
DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN MATA  

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN  

PUSAT MATA NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO BANDUNG  

 

Laporan Kasus : Luksasi Bola Mata Traumatika 

Penyaji   : Muhammad Akbar Wicaksana  

Pembimbing  : Dr. Shanti F. Boesoirie, dr., Sp.M(K), M.Kes 

 

 

 

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh 

Pembimbing 

 

 

 

Dr. Shanti F. Boesoirie, dr., Sp.M(K), M.Kes 

 

12 Oktober 2021 



Traumatic Globe Luxation 

 

Abstract 

Introduction: Blindness is one of complication that might occurred in midfacial 

trauma. Vision threatening trauma occurred as high as 41%. Until 2018 only 106 

cases were reported of globe luxation. Management of globe luxation might favour 

optimal prognosis for patients. 

Purpose: To report and evaluate treatment for globe luxation 

Case Report: A 61 years old man, come to emergency department at National Eye 

Center Cicendo Eye Hospital in 5 September 2021 with road accident and bulging 

on right eye. Visual acuity of right eye were no light perception and left eye were 

0.5 with pinhole improvement. Anterior segment examination revealed globe 

luxation with avulsion of extraocular muscle. Patient diagnosed with Traumatic 

Globe Luxation with Traumatic Optic Neuropathy. Patient underwent globe 

reposition with tarsorrhaphy and possibility of enucleation. Intraoperation findings 

no globe rupture was found and salvage of globe were done. Visual acuity and 

eyeball movement remains poor after operation. 

Conclusion: Globe reposition have varies outcome based on clinical presentation 

of patient. Even without visual function, globe salvage was preferred to achieve 

aesthetic function. 
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I. Pendahuluan 

     Kebutaan merupakan salah satu komplikasi yang dapat terjadi pada trauma 

terutama pada daerah dua pertiga dari bagian wajah. Insidensi dari trauma 

maxilofasial yang dapat mengganggu pengelihatan berkisar 14 - 41%. Hingga tahun 

2018 hanya 106 kasus luksasi bola mata yang telah dilaporkan. Meskipun memiliki 

prevalensi yang kecil, luksasi bola mata memiliki konsekuensi besar pada 

pengelihatan.1–3 

     Pentatalaksanaan kasus luksasi bola mata merupakan tantangan bagi 

oftalmologis karena dapat menentukan prognosis fungsional maupun esteik 

pasien.4 Laporan kasus ini bertujuan untuk melaporkan dan membahas terapi dari 

luksasi bola mata traumatika. 
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II. Laporan Kasus 

     Seorang laki-laki berusia 61 tahun datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) 

Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo pada tanggal 5 September 2021 

dengan keluhan mata kanan disertai dengan buram dan disertai nyeri kepala, Pasien 

merupakan korban kecelakaan lalu lintas tujuh jam sebelum masuk rumah sakit 

dengan pasien menggunakan helm. Mekanisme trauma tidak diketahui pasien. 

Pasien merasakan nyeri pada pelipis dan mengeluarkan darah. Tidak terdapat mual, 

muntah, pendarahan pada hidung maupun telinga. Pasien sempat pingsan dan 

dibawa ke RSUD Slamet, Garut, diberikan cairan infus ringer laktat 20 tpm, 

Ketorolac 1 x 30 mg IV, Ranitidine 1 x 150 mg IV, Cefotaxime 1 x 1 gram IV. 

Pasien kemudian dirujuk ke RS Mata cicendo untuk pemeriksaan dan tatalaksana 

lebih lanjut. 

     Pemeriksaan fisik pada tanggal 5 September 2021 tanda-tanda vital dan status 

generalis tekanan darah 160/100 mmHg, nadi 72x/menit, respirasi 22x/menit, suhu 

36.4⁰C . Pemeriksaan status oftalmologis menunjukan posisi bola mata proptosis 

pada mata kanan, pergerakan bola mata kanan terhambat ke segala arah. Pada mata 

kiri baik ke segala arah. TIO menggunakan palpasi pada mata kanan dengan N+ 

dan mata kiri menggunakan NCT sebesar 13 mmHg. Pemeriksaan tajam 

pengelihatan mata kanan yaitu No Light Perception dan untuk mata kiri 

menggunakan Snellen chart yaitu 0.5. 
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Gambar 2.1 Foto klinis mata kiri pasien di IGD 
 (a) luksasi bola mata kanan (b) Vulnus ekskoriatum inferior mata kiri (c) Vulnus laceratum 

pada inferior palpebra mata kanan 
Dikutip dari PMN RS Mata Cicendo. 

