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I. Pendahuluan 

Kanalikulitis adalah peradangan pada kanalikuli lakrimalis yang disebabkan 

oleh infeksi atau sebagai komplikasi dari pemasangan plug pungtum. Kondisi ini 

sering salah didiagnosis yang menyebabkan keterlambatan dalam diagnosis dan 

penanganan. Infeksi pada kanalikuli lakrimalis relatif jarang terjadi dan hanya 

menyumbang 2% - 4% dari pasien dengan penyakit lakrimal, kelangkaan relatif dari 

kondisi ini sering menyebabkan kondisi ini salah didiagnosis sebagai konjungtivitis 

kronis, dakriosistitis, blefaritis kronis atau kalazion, sehingga mengakibatkan 

kondisi kronis dari penyakit yang berkepanjangan. Dalam literatur, tingkat 

kesalahan diagnosis klinis ini berkisar antara 45 hingga 100%. Durasi rata-rata 

gejala sampai diagnosis adalah 81,38 minggu (1 minggu - 30 tahun) dan berkisar 

antara 2 hari hingga 10 tahun dalam penelitian lain yang mencerminkan sulitnya 

diagnosis kanalikulitis untuk dokter mata. 1-3 

Kanalikulitis sebagian besar memengaruhi individu di atas usia 50 tahun. Jumlah 

wanita yang terkena penyakit ini tiga kali lebih banyak bila dibandingkan dengan 

pria. Hal ini bisa disebabkan karena insiden mata kering yang lebih tinggi dengan 

penggunaan plug pungtum atau terkait dengan penggunaan kosmetik ataupun efek 

hormonal yang ada pada wanita.1, 4 

Kanalikulitis pada sebagian besar kasus muncul sebagai infeksi primer pada 

saluran lakrimal proksimal dan tidak ada penyebab mendasar yang diketahui, 

namun penyumbatan pada sistem lakrimal dapat mempengaruhi seseorang untuk 

mengalami kanalikulitis sebagai akibat dari stasis aliran drainase lakrimal dan 

akumulasi bakteri. Penyebab paling sering dari kanalikulitis kronis adalah infeksi 

yang disebabkan oleh Actinomyces dan jarang disebabkan oleh organisme lain. Sari 

kepustakaan ini akan membahas mengenai kanalikulitis.4, 5 

 

II. Sistem Drainase Lakrimal 

Sistem lakrimal terbagi menjadi dua sistem, bagian pertama adalah sistem 

sekretori dan bagian kedua adalah sistem ekskretori. Sistem sekretori terdiri atas 

kelenjar lakrimal yang merupakan organ yang menghasilkan air mata. Sistem 
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ekskretori terdiri atas pungtum dan kanalikuli lakrimal hingga duktus 

nasolakrimalis untuk fungsi ekskresi dari air mata.6, 7 

 

 

Gambar 2.1 Anatomi sistem drainase lakrimal. 
Dikutip dari: Salmon JF.8 

 

Pungtum terletak di tepi posterior margin kelopak mata atas dan bawah bagian 

medial dan  menghadap sedikit ke arah posterior. Pungtum dapat diperiksa dengan 

melakukan eversi dari kelopak mata bagian medial. Pungtum inferior terletak di 

lateral dan lebih ke atas. Kedua pungtum tersebut berbentuk seperti lubang dengan 

ratarata diameter 0,5–1,5 mm. Saluran air mata kanalikuli lakrimalis melewati batas 

kelopak mata (ampula) sekitar 2 mm secara vertikal.  Saluran ini kemudian belok 

ke arah medial secara horizontal sekitar 8 mm untuk mencapai sakus lakrimalis. 

