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PENALATALAKSANAAN TRAUMA TEMBUS OKULAR DENGAN BEDA 

ASING INTRAOKULAR KAIL PANCING 

   
ABSTRACT 
Introduction : Fishing hook can cause ocular injury and causing visual loss. Two 
aspect from fishing hook injury are intraocular foreign body and endofthalmitis. 
Management of fishing hook injury can be challenging and several technique has been 
described. 
Methods : A case report.  
Case Illustration : A 3 years old boy came to emergency room cicendo eye hospital 
presented with  trauma on his right eye caused by fishing hook. The fishing hook is still 
attached on his eye. On opthalmology examination visual acuity was fixes and follows 
the object binocularly and on anterior segement theres ciliary injection , with 
penetrating injury 2 mm from the limbus with intraocular foreign body, and shallow 
anterior chamber with coagulum. Patient was admmited to cicendo eye hospital and 
surgery was performed. Intraoperatively backed out and cut it out technique were 
performed to extract the fish hook and medical magagement were given to prevent 
endofthalmitis.The patient was given intravenous antibiotics , tropin 1%, mxifloxaxin 
eye drop, and artificial tears post operatively. 
Result: Opthalmologic examination on post operative day 7 showed visual acuity still 
fix and follows the object with hecting on the cornea, anterior chamber van herick 
grade II with flare and cell difficult to determined, traumatic iris on the superior and 
lens appeared hazy. 
Conclusion : The management for ocular trauma caused by fishing hook is 
challenging. Determinig the best technique to extract the fishing hook depend on the 
depth of the injury and type of the fishing hook. Medical management is important to 
prevent endofthalmitis and adequate eye protection is also important to prevent and 
fishing injury 
Keywords : fishing hook injury, ocular trauma  
 
I. Pendahuluan 

Trauma okular merupakan  salah satu penyebab kebutaan dan penurunan 

penglihatan yang bisa terjadi pada semua usia. Beberapa kasus trauma terkait dengan 

kecelakaan yang berhubungan dengan olahraga. Olahraga memancing merupakan 

salah satu kegiatan yang dikatakan aman dan biasanya tidak memerlukan kewaspadaan, 

namun kecelakaan yang diakibatkan oleh kail pancing bisa terjadi. Trauma tembus 

okular yang disebabkan oleh kail pancing merupakan kejadian yang seringkali terjadi. 

Penurunan penglihatan dapat terjadi karena komplikasi seperti jaringan parut pada 
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kornea dan endoftalmitis. Terdapat dua aspek penting pada cedera karena kail pancing, 

yaitu benda asing intraokular dan infeksi. Penelitian oleh Konstantine et al mengatakan 

bahwa usia terjadinya trauma okular karena kail pancing banyak terjadi pada dewasa 

muda dan  anak – anak  dengan hampir setengahnya mengalami luka penetrasi yang 

parah.1,2 

Berdasarkan Birmingham Eye Trauma Terminology (BETT) trauma  okular dapat 

dibagi menjadi trauma open globe dan closed globe. Trauma open globe yang 

disebabkan oleh benda tajam dapat dibagi menjadi luka tembus sebagian atau 

seluruhnya, serta ada atau tidaknya benda asing intraokular. Klasifikasinya dapat 

dibagi berdasarkan tipe luka, tajam penglihatan, ada atau tidaknya relative afferent 

pupillary defect (RAPD), dan tingkat keparahan dari luka serta lokasi dari luka itu 

sendiri. Prognosis pasien dengan trauma okular dapat dinilai berdasarkan ocular 

trauma score (OTS) yang mempunyai aspek yaitu tajam penglihatan awal, ruptur globe 

endofthalmitis, lepasnya retina, luka perforasi dan RAPD.3,4 

Tatalaksana dari trauma karena kail pancing merupakan suatu tantangan karena 

anatomi dari kail pancing yang tidak rata dan berbeda beda. Tatalaksananya dapat 

dibagi menjadi medikamentosa yaitu untuk pencegahan endoftalmitis dan pembedahan 

untuk ekstraksi dari benda asing intraokular. Laporan kasus ini akan membahas tentang 

tatalakasa trauma tembus dengan benda asing kail pancing di RS Mata Cicendo. 

