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Carotid Cavernous Fistula 

 

ABSTRACT 
Introduction : Carotid cavernous fistulas(CCF) are abnormal vascular shunts, 
allowing blood to flow directly or indirectly from the carotid artery into the 
cavernous sinus. This disease have been classified according to the hemodynamic 
properties, etiology, or anatomy of the fistula. Carotid cavernous fistulas are 
usually unilateral, although they may occasionally occur bilaterally or produce 
bilateral signs. Presenting symptoms of CCF include diplopia, red eye, headache 
and vision loss. Patients also may describe subjective ocular bruits as a swishing 
or buzzing sound. Rarely, patients may report pain in the distribution of the first 
division of the trigeminal nerve. 
Purpose : To report a carotid cavernous fistula after trauma. 
Case Ilustration : Mr. R,30 years old came to Cicendo National Eye Hospital with 
chief complaint a mass on his left eyes. This patient had a motorcycle accident 6 
years ago and after the accident a mass occurred and grow bigger. Patient also 
complaining a blurred vision on left eye and hear a wind like sound. No medication 
or surgery are given before he came to Cicendo Eye Hospital. 
Conclusion: Carotid cavernous fistula is a rare but potentially devastating cause 
of orbital symptoms, visual loss, and periocular disfigurement. Carotid cavernous 
fistula patients typically present with proptosis, elevated intraocular pressure, 
prominent tortuous conjunctival vessels, and sometimes headache. Correct history 
taking and physical examination may help an ophthalmologist to diagnose CCF as 
soon as possible so the disease could be treated correctly. 
Keyword: Carotid cavernous fistula, eye trauma, DSA 
 

I. Pendahuluan 

     Carotid cavernous fistula (CCF) adalah terbentuknya suatu hubungan yang tidak 

normal atau adanya komunikasi abnormal antara sistem arteri karotis dengan sinus 

kavernosa. Fistula carotid cavernosus dapat diartikan sebagai perubahan, 

perpindahan atau pergeseran arteri vena. Etiologi dari bermacam-macam carotid 

cavernosus fistula belum sepenuhnya dijelaskan. CCF dapat diklasifikasikan secara 

anatomi yaitu direct atau indirect, secara etiologi yaitu traumatik atau spontan, dan 

berdasarkan laju aliran darah yaitu tinggi atau rendah. Dikatakan bahwa penyebab 

tersering dari kejadian CCF adalah trauma.1,2 

     Gejala yang timbul pada mata penderita CCF antara lain pandangan ganda, mata 

merah, nyeri kepala, dan pandangan yang buram. Pasien juga dapat mengeluhkan 

mendengar suara berdenging atau berdesir yang merupakan bruit pada mata. 

Berkurangnya aliran darah arterial menuju orbita dan pembengkakan vena adalah 
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penyebab dari gejala CCF pada mata. Manifestasi klinis lain yang dapat terjadi 

antara lain proptosis, arterilialisasi dari pembuluh darah konjungtiva, kemosis, 

pembengkakkan kelopak mata, ophtalmoplegia dan bruit. Pada penderita CCF juga 

dapat ditemukan tekanan bola mata yang meningkat, dilatasi pembuluh darah pada 

retina, perdarahan intraretinal, pembengkakkan diskus optikus, bahkan terlepasnya 

retina.2,3 

     Dalam mendiagnosa CCF, dilakukan anamnesa sebagai langkah awal mencari 

etiologi dari CCF. Selain itu dilakukan pemeriksaan ophtalmologis untuk melihat 

gejala dan tanda yang ada pada penderita Diagnosa juga dapat ditegakkan dengan 

pemeriksaan radiologi berupa CT Scan dan arteriografi cerebri sebagai baku emas. 

Penatalaksanaan CCF pada bidang mata dapat berupa pemberiaan medikamentosa 

atau pembedahan apabila didapatkan tekanan introkular yang meningkat dan 

penanganan gejala dan simptom lainnya pada mata. Namun jika diagnosa CCF 

sendiri sudah ditegakkan bidang mata akan merujuk kepada bagian bedah saraf 

untuk penatalakasanaan selanjutnya. Keluhan pada mata biasanya akan membaik 

setelah fistula ditutup. Laporan kasus ini akan memaparkan kasus CCF yang terjadi 

setelah trauma.1,2 

 

II. Laporan Kasus 

Tn. RM, 31 tahun datang ke Poli Rekonstruksi dan Okuloplasti Rumah Sakit 

Mata Cicendo pada 25 Juni 2019 dengan keluhan terdapat benjolan pada kelopak 

mata kiri sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu, pasien mengalami 

kecelakaan saat sedang mengendarai motor dan bertabrakan dengan motor lainnya. 

