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A Case Series of Bleb Needling 

 

Abstract 

Introduction: Trabeculectomy is the main choice of surgery in glaucoma patients 

with a good success rate. Excessive healing response after operation is the main 

cause of failure. Accurate and standardized assessment of bleb is important to 

equalize perceptions and determine further management. Bleb Needling procedure 

is a simple procedure to repair failed blebs with minimal complications. The 

success rate of this procedure varies greatly and is influenced by many factors. 

Antimetabolite injections may be given to prevent fibroblast proliferation and 

increase the success of the procedure.  

Purpose: To report case series of glaucoma patients that undergo bleb needling 

after failed trabeculectomy. 
 

Case Series: Case 1: Mrs AB, a 60 years old female patient with primary angle 

closure glaucoma on her right eye that already undergo repeated trabeculectomy 

with 5-FU nine months ago. Case 2: Mr SP, a 50 years old male patient with 

secondary angle closure glaucoma on her left eye that already undergo 

trabeculectomy with 5-FU three months ago. Case 3: Mrs AB, a 46 years old female 

patient with secondary glaucoma on her left eye that already undergo repeated 

trabeculectomy with 5-FU five months ago. All cases undergo bleb needling 

procedure and showed reduction on intraocular pressure post operatively, however 

in further follow up, increased intraocular pressure in all three cases were noted. 
 

Conclusion: Bleb is an important indicator of the success of trabeculectomy 

surgery and a good assessment of bleb morphology will help us determine the next 

steps of treatment. Identification of risk factors that can affect the success of the 

bleb needling procedure will help us determine the appropriate management for 

post trabeculectomy patients. 
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I. Pendahuluan 

     Terapi bedah diindikasikan pada pasien glaukoma yang tidak dapat dikontrol 

dengan menggunakan obat anti glaukoma. Trabekulektomi saat ini masih menjadi 

pilihan utama tindakan bedah dengan tingkat keberhasilan yang cukup baik. Proses 

penyembuhan yang berlebihan paska trabekulektomi menjadi penyebab utama 

kegagalan operasi ini. Penilaian bleb yang akurat dan terstandar sangatlah penting 

untuk menyamakan persepsi dan menentukan tatalaksana selanjutnya. 1–5 

     Prosedur Bleb Needling merupakan prosedur sederhana untuk memperbaiki bleb 

yang gagal, dengan komplikasi yang minimal. Tingkat kesuksesan dari prosedur ini 
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sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Prosedur ini dapat dilakukan 

baik pada slit lamp maupun di ruang operasi. Injeksi antimetabolit diberikan untuk 

mencegah proliferasi fibroblast dan meningkatkan kesuksesan prosedur. Pemilihan 

pasien yang tepat untuk dilakukan Bleb Needling sangat penting untuk 

meminimalisir komplikasi dan kegagalan dari tindakan bedah lain yang lebih 

kompleks.3,6–9 

     Serial kasus ini membahas tentang prosedur Bleb Needling yang dilakukan pada 

pasien-pasien glaukoma setelah prosedur trabekulektomi. 

II.  Laporan Kasus 1 

     Pasien Ny. AB usia 60 tahun datang ke poli Glaukoma tanggal 10 Mei 2021 

dengan keluhan pandangan terasa semakin buram pada mata kanannya. Keluhan 

tidak disertai rasa sakit, silau, dan mata merah. Pasien mempunyai riwayat diabetes 

mellitus. Pasien memiliki riwayat operasi trabekulektomi mata kanan 16 bulan yang 

lalu dan trabekulektomi ulang diserta 5-FU 9 bulan yang lalu. Pasien saat ini sedang 

menggunakan obat timolol maleate dua kali sehari untuk mata kanannya, 

latanoprost satu kali sehari untuk mata kanannya, dan air mata buatan enam kali 

sehari untuk kedua matanya. Pemeriksaan fisik pasien dalam batas normal. Visus 

mata kanan 0.32 pinhole 0.4 dan mata kiri pasien adalah no light perception. Hasil 

pengukuran tekanan bola mata menggunakan tonometer aplanasi Goldmann pada 

mata kanan adalah 22 dan pada mata kiri adalah 14. Pada pemeriksaan gerak bola 

mata didapatkan kedudukan kedua bola mata ortotropia, gerak bola mata normal ke 

segala arah. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan, palpebra tenang, pada 

konjungtiva terdapat dua bleb yang rata di jam 11 dan jam 1, kornea jernih, bilik 

mata depan Van Herrick grade II dengan flare dan sel tidak ada, pupil bulat, terdapat 

iridotomi perifer pada jam 11 dan jam 1 iris, tidak terdapat sinekia, dan lensa agak 

keruh. Funduskopi mata kanan menunjukkan papil bulat batas tegas, dengan 

cupping, tidak mengikuti ISNT rule, dan c/d ratio 0.9-1.0. Pemeriksaan segmen 

anterior mata kiri, palpebra tenang, konjungtiva tenang, kornea keruh, bilik mata 

depan Van Herrick grade II, terdapat koagulum di bagian inferior dengan flare dan 

sel sulit dinilai, seklusio pupil, terdapat neovascularization pada iris, iris bombe, 

dan lensa keruh. Funduskopi mata kiri tidak dapat dinilai karena media yang keruh. 
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Pada pemeriksaan gonioskopi mata kanan dan kiri, didapatkan Schwalbe line pada 

semua kuadran. 

