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MANAGEMENT OF BLEBITIS AFTER TUBE SHUNT SURGERY IN 
PATIENT WITH HISTORY OF MULTIPLE TRABECULECTOMY WITH 

ANTIPROLIFERATIVE AGENTS  
 

ABSTRACT 

Introduction: Glaucoma filtration surgery is one of widely performed surgical procedure 
for medically uncontrolled glaucoma. Glaucoma filtration surgery come with an attendant 
risk of infection which has potential devastating visual outcome if left untreated.  
Purpose: We report a case of successfully treated bleb infection in patient with history of 
multiple glaucoma surgery procedures with antimetabolites. 
Case Report: A 26-year-old woman known with history of multiple glaucoma filtration 
operation with mytomicin-C and 5-fluorouracyl, presented to clinic with chief complaint 
of redness and pain in right eye, since three days ago. The patient had undergone glaucoma 
drainage device implantation surgery on right eye one week ago. There were no visual 
acuity reduction and ocular examinations showed a yellowish-white and elevated bleb on 
the superotemporal area on the right eye. There was no leakage found on the bleb. The 
patient was diagnosed with blebitis on right eye and treated with topical fluoroquinolone 
and aminoglycoside, aqueous suppressant, cyclopentolate, and oral metronidazole. Due to 
the existence of deterioration, surgical intervention was arranged. Debridement, 
conjunctival culture, and conjunctival autograft were conducted and the patient was 
planned for close observation. After two months of follow up, patient’s complaints were 
resolved and management for her fellow eye was planned. 
Conclusion: Bleb-related infection is one of the complications of glaucoma filtration 
surgery that need to be considered in patient following trabeculectomy. Prompt 
management based on its clinical findings is paramount to preserve vision. 
Keyword : bleb-related-infection, blebitis, filtration surgery, tube shunt 

 

I. PENDAHULUAN 

     Glaukoma merupakan salah satu penyebab utama kebutaan di dunia yang dapat 

menyebabkan kebutaan permanen. Bertambahnya angka prevalensi glaukoma di 

seluruh dunia, membuat angka prosedur operasi glaukoma seperti trabekulektomi 

maupun implantasi glaucoma drainage device juga meningkat. Operasi intraokular 

termasuk operasi filtrasi glaucoma memiliki risiko komplikasi pasca operasi 

diantaranya adalah infeksi. Komplikasi infeksi setelah trabekulekomi dapat terjadi 

pada periode singkat pasca operasi atau bertahun-tahun kemudian. Beberapa 

penelitian telah melaporkan angka insidensi infeksi bleb pasca trabekulektomi per 

pasien-tahun mencapai kisaran 0,4% - 6,9% dengan jarak onset terjadinya infeksi 

sampai dengan 8 tahun setelah operasi.1-7  

     Infeksi bleb apabila tidak ditangani dengan segera dapat berkembang menjadi 

endoftalmitis. Meskipun angka kasus yang dilaporkan sedikit, namun perbandingan 
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angka endoftalmitis pasca trabekulektomi dilaporkan lebih tinggi dibandingkan 

dengan perbandingan angka endoftalmitis akut pasca prosedur bedah intraokular 

lainnya. Kondisi resiko infeksi ini juga meningkat karena prosedur operasi 

glaukoma dapat dilakukan berulang kali pada satu mata, terutama pada kasus-kasus 

glaukoma refrakter. Endoftalmitis merupakan komplikasi yang mengancam 

penglihatan yang dapat memburuk dengan onset yang cepat. Oleh sebab itu, analisis 

faktor resiko, penegakan diagnosis, dan penatalaksanaan yang tepat perlu 

dilakukan. Laporan kasus ini akan membahas mengenai faktor risiko, diagnosis, 

dan tatalaksana infeksi bleb pada pasien dengan riwayat operasi trabekulektomi 

multipel dengan agen antiproliferatif.5-9 

 

II. LAPORAN KASUS 

     Pasien perempuan berusia 26 tahun datang ke Poliklinik Glaukoma Pusat Mata 

Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo (PMN RSMC) pada tanggal 20 Januari 2020 

dengan keluhan mata kanan nyeri sejak tiga hari yang lalu. Keluhan disertai dengan 

mata merah, rasa ganjal dan berair. Keluhan pandangan lebih buram dari 

sebelumnya disangkal pasien. Pasien memiliki riwayat operasi implantasi 

glaucoma drainage device (GDD) satu minggu yang lalu, pada tanggal 12 Januari 

2020. Pasien menyangkal adanya trauma, menggosok-gosokan mata, batuk atau 

terkena air pada mata setelah operasi. Riwayat keluhan mata merah pada anggota 

keluarga disangkal.  

     Jenis implant GDD yang digunakan pada mata kanan pasien adalah tipe AADI-

350. Graft sklera dan pericardium digunakan untuk menutup tube implan. Tidak 

ada komplikasi yang dilaporkan selama operasi. Pasien mendapatkan terapi pasca 

operasi yaitu tetes mata Levofloksasin enam kali perhari mata kanan, tetes mata 

Prednisolone Asetat enam kali perhari mata kanan, Siprofloksasin 500 mg dua kali 

sehari peroral, Parasetamol 500 mg tiga kali sehari peroral, salep mata 

Kloramfenikol 0.2% dan Hidrokortison 0.5% tiga kali perhari mata kanan, tetes 

mata Siklopentolat 1% tiga kali perhari mata  kanan, tetes mata Timolol Maleat 

0.5% dua kali perhari mata kanan, Asetazolamid 250 mg tiga kali sehari peroral, 

dan tablet Kalium 300 mg satu kali sehari peroral. Pasien mengatakan telah 
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menggunakan obat secara teratur sampai dengan jadwal kontrol satu minggu pasca 

operasi. 

