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External dacryocystorhinostomy in new normal era as a 
management Nasolacrimal Duct Obstruction caused by 

recurrent dacryocystitis 
 

Abstract 
Introduction : Epiphora is a sign of nasolacrimal duct obstruction (ODNL). 
Recurrent dacryocystitis is one of the causes of ODNL. Initial management, 
especially in the acute phase, is given antibiotic and anti-inflammatory therapy, 
when the therapy does not provide significant results. Dacriocystorhinostomy is 
a procedure to treat ODNL 
Purpose : Explain external dacryocystorhinostomy procedure in new normal 
era. as management of nasolacrimal duct obstruction caused by recurrent 
dacryocystitis. 
Case Report : a 43 year old female presents with epiphora with elevated tear 
menisvus in slit lamp microscop examination, and swelling accompanied by a 
reddish color on the nose, the complaint initially appeared one year ago, was 
treated several times but the piles returned until finally the patient was planned 
to undergo an external dacryocystorhinostomy procedure on the left eye for the 
ODNL management 
Conclusion : External dacryocystorhinostomy in new normal era should notice a 
standard precaution procedure and the outcome showed good result. 
 
Keywords : Dacryocystitis, External DCR, NLDO 

 
I. Pendahuluan  

 Dakriosistorinostomi (DCR) eksternal merupakan tindakan standar sebagai 

tatalaksana obstruksi saluran nasolakrimal (NLDO), dengan atau tanpa riwayat 

dakriosistitis sebelumnya. Prosedur DCR dilaporkan memiliki tingkat 

keberhasilan dan komplikasi yang relatif rendah. Pendekatan eksternal DCR 

dilakukan dengan membuat sayatan kulit di dekat kantung lakrimal serta lebih 

cepat dan mudah untuk dilakukan dibandingkan dengan pendekatan endoskopik. 

Dakriosistitis merupakan manifestasi yang paling sering menjadi penyebab 

terjadinya obstruksi saluran nasolakrimal didapat yang mengarah pada obstruksi 

aliran keluar saluran air mata. Infeksi serta peradangan yang tertahan di dalam 

kantung lakrimal menjadi penyebab utama penyumbatan pada saluran tersebut. 

Tanda-tanda dakriosistitis akut meliputi timbulnya eritema, edema, dan nyeri di 

daerah kantus medial  sekitar kantung lakrimal. Dakriosistitis yang tidak diobati 

dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih berat, infeksi dapat berkembang 
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menjadi selulitis preseptal, selulitis orbital, meningitis, dan bahkan trombosis 

sinus kavernosa. Dakriosistitis kronis dan berulang adalah bentuk dakriosistitis 

yang lebih indolen, ditandai oleh inflamasi ringan namun menetap. Manifestasi 

klinis epifora dilaporkan menjadi tanda terdapat sumbatan pada saluran 

nasolakrimal.  

 Tahap awal dakriosistitis akut dapat diberikan terapi antibiotik topikal dan 

sistemik, dengan kemungkinan dilakukannya insisi dan drainase kantung lakrimal 

pada keadaan yang cenderung menetap. Tindakan definitif adalah pendekatan 

melalui prosedur pembedahan. Terdapat beberapa teknik dan pendekatan pada 

prosedur pembedahan, prinsip tindakan tersebut membentuk kembali saluran 

paten antara kantung lakrimal dan rongga hidung. Laporan kasus ini membahas 

DCR dan pemasangan tube silikon sebagai tatalaksana obstruksi duktus 

nasolakrimal akibat dakriosistitis  berulang. 

 
II. Laporan Kasus 

Pasien Ny. S usia 43 tahun datang untuk kontrol ke Poliklinik 

Rekonstruksi, Onkologi dan Okuloplasti Pusat Mata Nasional Rumah Sakit 

Mata Cicendo pada tanggal 5 Juni 2020 dengan keluhan mata kiri berair sejak 1 

tahun terakhir. Keluhan disertai dengan bengkak serta terkadang terasa nyeri 

pada area mata kiri dekat tulang hidung sebelumnya daerah bengkak tersebut 

berwarna kemerahan. Tidak terdapat riwayat trauma sebelumnya. Keluhan 

seperti mata merah, maupun mata merah berulang disangkal serta tidak terdapat 

keluhan pandangan buram mendadak. Riwayat penggunaan kacamata 

sebelumnya tidak ada. Pasien telah berobat ke Rumah Sakit Mata Cicendo 

selama 1 tahun terakhir dan beberapa kali kontrol akibat keluhan yang hilang 

timbul dirasakan pada daerah yang sama, pertama kali datang pada tanggal 1 

Juni 2019 ke IGD dikatakan nyeri hebat dan bengkak disertai kemerahan pada 

daerah yang sama dikeluhkan. Pasien di diagnosis dakriosistitis akut dan 

diberikan obat antibiotik clindamycin 2 x 300 mg, paracetamol 3 x 500 mg, tetes mata 