  

Gambar 2.1 Gambaran Klinis Mata Kanan dan Kiri Ny AB tanggal 10 Mei 2021 

     Pasien didiagnosis dengan Glaukoma Primer Sudut Tertutup mata kanan, 

katarak Senilis mata kanan, Glaukoma Neovaskuler mata kiri, katarak komplikata 

mata kiri, dan Diabetes Mellitus. Pasien mendapat obat timolol maleate dua kali 

sehari untuk mata kanannya, latanoprost satu kali sehari untuk mata kanannya, dan 

air mata buatan enam kali sehari untuk kedua matanya. Pasien direncanakan untuk 

rawat inap untuk dilakukan bleb needling dan fakoemulsifikasi pada mata 

kanannya. 

 

Gambar 2.2 Prosedur Operasi Fakoemulsifikasi Mata Kanan Ny AB 

     Operasi ekstraksi katarak mata kanan dilakukan dengan teknik fakoemulsifikasi. 

Tahapan dimulai dengan membuat insisi luka untuk main port, pemberian trypan 

blue, kapsulotomi anterior menggunakan teknik Continous Curvilinear 

Capsullorhexis, insisi side-port, ekstraksi lensa dengan menggunakan teknik 

phacoemulsification, dan pemasangan lensa intraokular. Operasi dilanjutkan 

dengan prosedur bleb needling, menggunakan needle 27 yang dimasukkan pada 



4 
 

 

rongga subkonjungtiva. Injeksi 5FU diberikan dengan dosis 5mg dalam 0.1 mL dan 

diratakan pada bagian subkonjungtiva. Selanjutnya dilakukan gerakan sweeping 

untuk menghilangkan fibrosis subkonjungtiva.  

 

 

Gambar 2.3 Prosedur Operasi Bleb Needling Mata Kanan Ny AB 

     Satu hari setelah operasi, visus mata kanan 0.25 dan mata kiri no light 

perception. Hasil pengukuran tekanan bola mata pada mata kanan adalah 16 dan 

pada mata kiri adalah 10. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan, pada bagian 

konjungtiva terdapat dua bleb yang sedikit terangkat di jam 11 dan jam 1 dan lensa 

intraokular di kapsul lensa. Pemeriksaan segmen anterior mata kiri masih sama 

seperti sebelumnya. 

 

Gambar 2.4 Gambaran Klinis Mata Kanan Ny AB Satu Hari Setelah Operasi 

     Pasien didiagnosis dengan Glaukoma Primer Sudut Tertutup mata kanan, 

Pseudophakia mata kanan, Glaukoma Neovaskuler mata kiri, katarak komplikata 

mata kiri, dan Diabetes Mellitus. Pasien mendapatkan obat levofloksasin enam kali 

sehari untuk mata kanan, prednisolone asetat enam kali sehari untuk mata kanan, 
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salep kloramfenikol dan hidrokortison asetat tiga kali untuk mata kanan, tablet 

siprofloksasin dua kali sehari, dan tablet parasetamol tiga kali sehari.  

     Pasien kontrol ke poli Glaukoma satu minggu setelah operasi tanpa ada keluhan. 

Visus mata kanan 0.5 pinhole 0.6 dan mata kiri pasien adalah no light perception. 

Hasil pengukuran tekanan bola mata pada mata kanan adalah 19 dan pada mata kiri 

adalah 8. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan, palpebra tenang, pada bagian 

konjungtiva terdapat dua bleb yang sedikit terangkat di jam 11 dan jam 1, kornea 

jernih, bilik mata depan Van Herrick grade II dengan flare dan sel tidak ada, pupil 

bulat, terdapat iridotomi perifer pada jam 11 dan jam 1 iris, tidak terdapat sinekia, 

dan lensa intraokular di kapsul lensa. Funduskopi mata kanan menunjukkan papil 

bulat batas tegas, dengan cupping, tidak mengikuti ISNT rule, dan c/d ratio 0.9-1.0. 

Pemeriksaan segmen anterior mata kiri masih sama seperti sebelumnya. Pasien 

didiagnosis dengan Glaukoma Primer Sudut Tertutup mata kanan, Pseudophakia 

mata kanan, Glaukoma Neovaskuler mata kiri, katarak komplikata mata kiri, dan 

Diabetes Mellitus. Pasien mendapatkan tambahan obat timolol maleate dua kali 

sehari untuk mata kanannya, latanoprost satu kali sehari untuk mata kanannya, dan 

air mata buatan enam kali sehari untuk kedua matanya.  

 

Gambar 2.5 Gambaran Klinis Mata Kanan Ny AB Satu Bulan Setelah Opearsi 

     Pasien kontrol ke poli Glaukoma satu bulan setelah operasi dengan keluhan mata 

kanan terkadang suka perih. Visus mata kanan 0.5 pinhole 0.6 dan mata kiri pasien 

adalah no light perception. Hasil pengukuran tekanan bola mata pada mata kanan 

adalah 20 dan pada mata kiri adalah 10. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan, 

palpebra tenang, pada bagian konjungtiva terdapat dua bleb yang sedikit terangkat 

di jam 11 dan jam 1, kornea jernih, bilik mata depan Van Herrick grade II dengan 

flare dan sel tidak ada, pupil bulat, terdapat iridotomi perifer pada jam 11 dan jam 

1 iris, tidak terdapat sinekia, dan lensa intraokular di kapsul lensa. Pemeriksaan 
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segmen anterior mata kiri masih sama seperti sebelumnya. Pasien didiagnosis 

dengan Glaukoma Primer Sudut Tertutup mata kanan, Pseudophakia mata kanan, 

Glaukoma Neovaskuler mata kiri, katarak komplikata mata kiri, dan Diabetes 

Mellitus. Pasien mendapatkan obat timolol maleate dua kali sehari untuk mata 

kanannya, latanoprost satu kali sehari untuk mata kanannya, air mata buatan enam 

kali sehari untuk kedua matanya, dan prednisolone asetat tiga kali sehari untuk mata 

kanan. 