     Pasien memiliki riwayat uveitis anterior dan glaukoma sekunder sudut tertutup 

pada kedua mata sejak November 2011 dan katarak komplikata sejak Desember 

2015. Selama ini pasien rutin kontrol sesuai jadwal ke Poliklinik Glaukoma dan 

juga Poliklinik Infeksi dan Imunologi PMN RSMC. Sebelum operasi implantasi 

GDD, pasien sudah menjalani operasi mata kanan sebanyak dua kali, yaitu tindakan 

trabekulektomi dengan mytomicin-C (MMC) pada bulan Maret 2016 dan 

fakoemulsifikasi beserta trabekulektomi dengan 5-fluorouracyl (5-FU) pada bulan 

Februari 2019. Setelah kedua operasi, pasien menggunakan dua jenis obat untuk 

menurunkan tekanan intraokular (TIO) mata kanan yaitu tetes mata Timolol maleat 

0.5% dua kali sehari dan Asetazolamid 250 mg tiga kali sehari, namun target TIO 

tidak tercapai. Pada saat kontrol bulan Mei sampai dengan November 2019, TIO 

mata kanan rata-rata diatas 30 mmHg. Tekanan intraokular pada bulan Desember 

2019 dan Januari 2020 mencapai 50 mmHg dan 62 mmHg, sehingga 

dipertimbangkan untuk dilakukan operasi implantasi GDD. Mata kiri pasien juga 

telah dilakukan tindakan operasi trabekulektomi dengan MMC pada Februari 2016, 

namun karena target TIO tidak tercapai dan dilakukan kembali operasi implantasi 

GDD pada bulan Oktober 2017 dengan TIO mata kiri sampai kontrol terakhir stabil. 

     Pemeriksaan fisik didapatkan status generalis dengan keadaan umum baik, 

kesadaran compos mentis, tekanan darah 120/80 mmHg, laju nadi 86 kali/menit, 

respirasi 18 kali/menit, suhu 36,3°C. Pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus 

mata kanan 0,1 pinhole 0,15, dan visus mata kiri 1/300. Pengukuran TIO dengan 

tonometri aplanasi mata kanan 12 mmHg dan mata kiri 10 mmHg. Posisi bola mata 

ortotropia dan gerak kedua mata baik ke segala arah. Pada pemeriksaan segmen 

anterior mata kanan palpebra tampak blefarospasme, injeksi konjungtiva, tampak 

bleb berwarna putih, avaskular, bengkak pada kuadran superotemporal tidak 

ditemukan kebocoran kesan blebitis, hecting tampak longgar, kornea relatif jernih, 

bilik mata depan van Herrick grade III, tampak sel dan flare +1/+1, ujung tube 

GDD tampak pada bilik mata depan tidak menyentuh endotel, pupil lonjong, 

middilatasi tampak iridektomi perifer, dan pseudofakia dengan posterior chamber 
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intraocular lens (PC IOL). Pada segmen anterior mata kiri tampak palpebra 

superior dan inferior tenang, konjungtiva bulbi tenang, tampak implant GDD intak 

pada kuadran superotemporal, kornea jernih, bilik mata depan van Herrick grade 

III, tidak tampak sel dan flare, ujung tube GDD pada bilik mata depan tidak 

menyentuh endotel, pupil iregular, sinekia posterior 180o, tampak iridektomi perifer 

dan lensa keruh. 

 

Gambar 2.1. Hasil pemeriksaan segmen anterior OD dan OS. Tampak adanya injeksi  
        konjungtiva peri-bleb, tampak bleb tampak avaskular, bengkak pada 
        kuadran superotemporal 

 
 

     Pasien didiagnosis dengan Blebitis ocular dextra, Glaukoma Sekunder ocular 

dextra, Pseudofakia ocular dextra, Katarak Komplikata ocular sinistra, dan Uveitis 

Sanata ocular dextra sinistra. Pasien mendapatkan terapi medikamentosa tetes mata 

Levofloksasin delapan kali perhari mata kanan, Siprofloksasin 500 mg dua kali 

sehari peroral, tetes mata Timolol maleat 0.5% dua kali perhari mata kanan, 

Asetazolamid 250 mg tiga kali sehari peroral, dan tablet Kalium 300 mg satu kali 

sehari peroral. Pasien disarankan untuk kontrol tiga hari kemudian. 

     Pada tanggal 23 Januari 2020, pasien kontrol dengan keluhan mata kanan 

bertambah nyeri dan merah. Pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus mata 

kanan 0,16, dan visus mata kiri 1/300. Pengukuran TIO dengan tonometri aplanasi 

mata kanan 5 mmHg dan mata kiri 10 mmHg. Pada pemeriksaan segmen anterior 

mata kanan palpebra tampak blefarospasme, injeksi konjungtiva, tampak bleb 

berwarna putih, avaskular, dan bengkak pada kuadran superotemporal kesan 

blebitis dengan disertai infiltrate, leakage (-), kornea relatif jernih, bilik mata depan 

OD OS 
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van Herrick grade III, tampak sel dan flare +/+, ujung tube GDD tampak pada bilik 

mata depan tidak menyentuh endotel, pupil lonjong, middilatasi, iridektomi perifer, 

dan PC IOL. 

     Pasien didiagnosis dengan Blebitis ocular dextra, Glaukoma Sekunder ocular 

dextra, Pseudofakia ocular dextra, Katarak Komplikata ocular sinistra, dan Uveitis 

Sanata ocular dextra sinistra. Pasien kemudian dirujuk ke unit Infeksi dan 

Imunologi dan obat antiglaukoma dihentikan. Dari unit Infeksi dan Imunologi, 

dilakukan tindakan scrapping konjungtiva dan ditemukan hasil bakteri Gram (+) 

coccus susunan dua-dua berantai 1-3/LPB dan Gram (-) Bacili susunan satu-satu 0-

1/LPB dengan jumlah leukosit 20-25/Lapang Pandang Besar (LPB) dan epitel 

<5/LPB. Tidak ditemukan adanya acanthamoeba maupun jamur pada hasil. Pasien 

kemudian diberikan tetes mata gatifloksasin satu kali per jam mata kanan, dibekacin 

sulfat satu kali per jam mata kanan, dan metronidazole tiga kali sehari peroral. 

Pasien dijadwalkan kontrol tiga hari kemudian. 

