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ABSTRACT  
Introduction :  
Blunt trauma to the eye and orbital area can cause damage to the orbital bone that is 
relatively thin. Trauma directly or indirectly can cause a fracture of the orbital bone. 
Orbital bone area most susceptible to trauma are inferior and medial wall. The incidence 
of fracture of the orbital floor is 84% and partly a combination of fracture of the orbital 
floor and medial orbital wall fracture 7% and only 1% -9% is the medial orbital wall 
fracture without fracture of the orbital floor. Enophthalmos is one of the symptoms and 
complications that often occur in the medial orbital wall fracture 
Purpose :  
To report a case of a patient with medial orbital fracture 
Case Report : 
A 67 year-old man came to emergency room Cicendo Eye Hospital referred from 
Majalaya hospital with a closed fracture of the metacarpal V dekstra and abulbi RE. A 
history of motorbike trauma approximately 5 hours before hospital admission. Patient 
was hit by motorcycle from the right side, and the patient fell off, but the patient couldn’t 
recall the mechanism of trauma. Patient did not experience fainting, vomiting, seizures, 
bleeding nose and ears, There was minimal bleeding from the right eye. Patient was 
immediately taken to Majalaya hospital. Ophthalmologic examination showed right eye 
vision was difficult to assessed. intraocular pressure in the right eye was difficult to 
assessed. Anterior segment of the right eye showed palpebral hematome, subconjunctival 
bleeding, and others were difficult to assessed. Anterior segment of the left eye obtained 
slightly cloudy lens and others within normal limits. The patient was diagnosed as 
enoftalmos RE with cataract senilis immature LE with a mild head injury with a closed 
fracture of metacarpal V dekstra. Patient plan to do explore and reconstruction RE. 
Conclusions : 
The principle treatment of fracture of the orbit is the stabilization and reconstruction of 
ring orbital (medial orbital, the lateral orbital, supraorbital, and infraorbital rim), 
reconstruction of the fracture of the orbital floor, soft tissue repair orbital (including 
medial and tendon canthal lateral), and evaluation of post-surgery for discomfort, visual 
acuity, or sequelae that will arise. In the case of a blow-out fracture of the medial orbital 
wall mostly do not require surgery. Blow-out fracture of the orbit usually only observed 
over a period of 5-10 days to see the absorption of a hematoma. 
 

I. Pendahuluan 

     Trauma tumpul pada mata dan daerah orbita dapat menyebabkan kerusakan 

pada dinding tulang orbita yang relatif tipis. Trauma secara langsung (direct) 

maupun tidak langsung (indirect) dapat menyebabkan fraktur pada tulang orbital. 

Daerah tulang orbita yang paling rentan terhadap trauma adalah dinding inferior 

dan medial. Insidensi kejadian fraktur lantai orbita adalah 84% dan sebagian 

merupakan gabungan fraktur lantai orbita dan fraktur dinding medial orbita 7% 

dan hanya 1%-9% merupakan fraktur dinding medial orbita tanpa fraktur lantai 

orbita.1–3 
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     Enoftalmos merupakan salah satu gejala dan komplikasi yang sering terjadi 

pada fraktur dinding medial orbita. Enoftalmos adalah masuknya bola mata 

kedalam tulang orbita. Dua sampai tiga millimeter enoftalmos masih dapat dinilai 

sedangkan apabila enoftalmos lebih dari lima millimeter akan sulit dinilai. 

Enoftalmos lebih sering disebabkan oleh adanya perubahan dari tulang-tulang 

orbit daripada pada jaringan lunak disekitarnya.4,5 

 

II. Laporan Kasus 

     Seorang laki-laki usia 67 tahun datang ke IGD RS Mata Cicendo dirujuk dari 

RSUD Majalaya dengan fraktur tertutup metacarpal V dekstra dan avulsi bulbi 

OD. Riwayat trauma ditabrak sepeda motor kurang lebih 5 jam sebelum masuk 

rumah sakit. Pasien ditabrak oleh motor dari sebelah kanan, lalu pasien terjatuh, 

tetapi pasien tidak mengingat posisi pasien pada saat terjatuh. Pasien tidak 

mengalami pingsan, muntah, kejang, perdarahan hidung dan telinga, terdapat 

sedikit perdarahan dari mata kanan. Pasien langsung dibawa ke RSUD Majalaya. 

