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MANAGEMENT STRATEGIES OF OCULAR ALKALINE CHEMICAL 
INJURY 

 
ABSTRACT  
Introduction: Ocular chemical burns are true ophthalmic emergencies that can cause 
permanent corneal and intraocular damage leading to visual impairment or even 
blindness. The difference in ocular effects between acids and alkali lies in their mechanism 
of action. When a case of chemical trauma occurs, the irrigation must be carried out 
immediately, even before a complete history and physical examination is carried out. 
Purpose: To report the management of chemical burns caused by alkali based.  
Case Report: A 24-year-old man came to the Cicendo Eye Hospital Infection and 
Immunology Outpatient clinic with complaints of blurry eyes accompanied by burning and 
watery eyes after being doused with a bucket of cement mortar two weeks earlier. 
Ophthalmologic examination obtained visual acuity for the right eye 1/300 and left eye was 
1/60. The anterior segment of the right and left eyes showed corneal edema, 
conjunctivalization, persistent epithelial defects, limbal ischemia, and punctate epithelial 
erosion. There was an ulcer and thinning of the corneal layer in left eye. The patient then 
underwent a keratectomy, conjunctival resection, and amniotic membrane transplantation 
procedure. On the seventh day postoperatively, symptoms and clinical features improved 
with the visual acuity of the right and left eyes improved to 1/60. 
Conclusion: This case is classified as severe ocular burn injury. Management in the late 
reparative phase requires surgery to speed up the healing process, so keratectomy, 
conjunctival resection, and amniotic membrane transplantation are performed. In this case 
successful treatment was achieved by improvement of visual acuity and no complication 
occured. 
 
Keywords: ocular chemical burns, alkali injury, treatment ocular burn injury
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I. Pendahuluan 

     Trauma kimia okular merupakan kasus emergensi pada mata yang dapat 

menyebabkan defek kornea yang menetap dan kerusakan intraokular yang 

menyebabkan gangguan penglihatan atau bahkan kebutaan. Trauma kimia okular 

mewakili 10-22% dari seluruh kasus trauma okular dan merupakan penyebab paling 

umum kedua trauma mata di lingkungan kerja sebesar 12%, setelah trauma 'benda 

asing' sebesar 43%. Jenis cedera ini lebih sering menyerang pria daripada wanita 

dengan rasio hampir 5:1. Trauma kimia okular merupakan masalah yang cukup 

penting, karena dapat berkisar dari tingkat keparahan mulai dari iritasi ringan 

hingga kerusakan total pada permukaan okular dan adneksa, yang mengakibatkan 

kekeruhan kornea, kehilangan penglihatan, dan bahkan kerusakan integritas 

struktural bola mata. Oleh sebab itu, trauma kimia okular harus ditangani dengan 

serius. Mengingat trauma ini sebagian besar dialami oleh usia muda, mencegah 

terjadinya kecacatan jangka panjang merupakan tujuan utama dari tatalaksana 

trauma kimia okular.1-4 

     Semua jenis bahan cair atau padat yang besifat alkali atau asam dapat 

menyebabkan luka bakar kimia pada mata. Perbedaan efek pada okular antara asam 

dan alkali terletak pada mekanisme kerjanya. Saat terjadi kasus trauma kimia, 

bahan kimia penyebab trauma harus diidentifikasi. Mengingat tingkat keparahan 

trauma kimia dipengaruhi oleh pH (asam atau alkali), volume, konsentrasi, durasi 

kontak, dan tingkat toksisitas bahan kimia tersebut. Faktor-faktor ini 

mempengaruhi kedalaman penetrasi dari bahan kimia, keterlibatan struktur 

ekstraokular dan intraokular, penyembuhan luka, respon perbaikan, dan regenerasi 

luka.2,5,6 

     Konsultasi kepada dokter spesialis mata harus dilakukan saat terjadi trauma 

kimia okular. Kebanyakan dari kasus trauma kimia okular bersifat ringan dan dapat 

dikelola tanpa gejala sisa yang berpengaruh. Studi menunjukkan bahwa 42% dari 

trauma kimia okular bersifat bilateral sehingga pengobatan segera pada mata 

lainnya juga harus dilakukan jika ada kecurigaan kecil keterlibatan bilateral. 