     Pada tanggal 27 Januari 2020, pasien kontrol dengan keluhan mata kanan 

semakin merah. Pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus mata kanan 0,08 PH 

0,16, dan visus mata kiri 1/300. Pengukuran TIO dengan tonometri aplanasi mata 

kanan 5 mmHg dan mata kiri 10 mmHg. Pada pemeriksaan segmen anterior mata 

kanan palpebra tampak blefarospasme, injeksi siliar dan konjungtiva tampak 

hiperemis, bleb semakin bengkak, warna keputihan disertai infiltrat berwarna 

kuning pada kuadran superotemporal, leakage (-), kornea relatif jernih, bilik mata 

depan van Herrick grade III, tampak sel dan flare +/+, ujung tube GDD tampak 

pada bilik mata depan tidak menyentuh endotel, pupil lonjong, middilatasi, perifer 

iridektomi, dan PC IOL intak. 

     Pasien didiagnosis dengan Blebitis ocular dextra, Glaukoma Sekunder ocular 

dextra, Pseudofakia ocular dextra, Katarak Komplikata ocular sinistra, dan Uveitis 

Sanata ocular dextra sinistra. Pasien direncanakan untuk dilakukan tindakan 

operasi debridement, kultur dan resistensi jaringan konjungtiva, eksplorasi dan 

repair bleb dan implant GDD, autograft konjungtiva pada mata kanan dalam 

narkose umum pada tanggal 29 Januari 2020, karena adanya perburukan. 

 



 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Prosedur operasi yang dilakukan. (a) identifikasi bleb dan prosedur septik 
aseptik (b) debridemen dan eksplor (c) undermining dan pengangkatan graft 
sklera (d) jaringan konjungtiva untuk kultur (e) pengukuran graft konjungtiva 
(f) pengambilan graft konjunctiva di kuadran inferior (g) penjahitan graft 
konjungtiva (h) pemasangan graft amnion pada tempat pengambilan graft 
konjungtiva 

a. b. 

c. d. 

e. f. 

g. h. 
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     Pada saat durate operasi, dilakukan tindakan septik antiseptic pada area bleb dan 

dilakukan debridemen diarah jam 11. Selama eksplor dan undermining pada daerah 

bleb didapatkan graft perikardium dan graft sklera intak. Scleral patch graft 

kemudian dikeluarkan. Dilakukan juga apus dan jaringan konjungtiva untuk 

dilakukan pemeriksaan kultur resistensi. Debridement kemudian dilakukan lagi 

sampai bersih. Pada bagian yang sudah dilakukan debridemen kemudian dilakukan 

pengukuran untuk mengambil conjungtival autograft yang berasal dari kuadran 

inferonasal. Graft dijahitkan dengan benang ethylon 10.0 dengan jahitan 

interlocking. Kemudian dilakukan penjahitan amnion graft pada kuadran 

inferonasal tempat autograft konjungtiva diambil menggunakan benang ethylon 

10.0. Setelah tindakan selesai, pasien diberikan tetes mata antibiotic. Tidak ada 

komplikasi dilaporkan selama operasi berlangsung. 
 

 

Gambar 2.3. Hasil pemeriksaan segmen anterior OD satu hari pasca operasi. 
 

     Pemeriksaan hari pertama pasca operasi tanggal 30 Januari 2020 didapatkan 

visus mata kanan 0.125 pinhole tetap, dan visus mata kiri 1/300. Posisi kedua mata 

ortotropia dengan gerak kedua bola mata baik ke segala arah. Tekanan intraokular 

dengan tonometri aplanasi mata kanan 16 mmHg dan mata kiri 16 mmHg. Segmen 

anterior mata kanan palpebra blefarospasme, pada konjungtiva bulbi tampak 

hiperemis dengan conjungtival autograft intak pada kuadran superotemporal dan 

amnion graft intak pada kuadran inferonasal, pemeriksaan seidel negatif, kornea 

jernih, bilik mata depan van Herrick grade III, tidak tampak sel maupun flare, 
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tampak ujung tube pada bilik mata depan, pupil lonjong, middilatasi, peripheral 

iridectomy, pseudophakia. Pasien kemudian diberikan terapi medikamentosa 

siprofloksasin 500 mg dua kali sehari per oral, metronidazole 500 mg tiga kali 

sehari per oral, parasetamol 500 mg tiga kali sehari peroral, tetes mata gatifloksasin 

satu kali per jam mata kanan, tetes mata dibekacin sulfat satu kali per jam mata 

kanan, dan air mata buatan enam kali perhari mata kanan. Pasien diperbolehkan 

untuk rawat jalan dan kontrol ke Poliklinik Glaukoma dan Infeksi lima hari yang 

akan datang.  

     Pada tanggal 3 Februari 2020, pasien kontrol dengan keluhan nyeri mata kanan 

berkurang. Pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus mata kanan 0,1 PH tetap, 

dan visus mata kiri 1/300. Pengukuran TIO dengan tonometri aplanasi mata kanan 

4 mmHg dan mata kiri 18 mmHg. Pada pemeriksaan segmen anterior mata kanan 

palpebra tampak blefarospasme, konjungtiva bulbi tampak hiperemis dengan 

adanya benjolan berisi pus pada area superotemporal, conjungtival autograft dan 

amnion graft intak, pemeriksaan seidel negatif, kornea jernih, bilik mata depan van 

Herrick grade III, tidak tampak sel maupun flare, tampak ujung tube pada bilik 

mata depan, pupil lonjong, middilatasi, iridektomi perifer, pseudophakia. Dari hasil 

kultur resistensi apus konjungtiva tidak ditemukan adanya pertumbuhan bakteri dan 

jamur. Pasien kemudian diberikan terapi medikamentosa Siprofloksasin 500 mg 

dua kali sehari per oral, Metronidazole 500 mg tiga kali sehari per oral, parasetamol 

500 mg tiga kali sehari peroral, tetes mata Gatifloksasin delapan kali perhari mata 

kanan, dibekacin sulfat delapan kali perhari mata kanan, salep mata kloramfebikol 

10 mg, polymixin B sulfate 5000 IU tiga kali perhari mata kanan dan air mata 

buatan delapan kali perhari mata kanan. Pasien disarankan untuk kontrol setiap 

minggu sampai satu bulan pasca operasi. Hasil pemeriksaan selama kontrol 

dilampirkan dalam tabel 2.1. 