Kanalikuli superior dan inferior biasanya (> 90%) bersatu untuk membentuk 

kanalikulus, yang membuka ke dinding lateral sakus lakrimalis. Katup Rosenmüller 

menutupi persimpangan antara kanalikulus dan sakus lakrimalis dan berfungsi 

mencegah refluks air mata ke dalam kanalikuli.   Sakus lakrimalis atau yang biasa 

disebut kantong lakrimal memiliki panjang sekitar 10 - 12 mm dan terletak di fossa 

lakrimalis, yaitu depresi tulang antara tulang lakrimal dan prosesus frontalis tulang 

maksila antara puncak anterior dan posterior. Sakus lakrimalis memanjang dan 
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berlanjut ke duktus nasolakrimalis. Bagian ini mempunyai panjang sekitar 12 - 18 

mm. Duktus ini menurun dan sudutnya sedikit ke arah lateroposterior dan membuka 

ke meatus nasal inferior dan ke bawah turbinasi inferior. Membukanya duktus 

secara parsial tertutupi oleh lipatan mukosa seperti katup yang disebut katup 

Hasner.6, 8, 9 

 

 

Gambar 2.2 Fisiologi sistem drainase lakrimal. 
Dikutip dari: Salmon JF.8 

 

Air mata yang disekresikan oleh kelenjar lakrimal utama dan aksesori melewati 

permukaan mata. Sejumlah komponen air mata dari film air mata hilang oleh 

penguapan  dan sisa air mata akan mengalir melalui sistem drainase lakrimal. Air 

mata mengalir di sepanjang margin kelopak atas dan bawah kemudian menyatu di 

bagian medial dan kemudian memasuki kanalikuli atas dan bawah dengan 

kombinasi kapilaritas dan hisap. Kerja otot orbicularis oculi pretarsal saat kita 

berkedip akan menekan ampula kanalikuli lakrimalis sehingga terjadi pemendekan 

dan penekanan pada kanalikuli horizontal serta menutup dan menggerakkan 

pungtum ke arah medial untuk mencegah refluks. Proses berkedip juga membuat 

kontraksi bagian lakrimal dari orbicularis oculi terjadi secara bersamaan dan 

menciptakan tekanan positif yang mendorong air mata menuju saluran nasolakrimal 

dan masuk ke dalam hidung. Hal ini dimediasi oleh serat jaringan ikat yang tersusun 

secara heliks di sekitar kantung lakrimal. Kanalikuli dan kantung lakrimal akan 

mengembang ketika mata terbuka, menciptakan tekanan negatif yang menarik air 

mata dari kanalikuli ke dalam kantung.6-8 
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III. Kanalikulitis 

Kanalikulitis adalah peradangan pada kanalikuli lakrimalis yang disebabkan 

oleh infeksi atau diakibatkan komplikasi dari pemasangan plug pungtum. 

Kanalikulitis yang disebabkan oleh infeksi yang terjadi pada kanalikuli lakrimalis 

disebut kanalikulitis primer, sedangkan kanalikulitis yang disebabkan oleh 

komplikasi dari pemasangan plug pungtum disebut dengan kanalikulitis sekunder. 

Pemasangan plug pungtum sering dilakukan untuk perawatan mata kering, 

beberapa penelitian telah melaporkan kanalikulitis sebagai komplikasi dari 

pemasangan plug pungtum sekitar 8-61%.5, 9 

 

3.1 Etiologi dan Patogenesis  

Infeksi kanalikultis jarang terjadi dan sering didiagnosis terlambat. Organisme 

penyebab kanalikulitis yang paling sering adalah Actinomyces israelii yang 

merupakan bakteri Gram-positif anaerob fakultatif. Actinomyces biasanya 

berkoloni di mulut, usus besar, dan vagina. Gangguan mukosa dapat menyebabkan 

infeksi di hampir semua lokasi. Actinomyces menyerang jaringan mukosa dan 

membentuk gumpalan kecil berwarna kekuningan, yang disebut granula sulfur yang 

terdiri dari fokus purulen yang dikelilingi oleh fibrosis padat.7, 10  

Streptococcus, Staphylococcus, dan spesies Corynebacterium juga diidentifikasi 

dalam beberapa kasus lebih sering dibandingkan Actinomyces. Agen etiologi jamur 

yang paling umum adalah Candida albicans yang diidentifikasi pada 5% kasus 

kanalikulitis. Tiga virus yang dapat menyebabkan kanalikulitis yang terkait dengan 

konjungtivitis akibat stenosis atau oklusi kanalikuli adalah Herpes Simplex, 

Adenovirus, dan Varicella Zoster.5, 7 

 

3.2 Manifestasi Klinis 

Kanalikulitis biasanya bersifat unilateral dan dua kali lebih mungkin terjadi pada 

kanalikulus inferior yang lebih panjang. Kondisi ini sering salah didiagnosis dan 

diobati dengan tidak tepat meskipun gambaran klinisnya digambarkan dengan baik. 