Riwayat diabetes melitus dan hipertensi tidak ada. 

     Pada pemeriksaan fisik didapatkan pasien tampak sakit sedang dan kesadaran 

komposmentis. Pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus mata kanan sulit 

dinilai dan visus mata kiri 0.4 PH: tetap. Tekanan bola mata pada mata kanan sulit 

dinilai dan tekanan bola mata pada mata kiri normal. Pada segmen anterior mata 

kanan didapatkan palpebra hematoma, perdarahan konjungtiva, lain-lain sulit 

dinilai. Pada segmen anterior mata kiri didapatkan lensa agak keruh dan lain-lain 

dalam batas normal. 

  
Gambar 2.1 Mata Kanan Sebelum Eksplorasi 
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     Pasien didiagnosa dengan anoftalmik mata kanan karena suspek prolaps bulbi 

mata kanan dengan katarak senilis imatur mata kiri dengan fraktur tertutup 

metakarpal V dekstra. 

     Pasien diterapi dengan anti tetanus serum dan tetanus toksoid, salep mata 

mycetin tiga kali mata kanan per hari, antibiotik ceftriaxone dua kali satu gram 

intravena per hari, dan pasien dikonsulkan ke bagian bedah tulang. Pasien 

direncanakan untuk dilakukan USG mata kanan dan kiri dan ct-scan orbita kepala. 

Hasil USG didapatkan mata kanan kesan abulbi dan mata kiri dalam batas normal. 

      

                       
                       (A)                      (B) 

Gambar 2.2 Pemeriksaan USG. (A) Mata Kanan. (B) Mata Kiri 

 

     Pasien direncanakan untuk dilakukan eksplorasi dikamar operasi dalam 

anestesi umum. Tanggal 13 November 2016 dilakukan eksplorasi dan ditemukan 

ruptur pada konjungtiva bulbi mata kanan dan ditemukan jaringan tampak seperti 

kornea. Pasien setelah operasi diterapi dengan cefixim tablet dua kali seratus 

miligram per hari, asam mefenamat tablet tiga kali lima ratus miligram per hari, 

salep mata mycetine tiga kali mata kanan per hari. Pasien direncanakan untuk 

dilakukan ct-scan orbita kepala.  
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Gambar 2.3 Foto CT-Scan 

 

     Pada tanggal 23 November 2016 pasien datang ke poliklinik ROO untuk 

kontrol dengan membawa ct-scan dengan hasil kesan: fraktur depresi dinding 

medial orbita kanan disertai enoftalmos mata kanan, edema serebri lobus 

frontoparieta kanan, dan hematoma pada sinus maksilaris kiri. Pemeriksaan 

oftalmologi mata kanan visus 1/~, dan segmen anterior sulit dinilai, mata kiri 

visus 0.4 PH: tetap, segmen anterior didapatkan lensa agak keruh dan lain-lain 

dalam batas normal. Pasien didiagnosa dengan enoftalmos mata kanan dengan 

fraktur dinding medial orbita mata kanan dengan katarak senilis imatur mata kiri 

dengan cedera kepala ringan dengan fraktur tertutup metakarpal V dekstra. Pasien 

dikonsulkan ke bagian bedah saraf untuk penilaian apakah terdapat kelainan 

dibidang bedah saraf. Direncanakan untuk dilakukan reposisi bola mata kanan 

dalam anestesi umum. 

     Pada tanggal 9 Desember 2016 pasien datang ke poliklinik ROO untuk kontrol 

dengan membawa jawaban konsul dari bagian bedah saraf dengan Jawaban cedera 

kepala ringan, dan tidak ditemukan adanya infiltrasi kebagian intrakranial serta 

memberi saran untuk konsul bagian bedah plastik untuk dilakukan rekonstruksi. 