Tatalaksana terutama irigasi harus dilakukan segera, bahkan sebelum dilakukan 

anamnesis dan pemeriksaan fisik lengkap. Tingkat keparahan trauma yang lebih 
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rendah memiliki penyembuhan yang berkelanjutan dengan prognosis yang sangat 

baik, namun tingkat keparahan trauma yang lebih berat dapat memburuk dengan 

cepat dan memerlukan intervensi bedah.3,5,7 

     Laporan kasus ini akan memaparkan manajemen pada kasus trauma kimia yang 

disebabkan oleh bahan berbasis alkali. 

 

II. Laporan Kasus 

     Seorang pria berusia 24 tahun datang ke Poliklinik Infeksi RS Mata Cicendo 

dengan keluhan kedua mata buram disertai perih, berair, dan terasa mengganjal 

setelah tersiram ember berisi adukan semen dua minggu SMRS. Setelah kejadian 

pasien diobati dulu di rumahnya dengan tetesan air daun sirih, air dari pohon 

cangkoreh, dan air dari rendaman akar kucai. Penetesan dilakukan setiap hari dua 

kali sehari. Keluhan dirasakan tidak membaik dan pandangan semakin buram lalu 

pasien dibawa keluarganya berobat ke Dokter Spesialis Mata di Rumah Sakit 

Umum Daerah setempat satu minggu setelah kejadian. Pasien lalu didiagnosis 

dengan Trauma Kimia Alkali Ropper Hall grade II-III, Corpus Alienum 

Konjungtiva Bulbi, dan Simblefaron mata kanan dan kiri. Pasien telah mendapatkan 

obat tetes mata gatifloxacin, tetes mata natrium klorida dan kalium klorida, tetes 

mata hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) - dekstran, serta obat minum 

ibuprofen dan vitamin C. Satu minggu kemudian pasien dirujuk ke RS Mata 

Cicendo. 

     Pemeriksaan fisik di Poliklinik Infeksi RS Mata Cicendo ditemukan status 

generalis dalam batas normal. Pemeriksaan oftalmologis pada mata kanan dan kiri 

didapatkan tajam penglihatan 1/300 pada mata kanan dan 1/60 pada mata kiri. 

Pemeriksaan palpasi tekanan intraokular mata kanan dan kiri N+, kedudukan bola 

mata kesan ortotropia, dan gerak bola mata sulit dinilai. Segmen anterior mata 

kanan dan kiri didapatkan blefarospasme, simblefaron pada konjugtiva tarsal 

inferior, injeksi siliar effron grade III. Pada kedua mata terdapat edema kornea, 

konjungtivalisasi, defek epitel, dan punctate epithelial erosion saat dilakukan 

pemeriksaan fluresein pada kedua mata. Pada mata kanan didapatkan iskemik 

limbal 360 derajat, sedangkan pada mata kiri 270 derajat. Kedalaman bilik mata 
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depan kedua mata Van Herick grade III, flare dan sel sulit dinilai, pupil kesan bulat, 

refleks cahaya sulit dinilai, tidak didapatkan sinekia, dan lensa sulit dinilai. Pasien 

didiagnosis dengan Trauma Kimia Alkali  Grade VI pada mata kanan dan Grade V 

pada mata kiri menurut klasifikasi Dua dan grade IV pada kedua mata menurut 

klasifikasi Ropper Hall. Tatalaksana yang diberikan adalah tetes mata gatifloxacin 

6x sehari, prednisolon 6x sehari, siklopentolat 3x sehari, air mata buatan tiap jam, 

vitamin A Palmitate jel 3x sehari, disodium etilendiamin tetra asetat (EDTA) 4x 

sehari, dan timolol maleat 0.5% 2x sehari pada kedua mata serta obat minum 

vitamin C 2x500mg.  

        
    (A)                                 (B) 

       
(C)                                      (D) 

Gambar 2.1 Gambaran klinis pasien saat pertama kali datang. Mata kanan tampak 
gambaran iskemik limbal (panah hitam) 360 derajat disertai dengan defek 
epitel (panah oranye) (A); defek epitel terwarnai dengan pewarnaan 
fluresein pada mata kanan (B); mata kiri tampak gambaran iskemik limbal 
270 derajat disertai dengan defek epitel (C); defek epitel terwarnai dengan 
pewarnaan fluresein pada mata kiri (D). 

