivitas. Pasien memiliki keinginan untuk dioperasi mata 

dengan tujuan perbaikan tajam penglihatan. 

     Pasien datang ke RS Cicendo pertama kali pada tanggal 16 Februari 2016 

dengan keluhan mata kiri sering merah berulang sejak 3 bulan sebelumnya. 

Keluhan disertai dengan penglihatan buram dan nyeri kepala kiri yang hilang 

timbul dan muncul secara tiba-tiba. Pasien dilakukan pemeriksaan dan didiagnosis 

sebagai sudut tertutup primer (primary angle closure/PAC) mata kanan dan 

glaukoma sudut tertutup primer (primary angle closure glaucoma/PACG) serta 

paska sudut tertutup primer akut (acute primary angle closure/acute PAC) pada 

mata kiri. Pasien menjalani operasi kombinasi, yaitu trabekuletomi dan 

fakoemulsifikasi serta implantasi LIO mata kiri 1 bulan kemudian, serta 

selanjutnya operasi trabekulektomi ulang sebanyak 2 kali dengan interval 4 bulan 

dan 2 bulan pada mata yang sama. Pasien juga memperoleh tindakan laser 

peripheral iridotomy (LPI) pada mata kanan 4 bulan setelah operasi pertama mata 

kiri. Pasien terakhir kontrol ke RS Cicendo pada 17 Oktober 2016 dan kemudian 

melanjutkan pengobatan di Jakarta agar akses transportasi lebih mudah.  
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     Pasien datang kembali ke RS Cicendo pada tanggal 5 Juni 2017 dengan 

keluhan kedua mata semakin buram. Pasien mengatakan mendapat tindakan laser 

glaukoma pada mata kanan 1 bulan sebelumnya, diikuti operasi glaukoma dan 

penjahitan ulang pada mata kanan selama pengobatan di Jakarta. Pasien juga 

memiliki riwayat operasi mata kiri 2 bulan sebelumnya, tetapi pasien tidak 

mengetahui jenis tindakan yang dilakukan. 

    Pasien memperoleh terapi kombinasi obat glaukoma sejak didiagnosis selama 1 

tahun 10 bulan. Pasien saat ini sedang mendapatkan terapi kombinasi timolol 

maleat 0,5% tetes mata 2x perhari, brinzolamide tetes mata 3x perhari, latanoprost 

tetes mata 1x perhari, serta artificial tears tetes mata 6x perhari pada kedua mata. 

Tidak ada riwayat penyakit sistemik, seperti hipertensi, asma, atau diabetes 

melitus. Tidak ada riwayat alergi atau riwayat trauma daerah mata dan kepala 

sebelumnya. Bibi dan kakak pasien memiliki riwayat glaukoma. 

     Pemeriksaan fisik didapatkan tanda vital dan status generalis dalam batas 

normal. Pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus dasar OD 0,1F1 PH 0,15 dan 

OS light perception dengan proyeksi buruk ke segala arah. Pemeriksaan 

Hirschberg didapatkan kedudukan kedua bola mata orthotropia. Pemeriksaan 

gerak bola mata duksi dan versi normal ke segala arah. Tekanan intraokular kedua 

mata dengan tonometer aplanasi (ATN) didapatkan 22 mmHg pada mata kanan 

dan 52 mmHg pada mata kiri. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan 

didapatkan bleb flat, pterygium derajat II, sikatriks kornea, iris pigmen pada 

endotel kornea, bilik mata depan Van Herick derajat II dengan flare dan sel 

negatif, sinekia anterior dan posterior, secluded pupil, serta lensa agak keruh. 

Bagian lain berada dalam batas normal. Pemeriksaan segmen anterior mata kiri 

didapatkan injeksi siliar, bleb flat, keratopati, hechting sebanyak 4 buah di kornea 

superior, bilik mata depan Van Herick derajat II dengan flare dan sel sulit dinilai. 

Pupil, iris, dan lensa sulit untuk dinilai. Pemeriksaan gonioskopi dengan 

Sussmann four-mirror gonioscope memperlihatkan sudut bilik mata depan kanan 

tertutup pada keempat kuadran dengan sinekia anterior di kuadran temporal dan 

inferior, sedangkan sudut bilik mata depan kiri sulit dievaluasi. Pemeriksaan 
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segmen posterior mata kanan dalam batas normal dengan C/D ratio 0,4 dan tidak 

ditemukan cupping. Segmen posterior mata kiri sulit dievaluasi.  

