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Trabeculectomy 5-Fluorouracyl Surgery with Antivascular 

Endothelial Growth Factor in Neovascular Glaucoma 

 

ABSTRACT  

Introduction: Neovascular glaucoma (NVG) is a secondary glaucoma 

characterized by the development of new blood vessels in the iris and / or angle. 

The most common conditions that cause NVG are retinal vein occlusion, diabetic 

retinopathy, and carotid occlusive disease, including ocular ischemic syndrome. 

NVG management has two main components, intraocular pressure (IOP) 

reduction by medical or surgical procedures and management of the underlying 

ischemic disease. Trabeculectomy is one of the management options for reducing 

IOP in patients with NVG. The administration of antimetabolite has been known 

to increase the success rate of trabeculectomy. Antivascular endothelial growth 

factor (anti-VEGF) can be given to manage the ischemic disease. 

Purpose: To report a case of successful management of NVG patients who were 

given trabeculectomy and 5-fluorouracil (5-FU) accompanied by anti-VEGF 

administration. 

Case report: A 53 years old male came to National Eye Center Cicendo Eye 

Hospital with chief complaint of blurred vision gradually in his left eyes in the last 

5 months. He also experienced pain in his left eyes. Ophthalmology examination 

showed an increase intraocular pressure was 50 mmHg with iris and angle 

neovascularization. Flamed-shaped haemorrhage was found in fundus 

examination in his left eye. Trabeculectomy + 5-FU + anti-VEGF injection. were 

done to the patient. IOP reduction was found after one-week follow-up. 

Conclusion: Trabeculectomy with the addition of 5FU and intravitreal anti-

VEGF injection can be carried out in NVG patients and results in good IOP 

reduction. 

Keywords: Trabeculectomy, 5-Fluorouracyl, anti-VEGF, Neovascular Glaucoma 

 

I. Pendahuluan 

    Glaukoma neovaskular (GNV) merupakan glaukoma sekunder yang ditandai 

dengan adanya perkembangan pembuluh darah baru pada iris dan/ atau sudut. 

Penderita GNV, dalam banyak kasus, memiliki prognosis visual yang buruk jika 

tidak terdeteksi dan tertangani dengan agresif dan berpotensi menyebabkan 

kebutaan. GNV juga dikenal sebagai glaukoma pendarahan, glaukoma kongestif, 

dan glaukoma rubeosis. Weiss et al pada tahun 1963 memperkenalkan terminologi 

GNV untuk pertama kalinya untuk mendeskripsikan sebuah kasus glaukoma yang 

berhubungan dengan keberadaan pembuluh darah di sekitar iris dan sudut. 
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Pembuluh darah baru yang muncul menghalangi aliran cairan akuous sehingga 

mengakibatkan peningkatan tekanan intraokular (TIO).1–3 

    Kondisi paling umum yang menyebabkan GNV adalah oklusi vena retina, 

retinopati diabetik, dan penyakit oklusi karotis, termasuk sindrom iskemik okular. 

Kondisi lain yang mengakibatkan iskemia retina yang dapat menyebabkan GNV 

diantaranya adalah oklusi arteri retina sentral, ablasio retina kronis, dan keganasan 

intraokular. Terjadinya hipoksia retina menghasilkan faktor angiogenik yang 

merangsang proliferasi pembuluh darah baru.1–3 

    Tatalaksana GNV memiliki dua komponen utama. Komponen pertama adalah 

pengurangan TIO dengan cara medikamentosa dan tindakan bedah. Sebagian 

besar pasien GNV memiliki patologis sistemik dan okular yang mendasarinya. 

Oleh sebab itu, penanganan penyakit iskemik yang mendasarinya, seperti laser 

fotokoagulasi panretina (PRP) atau pemberian antivascular endothelial growth 

factor (anti-VEGF), menjadi komponen penting kedua sehingga pembentukan 

pembuluh darah baru tidak terinduksi kembali. Pasien dengan GNV sering kali 

datang memeriksakan dirinya dalam presentasi GNV yang sudah lanjut. Hal ini 

membuat GNV sangat sulit untuk diterapi.3–5 

    Trabekulektomi dalam tatalaksana penurunan TIO pasien dengan GNV 

merupakan tindakan bedah yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi. 

