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MANAGEMENT OF OPEN GLOBE INJURY WITH TRAUMATIC 

PHACOCELE CAUSED BY BLUNT TRAUMA 
 

Abstract 
Introduction : A ruptured globe is classified as an open globe injury caused by blunt 
trauma. Impact from a blunt object results in a momentary increase of the intraocular 
pressure resulting in an inside-out injury mechanism. Blunt trauma can result in indirect 
scleral rupture with subsequent dislocation of the crystalline lens in the subconjunctival 
space, which is termed as phacocele. Proper surgical management of the traumatic 
phacocele is the key to obtaining good visual results. 
Purpose : To explain the management of open globe injury with traumatic phacocele 
caused by blunt trauma. 
Case report : A-56-year old female came to infection and immunology unit of National Eye 
Center Cicendo Eye Hospital with chief complain of a lump in the upper left eye since 2 
weeks ago. She was hitten by grandson’s head. The left eye vision was rapidly decreasing. 
From the examination, patient was diagnosed with traumatic phacocele caused by blunt 
trauma. The surgical therapy was exploration and lens mass extraction with hecting 
primary on the sclera. 
Conclusion : Open globe injury with traumatic phacocele caused by blunt trauma requires 
good clinical judgment also timely medical and surgical intervention in order to achieve a 
good visual result.  
Keywords : Scleral rupture, Traumatic phacocele, Blunt trauma.  
 

I. PENDAHULUAN 

     Open Globe Injury merupakan penyebab utama kebutaan monokular di dunia. 

Kebutaan yang disebabkan dapat menurunkan produktivitas dan berdampak pada 

kehidupan sosial ekonomi penderita. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 

Batur dkk (2016), melaporkan insidensi Open Globe Injury yang terjadi pada orang 

dewasa ditemukan sebanyak 3,4/100.000 populasi. WHO memperkirakan sekitar 

750.000 kasus trauma okular dirawat di rumah sakit pertahunnya dan 200.000 kasus 

merupakan Open Globe Injury. Birmingham Eye Trauma Terminology System 

(BETTS) menjelaskan terminologi berdasarkan kerusakan yang melibatkan dinding 

bola mata menjadi ruptur, penetrasi, benda asing intraokular, dan perforasi. Ruptur 

bola mata merupakan trauma pada dinding bola mata akibat trauma tumpul yang 

dapat meningkatkan tekanan intraokular secara tiba-tiba. Ruptur akibat trauma 

tumpul sering terjadi pada sklera, tempat insersi otot ekstraokular dan limbus. 

Ruptur yang terjadi dapat mengakibatkan dislokasi lensa.1-3  

     Phacocele merupakan dislokasi lensa kristalina secara utuh ke dalam ruang 

subkonjungtiva akibat trauma tumpul. Kasus terjadinya phacocele dilaporkan 

jarang terjadi, hanya 13% dari seluruh kasus subluksasi lensa. Phacocele dapat 
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terjadi setelah adanya trauma tumpul yang disertai ruptur pada sklera. Traumatic 

phacocele merupakan salah satu komplikasi yang jarang terjadi dari trauma tumpul, 

baik karena trauma secara langsung maupun tidak langsung. Faktor risiko 

terjadinya phacocele diantaranya riwayat trauma, dan riwayat operasi sebelumnya. 

Terapi pembedahan yang tepat pada kasus Open Globe Injury dengan traumatic 

phacocele adalah kunci untuk mendapatkan hasil visual yang baik.4-6 Laporan kasus 

ini akan membahas tatalaksana Open Globe Injury yang disertai dengan traumatic 

phacocele akibat trauma tumpul.  

 

II.  LAPORAN KASUS 

     Pasien seorang perempuan Ny. IH berusia 56 tahun, seorang ibu rumah tangga, 

datang ke poli infeksi dan imunolologi pada tanggal 30 Juli 2020, dengan keluhan 

nyeri pada mata kiri sejak 2 minggu sebelum masuk rumah sakit. Keluhan tersebut 

muncul setelah pasien mengalami benturan keras dengan kepala cucu pasien ketika 

sedang di gendong. Keluhan disertai adanya benjolan pada mata kiri yang dirasakan 

mengganjal (+), mata merah (+), berair (+), dan penglihatan buram mendadak (+). 