III. Laporan Kasus 2 

     Pasien Tn. SP usia 50 tahun datang ke poli Glaukoma tanggal 10 Mei 2021 

dengan keluhan mata kiri nyeri dan buram. Keluhan disertai rasa silau, mata merah, 

dan gatal. Pasien mempunyai riwayat mata kiri terkena paku sejak bulan Desember 

2020 dan telah menjalani operasi ICCE, trabekulektomi dengan 5FU, pemasangan 

IOL fiksasi sklera, dan vitrektomi anterior mata kiri pada tiga bulan yang lalu. Visus 

mata kanan 0.15 pinhole 0.32 dan mata kiri 1/60 pinhole 3/60. Hasil pengukuran 

tekanan bola mata pada mata kanan adalah 14 dan pada mata kiri adalah 39. Pada 

pemeriksaan gerak bola mata didapatkan hasil kedudukan kedua bola mata 

ortotropia, gerak bola mata normal ke segala arah. Pemeriksaan segmen anterior 

mata kanan, palpebra tenang, konjungtiva tenang, kornea jernih, bilik mata depan 

Van Herrick grade III, tidak terdapat flare dan sel, pupil bulat, tidak terdapat 

sinekia, dan lensa jernih. Funduskopi mata kiri menunjukkan papil bulat batas 

tegas, mengikuti ISNT rule, dengan c/d ratio 0.4. Pemeriksaan segmen anterior mata 

kiri, terdapat blefarospasme, pada bagian konjungtiva terdapat injeksi siliar dengan 

bleb yang rata di jam 12, edema kornea disertai dengan mikrobula, bilik mata depan 

Van Herrick sulit dinilai dan terdapat vitreous, pupil dilatasi, terdapat iridodialisa 

luas, dan lensa intraokular fiksasi sklera. Funduskopi mata kanan sulit dinilai 

dengan USG dalam batas normal. Pasien didiagnosis dengan Glaukoma Sekunder 

yang diakibatkan trauma pada mata kiri, Pseudophakia mata kiri, dan keratopati 

bulosa mata kiri. Pasien menggunakan obat timolol maleate dua kali sehari untuk 

mata kirinya, latanoprost satu kali sehari untuk mata kirinya, dan air mata buatan 

enam kali sehari untuk kedua matanya. Pasien direncanakan untuk rawat inap dan 
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dilakukan bleb needling dan TSCPC (TransScleralPhotoCoagulation) untuk mata 

kirinya. 

 

Gambar 3.1 Gambaran Klinis Mata Kanan dan Kiri Tn SP tanggal 10 Mei 2021 

     Operasi dimulai dengan prosedur bleb needling, dilakukan jahitan traksi pada 

kornea superior, setelah itu needle 27 dimasukkan pada rongga subkonjungtiva 

Injeksi 5FU diberikan dengan dosis 5mg dalam 0.1 mL dan diratakan pada bagian 

subkonjungtiva. Selanjutnya dilakukan gerakan sweeping untuk menghilangkan 

fibrosis subkonjungtiva. Operasi dilanjutkan dengan TSCPC menggunakan 

kekuatan 2000mJ, durasi 1500ms, jumlah laser 22 kali, dan pop sound 8 kali. 

  

 

Gambar 3.2 Prosedur Operasi Bleb Needling dan TSCPC Mata Kiri Tn SP 

     Satu hari setelah operasi pasien tidak mempunyai keluhan. Visus mata kanan 

0.15 dan mata kiri 1/300. Hasil pengukuran tekanan bola mata pada mata kanan 

adalah 20 dan pada mata kiri adalah 42. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan 

sama seperti sebelumnya. Pemeriksaan segmen anterior mata kiri, blefarospasme, 

pada bagian konjungtiva terdapat injeksi silier dan bleb yang sedikit terangkat di 
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jam 12, edema kornea, bilik mata depan Van Herrick grade III dengan flare dan sel 

sulit dinilai, pupil dilatasi, iris sulit dinilai, dan lensa intraokular fiksasi sklera. 

Pasien didiagnosis dengan Glaukoma Sekunder yang diakibatkan trauma pada mata 

kiri, Pseudophakia mata kiri, dan keratopati bulosa mata kiri. Pasien mendapatkan 

obat levofloksasin enam kali sehari untuk mata kiri, prednisolone asetat enam kali 

sehari untuk mata kiri, salep kloramfenikol dan hidrokortison asetat tiga kali untuk 

mata kiri, tablet siprofloksasin dua kali sehari, tablet parasetamol tiga kali sehari, 

obat timolol maleate dua kali sehari untuk mata kirinya, tablet asetazolamide 500 

mg tiga kali sehari dan kalium klorida satu kali sehari. 