Penggunaan tambahan antimetabolit dapat meningkatkan tingkat keberhasilan 

operasi trabekulektomi. Laporan kasus ini bertujuan untuk melaporkan sebuah 

kasus keberhasilan tatalaksana pasien GNV yang dilakukan trabekulektomi dan 5-

Fluorourasil (5-FU) disertai dengan pemberian anti-VEGF.4,6–8 

 

II. Kasus 

    Tn. I, 53 tahun, datang ke poliklinik glaukoma PMN RS Mata Cicendo pada 

tanggal 16 Mei 2019. Pasien mengeluhkan mata kiri (OS) buram perlahan sejak 5 

bulan sebelum masuk rumah sakit. Pasien tidak mengeluhkan pandangan seperti 

melihat dari terowongan maupun melihat halo. Mata kanan (OD) tidak dirasakan 

adanya keluhan. Keluhan pada OS disertai dengan munculnya rasa pegal dan 

terkadang nyeri. Keluhan nyeri kepala, mual, dan muntah tidak dialami pasien. 
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Tidak ada riwayat penggunaan kacamata, trauma, mata merah berulang, 

penggunaan obat-obatan oral, ataupun tetes mata jangka panjang. Riwayat 

keluarga dengan keluhan yang sama ataupun diketahui memiliki penyakit 

glaukoma tidak ada. Pasien memiliki riwayat diabetes melitus yang baru 

diketahuinya sejak 2 tahun terakhir. Pasien mendapatkan terapi glucovance, tetapi 

pasien tidak rutin mengkonsumsinya. Riwayat darah tinggi tidak dimiliki oleh 

pasien. Kadar kolesterol tidak diketahui. Pasien tidak memiliki riwayat alergi 

obat-obatan. Riwayat asma pada pasien dan keluarga tidak ada. 

    Pemeriksaan oftalmologi pada tanggal 16 Mei 2019 didapatkan: visus OD 

(VOD) 0.63 ph tetap, visus OS (VOS) CFFC, TIO dengan menggunakan 

tonometri aplanasi (ATN) didapatkan OD 12 mmHg, OS 28 mmHg. Gerak bola 

mata kanan dan kiri (ODS) baik ke segala arah. Segmen anterior OD didapatkan 

pupil bulat, refleks cahaya (RC) +/↓ dengan reverse RAPD positif, dan lensa agak 

keruh. Segemen anterior lain dalam batas normal. Pemeriksaan gonioskopi pada 

sudut OD, terlihat scleral spur pada keempat sudut. Segmen posterior OD 

didapatkan rasio cup-disc (c/d) 0.4-0.5, cupping (-), lain-lain dalam batas normal. 

Segmen anterior OS didapatkan bilik mata depan van herick (VH) grade III, 

flare/cell (f/s) -/-, pupil bulat middilatasi dengan refleks cahaya (RC) ↓/↓, terdapat 

neovaskular pada iris (NVI), dan lensa agak keruh. Segmen anterior lain dalam 

batas normal. Pemeriksaan gonioskopi pada sudut OS, terlihat schwalbe's line 

pada keempat sudut sebelum dan sesudah indentasi disertai dengan 

neovaskularisasi. Segmen posterior OD didapatkan rasio c/d 0.4-0.5, cupping (+), 

dengan adanya eksudat keras pada sekitar makula serta pendarahan flamed-shaped 

pada keempat kuadran retina pasien. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema segmen anterior OS pasien 

                         Sumber: PMN RS Mata Cicendo 
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    Pasien didiagnosis dengan GNV OS + Central Retinal Vein Occlusion (CRVO) 

OS + Katarak Senilis Imatur ODS + Diabetes Melitus tipe 2. Pasien diberikan 

terapi berupa Timolol Maleat 0.5% tetes mata 2x1 gtt OS, Brinzolamide 1% tetes 

mata 3x1 gtt OS, serta tetes air mata buatan 4x1 gtt ODS. Pemeriksaan 

laboratorium untuk melihat keadaan sistemik pasien dilakukan. Pasien diminta 

untuk mengontrol keadaan sistemiknya ke spesialis penyakit dalam setempat, 

serta kontrol kembali ke poliklinik glaukoma satu minggu berikutnya. 