Keluaran darah saat terjadi benturan disangkal oleh pasien. Riwayat trauma 

sebelumnya (-). Riwayat operasi mata sebelumnya (-). Riwayat darah tinggi (+) 

dikontrol dengan obat amlodipin 10 mg namun tidak teratur di konsumsi, riwayat 

kencing manis (-), dan riwayat alergi (-). 

     Sebelumnya pasien berobat ke Rumah Sakit Daerah Sukabumi 1 hari setelah 

kejadian. Pasien mendapatkan terapi obat tetes timolol maleat 0.5% 2xOS, 

levofloxacin 6xOS, ibuprofen 400 mg 2x1 tab, cefadroxil 500 mg 2x1 tablet. Pasien 

kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Mata Nasional Cicendo, Bandung dengan 

diagnosa ruptur sklera + subluksasi lensa anterior e.c trauma tumpul. 

     Pada tanggal 30 Juli 2020 didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut. 

Keadaan umum kompos mentis, status generalis tekanan darah 140/90 mmHg, nadi 

80x/menit, pernafasan 18x/menit, suhu 36,2°𝐶. Pemeriksaan oftalmologi 

didapatkan visus mata kanan pasien yaitu 0.63 pinhole tetap dan visus mata kiri 

yaitu CFFC. Pada pemeriksaan gerak bola mata di dapatkan kedudukan bola mata 

orthotropia, gerak bola mata baik kesegala arah pada mata kanan dan kiri. Pada 

pemeriksaan segmen anterior mata kanan di dapatkan, pada palpebra superior dan 
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inferior tenang, pada konjungtiva bulbi didapatkan pterygium grade II double head, 

pada kornea di dapatkan adanya sikatrik. Pada bilik mata depan ditemukan Van 

Herick grade III dengan flare dan sel negatif, pupil bulat, reverse RAPD negatif, 

tidak terdapat sinekia dan lensa didapatkan kesan agak keruh. Pemeriksaan segmen 

anterior pada mata kiri didapatkan pada palpebra superior dan inferior 

blefarospasme, bulging a/r superonasal (+). Pada konjungtiva bulbi didapatkan 

injeksi silier, pterygium grade II (nasal). Pada kornea didapatkan sikatrik (+), pupil 

lonjong, iris tertarik ke bibir luka, refleks cahaya sulit dinilai, dan lensa afakia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1 Foto Klinis NY. IH pada tanggal 30 Juli 2020 
     A. Mata kanan pasien 
     B. Gambaran slit lamp mata kanan pasien 

                       Dikutip dari : RS Mata Cicendo 
 
     Hasil perhitungan Ocular trauma score pada pasien adalah 2. Pemeriksaan 

penunjang yang dilakukan adalah pemeriksaan USG gentle mata kiri. Didapatkan 

kesan vitreus opacity dengan kecurigaan sel-sel radang. Dilakukan pemeriksaan 

foto schedel AP/Lateral dan foto waters dengan hasil tidak terdapat fraktur.  

 

Gambar 2.2  USG mata kanan dengan kesan vitreus opacity dengan 
kecurigaan sel-sel radang 

   Dikutip dari : RS Mata Cicendo 
 

     Pasien di diagnosis dengan Traumatic Phacocele e.c open globe injury tipe A, 

grade D, pupil B, zona II e.c blunt trauma + pterygium grade II ODS + sikatrik 

A B 
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kornea ODS + hipertensi grade II. Pasien diberikan obat yaitu tetes mata 

levofloxacin 6xOS dan artificial tears 6xOS. Pasien direncanakan untuk dilakukan 

eksplorasi + ekstraksi massa lensa + hecting primer sklera OS dan konsulasi Unit 

Retina. Pasien dikonsultasikan ke unit retina dengan hasil pemeriksaan segmen 

posterior mata kiri adalah media keruh dan papil berbayang. Unit retina setuju untuk 

dilakukan tindakan eksplorasi + ekstraksi massa lensa + hecting primer sklera OS. 

Gambar 2.3  Tindakan operasi Ny IH pada tanggal 4 Agustus 2020. 
A. Eksplorasi daerah konjungtiva di superonasal 
B. Ekstraksi massa lensa 
C. Ruptur sklera pada arah jam 9-12 radial 
D. Hecting primer sklera dan konjungtiva 
E. Hecting primer konjungtiva 
F. Massa lensa mata kiri. 
Dikutip dari : RS Mata Cicendo 

 
     Pada tanggal 4 Agustus pasien dilakukan tindakan eksplorasi + ekstraksi massa 

lensa + hecting primer sklera OS dalam NU. Dilakukan insisi pada konjungtiva di 

daerah superonasal hingga ke massa lensa dan dilakukan ekstraksi massa lensa. 