 

II.    Laporan Kasus 

     Pasien anak laki laki berusia 3 tahun datang ke Unit Gawat Darurat RS Mata 

Cicendo dengan keluhan mata kanan terkena kail pancing +- 2 jam sebelum masuk 

rumah sakit. Pasien terkena kail pancing saat paman pasien hendak meleparkan kail. 

Luka tidak mengeluarkan darah. Kail pada mata tidak langsung dicabut. Pasien 

merupakan anak pertama dari dua bersaudara dengan riwayat kelahiran, dan tumbuh 

kembang normal. Riwayat imunisasi lengkap serta tidak ada riwayat alergi obat. Pasien 

langusng dibawa ke RS setempat dan diberikan teres mata ofloxaxin 4 x mata kanan 

dan langsung dirujuk ke RS Mata Cicendo 
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Dari pemeriksaan fisik didapatkan pasien sadar penuh, skala nyeri 5  dengan tanda 

vital dalam batas normal. Dari pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus mata kanan 

dan kiri fixes and follows the object dengan tekanan bola mata kanan tidak dilakukan 

pemeriksaan dan kiri dalam batas normal. Dari pemeriksaan segmen anterior mata 

kanan didapatkan, palpebra blefarosmasme, dengan injeksi siliar pada konjungtiva, 

terdapat vulnus penetratum kornea karena kail pancing +- 2 mm dari limbus, kail 

pancing menancap pada seluruh ketebalan kornea. Bilik mata depan kesan agak 

dangkal dengan koagulum pada bagian inferior. Terdapat trauma iris pada bagian 

superior, dengan lensa sulit dinilai. Pemeriksaan anterior segmen mata kiri didapakan 

semua dalam batas normal. 

Pasien di diagnosis dengan Open Globe injury Type E Grade – Pupil A Zona I  

dengan benda asing intraokular kail pancing. Pasien ditatalaksana dengan infus N4 10 

gtt/ menit, injeksi TT 0.5 ml intramuskular, Injeksi Cefotaxim 3 x 450 mg, dengan 

propiretik supositoria 1 x 100mg 1 kali pemberian, dan paracetamol 4 x 7.5 ml. Pasien 

dilakukan tatalaksana eksplore, ekstraksi korpus alineum kail pancing , hecting primer 

kornea, washout COA (chamber okuli anterior) dan pembentukan COA dalam narkose 

umum dengan tahapan operasi seperti pada gambar 2.2. 

 
Gambar 2.1 Kondisi okular pasien pra bedah 

                                               Sumber : RS Mata Cicendo 
 

Pasien dilakukan tindakan aseptik antiseptik dan dipasangkan spekulum. Dilakukan 

ekstraksi korpal kail pancing dengan teknik backout method yaitu mengeluarkan kail 

melalui jalan masuk kail. Dikarenakan kail pancing yang bercabang teknik cut it out 
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dilakukan yaitu dengan memperlebar  luka masuk dari kail dengan stab knife dan 

westcott scissors lalu kail dikeluarkan dengan metode backed out. Dilakukan hecting 

primer kornea sebanyak 5 buah, kemudian dibuat insisi side port dan dilakukan 

washout COA, hecting side port dan dilakukan pembentukan COA. Tindakan operasi 

selesai. Intraoperasi didapatkan lensa agak keruh. Pasca operasi pasien mendapatkan 

obat cefotaxime 3 x 450 mg intravena, paracetamol 4 x 7.5 ml peroral, moksiflosasin 

tetes mata 1 tetes/jam OD , tropin 1 % 2 x OD, dan artificial tears 6 x OD. 

 
Gambar 2.2 Tahapan operasi ekstraksi kail pancing. 

                                 Sumber : RS Mata Cicendo 
 

Pada pasca operasi hari pertama didapatkan pasien nyeri minimal dengan visus mata 

kanan dan kiri fixes and follows the object dengan tekanan bola mata kanan dengan 

palpasi agak rendah dan tekanan bola mata kiri normal. Palpebra didapatkan 

blefarospasme dengan injeksi siliar dan perdarahan subkonjungtiva. Jahitan kornea 

intak dengan edema pada kornea. Bilik mata dengan kesan sedang, pupil lonjong 
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tertarik keatas dengan trauma iris di bagian superior, tidak terdapat sinekia, dan lensa 

kesan agak keruh. Pemeriksaan anterior mata kiri dalam batas normal. Pasien dilakukan 

pemeriksaan ultrasonography (USG) pasca operasi didapatkan kekeruhan vitreus 

karena suspek sel radang atau fibrosis vitreus seperti pada gambar 2.4.  

