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EVISCERATION AS MANAGEMENT IN OPEN GLOBE INJURY 
 WITH IOFB 

 
Abstract 

Introduction :  Intraocular foreign body (IOFB) is an ocular emergency 
case, which not only cause mechanical damage but also brings pathogenic 
microorganism to the eye. Several surgical technique options could be used 
to remove the IOFB with distinctive indication. 
Purpose : To explain the indication of evisceration in IOFB case. 
Case report : A-47-year old male came to Infection and Immunology Unit of 
National Eye Center Cicendo Eye Hospital with chief complain sharp pain 
in the left eye. The left eye vision was rapidly decreasing, with the end result 
the left eye cannot see. One day prior to the admission the patient was 
pounding an object with a hatchet. Throughout examinations preceding and 
during the operation, the patient was diagnosed with open globe injury type 
C grade E zone I and endophthalmitis of the left eye. Evisceration was done 
as the chosen management to this patient. 
Conclusion : The complete history taking, ophthalmologic examination and 
ancillary testing is important in diagnosing the  IOFB. The correct 
management strategy of IOFB resulting in better quality of life to the 
patient.  
Keywords : Open globe injury, IOFB, Endophthalmitis, Evisceration. 
 
 
I. PENDAHULUAN 

 Open globe injury (OGI) merupakan penyebab kebutaan yang signifikan 

di dunia, WHO menunjukkan kejadian OGI di seluruh dunia adalah 200.000 

kasus per tahun. Birmingham Eye Trauma Terminology System (BETTS) 

membagi OGI menjadi trauma penetrasi, benda asing intraokular, dan 

perforasi. Benda asing intraokular pada kasus OGI terjadi sebesar 18-41%. 

Prognosis visual pasien pada kasus benda asing intraokular ditentukan oleh 

ukuran dan lokasi benda asing serta komplikasi yang terjadi.1,2,3 

 Pencegahan komplikasi pada kasus benda asing intraokular adalah tujuan 

utama dari tatalaksana yang diberikan. Terdapat berbagai jenis pilihan 

teknik operasi yang pemilihannya ditentukan oleh substansi benda asing, 

lokasi benda asing, dan kerusakan jaringan intraokular yang terjadi. Pada 

laporan kasus ini akan dibahas mengenai eviserasi sebagai tatalaksana benda 

asing intraokular.1,4 
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II. LAPORAN KASUS 

     Pasien Tn. A usia 47 tahun datang berobat pertama kali pada tanggal 6 

Mei 2020 ke Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo poliklinik 

infeksi dan imunologi dengan keluhan utama nyeri pada mata kiri sejak 1 

hari yang lalu. Keluhan lain yang didapat adalah mata kiri tidak dapat 

melihat. Pada awalnya pasien merasa mata kiri nyeri dan pandangan buram 

seperti ada bayangan hitam, setelah pasien memaku beton dengan 

menggunakan kampak tanpa kacamata pelidung, dan terasa ada benda yang 

terpental ke mata kiri pasien. Pasien berobat ke klinik umum dan diberikan 

obat tetes mata kemasan berwarna hijau dan obat minum antinyeri. Pada 

malam harinya mata pasien terasa semakin nyeri sehingga pasien tidak 

dapat tidur, disertai dengan pandangan menjadi gelap, mata bengkak, dan 

keluar darah merembes dari mata kiri pasien. Riwayat penyakit seperti 

hipertensi dan diabetes melitus disangkal. Pasien tidak memiliki riwayat 

alergi obat. Pasien sebelumnya tidak menggunakan kacamata. 

