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Abstract 

Introduction: The annual incidence of symptomatic acquired nasolacrimal duct 

obstruction is  30.47 per 100.000 person. Stagnation of tears due to this condition 

could lead to secondary infection, most commonly dacryocystitis. The definitive 

treatment for dacryocystitis is dacryocystorhinostomy (DCR) after the acute phase. 

There are 2 general approaches, the external and endoscopic. The minimal invasive 

procedure has been gaining popularity but the external approaches still gives the 

high successful rate. 

Purpose: To report a DCR operation with external approach in patient with chronic 

dacryocystitis  

Case: A 60 years old woman came to PMN RSM Cicendo on 10
th

 February 2019 with 

chief complain with epiphora since 3 years ago with swelling, redness, and pain on 

lower palpebral right eye beside the nose since 3 days ago. Pasien diagnosed with 

acute dacryocystitis and treated medically. On 1 months follow up, the acute phase 

were resolved. The epiphora is still there with the regurgitation from punctum 

superior and inferior right eye. Patient then diagnosed with chronic dacryocystitis  

The anel test showed a negative result from both punctum in right eye. Patient then 

treated with external DCR for the right eye.  

Conclusion: The definitive treatment for complete nasolacrimal duct  obstruction 

with or without dacryocystitis is DCR. External DCR has a high successful rate 

therefore it is the treatment of choice.  

Keywords: chronic dacryocystitis, dacryocystorhinostomy, nasolacrimal duct 

obstruction  

 

I. Pendahuluan 

    Obstruksi duktus nasolakrimalis dapat merupakan suatu kelainan kongenital 

ataupun obstruksi yang didapat. Obstruksi duktus nasolakrimalis primer yang didapat 

umumnya disebabkan oleh stenosis involusional yang banyak terjadi pada individu 

usia tua dan perempuan. Sementara itu, obstruksi duktus nasolakrimalis sekunder 

yang didapat memiliki beberapa etiologi seperti infeksi, inflamasi, mekanikal, trauma, 

dan neoplasma. Berdasarkan suatu penelitian di Minessota didapatkan insidensi 

obstruski duktus nasolakrimalis didapat dan bersifat simtomatik mencapai 30.47 per 

100.000 orang per tahun. Stasisnya aliran air mata pada kondisi obstruksi duktus 

nasolakrimalis lebih lanjut dapat menyebabkan infeksi sekunder berupa 

dakriosistitis.
1–3
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     Dakriosistitis merupakan inflamasi pada sakus lakrimal yang dapat bersifat akut 

maupun kronis. Pada suatu studi di Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 

didapatkan 13 kasus dakriosistitis dalam kurun waktu 6 bulan, 7 diantaranya 

merupakan dakriosistitis akut dan 6 dakriosistitis kronis. Peradangan pada 

dakriosistitis kronis umumnya lebih bersifat subklinis. Tatalaksana definitif dari 

dakriosistitis kronis adalah dengan tindakan operasi dakriosistorhinostomi (DCR). 

Pada suatu penelitian di Nepal didapatkan operasi drainase lakrimal mencapai 17% 

dari seluruh total operasi mata dalam 1 tahun.
2–5

    

     Terdapat 2 pendekatan yang banyak dipakai dalam tindakan dakriosistorhinostomi 

(DCR) ini, yaitu external DCR dan endoskopi DCR. Studi menunjukan keberhasilan 

eksternal DCR pada pasien dengan dakriosistitis mencapai 82,7%. Pada beberapa 

penelitian lainnya tingkat keberhasilan eksternal DCR mencapai 90%. Eksternal DCR 

walaupun dalam era populernya tindakan minimal invasif endoskopi memberikan 

hasil yang sebanding sehingga tindakan ini tetap menjadi pilihan utama bagi banyak 

oftalmologist.
2–4,6–8

 Tujuan dari laporan kasus ini adalah untuk memaparkan operasi 

DCR pada pasien dengan dakriosistitis kronis. 