    Pasien kembali datang pada tanggal 24 Mei 2019. Pasien mengeluhkan 

pandangan semakin buram dan OS masih terasa pegal serta terkadang disertai 

nyeri. Obat-obatan masih rutin dipakai oleh pasien. Pada pemeriksaan oftalmologi 

didapatkan VOS turun menjadi 1/300, dengan TIO ATN OD 18 mmHg, OS 50 

mmHg. Segmen anterior OD dalam batas normal. Segmen anterior OS ditemukan 

VH Gr. III dengan f/s +1/+1 pada bilik mata depan, pupil middilatasi, dengan NVI 

(+). Hasil laboratorium pasien ditemukan gula darah puasa 82 mg/dL, HbA1c 

9.5%, kolesterol total 230 mg/dL, HDL 31.79 mg/dL, LDL 124.81 mg/dL, 

trigliserida 367 mg/dL. Pasien dikonsulkan ke unit retina untuk evaluasi segmen 

posterior. Pasien didiagnosis dengan GNV OS + Old CRVO OS + No Diabetic 

Retinopathy OD + Diabetes Melitus tipe 2 + Dislipidemia. Pasien mendapatkan 

terapi berupa Timolol Maleat 0.5% tetes mata 2x1 gtt OS, Asetazolamid tablet 

3x250 mg per oral, Kalium L-Aspatate tablet 1x300 mg per oral, Prednisolon 

Asetat tetes mata 4x1 gtt OS. Pasien diminta kontrol 1 minggu untuk evaluasi 

tekanan intraokular. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Skema segmen posterior pasien 

                         Sumber: PMN RS Mata Cicendo 
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    Pasien kontrol kembali pada 28 Mei 2019 dengan keluhan yang masih sama 

seperti kunjungan sebelumnya. Pasien masih mengkonsumsi obat yang diberikan. 

Pemeriksaan oftalmologi pada pasien ditemukan VOS masih 1/300 dengan TIO 

OD 18 mmHg, OS 40 mmHg. Pasien direncanakan untuk dilakukan tindakan 

bedah berupa Trabekulektomi + 5 Fluorourasil (FU) + Anti-VEGF OS. Terapi 

medikamentosa pada pasien dilanjutkan. 

    Tindakan bedah dilakukan pada tanggal 11 Juni 2019 berupa Trabekulektomi + 

5FU + Anti-VEGF OS. Pemeriksaan praoperasi ditemukan VOS 1/300 dengan 

TIO ATN OD 8 mmHg, OS 32 mmHg. Satu hari pascaoperasi pasien 

mengeluhkan OS nyeri skala 2-3 dan terasa mengganjal. Pemeriksaan oftalmologi 

OS didapatkan VOS 1/300 dengan TIO ATN OS 38 mmHg. Pemeriksaan segmen 

anterior OS ditemukan palpebra blefarospasme, konjungtiva terdapat pendarahan 

subkonjungtiva, bleb (+), jahitan intak, kornea edema, koagulum (+), bilik mata 

depan VH Gr. III, f/s sulit dinilai, pupil bulat dilatasi, NVI (+), periferal 

iridektomi (+), lensa agak keruh. Pasien didiagnosis dengan Pascatrabekulektomi 

+ 5FU + Anti-VEGF OS a.i. GNV OS + Old CRVO OS + No Diabetic 

Retinopathy OS + KSI ODS + Diabetes Melitus tipe 2 + Dislipidemia. Pasien 

diberikan terapi berupa Levofloksasin tetes mata 6x1gtt OS, Prednisolon Asetat 

tetes mata 6x1 gtt OS, Hidrokortison Asetat + Kloramfenikol salep mata 3x1 app 

OS, Ciprofloxacin tablet 2x500 mg per oral, Parasetamol tablet 3x500 mg per 

oral, Timolol Maleat 0.5% tetes mata 2x1 gtt OS, Asetazolamid tablet 3x250 mg 

per oral, Kalium L-Aspatate tablet 1x300 mg per oral, serta disarankan untuk 

kontrol satu minggu kemudian. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Hasil pemeriksaan lampu celah OS 1 minggu pascaoperasi. 