Kemudian dilakukan eksplorasi, didapatkan ruptur sklera dari jam 9 – jam 12 radial. 

Dilakukan hecting primer sklera dengan benang vicryl 8.0 sebanyak 20 jahitan 

secara interrupted. Dilakukan hecting primer konjungtiva dengan benang vicryl 8.0 

sebanyak 18 jahitan secara interrupted dan diberikan salep antibiotik pada mata kiri 

setelah selesai melakukan tindakan. Pasca operasi pasien di berikan obat 

Ciprofloxacin tablet 2x500 mg, Gatifloxacin tetes mata 1 gtt/jam OS, 

Methylprednisolone tablet 1x64 mg, Prednisolon tetes mata 1 gtt/jam OS, 

Siklopentolat 1% tetes mata 3xOS, Asam mefenamat tablet 3x500mg dan 

Amlodipin tablet 1x10 mg. 

B A C 

D F E 
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     Satu hari pasca operasi dilakukan pemeriksaan status generalis dengan tekanan 

darah 153/90 mmHg dan pemeriksaan oftalmologi dengan tajam penglihatan mata 

kanan 0.63 pinhole tetap dan mata kiri 1/300. Pemeriksaan tekanan intraokular 

dengan palpasi mata kanan N dan mata kiri slightly N+. Pemeriksaan segmen 

anterior mata kanan didapatkan pada kornea pterygium grade II double head, pada 

kornea didapatkan sikatrik, dan pada lensa di dapatkan kesan agak keruh. Segmen 

anterior pada mata kiri didapatkan pada palpebra blefarospasme, konjungtiva bulbi 

terdapat injeksi silier, hecting intak (+), kemosis (+), kornea edema, bilik mata 

depan Van Herick grade III dengan flare dan sel sulit dinilai, pupil irregular 

updrawn dan lensa afakia.  

 

Gambar 2.4 Foto Klinis NY.IH POD 1 pada tanggal 5 Agustus 2020. 
         A. Mata kanan pasien 
         B. Gambaran slit lamp mata kanan pasien 

  Dikutip dari : RS Mata Cicendo 
 
     Pasien dilakukan USG pada mata kiri setelah operasi. Didapatkan kesan vitreus 

opacity dengan kecurigaan adanya sel-sel radang, dan Posterior Vitreous 

Detachment (PVD). Pasien diperbolehkan pulang dengan obat yang diberikan 

adalah Ciprofloxacin tablet 2x500 mg, Gatifloxacin tetes mata 1 gtt/jam OS, 

Methylprednisolone tablet 1x64 mg, Prednisolon tetes mata 1 gtt/jam OS, 

Siklopentolat 1% tetes mata 3xOS, Asam mefenamat tablet 3x500mg, 

Asetazolamid tablet 3x250 mg, Kalium 1x1 tablet, Amplodipin tablet 1x10 mg. 

Pasien disarankan untuk kontrol 1 minggu pasca operasi ke poli infeksi dan 

imunologi 

     Pasien datang kontrol ke poli infeksi dan imunologi pada tanggal 11 Agustus 

2020. Dilakukan pemeriksaan status generalis dengan tekanan darah 150/80 mmHg 

dan pemeriksaan oftalmologi dengan tajam penglihatan mata kanan 0.63 pinhole 

tetap dan mata kiri CFFC. Pemeriksaan tekanan intraokular dengan palpasi mata 

A B 
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kanan N dan mata kiri slightly N+. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan 

didapatkan pada kornea pterygium grade II double head, pada kornea didapatkan 

sikatrik, dan pada lensa di dapatkan kesan agak keruh. Segmen anterior pada mata 

kiri didapatkan pada palpebra blefarospasme, konjungtiva bulbi terdapat injeksi 

silier, hecting intak (+), kemosis (+), kornea edema, bilik mata depan Van Herick 

grade III dengan flare dan sel sulit dinilai, pupil irregular updrawn dan lensa afakia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.5 Foto Klinis POD 1 minggu NY.IH pada tanggal 11 Agustus 2020. 