 

II. Laporan Kasus 

     Seorang perempuan, Ny. IS, usia 60
 
tahun pertama kali berobat datang ke Instalasi 

Gawat Darurat (IGD) Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo pada 10 

Febuari 2019 dengan keluhan bengkak disertai kemerahan dan nyeri di bagian 

samping mata kanan dekat bagian hidung. Keluhan dirasakan memburuk dalam 3 hari 

terakhir sebelum berobat ke IGD. Keluhan disertai dengan mata sering berair seperti 

menangis sejak 3 tahun SMRS. Keluhan mata merah ataupun pandangan buram tidak 

ada. Pada pemeriksaan lokalis pada palpebra mata kanan didapatkan pembengkakan 

dan hiperemis pada bagian medialis dekat hidung. Terdapat pungtum lakrimalis atas 

dan bawah pada kedua mata. Pada mata kanan didapatkan sekret refluks dari pungtum 

atas dan bawah. Pasien kemudian didiagnosis dengan suspek dakriosistitis akut mata 

kanan. Sebagai penatalaksanaan pasien diberikan obat tablet antibiotik klindamisin 
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dengan dosis 3x300mg, tetes mata  kombinasi fluorometolon dan neomisin 4 kali 

sehari pada mata kanan, serta tablet parasetamol 3x500mg. Pasien sebelumnya pernah 

berobat ke dokter spesialis mata di Jambi dan disarankan untuk dilakukan tindakan 

operasi. 

      Pasien kemudian kontrol datang ke poliklinik unit Rekonstruksi, Okuloplasti, dan 

Onkologi (ROO) Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo. Pada tanggal 4 

Maret 2019. Keluhan bengkak pada bagian bawah dari kelopak mata bawah kanan 

dekat dengan bagian pangkal hidung, nyeri dan kemerahan pada bagian bengkak 

dirasakan sudah berkurang dibandingkan dengan saat kedatangan sebelumnya tetapi 

keluhan mata berair masih tetap. Mata kanan terkadang mengeluarkan cairan 

berwarna putih. Tidak ada riwayat penyakit pada hidung seperti sinusitis maupun 

rinitis alergi. Tidak ada riwayat penyakit mata yang diketahui. Tidak ada riwayat 

operasi pada mata atau hidung. Tidak ada riwayat penyakit sistemik. Tidak terdapat 

riwayat trauma. Tidak terdapat riwayat benjolan pada bagian tubuh. 

      

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Penampilan klinis preoperatif ; A.Penampilan keseluruhan wajah   

B. Pungtum lakrimalis superior dan inferior palpebra mata kanan 

 

      Pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus mata kanan 0,63 dengan 

menggunakan kacamata pasien 0,8, visus mata kiri 0,5 dengan menggunakan 

kacamata pasien 0,8. Posisi mata orthotropia. Tekanan bola mata dengan non contact 

tonometer mata kanan 11, mata kiri 16. Gerakan bola mata baik ke segala arah. Pada 

segmen anterior didapatkan pada palpebra kanan dan kiri terdapat pungtum lakrimalis 
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pada palpebra superior dan inferior. Terdapat refluks pada kedua pungtum di palpebra 

mata kanan saat kantus medialis ditekan. Tidak ada tirikiasis pada kedua mata. Pada 

konjungtiva bulbi mata kanan terdapat pterigium grade II, konjungtiva bulbi mata kiri 

tenang.  

 

Gambar 2.2 Teknik operasi DCR  (A) insisi kulit (B) insisi periosteum (C) bone drilling 

(D) bone punching osteotomi (E) pembuatan flap anterior dan posterior (F) pemasangan tuba 

silikon (G) anastomosis flap (H) endoskopi (I) penutupan luka insisi 
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    Pada kedua mata didapatkan kornea jernih, tear break up time lebih dari 10 detik. 

bilik mata depan Van Herrick grade III flare cell-/-, pupil bulat, refleks cahaya +/+, 

RAPD negatif, tidak ada sinekia, lensa agak keruh. Pada pemeriksaan segmen 

posterior tidak ditemukan kelainan. Kemudian dilakukan pemeriksaan tes anel pada 

pasien ini dengan hasil tes anel negatif pada pungtum atas dan bawah mata kanan. 

Pasien didiagnosis dengan dakriosistitis kronis mata kanan dengan pterigium grade II 

mata kanan. Pasien kemudian direncanakan untuk dilakukan tindakan eksternal DCR 

pada mata kanan pada tanggal 12 Maret 2019.  

    Pada teknik eksternal DCR dilakukan insisi pada kulit di samping hidung mulai 

dari titik sejajar medial kantus sepanjang 10-12mm ke inferior, menghindari 

pembuluh darah angular. Dilakukan diseksi tumpul sampai mencapai periosteum. 

