
 

 

DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN MATA 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN 

PUSAT MATA NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO 

BANDUNG 

  

Laporan Kasus   : Lateral Orbitotomy With Bone
 
Window Approach Pada  

Lesi Intraorbita 

Penyaji  : dr. Ni Made Ayu Trisnadewi Suyasa, M.Biomed, Sp.M 

Pembimbing  : Dr. M. Rinaldi Dahlan, dr., Sp.M(K) 

  

  

  

  

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh 

Pembimbing 

  

  

  

Dr. M. Rinaldi Dahlan, dr., Sp.M(K) 

  

 

  

Jumat,  27 Maret 2020 

Pukul 08.15 WIB



1 

 

Lateral Orbitotomy With  Bone Window  Approach in Intraorbital Lesions, 

Case Reports  

Abstract 

Introduction :  

Orbital lesion may arise from the contents of the orbit, from surrounding 

structures, or from a metastatic source. Various surgical approaches have been 

used for exposure of these lesions. The approach to anteriorly located lesions is 

through the conjunctiva or skin, whereas in the case of retrobulbar tumours 

located lateral, superior or posterior to the optic nerve it is through lateral 

orbitotomy. These excision can facilitated through lateral orbitotomy with bone 

window approach, which can offer optimal exposure to the tumour. 

Purpose :  

This case report describes surgical tehnique in intraorbita lesions with  bone 

window approach lateral orbitotomy 

Case Report :  

An 47-year-old woman and 34-year-old man came with complaints progressive 

exophthalmos of her right eye and his left eye. The patients had lateral orbitotomy 

with bone window approach. Lesions were removed completely. Postoperative 

ophthalmological examination showed good wound apposition and releaved 

symptoms.   

Conclusion :  

Lateral Orbitotomy with Bone Window Approach can offer optimal exposure yet 

effective in management of intraorbital lesion. 

 

Keywords :  Lateral Orbitotomy, Bone Window, Exophthalmos, Intraorbital 

Lesion 

I. Pendahuluan 

Berbagai variasi baik itu proses inflamasi ataupun tumor dapat terjadi pada 

struktur orbita. Gambaran preoperatif dari proses yang terjadi seringkali 

memberikan gambaran yang berbeda. Hal ini menyebabkan reseksi tumor komplit 

yang dilanjutkan dengan pemeriksaan histopatologi merupakan satu-satunya jalan 

untuk  menegakkan diagnosis.  
1,2

  

Lesi orbita dapat tumbuh dari struktur yang terdapat pada orbita baik itu dari 

struktur jaringan sekitar, ataupun berasal dari proses metastase. Berbagai 

pendekatan pembedahan banyak diterapkan pada kasus tumor intraorbita. 
2 

Pasien dapat mengalami berbagai keluhan pada mata terutama bola mata  

menonjol atau  proptosis, yang dapat disertai dengan penurunan tajam penglihatan, 

diplopia ataupun gangguan pergerakan bola mata. Keluhan ini sebagai akibat 
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penekanan ataupun destruksi terhadap isi orbita oleh lesi atau tumor itu sendiri. 

Oleh karena itu, penilaian  dan pemilihan  pendekatan operasi yang tepat 

memegang peranan penting dalam  keberhasilan pengangkatan tumor. 

Penatalaksanaan pembedahan pada tumor intraorbita memerlukan pemahaman 

tidak hanya pada masalah anatomi tapi juga pada tujuan dilakukannya intervensi 

pembedahan. 
1,2

 

Adapun tujuan dari laporan kasus ini adalah memaparkan tehnik orbitotomi 

lateral dengan bone window approach pada kasus lesi intraorbita sehingga 

nantinya dapat memberi masukan yang logis dalam memilih pendekatan 

pembedahan yang tepat terhadap kasus lesi intraorbita. 