Gejalanya meliputi eritema pada konjungtiva dan pengeluaran sekret yang 

berlebihan yang dapat menyebabkan iritasi pada permukaan okular, epifora, 
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konjungtivitis, pembengkakan pada kelopak mata. Penonjolan, nyeri, atau bengkak 

pada pungtum yang terkena merupakan gejala penting, dan tekanan lembut pada 

kanalikulus dapat mengeluarkan nanah atau sekret yang kental. /.5, 7, 9  

 

 

 

Gambar 3.1 Gambaran klinis kanalikulitis  
Dikutip dari: Dolman PJ. 7 

 

Pemeriksaan pada pasien harus meliputi palpasi daerah medial dan kelopak 

mata, pemeriksaan lampu celah, dan irigasi lakrimal. Patensi sistem lakrimal biasa 

terjadi pada kanalikulitis karena kanalikuli masih memungkinkan aliran salin 

selama irigasi. Patensi sistem nasolakrimal penting karena sumbatan sistem 

drainase lakrimal lainnya mungkin memerlukan manajemen yang berbeda. Irigasi 

dan probing dapat melokalisasi posisi plug pungtum yang bermigrasi pada pasien 

dengan riwayat pemasangan plug pungtum, hal ini diperlukan pada kanalikulitis 

sekunder. Distensi kantung lakrimal dan regurgitasi nanah dengan kompresi 

kantung seharusnya tidak ada, hal ini membantu menyingkirkan diagnosis 

dakriosistitis. Kanalikulitis sekunder dari pemasangan plug pungtum mungkin 

memiliki granuloma piogenik yang menonjol dari pungtum, air mata yang 

bercampur darah, atau obstruksi dari pemasangan plug pungtum.3, 7  
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3.3 Diagnosis 

Diagnosis kanalikulitis dapat ditegakkan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan 

pemeriksaan penunjang. Riwayat oftalmologi lengkap dengan memperhatikan 

riwayat konjungtivitis berulang dan epifora. Pemeriksaan mata lengkap dengan 

memperhatikan kelopak mata, sistem lakrimal, ada atau tidaknya sekret yang keluar 

dari pungtum, dan konjungtiva. Kompresi pada pungtum dapat dilakukan dan 

diamati apakah terdapat sekret atau konkresi pada kanalikuli yang dikeluarkan.                    

Konkresi pada kanalikuli dapat dikultur untuk bakteri aerob dan anaerob serta 

jamur. Granula sulfur adalah konkret berwarna coklat keemasan yang menunjukkan 

infeksi dari Actinomyces dan sampel ini dapat dikirim untuk pemeriksaan 

histopatologi. Dakriosistografi dapat menjadi pertimbangan untuk mengkonfirmasi 

kanalikulus yang melebar, konkresi, atau fungsi aliran normal pada sistem ekskresi 

yang lebih rendah.9, 11 

 

3.4 Tatalaksana 

Kanalikulitis primer dapat dirawat secara konservatif dengan melakukan 

kompres hangat dan pijatan di area kanalikuli serta pemberian antibiotik topikal dan 

oral. Antibiotik yang terbukti memperbaiki gejala dari kanalikulitis primer dan 

sekunder adalah penisilin sistemik, neomisin topikal, polimiksin, atau bacitracin. 

Irigasi berulang pada sistem lakrimal dengan antibiotik juga telah dianjurkan 

sebagai alternatif untuk perawatan bedah. Kondisi kanalikulitis yang semakin 

membesar akibat konkresi pada kanalikuli membutuhkan intervensi medis dengan 

memberi jalan keluar untuk konkresi pada kanalikuli dengan cara bedah definitif. 