 
     Pasien dilakukan tindakan keratektomi, reseksi konjungtiva, dan transplantasi 

membran amnion. Setelah dilakukan prosedur aseptik dan antiseptik, tindakan 

dimulai dengan prosedur prosedur peritomi sebesar 360 derajat, dilanjutkan dengan 

keratektomi pada kornea dengan blade hingga defek epitel menghilang lalu 

dilakukan reseksi konjungtiva sebesar 360 derajat. Kemudian dilakukan 

pengukuran diameter kornea dengan kaliper untuk menentukan ukuran membran 

amnion, dan didapatkan ukuran 11 mm. Dilakukan transplantasi membran amnion 
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sebanyak dua lapisan, dilanjutkan dengan penjahitan graft dengan benang ethilon 

10-0 sebanyak 4 jahitan dengan teknik interrupted.  

     
(A)                                         (B)                                          (C)                                                            

       
 (D)                                        (E)                                       (F) 

        
(G)                                      (H) 

 Gambar 2.2 Prosedur operasi. Dilakukan peritomi 360 derajat (A); Dilakukan keratektomi 
pada kornea pasien (B); Dilakukan reseksi konjungtiva 360 derajat (C); 
Diameter kornea diukur menggunakan kaliper (D); Dilakukan pemasangan 
membran amnion sebanyak 2 lapisan (E), (F); Dilakukan penjahitan membran 
amnion sebanyak 4 jahitan (G), (H). 

 

   Evaluasi hari pertama pasca operasi pasien sudah tidak mengeluhkan nyeri namun 

terdapat keluhan silau dan berair. Pemeriksaan oftalmologis visus mata kanan dan 

kiri adalah hitung jari jarak dekat, palpasi tekanan bola mata kanan dan kiri dalam 

batas normal, kedudukan bola mata sulit dinilai, dan gerak bola mata sulit dinilai. 

Segmen anterior mata kanan dan kiri didapatkan blefarospasme, injeksi siliar pada 

konjungtiva bulbi, terdapat graft dan jahitan intak sebanyak 4 buah pada kornea, 

terpasang bandage contact lens (BCL), bilik mata depan van herick grade III, flare 

dan sel sulit dinilai, pupil dilatasi farmakologis, tidak didapatkan sinekia dan lensa 

kesan jernih.  
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 (A)                                     (B) 

Gambar 2.3 Pemeriksaan lampu celah pasca operasi 1 hari. Tampak graft amnion intak, 
jahitan sebanyak 4 buah intak, tampak kornea lebih jernih pada mata kanan 
(A) dan mata kiri (B). 

 
     Pada evaluasi 1 minggu pasca operasi pasien mengatakan keluhan membaik 

namun masih terdapat silau dan berair. Pemeriksaan oftalmologis visus mata kanan 

dan kiri membaik menjadi 1/60, dengan palpasi tekanan bola dalam batas normal 

pada kedua mata. Pemeriksaan lain masih sama seperti pemeriksaan pasca operasi 

satu hari namun didapatkan injeksi silier yang berkurang dan kornea tampak lebih 

jernih. Graft dan hecting tampak intak pada kedua mata. Terapi dilanjutkan dengan 

penurunan dosis prednisolon tetes mata menjadi 5x sehari dan penambahan tetes 

serum autologous 8x sehari pada kedua mata.  

        
(A)                                (B)  

       
(C)                                  (D) 

Gambar 2.4 Pemeriksaan lampu celah pasca operasi satu minggu pada mata kanan (A), (B); 
dan mata kiri (C), (D). Terdapat perbaikan kejernihan kornea dengan graft dan 
jahitan yang intak pada kedua mata. 

 

     Prognosis pada pasien ini dari sisi ad vitam adalah ad bonam. Prognosis ad 

functionam pada pasien ini adalah ad malam pada mata kanan, dan dubia ad malam 
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pada mata kiri. Pada aspek ad sanationam prognosis pasien ini adalah dubia ad 

malam. 

