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ABSTRACT 
Introduction: Intraocular pressure, visual acuity, and antiglaucoma medications are few 
indicators of outcomes in glaucoma therapy. Trabeculectomy is the mainstay of surgical 
therapy in glaucoma, and may be combined with phacotrabeculectomy. Few studies 
compared the long-term outcomes between trabeculectomy and phacotrabeculectomy. 
Purpose: to describe the mean IOP, IOP reduction, visual acuity changes, and amount of 
antiglaucoma medications as surgical outcomes in patients who underwent trabeculectomy 
and phacotrabeculectomy in 5 years. 
Methods: This was an observational study. Data was collected from medical records of 
patients in Glaucoma unit. 
Results: Twenty-eight patients who underwent trabeculectomy and 15 patients who 
underwent phacotrabeculectomy were included in this study. Older patients were found in 
phacotrabeculectomy groups. Trabeculectomy was performed in 32 eyes and 
phacotrabeculectomy was performed in 26 eyes. Mean IOP was similar in both groups, but 
trabeculectomy group had higher mean of baseline IOP and greater IOP reduction. Visual 
acuity deterioration was also found more in the trabeculectomy group. Reduction of 
antiglaucoma medication were higher in phacotrabeculectomy groups. 
Conclusions: Trabeculectomy had greater effect in IOP reduction, while 
phacotrabeculectomy had better effect in preserving long-term visual acuity and reducing 
antiglaucoma medications. 
 
Keywords: trabeculectomy, phacotrabeculectomy, five year, long-term, outcome, results. 
 
PENDAHULUAN 
     Glaukoma dan katarak adalah 
penyebab terbanyak dari kebutaan 
yang dapat dicegah dan keduanya 
berkaitan dengan proses penuaan. 
Evaluasi keberhasilan tatalaksana 
glaukoma dapat dinilai dari tekanan 
intraokular (TIO), tajam penglihatan, 
progresivitas glaucomatous optic 
neuropathy (GON), penilaian lapang 
pandang, dan penurunan jumlah obat 
anti glaukoma. Tetapi, katarak yang 
terdapat pada pasien glaukoma dapat 
menyulitkan evaluasi keberhasilan 
tatalaksana glaukoma.1-3 
     Trabekulektomi adalah tindakan 
bedah yang utama dalam tatalaksana 

glaukoma. Beberapa penelitian 
menunjukkan bahwa trabekulektomi 
saja efektif dalam menurunkan TIO 
sebagai salah satu tujuan tatalaksana 
glaukoma. Tatalaksana katarak 
dilakukan dengan tindakan bedah 
katarak, salah satunya adalah 
fakoemulsifikasi. 4-6 
     Fakoemulsifikasi memiliki efek 
penurunan TIO, walau efek yang 
diberikan tidak sebesar 
trabekulektomi. Tindakan bedah 
katarak dapat meningkatkan TIO 
akibat proses inflamasi pasca operasi 
sehingga combined surgery dapat 
menjadi pilihan terapi pada pasien 
glaukoma yang disertai katarak. 
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Combined surgery adalah kombinasi 
trabekulektomi dengan tindakan 
bedah katarak, umumnya 
fakoemulsifikasi dan disebut  dengan 
fakotrabekulektomi. Trabekulektomi 
dan fakotrabekulektomi dapat 
menjadi pilihan tatalaksana bedah 
pada pasien glaukoma yang disertai 
katarak.1,7,8 
     Penelitian-penelitian mengenai 
perbandingan hasil trabekulektomi 
dan fakotrabekulektomi yang kini 
ada, belum memberikan hasil yang 
konsisten. Selain itu, penelitian yang 
membandingkan hasil jangka panjang 
dari kedua tindakan tersebut juga 
belum banyak tersedia. Penelitian ini 
bertujuan untuk memberikan 
gambaran mengenai hasil operasi 
jangka panjang dari trabekulektomi 
dan fakotrabekulektomi. 
 