 

II. Laporan kasus  

Laporan kasus 1 

Seorang wanita berusia 47 tahun datang ke unit Rekonstruksi Onkologi dan 

Okuloplasti pada tanggal 25 November 2019 dengan keluhan mata kanan 

menonjol. Keluhan sudah dialami pasien sejak tahun 2016. Selama itu pasien 

merasa bola mata terus bertambah menonjol. Keluhan tidak disertai penglihatan 

buram baik pada mata kanan ataupun pada mata kiri. Keluhan penglihatan ganda 

tidak dirasakan oleh pasien. Keluhan dirasakan bertambah berat sejak satu bulan 

terakhir. Tidak terdapat riwayat trauma. Tidak ada riwayat operasi intraokuler 

maupun ekstraokuler pada kedua mata. Pasien menggunakan kaca mata minus 

8.50 sejak berusia 18 tahun. Tidak terdapat riwayat konsumsi obat-obatan tertentu. 

Tidak ditemukan riwayat adanya benjolan didaerah leher. Riwayat hipertensi, 

kolesterol, dan diabetes melitus disangkal. Tidak ada yang mengalami hal serupa 

pada keluarga pasien. 

     Pemeriksaan fisik didapatkan tanda-tanda vital dalam batas normal dan 

status generalis dalam batas normal. Pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan 

tajam penglihatan dengan kaca mata pada mata kanan 0.5  dan mata kiri 0.8. 

Tekanan intraokular dengan non contact tonometer (NCT) didapatkan 13 pada 

mata kanan dan 17 pada mata kiri. Kedudukan  bola mata kiri orthotropia dan 

gerak bola mata kiri baik ke segala arah. Kedudukan bola mata kanan tampak 
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proptosis  dan gerak bola mata kanan baik ke segala arah. Pada pemeriksaan 

segmen anterior mata kiri dalam batas normal. Pada pemeriksaan segmen anterior 

mata kanan didapatkan adanya proptosis aksial. Tidak terdapat lagoftalmos. Pada 

pemeriksaan Hertel didapatkan hasil 21 pada mata kanan dan 18 pada mata kiri 

dengan base 115. Sedangkan segmen anterior yang lain dalam batas normal. 

Segmen posterior kedua mata dalam batas normal. Pasien didiagnosis dengan 

Proptosis mata kanan suspek massa retrobulbar dengan diagnosis banding 

hemangioma kavernosa,  limfoma dan optik nerve sheat meningioma. Pasien 

disarankan untuk melakukan pemeriksaan computed tomography scan (CT scan) 

dan kontrol kembali dengan hasil pemeriksaan. Pada tanggal 29 November 2019  

pasien datang kembali dengan membawa hasil pemeriksaan CT scan dengan 

kesan massa retrobulbar kanan disertai proptosis mata kanan. Pasien direncanakan 

untuk dilakukan debulking massa dengan pendekatan orbitotomi lateral dan 

pemeriksaan patologi anatomi. Pada tanggal 30 Desember 2019 dilakukan 

tindakan operasi orbitotomi lateral dengan bone window approach. Paska operasi 

pasien diberikan Amoksisilin 3x500 mg, Asam mefenamat 3x500 mg dan 

Kloramfenikol 1% + Polimiksin B sulfat salep mata 3x1 OS dan Metilprednisolon 

4x125 mg intravena. 

Pemeriksaan oftalmologis kedua mata satu hari paska operasi didapatkan 

aposisi luka baik, perdarahan dari drain minimal, dan jahitan intak. Tajam 

penglihatan tetap. Palpebra superior mata kanan tampak edema. Pergerakan bola 

mata baik ke segala arah. Pasien kemudian diizinkan untuk rawat jalan setelah 2 

hari perawatan dengan terapi yang dilanjutkan. Pasien direncanakan kontrol satu 

minggu yang akan datang. 