 

 

 Gambar 2.1.  Foto fundus mata kanan dan kiri pasien 
Dikutip dari: RS Mata Cicendo 

 

     Pemeriksaan interferometri mata kanan menunjukkan hasil 20/25 (0,8). 

Pemeriksaan ultrasonografi okular didapatkan adanya kekeruhan vitreous minimal 

pada kedua mata. Pemeriksaan lapang pandang dengan Humphrey Visual Field 

Test 30-2 mata kanan tidak memperlihatkan adanya glaucomatous visual field 

defects.  

 
 

      (B)  

(A) (C) 

  

 Gambar 2.2.  Humphrey Visual Field Test 30-2 mata kanan (A)  

Hasil USG mata kanan (B) dan kiri pasien (C) 
Dikutip dari: RS Mata Cicendo 
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     Pasien didiagnosis dengan PAC OD, PACG OS, katarak senilis imatur OD, 

keratopati OS, dan last eye OD. Pasien ditatalaksana dengan pemberian timolol 

maleat 0,5% tetes mata 2x perhari, brinzolamide tetes mata 3x perhari, latanoprost 

tetes mata 1x perhari, serta artificial tears tetes mata 6x perhari pada kedua mata 

serta direncanakan untuk fakoemulsifikasi dengan sinekiolisis dan implantasi LIO 

mata kanan dalam Monitored Anesthesia Care (MAC). Pasien selanjutnya 

dilakukan pemeriksaan keratometri, biometri, dan mikroskop spekular, serta 

didapatkan hasil panjang aksial bola mata kanan 21,40 mm, kekuatan lensa 23,00 

dioptri, dan densitas sel 2402,5/mm
2
 dengan heksagonalitas 52%. Operasi 

dilakukan pada tanggal 20 Desember 2017 dengan TIO pre operasi sebesar 22 

mmHg pada mata kanan dan 48 mmHg pada mata kiri. Kesulitan intraoperatif 

yang terjadi yaitu pupil kecil meskipun telah diberikan midriatika pre operasi, 

tetapi dapat diatasi dengan pemasangan iris retractor. 

     Pemeriksaan oftalmologis pada hari pertama setelah operasi didapatkan visus 

dasar OD 0,15F2 PH 0,2F1. Tekanan intraokular dengan ATN kedua mata 

didapatkan 12 mmHg pada mata kanan dan 50 mmHg pada mata kiri. Pasien 

diperbolehkan untuk rawat jalan dengan terapi siprofloksasin tablet 2 x 500 mg, 

parasetamol tablet 3 x 500 mg, levofloksasin tetes mata 6x perhari OD, 

prednisolon asetat 6x perhari OD, dan kloramfenikol-hidrokortison salep mata 3x 

perhari OD, serta timolol maleat 0,5% tetes mata 2x perhari OS, brinzolamide 

tetes mata 3x perhari OS, latanoprost tetes mata 1x perhari OS, dan artificial tears 

tetes mata 6x perhari ODS. Pasien diminta untuk kontrol 1 minggu kemudian ke 

Unit Glaukoma. 

 

 (A)  (B) 

Gambar 2.3. Segmen anterior mata kanan (A) dan mata kiri (B) pada pemeriksaan  

 hari pertama paska operasi 
 Dikutip dari: RS Mata Cicendo 
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     Pemeriksaan oftalmologis 1 minggu setelah operasi visus dasar OD 0,25F2 PH 

0,32F1. Tekanan intraokular dengan ATN kedua mata didapatkan 23 mmHg pada 

mata kanan dan 55 mmHg pada mata kiri. Terapi paska operasi dilanjutkan 

dengan terapi antiglaukoma, yaitu timolol maleat 0,5% tetes mata 2x perhari 

ODS, brinzolamide tetes mata 3x perhari OS, latanoprost tetes mata 1x perhari 

OS. Pasien disarankan untuk kontrol 2 minggu kemudian. 