METODE 
     Penelitian ini adalah penelitian 
observasional. Data diambil dari 
rekam medis pasien di poli Glaukoma 
Pusat Mata Nasional Rumah Sakit 
(PMN RS) Mata Cicendo yang 
menjalani operasi trabekulektomi (T) 
dan fakotrabekulektomi (FT) pada 
Januari 2014 – Desember 2014. Data 
yang diambil adalah jenis kelamin, 
usia, diagnosis, tajam penglihatan, 
TIO, dan jumlah obat anti glaukoma 
(OAG) yang digunakan. 
     Kriteria inklusi pada penelitian ini 
adalah pasien yang menjalani operasi 
baik trabekulektomi maupun 
fakotrabekulektomi yang datang pada 
kunjungan kontrol hingga lima tahun 
pascabedah. Kriteria eksklusi pada 
penelitian ini adalah tindakan 
trabekulektomi atau ekstraksi lensa 
sebelumnya, tindakan ekstraksi lensa 
setelah trabekulektomi, 
trabekulektomi kedua, pemasangan 

implan glaucoma drainage device 
(GDD), trabekulektomi disertai 
penggunaan antimetabolit, dan 
tindakan bedah okular lainnya. Usia 
yang dinilai pada penelitian ini adalah 
usia pasien saat dilakukan tindakan 
bedah. 
     Hasil operasi yang dilakukan 
analisis pada penelitian ini adalah 
rerata penurunan TIO, perubahan 
tajam penglihatan, dan penurunan 
jumlah obat anti glaukoma (OAG) 
yang digunakan dalam 5 tahun pasca 
operasi. Tekanan intraokular pra 
bedah adalah TIO yang diukur pada 
kunjungan awal, sementara TIO 
pascabedah diukur pada setiap waktu 
kunjungan secara berkala hingga 5 
tahun pascabedah. Penurunan TIO 
pada penelitian ini adalah selisih TIO 
antara TIO pra bedah dengan TIO 
pada kunjungan kontrol di tahun ke-5 
pascabedah. Tajam penglihatan pada 
penelitian ini adalah tajam 
penglihatan koreksi terbaik pada 
kunjungan pra bedah dan kunjungan 
tahun ke-5 pascabedah. Jumlah OAG 
yang dinilai adalah selisih jumlah 
OAG yang digunakan pra bedah, 
dengan jumlah OAG pada kunjungan 
tahun ke-5 pascabedah. 
     Tindakan trabekulektomi pada 
penelitian ini dilakukan melalui 
pembuatan flap sklera, 
trabekulektomi, iridektomi, dan bleb 
berbasis forniks. Tindakan 
fakotrabekulektomi pada penelitian 
ini adalah fakoemulsifikasi yang 
diikuti dengan trabekulektomi. 
Analisis data pada penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan 
program Microsoft Office Excel 2019. 
 
HASIL 
     Sejumlah 288 pasien menjalani 
trabekulektomi dan 249 pasien 
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menjalani fakotrabekulektomi 
sepanjang tahun 2014 di PMN RS 
Mata Cicendo. 
 
Tabel 1. Karakteristik Pra Bedah 

Karakteristik T (n=28) FT (n=15) 
Rerata Usia (tahun) 49.77 66.19 
Jenis Kelamin 
Laki-laki 
Perempuan 

 
14 
14 

 
11 

4 
Rerata T (n=32) FT (n=26) 
TIO (mmHg) 40.00 33.32 
Jumlah OAG 2.66 2.28 
    
     Berdasarkan kriteria inklusi dan 
eksklusi, maka 28 pasien yang 
menjalani trabekulektomi dan 15 
pasien yang menjalani operasi 
fakotrabekulektomi diikutkan dalam 
penelitian ini. 
 

 

 
Diagram 1. Diagnosis pada Kedua 

kelompok 
       
     Pasien pada kelompok 
fakotrabekulektomi rerata berusia 
lebih tua dibandingkan dengan 
kelompok trabekulektomi. Sebagian 
besar (73%) pasien pada kelompok 
fakotrabekulektomi adalah laki-laki. 
Kelompok trabekulektomi memiliki 

keseimbangan antara pasien jenis 
kelamin laki-laki dan perempuan, 
seperti ditunjukkan pada tabel 1. 
 

 
Grafik 1. Rerata TIO pada setiap 

kunjungan kontrol 
 
     Trabekulektomi dilakukan pada 32 
mata dan fakotrabekulektomi 
dilakukan pada 26 mata. Pasien pada 
kelompok trabekulektomi memiliki 
TIO pra bedah yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan TIO pasien 
pada kelompok fakotrabekulektomi. 
      