     Pasien kontrol satu minggu setelah operasi dengan visus mata kanan 0.15 

pinhole 0.32 dan mata kiri 1/60 pinhole tetap. Hasil pengukuran tekanan bola mata 

pada mata kanan adalah 14 dan pada mata kiri adalah 22. Pemeriksaan segmen 

anterior mata kanan sama seperti sebelumnya. Pemeriksaan segmen anterior mata 

kiri, blefarospasme, pada bagian konjungtiva terdapat injeksi silier dan bleb yang 

sedikit terangkat di jam 12, edema kornea disertai mikrobula, bilik mata depan Van 

Herrick, flare dan sel sulit dinilai, pupil dilatasi, iris sulit dinilai, dan lensa 

intraokular fiksasi sklera. Pasien didiagnosis dengan Glaukoma Sekunder pada 

mata kiri, Pseudophakia mata kiri, dan keratopati bulosa mata kiri. 

 

Gambar 3.3 Gambaran Klinis Mata Kiri Tn SP Satu Bulan Setelah Operasi 

     Pasien kontrol satu bulan setelah operasi dengan keluhan mata kiri sering sakit 

saat bangun tidur. Visus mata kanan 0.15 pinhole 0.5 dan mata kiri 0.1 pinhole 0.16. 

Hasil pengukuran tekanan bola mata pada mata kanan adalah 12 dan pada mata kiri 

adalah 42. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan masih sama seperti 

sebelumnya. Pemeriksaan segmen anterior mata kiri, palpebra tenang, pada bagian 
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konjungtiva terdapat injeksi silier dan bleb yang flat di jam 12, edema kornea 

disertai mikrobula, bilik mata depan Van Herrick grade III, flare dan sel positif satu, 

pupil dilatasi, iris sulit dinilai, dan lensa intraokular fiksasi sklera. Funduskopi mata 

kiri sulit dinilai. Pasien didiagnosis dengan Glaukoma Sekunder yang diakibatkan 

trauma pada mata kiri, Pseudophakia mata kiri, dan keratopati bulosa mata kiri. 

Pasien direncanakan untuk dilakukan implant pada mata kirinya namun pasien 

menolak. 

IV. Laporan Kasus 3 

     Pasien Ny. AB usia 46 tahun datang ke poli Glaukoma tanggal 15 Juni 2021 

dengan keluhan mata kiri buram. Pasien mempunyai riwayat ablasio retina pada 

mata kiri dan dilakukan operasi retina menggunakan silicone oil pada tahun 2019. 

Operasi ekstraksi katarak, trabekulektomi, dan pengangkatan silicone oil dilakukan 

satu tahun yang lalu. Riwayat operasi trabekulektomi ulang menggunakan 5FU 

pada lima bulan yang lalu. Pasien saat ini sedang menggunakan obat timolol 

maleate dua kali sehari untuk mata kirinya, dan air mata buatan enam kali sehari 

untuk kedua matanya. 

 

Gambar 4.1 Gambaran Klinis Mata Kanan dan Kiri Ny AB tanggal 15 Juni 2021 

     Pemeriksaan fisik pasien dalam batas normal. Visus mata kanan 0.9 pinhole 1.0 

dan mata kiri 1/60 pinhole tetap. Hasil pengukuran tekanan bola mata menggunakan 

tonometer aplanasi Goldmann pada mata kanan adalah 14 dan pada mata kiri adalah 

34. Pada pemeriksaan gerak bola mata didapatkan hasil kedudukan kedua bola mata 

ortotropia, gerak bola mata normal ke segala arah. Pemeriksaan segmen anterior 

mata kanan, palpebra tenang, konjungtiva tenang, kornea jernih, bilik mata depan 

Van Herrick grade III, tidak terdapat flare dan sel, pupil bulat, tidak terdapat 

sinekia, dan lensa jernih. Funduskopi mata kiri menunjukkan papil bulat batas 

tegas, mengikuti ISNT rule, dengan c/d ratio 0.4. Pemeriksaan segmen anterior mata 
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kiri, palpebra tenang, terdapat bleb kistik di jam 12 dan jam 1, kornea jernih, bilik 

mata depan Van Herrick grade III, tidak terdapat flare dan sel, pupil bulat, terdapat 

iridotomi perifer pada jam 12 dan jam 1, dan lensa intraokular. Funduskopi mata 

kiri sulit dinilai. Pada pemeriksaan gonioskopi mata kanan didapatkan Scleral Spur 

pada semua kuadran, sedangkan pada mata kiri, didapatkan SO Bubble pada bagian 

superior, Scleral Spur pada bagian inferior, nasal, dan temporal. 

 

Gambar 4.2 Gambaran Gonioskopi Mata Kiri Ny AB tanggal 16 Juni 2021 

     Pasien didiagnosis dengan Glaukoma Sekunder mata kiri, Pseudophakia mata 

kiri, dan attached retina mata kiri. Pasien menggunakan obat timolol maleate dua 

kali sehari untuk mata kirinya dan air mata buatan enam kali sehari untuk kedua 

matanya. Pasien direncanakan untuk rawat inap dan dilakukan bleb needling 

disertai 5FU untuk mata kirinya.  