  

     Pemeriksaan segmen anterior bola mata kanan di dapatkan kelopak mata 

superior terdapat vulnus laseratum ukuran 1 x 0.6 cm dengan dasar otot, kelopak 

mata inferior vulnus laseratum ukuran 4.5 x 2 cm dengan dasar otot tanpa 

pendarahan aktif. Konjungtiva kesan jaringan nekrotik daerah nasal dan inferior, 

dengan kesan ruptur. kornea kesan edema, FT (+) abrasi, seidel (-) bilik mata depan 

hifema dengan ketinggian memenuhi seluruh kamera okuli anterior, pupil, iris, 

lensa dan fundus sulit dinilai. Mata kiri didapatkan kelopak mata tenang terdapat 

vulnus ekskoriatum pada infrasiliar mata kiri, konjungtiva tenang, kornea jernih, 

flourescin test (-), bilik mata depan Van Herrick grade III flare/cell -/-, pupil bulat 

refleks cahaya +/turun, Reverse RAPD (+), lensa agak keruh. Fundus retina flat, 

papil bulat batas tegas c/d ratio 0.4-0.5. 

  

(b) 

(a) 

(c) 
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Gambar 2.2 Foto CT Scan 
(a) Foto CT Scan 3 dimensi didapatkan fraktur pada inferior maksila yang menjadi rima orbita 

inferior (b) Foto porongan coronal pemggambarkan luksasi bola mata (c) foto sagital yang 

menggambarkan adanya edema jaringan (d) gambaran potongan axial. 
Sumber : PMN RS Mata Cicendo 

 

     Pasien didiagnosis dengan Luksasi bola mata traumatika OD + Vulnus laseratum 

frontalis dextra dan infra siliar + Ruptur kanalikuli OD + Glaukoma sekunder OD 

+ Hifema OD + Neuropati optik traumatika OD. Pasien diberikan terapi Kompres 

lembab NaCl, Salep kloramfenicol + polimixin 3 x OD, injeksi intramuskular ATS 

dan TT. Dari bagian neuro-oftalmologi diberikan Metilprednisolon 4 x 250 mg IV, 

Citicholine 1 x 1000 mg IV, Omeprazole 1 x 40 mg IV dan Vitamin D3 3 x 1 tablet. 

Pasien menjalani tindakan Reposisi globe + Hecting primer palpebra superior dan 

infrasiliar OD + Repair kanalikuli + Silicone tube OD tanggal 6 September 2021.  

                    

(d) 

(b) 

(c) 

(a) 
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Gambar 2.3 Proses operasi Reposisi Bola Mata 
(a) Identifikasi luka (b) debridemen luka (c) suction dari ruang retroorbita (d) hecting dari m. rektus 

medial (e) hecting pada m. rektus lateral (f) tarsorafi pada tengah palpebra (g) tarsorafi palpebra 

medial (h) repair kanalikuli (i) Penjahitan palpebra infrasiliar. 
Sumber : PMN RS Mata Cicendo. 

 

     Setelah dilakukan tindakan pasien diberikan antibiotik Cefotaxime 2 x 1 gram, 

Asam mefenemat, 3 x 500 mg, salep mata Deksametasone 0.1% - Neomisin sulfat 

3.5 mg – Polimiksin-B-Sulfat 3 x OD dan terapi bagian neuro-oftalmologi 

dilanjutkan. Pasien dilakukan perawatan hingga hari ke 3 dengan penggantian 

pengobatan menjadi antibiotik oral yaitu Cefixime 2 x 200 mg, Asam Mefenamat 

3 x 500 mg, Xitrol 3 x OD, Metilprednisolon diganti menjadi 1 x 64 mg, 

Lansoprazole 1 x 30 mg, Citicoline 1 x 1000 mg tablet, Vitamin D3 2 x 1 tablet. 