     Pemeriksaan status generalis dalam batas normal. Pemeriksaan tajam 

penglihatan dasar mata kanan 0.5 PH 0.7, dan mata kiri NLP. Pemeriksaan 

tekanan intraokular palpasi mata kanan normal dan mata kiri tidak 

dilakukan. Gerak bola mata kiri terbatas dengan nilai -4 pada arah 

dekstroelevasi, levoelevasi, dekstrodepresi dan levodepresi, nilai -3 pada 

arah dekstroversi dan levoversi. Pemeriksaan lampu celah biomikroskopi 

mata kanan dalam batas normal, pada mata kiri didapat edema serta 

hiperemis pada palpebra superior dan inferior, kemosis dan hiperemis pada 

konjungtiva bulbi, serta hiperemis pada konjungtiva tarsal superior dan 

inferior. Pada kornea didapatkan vulnus penetratum pada arah jam 1, 

tampak vitreous humour pada permukaan kornea. Anterior chamber, pupil, 

iris, dan lensa sulit dinilai. Hasil skor OTS yang didapat adalah satu. 

Pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada pasien adalah pemeriksaan 

sinar X schedel proyeksi anteroposterior serta lateral. Hasil sinar X schedel 
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mendapatkan gambaran radioopaq pada mata kiri yang dicurigai sebagai 

materi asing.  

 

 
Gambar 2.1 Foto klinis mata kiri pasien preoperasi 

 

 
Gambar 2.2 Sinar X schedel proyeksi anteroposterior/lateral 

 

     Diagnosis pada pasien ini adalah open globe injury type C grade E Zone 

I OS + suspek endoftalmitis DD/ panoftalmitis OS + suspek kelainan 

refraksi OD. Pasien diberikan terapi cefotaxime 1000 mg per 12 jam injeksi 

intravena, asam mefenamat tablet 3 x 1 per oral, ATS 1.500 IU injeksi 

intramuskular, TT 0.5 cc injeksi intramuskular, dinkosulkan ke unit 

vitreoretina dan ROO untuk rencana eviserasi mata kiri, serta inform 

consent untuk tindakan pengeluaran isi bola mata. 
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     Pada tanggal 7 Mei 2020 dilakukan tindakan eviserasi mata kiri. Durante 

operasi ditemukan vulnus penetratum pada kornea arah jam 1 dengan 

ukuran 2.3 x 2.6 mm, vitreus dan pus ditemukan keluar dari luka kornea. 

Ditemukan iridodialisa pada arah jam 1 sampai jam 3. Pus ditemukan 

memenuhi rongga vitreous dan bilik mata depan kiri. Saat dilakukan 

pengeluaran isi bola mata, materi asing berwarna hitam dengan ukuran 2.5 

mm ditemukan. Dilakukan pemeriksaan apus bakteri, jamur, dan 

acantamoeba dari isi bola mata. 

 

 
Gambar 2.3 Foto intraoperasi OS 

 

 
Gambar 2.4 Foto temuan intraoperasi, benda asing intraokular 
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     Setelah tindakan operasi pasien diberikan methylprednisolon 1 x 48 mg 

tablet per oral, lansoprazol 1 x 30 mg kapsul per oral, dan salep mata 

kloramfenikol polymyxin B 3 x 1 mata kiri. Dilakukan pemeriksaan sinar X 

schedel proyeksi anteroposterior dan lateral ulang setelah operasi, tidak 

ditemukan adanya gambaran radioopaq pada mata pasien. Hasil 

pemeriksaan mikrobiologi dari isi bola mata kiri pasien tidak didapatkan 

jamur atau acantamoeba, didapat bakteri gram + coccus susunan dua-dua 1-

2/ LPB, lekosit > 10/ LPB. 

 

 
Gambar 2.5 Sinar X schedel proyeksi anteroposterior/lateral 

postoperasi 

 

     Satu hari post-operasi pasien tidak mengeluhkan nyeri pada mata kiri. 

Pemeriksaan oftalmologis mata kiri mendapatkan palpebra superior dan 

inferior tampak tenang. Konjungtiva bulbi tampak hiperemis, dengan 

hecting intak, tidak ditemukan perdarahan aktif.  