 

III. Diskusi 

     Koeksistensi katarak dan glaukoma memberikan tantangan tersendiri terhadap 

penatalaksanaan keduanya. Katarak dan glaukoma merupakan kondisi yang 

terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Pasien dengan glaukoma dapat 

berkembang menjadi katarak, baik akibat proses penuaan maupun akibat 

tatalaksana glaukoma. Keadaan katarak juga dapat menjadi faktor risiko 

terjadinya glaukoma. Perubahan progresif lensa pada katarak dapat menyerupai 

defek lapang pandang progresif, menurunkan tajam penglihatan, dan membuat 

sudut bilik mata dangkal. Terapi pembedahan untuk tata laksana keduanya dapat 

berupa ekstraksi katarak saja, ekstraksi katarak yang diikuti operasi glaukoma, 

operasi glaukoma yang diikuti ekstraksi katarak, ataupun bedah kombinasi katarak 

dan glaukoma.
6-8 

     Ekstraksi katarak sendiri menyebabkan pendalaman sudut bilik mata depan 

sehingga berakibat pada penurunan TIO. Efek tersebut dapat ditemukan pada 

mata dengan sudut terbuka ataupun tertutup dengan penurunan TIO lebih besar 

terjadi pada mata dengan sudut tertutup. Penurunan TIO akibat ekstraksi katarak 

pada mata dengan sudut terbuka diperkirakan sebesar 1 – 2 mmHg atau setara 

dengan efek hipotensif dari satu obat tetes mata glaukoma. Pasien yang ideal 

untuk ekstraksi katarak saja yaitu pasien dengan kerusakan glaukoma yang ringan, 

toleransi terhadap medikamentosa yang masih baik, serta TIO dalam target terapi 

tetapi menginginkan perbaikan visual. Beberapa oftalmologis melakukan 

ekstraksi katarak saja pada pasien dengan TIO terkontrol dengan satu jenis obat 

glaukoma dengan cupping ringan hingga sedang dan defek lapang pandang 
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ringan. Trabekulektomi tidak diperlukan apabila glaukoma terkontrol setelah 

ekstraksi katarak saja.
6-8

 

     Operasi kombinasi antara ekstraksi katarak dan trabekulektomi diindikasikan 

pada pasien glaukoma stadium lanjut dengan cupping dan defek lapang pandang 

berat yang membutuhkan ekstraksi lensa. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi 

spike pressure paska operasi katarak. Operasi kombinasi juga diindikasikan bagi 

pasien glaukoma yang membutuhkan ekstraksi lensa tetapi masih memerlukan 

dua atau lebih terapi medikamentosa untuk kontrol TIO ataupun toleransinya 

buruk sehingga inadekuat untuk kontrol TIO. Pasien dengan glaukoma sudut 

terbuka primer memperlihatkan penurunan TIO jangka panjang sebesar 6 – 7 

mmHg setelah operasi kombinasi dibandingkan dengan ekstraksi katarak saja 

yang hanya sebesar 1 – 2 mmHg.
 6-8

 

     Operasi kombinasi memiliki efek penurunan TIO yang lebih kecil jika 

dibandingkan dengan trabekulektomi saja. Pasien dengan glaukoma yang 

mengancam penglihatan dan membutuhkan penurunan TIO segera sebaiknya 

dilakukan operasi trabekulektomi terlebih dahulu saja sebagai penanganan 

pertama. Ekstraksi katarak dapat dilakukan kemudian bila ditemukan adanya 

gangguan penglihatan akibat kekeruhan lensa.
6-8

 

     Operasi glaukoma memiliki risiko pula untuk terjadinya peningkatan 

kekeruhan lensa sehingga ekstraksi katarak sering dilakukan pada mata yang telah 

menjalani operasi glaukoma.
1
 Pasien dalam kasus telah menjalani operasi 

trabekulektomi mata kanan di rumah sakit umum di Jakarta. Pemeriksaan 

oftalmologis memperlihatkan adanya kekeruhan lensa yang mengganggu 

penglihatan sehingga pasien memerlukan ekstraksi katarak untuk perbaikan 

visual. Pemeriksaan interferometri mata kanan memprediksi adanya peningkatan 

tajam penglihatan setelah ekstraksi katarak yaitu 0,8 dari visus dasar 0,1F1. 

Tekanan intraokular yaitu sebesar 22 mmHg dengan terapi medikamentosa, antara 

lain timolol maleat 0,5%, brinzolamide, dan latanoprost tetes mata. Pemeriksaan 

optic nerve head juga dalam batas normal dengan C/D ratio 0,4. Pasien 

selanjutnya direncanakan untuk ekstraksi lensa.  
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     Ekstraksi katarak pada mata dengan riwayat trabekulektomi merupakan 

tantangan bagi oftalmologis. Ekstraksi katarak setelah trabekulektomi memiliki 

risiko terjadinya penurunan fungsi bleb sehingga TIO meningkat pada evaluasi 

jangka panjang. Beberapa studi meneliti penyebab kegagalan trabekulektomi 

setelah ekstraksi katarak. Inflamasi pada bilik mata depan setelah pembedahan 

dapat meningkatkan risiko terjadinya pembentukan jaringan parut fibrovaskular 

subkonjunctiva. Gangguan aliran humor aqueous setelah operasi intraokular juga 

berkaitan dengan peningkatan produksi sitokin fibrogenik dalam humor aqueous. 