        Dikutip dari RS Mata Cicendo 
 
     Pasien di diagnosis dengan post hecting primer sklera OS + ekstraksi massa 

lensa OS + afakia OS + pterygium grade II OD + sikatrik ODS + hipertensi grade 

II. Terapi yang diberikan adalah Gatifloxacine tetes mata 1 gtt/jam OS, 

Methylprednisolone tablet 1x56 mg, Prednisolon tetes mata 8xOS, siklopentolat 

1% tetes mata 3xOS, Asetazolamid tablet 3x250 mg, Kalium 1x1 tablet, dan salep 

mata Vit A Palmitate 10 mg 3xOS. Pasien kemudian disarankan untuk melakukan 

kontrol 1 minggu kemudian. 

 

III. DISKUSI 

     Open globe injury merupakan kondisi kegawatdaruratan pada mata yang 

memerlukan tatalaksana yang tepat dalam 24 jam pertama. Open Globe Injury 

merupakan penyebab utama kebutaan monokular di dunia, WHO memperkirakan 

sekitar 750.000 kasus trauma mata dirawat di rumah sakit pertahunnya dan 200.000 

kasus merupakan cedera bola mata terbuka. Birmingham Eye Trauma Terminology 

System (BETTS) menjelaskan terminology trauma okular berdasarkan kerusakan 

yang melibatkan dinding mata.1-3 

     Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa faktor yang secara signifikan 

dapat memprediksi hasil visual setelah terjadi Open Globe Injury adalah dengan 
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menilai mekanisme cedera, ketajaman penglihatan ketika cedera, ada tidaknya 

relative afferent pupillary defect (RAPD), dan lokasi luka.2,7,8 Pada kasus ini pasien 

mengalami trauma okular terbuka karena rupture pada sklera, dengan tajam 

penglihatan setelah trauma adalah CFFC. Tidak terdapat RAPD mata mata yang 

mengalami trauma dan trauma terjadi di daerah sklera. Berdasarkan hal tersebut 

pasien di diagnosa dengan open globe injury tipe A, grade D, pupil B, zona II. 

Gambar 3.1 Klasifikasi trauma okular berdasarkan BETTS. 
   Dikutip dari: khunt2 

 
     Ocular Trauma Score (OTS) merupakan penilaian yang dilakukan pada setiap 

pasien dengan trauma okular untuk menilai prognosis visual. Terapi yang akan 

diberikan ditentukan berdasarkan prognosis visual. Edukasi mengenai prognosis 

visual penting disampaikan kepada pasien dan keluarga.2,6,9 Pada pasien ini 

didapatkan nilai OTS adalah 2, yang menandakan kemungkinan prognosis pada 

visual pasien adalah 27% menjadi No Light Perception (NLP) dan 26% adalah 

menjadi Light Perception (LP) atau Hand Movement (HM).     

     Ruptur okular merupakan trauma pada dinding bola mata dengan ketebalan 

penuh (full thickness) yang diakibatkan karena trauma tumpul dengan mekanisme 

trauma yang terjadi adalah dari dalam ke luar. Benturan yang terjadi akan 

meningkatkan tekanan intraokular secara tiba-tiba ke daerah terlemah dari mata 

sehingga menyebabkan ruptur. Ruptur akibat trauma tumpul sering terjadi pada 

sklera, tempat insersi otot ekstraokular, dan limbus. Pada mata yang telah menjalani 

operasi intraokular sebelumnya, ruptur sering terjadi di tempat sayatan sebelumnya. 
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Prognosis yang lebih buruk biasanya terjadi pada trauma ruptur dibandingkan 

trauma laserasi karena kerusakan intraokular yang terjadi pada saat benturan.3,4,10 
  

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: Kuhn2 
      
     Mata merupakan struktur yang berisi cairan yang relatif tidak tahan terhadap 

tekanan yang tinggi. Ketika suatu benda bergerak dengan kecepatan tinggi, maka 

benda tersebut akan mentranferkan energi kinetik ke bola mata dan mengakibatkan 

kompresi pada mata. Hal tersebut akan meningkatkan tekanan intraokular, dan 

menimbulkan gaya geser pada permukaan jaringan dengan elastisitas yang berbeda. 

Tekanan tinggi yang dihasilkan akan menyebabakan robekan pada jaringan, yang 

menghasilkan dekompresi melalui jaringan rupture pada mata. Dilaporkan bahwa 

ruptur terjadi saat tekanan intraokular melebihi 6800 mmHg.3,10,11 

     Phacocele merupakan dislokasi lensa kristalina secara utuh ke dalam ruang 

subkonjungtiva akibat trauma tumpul, yang menyebabkan ruptur sklera. Kasus 

terjadinya phacocele dilaporkan jarang terjadi, hanya 13% dari seluruh kasus 
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subluksasi lensa. Traumatic Phacocele sering terjadi di daerah superonasal dekat 

limbus, seperti dilaporkan pada penelitian yang dilakukan oleh Nehe Goel (2018). 