     Diagnosis post operasi pasien adalah anophtalmic socket post eviserasi 

OS a/i open globe injury type C zone I grade III OS + endoftalmitis OS + 

suspek kelainan refraksi OD. 
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Gambar 2.6 Foto klinis postoperasi hari ke-satu 

 
     Pasien diizinkan untuk rawat jalan dengan terapi Cefixime 2 x 100 mg 

tablet per oral, Asam mefenamat 3 x 500 mg tablet per oral, 

Methylprednisolon 1 x 48 mg tablet per oral, Lansoprazol 1 x 30 mg kapsul 

per oral, Salep mata Kloramfenikol Polymixin B 3 x 1 mata kiri. Pasien 

dijadwalkan untuk kontrol 1 minggu kemudian. 

 

III. DISKUSI 

     Benda asing intraokular adalah bagian dari open globe injury (OGI), 

suatu keadaan trauma yang merusak ketebalan penuh lapisan dinding mata 

yaitu kornea dan sklera. Klasifikasi BETTS menjelaskan terminologi 

kerusakan berdasar keterlibatan dinding mata.1,4 

Gambar 3.1 Klasifikasi trauma okular mekanik BETTS 

                                         Dikutip dari: Kuhn4 
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     Laserasi adalah trauma terbuka yang disebabkan benda tajam, memiliki 

mekanisme trauma dari luar ke dalam. Trauma ruptur disebabkan oleh 

benda tumpul, mekanisme trauma yang terjadi adalah dari dalam ke luar. 

Trauma laserasi dibagi menjadi dua bagian utama yaitu trauma penetrasi 

dan perforasi. Trauma penetrasi adalah suatu trauma yang hanya memiliki 

luka masuk, sedangkan pada perforasi terdapat luka masuk dan keluar. 

Benda asing intraokular adalah bagian dari trauma penetrasi, dimana materi 

asing tertahan di dalam mata.1,4 

     Data epidemiologi dari studi yang dilakukan menunjukkan kejadian 

IOFB terjadi paling banyak pada laki-laki usia produktif (29-38 tahun). 

Aktifitas penyebab IOFB terbanyak adalah memaku (60-80%), pemakaian 

perkakas bermesin (18-25%), dan senjata (19%). Proteksi mata dengan 

penggunaan kacamata saat bekerja penting dilakukan, studi menunjukkan 

hanya 3% kejadian IOFB pada individu yang menggunakan kacamata 

pelindung saat bekerja. Pada laporan kasus ini, pasien adalah laki-laki, dari 

anamnesis didapat aktifitas pasien sebelum keluhan nyeri mata kiri adalah 

memaku dan tidak mengenakan kacamata pelindung.4,5 

     Ocular trauma score (OTS) dinilai pada setiap pasien trauma okular 

dengan tujuan menilai prognosis visual pasien. Mengetahui prognosis visual 

penting untuk membantu menentukan tatalaksana pada pasien, dan untuk 

keperluan edukasi pada pasien dan keluarga. Pada pasien ini OTS didapat 

adalah 1, dengan makna kemungkinan prognosis visual pasien tetap NLP 

adalah 74%, sedangkan kemungkinan pasien dapat melihat kembali baik 

seperti semula adalah 1%.1,4 

     Penggalian anamnesis mengenai mekanisme trauma penting dalam 

penegakkan diagnosis benda asing intraokular. Pada pemeriksaan 

oftalmologis, lokasi luka masuk pada bagian anterior mata dapat terlihat 

dari inspeksi, selanjutnya pemeriksaan lampu celah biomikroskopi 

dilakukan untuk menilai keadaan anterior mata. Lensa 90 dioptri dapat 

membantu melihat posisi benda asing intraokular lebih jelas.3-5 
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Tabel 3.1 Kalkulasi OTS 
1. Variabel dan poin Variabel Poin 

 
 Visus dasar  
 NLP 

LP/HM 
1/200-19/200 
20/200-20/50 

≥20/40 

60 
70 
80 
90 
100 

 
 
 
 