Pasien dapat rawat jalan dan kontrol selama 1 minggu kemudian 

     Satu minggu setelah perawatan, pasien datang dengan mata terasa nyeri dan 

buram masih dirasakan pasien. Pasien juga mengeluhkan kelopak mata yang tidak 

dapat ditutup setelah jahitan bagian tengah terbuka dengan sendirinya. Tajam 

pengelihatan pada mata kanan NLP mata kiri 0.5 ph 0.63. Tekanan intraokular mata 

(e) (f) (d) 

(h) (i) (g) 

(b) (c) (a) 
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kanan menunjukkan N+ dan mata kiri dengan ATN sebesar 12 mmHg. Pemeriksaan 

posisi bola mata kanan kesan hipotropia, Gerak bola mata kanan terhambat kesegala 

arah dengan kekuatan -4, mata kiri dalam batas normal, nyeri gerak bola mata tidak 

ditemukan. 

     Pemeriksaan anterior bola mata kanan palpebra edema, hecting intak, 

lagoftalmos 7 mm MRD 1 2 mm, MRD 2  4 mm, LF 3 mm, IPF 6 mm, konjungtiva 

hiperemis dan pendarahan subkonjungtiva pada regio superior, kornea edema 

dengan defek epitel ukuran 4 x 3 mm, lipat descemet, bilik mata depan Van Herrick 

kesan grade III flare/cell sulit dinilai dengan hifema ukuran 4 mm, pupil refleks 

cahaya -/- iris sinekia kesan (-) lensa dan fundus sulit dinilai. Pemeriksaan mata kiri 

didapatkan palpebra tenang, konjungtiva tenang, kornea jernih, bilik mata depan 

Van Herrick grade III flare/cell -/-, pupil refleks cahaya +/+ Reverse RAPD (+), 

lensa agak keruh fundus retina kesan flat, dengan papil bulat batas tegas. Pasien 

terapi yaitu aff hecting palpebra superior dan infra siliar, tarsorafi ulang mata kanan 

dalam lokal anastesi. Diberikan terapi medika mentosa yaitu Levofloxacin tetes 

mata 6 x OD, Cyclopentolate tetes mata 1% 3 x OD, Artificial tears 6 x OD, 

Vitamin A palmitate 3 x OD. Bagian neuro-oftalmologi memberikan 

Metilprednisolon tapering off 1 x 56/48 mg, Citicholine tablet 1 x 1000 mg, Vitamin 

D3 tablet 2 x 400 mg, lansoprazole kapsul 1 x 40 mg. Dari bagian Glaukoma 

mendapatkan Timolol Maleate tetes mata 2 x OD, Asetazolamide tablet 3 x 250 mg, 

Kalium aspartate 1 x 1 tablet. Pasien diminta kontrol 2 minggu kedepan untuk 

observasi mata pasien 
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Gambar 2.4 Foto setelah operasi 1 minggu. 
(a) Foto mata kanan pasien dengan hecting frontalis dan subsiliar, serta jahitan tarsorafi 

yang terbuka. Terlihat gambaran keratitis ekspossure pada mata kanan (b) Foto mata kanan 

pasien pasca aff hecting pada palpebra dan tarsorafi OD 
Sumber : PMN RS Mata Cicendo 

 

     Satu bulan kemudian pasien kontrol ke poli Rekonstruksi, onkologi dan 

okuloplasti. Pasien kontrol dengan mata terasa mengganjal, tidak terdapat nyeri dan 

buram masih dirasakan pasien. Pasien merasa masih bisa menggerakan kelopak 

mata lebih baik dari sebelumnya. Tajam pengelihatan pada mata kanan NLP mata 

kiri 0.5 ph 0.63. Tekanan intraokular mata kanann dengan palpasi menunjukkan N 

dan mata kiri dengan NCT sebesar 12 mmHg. Pemeriksaan posisi bola mata kanan 

kesan hipotropia, Gerak bola mata kanan terhambat kesegala arah dengan kekuatan 

-4, mata kiri dalam batas normal, nyeri gerak bola mata tidak ditemukan. 