 

  

(a)                                                 (b) 

Gambar 2.1.1 Gambaran Klinis Pasien Pre-Operasi (a); Post-Operasi (b) 
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Gambar 2.1.2 CT scan menunjukkan massa lateral posterior ekstrakonal 

 

Laporan kasus II 

Seorang laki-laki berusia 34 tahun datang ke unit Rekonstruksi Onkologi dan 

Okuloplasti pada tanggal 6 Januari 2020 dengan keluhan mata kiri menonjol. 

Keluhan sudah dialami pasien sejak tiga bulan yang lalu. Selama itu pasien 

merasa bola mata terus bertambah menonjol. Keluhan tidak disertai penglihatan 

buram baik pada mata kanan ataupun pada mata kiri. Keluhan penglihatan ganda 

tidak dirasakan oleh pasien. Keluhan dirasakan bertambah berat sejak satu bulan 

terakhir. Tidak terdapat riwayat trauma. Tidak ada riwayat operasi intraokuler 

maupun ekstraokuler pada kedua mata. Tidak terdapat riwayat menggunakan kaca 

mata sebelumnya. Tidak terdapat riwayat konsumsi obat-obatan tertentu. Tidak 

ditemukan riwayat adanya benjolan didaerah leher. Riwayat hipertensi, kolesterol, 

dan diabetes melitus disangkal. Tidak ada yang mengalami hal serupa pada 

keluarga pasien. 

     Pemeriksaan fisik didapatkan tanda-tanda vital dalam batas normal dan 

status generalis dalam batas normal. Pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan 

tajam penglihatan mata kanan 0.16 denan pinhole 0.25 dan mata kiri 0.5 dengan 

pinhole 0.63. Tekanan intraokular dengan non contact tonometer (NCT) 

didapatkan 13 pada mata kanan dan 17 pada mata kiri. Kedudukan  bola mata 

kanan orthotropia dan gerak bola mata kanan baik ke segala arah. Kedudukan bola 

mata kiri tampak proptosis kearah inferomedial dan gerak bola mata kiri 

terhambat minimal (-1) kearah lateral, superolateral dan inferolateral. Pada 
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pemeriksaan segmen anterior mata kanan dalam batas normal. Pada pemeriksaan 

segmen anterior mata kiri didapatkan adanya proptosis non-aksial kearah 

inferomedial. Tidak terdapat lagoftalmos. Pada pemeriksaan Hertel didapatkan 

hasil 18 pada mata kanan dan 25 pada mata kiri dengan base 117. Sedangkan 

segmen anterior yang lain dalam batas normal. Segmen posterior kedua mata 

dalam batas normal. Pasien didiagnosis dengan Proptosis mata kiri suspek massa 

retrobulbar dengan diagnosis banding tumor glandula lakrimalis, hemangioma 

kavernosa, dan limfoma. Pasien disarankan untuk melakukan pemeriksaan 

Computed Tomography scan (CT scan) dan kontrol kembali dengan hasil 

pemeriksaan. Pada tanggal 13 Januari 2020 pasien datang kembali dengan 

membawa hasil pemeriksaan CT scan dengan kesan massa retrobulbar kiri 

( massa kistik? ) disertai proptosis mata kiri. Pasien direncanakan untuk dilakukan 

debulking massa dengan pendekatan orbitotomi lateral dan pemeriksaan patologi 

anatomi. Pada tanggal 20 Januari 2020 dilakukan tindakan operasi orbitotomi 

lateral dengan bone window approach. Paska operasi pasien diberikan 

Amoksisilin 3x500 mg, Asam mefenamat 3x500 mg dan Kloramfenikol 1% + 

Polimiksin B sulfat salep mata 3x1 OS dan Metilprednisolon 4x125 mg intravena 

dan lansoprazol 2x4 mg intravena. 

Pemeriksaan oftalmologis kedua mata satu hari paska operasi didapatkan 

aposisi luka baik, perdarahan dari drain minimal, dan jahitan intak. Tajam 

penglihatan tetap. Palpebra superior mata kanan tampak edema dan hematom. 