 

III. Diskusi 

     Kasus trauma kimia okular banyak dijumpai pada kasus emergensi okular. 

Penelitian observasional oleh menunjukkan bahwa presentasi laki-laki usia muda 

(16-25 tahun) yang bekerja di lingkungan industri berkontribusi sebanyak dua 

pertiga dari seluruh kasus yang dilaporkan. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya 

pengalaman dalam menggunakan bahan kimia dan kurangnya kesadaran untuk 

menggunakan peralatan pelindung yang tepat. Trauma kimia okular lebih sering 

menyerang pria daripada wanita berkaitan dengan fakta bahwa cedera ini banyak 

terjadi di lingkungan industri walaupun dapat terjadi juga di lingkungan rumah 

tangga. 2,4,8 

    Trauma kimia dibedakan menjadi asam dan alkali berdasarkan potential 

hydrogen (pH). Bahan kimia alkali memiliki pH diatas 7. Trauma kimia alkali 

memiliki efek yang yang berat daripada asam karena menyebabkan saponifikasi 

asam lemak pada membran sel sehingga terjadi kerusakan sel. Trauma kimia alkali 

yang mengenai kornea akan merusak permukaan epitel sehingga larutan alkali 

dengan mudah menembus stroma kornea kemudian secara cepat menghancurkan 

materi penyusun dasar proteoglikan dan serat kolagen dari matriks stroma. Proses 

ini berlangsung 1-7 hari setelah paparan. Zat alkali yang kuat dapat menembus 

endotelium menuju ruang anterior, menyebabkan kerusakan jaringan yang berat 

dan peradangan hebat. Trauma kimia alkali juga dapat menyebabkan kerusakan 

pada struktur permukaan okular yang lain seperti limbus dan konjungtiva.2,3,6 Pada 

kasus ini pasien mengatakan terkena semen yang termasuk dalam bahan kimia 

alkali kuat karena memiliki pH 11,27. Menurut anamnesis pasien, pasien baru 

mendapatkan terapi setelah satu minggu terpapar. Sehingga proses saponifikasi 

masih terus berlanjut dan menyebabkan kerusakan yang lebih berat. 
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Tabel 3.1 Senyawa Alkali dan Asam Penyebab Trauma Kimia Okular 
Substansi Senyawa penyusun pH Kegunaan 

Alkali Lemah Amonia 11,60 Pembersih serba guna, pupuk, 

pendingin 

 Magnesium hidroksida 10,40 Kembang api 

Alkali Kuat Potasium hidroksida 10,98 Kalium kaustik 

 Sodium hidroksida: larutan 

alkali, soda api 

10,98 Pembersih saluran air, agen dalam 

reaksi kantong udara (air bag) 

 Kalsium hidroksida: lemon 11,27 Plester, mortar, semen, kapur 

Asam Lemah Asam asetat 3,91 Cuka, asam asetat glasial 

 Asam hidrofluorik 3,27 Penggosok kaca, penyuling mineral  

Asam Kuat Asam sulfur 2,75 Baterai aki mobil 

 Asam hidroklorik 3,01 Kontrol pH di kolam renang, 

pengawetan (penghilangan kotoran) 

baja 

Keterangan : pH dalam 1,0 M aqueous 
Dikutip dari: Feder, dkk2 (dengan perubahan) 
 

     Sistem klasifikasi dan penilaian untuk trauma kimia membantu mengetahui 

tingkat keparahan trauma, tujuan pengobatan, dan prognosis. Sistem penilaian 

pertama yang diterima secara luas diterbitkan oleh Roper Hall pada tahun 1965. 

