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Management of Lacrimal Punctal Agenesis  

 
ABSTRACT 

Background 

Lacrimal punctal agenesis is a rare cause of epiphora. It can be managed conservatively 

or by surgery. This case report presents the management of patient with lacrimal punctal 

agenesis on both eyes. 

Purpose 

To report a management approach in patient with lacrimal punctal agenesis. 

Case Report 

A 21 years old man came to Reconstruction,Oncology and Oculoplastic unit of Cicendo 

Eye Hospital with chief complaint watering on both eye since he was a child. 

Ophthalmologic examination obtained no lacrimal punctum on both eyes. Patient was 

diagnosed with lacrimal punctal agenesis on both eyes and suspect chronic dacryocystitis 

on left eye. Patient underwent exploration + conjunctivodacryocystorhinostomy on left 

eye and conservative on right eye. After evaluation of post operation day-1, patient was 

evaluated weekly. 

Conclusion 

The management of lacrimal punctal agenesis can be managed conservatively or by 

surgery based on patient’s complaint. Patient needs to be evaluated periodically. 
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I.  Pendahuluan 

     Agenesis pungtum lakrimalis merupakan kondisi yang jarang terjadi. Lyons et 

al menyebutkan bahwa agenesis pungtum dan kanalikuli lakrimalis sebanyak 4% 

dari seluruh pasien baru dengan keluhan saluran lakrimal dalam periode 10 tahun. 

Agenesis pungtum lakrimalis dapat terjadi karena adanya kelainan selama 

perkembangan embrio sistim lakrimal.
1,2 

 

II. Laporan Kasus 

     Seorang laki-laki berumur 21 Tahun datang ke Rumah Sakit Mata Cicendo 

(RSMC) dengan keluhan kedua mata sering berair sejak kecil. Keluhan tidak 

dipengaruhi oleh aktifitas dan stres. Keluhan disertai bagian dalam mata kiri 

kadang-kadang bengkak. Keluhan merah, belekan, gatal, mengganjal dan nyeri 

disangkal. Riwayat trauma pada mata dan kepala disangkal. Keluhan yang sama 



2 
 

di keluarga pasien disangkal. Riwayat alergi disangkal. Riwayat pengobatan 

sebelumnya di dokter umum jika sedang bengkak, kemudian diberi obat, namun 

pasien lupa obatnya.  

     Pemeriksaan fisik menunjukan tanda-tanda vital dalam batas normal. 

Pemeriksaan oftalmologis menunjukan visus mata kanan 1,0 dan visus mata kiri 

1,0. Gerak bola mata dalam batas normal. Tekanan intraokular palpasi kedua mata 

dalam batas normal. Pada pemeriksaan segmen anterior kedua mata palpebra 

superior dan inferior mata kanan dan kiri tidak terdapat punctum lakrimalis. 

Pemeriksaan lain-lain dalam batas normal. Pemeriksaan segmen posterior kedua 

mata dalam batas normal. Pasien kemudian direncanakan untuk dilakukan 

pemeriksaan tes Anel kedua mata, dan didapatkan punctum lakrimalis kedua mata 

tidak ada.  

                  

                               (a)                                                                               (b) 

Gambar 2.1 Pemeriksaan Pre Operasi 

(a) Palpebra superior (b) Palpebra inferior 

 

     Pasien didiagnosis dengan agenesis punctum lakrimalis ODS dan suspek 

dakriosistitis kronis ODS. Pasien kemudian direncanakan untuk dilakukan operasi 

pemeriksaan saluran kanalikuli lakrimalis, dan jika tidak didapatkan kanalikuli 

lakrimalis, direncanakan untuk dilakukan conjunctivodacryocystorhinostomy 
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(CDCR) mata kiri. Mata kanan ditatalaksana dengan konservatif. Durante operasi, 

didapatkan bahwa kanalikuli lakrimalis pada mata kiri tidak ada. Operasi 

kemudian dilanjutkan dengan CDCR mata kiri.  

     Durante operasi, pasien dilakukan pemeriksaan kanalikuli lakrimalis mata kiri. 

Pemeriksaan dilakukan dengan melakukan insisi di medial dari posisi normal 

pungtum lakrimalis. Hal ini sesuai dengan teknik yang digunakan oleh LaPiana. 