Setelah sampai pada fossa lakrimalis, dilakukan bone punching menggunakan 

Kerrison bone rangier. Selanjutnya saat ostium sudah terbuka, dilakukan pembuatan 

flap pada sakus lakrimalis dan mukosa nasal. Langkah berikutnya dilakukan 

pemasangan tube silicon. Anastomosis dibuat pada kedua flap tersebut. Pada pasien 

ini dilakukan pemeriksaan endoskopi untuk mengkonfirmasi hasil tindakan. Luka 

insisi pertama kemudian ditutup dengan penjahitan.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Penampilan klinis post operatif hari ke-1;  A. Hematoma palpebra mata 

kanan dengan hekting intak dan tampon hidung  B. Terdapat silicone tube 
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  Pada pemeriksaan 1 hari setelah operasi didapatkan hekting intak pada bekas insisi, 

teradapat tuba silikon, dan juga didapatkan rembesan darah pada tampon di hidung. 

Pasien kemudian diobservasi kembali dalam 24 jam setelahnya dengan tampon yang 

tetap terpasang serta ditambahkan kompres es. Pada hari kedua setelah operasi tidak 

didapatkan perdarahan aktif pada tampon sehingga diputuskan untuk melepas tampon 

hidung. Setelah 2 jam observasi tidak didapatkan adanya perdarahan aktif sehingga 

pasien dipulangkan dan rawat jalan. Pasien diberikan terapi antibiotik per oral, 

analgetik, dan salep antibiotik.  

 

Gambar 2.4 Penampilan klinis post operatif hari ke-2;  A.Hematoma berkurang 

dengan hekting intak B. Tampon hidung tidak terdapat rembesan darah 

 

 

     Satu minggu setelah operasi pasien kontrol ke poli ROO, didapatkan sudah tidak 

terdapat bengkak, hekting intak, dan tidak ada perdarahan aktif. Hekting kemudian 

dilepas. Prognosis pada pasien ini quo ad vitam ad bonam, quo ad functionam ad 

bonam, quo ad sanationam ad bonam 
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Gambar 2.5 Penampilan klinis post operatif hari ke-9;  A. Pre aff hecting  

B. Post aff hecting 

 

III. Diskusi 

     Obstruksi duktus nasolakrimal diklasifikasikan menjadi 2 berdasarkan etiologinya 

yaitu kongenital dan didapat. Obstruksi duktus nasolakrimal didapat lebih lanjut lagi 

dapat bersifat primer maupun sekunder Obstruksi duktus nasolakrimalis primer 

umumnya disebabkan oleh involutional stenosis dan banyak terjadi pada usai tua dan 

perempuan. 
2,3,6,7

  Pada pasien ini keluhan mata berair sudah dialami selama 3 tahun. 

Tidak ada riwayat benjolan, tidak ada riwayat trauma, tidak ada riwayat operasi 

sebelumnya, dan tidak ada riwayat penyakit sistemik pada pasien ini sehingga 

obtruksi duktus nasolacrimal diperkirakan bersifat primer 

    Terdapat beberapa faktor risiko pada obstruksi duktus nasolakrimal primer, antara 

lain usia, ras, jenis kelamin, kondisi sosial, dan kondisi nasal pasien. Pasien dengan 

usia diatas 40 tahun lebih berisiko mengalami penyakit ini. Individu dengan kulit 

putih dan Asia lebih banyak mengalami kondisi ini dibanding dengan kulit hitam. 

Jenis kelamin perempuan dikatakan lebih banyak mengalami obstruksi ini seiring 

dengan perbedaan anatomi kanalis lakrimalis yang lebih sempit pada perempuan. 

Kondisi sosioekonomik juga turut mempengaruhi dari sisi higienitas. Faktor risiko 

lainnya yaitu kondisi nasal seperti rhinosinusitis, ataupun rhinitis alergi.
3,5–7,9
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    Stagnansi dari pooling air mata superior dari obstruksi dapat meningkatkan risiko 

kontaminasi sakus nasolakrimal dan menimbulkan inflamasi yang aktif. Tanda dan 

gejala yang muncul antara lain edema dan eritema dengan distensi pada sakus 

lakrimalis. Keluhan nyeri bervariasi dari ringan hingga nyeri hebat. Pada suatu 

penelitian didapatkan pasien dakriosistitis yang memiliki gejala epifora sebanyak 

46%, epifora dengan pembengkakan 18%, epifora dengan sekret 21%, epifora dengan 

pembengkakan dan sekret sebanyak 15%. Sementara pada pasien dengan 

dakriosistitis kronis didapatkan sebanyak 62,59%  tidak ada pembengkakan.
2,3,10

 Pada 

pasien ini saat pertama kali datang ke Cicendo, terdapat keluhan bengkak dan 

hiperemis di area periorbita medial dekat nasal, ditemukan juga terdapat refluks pada 

mata kanan. Pasien pada saat itu diduga sudah masuk dalam kondisi Dakriosistitis 

akut.  