     Dua bulan setelah operasi pada tanggal 1 April 2020, pasien datang untuk 

follow-up dengan mata kanan sudah tidak ada keluhan. Posisi kedua mata ortotropia 

dengan gerak kedua bola mata baik ke segala arah. Pemeriksaan oftalmologis 

didapatkan visus mata kanan 0,16 PH 0,2 dan visus mata kiri 1/300. Pengukuran 

TIO dengan tonometri aplanasi mata kanan 3 mmHg dan mata kiri 13 mmHg. 
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Tabel 2.1. Hasil pemeriksaan selama kontrol pasca operasi  
 

Waktu 
Kunjungan Keluhan Visus Tekanan 

Intraokular Segmen Anterior Terapi 

11 Februari 
2020  
(POD 2 
minggu) 

Mata 
kanan 
terasa 
belekan 
dan 
merah 

OD :  
0,1 
OS : 
1/300 

OD :  
4 mmHg 
OS:  
18 mmHg 

Sekret (+) 
Konjungtiva bulbi 
OD hiperemis, 
implant intak, 
graft intak, bleb 
intak,  infiltrat (-)  
COA OD : : F/S 
+2/+2 
PCO gr III 

- Gatifloksasin 8xOD 
- Dibekacin sulfat 

8xOD 
- Artificial tears 8xOD 
- salep 

chloramphenicol 
10 mg, polymixin 
B sulfate 5000 IU 
3xOD 

19 Februari 
2020 (POD 
3 minggu) 

Mata 
kanan 
merah 

OD : 
0,125 
OS : 
1/300 

OD :  
8 mmHg 
OS :  
18 mmHg 

Krusta (+) 
Konjungtiva bulbi 
OD hiperemis, 
implant intak, 
graft intak, bleb 
intak,  infiltrat (-)  
COA OD : F/S -/- 
PCO gr III 

- Lid hygiene 
- Gatifloksasin 8xOD 
- Dibekacin sulfat 

8xOD 
- Artificial tears 8xOD 
- salep 

chloramphenicol 
10 mg, polymixin 
B sulfate 5000 IU 
3xOD 

26 Februari 
2020 (POD 
4 minggu) 

Mata 
kanan 
merah 
berkuran
g 

OD : 
0,125  
OS : 
1/300 

OD :  
6 mmHg 
OS :  
12 mmHg 

Konjungtiva bulbi 
OD hiperemis, 
implant intak, 
graft intak, bleb 
intak,  infiltrat (-)  
COA OD : F/S -/- 
PCO gr III 

- Gatifloksasin 6xOD 
- Artificial tears 8xOD 
- Sodium hyaluronate 

4xOD 
- salep 

chloramphenicol 
10 mg, polymixin 
B sulfate 5000 IU 
2xOD 

4 Maret 
2020 (POD 
5 minggu) 

Mata 
kanan 
tidak ada 
keluhan 

OD : 
0.125  
OS : 
1/300 

OD :  
7 mmHg 
OS :  
11 mmHg 

Konjungtiva bulbi 
OD tenang, 
implant intak, 
graft intak, bleb 
intak 
COA OD : F/S -/- 
PCO gr III 

- Gatifloksasin 6xOD 
- Artificial tears 6xOD 
- Sodium hyaluronate 

4xOD 
- Salep 

chloramphenicol 
10 mg, polymixin 
B sulfate 5000 IU 
2xOD 

    Pada pemeriksaan segmen anterior mata kanan seperti pada gambar 2.4 

menunjukan palpebra tampak tenang, konjungtiva bulbi tenang dengan 

conjungtival autograft intak pada kuadran superotemporal dan amnion graft pada 

kuadran inferonasal intak, kornea jernih, bilik mata depan van Herrick grade III, 

tidak tampak adanya sel maupun flare, tampak ujung tube pada bilik mata depan, 
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pupil lonjong, middilatasi, iridektomi perifer, pseudofakia dengan posterior 

capsular opacification (PCO) grade III. 

 
Gambar 2.4. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan POD 2 bulan pasca operasi  
 

     Pemeriksaan menggunakan condensing lens +78D dengan biomikroskop lampu 

celah segmen posterior mata kanan tampak papil bulat dengan rasio cup/disc 0.7-

0.8, retina kesan flat. Segmen posterior mata kiri sulit dinilai karena media keruh. 

Pemeriksaan ultrasonography mata kanan menunjukan kesan segmen posterior 

terdapat mild vitreous opacity et causa suspek sel-sel radang dan mata kiri 

menunjukan segmen posterior terdapat mild vitreous opacity et causa suspek 

posterior vitreous detachment (PVD) atau suspek perdarahan vitreus. 

 
Gambar 2.3. Gambaran hasil pemeriksaan USG, OD menunjukan adanya gambaran 
mild vitreous opacity ec suspek sel-sel radang dan OS menunjukan mild vitreous opacity 
ec suspek posterior vitreous detachment (PVD) DD/ perdarahan vitreus 

OD OS 
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     Pasien didiagnosis dengan Glaukoma Sekunder ocular dextra sinistra 

(resolved), uveitis Sanata ocular dextra sinistra, katarak komplikata ocular sinistra, 

pseudofakia ocular dextra, dan PCO grade III ocular dextra. Pasien kemudian 

diberikan terapi medikamentosa tetes mata sodium hyaluronate empat kali perhari 

kedua mata dan artificial tears enam kali perhari kedua mata. Pasien kemudian 

dijadwalkan untuk kontrol satu bulan yang akan datang dan direncanakan untuk 

dilakukan operasi ekstraksi lensa dan implantasi lensa intraokular pada mata kiri 

dan rencana laser Nd-Yag pada mata kanan bila TIO sudah stabil. 