Insisi dilakukan di palpebra superior dan inferior. Dilakukan eksplorasi untuk 

mencari adanya kanalikuli lakrimalis, namun kanalikuli lakrimalis superior dan 

inferior tidak dapat ditemukan. Luka insisi kemudian dijahit kembali.  

 

Gambar 2.2 Insisi di medial posisi normal pungtum untuk mencari 

kanalikuli 

                     Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo  

     Pasien kemudian dilakukan CDCR karena tidak adanya pungtum dan 

kanalikuli lakrimalis mata kiri. Langkah awal CDCR sama dengan 

dacryocystorhinostomy (DCR). Pertama kali dibuat insisi sepanjang 2 mm dengan 

jarak 8 mm medial dari kantus media. Insisi dibuat ke inferior dan sedikit lateral. 

Kemudian dilakukan diseksi tumpul untuk memisahkan bagian palpebra dan 

bagian orbita muskulus orbicularis oculi dengan berhati-hati agar tidak mengenai 

arteri angularis yang terletak di bagian orbita muskulus orbicularis oculi. 

Kemudian dilakukan 2 jahitan traksi disekitar bagian orbita muskulus orbicularis 

oculi. Kemudian dilakukan diseksi untuk memisahkan tendon palpebra media dan 

periosteum di anterior rima orbita hingga anterior lacrimal crest. Periosteum 

diangkat dan difiksasi dengan jahitan traksi hingga tulang fossa lakrimalis, 
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lacrimal crest dan sakus lakrimalis terekspos. Kemudian dilakukan osteotomi 

tulang fossa lakrimalis dan anterior lacrimal crest dengan pengeboran dan bone 

ranger. Kemudian dilakukan insisi untuk pembuatan flap dari mukosa nasal. 

     

(a)                                                     (b) 

      

                                 (c)                                                (d) 

Gambar 2.3 Langkah awal operasi sama dengan DCR. Dilakukan insisi di 

medial kantus media (a), dilakukan jahitan traksi (b), tulang 

fossa lakrimal dan anterior lacrimal crest diidentifikasi (c), 

dilakukan pengeboran tulang nasal (d) 

                     Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 

     Langkah berikutnya berbeda dengan DCR. Dilakukan pembuatan saluran dari 

konjungtiva ke sakus lakrimalis. Tempat insersi tabung ditentukan dahulu, yaitu di 

sisi lateral karunkula lakrimalis. Dilakukan insisi tempat insersi yang ditentukan 

dengan melakukan tusukan dari lateral karunkula lakrimalis menuju sakus 

lakrimalis. Ujung tusukan kemudian diinsisi dengan menggunakan blade. Saluran 

yang dibuat dilebarkan dengan menggunakan klem. Kemudian dilakukan 
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pemasangan tabung dari tempat insersi tabung menuju mukosa hidung. Ujung 

tabung diusahakan agar hanya sedikit masuk ke dalam mukosa hidung. Tempat 

insersi tabung kemudian difiksasi dengan dijahit. Operasi selesai dan pasien 

diterapi dengan salep mata kloramfenikol dan polimiksin B 3xOS, asam 

mefenamat 3x500mg, dan amoksisilin 3x500mg.
 
 

      

(a)                                               (b) 

        

                                       (c)                                                (d) 

Gambar 2.4 Tahap pembuatan saluran dari konjungtiva ke mukosa hidung . 

Dilakukan tusukan dan insisi di ujung tusukan (a),  pelebaran 

dengan menggunakan klem (b), Insersi tabung (c), tabung 

dijahit (d) 

                     Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo                               

     Pada pemeriksaan 1 hari setelah operasi didapatkan visus mata kanan 1,0 dan 

mata kiri 1,0. Palpebra superior dan inferior mata kiri didapatkan hecting intak. 