    Dakriosistitis akut merupakan kondisi urgensi yang membutuhkan terapi 

medikamentosa dengan cepat. Pada  beberapa studi mikrobiologi didapatkan infeksi 

oleh mikroorganisme bakteri gram positif paling banyak didapatkan dari pasien 

dakriosistitis, terutama dari golongan stafilokokus, diikuti dengan bakteri gram 

negatif.
11–13

 Pada pasien ini diberikan terapi antibiotik klindamisin per oral dan tetes 

mata kombinasi fluorometholon dan neomisin.  Pasien kemudian kontrol setiap 2 

minggu. Selain terapi medikamentosa, diperlukan terapi definitif pada pasien dengan 

obstruksi duktus nasolakrimal dengan dakriosistitis maupun tanpa dakriosistitis yaitu 

dengan dakriosistorhinostomi (DCR).  

    Obstruksi duktus nasolakrimalis dan dakriosistitis merupakan salah satu indikasi 

tindakan operasi DCR. Pada pasien dengan dakriosistitis akut, tindakan DCR 

umumnya dilakukan setelah proses inflamasi akut sudah tenang.
2,3,6,7

 Pasien ini 

setelah 1 bulan terapi medikamentosa didapatkan peradagan akut sudah tenang. tidak 

ada hiperemis dan nyeri yang dirasakan. Akan tetapi keluhan mata berair tetap ada 

dan terdapat refluks pada pemeriksaan di mata kanan sehingga pada pasien ini 

didiagnosis dengan dakriosistitis kronis  Kemudian dilakukan pemeriksaan diagnostik 

uji anel untuk memastikan terjadinya obstruksi. Pada pasien ini uji anel didapatkan 
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negatif pada pungtum superior dan inferior matakanan sehingga pasien ini. 

direncanakan untuk dilakukan DCR. 

    Terdapat 2 pendekatan DCR yaitu eksternal dan endoskopik. Pendekatan eksternal 

pertama kali diperkenalkan di tahun 1904 oleh Addeo Toti dan telah dimodifikasi 

beberapa kali setelahnya. Endoskopi DCR pertama kali dideskripsikan pada tahun 

1893 dan dimodifikasi oleh West pada tahun 1910 menggunakan mikroskop. Pada 

perkembangan lebih lanjut, tindakan minimal invasif DCR semakin populer dengan 

transkanalikular multidiode laser. Jika dibandingkan dengan pendekatan endoskopi, 

eksternal DCR memiliki  beberapa kelemahan, antara lain bekas luka pada kulit 

ataupun otot orbikularis, dan minimal visualisasi pada anatomi intranasal. Walaupun 

demikian, tingkat keberhasilan dengan pendekatan eksternal pada banyak studi 

mencapai sekitar 90%. Bahkan pada beberapa studi dikatakan teknik ini tingkat 

keberhasilannya lebih tinggi dibandingkan dengan pendekatan endoskopi sehingga 

teknik ini tetap menjadi pilihan.
8,14–17

 Pada pasien ini dipilih teknik eksternal DCR. 

   Sebagai tambahan, dalam mengontrol hemostasis, saat durante operasi ini dipasang 

tampon pada hidung. Perdarahan merupakan salah satu komplikasi yang umum 

terjadi. Perdarahan dari hidung dalam 24 jam pertama pasca operasi umumnya akan 

mereda dengan sendirinya.
2,7,18

 Pada pasien ini follow up 1 hari pasca operasi 

ditemukan rembesan darah pada tampon hidung dan edema. Diberikan kompres es 

untuk menurunkan proses vasodilatasi paska operasi. Pada hari kedua paska operasi 

tidak terdapat rembesan darah pada tampon, kemudian dilakukan pelepasan tampon. 

setelah dilakukan observasi selama 2 jam, tidak terdapat perdarahan aktif dari hidung 

sehingga pasien dapat rawat jalan  

    Tindakan DCR dikatakan berhasil apabila keluhan epifora pada pasien menghilang, 

tidak terjadi infeksi berulang, dan tidak adanya refluks pada saat irigasi. Pada pasien 

ini silikon tube dipertahankan setidaknya sampai 1 bulan. Setelahnya akan dilakukan 

penilaian kembali terhadap keluhan dan kondisi klinis pasien.
2,6,7

  

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3574519/figure/F13/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3574519/figure/F13/
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IV. Simpulan 

    Terapi definitif pada pasien dengan obstruksi duktus nasolakrimalis dengan 

ataupun tanpa dakriosistitis adalah dengan tindakan operasi dakriosistorinostomi. 