                                     a. Bleb dengan jahitan intak, b. terdapat koagulum 
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    Pasien kontrol pascaoperasi satu minggu pada tanggal 18 Juni 2019. Pasien 

mengeluhkan bekas operasi terasa mengganjal. Pemeriksaan oftalmologi OS 

didapatkan visus 1/300, TIO ATN 18, palpebra blefarospasme, konjungtiva 

terdapat injeksi siliar, bleb (+), jahitan intak, kornea edema, bilik mata depan 

terdapat hifema setinggi 1 mm, VH Gr. III, f/s sdn, pupil middilatasi, pada iris 

tidak terdapat sinekia, lensa agak keruh. Pasien didiagnosis dengan 

Pascatrabekulektomi + 5FU + Anti-VEGF OS a.i. GNV OS + Old CRVO OS + 

No Diabetic Retinopathy OS + KSI ODS + Diabetes Melitus tipe 2 + 

Dislipidemia. Pasien diberikan terapi berupa Prednisolon Asetat tetes mata 6x1 gtt 

OS, Timolol Maleat 0.5% tetes mata 2x1 gtt OS, air mata artifisial 6x1 gtt ODS, 

Asetazolamid tablet 3x250 mg per oral, Kalium L-Aspatate tablet 1x300 mg per 

oral, tirah baring dengan posisi kepala naik 30o, terapi diabetes melitus serta 

dislipidemia dari internis dilanjutkan, serta disarankan untuk kontrol satu bulan 

kemudian. 

                       

III. Diskusi 

   Glaukoma neovaskular (GNV) merupakan glaukoma sekunder yang ditandai 

dengan adanya perkembangan pembuluh darah baru pada permukaan anterior iris 

dan/ atau sudut iridokornea bilik mata depan. Invasi membran fibrovaskular 

tersebut menyebabkan terhambatnya aliran humor akuous melalui mekanisme 

sudut terbuka dan kemudian dapat berkembang menghasilkan glaukoma sekunder 

sudut tertutup. GNV juga dikenal sebagai glaukoma pendarahan, glaukoma 

kongestif, dan glaukoma rubeosis. Kemunculan neovaskularisasi pada iris dan 

sudut selalu medahului terjadinya peningkatan TIO pada pasien dengan GNV.1–3 

    Terdapat tiga tahap progresivitas pada GNV. Tahap pertama yaitu rubeosis 

iridis, yang ditandai dengan munculnya neovaskularisasi iris (NVI) dengan atau 

tanpa neovaskularisasi sudut (NVA). Pada tahap ini TIO normal. Tahap kedua 

yaitu sudut terbuka dengan iridis rubeosis ringan sampai sedang dengan atau tanpa 

NVA, disertai jaringan fibrovaskular pada anyaman trabekular dan mulai terjadi 

peningkatan TIO. Tahap ketiga merupakan tahap dimana sudut tertutup akibat 

A B 
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kontraksi jaringan fibrovaskular dan disertai dengan NVI dan NVA sedang 

sampai berat. Pada tahap ini dapat ditemukan TIO yang tinggi.1,3 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema a. Neovaskularisasi Iris, b. Neovaskularisasi sudut iridokornea 

                           Sumber: Rodrigues et al3 

 

    Pemeriksaan oftalmologi pada pasien ditemukan tekanan intraokular yang 

tinggi, mencapai 50 mmHg. Neovaskularisasi ditemukan pada permukaan anterior 

iris. Pemeriksaan gonioskopi pada sudut OS, terlihat schwalbe's line pada 

keempat sudut sebelum dan sesudah indentasi disertai dengan neovaskularisasi 

pada sudut iridokornea pasien. Pada pemeriksaan segmen posterior ditemukan 

rasio cup-disc 0.4-0.5, dengan adanya cupping. Hal ini mengkonfirmasi telah 

terjadi glaukoma neovaskular tahap lanjut pada pasien. 

    Glaukoma neovaskular terjadi lebih sering pada laki – laki dibandingkan 

dengan perempuan. Insidensi GNV pada usia tua dalam rentang usia 60-70 tahun 

diperkirakan mencapai 46.16%. Kondisi paling umum yang menyebabkan GNV 

adalah oklusi vena retina (36%) dan retinopati diabetik proliferatif (32%). 

Prevalensi GNV pada sindroma iskemik okular mencapai 13%. Menurut 

penelitian oklusi vena sentral (CRVO study), insidensi GNV setelah CRVO 

adalah 16%. Sekitar 40-45% mata yang mengalami oklusi vena retina iskemik 

akan mengalami GNV dan 80% di antaranya terjadi dalam kurun waktu 6-8 bulan. 