Riwayat penurunan kesadaran tidak dijumpai, riwayat muntah dan kejang tidak 

dijumpai. Setelah kecelakaan pasien dirawat selama 2 minggu kemudian pulang 

dengan perbaikan. Benjolan kemudian timbul dan semakin membesar. Saat ini 

keluhan nyeri tidak dirasakan, keluhan teliga berdenging tidak dirasakan namun 

pasien mengeluhkan mendengar suara angin di telinga. Setelah kecelakaan, 

pandangan juga dirasakan semakin buram. Sakit kepala, mual, dan muntah tidak 

dirasakan oleh pasien. Pasien kemudian berobat ke Rumah Sakit Santosa 1 minggu 

sebelumnya karena benjolan dirasakan semakin besar. Dilakukan pemeriksaan CT 
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Scan di rumah sakit tersebut kemudian pasien disarankan untuk melanjutkan 

pengobatan di Rumah Sakit Mata Cicendo. 

 
Gambar 2.1 Foto klinis pasien 

 

Pada pemeriksaan oftalmologis, didapatkan tajam pengilhatan mata kanan 1,0 

dan tajam penglihatan mata kiri 0,16 f-2 dengan pinhole 0,25. Tekanan intraokular 

normal per palpasi pada kedua mata. Gerak bola mata kanan baik ke segala arah 

dan gerak bola mata kiri -4 ke temporal dan -1 ke nasal, relatif baik ke arah lainnya. 

Pemeriksaan segmen anterior pada mata kanan didapatkan pupil bulat, refleks 

cahaya tidak langsung menurun, dan lainnya dalam batas normal. Pada segmen 

anterior mata kiri, pada palpebra superior tampak massa dengan konsistensi lunak, 

berwarna hitam keunguan, dengan tepi bergelombang. Tampak conjungtiva bulbi 

hipermemis. Pupil bulat dengan refleks cahaya langsung menurun dan ditemukan 

RAPD grade III, segmen anterior lainnya dalam batas normal. Segmen posterior 

mata kanan dalam batas normal, dan segmen posterior mata kiri didapatkan papil 

bulat, batas tegas dan pucat. Pasien kemudian didagnosa dengan Massa at Palpebra 

Superior et Inferior et causa Suspek Carotid Cavernous Fistula dengan diagnosa 

banding Arteri Vena Malformasi. Pasien lalu dikonsulkan ke Bagian Bedah Saraf 

Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk evaluasi diagnosa dengan saran 

pemeriksaan DSA. 

Dari pemeriksaan CT Scan pada tanggal 22 Juni 2019 di Rumah Sakit Santosa 

Bandung, didapatkan hasil kesan massa vaskular daerah basis temporal kiri yang 
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tampaknya berasal dari pelebaran vena superior pektoral, sinus kavernosus, vena 

optalmika superior, vena supraorbitalis, vena angularis, dan vena facialis. Sebagai 

Kesimpulan dari CT Scan suspek carotis sinus cavernosus fistel dengan diagnosa 

banding arteri vena malformasi. 

 

  
Gambar 2.2 CT Scan pasien 

 

III. Diskusi 

     CCF terjadi sebagai akibat dari adanya hubungan yang abnormal antara 

arteri carotid dan sinus kavernosus yang awalnya normal. Penyebab terbanyak 

dari CCF adalah trauma dari fraktur tulang tengkorak yang menyebabkan 

robeknya arteri carotid interna didalam sinus cavernosus. CCF traumatika 

dikatakan merupakan 70% dari anga kejadi CCF secara keseluruhan dan lebih 

umum terjadi pada laki-laki usia muda. Sedangkan 30% CCF lainnya terjadi 

secara spontan dan banyak ditemukan pada wanita dengan usia yang lebih tua. 

