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I. Pendahuluan 

Pembuluh darah merupakan salah satu komponen penting pada sistem 

sirkulasi tubuh manusia dan terdapat hampir di seluruh bagian tubuh. Pembuluh 

darah berbentuk seperti tabung berongga yang memiliki fungsinya masing-

masing. Pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, serta pembuluh darah 

kapiler merupakan jenis-jenis pembuluh darah pada manusia.1-3  

Setiap jenis pembuluh darah memiliki fungsi yang berbeda, selain berfungsi 

untuk membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, 

pembuluh darah juga membawa karbondioksida dari setiap organ kembali ke 

jantung. Pembuluh darah memiliki peranan besar bagi manusia, salah satunya 

pada organ mata yang memiliki hubungan dengan fungsi penglihatan. Fungsi 

penglihatan sangat berperan terhadap kualitas hidup seseorang.2,3,6  

Panjang pembuluh darah manusia sekitar 100.000 mil yang memiliki 

banyak kemungkinan terjadinya suatu penyakit, termasuk pada pembuluh darah 

orbita. Pembuluh darah orbita memiliki struktur yang kompleks dan bervariasi 

sehingga dapat terjadi beberapa kondisi patologis seperti tumor (40%), trauma 

(30.8%), dan inflamasi (21.7%). Pemahaman anatomi pembuluh darah orbita 

sangat dibutuhkan untuk dapat menginterpretasikan suatu penyakit atau jenis 

tindakan yang akan dilakukan oleh seorang dokter spesialis mata. Tujuan lain 

mengetahui anatomi pembuluh darah adalah untuk prognosis serta diagnostik 

pada pemeriksaan penunjang.4,5,15 Sari kepustakaan ini membahas mengenai 

anatomi pembuluh darah pada orbita.  

 
II. Rongga Orbita 

Rongga orbita merupakan sepasang tulang berongga yang di dalamnya 

terdiri dari bola mata, otot-otot, saraf, lemak, jaringan ikat, dan termasuk 

pembuluh darah. Rongga orbita berbentuk seperti buah pir yang tangkainya 

berada di bagian posterior yaitu kanalis optikus. Terdapat penyimpangan sudut 

sebesar 45° di bagian lateral rongga orbita.2,3,5   
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Rongga orbita dikelilingi oleh empat dinding, yaitu dinding superior, 

inferior, medial, dan lateral. Dinding superior berbentuk cekung yang terbentuk 

oleh lempengan orbita tulang frontalis dan ala parva tulang sphenoid. Dinding 

orbita superior memisahkan organ mata dengan lobus frontal otak. Dinding 

inferior dibentuk dari tulang palatin, maksilaris, dan zigomatik. Infraorbital 

groove dan kanalis infraorbital pada tulang maksilaris merupakan tempat 

berjalannya nervus trigeminal, sehingga apabila terjadi trauma pada dinding 

inferior harus dilakukan pemeriksaan sensitivitas pada kulit. Dinding inferior 

orbita sangat rapuh sebelum pubertas sehingga sering terjadinya trapdoor 

fracture dan terjepitnya otot ekstraokular.2,3,7 

Gambar 2.1 Tulang orbita, potongan frontal 
                            Dikutip dari: Cantor LB, dkk7 
 
Dinding medial tersusun dari prosesus frontalis tulang maksilaris, tulang 

lakrimal, tulang etmoidalis, dan ala parva tulang spenoid. Tulang etmoidalis 

adalah komponen tulang yang besar namun tipis yang dikenal dengan lamina 

papyracea sehingga bagian ini mudah terjadi fraktur pada trauma tumpul orbita. 