Kontrol diabetes melitus dan hipertensi yang buruk menjadi faktor risiko untuk 

GNV.1,3 

    Pasien merupakan seorang laki-laki berusia 53 tahun dengan keluhan buram 

perlahan sejak 5 bulan sebelumnya. Pemeriksaan segmen posterior pasien 

didapatkan adanya eksudat pada sekitar makula serta pendarahan flamed-shaped 

pada keempat kuadran retina pasien. Temuan ini menggambarkan terjadinya 
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CRVO pada pasien yang merupakan faktor resiko penyakit retina terbesar yang 

mengakibatkan GNV. Hasil laboratorium pasien menunjukkan peningkatan kadar 

kolesterol dan trigliserida yang merupakan faktor resiko terjadinya CRVO. 

Kontrol gula darah pasien yang buruk, ditandai oleh hasil HbA1c mencapai 9.5%, 

dapat menjadi faktor resiko terjadinya GNV pada pasien.  

    Tatalaksana GNV memiliki dua komponen utama. Komponen pertama adalah 

pengurangan TIO dengan cara medikamentosa dan tindakan bedah. Pemberian 

obat-obatan antiglaukoma dapat dipertimbangkan pada kasus GNV. Obat 

antiglaucoma topikal yang menekan produksi humor akuous, seperti beta-blocker, 

inhibitor karbonat anhidrase, dan agonis adrenergik alfa-2, adalah pilihan pertama 

dalam menurunkan TIO. Analog prostaglandin yang bekerja dengan 

meningkatkan aliran uveoskleral tidak memiliki efek pada kasus sudut tertutup. 

Selain itu, analog prostaglandin dapat memperburuk keadaan peradangan 

intraokular yang akan menyebabkan kerusakan lebih lanjut dari sawar darah 

akuous (blood-aquous barrier). Kortikosteroid topikal digunakan secara 

bersamaan untuk mengobati peradangan terkait. Obat sistemik seperti agen 

osmotik dan inhibitor karbonat anhidrase oral dapat diberikan bersamaan dengan 

obat topikal untuk mengurangi TIO lebih lanjut. Terapi medikamentosa kurang 

bermanfaat pada pasien dengan penutupan sudut yang luas.4,5,9 

    Pasien diberikan topikal beta-blocker, yaitu Timolol Maleat 0.5% tetes mata 

2x1 gtt OS, serta inhibitor karbonat anhidrase, yaitu Brinzolamid 1% tetes mata 

3x1 gtt OS pada kunjungan pertama. Tekanan intraokular pasien ditemukan 

meningkat pada kunjungan kedua. Pasien diberikan topikal beta-blocker, yaitu 

Timolol Maleat 0.5% tetes mata 2x1 gtt OS, inhibitor karbonat anhidrase oral, 

yaitu Asetazolamid tablet 3x250 mg, serta kortikosteroid topikal, yaitu 

Prednisolon Asetat tetes mata 4x1 gtt OS, untuk menenangkan peradangan. 

    Tindakan bedah pada kasus GNV dapat dilakukan pada tahap sudut terbuka 

maupun sudut tertutup. Tindakan bedah sangat membantu pada GNV tahap sudut 

terbuka untuk mengontrol TIO sampai efek tatalaksana mengurangi keadaan 

iskemik retina pasien, seperti laser PRP, bekerja. Tindakan bedah pada tahap 

sudut tertutup bertujuan untuk mengontrol TIO jangka panjang. Intervensi bedah 
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untuk GNV dapat berupa trabekulektomi dengan antimetabolit, implant GDD, dan 