Konjungtiva mata kiri didapatkan hecting intak dan implan sulit dinilai karena 
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tidak terlihat dengan pemeriksaan slit lamp. Pemeriksaan lain-lain dalam batas 

normal. Pasien kemudian diperbolehkan rawat jalan 1 hari setelah operasi dan 

terapi dilanjutkan. Pasien kemudian dijadwalkan untuk kontrol 1 minggu setelah 

operasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                    

Gambar 2.4 Pemeriksaan 1 hari pasca operasi  

 

     Pasien datang kontrol 1 minggu pasca operasi. Pasien merasa mata kiri masih 

berair. Air keluar lewat hidung diakui. Pada pemeriksaan fisik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

didapatkan visus mata kanan 1,0 dan mata kiri 1,0. Palpebra superior dan inferior 

mata kiri didapatkan hecting intak. Konjungtiva mata kiri didapatkan hecting 

intak, dan implan sulit dinilai. Pemeriksaan lain-lain dalam batas normal. Pasien 

diberi tetes air mata buatan sambil mata menengadah ke atas, dan pasien tidak 

merasa ada yang keluar dari hidungnya. Pasien kemudian diberi terapi amoxicillin 

3x500mg, paracetamol 3x500mg, salep mata hydrocortisone dan chloramphenicol 

3xOS, dan metilprednisolon 3x4mg. Pasien kemudian dijadwalkan untuk kontrol 

2 minggu kemudian. 

      

Gambar 2.5 Pemeriksaan 1 minggu pasca operasi  
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III. Pembahasan 

     Obstruksi duktus nasolakrimal dapat dibagi dua, yang mempengaruhi upper 

system (pungtum, kanalikuli, kanalikuli kommunis), dan yang mempengaruhi 

lower system (sakus lakrimal dan duktus nasolakrimal). Penyebabnya dapat terjadi 

karena kelainan sewaktu embriogenesis dan dapat juga terjadi karena tumor yang 

mengganggu pertumbuhan normal sistem nasolakrimal. Obstruksi terbanyak 

terdapat pada perbatasan antara duktus nasolakrimal dan meatus inferior. Sevel 

menyebutkan bahwa 60%-70% bayi memiliki membran epitel dan mukosa yang 

menutupi duktus nasolakrimal. Membran ini biasanya sudah terbuka ketika bayi 

berumur satu bulan. Pasien ini memiliki gangguan pada upper system, yaitu pada 

pungtum kanalikuli dan kanalikuli lakrimalis.
3,4,5

  

     Pasien dengan keluhan berair dapat disebabkan oleh hiperlakrimasi (produksi 

air mata berlebih) dan epifora (gangguan saluran pengeluaran air mata). 

Hiperlakrimasi dapat terjadi karena stres emosional, keratokonjungtivitis, 

abnormalitas lapisan air mata, dan gangguan kelenjar lakrimal. Epifora dapat 

disebabkan oleh gangguan sepanjang sistem saluran lakrimal. Pasien ini 

mengalami epifora, dimana keluhan berair pada kedua mata disebabkan oleh 

gangguan pada pungtum dan kanalikuli lakrimalis.
4,6,7

  

     Pasien dengan keluhan mata berair yang disertai merah, belekan, dan 

mengganjal dapat disebabkan oleh iritasi pada permukaan mata karena 

keratokonjungtivitis, blefaritis, atau disfungsi kelenjar meibom. Keluhan mata 

berair yang disertai gatal dan terjadi pada musim tertentu dapat disebabkan oleh 

alergi. Keluhan mata berair pada satu mata biasanya disebabkan oleh infeksi dan 

iritasi, sedangkan keluhan mata berair pada kedua mata biasanya disebabkan oleh 

alergi atau mata kering. Obstruksi saluran lakrimal dapat terjadi pada satu mata 

atau kedua mata Pasien ini hanya mengeluhkan kedua mata berair, dan tidak 

disertai keluhan merah, gatal, belekan dan mengganjal.
7,8 

     Pemeriksaan palpebra dapat menunjukkan adanya massa di regio kantus 

medial yang dapat mengakibatkan obstruksi sistim lakrimal. Merah, bengkak dan 
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nyeri pada sakus lakrimalis menunjukkan adanya dakriosistitis. Masase pada 

sakus lakrimalis dapat menyebabkan refluks dari pungtum lakrimalis, yang 

menandakan adanya obstruksi dari sistim lakrimal atau adanya dakriosistitis. 