Pemeriksaan oftalmologi mata kanan visus 1/~, dan segmen anterior sulit dinilai, 
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mata kiri visus 0.4 PH: tetap, segmen anterior didapatkan lensa agak keruh dan 

lain-lain dalam batas normal.. Pasien didiagnosa dengan enoftalmos mata kanan 

dengan fraktur dinding medial orbita mata kanan dengan katarak senilis imatur 

mata kiri dengan cedera kepala ringan dengan fraktur tertutup metakarpal V 

dekstra dan direncanakan untuk dilakukan reposisi bola mata dengan 

pendampingan bagian bedah saraf saat operasi.  

 

 
Gambar 2.4 Mata Kanan Sebelum Reposisi Bola Mata 

 

     Pada tanggal 14 Desember 2016 dilakukan reposisi bola mata kanan dan 

ditemukan bola mata tampak diposisi superior dan posterior, otot rektus superior, 

medial, dan laterl telah ruptur. Otot rektus inferior ruptur pada saat manipulasi. 

Bola mata diluksir keluar dengan menggunakan muscle hook dan sendok 

eviserasi. Pasien didiagnosa dengan enoftalmos mata kanan post reposisi bola 

mata kanan dengan fraktur dinding medial orbita mata kanan dengan katarak 

senilis imatur mata kiri dengan cedera kepala ringan dengan fraktur tertutup 

metakarpal V dekstra. 

    Setelah operasi pasien diberi terapi metilprednisolone injeksi empat kali dua 

ratus miligram per hari, antibiotik cefotaxim injeksi tiga kali satu gram per hari, 

ketorolac injeksi dua kali tiga puluh miligram per hari, ranitidine injeksi dua kali 

lima puluh miligram per hari, neurosanbe injeksi satu kali satu ampul per hari, 

aspar K tablet satu kali satu per hari, dan salep mata mycetin tiga kali mata kanan 

per hari. Bagian bedah saraf memberi saran observasi GCS, observasi tanda-tanda 
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CSF leakage (rhinorrhea), Head up 30 derajat, dan acetazolamide injeksi tiga kali 

dua ratus milligram per hari.  

     Pemeriksaan satu hari setelah operasi visus mata kanan 1/~, palpebral edema, 

bola mata kanan enoftalmos, konjungtiva hiperemis, dan lain-lain sulit dinilai. 

Visus mata kiri 0.4 PH: tetap, segmen anterior didapatkan lensa agak keruh dan 

lain-lain dalam batas normal. pasien didiagnosa dengan enoftalmos mata kanan 

post reposisi bola mata kanan dengan fraktur dinding medial orbita mata kanan 

dengan katarak senilis imatur mata kiri dengan cedera kepala ringan dengan 

fraktur tertutup metakarpal V dekstra dan direncanakan untuk rawat jalan. 

 

 
Gambar 2.5 Mata kanan Setelah Reposisi Bola Mata (POD I) 

 

     Pada tanggal 22 Desember 2016 pasien datang ke poliklinik ROO untuk 

kontrol, dari pemeriksaan oftalmologi didapatkan visus mata kanan 1/~, bola mata 

tampak enoftalmos dan lain-lain sulit dinilai. Visus mata kiri 0.4 PH: tetap, 

segmen anterior didapatkan lensa agak keruh dan lain-lain dalam batas normal. 

pasien didiagnosa dengan enoftalmos mata kanan post reposisi bola mata kanan 

dengan fraktur dinding medial orbita mata kanan dengan katarak senilis imatur 

mata kiri dengan cedera kepala ringan dengan fraktur tertutup metakarpal V 

dekstra dengan dan diberi terapi salep mata mycetin tiga kali mata kanan per hari. 

          Pada tanggal 9 Januari 2017 pasien datang ke poliklinik ROO untuk 

kontrol, dari pemeriksaan oftalmologi didapatkan visus mata kanan 1/~, bola mata 

tampak enoftalmos dan lain-lain sulit dinilai. Visus mata kiri 0.4 PH: tetap, 

segmen anterior didapatkan lensa agak keruh dan lain-lain dalam batas normal. 
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pasien didiagnosa dengan enoftalmos mata kanan post reposisi bola mata kanan 

dengan fraktur dinding medial orbita mata kanan dengan katarak senilis imatur 

mata kiri dengan cedera kepala ringan dengan fraktur tertutup metakarpal V 

dekstra dengan dan diberi terapi salep mata mycetin tiga kali mata kanan per hari. 