artifisial, dengan saran kontrol 1 minggu kemudian. Gejala membaik saat 

pasien kontrol dan diberikan tambahan obat tetes mata kombinasi neomycin 
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fluorometholone 4 x mata kiri serta edukasi untuk dilakukan masase pada 

daerah sumbatan. 6 bulan kemudian mengeluhkan hal serupa dan diberikan 

terapi yang sama, kemudian keluhan mereda namun mata berair dan bengkak 

masih dirasakan. Pasien disarankan kontrol kembali dan dilakukan prosedur 

anel tes, pada pemeriksaan anel tes tangga18 desember 2019 negatif pada mata 

kiri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 2.1 foto klinis pasien sebelum dilakukan tindakan 
 

Pemeriksaan fisik didapatkan status generalis dan tanda-tanda vital 

dalam batas normal. Pemeriksaan oftalmologis didapatkan tajam penglihatan 

jauh pada kedua mata 1.0. Posisi bola mata ortotropia serta gerak bola mata baik 

ke segala arah baik pada mata kanan dan mata kiri. Pemeriksaan segmen 

anterior pasien pada mata kiri didapatkan epifora dengan sekret minimal pada 

daerah kantus medial, pemeriksaan lampu celah mikroskopis dengan pewarnaan 

fluoresen dan pencahayaan cobalt blue didapatkan tear meniscus ukuran 1mm. 

Palpebra tampak pungtum lakrimal pada superior dan inferior, konjungtiva bulbi 

tenang, Pemeriksaan kornea jernih, TBUT >10”
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bilik mata depan Van Herrick Grade III flare/cell -/-

pupil bulat, refleks cahaya +/+, sinekia (-), lensa jernih. Pemeriksaan 

oftalmologis pada mata kanan didapatkan hasil dalam batas normal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.2 Pemeriksaan lampu celah mikroskopik pada kedua mata   
pasien 

 
     Pasien kemudian didiagnosis dengan Obstruksi Duktus Nasolakrimal OS 

komplit et causa dakirosistitis kronik dan direncanakan dilakukan operasi 

Eksternal Dakriosistorinostomi pada mata kiri dengan pemasangan selang  silikon 

pada tanggal 9 Juni 2020. Mengacu pada guidelines for the Oculoplastic and 

Ophthalmic Trauma Surgeon during the COVID-19  dengan memperhatikan 

keselamatan operator, pasien dilakukan screening secara ketat untuk 

menyingkirkan kemungkinan penularan penyakit. Tidak terdapat gejala klinis baik 

demam, batuk, sesak nafas maupun flu like syndrome pada pasien. Pemeriksaan 

laboratorium hitung jenis leukosit, hematologi rutin didapatkan hasil dalam batas 

normal, rapid test serta IgG dan IgM anti COVID-19 pasien diapatkan hasil non 

reaktif. 

Pemeriksaan oftalmologis mata kiri pasien 1 hari paskaoperasi, tajam 

penglihatan jauh pada kedua mata pasien 1.0. Didapatkan hecting yang intak pada 

daerah kantus medial sinistra dengan regio sekitar lokasi insisi tampak edema dan 

hiperemis tidak terdapat perdarahan, serta tampak silikon yang terlihat dari 

pungtum palpebra superior dan inforior mata kiri, konjungtiva bulbi tenang, 

kornea jernih, bilik mata depan Van Herrick Grade III flare/cell -/-, pupil bulat, 
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refleks cahaya +/+, sinekia (-), lensa jernih. Pasien diberikan terapi antibiotik 

Ciprofloxacin 2 x 500 mg p.o, analgetik Asam Mefenamat 3 x 500 mg p.o, salep 

mata kombinasi dexamethasone neomycin sulfate polymixin B sulfate 3 x pada 

mata kiri, dan air mata buatan 6 x pada mata kiri. Dilakukan aff tampon hidung 

kemudian dilakukan observasi perdarahan dari hidung kiri selama 2 jam tidak 

terdapat perdarahan melalui hidung pasien kemudian pasien disarankan untuk 

rawat jalan dan kontrol poli ROO 1 minggu kemudian. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2.3 foto klinis pasien 1 hari setelah dilakukan tindakan 

 
 

Pemeriksaan oftalmologis mata kiri pasien 1 minggu setalah dilakukan 

tindakan operasi, tidak terdapat keluhan nyeri, bengkak maupun berair pada mata 

kiri, tajam penglihatan jauh pada kedua mata pasien 1.0. Didapatkan hecting yang 

intak pada daerah kantus medial sinistra dengan regio sekitar lokasi insisi tampak 

baik dan tidak terdapat perdarahan, tampak silikon yang terlihat dari pungtum 

palpebra superior dan inforior mata kiri, konjungtiva bulbi tenang, kornea jernih, 