Sistem penilaian ini berdasarkan pada tingkat kekeruhan kornea dan proporsi 

iskemik dari konjungtiva perilimbal. Klasifikasi Dua memiliki perbedaan prognosis 

visual dibandingkan dengan klasifikasi Ropper Hall. Klasifikasi Ropper Hall 

membagi menjadi empat tingkat berdasarkan temuan kornea dan iskemik limbal, 

sedangkan klasifikasi Dua dibagi menjadi enam berdasarkan tingkat keterlibatan 

limbal (dalam jarum jam) dan persentase keterlibatan konjungtiva. Klasifikasi ini 

mempercayai bahwa limbal baik yang masih tersisa, masih dapat berkontribusi 

pada kejernihan kornea. Terdapat teori yang menyatakan bahwa terdapat sel 

konjungtiva yang mengekspresikan stem cell markers dan dapat bertindak sebagai 

sumber regenerasi epitel yang dapat bermigrasi untuk melapisi defek pada kornea, 

sehingga konjungtiva yang terganggu dapat mengganggu kejernihan kornea.5,9,10 

Pada mata kanan pasien ini didapatkan keterlibatan limbal sebanyak 100% sehingga 

didapatkan klasifikasi Ropper Hall grade IV dan klasifikasi Dua grade VI. 

Sedangkan pada mata kiri didapatkan keterlibatan limbal sebanyak 75-80% 
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sehingga didapatkan klasifikasi Ropper Hall grade IV  dan klasifikasi Dua grade 

V. 
Tabel 3.2 Klasifikasi Ropper Hall untuk Tingkat Keparahan Trauma Permukaan Okular 

Tingkat Temuan Klinis pada Kornea Konjungtiva Prognosis 

I Kerusakan epitel kornea Tanpa iskemik limbal Baik 

II Kekeruhan kornea dengan detil iris terlihat < 1/3 iskemik limbal Baik 

III Hilangnya epitel, kekeruhan stroma, 

dengan detil iris sulit dinilai 

1/3 - 1/2 iskemik limbal Hati-hati 

IV Kornea opak, dengan iris dan pupil sulit 

dinilai 

> 1/2 iskemik limbal Buruk 

Dikutip dari : Bizrah, dkk10 

 

     Luka bakar kimia okular dapat diklasifikasikan menjadi empat fase. McCulley 

mengelompokkan patofisiologi dan perjalanan penyakit trauma kimia okuli ke 

dalam empat fase klinis, yaitu: fase segera, fase akut (hari 1–7), fase reparasi awal 

(hari 8-21), dan fase reparasi akhir (setelah hari 21). Strategi manajemen harus 

didasarkan tidak hanya pada tingkat keparahan luka bakar, tetapi juga pada fase 

klinis pasien. Pada fase segera dan akut dibutuhkan irigasi dengan menggunakan 

air bersih atau steril atau larutan Ringer (pH 7,3-7,4) atau ekuivalennya, sampai pH 

netral. Pada penelitian didapatkan bahwa pada beberapa kasus dibutuhkan volume 

irigasi hingga 20 liter atau lebih untuk mencapai tingkat pH fisiologis, irigasi dapat 

dilakukan selama 20 sampai 30 menit.4,5,8,9 Pada kasus ini pasien tidak mendapatkan 

penanganan yang optimal pada fase segera sampai fase akut. Penetesan dengan air 

daun sirih dan air dari pohon cangkoreh pada kedua mata dapat memperburuk 

kondisi mata pasien terkait dengan higienitas dan kandungan pH nya. Irigasi sudah 

tidak diperlukan karena pasien datang pada fase reparasi awal yaitu pada hari ke-

14 setelah kejadian dimana irigasi sudah tidak bermanfaat. 

     Manajemen selain irigasi harus memperhatikan defek epitel, respons inflamasi, 

dan komplikasi yang menjadi faktor penting dalam proses kerusakan. Hal ini akan 

memutus "viscious cycle" yang dapat ditimbulkan oleh masing-masing faktor. 

Faktor defek epitel dapat diatasi dengan beberapa obat topikal dan sistemik yang 

dapat mempromosikan reepitelisasi. Epitel yang utuh memainkan peran penting 

dalam menjaga stabilitas stroma karena dapat secara efektif menghambat enzim 
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pencernaan mencapai stroma. Beberapa terapi digunakan untuk mempercerpat 

pertumbuhan epitel dan stabilitas stroma, yaitu air mata buatan, fibronektin dan 

laminin, epidermal growth factor, asam retinoik, asam hialuronat, tetrasiklin, N-