 

    
Gambar 2.6 Mata Kanan Satu Minggu Setelah Reposisi Bola Mata 

 

III. Diskusi 

     Trauma tumpul pada mata dan daerah orbita dapat menyebabkan kerusakan 

pada dinding tulang orbita yang relatif tipis. Trauma secara langsung (direct) 

maupun tidak langsung (indirect) dapat menyebabkan fraktur pada tulang orbital. 

Daerah tulang orbita yang paling rentan terhadap trauma adalah dinding inferior 

dan medial.1,2 

     Fraktur dinding medial orbita adalah hasil dari trauma tumpul di daerah 

periorbital. Kondisi ini biasanya didapatkan dari kecelakaan lalu lintas, kegiatan 

olahraga, kekerasan atau luka jatuh. Fraktur dinding medial orbita dapat terjadi 

sendiri atau sebagai bagian dari patah tulang yang kompleks. 1,3 

     Insidensi kejadian fraktur lantai orbita adalah 84% dan sebagian merupakan 

gabungan fraktur lantai orbita dan fraktur dinding medial orbita 7% dan hanya 

1%-9% merupakan fraktur dinding medial orbita tanpa fraktur lantai orbita. 

Angka kejadian trauma orbita di dan orang kulit putih 68%, Afrika 30%, dan Asia 

20%. Angka kejadian fraktur orbita lebih sering terjadi pada laki-laki 

dibandingkang perempuan.1,3,6 
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     Faktur dinding medial orbita diklasifikasikan menjadi direct fractures (naso-

orbital-ethmoidal fractures) dan indirect fractures (blow-out fractures). Fraktur 

blow-out yang terjadi tanpa disertai fraktur rima orbita disebut “Pure blow-out 

fracture”, sedangkan fraktur blow-out yang terjadi bersamaan dengan fraktur rima 

orbita disebut “Impure blow-out fracture”.1,7 

     Terdapat berbagai teori yang mengemukakan bagaimana mekanisme trauma 

tersebut dapat menyebabkan terjadinya fraktur pada tulang dasar orbita, dan 

menyebabkan fraktur blow-out. Teori hidrolik menyatakan bahwa suatu trauma 

pada daerah orbita dapat menyebabkan peningkatan tekanan hidraulik dalam bola 

mata yaitu tekanan intraokular. Peningkatan tekanan intraokular ini menyebabkan 

terjadinya fraktur pada dinding orbita yang paling lemah, yaitu pada umumnya 

pada dinding inferior. Teori buckling menyatakan bahwa tekanan yang 

ditimbulkan akibat trauma pada daerah orbita dapat disalurkan melalui rima orbita 

ke dinding orbita, menyebabkan terjadinya fraktur dinding orbita tanpa 

menyebabkan fraktur pada rima orbita. Fraktur blow-out dikatakan sebagai 

mekanisme pertahanan tubuh untuk mencegah perforasi bola mata saat terjadi 

peningkatan tekanan pada daerah orbita.1,7,8 

     Dalam kasus dengan otot rektus medial atau jaringan lunak enterapment, 

pasien mungkin mengeluh diplopia pada pandangan horizontal dan rasa sakit pada 

gerakan mata. Pada kasus fraktur yang luas dapat disertai dengan enoftalmos, 

lebih sering terjadi pada fraktur dinding medial orbita yang disertai dengan fraktur 

lantai orbita.1,2,7 

     Pemeriskaan penunjang yang dapat digunakan untuk menentukan diagnosis 

fraktur  orbita antara lain foto polos caldwell, dan waters, pemeriksaan ini 

memiliki angka false negative sampai sebesar 50%. Pada foto polos dapat 

ditemukan bayangan opak pada sinus maksilaris atau sinus ethmoidalis. 