 

Gambar 4.3 Prosedur Operasi Bleb Needling Mata Kiri Ny AB 

     Operasi dimulai dengan jahitan traksi pada kornea superior, setelah itu needle 27 

dimasukkan pada rongga subkonjungtiva Injeksi 5FU diberikan dengan dosis 5mg 

dalam 0.1 mL dan diratakan pada bagian subkonjungtiva. Selanjutnya dilakukan 
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gerakan sweeping untuk menghilangkan fibrosis subkonjungtiva dan flap sklera 

pada bleb di jam 1 dan jam 12. 

  

Gambar 4.4 Gambaran Klinis Mata Kiri Ny AB Satu Hari Setelah Operasi 

     Pada satu hari setelah operasi keluhan mata kiri masih buram. Visus mata kanan 

0.9 pinhole 1.0 dan mata kiri 1/60 pinhole tetap. Hasil pengukuran tekanan bola 

mata pada mata kanan adalah 10 dan pada mata kiri adalah 24. Pemeriksaan segmen 

anterior mata kanan sama seperti sebelumnya. Pemeriksaan segmen anterior mata 

kiri, pada bagian konjungtiva terdapat perdarahan subkonjungtiva disertai bleb 

yang sedikit meninggi di jam 12 dan jam 1, kornea jernih, bilik mata depan Van 

Herrick grade III, tidak terdapat flare dan sel, pupil bulat, terdapat iridotomi perifer 

pada jam 12 dan jam 1, dan lensa intraokular. Pasien didiagnosis dengan Glaukoma 

Sekunder mata kiri, Pseudophakia mata kiri, dan attached retina mata kiri. Pasien 

mendapatkan obat levofloksasin enam kali sehari untuk mata kiri, prednisolone 

asetat enam kali sehari untuk mata kiri, salep kloramfenikol dan hidrokortison 

asetat tiga kali untuk mata kiri, tablet siprofloksasin dua kali sehari, dan tablet 

parasetamol tiga kali sehari 

 

Gambar 4.5 Gambaran Klinis Mata Kiri Ny AB Satu Minggu Setelah Operasi 

     Pasien kontrol satu minggu setelah operasi dengan keluhan mata kiri nyeri dan 

kepala pusing. Visus mata kanan 0.8 pinhole 1.0 dan mata kiri 1/300 pinhole tetap. 
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Hasil pengukuran tekanan bola mata pada mata kanan adalah 16 dan pada mata kiri 

adalah 44. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan sama seperti sebelumnya. 

Pemeriksaan segmen anterior mata kiri, palpebra tenang, pada bagian konjungtiva 

bleb di jam 12 terlihat flat sedangkan bleb di jam 1 terlihat sedikit terangkat. kornea 

jernih, bilik mata depan Van Herrick grade III, flare dan sel +1/+1, pupil bulat, 

terdapat iridotomi perifer pada jam 12 dan jam 1, dan lensa intraokular. Pasien 

didiagnosis dengan Glaukoma Sekunder mata kiri, Pseudophakia mata kiri, dan 

attached retina mata kiri. Pasien mendapatkan tambahan obat timolol maleate dua 

kali sehari untuk mata kirinya, tablet asetazolamide 500 mg tiga kali sehari, kalium 

klorida satu kali sehari. 

V. Diskusi 

     Terapi bedah diindikasikan pada pasien glaukoma yang tidak dapat dikontrol 

dengan menggunakan obat anti glaukoma. Trabekulektomi merupakan operasi 

yang bertujuan untuk membuat saluran pada kornea dan sklera agar humor akuous 

dapat mengalir menuju ruangan subkonjungtiva. Teknik yang dilakukan adalah 

dengan menggunakan prosedur filtrasi ketebalan parsial, sebagian jaringan dari 

kornea perifer akan dilepaskan dibawah flap sklera. Hal ini bertujuan untuk 

membatasi aliran humor akueous dan mencegah hipotoni paska operasi.2,5,10–13 

     Penyembuhan yang berlebihan akan menghambat saluran dan menyebabkan 

kegagalan paska operasi. Proses penyembuhan dimulai dengan aktivasi respon 

imun dan terbagi menjadi empat tahapan utama. Fase koagulasi dimulai saat 

dilakukan insisi pada konjungtiva dan sklera, kerusakan pada pembuluh darah dan 

jaringan ikat akan mentismulasi agregasi platelet dan mengkatifkan kaskade 

koagulasi. Hal ini juga akan mengaktivasi faktor pertumbuhan dan sel-sel 

inflamatori. Fase inflamasi dimulai setelah operasi selesai hingga lima hari setelah 

operasi. Fase ini ditandai dengan vasokonstriksi dari pembuluh darah, aktivasi sel-

sel inflamasi dan sekresi faktor jaringan seperti histamine, serotonine, dan 

prostaglandin. Sel-sel inflamasi akan mencegah infeksi dengan teknik fagositosis. 