     Pemeriksaan anterior bola mata kanan palpebra edema minimal, lagoftalmos 5 

mm MRD 1 2 mm, MRD 2  4 mm, LF 3 mm, IPF 6 mm, konjungtiva tenang, kornea 

edema, keratitis puncata superfisial, defek epitel ukuran 3 x 2,2 mm, lipat descemet 

(+), bilik mata depan Van Herrick kesan grade III flare/cell sulit dinilai hifema 

ukuran 2 mm, pupil refleks cahaya -/- iris sinekia kesan (-) lensa dan fundus sulit 

dinilai dengan hasil USG kesan retinal detachment. Pemeriksaan mata kiri 

didapatkan palpebra tenang, konjungtiva tenang, kornea jernih, bilik mata depan 

Van Herrick grade III flare/cell -/-, pupil refleks cahaya +/+ Reverse RAPD (+), 

(a) (b) 
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lensa agak keruh fundus retina kesan flat, papil bulat batas tegas. Pasien 

dikonsulkan ke unit retina dengan saran konservatif.  

 

Gambar 2.5 Foto setelah operasi 1 bulan. 
(a) Foto klinis pasien (b) Foto mata kanan (c) foto dengan flourescin terdapat pengurangan dari 

defek epitel. 
Sumber : PMN RS Mata Cicendo 

 

     Pasien diberikan terapi Levofloxacin tetes mata 6 x OD, Cyclopentolate tetes 

mata 1% 3 x OD, Artificial tears 6 x OD, Vitamin A palmitate 3 x OD dan taping 

saat tidur. Dari bagian NO mendapatkan Metilprednisolon tapering off 1 x 

24/16/8/4 mg, Citicholine tablet 1 x 1000 mg, Vitamin D3 tablet 2 x 400 mg, 

lansoprazole kapsul 1 x 40 mg. Pasien kemudian diminta untuk kontrol 1 bulan 

kemudian. 

 

III. Diskusi 

     Definisi dari luksasi bola mata adalah ketika bola mata terdorong ke bagian 

anterior dari kelopak mata. Etiologi traumatik merupakan kasus yang paling sering 

terjadi. Meskipun jarang terjadi kasus ini memiliki dampak terhadap tajam 

pengelihatan yang besar. Kejadian luksasi bola mata dapat terjadi dengan avulsi 

saraf optik dan otot ekstraokular. Luksasi bola mata terjadi dengan beberapa 

mekanisme. Mekanisme pertama apabila benda tumpul mengenai bagian orbita 

supero-medial dan menyebabkan peningkatan tekanan pada rongga intra orbita, hal 

ini menyebabkan mata bergerak kearah anterior. Mekanisme kedua adalah 

mekanisme coup - countercoup dimana benturan pada bagian oksipital akan 

menyebabkan bola mata terdorong ke anterior. Mekanisme ketiga adalah 

berkurangnya volume dari orbita disababkan karena fraktur blow-in terutama pada 

orbital roof. Kerusakan saraf optik dapat terjadi disebabkan karena trauma benda 

tajam atau disebabkan karena benturan pada tulang orbita. Pergerakan bola mata ke 

(a) (b) (c) 
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anterior juga dapat menyebabkan kerusakan saraf optik.5–7 Pasien ini terjadi luksasi 

bola mata. Pada saat intraoperasi, ditemukan adanya serpihan tulang pada luka 

palpebra inferior menandakan kerusakan orbital rim yang menyebabkan dapat 

terjadinya luksasi bola mata. 

     Tanda dan gejala dari luksasi bola mata dapat bervariasi. Pasien dengan luksasi 

bola mata spontan dapat tidak memiliki gejala, namun pada kasus akut yang berat 

dapat terjadi gejala seperti nyeri hebat dan hilangnya fungsi pengelihatan. Tanda 

lain yang dapat menyertai yaitu abrasi kornea dan keratitis eksposure. Komplikasi 

dapat terjadi pada mata yaitu ptisis bulbi yang disebabkan perforasi bola mata. 