Acetyl Cysteine, askorbat, dan serum autologous. Faktor inflamasi dapat 

menyebabkan infiltrasi polimorfonukleosit (PMN) pada stroma kornea. Enzim 

proteolitik  dikirim oleh PMN yang akan melarutkan kolagen stroma kornea 

melewati epitel kornea yang tidak utuh. Kortikosteroid dapat menghambat fungsi 

PMN dengan sangat baik, oleh karena itu perawatan intensif dengan kortikosteroid 

topikal direkomendasikan hingga 10-14 hari setelah trauma kimia. Penggunaan 

kortikosteroid pada fase kronis masih kontroversial karena dapat meningkatkan 

risiko infeksi sekunder, sehingga dibutuhkan pemberian antibiotik topikal spektrum 

luas sebagai profilaksis. Terdapat beberapa anti-inflamasi yang dapat digunakan, 

yaitu kortikosteroid, derivat progesterone, sitrat, and non steroid anti inflammatory 

drugs (NSAIDs). Pada fase awal trauma kimia, TIO dapat meningkat terutama 

karena gangguan pada jalinan trabekular, kontraktur sklera, dan  pasca intervensi 

bedah. Sedangkan pada fase perbaikan akhir, tekanan intraokular dapat meningkat 

oleh karena peradangan. Obat sikloplegik topikal dapat mencegah sinekia dan dapat 

menyembuhkan nyeri ringan akibat spasme badan siliar, terapi sistemik mungkin 

diperlukan pada kasus yang lebih berat.2,4,5,11 Pasien ini sudah mendapatkan terapi 

yang sesuai seperti air mata buatan natrium klorida dan kalium klorida 8x sehari 

untuk membantu reepitelisasi kornea serta mencegah kekeringan pada mata. 

Prednisolon asetat sudah diberikan sebelum operasi dengan pertimbangan untuk 

mengurangi inflamasi, untuk mencegah infeksi sekunder akibat kerusakan 

pertahanan permukaan okular diberikan antibiotik gatifloxacin sebagai antibiotik 

spektrum luas. EDTA topikal juga diberikan untuk menghambat kolagenase dan 

mengikat kalsium untuk mencegah terjadinya keratopati. Pada pasien ini 

didapatkan bahwa TIO N+ sehingga diberikan timolol maleat 0.5% 3x sehari. Obat 

cyclopentolate juga diberikan 3 kali sehari sebagai siklopegik. Serum autogous 

diberikan untuk mempercepat proses penyembuhan kornea, dan pemberian 

suplemen oral askorbat sebagai penyeimbang sintesis kolagen untuk membantu 

regenerasi sel epitel. 
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Tabel 3.3 Klasifikasi Dua untuk Tingkat Keparahan Trauma Permukaan Okular 

Tingkat 
Keterlibatan Limbus 

(Jarum Jam) 

Keterlibatan 

Konjungtiva Bulbar 
Skala Analog Prognosis 

I 0 0% 0/0% Sangat Baik 

II < 3 < 30% 0.1-3/1-

29.9% 

Baik 

III < 3-6 > 30-50% 3.1-6/31-50% Baik 

IV > 6-9 >50 - 75% 6.1-9/51-75% Baik - Hati-hati 

V >9 - <12 >75 - <100% 9.1-11.9/ 

75.1-99.9% 

Hati-hati - Buruk 

VI 12 100% 12/100% Sangat Buruk 

Dikutip dari : Bizrah, dkk10 

 

     Tatalaksana bedah dilakukan pada fase akut hingga perbaikan akhir untuk 

mempercepat proses penyembuhan dan mengurangi komplikasi. Berbagai pilihan 

tindakan pembedahan yang dapat dilakukan pada fase akut hingga reparasi awal 

adalah transplantasi membran amnion dan tenonplasty. Sedangkan tindakan 

pembedahan yang dapat dilakukan pada fase reparasi akhir adalah adalah 

keratoplasty, dan transplantasi epitel limbal. Transplantasi membran amnion atau 

penambalan dengan mukosa dari rongga mulut dilakukan satu sampai dua minggu 

setelah trauma kimia terjadi untuk membantu menekan peradangan, meningkatkan 

reepitelisasi, dan mencegah pembentukan simblefaron. Transplantasi sel punca 

limbal atau autologous conjunctival menggunakan jaringan dari mata pasien yang 

tidak terluka dapat memfasilitasi penyembuhan defek epitel kornea pada trauma 

kimia unilateral. Transplantasi sel punca limbus dapat dilakukan saat kondisi tidak 