Pada pasca operasi hari ke -7 didapatkan visus mata kanan dan kiri masih fix and 

follow the object dengan konjungtiva hiperemis, hecting intak pada kornea sebanyak 5 

buah dengan COA kesan sedang, pupil dilatasi farmakologis, dan lensa agak keruh. 

Pasien di diagnosis dengan Post hecting kornea + ekstraksi benda asing intraokular OD 

(atas indikasi Open Globe injury Type E Grade – Pupil B Zona I) dengan katarak 

traumatika OD + traumatik iris OD. 

 

 
Gambar 2.3 Kondisi okular pasien pasca bedah  

                                            Sumber : RS Mata Cicendo 
 

 
Gambar 2.4 Kondisi okular pasien pasca bedah  

                                            Sumber : RS Mata Cicendo 
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III. Diskusi 

     Trauma karena kail pancing walaupun jarang namun dapat menyebabkan 

kehilangan penglihatan. Banyak tipe dan ukuran dari kail pancing. Anamnesis dan 

pemeriksaan oftalmologis penting untuk mengetahui jenis dari kail pancing, lokasi dari 

luka, keparahan jaringan okular yang terkena, dan mekanisme trauma untuk 

menentukan teknik ekstraksi yang akan digunakan. Pemeriksaan penunjang seperti 

rontgen dapat membantu kita untuk menentukan jenis dari kail dan kedalaman 

penetrasi pada kasus yang berat. 1,3,5 

     Trauma okular terbagi menjadi dua yaitu trauma open globe dan closed globe, dan 

dapat diklasifikasikan sesuai tipe, tajam penglihatan, kondisi pupil dan lokasi dari 

trauma seperti pada tabel 3.1.3 

Tabel 3.1 Sistem Klasifikasi Trauma Okular 

 Klasifikasi Trauma Okular terbuka Klasifikasi Trauma Okular Tertutup 

Tipe Ruptur 
Penetrasi 
Benda asing intraokular 
Perforasi 
Campuran 

Kontusio 
Laserasi lamelar 
benda asing superfisial 
Campuran 

Tajam 

Penglihatan 

≥20/40 
20/50 – 20/100 
19/100 – 5/200 
4/200 – persepsi cahaya 
tidak ada persepsi cahaya 

≥20/40 
20/50 – 20/100 
19/100 – 5/200 
4/200 – persepsi cahaya 
tidak ada persepsi cahaya 

Pupil RAPD (+) 
RAPD (-) 

RAPD (+) 
RAPD (-) 

Zona 
(Gambar 3.1) 

I : Luka terbatas pada kornea dan limbus 
II : Luka pada 5mm posterior dari 
limbus 
III : Luka terdapat pada > 5mm dari 
limbus 

I : Luka pada struktur eksterna 
(kongjungtiva bulbar, sklera, dan kornea 
II : Trauma pada struktur internal pada 
segmen anterior (kornea, posterior lensa 
dan pars plicata) 
III : Trauma pada segmen posterior , 
posterior dari lensa (retina, makula) 

Dikutip dari : Yan Hua, dkk. 3 
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Gambar 3.1 Zona dari trauma okular 

Dikutip dari : Yan Hua, dkk.3 
      Pada pemeriksaan awal pada pasien anak dengan trauma untuk mendapatkan 

anamnesis yang akurat terkadang sulit dikarenakan hampir semua trauma tidak 

diawasi, anak – anak tidak menyadari adanya penurunan tajam penglihatan, dan anak 

kurang kooperatif. Waktu dan tempat kejadian, mekanisme dari trauma, perubahan 

penglihatan, ada atau tidaknya tatalaksana awal setelah kejadian trauma, riwayat 

pengobatan sebelumnya dan riwayat imunisasi penting ditanyakkan. Pada kasus trauma 

penting untuk tidak mengeluarkan benda asing karena dapat merusak struktur okular 

disekitarnya. Pemeriksaan harus dilakukan dengan cepat dan tepat untuk dapat 

menentukan managemen yang tepat. Pada anak yang kurang kooperatif pemeriksaan 

dapat dilakukan di ruang operasi dalam anastesi. Pasien ini terkena kail pancing saat 