prosedur siklodestruktif.3,4,6,8 

    Trabekulektomi + 5FU menjadi pilihan tindakan bedah pada pasien dalam 

laporan kasus ini. Shen et al dalam studinya membandingkan hasil tatalaksana 

bedah trabekulektomi dengan antimetabolit dibandingkan dengan implan GDD, 

menemukan keberhasilan tindakan serta pengurangan tekanan intraokular yang 

serupa pada kedua kelompok tindakan. Hifema adalah komplikasi pascaoperasi 

yang paling umum dijumpai pada kedua kelompok tersebut. Studi yang dilakukan 

oleh Lindemann et al menemukan bahwa trabekulektomi dengan 5-FU dapat 

menjadi alternatif tindakan yang baik dalam hal tingkat keberhasilan dan 

rendahnya komplikasi dalam 3 tahun follow-up pascatindakan. Hasil pascaoperasi 

pasien dalam laporan kasus ini ditemukan penurunan TIO menjadi 18 mmHg pada 

kontrol minggu pertama. Hifema ditemukan terjadi pada pasien.6,7 

    Peran injeksi anti-VEGF intravitreal dalam mencegah dan mengurangi 

perkembangan neovaskularisasi telah banyak diteliti sebelumnya. Pemberian 

injeksi anti-VEGF baik secara intravitreal maupun intrakameral dapat 

menurunkan terjadinya neovaskularisasi pada iris dan sudut iridokornea dan 

menghasilkan intervensi bedah yang lebih aman. Trabekulektomi memiliki risiko 

kegagalan yang tinggi pada GNV dalam mengontrol TIO. Hal ini disebabkan 

terjadinya adhesi bleb akibat NVA. Anti-VEGF dapat mengurangi proliferasi 

fibroblast dan pembentukan jaringan parut setelah operasi filtrasi glaukoma.3,10 

    Pada pasien diberikan injeksi anti-VEGF berupa Bevacizumab sebesar 1.25 mg 

(0.05 cc) intravitreal sebagai terapi dalam menangangi iskemik retina. Pada 

laporan kasus ini, TIO pascaoperasi pasien pada minggu pertama turun menjadi 

18 mmHg sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lan et al pada tahun 

2016. Lan et al melakukan penelitian pada pasien GNV yang menjalani operasi 

kombinasi trabekulektomi dengan anti-VEGF intravitreal. Pascaoperasi satu 

minggu didapatkan TIO yang menurun secara signifikan pada minggu ke-1 

sebesar 15.2 mmHg, bulan ke-1 sebesar 16.9 mmHg, bulan ke-3 sebesar 20.3 

mmHg dan bulan ke-6 sebesar 19.7 mmHg dibandingkan dengan TIO awal yaitu 

57.1 mmHg. Studi Nakatake et al mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang 
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signifikan antara hifema pascaoperasi dengan hasil dari keberhasilan 

trabekulektomi. Hifema yang terjadi setelah tindakan trabekulektomi akan 

meningkatkan konsentrasi sitokin yang akan menyebabkan kegagalan 

pembentukan bleb konjungtiva.11 

    Studi yang dikemukakan Olmos et al mengutarakan bahwa trabekulektomi 

dengan tambahan 5-FU menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi pada 

awalnya, tetapi kemudian menurun pada tindak lanjut jangka panjang. Tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian praoperasi intravitreal 

Bevacizumab dengan hifema pascaoperasi atau hasil dari trabekulektomi.4,9 

    Prognosis quo ad vitam pada pasien ini adalah dubia ad bonam mengingat 

keadaan sistemik pasien berupa diabetes melitus dan dyslipidemia yang mulai 

diberikan terapi oleh internis. Prognosis quo ad functionam mata kiri pasien ad 

malam dikarenakan keadaan anatomis segmen posterior pasien yang telah 

mengalami iskemik old CRVO serta rasio c/d sebesar 0.4-0.5 dengan disertai 

cupping menunjukkan telah terjadi kerusakan yang bersifat ireversibel. Hal ini 

dapat terlihat dari visus mata kiri pasien yang hanya dapat melihat lambaian 

tangan. Quo ad sanantionam pasien adalah dubia. Hal ini dikarenakan 

penggunaan antimetabolit dalam tatalaksana bedah trabekulektomi menunjukkan 

hasil yang baik dalam mempertahankan kondisi bleb yang terbentuk. Namun, 

terjadinya hifema pascatrabekulektomi dapat saja menyebabkan bleb gagal 

terbentuk. Perlu dilakukan pemantauan pascaoperasi secara berkala pada 

pasien.11,12 

 

 

IV. Simpulan 

     Tatalaksana bedah pada kasus glaukoma neovaskular tahap lanjut bertujuan 

untuk mengontrol TIO. Tatalaksana bedah berupa trabekulektomi dengan 

penambahan 5FU serta injeksi intravitreal anti-VEGF dapat dilakukan pada pasien 

GNV dan memberikan hasil penurunan TIO yang baik. Hifema pascaoperasi 

merupakan komplikasi yang sering terjadi. Diperlukan pemantauan pascaoperasi 

berkala untuk melihat keberhasilan dari tindakan. 
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