Fase proliferasi dimulai dengan aktivasi dari makrofag yang akan menginisiasi 

migrasi dan proliferasi dari fibroblast. Proliferasi fibroblast dan pembuluh darah 

baru membentuk jaringan granulasi dan deposisi kolagen. Fase remodeling ditandai 
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dengan perubahan fibroblast menjadi miofibroblast yang menghasilkan matriks 

ekstrasellular dan kontraksi luka untuk membentuk jaringan parut subkonjungtiva 

yang tebal.3,4,6,12,14 

 

Gambar 5.1 Proses Penyembuhan Luka 

           Sumber : Velde et al12 

     Pemberian steroid menurunkan proses peradangan dengan cara menurunkan 

permeabilitas pembuluh darah dan aktivitas makrofag, sehingga meningkatkan 

angka keberhasilan operasi. Penggunaan anti-mitotik seperti 5-Fluorouracil dan 

MMC juga meningkatkan keberhasilan trabekulektomi hinnga 80%. 5-FU 

merupakan antagonis metabolisme pyrimidine yang menghambat sintesis DNA dan 

menyebabkan kematian sel. MMC merupakan agen alkilasi dan antineoplastik yang 

mempunyai efek menghambat DNA, RNA dan sintesis protein pada siklus sel. 

MMC mempunyai tingkat keberhasilan yang lebih baik, namun pengunaan 5-FU 

mempunyai jumlah komplikasi yang lebih sedikit. Komplikasi yang dapat terjadi 

salah satunya adalah bleb yang tipis, kebocoran bleb, dan infeksi paska 

operasi.2,4,6,10–12 

     Tindakan trabekulektomi dilakukan pada serial kasus ini dikarenakan tekanan 

intraokular yang tidak terkontrol dengan obat-obatan saja. Kasus pertama menjalani 

prosedur trabekulektomi enam belas bulan yang lalu, dan trabekulektomi disertai 

dengan 5-FU sembilan bulan yang lalu, Kasus kedua menjalani prosedur 

trabekulektomi disertai dengan 5-FU tiga bulan yang lalu. Kasus ketiga menjalani 

prosedur trabekulektomi satu tahun yang lalu, dan trabekulektomi ulang disertai 

dengan 5-FU lima bulan yang lalu. Pada ketiga kasus, tekanan intraokular masih 

belum dapat terkontrol walau dengan pemberian obat-obatan antiglaukoma. 
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Penilaian status morfologis dari bleb dilakukan dan pasien diindikasikan untuk 

dilakukannya prosedur bleb needling. Pada kasus pertama prosedur bleb needling 

disertai dengan ektraksi katarak, sedangkan pada kasus kedua prosedur bleb 

needling disertai dengan TSCPC. 

     Bleb yang baik ditandai dengan bentuk yang diffuse, low lying, pembuluh darah 

yang ringan, dinding yang tebal, translusen, dan terdapat mikrokista. Bilik mata 

depan yang terbentuk, patensi sklerostomi yang baik, dan tekanan intra-okular yang 

rendah juga merupakan ciri khas bleb yang ideal. Bleb yang tidak berfungsi dengan 

baik dapat dibagi berdasarkan morfologi dan waktu terbentuknya.5,7,14 

 

Gambar 5.2 Gambaran Bleb yang Ideal 

            Sumber : Purang et al3 

     Berdasarkan morfologinya dapat dibagi menjadi Early Failing Bleb, 

Encapsulated Bleb, dan Late Failing/failed bleb. Early Failing Bleb terjadi 

dikarenan proliferasi fibroblast yang berlebihan dan seringkali ditemui dua minggu 

setelah operasi. Hal ini dikarakteristikan oleh bleb dengan pembuluh darah yang 

banyak, tekanan intraokular yang tinggi, dan tetap datar setelah dilakukan 

pemijatan okular. Encapsulated Bleb terjadi dua hingga empat minggu setelah 

operasi dikarenakan sintesis kolagen yang berlebihan. Tekanan intraokular ygn 

tinggi, bleb yang tebal, meninggi disertai dengan area pembuluh darah besar dan 

avascular merupakan karakteristiknya. Selain itu tidak didapatkan adanya 

mikrokista pada bleb ini. Failed Bleb terjadi tiga hingga enam bulan setelah operasi 

dan berkaitan dengan proses remodeling dari kolagen. Karakteristik bleb ini adalah 

bleb yang datar, fibrous, berdinding tebal dengan pembuluh darah yang minimal 

disertai dengan tekanan intraokular yang tinggi. Berdasarkan waktu terjadinya 
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dapat dibagi menjadi kegagalan awal jika terjadi dalam satu bulan setelah operasi, 

dan kegagalan akhir jika terjadi lebih dari satu bulan setelah operasi.2,3,5,7 

 

Gambar 5.3 Early Failing Bleb, Encapsulated Bleb, dan Late Failing Bleb 

     Sumber : Purang et al3 

     Penilaian yang akurat dari bleb sangat penting untuk menilai risiko kegagalan, 

komplikasi dan kebutuhan obat maupun prosedur operasi selanjutnya. Terdapat 

beberapa klasifikasi morfologis yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi 

objektif dari bleb tersebut seperti IBAGS (Indiana Bleb Appearance Grading 

Scale) dan Moorfields Bleb Grading System. IBAGS terdiri dari empat komponen 

utama dalam menilai status bleb. Komponen tersebut adalah tinggi dari bleb 

(Height), panjang horizontal (Horizontal Extent), vaskularisasi, dan tes seidel. 

Klasifikasi morfologis yang lainnya adalah Moorfields Bleb Grading System yang 

mengklasifikasikan morfologis bleb menjadi berdasarkan tinggi bleb, tebal dinding 

bleb, lebar bleb, dan area bleb. Selain itu pada klasifikasi ini vaskularisasi dari bleb 

dibagi menjadi tiga area, area bleb sentral, tepi bleb, dan non bleb.7,14–16 

     Kegagalan pada operasi trabekulektomi lebih besar pada populasi asia 

dikarenakan reaksi peradangan yang lebih berat. Pengawasan ketat pada pasien 

paska trabekulektomi dibutuhkan untuk menilai komplikasi yang terjadi. 