pemeriksaan berikutnya usg, memiliki sensitivitas sebesar 85%. Pemeriksaan 

berikutnya ct-scan, merupakan pilihan utama untuk mendiagnosis fraktur orbita, 

disarankan untuk melakukan pemeriksaan ct-scan dengan potongan coronal dan 

axial, pada melakukan ct-scan harus diprioritaskan untuk mendapatkan gambaran 

lantai dasar orbita dan kanal nervus optikus. Pemeriksaan lainnya dapat dilakukan 
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MRI. MRI kurang disarankan karena MRI kurang baik dalam menggambarkan 

kondisi tulang.1,9,10 

     Pada pasien ini telah dilakukan pemeriksaan usg dan didapatkan kesan abulbi 

pada mata kanan dan pada mata kiri dalam batas normal. Pada pemeriksaan ct-

scan didapatkan kesan fraktur depresi dinding medial orbita kanan disertai 

enoftalmus mata kanan, edema serebri lobus frontoparieta kanan, hematoma pada 

sinus maksilaris kiri. 

     Kasus fraktur blow-out sebagian besar tidak memerlukan tindakan operasi. 

Fraktur blow-out orbita biasanya hanya diobservasi selama 5-10 hari untuk 

melihat penyerapan hematom. Pemberian steroid oral 1 mg/kg/hari selama 7 hari 

pertama dapat mengurangi edema dan resiko diplopia yang disebabkan kontraktur 

dan fibrosis dari otot-otot orbita.1,7,11 

     Indikasi operasi pada fraktur blowout masih kontroversial, namun beberapa 

indikasi yang disarankan untuk dilakukan operasi adalah adanya diplopia,  

enophtalmus, fraktur luas yang melibatkan setengah dari dinding orbita dan hasil 

ct-scan menunjukkan adanya otot yang terjepit dan tidak ada perbaikan klinis 

dalam 1-2 minggu.1,7 

     Enoftalmos lebih dari 2 mm atau secara kosmetik mengganggu penderita 

merupakan indikasi dilakukannya operasi. Enoftalmos biasanya tertutupi oleh 

edema orbita pada saat awal trauma bahkan hingga beberapa minggu setelahnya 

sehingga pengukuran yang teliti sangat diperlukan. Pengukuran enoftalmos 

dengan eksoftalmometer harus diulang bila edema orbita sudah berkurang yang 

biasanya terjadi 10 hari hingga 2 minggu setelah trauma. Jika enoftalmos terjadi 

pada fraktur dasar orbita yang besar, maka tindakan operasi dapat mencegah 

terjadinya enoftalmus yang lebih besar di kemudian hari. Fraktur luas yang 

melibatkan setengah dari dasar orbita, khususnya jika melibatkan fraktur luas 

dinding medial karena berhubungan dengan kosmetik dan deformitas fungsional 

memerlukan tindakan operasi. Faktur yang luas ini ditakutkan akan menyebabkan 

enoftalmos . Hasil ct-scan yang menunjukkan adanya otot yang terjepit dan tidak 

terjadi perbaikan klinis dalam 1-2 minggu juga merupakan indikasi untuk 

dilakukan tindakan operasi.1,7 



	 10	

     Enoftalmos adalah masuknya bola mata kedalam tulang orbita. Dua sampai 

tiga millimeter enoftalmos masih dapat dinilai sedangkan apabila enoftalmos lebih 

dari lima millimeter akan sulit dinilai. Enoftalmos lebih sering disebabkan oleh 

adanya perubahan dari tulang-tulang orbit daripada pada jaringan lunak 

disekitarnya. Dalam keadaan normal, kornea memanjang sekitar 16-17 mm 

anterior ke tepi lateral orbital rim. Operasi rekonstruksi sebaiknya dilakukan pada 