Dinding lateral merupakan dinding orbita yang paling tebal sehingga penting 

untuk penandaan saat memotong tulang, seperti pada tindakan orbitotomi atau 

dekompresi lateral yang disebabkan oleh tumor. Sepertiga bagian depan dinding 

lateral terbentuk dari tulang zigomatik yang berfungsi memisahkan dengan fosa 
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temporal. Dua pertiga bagian posterior terbentuk dari ala magna tulang 

sphenoid yang memisahkan dengan lobus temporal otak. 2,3,7,8 

Di bawah dinding lateral terdapat tepi bawah dari tulang ala magna dan 

dinding belakang dari posterior sinus maksilaris dan membentuk fisura orbita 

inferior. Fisura orbita inferior berjarak 20 mm dari rima orbita dan memiliki 

panjang rata-rata 22 mm. Topografi ini sangat penting untuk tindakan 

dekompresi, tumor, dan operasi sinus. Bagian anterior dinding lateral terbentuk 

dari tulang zigomatik dan frontal, 5 mm ke arah posterior dari dinding lateral 

terdapat tubercle of Whitnall dan merupakan tempat perlekatan dari tendon 

kantus lateral, levator horn, dan Lockwood ligament.2,5,8 

 
 

III. Anatomi Pembuluh Darah Orbita 

Pembuluh darah orbita berasal dari cabang arteri karotid interna (Internal 

Carotid Artery / ICA) dan arteri karotid eksterna (External Carotid Artery / 

ECA). Cabang utama pembuluh darah orbita adalah arteri oftalmika. Arteri 

oftalmika memiliki beberaba cabang yang memperdarahi bagian mata dan 

adneksa mata. Arteri oftalmika masuk ke rongga orbita melewati lapisan dura 

dari saraf optik dan kanalis optikus seperti ditunjukkan pada gambar 3.1. Arteri 

oftalmika berjalan secara inferolateral dari nervus optikus.8-10 
 

3.1 Arteri 

     Pembuluh darah arteri merupakan pembuluh darah yang berfungsi untuk 

membawa oksigen dari jantung ke seluruh organ tubuh. Pembuluh darah arteri 

memiliki tekanan yang tinggi dan dinding yang kuat dibandingkan dengan 

pembuluh darah lainnya. Salah satu peran pembuluh darah arteri yaitu pada 

organ mata yang sangat berperan untuk fungsi penglihatan.1,2,6  
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3.1.1 Arteri Korotid Interna 

     Arteri karotid interna berjalan ke atas dan masuk ke tulang tengkorak melalui 

kanalis karotid, yang terletak di daerah petrosus dari tulang temporal, di atas 

fosa jugularis. Pembuluh darah diteruskan melewati sinus kavernosus yang 

berada di sepanjang dinding medial. Arteri karotid interna dikelilingi oleh 

pleksus saraf simpatis dari ganglion serviks superior. 2,3,9 

 
Gambar 3.1 Penampang superior orbita dan ilustrasi arteri oftalmika 

 Dikutip dari: Remington, Ann Lee3 

 

3.1.1.1 Arteri Retina Sentral 

Arteri retina sentral adalah cabang pertama dari arteri oftalmika dan 

merupakan cabang terkecil. Arteri retina sentral terletak sekitar 10-12 mm di 

belakang bola mata sebelum masuk ke lapisan meningeal. Arteri retina sentral 

beriringan dengan vena di dalam nervus optikus kemudian diteruskan melewati 

lamina kribosa dan bercabang ke bagian nasal serta temporal untuk 

memperdarahi retina. Lapisan terluar retina mendapat aliran darah dari 

koriokapilaris pada lapisan koroid yang merupakan cabang dari arteri siliaris 

lalu menuju arteri silioretinal. 1,2,3,10 

Arteri silioretinal berfungsi memperdarahi fotoreseptor papilomakular 

untuk pusat penglihatan. Arteri siliaris posterior pendek akan memperdarahi 

bagian stroma koroid dan sebagian lainnya membentuk Circle of Zinn (Zinn 
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Haller). Circle of Zinn membentuk jaringan koroid peripapiler dan 

memperdarahi daerah prelaminar nervus optikus seperti yang dijelaskan pada 

gambar 3.2.2,3,10 

 

Gambar 3.2 Potongan longitudinal nervus optikus 

                       Dikutip dari: Remington, Ann Lee2 
 

3.1.1.2 Arteri Lakrimalis 

Arteri lakrimalis merupakan cabang terbesar dari arteri oftalmika. Lokasi 

arteri lakrimalis berada sebelum arteri oftalmika masuk ke kanalis optikus. 