Peningkatan jumlah fibroblast konjungtiva dan sel inflamasi setelah operasi juga 

diduga meningkatkan kegagalan trabekulektomi. 

     Sebanyak 10 – 38% mata dengan riwayat trabekulektomi memerlukan terapi 

medikamentosa atau operasi glaukoma lanjutan untuk memelihara TIO setelah 

extracapsular cataract extraction (ECCE). Teknik fakoemulsifikasi juga dapat 

mengganggu fungsi dari bleb walaupun clear cornea incision dan tindakan 

pembedahan telah dilakukan dengan melindungi area bleb. Minimalisasi trauma 

jaringan intraoperatif dan inflamasi paska operasi merupakan komponen utama 

untuk mempertahankan fungsi bleb setelah ekstraksi katarak. Fakoemulsifikasi 

lebih dipilih sebagai metode operasi dibandingkan dengan ECCE karena trauma 

jaringan intraoperatif dan inflamasi paska operasi yang lebih minimal.
1,2,4,7,9 

     Identifikasi faktor yang meningkatkan risiko kegagalan bleb setelah ekstraksi 

katarak penting untuk dilakukan. Faktor risiko tersebut yaitu usia di bawah 50 

tahun, adanya manipulasi iris, TIO preoperatif > 10 mmHg, TIO paska operatif 

awal (spike pressure) > 25 mmHg, dan interval antara ekstraksi katarak dan 

trabekulektomi kurang dari 6 bulan. Kegagalan bleb pada pasien dengan usia di 

bawah 50 tahun berkaitan erat dengan masih tingginya aktivitas fibrotik. Pasien 

dalam kasus ini berusia 53 tahun sehingga usia bukan merupakan faktor risiko 

kegagalan bleb.
3,6,9

 

     Manipulasi iris intraoperatif seperti sinekiolisis berhubungan secara signifikan 

dengan penggunaan medikamentosa tambahan atau bleb needling paska operasi. 

Inflamasi akibat manipulasi iris serta adanya penyakit okular yang mendasarinya 

menyebabkan gangguan blood-aqueous barrier yang mengganggu aliran humor 
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aqueous dan meningkatkan risiko kegagalan bleb. Pasien dalam kasus ini 

memiliki sinekia anterior dan posterior. Manipulasi iris seperti sinekiolisis 

dilakukan selama operasi. Iris retractor juga digunakan untuk membantu 

melebarkan pupil saat ekstraksi katarak. Hal tersebut meningkatkan risiko 

terjadinya kegagalan bleb.
3,6,9

  