III. DISKUSI 

     Infeksi bleb secara umum terbagi menjadi blebitis yaitu infeksi yang terlokalisir 

pada bleb dan bleb-related endoftalmitis (BRE) bila infeksi melibatkan ruang 

vitreus. Berdasarkan onset penyakit, infeksi bleb dapat dibagi menjadi onset dini, 

yaitu ketika infeksi berkembang dalam waktu 1 bulan setelah operasi filtrasi dan 

onset lambat, yaitu ketika terjadi lebih dari 1 bulan. Studi multisenter Collaborative 

Initial Glaucoma Treatment Study melaporkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun, 

resiko terjadinya blebitis paska operasi glaukoma mencapai 1,5% dan yang 

berkembang menjadi endoftalmitis mencapai 1,1%. Sebuah studi yang dilakukan 

oleh Lehmann et al, melaporkan bahwa rata-rata interval waktu episode blebitis 

berkembang menjadi endoftalmitis adalah sembilan minggu.6-12  

     Pasien blebitis biasanya mengeluhkan adanya peradangan segmen anterior mata 

dengan gejala iritasi, fotofobia, keluarnya cairan purulent, rasa ganjal, nyeri dan 

penurunan tajam penglihatan. Beberapa gejala prodromal yang dapat dikenali 

diantaranya nyeri disekitar alis, sakit kepala atau mata merah. Bila sudah terjadi 

endoftalmitis, maka keluhan nyeri dan penurunan tajam penglihatan biasanya lebih 

berat. Infeksi bleb bisa terjadi kapan saja setelah operasi, bahkan Yamamoto et al., 

melaporkan kejadian blebitis setelah 41 tahun setelah operasi glaukoma. Anamnesis 

yang baik diperlukan karena pasien mungkin tidak menghubungkan gejalanya 

dengan operasi trabekulektomi. Yassin et al juga melaporkan bahwa beberapa kasus 

blebitis sering didiagnosis awal dengan konjungtivitis virus. Oleh karena itu, 

riwayat operasi glaukoma pada pasien harus tercatat dengan baik dan pasien pasca 
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trabekulektomi sebaiknya memeriksakan diri apabila terjadi gejala kemerahan, 

iritasi, penglihatan kabur dan nyeri.5,6,10-13  

     Hasil pemeriksaan kasus infeksi pada bleb biasanya ditemukan injeksi 

konjungtiva intens yang terlokalisasi di daerah bleb. Perubahan warna pada bleb 

biasanya menjadi keruh dan avascular serta disertai adanya infiltrat mukopurulen 

atau fibrin. Selain itu, uji Seidel menggunakan strip fluorescein diperlukan untuk 

mengidentifikasi kebocoran bleb. Jika terdapat riwayat penggunaan antimetabolit 

saat membuat bleb, maka risiko terjadinya bleb bocor lebih tinggi. Istilah HELP 

(hipotonic, endoftalmitis, leakage, pain) dapat digunakan sebagai akronim untuk 

menggambarkan gejala utama. Pemeriksaan bilik mata depan perlu dilakukan untuk 

melihat apakah terdapat peradangan sel dan flare. Riwayat jenis operasi pada pasien 

juga perlu diketahui secara detail, terutama pada operasi ekstraksi katarak dan 

trabekulektomi gabungan, karena temuan sel dan flare di bilik mata depan dapat 

saja merupakan sisa residual dari prosedur sebelumnya. Apabila pada bilik mata 

depan ditemukan adanya hipopion atau peradangan vitreus anterior, maka 

kemungkinan sudah terjadi endoftalmitis. Pemeriksaan ultrasonografi B-Scan perlu 

dilakukan untuk menilai peradangan vitreous secara adekuat. Berdasarkan 

Collaborative Bleb-related Infection Incidence and Treatment Study, sistem 

klasifikasi untuk infeksi pada bleb dapat dibagi menjadi 3 stadium, seperti yang 

dijelaskan pada tabel 3.1. Klasifikasi ini digunakan sebagai pedoman 

penatalaksanaan oleh klinisi dalam menangani blebitis.5,10,13 
 

Tabel 3.1. Klasifikasi infeksi pada bleb bedasarkan Collaborative Bleb-related 
Infection Incidence and Treatment Study 

Stadium Lokasi 
Infeksi Gambaran Klinis Kultur 

Bakteri 
I Bleb Hiperemis, bleb tampak keruh, putih 

kekuningan 
Konjungtiva 

II Bilik mata 
depan 

I + sel di bilik mata anterior, hipopion 
(+) 

Humor akuos 

IIIA Vitreus II + opasifikasi vitreus (ringan) Humor vitreus 
IIIB Vitreus II + opasifikasi vitreus (sedang) Humor vitreus 

Sumber: Yamamoto et al.13 
 

     Pada kasus ini, pasien datang dengan keluhan mata merah dan nyeri setelah 

dilakukan tindakan pemasangan implant GDD. Hasil pemeriksaan juga 
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menunjukan adanya peradangan pada bleb dengan adanya elevasi bleb dan temuan 

infiltrat kekuningan pada bleb. Infeksi bleb yang terlokalisir pada pasien ini terlihat 

dari tidak adanya gambaran peradangan baik di humor akuos maupun di vitreus. 

Selain itu pasien juga tidak mengeluhkan penurunan tajam penglihatan sehingga 

kemungkinan endoftalmitis belum terjadi. Berdasarkan Collaborative Bleb-related 

Infection Incidence and Treatment Study, kasus ini berada pada stadium I yang 

dilaporkan memiliki prognosis yang lebih baik. Kemungkinan resiko infeksi pada 

kasus ini terjadi karena migrasi bakteri transkonjungtival yang diperkuat dengan 

resiko kerusakan lapisan konjungtiva saat dilakukan operasi pemasangan implant 

GDD dimana lapisan konjungtiva merupakan satu-satunya yang memisahkan flora 

permukaan okular dari humor akuos,. 5,10,13 

     Faktor resiko yang banyak dilaporkan pada infeksi bleb diantanya termasuk 

riwayat operasi trabekulektomi pada usia muda, letak trabekulektomi, penggunaan 

antimetabolit saat operasi, riwayat kebocoran pada bleb, riwayat manipulasi pada 

bleb dan riwayat TIO rendah atau hipotoni. Jampel et al dan Sharan et al 

melaporkan bahwa usia muda saat operasi filtrasi dapat meningkatkan risiko 

blebitis, dengan penelitian retrospektif melaporkan rata-rata pasien berusia 53,5 