pamannya hendak melemparkan kail pancing, menancap di mata, kail pancing tipe 

yang bercabang. Kail pancing tidak langsung dicabut. Pasien sudah mendapatkan obat 

antibiotik tetes mata dari RS setempat. Pemeriksaan menyeluruh mulai dari palpebra, 

adneksa, kedalaman luka, lokasi dari luka, tajam penglihatan awal, pemeriksaan refleks 

cahaya, tekanan bola mata, dan ada atau tidaknya endoftalmitis penting untuk 

diperiksa. Pemeriksaan oftalmologis pada pasien ini didapatkan visus kedua mata fix 

follow the object, dengan gerak bola mata tidak ada hambatan ke segala arah, kail 

pancing menancap pada kornea +- 2mm dari limbus. Tanda – tanda endoftalmitis tidak 

didapatkan. Pemeriksaan diagnostik pada trauma penting terutama pada kasus benda 



	

	

8	

asing intraokular. Rontgen dapat dilakukan untuk mendeteksi benda asing dengan 

densitas tinggi seperti metal, batu, maupun kaca. CT – scan mempunyai resolusi lebih 

baik terutama untuk mendeteksi beda asing non metal. Pada benda asing kail pancing 

pemeriksaan penunjang seperti rontgen dan CT scan dilakukan apabila kita ingin 

melihat sedalam apa ujung dari kail pancing tersebut atau pada keadaan luka yang 

berat. Pada pasien ini tidak dilakukan pemeriksaan penunjang karena ujung dari kail 

pancing masih terlihat.Pada pasien ini berdasarkan sistem klasifikasi trauma okular 

didapatkan diagnosis open globe injury tipe E dengan grade sulit dinilai pupil A zona 

I.1,3  

     Diagnosis endoftalmitis pasca trauma pada anak terkadang sulit untuk ditegakkan. 

Berdasarkan studi yang ada, adanya benda asing intraokular, tempat terjadinya trauma, 

dan terlambatnya penanganan luka yaitu > 24 jam, luka yang berhubungan dengan 

benda organik, dan keterlibatan lensa merupakan faktor resiko untuk terjadinya 

endofthalmitis pada anak. Mikroorganisme yang biasanya didapatkan adalah 

streptokokus  dan stafilokukus. 1,3   

     Tatalaksana awal pada trauma dapat menggunakan rigid eye shield untuk proteksi 

pada pasien dengan trauma okular. Anti nyeri dan anti emesis dapat diberikan sesuai 

dengan keadaan umum pasien. Antibiotik intravena dan topikal dapat diberikan pada 

pasien dengan trauma penetrasi yang dalam untuk profilaksis terhadap endoftalmitis. 

Pada pasien dengan benda asing intra okular pasien dapat diberikan vancomycin 

maupun ceftazidime intravena menurut  Li dkk. Injeksi anti tetanus diberikan pada 

pasien dengan riwayat imunisasi yang tidak jelas. Pada pasien ini diberikan antibiotik 

tetes mata oleh RS setempat. Di RS Mata Cicendo pasien diberikan terapi anti tetanus 

toxoid dan injeksi cefotaxime intravena 3x 450 mg. 3,6-8  

     Kasus trauma tembus dengan benda asing intraokular memerlukan tindakan repair 

dari bola mata dan ekstraksi dari benda asing intra okular harus dilakukan untuk 

mengembalikan anatomi bola mata dan mencegah infeksi. Teknik operasi ekstraksi dari 

kail pancing bermacam – macam bergantung pada jenis dari kail pancingnya. 
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Srinivasan dkk mengemukakan beberapa teknik untuk ekstraksi dari kail pancing yaitu 

metode backout atau retrograde, teknik snatch, teknik advance and cut, teknik needle-

cover, dan teknik cut it out. Pada pasien ini pertama dilakukan ekstraksi dengan metode 

backout namun menurut penelitian oleh Chakrabothi dkk dikatakan metode ini lebih 

cocok pada kail pancing yang tidak mempunyai cabang. Pada kail pancing dengan 

cabang dapat dilakukan 2 teknik yaitu teknik advanced and cut dan cut it out. Pada 

pasien ini dilakukan teknik cut it out dengan memperlebar luka primer dari kail 

tersebut. Knox dkk mengatakan 4 kasus dari trauma tembus okular dikarenakan kail 

pancing yang diekstraksi menggunakan teknik cut it out menghasilkan tajam 

penglihatan 6/12 atau lebih. Pada pasien ini terdapat katarak traumatika. Pada katarak 