Saraf lakrimalis berada di sepanjang batas atas rektus lateral. Arteri lakrimalis 

memiliki cabang recurrent meningeal artery dan beranastomosis dengan 

cabang ECA yaitu middle meningeal artery. Cabang lainnya adalah arteri 

zigomatik temporal dan arteri zigomatik fasial, keduanya keluar dari orbita 

melalui foramina zigomatika, keduanya beranastomosis dengan ECA.2,4,5 

Arteri lakrimalis berlanjut kearah anterior dan memperdarahi kelenjar 

lakrimal, akhir dari arteri ini tepat di kelenjar lakrimal dan menembus septum 

orbita dan masuk ke sisi lateral dari kelopak mata atas dan bawah lalu 

membentuk arteri lateral palpebral. Arteri lateral palpebral beranastomosis 
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dengan arteri medial palpebral dan membentuk arkade palpebral. Cabang 

lainnya akan masuk ke konjungtiva dan membentuk jaringan kapiler.3,5,6 

 

3.1.1.3 Arteri Supraorbital 

Arteri supraorbital merupakan sumber dari arteri oftalmika. Arteri 

supraorbital melewati kanalis optikus dan berjalan secara anterior sepanjang 

garis medial dari otot superior rektus dan otot palpebra superior. Arteri 

supraorbital melewati foramen supraorbital untuk memperdarahi otot maupun 

kulit di daerah dahi dan levator palpebra superior.3,8,10 

 
3.1.1.4 Arteri Cabang Otot Ekstraokular 

Cabang muskularis memperdarahi otot ekstraokular. Setiap otot rektus 

terdiri dari 1-4 arteri. Cabang muskularis dari arteri oftalmika diteruskan ke 

arteri siliaris anterior dan dibagi menjadi cabang lateral, medial, superior, dan 

inferior. Otot lateral rektus diperdarahi oleh arteri lakrimalis, sedangkan otot 

inferior oblik dan rektus inferior diperdarahi oleh arteri infraorbital. Cabang 

arteri otot ekstraokular masuk ke dalam rongga orbita melalui insersi otot dan 

berperan dalam tindakan pada operasi pasien strabismus.2,8,10 

 

3.1.1.5 Arteri Siliaris 

Arteri siliaris dibagi menjadi dua bagian besar yaitu arteri siliaris anterior 

dan posterior. Arteri siliaris posterior berasal dari arteri oftalmika lalu melewati 

saraf optik dan menyebar menjadi pembuluh-pembuluh darah kecil sebelum 

memasuki daerah rongga mata. Arteri siliaris posterior dibagi menjadi dua, 

yaitu arteri siliaris posterior pendek dan panjang. Arteri siliaris posterior pendek 

berasal dari 2-3 cabang dan membentuk arteri-arteri kecil sekitar 10-20 cabang. 

Arteri siliaris posterior pendek melewati sklera dan berada di sekitar nervus 

optikus. 3,5-7 

Cabang arteri siliaris posterior yang kedua adalah arteri siliaris posterior 

panjang. Arteri siliaris posterior panjang terbagi menjadi lateral dan medial. 

Lokasi arteri siliaris posterior panjang di antara sklera dan koroid. Arteri ini 

berjalan ke badan silier kemudian bercabang menjadi bagian superior dan 
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inferior lalu beranastomosis pada major arterial circle. Mata dengan iris 

berwarna kebiruan atau terang, major arterial circle akan jelas terlihat saat 

berbentuk radial saat pemeriksaan menggunakan slit lamp. Bentuk radial akan 

terlihat ireguler pada kondisi pasien dengan rubeosis iridis.3,9,10 

Gambar 3.3 Anastomosis sirkulasi arteri siliaris anterior dan posterior 
      Dikutip dari: Cantor LB, dkk2 
 