tahun dengan usia paling muda 28 tahun. Bleb yang berlokasi inferior lebih banyak 

terpapar oleh flora bakteri pada permukaan okuler. Gerakan mekanis pada kelopak 

mata bawah juga dapat membuat kebocoran dan membuat migrasi bakteri ke dalam 

bilik mata depan. Studi melaporkan insidensi endoftalmitis pasca operasi glaukoma 

berkisar dari 1,3% per pasien-tahun pada lokasi bleb superior dan 7,8% per pasien-

tahun pada lokasi bleb inferior. Penggunaan agen antimetabolit mitomycin C 

(MMC) dan 5-fluorouracil (5-FU) yang digunakan untuk meningkatkan 

keberhasilan operasi filtrasi dapat meningkatkan resiko blebitis. Penggunaan agen 

antimetabolit ini biasanya digunakan untuk menghambat proses inflamasi dan 

penyembuhan namun juga mendorong pembentukan bleb kistik, tipis dan 

avaskular. Antimetabolit ini akan mengubah struktur ketebalan, seluleritas, dan 

vaskularisasi konjungtiva, sehingga melemahkan barrier dan meningkatkan risiko 

patogen untuk bermigrasi melewati bleb. Pada kasus ini, pasien memiliki riwayat 

operasi trabekulektomi sebanyak dua kali dimana kedua operasi tersebut 
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menggunakan antimetabolit, dengan operasi pertama menggunakan MMC dan 

kedua menggunakan 5-FU. MMC sendiri diketahui meningkatkan risiko infeksi 

bleb dan resiko kebocoran lebih tinggi dibandingkan 5-FU.8,9,14 

     Kebocoran bleb yang juga merupakan faktor resiko infeksi bleb dapat terjadi 

kapan saja setelah trabekulektomi. Poulsen et al. menemukan bahwa pasien dengan 

kebocoran bleb 25,8 kali lebih mungkin untuk memiliki infeksi bleb. Risiko infeksi 

yang lebih berat dilaporkan lebih tinggi pada kebocoran bleb dengan jarak waktu 

yang lama setelah operasi. Tes seidel dapat dilaporkan negative bahkan pada kasu 

yag didahului trauma bleb, karena lokasi kebocoran dapat tertutup dengan pus 

mukopurulen. Apabila terdapat kebocoran bleb maka terapi sementara dapat 

diberikan termasuk medikamentosa, soft bandage contact lenses, cyanoacrylate 

glue, autologous serum atau laser treatment. Intervensi pembedahan dapat 

dipertimbangkan sebagai terapi definitif. Dalam laporan kasus ini, pengujian Seidel 

yang negatif bisa saja terjadi karena tertutupnya kebocoran dengan infiltrat. Tidak 

adanya kebocoran menjadi indikasi awal bahwa intervensi bedah tidak diperlukan 

pada saat itu, sehingga dilakukan terapi medikamentosa selama satu minggu 

pertama.5,15,16 

     Manipulasi pada area bleb juga diidentifikasi sebagai faktor risiko untuk blebitis. 

Tindakan manipulasi tersebut termasuk suture lysis, bleb needling, autologous 

blood injection, compression sutures dan bleb revision. Leng et al. melaporkan 

bahwa 15% mata mengamai endoftalmitis post-trabekulektomi memiliki riwayat 

manipulasi bleb. Waktu rata-rata dari manipulasi bleb sampai terjadi onset 

endoftalmitis adalah 27,6 bulan. Pada pasien ini, faktor resiko pemasangan GDD 

implant meningkatkan kemungkinan terjadi manipulasi pada bleb. Hal ini diperkuat 

dengan onset terjadinya blebitis tidak berbeda jauh dengan waktu dilakukannya 

tindakan operasi.12-17 

     Beberapa faktor lainnya yang juga dilaporkan namun perbandingannya lebih 

kecil adalah penggunaan kortikosteroid sistemik, jahitan konjungtiva menggunakan 

silk, obstruksi duktus nasolacrimal, penggunaan releasable suture, pemakaian lensa 

kontak, dan injeksi darah autologous. Infeksi seperti konjungtivitis dan blefaritis 

juga dapat meningkatkan resiko blebitis. Riwayat komplikasi post operasi seperti 
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sudut bilik mata depan dangkal, kebocoran bleb dan perdarahan suprachoroidal 

dapat meningkatkan kerentanan terhadap infeksi beberapa tahun setelah operasi. 

Pada pasien ini, faktor-faktor resiko lainnya tersebut tidak ditemukan. 12-17 

     Bakteri pada permukaan okular merupakan etiologi yang paling sering 

dilaporkan. Bakteri ini dapat masuk melalui fistula antara ruang subkonjungtiva dan 

bilik mata depan. Kelompok organisme yang paling sering dilaporkan adalah 

Staphylococci, Streptococci dan Haemophilus. Staphylococcus epidermidis dan 

Staphylococcus aureus sering dilaporkan sebagai patogen pada hasil kultur. 

Haemophilus influenzae lebih sering dilaporkan pada infeksi bleb yang lebih 

inferior. Infeksi yang disebabkan oleh Streptococci biasanya memiliki virulensi 

yang tinggi sehingga memberikan prognosis visual yang lebih buruk dibandingkan 

flora normal lain. Selain flora normal, infeksi pada bleb dapat disebabkan oleh 

bakteri lain sehingga prosedur kultur tetap dipertimbangkan. Kultur konjungtiva 

dilakukan pada pasien ini karena infeksi terjadi beberapa hari pasca operasi 

implantasi GDD, sehingga ada kemungkinan etiologi berasal dari flora normal 

okular. Meskipun pada studi ini dilaporkan hasil kultur negative, beberapa 

penelitian termasuk yang dilakukan oleh Yap et al, juga melaporkan setengah dari 

pasien blebitis yang diteliti menunjukan hasil kultur negative. Literatue 

menyebutkan bahwa dengan teknik kultur yang benar dapat memberikan hasil 

kultur positif sampai dengan 55-97%. Pada studi-studi yang menunjukan hasil 

kultur positif, biasanya jaringan yang digunakan berasal dari intraokular. Kasus 

yang lanjut juga cenderung menghasilkan hasil kultur positif. Pada pasien ini karena 