Komplikasi organ lain seperti meningitis, pendarahan intrakranial dan kebocoran 

dari cairan serebrospinal dapat membahayakan kehidupan pasien. Evaluasi kondisi 

pasien menentukan terapi dan penempatan waktu tindakan.5,8–10 Pada pasien ini 

merupakan luksasi bola mata akut disebabkan karena trauma, ditemukan adanya 

avulsi pada otot ekstraokular yang menyebabkan hambatan gerakan bola mata dan 

saraf optik menyebabkan hilangnya pengelihatan 

     Tatalaksana utama dari luksasi bola mata adalah reposisi bola mata, diikuti 

dengan explorasi pada luka dan koreksi dari otot ekstraokular. Reposisi sebaiknya 

dilakukan secepat mungkin karena dapat mempengaruhi prognosis. 

Mempertahankan bola mata adalah pertimbangan utama karena meskipun tidak 

dapat melihat masih dapat memiliki fungsi estetik. Jika kerusakan terlalu berat 

seperti kerusakan baik pada bola mata, saraf optik, maupun perforasi kornea dapat 

dilakukan enukleasi. Pada kasus luksasi spontan tanpa komplikasi yang berat dapat 

dilakukan reposisi dapat dilakukan manuver untuk reposisi bola mata. Gupta et al 

membentuk step wise approach pada tatalaksana dari luksasi bola mata. Evaluasi 

pasien dimulai dari saat kedatangan di instalasi gawat darurat dan evaluasi dari 

resiko kematian, evaluasi sebelum operasi dan intraoperasi (Tabel 1).6–8 Pada 

pasien ini karena tidak ditemukan adanya kegawatdaruratan yang mengancam jiwa 

dan dapat dilakukan tindakan operasi keesokan harinya. Tindakan yang dilakukan 

adalah mengurangi pendarahan retroorbital, penjahitan otot yang mengalami avulsi 

yaitu m. rektus medial dan lateral serta pejahitan kelopak mata untuk mengurangi 
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eksposure. Pemberian metilprednisolon sebagai antiradang dilakukan untuk 

mengurangi pembengkakan pada jaringan lunak orbita paska operasi. 

 

Tabel 1 Step wise approach pada luksasi bola mata. 

Lini masa Pendekatan Hal yang menjadi pertimbangan 

Saat 

kedatangan 

Penilaian Menentukan waktu dilakukannya 

intervensi pembedahan 

Instalasi 

Gawat darurat 

Resiko trauma 

kraniofasialis dan resiko 

kematian 

 

 Perforasi bola mata Adanya perforasi dapat dipertimbangkan 

untuk 

 Avulsi otot Avulsi otot dapat memberikan resiko 

iskemia pada bola mata 

 Avulsi saraf optik Avulsi saraf optik menyebabkan 

prognosis buruk pada tajam pengelihatan  

 Fraktur blow in atau blow 

out 

Fraktur blow in menjadi pertimbangan 

saat reposisi bola mata 

 Adanya pendarahan 

retrobulbar 

Drainase retroorbita diindikasikan untuk 

mengurangi tekanan rongga orbita 

Pre operatif 

(bedside atau  

dengan 

anastesi lokal) 

Intervensi  

 Kantotomi lateral atau 

kantolisis untuk 

pendarahan retrobulbar 

Dapat memfasilitasi  reposisi dari bola 

mata 

 Perlindungan dari bola 

mata dengan Amniotic 

Membrane Graft (AMG) 

AMG memiliki sifat anti-inflamasi dan 

melindungi lapisan okular dari infeksi 

 Eye shield modifikasi  Mencegah tekanan langsung pada bola 

mata,dan memberikan perlindungan saat 

operasi pada bagian lain 

Intra-operatif Tahapan  

 Eksplorasi dari otot 

ekstraokular 

Identifikasi dari avulsi otot dan ruptur 

dari bola mata. Penjahitan pada otot bila 

memungkinkan 

 Penambahan ruang intra 

orbita 

Kantotomi lateral atau evakuasi 

hematoma orbita atau perbaikan dari 

fraktur blow in 

 Persiapan kelopak mata 

dengan blepharotomy 

maupun pemasangan 

jahitan pre-tarsorafi  

Memudahkan penutupan dari bola mata 

terutama saat terjadi edema jaringan 

 Cincin simblefaron Mencegah kontak langsung pada mata 

dan melindungi dari adhesi  
Dikutip dari Gupta et al6 
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     Prognosis dari luksasi bola mata dapat bervariasi. Viji et al melaporkan 2 pasien 