Pergerakan bola mata baik  kesegala arah. Pasien kemudian diizinkan untuk rawat 

jalan setelah 2 hari perawatan dengan terapi yang dilanjutkan. Pasien 

direncanakan kontrol satu minggu yang akan datang. 

 

  
(a)                                                   (b) 

Gambar 2.2.1 Gambaran Klinis Pasien Pre-Operasi (a); Post-Operasi (b)  
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Gambar 2.2.1 CT scan menunjukkan massa lateral anterior ekstrakonal 

 

Tehnik operasi 

 Di bawah pengaruh anestesi umum, dilakukan insisi pada kulit daerah 

lengkungan alis berbentuk S-shaped mengarah ke posterior sepanjang tepi atas 

arkus zygomatikus sekitar 35-40 mm dari kantus lateral. Bebaskan periosteum 

bagian luar dari dinding lateral orbita secara tumpul, buat insisi pada periosteum 

sekitar 2 mm kearah posterior dari dinding lateral orbita. Lakukan diseksi kearah 

fascia temporalis sehingga tampak fossa temporalis. Beri jarak antara tulang 

dengan muskulus temporalis untuk menghindari kerusakan otot saat melakukan 

pemotongan tulang. Posisi untuk membuat bone window yaitu bagian superior 

pada atau diatas sutura frontozygomatic dan bagian  inferior yaitu pada arkus 

zygomaticus dinding lateral orbita, dengan jarak sekitar 3-4 cm dengan 

menggunakan pahat tulang. Selanjutnya periorbita dibuka dengan insisi T-shaped. 

Lakukan diseksi jaringan secara tumpul untuk memisahkan tumor dengan jaringan 

sekitar. Palpasi daerah orbita dengan jari dapat dilakukan untuk identifikasi massa. 

Setelah massa terangkat selalu lakukan evaluasi perdarahan sebelum dilakukan 

penutupan luka. Bagian tulang dari bone window dikembalikan ke posisi semula 

dan dilakukan fiksasi dengan jahitan pada periosteum menggunakan benang 

Vicryl 4.0. Kemudian lakukan penutupan luka operasi setelah dilakukan 

pemasangan drain. Penjahitan subkutan dengan benang Vicryl 6.0,  dan pada kulit 

menggunakan benang Prolene 6.0. 
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III. Diskusi 

Penyebab dari proptosis sendiri bersifat multifaktorial. Bisa merupakan kasus 

kongenital ataupun didapat dengan berbagai kemungkinan penyebab seperti 

infeksi, inflamasi, malformasi vaskular, dan yang paling sering tumor orbita. 

Dengan begitu luasnya spektrum penyebab proptosis, sudah sewajarnya strategi 

penanganannya juga bervariasi. Salah satu pilihannya yaitu prosedur pembedahan 

baik itu biopsi, debulking, eksisi dengan berbagai pendekatan pembedahan bahkan 

seringkali melibatkan disiplin ilmu lain. Pengambilan keputusan didasarkan pada 

sifat dan lokasi dari lesi itu sendiri. Gambaran klinis dan radiologi yang tepat 

dapat memberikan informasi yang cukup untuk merencanakan penanganan yang 

sesuai.
9 

Gambaran preoperatif dari proses yang terjadi pada struktur yang 

membentuk orbita seringkali menunjukkan gambaran yang bervariasi. 

Membedakannya secara radiologi  masih menjadi tantangan sampai saat ini. 