 

 
Grafik 2. Perbandingan Tajam 

Penglihatan pada Kedua Kelompok 
 

     Jumlah OAG pra bedah yang 
digunakan pada kedua kelompok 
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hampir sama, seperti tampak pada 
tabel 1. Diagnosis pada sebagian 
besar pasien di kedua kelompok 
adalah Primary Open Angle 
Glaucoma (POAG). Hal tersebut 
ditunjukkan pada diagram 1. 
     Rerata TIO pada kunjungan awal 
hingga tahun ke-5 hampir sama pada 
kedua kelompok. Rerata TIO di setiap 
kunjungan kontrol pada kelompok 
trabekulektomi sedikit lebih tinggi 
dibandingkan rerata TIO pada 
kelompok fakotrabekulektomi, 
seperti tampak pada grafik 1. 

 
Tabel 2. Karakteristik Pascabedah 

Rerata T 
(n=32) 

FT 
(n=26) 

TIO tahun ke-5 (mmHg) 17.91 15.6 
Penurunan TIO (mmHg) 
Persentase penurunan TIO (%) 

10.31 
25.78 

4.64 
13.93 

Jumlah OAG  1.91 1.24 
Penurunan jumlah OAG 0.72 1.04 
Persentase penurunan OAG (%) 27.07 45.61 

  
     Jumlah pasien berdasarkan 
kategori tajam penglihatan awal 
hampir sama pada kedua kelompok. 
Jumlah pasien dengan tajam 
penglihatan >0.63 pra bedah maupun 
pascabedah sama pada kedua 
kelompok, seperti terlihat pada grafik 
2. 
     Delapan orang pasien (25%) pada 
kelompok trabekulektomi mengalami 
penurunan tajam penglihatan dan 4 
orang (12.5%) mengalami 
peningkatan tajam penglihatan dalam 
5 tahun. 
     Kelompok yang menjalani 
fakotrabekulektomi memiliki 3 orang 
(11.5%) pasien yang mengalami 
penurunan tajam penglihatan dan 4 
orang (15.39%) mengalami 
peningkatan tajam penglihatan dalam 
5 tahun. 
 

     Tabel 2 menunjukkan bahwa 
kelompok trabekulektomi memiliki 
rerata penurunan TIO yang lebih 
besar dibandingkan dengan kelompok 
fakotrabekulektomi. Persentase 
penurunan TIO lebih besar pada 
kelompok trabekulektomi 
dibandingkan dengan kelompok 
fakotrabekulektomi. Rerata 
penurunan jumlah OAG pada kedua 
kelompok hampir sama. 
 
DISKUSI 
     Pasien pada kelompok 
fakotrabekulektomi di penelitian ini 
berusia lebih tua dibandingkan pada 
kelompok trabekulektomi. Hal ini 
dikarenakan pasien pada kelompok 
ini berusia tua dan memiliki 
progresivitas katarak yang lebih 
lanjut, selain keadaan glaukoma, 
sehingga fakotrabekulektomi lebih 
sesuai untuk dilakukan.1,3,4   
     Rerata TIO pada kedua kelompok 
hampir sama hingga kunjungan 
kontrol tahun ke-5. Rerata TIO pada 
kelompok fakotrabekulektomi sedikit 
lebih rendah dibandingkan TIO 
kelompok trabekulektomi pada 
masing-masing kunjungan kontrol 
hingga tahun ke-5 pascabedah. Hal 
tersebut sesuai dengan penelitian oleh 
Wachti dkk yang menyatakan bahwa 
fakotrabekulektomi maupun 
trabekulektomi memberikan hasil 
TIO yang tidak jauh berbeda. Pada 
penelitian ini, hal tersebut juga dapat 
disebabkan karena kelompok 
fakotrabekulektomi memiliki rerata 
TIO awal yang lebih rendah 
dibandingkan kelompok 
trabekulektomi, walaupun rerata 
penurunan TIO oleh 
fakotrabekulektomi lebih kecil 
dibandingkan dengan kelompok 
trabekulektomi.9,10 
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     Penurunan TIO pada kelompok 
trabekulektomi lebih besar 
dibandingkan penurunan TIO pada 
kelompok fakotrabekulektomi. 
Persentase rerata penurunan TIO 
melalui trabekulektomi juga lebih 
besar dibandingkan melalui tindakan 
fakotrabekulektomi. Trabekulektomi 
dapat memenuhi target penurunan 
TIO dalam tatalaksana glaukoma, 
yaitu penurunan TIO sebesar ≥25%. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa, 
trabekulektomi saja efektif untuk 
menurunkan TIO seperti pada 
penelitian oleh Jiang dkk, karena 
trabekulektomi memberikan 
penurunan TIO yang lebih besar baik 
jangka pendek maupun jangka 
panjang. Selain itu, pada penelitian 
ini, hal tersebut juga dapat disebabkan 
oleh TIO awal yang lebih tinggi pada 
kelompok trabekulektomi dan TIO 
pada tahun ke-5 yang hampir sama 
pada kedua kelompok.11-14 
     Tajam penglihatan adalah salah 
satu indikator yang umum digunakan 
untuk menilai keberhasilan operasi 
trabekulektomi maupun 
fakotrabekulektomi. Tajam 
penglihatan dapat secara langsung 
mempengaruhi kualitas hidup 
seseorang. Kelebihan tindakan 
fakotrabekulektomi dibandingkan 
trabekulektomi adalah peningkatan 
tajam penglihatan setelah operasi. 
Pada penelitian ini, kelompok 
fakotrabekulektomi memiliki 
penurunan tajam penglihatan yang 
lebih sedikit dan peningkatan tajam 
penglihatan yang lebih besar 
dibandingkan kelompok 
trabekulektomi. Hal tersebut sesuai 
dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Jiang dkk yang menyatakan 
bahwa selain penurunan TIO, tajam 
penglihatan pada pasien glaukoma 