Kemudian diikuti daerah superotemporal. Sklera yang bersifat kaku, lensa 

kristalina yang keras, sklera yang menipis pada myopia berat, serta riwayat operasi 

berperan dalam proses terjadinya traumatic phacocele. Menurut Cherry, daerah 

inferotemporal pada bola mata merupakan daerah paling rentan terhadap trauma, 

sedangkan daerah lain dilindungi oleh alis, hidung, dan pipi. Oleh karena itu 

dampak dari trauma inferotemporal akan mengakibatkan cedera countercoup di 

daerah superonasal dari bola mata. Riwayat trauma, dan riwayat operasi 

sebelumnya dapat menjadi faktor risiko untuk terjadinya phacocele. 4,5,12,13 

     Pada kasus ini pasien mengalami traumatic phacocele akibat trauma tumpul 

setelah terbentur oleh kepala cucunya. Phacocele terjadi pada daerah superonasal 

mata kiri seperti pada kebanyakan kasus. Tidak terdapat riwayat trauma 

sebelumnya ataupun riwayat operasi pada mata yang dapat menjadi faktor risiko 

terjadinya ruptur sklera pada pasien. Peningkatan tekanan intraokular yang tinggi 

saat benturan menjadi penyebab traumatic phacocele pada pasien. 

     Phacocele dapat di diagnosis dengan menggunakan ultrasound biomicroscopy 

yang dilaporkan lebih baik dibandingkan dengan menggunakan B-scan dan 

topografi koherent optik segmen anterior. Namun evaluasi ultrasound okular tidak 

dianjurkan pada kasus dengan dugaan ruptur okular karena tekanan pada 

permukaan bola mata dapat menyebabkan dekompresi akut pada mata dan prolaps 

isi bola mata. Computerised Tomography (CT) scan menjadi pilihan pencitraan 

utama dalam mengevaluasi trauma orbita, diskolasi lensa dan fracture orbita. Pada 

kasus ini dikakukan pemeriksaan USG secara gentle pada mata dengan phacocele 

pada saat pertama kali kunjungan dan setelah tindakan operasi.4,14,15 

     Tatalaksana pada kasus traumatic phacocele melibatkan proses pembedahan 

eksplorasi massa sebagai prosedur utama. Dilakukan ekstraksi lensa dari ruang 

subkonjungtiva setelah sayatan di buat. Dilakukan perbaikan pada ruptur sklera 

dengan hecting primer dan hecting pada konjungtiva dengan atau tanpa implantasi 

IOL secara langsung. Waktu paling lama dislokasi lensa tetap intak (utuh) 

dilaporkan adalah 90 hari, dimana setelahnya lensa kristalina yang berada di ruang 

subkonjungtiva akan diabsorbsi.4,5,13,14 Pada kasus ini dilakukan prosedur 
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eksplorasi + ekstraksi massa lensa + hecting primer sklera sebagai tatalaksana dari 

traumatic phacocele dan tidak dilakukan pemasangan IOL secara langsung.  

     Prognosis pada pasien ini adalah qua ad vitam dubia ada bonam dikarenakan 

kondisi traumatic phacocele tidak mengancam jiwa, qua ad sanationam ad bonam, 

dan quo ad fungtionam dubia dikarenakan fungsi penglihatan pasien sudah 

menurun dengan prognosis visual yang kurang baik sesuai dengan perhitungan 

ocular trauma score. Pasien direncanakan untuk dilakukan pemasangan IOL 

sekunder setelah keadaan mata kiri membaik untuk dapat meningkatkan tajam 

penglihatan.  

 
IV. SIMPULAN  

     Open Globe Injury yang disertai dengan traumatic phacocele akibat trauma 

tumpul memerlukan penilaian klinis yang baik, intervensi medis dan prosedur 

pembedah yang tepat untuk mencapai hasil visual yang baik. Tatalaksana 

pembedahan berupa eksplorasi, ekstraksi lensa, hecting pada ruptur sklera menjadi 

pilihan prosedur pembedahan yang tepat pada kasus Open Globe Injury dengan 

traumatic phacocele yang disebabkan oleh trauma tumpul. 
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