Gambaran radiologi terutama Computed Tomography scan (CT scan) memegang 

peranan penting dalam membantu evaluasi lesi intraorbita. 
3
 Adapun pemeriksaan 

radiologi tersebut diharapkan mampu memberikan informasi untuk keperluan 

menegakkan diagnosis dan membantu dalam perencanaan dan penentuan 

pendekatan tindakan pembedahan atau orbitotomi. 
2,3 

Pada situasi tertentu kita diharapkan dapat menegakkan diagnosis 

berdasarkan hasil pemeriksaan radiologi saja. Sebagai contoh apabila massa 

terlihat terpisah dari jaringan sekitarnya, dapat dipastikan apakah suatu proses 

inflamasi ataupun suatu neoplasma. Sedangkan jika dilihat dari lokasinya, 

diharapkan mampu menentukan pendekatan pembedahan yang paling baik untuk 

melakukan biopsi. Dari lokasi pemeriksaan, tentu kita berharap mampu 

menentukan asal dari pertumbuhan massa tersebut, apakah dari struktur yang 

normal atau tidak. Apabila dari pemeriksaan tampak massa menginfiltrasi struktur 

jaringan normal, sebaiknya dilakukan insisi biopsi daripada menghilangkan massa 

dan jaringan tersebut. Selain itu, posisi massa akan dapat menentukan area yang 

akan dilakukan insisi awal. Pengetahuan ini nantinya akan dapat membantu dalam 
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menentukan diagnosis banding dan penentuan tehnik pembedahan yang akan 

dilakukan. 
3 

Ada beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan dalam memilih pendekatan 

pembedahan yaitu : lokasi lesi apakah anterior ataupun lebih dalam; posisi relatif 

terhadap nervus optikus; area pembedahan; tujuan pembedahan baik itu insisional 

ataupun eksisional. Pada kebanyakan pasien, insisi pada kulit mempertimbangkan 

beberapa hal seperti menempatkan insisi pada garis kulit untuk menutupi bekas 

luka yang terbentuk. Menyembunyikan insisi pada permukaan bagian belakang 

kelopak mata ataupun menempatkan insisi pada area tertentu seperti alis ataupun 

bulu mata.
  
Lesi yang terletak di anterior dari ekuator akan lebih mudah dicapai 

dengan pendekatan orbitotomi anterior. Untuk lesi yang letaknya posterior dan 

lateral dari nervus optikus memungkinkan untuk dilakukan orbitotomi lateral. 

Sedangkan untuk lesi yang terletak posterior dan medial dari nervus optikus 

cenderung dengan pendekatan orbitotomi anterior dengan pendekatan yang lebih 

dalam. Untuk lesi yang terletak posterior dari nervus optikus, kanal optic dan 

kiasma optikum cenderung dengan pendekatan yang lebih invasive yaitu 

orbtotomi transkranial.
4 

Pada kasus tersebut diatas dilakukan orbitotomi lateral 

dengan mempertimbangkan posisi lesi yang lebih mudah dicapai dengan 

pendekatan tersebut.    

Sifat biologis dari suatu massa sangat penting untuk diketahui. Apakah 

suatu massa bersifat mendorong ataupun merusak jaringan sekitar atau tidak. 

Massa yang bersifat infiltratif dan merusak struktur sekitarnya lebih sering 

mengarah keganasan. Massa yang berbatas tegas dan mendorong struktur 

sekitarnya lebih cenderung jinak. Konsep ini terlihat sederhana namun memegang 

peranan penting. 
4,5 

Berbagai pendekatan dapat digunakan untuk akses ke orbita. Diantaranya  

orbitotomi anterior,orbitotomi lateral, transnasal endoskopi, transantral (Cadwell-

Luc), dan orbitotomi transfrontal (transkranial).
9 

Orbitotomi anterior ada tiga pendekatan yaitu pendekatan orbita superior 

dengan  insisi lipatan kulit kelopak mata (the upper lid skin crease) , insisi 

vertical lid split (Byron Smith) dan insisi subbrow (Benedict),  pendekatan orbita 
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inferior melalui insisi kulit kelopak mata bawah atau subsiliar (the lower lid 

transcutaneous) dan konjungtiva kelopak mata bawah (the lower lid 

transconjunctival), pendekatan orbita medial dengan insisi Lynch dan 

transcaruncula (Goldberg). Untuk tumor orbita yang letaknya lebih dalam 

terdapat pendekatan yang lain yaitu lateral orbitotomi dan transkranial orbitotomi. 