Indikasi dilakukannya tindakan bedah definitif pada kasus kanalikulitis adalah 

kanalikulitis primer yang resisten terhadap manajemen medis (pijatan di area 

kanalikuli, kompres hangat, antibiotik topikal atau oral, dan irigasi berulang), 

kanalikulitis sekunder yang resisten resisten terhadap pelepasan sumbat pungtum 

dan irigasi, stenosis pungtum atau obstruksi kanalikuli yang terkait dengan 

kanalikulitis, dan kanalikulitis primer atau sekunder yang berulang.4, 9, 12 
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A.   B.  

Gambar 3.2 Prosedur Canaliculotomy 
Dikutip dari: Alameddine RM.12 

 

Prosedur dimulai dengan melakukan canaliculotomy untuk memperluas bagian 

posterior dari pungtum lakrimal dan kuretase dari konkresi pada kanalikuli. Dilatasi 

pungtum biasanya tidak diperlukan karena akibat kanalikulitis bukaannya sudah 

lebar dan pemeriksaan lebih lanjut dapat membuat konkresi pada kanalikuli masuk 

lebih dalam ke sistem lakrimal proksimal. Gunting Westcott digunakan untuk 

melakukan canaliculotomy sekitar 2 mm (Gambar 3.2 B).4, 12  

 

 

Gambar 3.3 Prosedur pengeluaran konkresi pada kanalikuli 
Dikutip dari: Alameddine RM.12 

 

Prosedur selanjutnya dilakukan menggunakan sepasang lidi kapas dengan cara 

melakukan penekanan pada bagian medial kanalikulus dari arah hidung ke arah 

temporal (Gambar 3.3A). Konkresi pada kanalikuli dikeluarkan dari pungtum 
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menggunakan gerakan pijat retrograde dari arah hidung ke arah temporal (Gambar 

3.3B). Konkresi pada kanalikuli yang berukuran besar dapat dihilangkan dari sistem 

lakrimal proksimal dan dikirim untuk pemeriksaan histopatologi dan kultur jika 

dibutuhkan (Gambar 3.3C) dan jika konkretnya terlalu besar untuk dikeluarkan dari 

punctum, canaliculotomy dapat ditingkatkan sebesar 1 mm. Pijat kanalikuli 

diulangi dengan lidi kapas sampai tidak ada lagi konkresi pada kanalikuli yang 

dikeluarkan (Gambar 3.3D).4, 12 

  

 

Gambar 3.4 Prosedur kuretase dan irigasi pada kanalikulitis 
Dikutip dari: Alameddine RM.12 

 

Prosedur selanjutnya dilakukan kuretase dengan alat kuret berukuran 2 mm yang 

digunakan untuk membersihkan kanalikulus dari residu yang mungkin masih tersisa 

dari pemijatan kanalikulus (Gambar 3.4A dan 3.4B). Prosedur kuretase harus 

dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan canaliculus atau membuat 

jalan keluar yang salah pada kanalikuli. Pengeluaran menyeluruh dari semua sisa 

konkresi pada kanalikuli akan meminimalkan risiko kekambuhan. Irigasi antibiotik 

pada sistem lakrimal juga dapat dilakukan sebagai prosedur tambahan. 

Kanalikulitis berulang membutuhkan pemeriksaan histopatologi dan kultur untuk 

menyingkirkan kemungkinan neoplasia dan resistensi organisme.9, 12 
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IV. Simpulan 

Kanalikulitis adalah penyakit yang jarang terjadi dan sering salah didiagnosis 

sehingga pemeriksaan yang teliti dan cermat diperlukan untuk membuat diagnosis 

yang benar. Actinomyces adalah organisme paling umum yang bertanggung jawab 

atas konkresi pada kanalikuli. Canaliculotomy adalah metode yang aman dan 

efektif untuk tatalaksana kanalikulitis. Manajemen bedah dan kuretase efektif 

dengan tingkat keberhasilan yang baik. 
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