Selain sebagai akibat dari trauma, CCF sendiri dapat diklasifikasikan 

berdasarkan anatomi, hemodinamik, dan faktor etiologi. Secara anatomi CCF 

dapat terbagi menjadi direct dan indirect dengan aliran tinggi dan aliran rendah 

berdasarkan penyebabnya apakah traumatik atau spontan. CCF menurut 

Barrow diklasifikasikan menjadi 4 subtipe berdasarkan asal arteri seperti yang 
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terlihat pada Tabel 3.1. Tipe A merupakan kasus yang paling banyak 

ditemukan. Pada pasien ini, dari anamnesa didapatkan riwayat trauma 6 tahun 

lalu sebelum keluhan benjolan pada mata muncul. Dapat disimpulkan 

kemungkinan etiologi CCF yang terjadi sebagai akibat dari trauma. Pasien juga 

merupakan laki-laki usia muda yang sesuai dengan studi sebelumnya.3,4 

 

 
Tabel 3.1 Klasifikasi CCF 

 

     Pasien dengan CCF dapat datang dengan mata yang exophthalmos dan 

berdenyut, tampak kemosis dan mengeluhkan mendengar suara di kepala. Jika 

ditemukan pembuluh darah episklera menebal dan terpilin, kemosis pada 

konjungtiva, proptosis, terdapat pulsasi pada mata, dan bruit maka 

memperbesar kemungkinan diagnosa dari CCF. Patofisiologi dari proptosis, 

episklera dan arterilisasi konjungtiva dapat terjadi karena tahanan dari drainase 

vena retrograde menuju vena oftalmika. Dapat juga ditemukan keluhan 

diplopia sebagai akibat dari pembesaran dari otor ekstraokular, dan keratopati 

exposure yang diakibatkan proptosis. Pada pasien CCF juga dapat ditemukan 

tekanan intraokular yang meningkat maka selain pemeriksaan segmen anterior, 

perlu dilakukan juga pemeriksaan tekanan bola mata. Pada segmen posterior 

dapat ditemukan perubahan pada retina dan koroid seperti dilatasi vena, 

perdarahan retina, oklusi arteri retina sentral, dan terlepasnya retina. CCF juga 

dapat meningkatkan tekanan pada sinus kavernosus yang kemudian akan 

mengakibatkan kompresi pada daerah sekitarnya, yaitu saraf kranial III, IV, V, 

dan VI yang akan memberikan gejala klinis ophtalmoplegia. Pada pasien ini, 

keluhan utama yang dirasakan adalah timbulnya benjolan pada mata kiri yang 
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kemudian semakin membesar. Benjolan tersebut kemudian mengakibatkan 