Pemeriksaan segmen anterior dan gonioskopi dilakukan untuk menentukan status 

patensi dari sklerostomi dan menentukkan tatalaksana lebih lanjut. Fibrosis 

episkleral merupakan penyebab kegagalan utama pada operasi trabekulektomi, dan 

juga penyebab kegagalan lanjutan pada mata yang awalnya operasi berhasil dengan 

baik. Pemijatan okular seringkali dilakukan untuk melepaskan gumpalan darah 

maupun fibrin yang menempel pada saluran trabekulektomi. Selain itu melepaskan 

releasable suture dan prosedur suturelysis juga dapat dilakukan pada sepuluh hari 

paska operasi. Pada bleb yang tetap gagal, beberapa pilihan tatalaksana dapat 
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dilakukan. Pemberian obat-obatan anti glaukoma merupakan pilihan awal dalam 

kasus kegagalan bleb, namun penggunaan dalam jangka panjang akan 

menimbulkan dampak pada ekonomi dan kualitas hidup pasien. Operasi 

trabekulektomi ulang dapat dilakukan namun mempunyai kemungkinan gagal yang 

cukup besar. Pemasangan implant mempunyai tingkat keberhasilan yang lebih baik 

dari trabekulektomi, namun pemasangannya membutuhkan keterampilan operator 

yang baik.4,10,11,17,18 

 

Gambar 5.4 Indiana Bleb Appearance Grading Scale 

           Sumber : Cantor et al1 

     Prosedur Bleb Needling merupakan teknik operasi yang bertujuan untuk 

memperbaiki bleb yang gagal, membuat saluran drainase yang fungsional, dengan 

luka operasi yang minimal. Prosedur ini diindikasikan pada pasien dengan tekanan 

intraokular paska trabekulektomi yang tinggi sebelum diberikan obat maupun 

tindakan operasi, maupun pasien dengan tanda-tanda kegagalan yang akan datang 

seperti bleb yang rata, hiperemis, dan terkapsul. Tingkat kesuksesan dari prosedur 

ini sangat bervariasi dari 33% hingga 90% dan masih dapat berhasil hingga tiga 

puluh tahun setelah operasi trabekulektomi. Terdapat beberapa faktor risiko yang 

mempengaruhi kegagalan prosedur seperti ras asia, tekanan intraokular sebelum 

operasi lebih dari 30 mmHg, tekanan intraokular setelah operasi lebih dari 10 
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mmHg, operasi trabekulektomi sebelumnya yang tidak menggunakan anti 

metabolit, jumlah prosedur trabekulektomi, dan jumlah prosedur bleb needling 

lebih dari tiga kali. Selain itu bleb yang kecil dan lebih rata juga merupakan faktor 

risiko kegagalan prosedur ini. Pengulangan prosedur bleb needling diindikasikan 

untuk pasien dengan penurunan tekanan intraokular setelah prosedur yang belum 

cukup dan waktu kurang dari dua minggu. Prosedur ini dapat diulang dalam empat 

bulan pertama paska operasi untuk mempertahankan fungsi bleb. Tingkat 

keberhasilan pada prosedur pertama kali adalah 40%, dan pada prosedur kedua dan 

ketiga adalah sebesar 70%. Penurunan tekanan intraokular dapat dilihat terutama 

pada satu bulan paska operasi.2,6,9,11,18 

     Prosedur ini dapat dilakukan di slit-lamp maupun di ruangan operasi. 

Pelaksanaan prosedur pada slit lamp mempunyai keuntungan biaya yang minimal 

dan waktu pelaksanaan yang lebih cepat. Pelaksanaan prosedur di ruang operasi 

akan memberikan visualisasi dan kontrol komplikasi yang lebih baik. Prosedur ini 

melibatkan insisi jaringan fibrotik menggunakan jarum pada rongga 

subkonjungtiva. Berdasarkan lokasinya, prosedur ini dapat dibagi menjadi prosedur 

tipe satu jika dilakukan pada jaringan tenon dan subkonjungtiva, tipe dua pada 

sekeliling flap sklera, dan tipe tiga jika dilakukan hingga bagian sklerostomi. 

Jahitan transkonjungtiva pada flap sklera dapat dilakukan untuk mencegah 

komplikasi hipotoni paska bleb needling.6,8,10,17 

 

Gambar 5.5 Klasifikasi Prosedur Bleb Needling 

     Sumber : King et al8 

     Prosedur bleb needling akan meningkatkan respon fibrotik sehingga seringkali 

disertai dengan injeksi antimetabolit seperi 5-FU maupun MMC. Pemberian 

antimetabolit juga ditujukan untuk menghilangkan fibrosis episkleral dan 

intraskleral pada Late Failing Bleb. Injeksi ini seringkali dilakukan 8-10mm dari 