Secara umum terdapat 2 pendekatan DCR yaitu eksternal dan endoskopi. Eksternal 

DCR walaupun memiliki beberapa kelemahan tetap merupakan pilihan dengan 

tingkat keberhasilan yang tinggi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

1.  Nemet AY, Vinker S. Associated morbidity of nasolacrimal duct obstruction 

— a large community based case – control study. Graefes Arch Clin Exp 

Ophthalmol. 2014;252:125–30.  

2.  Ali MJ. Atlas of Lacrimal Drainage Disorders. Springer; 2018: 381-7 

3.  American Academy of Ophthalmology. Basic and Clinical Science Course 7: 

Orbit, Eyelids, and Lacrimal System. American Academy of Ophthalmology; 

2018: 277-285 

4.  Badhu B, Dulal S, Kumar S, Thakur SKD, Sood A, Das H. Epidemiology of 

Chronic Dacryocystitis and Success Rate of External Dacryocystorhinostomy 

in Nepal. Orbit. 2005;24:79–82.  

5.  Dahlan MR, Boesoirie K, Kartiwa A, Boesoirie SF, Puspitasari H. 

Karakteristik Penderita Dakriosistitis di Pusat Mata Nasional. MKB. 

2017;49(4):281–6.  

6.  Isloor SD. Lacrimal Drainage Surgery. New Delhi: Jaypee Brothers Medical 

Publishers; 2014:30-36 

7.  Ali MJ. Principles and Practice of Lacrimal Surgery. Springer; 2018:163-8, 

189-192  

8.  Lieberman SM, Casiano RR. Is an Endoscopic Approach Superior to External 

Dacryocystorhinostomy for Nasolacrimal Obstruction ; Laryngoscope. 2014;1–

3.  

9.  Wadgaonkar SP, Patil PA, Nikumbh DB, Rathod SS. Epidemiology of chronic 

dacryocystitis with special reference to socioeconomic status : A rural hospital 

study. Indian J Clin Exp Ophthalmol. 2016;2(1):52–6.  

10.  Siddiqui PA. Chronic Dacryocystitis – It ’ s Evaluation and Management by 

Various Investigative and Diagnostic Test. IOSR J Pharm. 2013;3(10):28–33.  

11.  Negm S, Aboelnour A, Saleh T, Yasser M, Hassanin O. Clinicobacteriological 

study of chronic dacryocystitis in Egypt. Bull Natl Res Cent. 2019;1:1–7.  

12.  Sarkar I, Choudhury SK, Bandyopadhyay M, Sarkar K, Biswas J. A 

Clinicobacteriological Profile of Chronic Dacryocystitis in Rural India. Int J 

Heal Sci Res. 2015;5(July):82–7.  

13.  Press D. Microbiology of primary acquired nasolacrimal duct obstruction : 

simple epiphora , acute dacryocystitis , and chronic dacryocystitis. Clin 

Ophthalmol. 2016;10:337–42.  

14.  Akcay M, Oktay MF, Eren S, Ph D. Prospective Comparison of 3 

Dacryocystorhinostomy Surgeries : External Versus Endoscopic Versus 

Transcanalicular Multidiode Laser. Ophthal Plast Reconstr Surg. 

2015;31(39):13–8.  

15.  Lin GC, Brook CD, Hatton MP, Metson R. Causes of dacryocystorhinostomy 

failure: External versus endoscopic approach DO. Am J Rhinol Allergy. 

2017;31:181–5.  



12 
 

16.  Alnawaiseh M, Mihailovic N, Wieneke AC, Prokosch V, Rosentreter A, Merté 

RL, et al. Long-Term Outcomes of External Dacryocystorhinostomy in the 

Age of Transcanalicular Microendoscopic Techniques. J Ophthalmol. 

2016;2016(1):1–5.  

17.  Saha R, Kumar P, Maurya RP, Singh VP. Endoscopic V / s External Approach 

DCR : A comparative Analysis. Indian J Clin Exp Ophthalmol. 

2015;1(September):137–42.  

18.  Simon GJ Ben, Cheung N, Mcnab AA. Delayed Epistaxis in External 

Dacryocystorhinostomy. 2010;136(2):183–6.  

 