infeksi yang ditemukan hanya terbatas pada bleb, maka jaringan konjungtiva yang 

diambil untuk pemeriksaan. Dari hasil pewarnaan Gram yang diambil saat durante 

operasi, menunjukan bahwa terdapat temuan bakteri Gram positif coccus, namun 

hasil biakan pada medium aerobic dan anaerobic tidak menunjukan adanya 

bakteri.3,18,19 

     Antibiotik spektrum luas dapat digunakan sebagai terapi empiris pada kasus 

blebitis. Sebuah survei yang dilakukan di Inggris melaporkan bahwa rejimen 

pengobatan termasuk monoterapi fluoroquinolone topikal, terapi dua antibiotik 

topikal, pemeberian fluoroquinolon oral, injeksi antibiotik subconjunctival atau 
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injeksi antibiotik intravitreal. American Glaucoma Society melaporkan tiga rejimen 

pengobatan yaitu monoterapi fluoroquinolone topikal sebagai pengobatan empiris 

awal, topikal fluoroquinolone dan kombinasi dengan agen fortifikasi, dan 

fluoroquinolone topical yang dikombinasikan dengan aminoglikosida atau 

trimetoprim-polimiksin. Tidak ada konsensus yang jelas mengenai protokol 

pengobatan. Namun lebih dari 90% konsensus melaporkan penggunaan siklopegic 

topikal sebagai terapi infeksi. Pemberian kortikosteroid topikal diberikan setelah 

terapi antibiotik diberikan lebih dari 24 jam atau setelah ditemukan adanya 

perbaikan blebitis setelah diberikan antibiotik. Fluoroquinolones generasi keempat  

seperti moxifloxacin, gatifloxacin, dan besifloxacin biasanya digunakan sebagai 

rejimen antibiotik utama karena aktivitas spektrum luas dan memiliki kemungkinan 

lebih kecil untuk resistensi bakteri daripada fluoroquinolon generasi sebelumnya. 

Hal ini terjadi karena kemampuan mereka yang secara bersamaan menghambat 

gyrase asam deoksiribonukleat dan enzim topoisomerase IV pada bakteri gram 

positif. Selain itu, fluoroquinolon generasi keempat lebih dipertimbangkan karena 

memiliki bioavailabilitas ke vitreus yang lebih baik. Aminoglikosida, terutama 

amikacin dan tobramycin, juga menunjukan aktivitas antibakterial terutama 

terhadap spesies Staphylococcus, Corynebacterium, dan Haemophilus. 

Metronidazole juga dilaporkan memiliki efek bakterisidal dan pilihan pada bakteri 

anaerob. Antibiotik sistemik, intravena dan subconjunctival dapat diberikan pada 

kasus dengan peradangan bilik mata depan yang sedang hingga berat atau adanya 

keterlibatan vitreous. Ketika terdapat kecurigaan endoftalmitis, tap vitreous perlu 

dilakukan dengan injeksi antibiotik intravitreal. Pasien-pasien dengan kasus 

endophthalmitis dapat dilakukan tindakan vitrektomi menggunakan 25-gauge 

vitrectomy untuk mengurangi kemungkinan infeksi yang lebih berat.16,20,21 

     Pasien dalam laporan kasus ini menderita blebitis yang disebabkan oleh bakteri 

Gram positif coccus dan Gram negative basil berdasarkan hasil pewarnaan saat di 

polikilnik. Gatifloxacin dan Dibekasin yang diberikan pertama kali digunakan 

sebagai terapi empiris yang memberikan cakupan antibiotik spektrum luas yang 

diberikan meskipun laporan hasil kultur belum tersedia. Selain itu metronidazole 

diberikan dengan mempertimbangkan kemungkinan infeksi disebabkan oleh 
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bakteri anaerob. Dari hasil survei yang dilakukan American Glaucoma Society 

menunjukkan bahwa terdapat kesamaan rejimen terapi pada kelompok pasien yang 

dilakukan kultur dan tidak dengan hasil yang outcome pada kedua kelompok 

tersebut. Namun, selama masa pengobatan pasien masih perlu dipantau secara ketat 

untuk menghindari kemungkinan endoftalmitis.20,21 

     Jika terapi konservatif gagal, maka terapi pembedahan dapat dipertimbangkan. 

Salah satu teknik bedah yang dapat dilakukan pada kasus blebitis ringan adalah 

dekompresi-bleb dengan membuka dinding fibrous pada kista bleb kistik, sehingga 

jaringan parut dapat terlepas dan membuat bleb menjadi lebih berdifusi. Teknik ini 

memiliki keuntungan diantaranya meminimalkan astigmatisme kornea, 

mengurangi risiko peningkatan tinggi TIO pasca operasi, dan membuat ukuran bleb 

menjadi lebih lebar. Namun teknik ini dapat membuat iskemik bleb sehingga 

kemungkinan risiko kebocoran dan infeksi bleb masih ada. Teknik lainnya yang 

dapat dilakukan adalah dengan melakukan eksisi konjungtiva dengan 

membersihkan jaringan avaskular dan jaringan tidak sehat pada bleb. Setelah 

melakukan diseksi kearah posterior konjungtiva dan kapsul Tenon, konjungtiva 

kemudian dijahit ke limbus. Prosedur ini biasanya membutuhkan transplantasi 

konjungtiva autologus dari konjungtiva inferior atau mata sebelahnya. Penggunaan 

flap tambahan atau graft lainnya seperti sklera, kornea, pericardium dapat diberikan 