fase akut karena diseksi akan lebih mudah. Operasi rekonstruksi yang dilakukan 

lebih lambat secara umum menghasilkan hasil yang kurang baik dibandingkan 

operasi rekonstruksi yang dilakukan pada fase akut. Eksplorasi dilakukan jika 

enophthalmos lebih besar dari 2 mm dan bertambah terus menerus dalam 6 

minggu pertama setelah trauma, atau jika terdapat diplopia pada saat 2 minggu 

pertama setelah trauma.4,5 

     Prinsip dari penatalaksanaan fraktur orbita adalah stabilisasi dan rekonstruksi  

rima orbita (medial orbita, lateral orbita, supraorbita, dan rima infraorbita), 

rekonstruksi fraktur lantai orbita, memperbaiki jaringan lunak orbita dan evaluasi 

pasca operasi untuk adanya rasa tidak nyaman, tajam penglihatan, atau gejala sisa 

yang akan timbul.8,11,12 

     Teknik operasi yang dilakukan pada enoftalmos setelah trauma adalah 

eksposur yaitu dengan melakukan reposisi pada bola mata. Sebuah sayatan 

transconjunctival, sering dengan lateral kantotomi atau ekstensi transcaruncular 

digunakan untuk melakukan eksplorasi lantai orbital, medial dan dinding lateral. 

Pendekatan koronal dilakukan untuk melakukan eksplor pada dinding superior 

orbita. Diseksi subperiosteal luas dari orbit lateral akan melepaskan kantus lateral. 

Jika kantus lateral terlepas, harus direposisi kembali pada saat akhir operasi. 

Setelah dilakukan eksposur lakukan reposisi pada rima orbita karena perubahan 

sedikit yang terjadi pada rima orbita akan menyebabkan perubahan yang besar 

pada volume dari rongga orbita. Tahap awal lakukan reposisi pada bagian dalam 

orbita kemudian di stabilisasi dengan menggunakan plat. Mobilisasi pada bola 

mata dilakukan dengan bola mata dibebaskan dari daerah yang terluka oleh 

diseksi subperiosteal. Idealnya, tepi tulang harus diidentifikasi sebagai dasar 

untuk orientasi dan untuk memberikan konstruksi yang stabil dalam 
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memposisikan bola mata. Diseksi ini bisa sangat sulit pada luka yang luas dan 

sudah tidak dalam fase akut. Orbita interna direkonstruksi untuk mengembalikan 

posisi anatomi sebelum trauma.4,5 

     Pada pasien ini didapatkan enoftalmus dan dari pemeriksaan ct-scan 

didapatkan fraktur dinding medial orbita yang merupakan indikasi untuk 

dilakukan terapi operatif pada blow out fraktur dinding medial orbita. Terapi 

operatif reposisi bola mata telah dilakukan pada pasien ini. 

     Komplikasi dapat terjadi akibat trauma awal maupun terapi pembedahan. 

Komplikasi dari operasi fraktur blow-out  adalah penurunan tajam penglihatan 

atau kebutaan, diplopia, enophtalmus, retraksi palpebra inferior, hypoesthesia 

nervus infraorbita, infeksi, lymphedema dan kerusakan sistem aliran air mata. 

Kebutaan yang terjadi karena trauma pada bola mata dan pada nervus optikus, dan 

dilaporkan terjadi pada 30% kasus fraktur tulang orbita. Penurunan tajam 

penglihatan dapat terjadi pada perdarahan retrobulbar, adanya benda asing dan 

fragmen tulang yang mengenai nervus optikus.1,5,7 

     Pada pasien ini didapatkan visus dasar pada saat datang pertama kali sulit 

dinilai karena terdapat enoftalmus yang cukup dalam. Visus setelah dilakukan 

operasi 1/~. 

 

IV. Simpulan 

     Prinsip dari penatalaksanaan fraktur orbita adalah stabilisasi dan rekonstruksi  

rima orbita (medial orbita, lateral orbita, supraorbita, dan rima infraorbita), 

rekonstruksi fraktur lantai orbita, memperbaiki jaringan lunak orbita dan evaluasi 

pasca operasi untuk adanya rasa tidak nyaman, tajam penglihatan, atau gejala sisa 

yang akan timbul. Pada kasus fraktur blow-out dinding medial orbita sebagian 

besar tidak memerlukan tindakan operasi. Fraktur blow-out orbita biasanya hanya 

diobservasi selama 5-10 hari untuk melihat penyerapan hematom. 
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