18 
 

 

posisi bleb. MMC akan diserap dalam 15 menit hingga 20 menit setelah injeksi, 

sehingga prosedur dilakukan setelah MMC sudah diserap. Injeksi 5-FU dikatakan 

cukup aman jika diinjeksikan agak jauh dari tempat bleb needling. Tahapan 

prosedur bleb needling dan 5-FU tidak jauh berbeda. Pasien diposisikan pada meja 

pemeriksaaan, diberikan larutan povidone iodine dan gel lidocain pada foniks 

superior. Pasien diminta melihat ke bawah dan diberikan injeksi lidokain 1% 

sebanyak 0.1 ml disertai dengan epinephrine pada bagian bleb pasien. Setelah itu 

dimasukkan larutan 5-FU dengan konsentrasi 5mg pada spuit dengan jarum ukuran 

27 yang telah dibengkokkan 45°. Jarum masuk ke area subkonjungtiva sekitar 2mm 

dari tepi bleb dan dilakukan gerakan menyapu menuju ke bleb. Hal ini dilakukan 

hingga terdapat perubahan morfologi dan peningkatan ukuran bleb. Injeksi 5-FU 

dilakukan pada area subkonjungtiva dengan arah menjauhi sklerostomi. Pada 

prosedur yang menggunakan MMC, larutan ini diberikan dengan konsentrasi 

0.5mg/mL sebanyak 0.1ml bersamaan dengan pemberian lidokain dan epinephrine. 

Prosedur bleb needling dapat dilanjutkan 15 menit hingga 20 menit setelah injeksi 

MMC. Selain itu MMC juga dapat diberikan dalam bentuk spons setelah prosedur 

selesai dengan konsentrasi 0.5mg/ml. Prosedur pertama biasa disertai dengan 

pemberian 5-FU, dilanjutkan dengan prosedur selanjutnya menggunakan MMC, 

dan prosedur selanjut menggunakan 5-FU atau MMC disertai dengan injeksi 

Bevacizumab.2,3,9,10,13 

     Pada kasus pertama pasien Primary Angle Closure Glaucoma mata kanan 

dilakukan ekstraksi katarak dan bleb needling disertai 5-FU. Tekanan intraokular 

mengalami penurunan paska operasi dari 22 mmHg menjadi 14 mmHg dengan 

kondisi bleb yang sedikit terangkat. Namun pada waktu satu minggu dan satu bulan 

terjadi peningkatan tekanan intraokular menjadi 19 mmHg dan 20 mmHg sehingga 

diberikan obat antiglaukoma. Faktor risiko kegagalan pada pasien ini adalah bleb 

yang rata, ras asia, prosedur trabekulektomi yang lebih dari satu kali, tekanan 

intraokular paska operasi lebih dari 10 mmHg, dan penyakit diabetes mellitus. 

Prosedur bleb needling ulang dapat dipertimbangkan karena adanya respon 

penurunan tekanan intraokular paska operasi, namun hal ini dapat juga disebabkan 

karena adanya prosedur ekstraksi lensa. Pada kasus kedua pasien dengan glaukoma 
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sekunder mata kiri disertai keratopati dilakukan prosedur TSCPC dan Bleb 

Needling disertai 5-FU. Bleb terlihat sedikit terangkat namun tekanan intraokular 

tidak mengalami penurunan paska operasi yaitu 39 mmHg menjadi 42 mmHg, 

sehingga pada pasien ini diberikan terapi obat-obatan anti glaukoma paska operasi. 

Penurunan tekanan intraokular pada saat kontrol satu minggu diakibatkan oleh 

penggunaan obat anti glaukoma menjadi 22 mmHg, namun pada kontrol satu bulan 

tekanan intraokular meningkat menjadi 42 mmHg. Faktor risiko kegagalan pada 

pasien ini adalah bleb yang rata, ras asia, tekanan intraokular sebelum operasi lebih 

dari 30 mmHg, dan tekanan intraokular setelah operasi lebih dari 10 mmHg. Pada 

pasien ini tidak disarankan untuk mengulang prosedur bleb needling, tindakan GDD 

implant diharapkan dapat membantu pasien ini. Pada kasus ketiga pasien dengan 

glaukoma sekunder mata kiri dilakukan prosedur bleb needling disertai dengan 5-

FU. Terdapat penurunan tekanan intraokular pada mata kiri dari 34 mmHg menjadi 

24 mmHg paska operasi disertai bleb yang terangkat. Pada kontrol satu minggu 

paska operasi tekanan intraokular meningkat menjadi 44 mmHg dengan bleb yang 

flat sehingga diberikan obat anti glaukoma. Pada pasien ini faktor risiko 

kegagalannya adalah ras asia, tekanan intraokular sebelum operasi lebih dari 30 

mmHg, tekanan intraokular setelah operasi lebih dari 10 mmHg, dan jumlah 

prosedur trabekulektomi. Pada pasien ini dapat dipertimbangkan dilakukan 

prosedur bleb needling ulang dikarenakan penurunan tekanan intraokular dan bleb 

yang terangkat paska operasi. 

VI. Simpulan 

     Bleb merupakan indikator penting dari keberhasilan operasi trabekulektomi dan 

penilaian morfologi bleb yang baik akan membantu kita dalam menentukan 

tatalaksana selanjutnya. Prosedur Bleb Needling merupakan prosedur sederhana 

dan mudah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki bleb yang gagal dengan 

komplikasi yang minimal. Identifikasi faktor-faktor risiko yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan dari prosedur bleb needling akan membantu kita 

menentukan tatalaksana yang tepat untuk pasien-pasien paska trabekulektomi. 
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