dapat ditingkatkan dengan melakukan 
fakotrabekulektomi. Pada pasien 
dengan katarak, fakotrabekulektomi 
dapat menjadi pilihan.10,11,15,16 
     Salah satu hal yang juga 
mempengaruhi keberhasilan 
tatalaksana glaukoma secara 
keseluruhan adalah penggunaan 
jumlah OAG. Jumlah OAG yang 
digunakan secara tidak langsung akan 
mempengaruhi tingkat kepatuhan 
pasien akan pengobatan. Jumlah 
OAG yang digunakan kedua 
kelompok di awal kunjungan hampir 
sama, tetapi persentase penurunan 
penggunaan jumlah OAG pada 
kelompok fakotrabekulektomi lebih 
besar dibandingkan dengan 
trabekulektomi, walaupun penurunan 
jumlah penggunaan OAG hampir 
sama pada kedua kelompok di 
penelitian ini. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa 
fakotrabekulektomi memiliki efek 
lebih besar dalam menurunkan 
jumlah penggunaan OAG, yang dapat 
meningkatkan kepatuhan pasien 
terhadap pengobatan.8,12,13,17 
     Tujuan utama tatalaksana 
glaukoma adalah mencegah 
progresivitas kerusakan saraf yang 
telah terjadi, yang selanjutnya dapat 
menimbulkan gangguan lapang 
pandang. Progresivitas glaukoma 
secara struktural dapat dinilai dengan 
evaluasi GON yang dilakukan secara 
subjektif, maupun objektif melalui 
optical coherence tomography 
(OCT). Penilaian progresivitas 
glaukoma secara fungsional dinilai 
melalui pemeriksaan lapang pandang. 
Kedua hal tersebut tidak dapat 
dilakukan pada semua pusat layanan 
kesehatan mata, sehingga TIO dan 
tajam penglihatan masih menjadi 
salah satu tolak ukur yang digunakan 
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untuk menilai keberhasilan operasi 
glaukoma.18,19 
     Penelitian ini memberikan 
gambaran hasil pasca trabekulektomi 
dan fakotrabekulektomi jangka 
panjang, yang jarang ditemukan pada 
penelitian yang telah ada. 
Kekurangan pada penelitian ini 
adalah rancangan penelitian yang 
bersifat retrospektif, sehingga bias 
tidak dapat dihindari. Penelitian 
prospektif jangka panjang disarankan 
untuk melihat progresivitas glaukoma 
secara lebih menyeluruh, melalui 
evaluasi indikator lain yang lebih 
berkala, seperti GON dan penilaian 
lapang pandang. 
 
SIMPULAN 
     Rerata TIO dan jumlah 
penggunaan OAG yang dihasilkan 
dari trabekulektomi maupun 
fakotrabekulektomi dalam 5 tahun 
tidak jauh berbeda. Trabekulektomi 
saja mampu memberikan penurunan 
TIO yang cukup besar. 
Fakotrabekulektomi memberikan 
penurunan TIO yang lebih kecil 
dibandingkan trabekulektomi tetapi 
memberikan hasil tajam penglihatan 
yang lebih baik, serta penurunan 
jumlah penggunaan OAG yang lebih 
besar. 
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