Merah dan bengkak pada pungtum menunjukkan adanya kanalikulitis. Masase 

pungtum dapat menunjukkan adanya refluks mukopurulen dan dapat disertai 

adanya litiasis. Malposisi dan oklusi pungtum lakrimalis juga dapat menyebabkan 

epifora. Oklusi pungtum dapat disebabkan oleh kelainan kongenital, infeksi, luka 

bakar, trauma, sikatrik dan tumor. Pada pasien terdapat oklusi pungtum yang 

disebabkan oleh kelainan kongenital.
3,7,9 

     Pemeriksaan awal patensi sistem lakrimal yang sering dilakukan oleh dokter 

mata adalah tes Anel yang diperkenalkan pertama kali oleh Dominique Anel pada 

tahun 1716. Pemeriksaan ini mudah dan cepat dalam pengerjaannya. Sistem 

lakrimal dianggap baik jika cairan yang diinjeksikan melalui kanalikuli dapat 

mengalir melalui hidung ke tenggorokan. Pada pasien ini tes Anel tidak dapat 

dilakukan karena tidak ditemukan adanya pungtum lakrimalis pada kedua 

mata.
10,11 

     Pasien kemudian didiagnosis dengan agenesis pungtum lakrimalis karena 

keluhan mata berair dirasakan sejak kecil dan keluhan dirasakan setiap saat, tidak 

dipengaruhi oleh stres dan aktifitas. Dari pemeriksaan fisik didapatkan tidak ada 

pungtum lakrimalis pada kedua mata. Pasien juga didiagnosis dengan suspek 

dakriosistitis kronis karena adanya keluhan bagian dalam mata kiri kadang-

kadang bengkak. Menurut Lyons et al, tatalaksana pasien dengan agenesis 

pungtum superior dan inferior tergantung keluhan pasien. Pasien dengan keluhan 

minimal dapat ditatalaksana dengan konservatif, dan pasien dengan keluhan yang 

mengganggu dapat ditatalaksana bedah dengan CDCR.
5,8

  

     CDCR adalah proses pembuatan saluran air mata dari konjungtiva menuju 

mukosa hidung. Penempatan tabung dilakukan untuk menjaga patensi saluran 

yang dibuat. CDCR diperkenalkan oleh Lester Jones pada tahun 1965 dan tabung 

yang biasa digunakan dinamai Jones tube. Indikasi CDCR adalah epifora yang 
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disertai saluran kanalikuli yang tidak ada atau tidak berfungsi dengan baik. 

Kontraindikasi CDCR biasanya relatif, antara lain sikatrik di kantus media, 

anomali kelopak, anomali hidung, umur anak-anak, pasien dengan gangguan 

mental, gangguan sistemik dan pasien yang tidak dapat dilakukan follow-up. 

Pendekatan yang dilakukan antara lain CDCR eksternal, CDCR endoskopi, dan 

minimally invasive CDCR.. Pasien ini diindikasikan untuk dilakukan CDCR 

karena mengeluhkan gejala mata berair dengan tidak adanya pungtum lakrimalis. 

Kontraindikasi pada pasien tidak ada. Pendekatan yang dilakukan adalah CDCR 

eksternal.
5,9,10

       

     Menurut Choi dan Yang, definisi CDCR yang sukses adalah membaiknya 

gejala epifora dan adanya patensi tabung. Angka kesuksesan CDCR sekitar 90%. 

Komplikasi yang dapat terjadi antara lain ekstrusi tabung, migrasi tabung, 

granuloma konjungtiva, infeksi jaringan di sekitar tabung, obstruksi tabung, iritasi 

hidung, kerusakan tabung, dan nekrosis konjungtiva. Ekstrusi tabung dan migrasi 

tabung adalah komplikasi yang paling sering terjadi. Reposisi tabung atau 

penggantian tabung mungkin diperlukan untuk mengatasi komplikasi dari tabung 

dan harus dilakukan dalam beberapa hari karena saluran yang sudah dibuat dapat 

menutup sendiri.Pada pasien ini posisi tabung sulit dinilai karena tidak terlihat 

dengan pemeriksaan slit lamp.
4,6,11 

   

IV. Kesimpulan 

     Pasien dengan agenesis pungtum dapat mengeluh mata sering berair yang tidak 

dipengaruhi oleh aktifitas dan stres emosional. Pasien dengan agenesis pungtum 

superior dan inferior dapat ditatalaksana dengan konservatif atau bedah dengan 

CDCR sesuai keluhan dari pasien. CDCR memiliki keberhasilan yang baik, 

namun pasien perlu dilakukan follow up berkala dengan baik untuk mengatasi 

komplikasi yang mungkin terjadi.  
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