Orbitotomi lateral terdapat beberapa pendekatan insisi yaitu insisi Berke-Reese 

(orbitotomi lateral kantotomi), insisi Stallard Wright, dan insisi pada lipatan 

kelopak mata atas dengan ekstensi ke kantus lateral .  Tumor yang letaknya lebih 

dalam dan disisi lateral dari nervus optikus lebih cenderung dilakukan 

pembedahan dengan pendekatan lateral orbitotomi dengan atau tanpa pemisahan 

tulang (bone window). Sedangkan tumor yang terletak di apeks orbita lebih 

memungkinkan untuk melakukan pendekatan orbitotomi transkranial. Pendekatan 

ini memerlukan pengangkatan otak dan memindahkan dinding atas atau atap 

orbita. Tehnik ini dapat dikombinasi dengan pendekatan intrakranial yang lain 

terhadap kanal optik, kiasma optikum, dan tulang wing sphenoid. Prosedur 

tersebut memerlukan  koordinasi tim antara spesialis mata dan bedah  saraf.
4,5,10 

Orbitotomi lateral sering menjadi pilihan untuk kasus massa retrobulbar yang 

berlokasi di lateral , superior ataupun posterior orbita oleh karena kurang invasive 

dibandingkan pendekatan transkranial. Disamping itu disebutkan pula jika 

orbitotomi lateral terutama pendekatan Stallard Wright merupakan pendekatan 

pembedahan yang baik dimana sangat berguna pada lesi yang terletak intrakonal 

dan lateral dari nervus optikus. Dapat diterapkan juga pada lesi yang berukuran 

besar dan dapat dilakukan kombinasi dengan pendekatan lain yang memudahkan 

bola mata bergulir ke lateral sehingga lapangan operasi dapat maksimal.
10

 

Pengangkatan dinding lateral orbita untuk pertama kalinya disebutkan oleh 

Kronlein pada tahun 1888 untuk penatalaksanaan kista dermoid orbita, yang mana 

meninggalkan bekas luka yang buruk. Pada tahun 1938, Kocher mengumumkan 

S-shaped Stallard –Wright insisi pada area alis yang memberikan akses lebih baik 

dan hasil kosmetis yang jauh lebih baik. Orbitotomi lateral merupakan tehnik 

yang  aman, dan dapat  meminimalisir kerusakan jaringan sekitar, dapat 

memberikan akses yang luas terhadap bagian lateral orbita.
4,5,6 

Pada kasus tersebut 
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diatas, massa terletak diarea superior orbita dan dengan orbitotomi lateral dengan 

bone window approach massa dapat diambil secara utuh tanpa menimbulkan 

kerusakan yang berarti.
 

Sebagian besar ahli lebih memilih bone window approach  dari dinding 

lateral orbita dengan mengayun tulang pada muskulus temporalis dibandingkan 

dengan melepaskan tulang secara komplit. Adapun keuntungan dari pendekatan 

ini yaitu dapat mempertahankan suplai vaskular ke tulang, penutupan lapangan 

operasi lebih cepat, menghindari resiko tercecernya fragmen tulang keluar 

lapangan operasi.
5,12 

Namun tehnik ini rentan untuk menyebabkan bekas luka yang panjang dan 

tampak jelas. Ada pula yang menyebutkan kelemahan dari tehnik ini dapat 

memperlama waktu operasi, memperlambat proses penyembuhan luka operasi dan 

dapat menyebabkan dystopia kantus lateral.
10 

 

IV. Simpulan 

Orbitotomi lateral with bone window approach dapat memberikan akses 

pembedahan  yang optimal dan efektif dalam penanganan lesi intraorbita terutama 

yang berlokasi di kuadran  lateral. 
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