 Ruptur -23 
 Endoftalmitis -17 
 Perforasi -14 
 Retinal detachment -11 
 APD -10 

2. Kalkulasi total poin dari keenam variable 
 

3. Konversi poin ke OTS 

Total 
poin 

O
T
S 

       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: Kuhn4 
 

 Lensa 90 dioptri dapat membantu melihat posisi benda asing 

intraokular lebih jelas. Oftalmoskopi dilakukan untuk menilai kerusakan 

jaringan pada bagian posterior mata. Ultrasonografi merupakan pemeriksaan 

yang akurat dan efektif yang dapat mendeteksi keberadaan benda asing 

nonmetalik. Pemeriksaan sinar X cukup baik untuk mendeteksi benda asing 

berbahan logam namun tetap memiliki angka kegagalan dalam mendeteksi 

sebanyak 31%. CT scan merupakan pemeriksaan penunjang baku standar 

dalam kasus benda asing intraokular, yang dapat memberikan gambaran 

lokasi IOFB. MRI secara umum tidak disarankan dilakukan pada kasus 

IOFB logam.1,3-5  Pada kasus ini dari pemeriksaan sinar X ditemukan 

gambaran benda asing, tanda-tanda inflamasi hebat terjadi pada pasien 
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sehingga memerlukan tatalaksana yang cepat, karena pertimbangan ini 

pemeriksaan CT scan tidak dilakukan.  

    Tatalaksana utama kasus benda asing intraokular adalah ekstraksi benda 

asing. Ekstraksi dapat dilakukan segera atau ditunda dan dilakukan 

observasi terlebih dahulu. Strategi pemilihan waktu operasi dapat ditentukan 

oleh beberapa hal. Benda asing intraokular yang terdapat pada segmen 

posterior dengan ancaman atau manifestasi  kerusakan retina dan perdarahan 

vitreus, adanya endoftalmitis atau kerusakan jaringan intraokular lain seperti 

katarak memerlukan tindakan operasi segera.1,4-5 

    Substansi benda asing juga menentukan pemilihan waktu operasi. Benda 

asing berbahan logam memerlukan ekstraksi segera untuk mencegah reaksi 

kimiawi yang merusak mata lebih lanjut. Besi dapat menimbulkan toksisitas 

pada bagian retina, sedangkan bahan tembaga dapat berdeposit di membran 

seperti membran desemet, kapsul lensa, internal limiting membrane retina 

yang merusak jaringan dengan aktifitas peroksidase. Substansi inert adalah 

substansi yang dapat ditoleransi keberadaannya di dalam mata, seperti emas, 

kaca, plastik, dan porselen. Benda asing intraokular inert dan tidak 

menunjukkan tanda endoftalmitis dapat dipertimbangkan untuk dilakukan 

penundaan operasi segera. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pemilihan 

waktu operasi adalah ekspertise operator dan ketersediaan instrumen 

operasi.4,5 

     Pilihan teknik ekstraksi ditentukan oleh lokasi benda asing intraokular. 

Studi yang dilakukan oleh National Eye Trauma System menunjukkan 

lokasi terbanyak benda asing intraokular adalah pada vitreus (47%), 

selanjutnya retina (33%), bilik mata depan (10%), lensa dan pars plana 

(5%). Benda asing pada bilik mata depan dapat diekstraksi melalui luka 

masuk. Ekstraksi lensa dilakukan dengan teknik lensektomi pars plana, 

ICCE, ECCE atau fakoemulsifikasi pada kasus benda asing pada lensa atau 

katarak traumatika yang disebabkan benda asing. Benda asing pada segmen 

posterior memerlukan tindakan vitrektomi pars plana yang akan 

mengevakuasi badan vitreus dan benda asing. Kekeruhan media, kerusakan 
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segmen anterior yang berat, dan hifema merupakan kontraindikasi 

vitrektomi.4-6 

     Tindakan eviserasi dan enukleasi dapat dipertimbangkan dalam kasus 

trauma berat. Indikasi eviserasi pada trauma mata adalah keadaan mata buta 

yang nyeri, adanya endoftalmitis. Tindakan eviserasi dikontraindikasikan 

pada keadaan kecurigaan keganasan intraocular dan endoftalmitis yang 

disertai kerusakan sklera akibat mikroorganisme Pseudomonas. 

