
TRAUMA KIMIA MATA



DEFINISI

Trauma kimia pada mata merupakan trauma yang mengenai bola 

mata akibat terpaparnya bahan kimia baik yang bersifat asam atau 

basa yang dapat merusak struktur bola mata tersebut.

Trauma kimia diakibatkan oleh zat asam dengan pH < 7 ataupun zat 

basa pH > 7 yang dapat menyebabkan kerusakan struktur bola 

mata. 



ETIOLOGI

• BAHAN KIMIA ASAM:

Asam sulfat, air accu, zat pemutih, asam asetat, asam nitrat. Akibat ledakan 

baterai mobil, yang menyebabkan luka bakar asam sulfat, mungkin 

merupakan penyebab tersering dari luka bakar kimia pada mata. Asam 

Hidroflorida dapat ditemukan dirumah pada cairan penghilang karat, 

pengkilap aluminum, dan cairan pembersih yang kuat.

• BAHAN KIMIA BASA: 

NaOH, CaOH, amoniak, Freon/bahan pendingin lemari es, sabun, shampo, 

kapur gamping, semen, tiner, lem, cairan pembersih dalam rumah tangga, 

soda kuat.



PATOFISIOLOGI

• Nekrosis pada epitel kornea dan konjungtiva disertai gangguan dan 

oklusi pembuluh darah pada limbus.

• Hilangnya stem cell limbus → berdampak pada vaskularisasi dan 

konjungtivalisasi permukaan kornea atau menyebabkan kerusakan 

persisten pada epitel kornea dengan perforasi dan ulkus kornea bersih.

• Penetrasi yang dalam dari suatu zat kimia dapat menyebabkan 

kerusakan dan presipitasi glikosaminoglikan dan opasifikasi kornea.

• Penetrasi zat kimia sampai ke kamera okuli anterior dapat 

menyebabkan kerusakan iris dan lensa

• Kerusakan epitel siliar dapat mengganggu sekresi askorbat yang 

dibutuhkan untuk memproduksi kolagen dan memperbaiki kornea.

• Hipotoni dan phthisis bulbi sangat mungkin terjadi.



TRAUMA ASAM

Molekul hidrogen merusak permukaan okular dengan mengubah pH, 

Anion merusak dengan cara denaturasi protein, presipitasi dan 

koagulasi. 

Koagulasi protein umumnya mencegah penetrasi yang lebih lanjut 

dari zat asam, dan menyebabkan tampilan ground glass dari stroma 

korneal yang mengikuti trauma akibat asam. Sehingga trauma pada 

mata yang disebabkan oleh zat kimia asam cenderung lebih ringan 

daripada trauma yang diakibatkan oleh zat kimia basa.



TRAUMA BASA

Trauma basa biasanya lebih berat daripada trauma asam, 

karena bahan-bahan basa memiliki dua sifat yaitu hidrofilik 

dan lipolifik dimana dapat secara cepat untuk penetrasi sel 

membran dan masuk ke bilik mata depan, bahkan sampai 

retina. Trauma basa akan memberikan iritasi ringan pada 

mata apabila dilihat dari luar.
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HASIL PEMERIKSAAN FISIK

• Defek epitel kornea

• Stroma yang kabur

• Perforasi kornea

• Reaksi inflamasi bilik mata depan (flare di BMD) →

menyebabkan penurunan outflow uveoscleral

• Peningkatan TIO

• Kerusakan kelopak mata

• Inflamasi konjungtiva

• Penurunan ketajaman penglihatan



TATALAKSANA

• Irigasi untuk menormalisasi pH sesegera mungkin →

larutan normal saline (tidak boleh NaCl 0.9%) selama 15 –

30 menit, paling sedikit 2000 ml, semakin lama semakin 

baik.

• Double eversi kelopak mata →menghindari terjadinya 

perlengketan antara konjungtiva palpebra, konjungtiva 

bulbi, dan konjungtiva forniks

• Debridement daerah epitel kornea yang mengalami 

nekrotik agar terjadi reepitalisasi



MEDIKAMENTOSA

• STEROID→mengurangi inflamasi dan infiltrasi neutrofil, tapi 

menghambat penyembuhan stroma (hanya selama 7 – 10 hari, lalu 

tappering off) → Dexametason 0,1% ED dan Prednisolon 0,1% ED 

diberikan setiap 2 jam. Bila diperlukan dapat diberikan Prednisolon IV 

50-200 mg

• SIKLOPEGIK→mengistirahatkan iris (mencegah sinekia posterior) →

Atropin 1% ED atau Scopolamin 0,25% diberikan 2 kali sehari.

• ASAM ASKORBAT →meningkatkan penyembuhan luka dengan 

membantu pembentukan kolagen matur oleh fibroblas kornea.→

Natrium askorbat 10% topikal diberikan setiap 2 jam. 



• BETA BLOCKER→menurunkan tekanan intra okular dan 

mengurangi resiko terjadinya glaukoma sekunder →

asetazolamid (diamox) 500 mg oral

• ANTIBIOTIK→ Profilasis pencegah infeksi→ topikal dan 

sistemik (doksisiklin 100 mg).

• ASAM HYALURONAT →membantu reepitalisasi kornea

• ASAM SITRAT →menghambat aktivitas netrofil dan 

mengurangi respon inflamasi.
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