     Interval optimal antara trabekulektomi dan fakoemulsifikasi untuk menjaga 

fungsi bleb belum dapat ditentukan secara pasti. Semakin pendek interval antara 

trabekulektomi dan ekstraksi katarak, bleb dinilai semakin rentan terhadap 

inflamasi dan semakin tinggi pula risiko kegagalan bleb. Operasi dengan interval 

6 bulan atau kurang berhubungan secara signifikan dengan operasi ulang 

glaukoma. Husain et al. mengemukakan penurunan kegagalan bleb seiring dengan 

bertambahnya interval antara fakoemulsifikasi dan trabekulektomi dengan hazard 

ratio pada 6 bulan, 1 tahun, dan 2 tahun sebesar 3.00, 1.73, dan 1.32. Pasien 

dalam kasus ini memiliki riwayat trabekulektomi 7,5 bulan sebelum 

fakoemulsifikasi. Interval tersebut dinilai cukup untuk dilakukan 

fakoemulsifikasi, tetapi interval lebih panjang sebaiknya dipertimbangkan agar 

bleb trabekulektomi lebih stabil terhadap inflamasi dan trauma paska ekstraksi 

katarak. Awai-Kasaoka et al. menemukan adanya peningkatan risiko kegagalan 

jika fakoemulsifikasi dilakukan dalam 1 tahun setelah trabekulektomi sehingga 

menyarankan trabekuletomi sebaiknya memerlukan waktu 1 atau 2 tahun untuk 

stabil terhadap fakoemulsifikasi.
2,3,6,10 

     Tekanan intraokular yang tinggi sebelum fakoemulsifikasi secara signifikan 

berhubungan dengan kegagalan bleb. Penelitian yang dilakukan oleh Derbolav et 

al. memperlihatkan pasien dengan TIO lebih besar dari 10 mmHg sebelum 

fakoemulsifikasi membutuhkan tambahan medikamentosa paska operasi lebih 

sering dibandingkan dengan mata dengan TIO kurang dari 10 mmHg. Hal ini 

disebabkan karena mata tersebut memiliki fungsi filtrasi bleb yang berada di 

ambang batas dan lebih rentan terhadap fibrosis paska operasi. Tekanan 

intraokular sebelum operasi lebih dekat dengan target sehingga peningkatan TIO 

paska operasi membutuhkan kontrol medikasi yang lebih besar. Tekanan 

intraokular sebelum operasi pada pasien dalam kasus ini yaitu 22 mmHg dengan 
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terapi timolol maleat 0,5%, brinzolamide, dan latanoprost tetes mata sehingga 

pasien dalam kasus ini berisiko untuk terjadinya fibrosis dan kegagalan bleb paska 

operasi.
2,4,7

 

     Beberapa studi telah meneliti pengaruh spike pressure paska operasi ekstraksi 

katarak terhadap fungsi bleb. Chen et al. menyatakan mata dengan spike pressure 

paska operasi lebih besar dari 25 mmHg memiliki kemampuan yang lebih rendah 

untuk mengontrol TIO. Fungsi bleb pada kondisi tersebut lebih rentan dan tidak 

dapat mencegah spike pressure paska operasi secara penuh. Rebolleda et al. 

berpendapat sebagian besar kasus spike pressure bersifat sementara dan dapat 

dikontrol dengan pemberian medikamentosa sehingga spike pressure tidak secara 

signifikan berpengaruh pada efek kegagalan bleb jangka panjang setelah 

fakoemulsifikasi. Tekanan intraokular paska operasi dalam kasus ini yaitu 12 

mmHg pada hari pertama dan 23 mmHg pada hari ketujuh. Pasien dinilai 

memiliki spike pressure yang minimal, tetapi meskipun demikian pasien 

sebaiknya dilakukan evaluasi rutin jangka panjang untuk memantau TIO.
3,4,9

  

     Tingkat kegagalan trabekulektomi setelah fakoemulsifikasi dapat direduksi 

dengan penggunaan antifibrosis saat trabekulektomi atau bleb needling, interval 

yang semakin besar antara trabekulektomi dan ekstraksi katarak, dan kondisi 

preoperatif bleb yang baik. Penggunaan antifibrosis seperti 5-fluorourasil atau 

mitomisin C dapat mengurangi risiko kegagalan bleb dengan mengurangi fibrosis 

subkonjunctiva.
5,6,11-14

 

     Pasien pada kasus ini memiliki prognosis quo ad vitam dubia ad bonam dan 

quo ad functionam dubia ad malam dengan pertimbangan adanya faktor risiko 

untuk terjadinya kegagalan bleb, yaitu manipulasi iris intraoperatif, TIO 

preoperatif yang cukup tinggi, tidak ditemukannya riwayat penggunaan 

antifibrotik saat trabekulektomi atau revisi bleb paska operasi, serta interval yang 

belum cukup panjang antara trabekulektomi dan fakoemulsifikasi. Pasien ini perlu 

dievaluasi jangka panjang untuk menilai fungsi bleb. 
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IV. Kesimpulan 

     Ekstraksi katarak setelah trabekulektomi memiliki risiko terjadinya penurunan 

fungsi bleb sehingga TIO meningkat pada evaluasi jangka panjang. Identifikasi 

faktor yang meningkatkan risiko kegagalan bleb setelah ekstraksi katarak penting 

untuk dilakukan. Faktor risiko tersebut yaitu usia di bawah 50 tahun, adanya 

manipulasi iris, TIO preoperatif > 10 mmHg, TIO paska operatif awal (spike 

pressure) > 25 mmHg, dan interval antara ekstraksi katarak dan trabekulektomi 

kurang dari 6 bulan. Tingkat kegagalan trabekulektomi setelah fakoemulsifikasi 

dapat direduksi dengan penggunaan antifibrosis selama trabekulektomi, interval 

yang semakin besar antara trabekulektomi dan ekstraksi katarak, dan kondisi 

preoperatif bleb yang baik. 
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