tanpa fraktur rima orbita, avulsi otot maupun saraf optik memiliki tajam 

pengelihatan kembali seperti sebelum trauma terjadi. Waktu dari tindakan operasi 

mempengaruhi dari keluaran tindakan karena penundaan waktu operasi berpotensi 

menimbulkan iskemia bola mata, keratopati dan retraksi otot ekstraokular. 

Meskipun telah dilakukan tindakan reposisi bola mata belum tentu dapat bertahan 

setelah adanya avulsi dari saraf optik dan gangguan otot. Tok et al melaporkan pada 

kasus avulsi berat meskipun telah dilakukan reposisi dapat terjadi ptisis setelah tiga 

bulan.7,8,11 Pada pasien ini terdapat otot dan saraf optik yang mengalami avulsi, 

keratopati ekspossure dan terdapat retinal detachment. Meskipun sudah dilakukan 

reposisi, terdapat kemungkinan terjadi ptisis bulbi di masa yang akan datang. 

      

IV. Simpulan 

     Luksasi bola mata traumatika merupakan kelainan yang jarang terjadi. Kelainan 

dapat terjadi pada trauma bagian wajah serta tulang tengkorak. Penegakan diagnosis 

dan tatalaksana yang tepat dapat memberikan keluaran yang optimal. Pilihan utama 

pada luksasi adalah reposisi dan mempertahankan bola mata meskipun prognosis 

visual yang kurang baik. 

  



12 

 

DAFTAR PUSTAKA 

1.  Balla SC, Jha KN, Ramanujam S, Srikanth K, Rajalakshmi AR. 

Maxillofacial trauma and ocular injuries: reports from a prospective study 

from Pondicherry, India. Orbit (London). 2021(1):1–7.  

2.  Sundaresh DD, Vijayan K, Ramanujam PL. Ocular Trauma In Mid Face 

Fractures - An Interdisciplinary Approach. 2021;3(1).  

3.  Roka N, Roka YB. Traumatic Luxation of the Eye Ball with Optic Nerve 

Transection Following Road Traffic Accident: Report of Two Cases and 

Brief Review of Literature. Nepal J Ophthalmol. 2018;10(2):196–202.  

4.  Osman E, Al-Akeely A. Luxation of eye ball following trauma: Novel simple 

treatment. Indian J Ophthalmol. 2014;62(7):812–3.  

5.  Kumari E, Chakraborty S, Ray B. Traumatic globe luxation: A case report. 

Indian J Ophthalmol. 2015;63(8):682–4.  

6.  Gupta H, Natarajan S, Vaidya S, Gupta S, Shah D, Merchant R, et al. 

Traumatic eye ball luxation: A stepwise approach to globe salvage. Saudi J 

Ophthalmol. 2017;31(4):260–5.  

7.  Viji R, Yazhini T. Traumatic luxation of the globe: A novel simple treatment. 

J ophthalmic Sci Res. 2017;55(2):145–7.  

8.  Das D, Kuberappa RG, Kumari Meena S, Meel R. Globe luxation following 

cow horn injury. BMJ Case Rep. 2019;12(4):10–2.  

9.  Pereira FJ, Bettega RB de P, Cruz AAV e. Management of globe luxation 

followed by traumatic liquoric fistula: case report. Arq Bras Oftalmol. 

2011;74(1):58–60.  

10.  Poroy C, Cibik C, Yazici B. Traumatic Globe Subluxation and Intracranial 

Injury Caused by Bicycle Brake Handle. Arch Trauma Res. 2016;5(3):5–7.  

11.  Tok L, Tok OY, Argun TC, Yilmaz O, Gunes A, Unlu EN, et al. Bilateral 

traumatic globe luxation with optic nerve transection. Case Rep Ophthalmol. 

2014;5(3):429–34.  

 

 

 

12 