Arteri siliaris anterior merupakan cabang dari arteri muskularis yang keluar 

dari insersi otot lalu menuju tendon. Arteri siliaris anterior masuk ke sklera 

yaitu di bagian luar limbus. Arteri siliaris anterior bercabang ke bagian 

konjungtiva dan membentuk jaringan yaitu konjungtiva limbal sebelum arteri 

memasuki sklera. Cabang lainnya masuk ke bagian episklera dan membentuk 

jaringan sebelum memasuki uvea. Arteri siliaris anterior menuju badan siliar 

dan beranastomosis dengan cabang arteri siliaris posterior membentuk major 

circle of iris.2,4,10  
 

3.1.1.6 Arteri Etmoidalis 

Arteri etmoidalis terbagi menjadi dua cabang yaitu arteri etmoidalis 

posterior dan anterior. Arteri etmoidalis anterior masuk ke daerah hidung 

melewati kanal etmoidalis posterior dan memperdarahi sinus etmoidalis 

anterior & medial, sinus spenoidalis, sinus frontalis, rongga hidung, dan bagian 

kulit hidung. Arteri etmoidalis posterior memasuki daerah hidung setelah 

menyilang pada kanal etmoidalis anterior dan memperdarahi bagian sinus 
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etmoidalis dan sinus spenoidalis dan pembuluh darah ini beranastomosis 

dengan arteri karotid eksternal.2,10, 

 

3.1.1.7 Arteri Terminalis 

Arteri oftalmika berakhir dengan dua cabang, yaitu supratroklear atau 

frontalis dan arteri dorsonasal. Arteri dorsonasal keluar rongga orbita dan  

menembus septum orbita dibawah troklea diatas ligamentum palpebral. Arteri 

ini memberikan aliran darah ke sakus lakrimal lalu di sepanjang daerah hidung 

beranastomosis dengan arteri angularis yang berasal dari ECA. Arteri 

supratroklear masuk ke bagian septum orbital melalui sudut medial dan superior 

dan beriringan dengan saraf supratroklear memperdarahi dan mempersarafi 

bagian dahi, dan kulit kepala. Keduanya keluar orbit dari bagian tengah dan 

memperdarahi bagian kulit dahi dan kulit kepala. Arteri termporal berasa di 

bagian seberangnya yang berasal dari ECA.4,5 

 

 

 

Gambar 3.4 Penampang arteri lateral dan medial palpebral 
   Dikutip dari : Remington, Ann Lee2 

 

3.1.1.8 Arteri Medial Palpebral 

Arteri palpebral medial merupakan cabang dari arteri oftalmika atau arteri 

dorsonasal, menembus kebagian septum orbita dan bercabang melalui kelopak 

mata diantara okulus orbikularis dan tarsal plate. Arteri palpebral medial akan 
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dibagi menjadi superior dan inferior, kemudian beranastomosis dengan arteri 

lakrimalis superior dan inferior menjadi palpebral arcades seperti ditunjukkan 

pada gambar 3.4.3-5 

 
3.1.2 Arteri Karotid Eksternal 

Cabang lain dari arteri karotid komunis adalah arteri karotis eksterna. Arteri 

ini mengalir ke arah atas dan memiliki beberapa cabang arteri yang 

memperdarahi beberapa bagian kecil pada mata dan struktur di sekitarnya. 

Arteri karotid eksterna merupakan jaringan pembuluh darah orbita yang 

kompleks dan memiliki banyak anastomosis. 2,8,12 

Arteri temporal superfisial berada pada bagian superior dan memperdarahi 

bagian anterior temporal, zigomatik, dan transverse facial artery. Arteri 

anterior temporal memperdarahi kulit dan otot dahi dan beranastomosis dengan 

arteri supraorbital dan supratroklear. Arteri zigomatik memanjang di atas arkus 

zigomatikus dan memperdarahi otot orbikularis. Tranverse facial artery 

memperdarahi kulit bagian pipi dan beranastomosis dengan arteri 

infraorbital.3,10,11  

Gambar 3.5 Pembuluh darah cabang ECA 
           Dikutip dari: Remington, Ann Lee2 