meradang dan tidak ada tanda-tanda reepitelisasi kornea. Penelitian menyatakan 

bahwa reseksi konjungtiva dapat bermanfaat untuk mencegah terjadinya 

neovaskularisasi pada kornea.4,11,12 Pasien ini dilakukan keratektomi untuk 

membuang bagian epitel kornea yang iskemik sehingga memicu reepitelisasi lebih 

cepat. Pada pasien ini dilakukan cangkok membran amnion setelah prosedur 

keratektomi yang bertujuan untuk menjaga permukaan epitel kornea, mencegah 

terjadinya penipisan kornea hingga perforasi, dan sebagai salah satu tindakan untuk 

mencegah inflamasi. Reseksi konjungtiva dilakukan untuk mencegah terjadinya 
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neovaskularisasi pada membran amnion. Evaluasi masih terus dilakukan dan 

tindakan Limbal Stem Cell Transplantation (LSCT) pada kasus ini akan 

dipertimbangkan apabila inflamasi pada kornea dan keterlibatan permukaan 

intraokular sudah terkontrol dengan baik. Pasien ini dapat menggunakan jenis 

allogenic transplantation oleh karena terdapat keterlibatan bilateral. 

     Prognosis pada trauma kimia ini dapat mengacu pada klasifikasi Dua maupun 

Ropper Hall. Menurut klasifikasi Roper Hall, prognosis semua pasien dengan 

iskemik limbal >50% adalah buruk. Sedangkan klasifikasi Dua membagi kembali 

menjadi tiga yaitu iskemik limbal sebanyak 50 - 75%, 75 - <100%, dan 100%. 

Menurut penelitian oleh prognosis setelah dilakukan AMT dalam jangka panjang 

akan membaik sehingga transplantasi sel punca limbal dapat dilakukan.3,4,11 Pada 

kasus ini prognosis ad functionam pada mata kanan adalah ad malam dan dubia ad 

malam pada mata kiri berdasarkan klasifikasi Dua. Pada pasien ini terdapat limbal 

iskemik  lebih dari 50% sehingga menggunakan klasifikasi Dua yang dinilai lebih 

spesifik untuk menentukan prognosisnya. Pada aspek ad sanationam prognosis 

pasien ini adalah dubia ad malam karena pada satu minggu pasca operasi 

didapatkan peningkatan tajam penglihatan, meskipun kekeruhan kornea dapat 

terjadi berulang sehingga membutuhkan evaluasi secara kontinu. 
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Tabel 3.4 Intervensi pada berbagai Tingkat Trauma Okular.4,5,9 

Fase (Hari) Perubahan klinis Intervensi yang disarankan 
Segera (Saat 
kejadian, hari 0) 

Saat kejadian berlangsung Pra-rumah sakit:  
Irigasi dengan larutan bersih yang tersedia sesegera mungkin. 
 
Rumah Sakit:  
• Penilaian awal yang cepat dan tepat 
• Bersihkan semua partikulat: eversi kelopak mata mungkin diperlukan 
• Lanjutkan irigasi dalam jumlah banyak, lakukan pengukuran pH 

permukaan okular dengan kertas lakmus secara berkala. 
• Setelah pH normal dan stabil tercapai, dilakukan penilaian ulang dengan 

slit lamp dan dilakukan dokumentasi tingkat keparahan menurut 
klasifikasi Dua. 

 
Akut (Hari 1–7), 
Reparasi awal 
(Hari 8–21) 

Fase akut dimana sisa sel punca limbal mencoba mengisi 
kembali defek epitel di atas stroma kornea yang ranggas. 
Tahap ini sangat penting karena enzim proteolitik yang larut 
dalam air mata dan enzim yang berasal dari sel imun dapat 
dibawa ke stroma melalui defek epitel dan mengakibatkan 
penipisan dan perforasi stroma pada tahap selanjutnya. 
 