traumatika yang harus diperhatikan adalah zonular support, integritas dari kapsul 

posterior, densitas dari katarak dan jenis katarak. Ekstraksi lensa dapat dilakukan 

primer maupun sekunder. Pada kasus trauma tembus dengan ruptur kapsul anterior 

lensa maupun dilokasi lensa ke arah anterior, ekstraksi lensa harus dilakukan 

bersamaan dengan repair dari bola mata.3,6-8 

     Prognosis visual dari pasien dengan trauma dapat diperkirakan dengan ocular 

trauma score (OTS) yang mempunyai aspek yaitu tajam penglihatan awal, ruptur globe 

endofthalmitis, lepasnya retina, luka perforasi dan RAPD seperti pada tabel 3.2. 

Trauma mata anak berbeda dengan orang dewasa karena penilaian tajam penglihatan 

pada anak yang sulit dilakukan dan walaupun managemen trauma sukses dilakukan 

tajam penglihatan belum tentu membaik disebabkan oleh ambliopia. Pada pasien ini 

skor dari OTS tidak dapat ditentukan dikaerenakan tajam penglihatan awal tidak dapat 

dilakukan pemeriksaan. Pada anak – anak yang tidak dapat dilakukan pemeriksaan 

tajam penglihatan awal dapat digunakan pediatric ocular trauma score (PTOS) yaitu 

dengan rumus  2x (umur + zona ) – patologi yang berkorespondensi dengan poin sesuai 

dengan tabel 3.3. Penilaian poin dibagi dalam 5 grup yaitu grup 1 < 45 , group 2 46 – 

64, grup 3 65 -79, grup 4 80-89, dan grup 5 90-100. Berdasarkan rumus diatas pada 
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pasien ini didapatkan 2 (10 +25) – 15 yaitu skor 55, yang masuk dalam grup 2. Semakin 

tinggi poin yang didapat semakin baik prognosis penglihatannya.4,9 

Tabel 3.2 Ocular Trauma Score (OTS) 
Tahap 1 Variabel Poin  
A Tajam penglihatan awal  
 NLP 60 
 LP/HM 70 
 1/200 – 19/200 80 
 20/200 – 20/50 90 
 ≥20/40 100 
B Trauma perforasi -14 
C Retina lepas -11 
D APD -10 
E Ruptur -23 
F Endoftalmitis -17 
Tahap 2 Hitung : A+B + C + D + E + F 
Tahap 3 Konversi dari poin ke OTS dan kalkulasi kemungkinan  tajam penglihatan 
Jumlah poin OTS NLP % LP/HM % 1/200 -

19/200 % 
20/200 – 
20/50 % 

≥20/40 % 

0 - 44 1 74 15 7 3 1 
45 - 65 2 27 26 18 15 15 
66 - 80 3 2 11 15 31 41 
81 - 91 4 1 2 3 22 73 
92 - 100 5 0 1 1 5 94 

Dikutip dari : Yan Hua, dkk.3 
 

Tabel 3.3 Pediatric Ocular Trauma Score (POTS) 
Variabel Poin 
Tajam penglihatan awal  
NLP 10 
LP/ HM 20 
Counting Finger 30 
0.1 – 0.5 40 
0.6 – 1.0 50 
Usia pasien  
0-5 10 
6-10 15 
11-15 25 
Lokasi luka  
Zona 1 25 
Zona 2 15 
Zona 3 10 
Patologi penyerta  
Prolaps iris -5 
Hifema -5 
Trauma kotor/ organik -5 
Delayed surgery -5 



	

	

11	

Katarak traumatika -10 
Perdarahan Vitreus -20 
Retina lepas -20 
Endoftalmitis -30 

Keterangan : NLP : No Light Perception, LP : light perception, HM : hand movement 
Dikutip dari : Yan Hua, dkk.3 

 

 
IV. Simpulan 

     Managemen trauma okular karena kail pancing merupakan suatu tantangan. 

Beberapa teknik dapat digunakan untuk ekstrasi kail sesuai dengan keadaan okular dan 

jenis dari kail. Teknik cut it out dapat dilakukan pada kasus kail yang bercabang dan 

pada kasus dengan visualisasi yang sulit. Proteksi mata yang adekuat penting untuk 

mencegah kejadian rauma akibat kail pancing. 
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