 

Arteri fasialis muncul dari ECA dekat dengan sudut mandibula, lalu ke 

bagian posterior dari rahang dan berbelok keatas di luar rahang serta menyilang 
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di bagian pipi dan hidung, berakhir pada arteri angular. Arteri angular 

memperdarahi sakus lakrimalis, bagian medial dari kelopak mata bawah, dan 

kulit bagian pipi. Beberapa cabang beranastomosis dengan arteri infraorbital 

dan sebagian lagi menuju arteri dorsonasal.8,11 

Arteri maksilaris melewati fosa infratemporal dan kearah atas medial dari 

sendi mandibular terhadap tulang maksilaris. Arteri ini akan beranastomosis 

dengan arteri infraorbital dan memperdarahi rektus inferior dan otot inferior 

oblik dan beberapa cabangnya memperdarahi gigi dan rahang atas melalui sinus 

maksilaris. Pembuluh darah ini masuk ke dalam rongga orbita melalui inferior 

orbital groove. Arteri infraorbital harus di antisipasi karena sering terjadi 

pendarahan saat dilakukan tindakan operasi.2,5  

 
3.2 Vena 

Vena pada orbita tidak memiliki katup, oleh sebab itu aliran darah balik 

pada orbita dipengaruhi dengan perbedaan tekanan. Vena pada orbita tidak 

seperti bagian tubuh lainnya yaitu setiap arteri diikuti satu vena sedangkan pada 

organ mata memiliki satu arteri diikuti dengan dua vena, yaitu vena oftalmika 

superior dan vena oftalmika inferior.2,8 

Gambar 3.6 Pembuluh darah vena rongga orbita 
                   Dikutip dari: Remington, Ann Lee2 

 
Vena orbita superior merupakan gabungan dari vena supratroklear dan vena 

angular, masuk ke rongga orbita melalui supraorbital notch lalu diteruskan 

menjadi vena oftalmika superior. Vena oftalmika superior merupakan vena 
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yang terbesar dan mendapat aliran darah dari struktur superior orbital. Sumber 

aliran darah lain vena oftalmika superior antara lain vena etmoidalis anterior 

dan posterior, vena muskularis, vena lakrimalis, vena retinal sentral, dan vena 

vorteks atas yang akan bergabung ke sinus kavernosus. Vena oftalmika inferior 

merupakan gabungan dari vena pleksus inferomedial dan vena pleksus 

inferolateral. Pembuluh darah ini cabang dari intraorbital antara lain muskular, 

kolateral medial, vorteks, dan kolateral medial. Cabang-cabang vena tersebut 

akan mengalir secara posterior dan beranastomosis dengan cabang dari vena 

orbital posterior yang kemudian melewati fisura orbital inferior ke vena pleksus 

pterygoid dan sinus kavernosus.8,10,13 

Beberapa contoh klinis pada tindakan pembedahan seperti dekompresi atau 

kosmetik pada daerah lemak orbital inferior dapat terlihat pleksus vena. 

Banyaknya variasi dan anastomosis pada pembuluh darah vena merupakan hal 

yang penting terhadap suatu penyakit, sebagai contoh kelainan aliran vena 

superior yang terbalik adalah fistula dural atau ketika lesi vaskular orbital 

menyebabkan tekanan aliran darah yang tinggi. Kemosis dan proptosis juga 

dapat terjadi apabila terjadi obstruksi pada pembuluh darah vena.5,12,13 

 
 

IV. Simpulan 

Fungsi utama pembuluh darah adalah membawa darah yang kaya akan 

oksigen, nutrisi, serta sisa-sisa metabolisme. Pembuluh darah merupakan 

struktur yang kompleks khususnya pada organ mata dan berpengaruh terhadap 

fungsi penglihatan. Pengetahuan mengenai pembuluh darah orbita merupakan 

suatu ilmu dasar yang dibutuhkan saat pemeriksaan dan diagnosis sehingga 

dapat menentukan tindakan serta prognosis pada pasien. 
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