Pseudomonas memiliki protease yang akan menghancurkan struktur sklera, 

membentuk abses sklera atau skleromalasia. Pada keadaan dimana eviserasi 

tidak dapat dilakukan, enukleasi menjadi tindakan pilihan.5,7 

     Enukleasi pada awalnya dianggap memiliki kelebihan dibandingkan 

eviserasi sebagai pilihan operasi dalam kasus trauma okular karena 

memiliki resiko terjadinya sympathetic ophthalmia lebih rendah. Namun 

studi yang dilakukan oleh Manadhar dkk pada tahun 2011 menunjukkan 

enukleasi bukan merupakan faktor proteksi terhadap sympathetic 

ophthalmia. Sympathetic ophthalmia adalah keadaan panuveitis 

granulomatosa bilateral, dapat terjadi pada mata pasangan akibat reaksi 

autoimun setelah tindakan operasi atau trauma. Prevalensi sympathetic 

ophthalmia setelah trauma mata adalah sebesar 0.1-0.3 %. Ramadan dkk 

meyatakan dari hasil penelitiannya 90% kasus terjadi dalam waktu satu 

tahun setelah trauma. Saat ini eviserasi dianggap lebih unggul dari 

enukleasi, selain karena merupakan teknik operasi yang lebih sederhana, 

eviserasi menghasilkan efek yang lebih baik pada socket mata, dan 

mobilitas prostesa serta efek kosmetis yang lebih baik.8-10 Pada kasus ini 

dilakukan tindakan eviserasi pada mata kiri pasien dengan indikasi mata 

buta dan keluhan nyeri hebat. Dari pemeriksaan oftalmologis didapatkan 

tanda-tanda inflamasi hebat yang menyokong diagnosis endoftalmitis yang 

terbukti dalam temuan intra-operasi berupa rongga vitreus yang terisi pus. 

     Endoftalmitis pasca-trauma merupakan komplikasi OGI yang terjadi 

pada 3-4% kasus OGI. Faktor resiko utama endoftalmitis post-trauma 

adalah benda asing intraokular, diikuti dengan faktor resiko lain yaitu 
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penundaan tindakan jahitan primer, ukuran luka yang besar, prolaps isi 

intraorbita, kejadian trauma di lokasi pedesaan, usia di atas 50 tahun, jenis 

kelamin laki-laki. Manifestasi klinis endoftalmitis post-trauma yang khas 

adalah nyeri yang hebat, dapat menjalar sampai dengan periokular. Pada 

endoftalmitis post-trauma dengan penyebab jamur, keluhan nyeri lebih 

ringan dibandingkan bakteri. Pada pasien faktor resiko yang ditemukan 

adalah jenis kelamin laki-laki dan IOFB. Apus luka kornea pada pasien 

menunjukkan adanya bakteri gram + coccus, sesuai dengan literatur yang 

menyatakan mikroorganisme yang paling banyak ditemukan pada 

endoftalmitis pasca trauma adalah Staphylococcus epidermidis, Coagulase 

negative staphylocci, dan Bacillus.11 

     

IV. SIMPULAN 

     Benda asing intraokular adalah bagian dari OGI yang merupakan kasus 

kegawatdaruratan mata. Diagnosis benda asing intraokular memerlukan 

anamnesis yang mendalam, pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang 

yang tepat. Pilihan tatalaksana operasi pada kasus benda asing intraokular 

ditentukan oleh jenis, lokasi benda asing, dan keadaan jaringan sekitar. 

Eviserasi menjadi pilihan operasi saat mata tidak dapat terselamatkan, 

dengan gejala dan tanda mata buta yang nyeri.  
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