mata tampak menonjol dan kelopak mata atas sulit dibuka dan sulit saat 

menggerakan bola mata. Pada pasien ini ditemukan mata kiri nampak 

exophtalmus dan proptosis. Konjungtiva bulbi terlihat hipereemis namun tidak 

ditemukan kemosis. Pandangan terasa semakin buram dan mengeluhkan 

mendengar suara seperti angin. Tekanan bola mata pasien ini normal per 

palpasi pada kedua mata namun tidak dilakukan pemeriksaan dengan non 

contact tonography. Segmen posterior pada pasien ini didapatkan papil bulat 

berwarna pucat. 2,3,4 

     Beberapa penyakit lain dapat dijadikan diagnosa banding dari CCF seperti 

malformasi arterivena dan kavernosus sinus thrombosis, tumor sinus 

kavernosus, tumor orbita, dan mucocele. Baik CCF secara direct maupun 

indirect dapat menyebabkan 3 keluhan klasik pada CCF yaitu proptosis, 

kemosis pada konjungtiva, dan bruit namun dapat juga memberikan gejala 

klinis seperti konjungtivitis kronik. Malformasi arterivena dengan dan tanpa 

perdarahan dapat menekan jaras retrokiasma dan menyebabkan hilangnya 

lapangan pandang. CCF juga dapat didiagnosa banding sebagai myasthenia 

ocular jika gejala klinis yang timbul antara lain ophtalmoplegia, diplopia, dan 

ptosis. Maka untuk menyingkirkannya dapat dilakukan pemeriksaan 

acetylcholinesterase antibody. CCF dengan manifestasi klinis proptosis juga 

dapat didiagnosa sebagai ophtalmopati tiroid. Pasien pada kasus ini didiagnosa 

dengan Proptosis OS et causa Massa at PS et PI et causa CCF dd AVM dengan 

pertimbangan diagnosa berdasarkan anamnesa, pemeriksaan ophtalmologis, 

dan pemeriksaan radiologis CT Scan. TIdak dilakukan pemeriksaan lain untuk 

menyingkirkan diagnosa banding.3,4,5,6 

     Meskipun bukan merupakan baku emas untuk menegakkan diagnosa CCF, 

pemeriksaan radiologi seperti CT Scan atau MRI CCF dapat dilakukan sebagai 

pemeriksaan awal dalam menegakkan CCF. Pemeriksaan akan menunjukan 

pembesaran SOV, penebalan otot ekstraokular, dan pembesaran sinus 

kavernosus dan perubahan bentuk dinding lateral. Hal tersebut dapat 

disimpulkan sebagai kemungkinkan adanya suatu fistula. Pemeriksaan CT dan 
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MRI dipilih sebagai pemeriksaan awal karena pemeriksaan tersebut tidak 

invasif, mudah, dan cepat. Pemeriksaan CT Scan menunjukkan struktur diluar 

pembuluh darah yang lebih baik, terutama fraktur tulang. Sedangkan MRI 

memberi keuntungan dalam mendeteksi aliran darah dan edema orbita. Metode 

pemeriksaan ini dapat membantu pemeriksa dalam menegakkan diagnosa awal 

dan memberi gambaran untuk menyingkirkan diagnosa banding. Meskipun 

demikian, metode ini tidak dapat memberikan hasil seperti hasil yang diberikan 

pemeriksaan angiografi, yang mana sebaiknya dilakukan untuk merencanakan 

penatalaksanaan endovascular intervensi. DSA menunjukkan efisiensi yang 

lebih tinggi daripada pemeriksaan CT Scan dan MRI untuk mendiagnosa 

fistula arterivena sehingga dianggap sebagai baku emas dalam mendiagnosa 

CCF. DSA membantu pemeriksa tidak hanya dalam mendiagnosa CCF secara 

kualitatif tetapi juga mendeteksi lokasi dan rentang dari nidus dan memberikan 

informasi detail dari kecepatan arus, kerusakan vascular, dan jalur resiko tinggi 

karena DSA secara khusus medeteksi proses hemodinamik. Pada pasien ini 

hanya dilakukan pemeriksaan CT Scan dengan hasil suatu kecurigaan terhadap 

CCF. Pasien kemudian dikonsulkan ke unit Bedah Saraf Rumah Sakit Hasan 

Sadikin untuk evaluasi diganosa dan pemeriksaan DSA.3,4,7,8 

     CCF sendiri dikatakan umumnya tidak mengancam jiwa namun 

memerlukan penanganan untuk mencegah perburukkan pada mata. Indikasi 

utama untuk dilakukannya penanganan CCF adalah peningkatan tekanan bola 

mata, pandangan ganda, bruit, nyeri kepala hebat yang sangat mengganggu, 

dan proptosis yang berat yang mengakibatkan keratopati akibat terpaparnya 

kornea. Metode terapi untuk CCF termasuk penangannya secara konservatif, 

intervensi endovascular, pembedahan, dan radiologi intervensi. Penanganan di 

bidang mata sendiri terbatas pada mengobati gejala yang timbul sebagai efek 

dari CCF itu sendiri seperti pemberian anti glaukoma atau pemberian air mata 

buatan jika didapati kornea yang terpapar akibat adanya proptosis atau 

manifestasi klinis lainnya. Gejala pada mata akan hilang setelah fistula ditutup 

maka penanganan terbaik harus dilakukan setelah diagnosa ditegakkan.9,-13 
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IV. Simpulan 

     Banyak dari pasien dengan CCF datang kepada dokter mata dengan keluhan 

yang beragam. Penting bagi dokter mata untuk mengidentifikasi CCF dengan 

manifestasi klinis yang didapatkan dalam pemeriksaan. Anamnesa dapat 

menggambarkan etiologi dari CCF dan dari pemeriksaan oftalmologis dapat 

ditemukan gejala klinis yang berhubungan. Pemeriksa melakukan pemeriksaan 

penunjang sehingga diagnosa yang tepat dapat ditegakkan dan penatalaksanaan 

juga dapat dilakukan dengan cepat. 
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