bila terdapat aliran berlebihan melalui flap scleral. Teknik ini memiliki resiko 

astigmatisme, ptosis, dan lonjakan IOP pasca operasi. Pada pasien yang tidak 

memiliki konjungtiva autologous yang sehat untuk dilakukan transplantasi 

membran amnion. Namun berdasarkan penelitian Budenz et al, hasil transplantasi 

membran amnion menunjukan keberhasilan yang lebih rendah yaitu 46% 

dibandingkan konjungtiva yaitu 100% dalam rentang 2 tahun. Pada pasien 

ditemukan adanya perburukan setelah diberikan pengobatan medikamentosa 

selama 1 minggu. Oleh sebab itu, tindakan bedah dilakukan pada pasien dengan 

dilakukannya debridemen pada area bleb yang mengalami infeksi, pengambilan 

specimen untuk kultur resistensi, dan autograft konjungtiva pada area bleb.20-22 

     Pada pasien ini GDD implan dapat menjadi etiologi infeksi juga, karena implan 

bisa menjadi reservoir bakteri. Pada sebuah studi potong lintang yang dilakukan 
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oleh Teweldemedhi et al, melaporkan bahwa terdapat kasus infeksi yang 

berhubungan dengan pemasangan GDD dengan penyebab utama yang palig sering 

adalah Staphycoccus aureus (21,5%) dan Staphylococcus coagulase-negatif 

sebagai penyebab tersering kedua (16,5%). Graft sklera, perikardium, kornea, atau 

dura mater yang digunakan untuk menutup implant GDD juga bisa menjadi 

reservoir bakteri. Pada pasien ini digunakan implant Aurolab Aqueous Drainage 

Implant (AADI, Aurolab, Madurai, India) yang merupakan jenis implan non-valved 

yang memiliki desain prototipe Baerveldt 350. Dari studi yang dilakukan oleh 

Pandav et al dan Ray et al., menunjukan bahwa AADI memiliki efektifitas yang 

sama dengan dengan Ahmed implant dalam menurunkan TIO. Meskipun begitu 

Ray et al., melaporkan angka komplikasi yang lebih tinggi dilaporkan pada grup 

AADI, termasuk plate exposure dan retraksi konjungtiva yang dapat meningkatkan 

resiko infeksi.23-25 

     Plate exposure dan tube exposure merupakan faktor resiko mengancam 

penglihatan karena memungkinkan terjadinya endoftalmitis karena adanya 

hubungan langsung dengan bilik mata depan. Pada penelitian Chaku et al, tube 

exposed terjadi setelah 17.2±18.0 bulan paska implantasi GDD. Nguyen et al 

melaporkan angka kejadian komplikasi endoftalmitis pada GDD mencapai 0,8 

hingga 6,3%. Sejauh ini belum ada penelitian yang merinci secara spesifik 

frekuensi infeksi setelah operasi GDD. Namun beberapa laporan kasus telah 

melaporkan adanya abses sklera dan selulitis orbita pasca implan GDD.26-29  

     Dalam literatur, terdapat perbedaan pendapat mengenai perlu tidaknya 

pengangkatan GDD apabila terjadi infeksi. Beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam ketajaman visual akhir setelah 

implan diangkat, namun beberapa penelitian lain merekomendasikan pengangkatan 

implant GDD karena resiko reservoir infeksi. Pada laporan kasus yang dilaporkan 

oleh Salim et al, eksplantasi implant GDD perlu dilakukan bila memang ditemukan 

dengan jelas adanya infeksi pada implan dan bila tidak merespon dengan terapi 

antibiotik agresif. Pada pasien ini, saat dilakukan eksplorasi, kondisi implant 

tampak intak dan tidak ditemukan infiltrate pada implan. Graft sklera pada pasien 

ini diangkat dengan pertimbangan reaksi peradangan yang bisa terjadi di kemudian 
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hari. Pada beberapa literatur menyebutkan bahwa penggunaan sklera yang sudah 

dibersihkan dengan alkohol atau gliserin tidak menutup kemungkinan adanya risiko 

penularan virus. Selain itu, graft donor juga dapat menginduksi reaksi imunologis 

pada penerima yang dapat menyebabkan pencairan graft, nekrosis, dan infeksi 

sklera. Dengan pertimbangan itu, maka graft sklera diangkat. Graft perikardium 

sendiri ditemukan sudah melekat dan area tube yang masih terbuka dilakukan 

penutupan menggunakan konjungtiva. Konjungtiva inferior pada pasien ini masih 

intak sehingga dilakukan konjunctival autograft. Pada lokasi pengambilan autograft 

konjungtiva dilakukan juga penempelan graft membrane amnion karena area bare 

sclera yang cukup besar. Selain itu, kasus skleritis pada bare sclera pernah 

dilaporkan pada beberapa laporan kasus. Observasi dan follow-up perlu dilakukan 

untuk mengamati apakah terjadi exposed tube di kemudian hari.26-31 

     Pasien pada kasus ini diketahui sudah memiliki penurunan penglihatan sebelum 

infeksi karena glaukoma sekunder. Pasien juga tidak memiliki penurunan tajam 

penglihatan yang signifikan selama blebitis. Blebitis yang segera ditangani dengan 

antimikroba yang intens cenderung memiliki hasil yang lebih baik. Pada kasus 

blebitis yang sudah berkembang menjadi endoftalmitis biasanya prognosis 

visualnya lebih buruk meskipun telah dilakukan penatalaksanaan yang agresif. 

Prognosis quo ad vitam pasien pada pasien ini adalah ad bonam, quo ad functionam 

dubia ad bonam karena kondisi status glaukoma refraktori pada kedua mata, dan 

quo ad sanactionam dubia karena faktor resiko terjadinya infeksi berulang sehingga 

memerlukan observasi dan follow-up jangka panjang.2-10 

IV. SIMPULAN 

     Infeksi bleb merupakan komplikasi operasi filtrasi glaukoma yang perlu 

dipertimbangkan ketika menemukan kasus dengan keluhan rasa nyeri, kemerahan, atau 

penurunan tajam penglihatan yang akut pada pasien dengan riwayat trabekulektomi. 

Identifikasi faktor resiko juga dapat membantu menegakan diagnosis. Blebitis yang 

dilakukan tatalaksana dengan tepat dapat memberikan prognosis yang baik dan 

mencegah terjadinya endoftalmitis. Follow-up dan kontrol rutin dari pasien juga 

diperlukan untuk memonitor risiko rekurensi infeksi.
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