Fase reparasi awal merupakan jendela transisi di mana 
peradangan kronis menggantikan peradangan akut, sehingga 
menyebabkan hiperplasia stroma dan pembentukan bekas 
luka. Fase ini merupakan periode koeksistensi infiltrasi sel 
inflamasi dan proliferasi jaringan dan perbaikan. Merupakan 
tahap paling umum di mana ulkus atau penipisan kornea mulai 
terlihat. 
 
 
 
 

• Pemberian kortikosteroid topikal secara rutin terlepas ada atau tidaknya 
kerusakan epitel selama minimal 7 hari, dan dilanjutkan jika epitelisasi 
telah selesai  

• Pemberian air mata buatan bebas pengawet dimulai secara rutin dan 
dilanjutkan selama pengobatan  

• Pemberian antibiotik topikal dimulai (formula bebas pengawet)  
• Pemeriksaan TIO; obat penurun TIO diberikan jika terdapat 

peningkatan TIO  
• Pemberian tetrasiklin sistemik dan vitamin C  
• Pemberian serum autologous atau PRP pada klasifikasi Dua kelas III-

VI  
• Pertimbangkan AMT untuk klasifikasi Dua kelas IV-VI, sebaiknya 

dilakukan di minggu pertama  
• Pertimbangkan tenonplasty jika ditemukan scleral melting atau iskemik 

(lebih umum terjadi pada klasifikasi Dua kelas V-VI) namun, jika 
terdapat defek epitel yang tidak dapat sembuh, steroid harus dikurangi 
dosisnya setelah 10–14 hari (lebih dipilih sistemik). 

• Intervensi bedah mungkin diperlukan jika TIO tidak terkontrol 
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Reparasi akhir 
(Hari >21) 

Tahap ini terjadi komplikasi yang paling berat dari trauma 
kimia okular, kecuali untuk pasien dengan prognosis yang 
baik dan telah dikelola dengan tepat. Mata kering yang berat, 
tajam visual yang buruk karena jaringan parut kornea dan 
neurovaskularisasi, peningkatan TIO dan glaukoma, motilitas 
okular yang terbatas karena simblefaron, dan kelainan kelopak 
termasuk entropion, ektropion, trikiasis, dan penutupan yang 
tidak sempurna dapat terjadi dan menyebabkan "viscious 
cycle". Tindakan bedah merupakan metode utama dalam 
periode ini. 
 

Perawatan diarahkan untuk mengoreksi komplikasi:  
• Perawatan sebelumnya dilanjutkan sampai permukaan okular 

dipastikan stabil  
• DALK, PK, atau KPro untuk bekas luka stroma yang mengganggu 

visual atau disfungsi endotel  
• CLAU untuk LSCD unilateral; CLET, lr-CLAL, dan KLAL untuk 

LSCD bilateral  
• Pelepasan simblefaron dengan atau tanpa cangkok untuk memulihkan 

gerakan okular eksternal  
• Rekonstruksi forniks dan palpebra 

Keterangan :  TIO, Tekanan Intra Okular; PRP, platelet-rich plasma; AMT, amniotic membrane transplantation; DALK, deep anterior lamellar keratoplasty; PK, penetrating 

keratoplasty; KPro, keratoprosthesis; LSCD, limbal stem cell deficiency; CLAU, conjunctival limbal autograft; CLET, cultivated limbal epithelial transplantation; lr-CLAL, living-

related conjunctival limbal allograft; KLAL, kerato-limbal allograft.
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IV. Simpulan 

     Luka bakar kimia okular merupakan keadaan darurat pada mata. Perawatan 

harus segera dimulai sesaat setelah kejadian dengan irigasi hingga didapatkan pH 

netral. Penatalaksanaan trauma kimia harus mengacu pada perjalanan klinis dan 

derajat keterlibatan struktur okular agar tidak terjadi komplikasi seperti penipisan 

epitel kornea atau perforasi. Pada kasus yang sudah memasuki fase reparasi, 

tatalaksana ditujukan untuk mempercepat proses penyembuhan dan mengurangi 

komplikasi. Manajemen yang tepat ditandai dengan reepitelisasi, peradangan yang 

membaik, dan tidak terjadinya komplikasi. Pasien ini mendapatkan tata laksana 

yang tepat sehingga terdapat kemajuan tajam penglihatan. 
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