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

+/+, sinekia (-), lensa jernih. Pasien disarankan untuk dilakukan aff hecting pada 

kantus medial mata kiri dan terapi dilanjutkan diberikan terapi analgetik Asam 

Mefenamat 3 x 500 mg p.o jika nyeri, salep mata kombinasi dexamethasone 

neomycin sulfate polymixin B sulfate 3 x pada mata kiri, dan air mata buatan 6 x 

pada mata kiri dilanjutkan. kemudian pasien disarankan untuk kontrol poli ROO 1 

bulan yang akan datang dengan saran observasi mata berair dan tanda tanda 
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inflamasi edukasi untuk menjaga kebersihan daerah mata dan disarankan untuk aff 

silikon tube 3 bulan setelah dilakukan tindakan operasi DCR mata kiri untuk 

mencegah terjadinya infeksi. 

 
 
III. Diskusi 
 
     Sistem ekskresi lakrimal meliputi pungtum, kanalikuli lakrimal, sakus lakrimal, 

dan duktus nasolakrimal. pungtum lakrimal masing-masing memiliki diameter 

sekitar 0,3 mm. pungtum inferior sekitar 6,5 mm dari kantus medial sementara 

pungtum superior adalah 6.0 mm. Pungtum kelopak mata inferior terletak lebih 

dekat ke limbus kornea karena pertumbuhan sinus maksilaris, yang menarik 

pungtum kelopak mata bawah secara lateral. Saluran ini berjalan terus ke 

kanalikuli lakrimal, sakus lakrimal, dan berakhir di duktus nasolakrimal, yang 

mengarah ke hidung.  

     Epifora atau mata berair merupakan keluhan umum yang sering ditemukan 

pada spesialis mata khususnya spesialis okuloplastik. Etiologi dari mata berair 

dapat dibagi menjadi dua kategori: hipersekresi primer dari kelenjar lakrimal dan 

tersumbatnya atau terdapat obstruksi pada setiap bagian dari sistem drainase 

nasolakrimal. Obstruksi saluran Nasolakrimal (NLDO) dapat bersifat bawaan atau 

didapat yang bermanifestasi sesuai waktu terjadinya keluhat NLDO. Keluhan 

epifora pada pasien lansia lebih cenderung disebabkan malposisi kelopak mata, 

sedangkan pasien yang lebih muda mengalami NLDO didapat paling sering 

disebabkan oleh infeksi pada saluran lakrimal, stenosis punctal, dan obstruksi 

kanalikuli.  

     Penyebab NLDO antara wanita dan pria secara signifikan berbeda, obstruksi 

lakrimal lebih sering terjadi pada wanita daripada pria. Diameter yang lebih kecil, 

kanal lakrimal yang lebih panjang dan fossa lakrimal tulang inferior membuat 

wanita lebih rentan terhadap terjadinya infeksi maupun inflamasi pada saluran 

lakrimal. 75% kasus dengan obstruksi lakrimal adalah unilateral. sedangkan 

obstruksi akibat malposisi kelopak mata pada lansia sering terjadi secara bilateral. 

     DCR merupakan prosedur untuk tatalaksana dari NLDO, indikasi utama untuk 



 7 

DCR eksternal adalah epifora yang signifikan secara klinis dengan adanya 

obstruksi duktus nasolakrimalis, dakriosistitis, dan dakriolit pada kantung 

lakrimal yang menyebabkan episode periodik obstruksi nasolakrimal. Penyebab 

lain dari obstruksi nasolakrimal harus disingkirkan bila prosedur DCR dilakukan, 

seperti tumor saluran lakrimal, fraktur nasal dan wajah yang melibatkan saluran 

nasolakrimal. Dakriosistorinostomi baik eksternal dan endonasal merupakan 

prosedur penatalaksanaan obstruksi duktus nasolakrimal. Epifora akibat obstruksi 

dukstus nasolakrimal, dakriosistitis berulang, ODNL menetap  yang tidak 

membaik dengan terapi antibiotik dan anti inflamasi menrupakan indikasi untuk 

dilakukan prosedur DCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 3.1 prosedur eksternal DCR 
 

     Prinsip utama pada prosedur eksternal maupun endonasal DCR adalah 

membuat saluran osteotomi tulang nasal dan menyambungkan sakkus lakrimalis 

dan mukosa hidung kemudian membuat sambungan antara dinding medial sakkus 

dan mukosa hidung. Keberhasilan eksternal DCR sebagai pilihan tatalaksana 

obstruksi duktus nasolakrimal cukup baik dibandingkan prosedur endonasal 

namun prosedur endonasal dikatakan memiliki hasil akhir dari segi kosmetik yang 

baik dengan menngunakan prosedur tanpa sayatan dari bagian luar juga tidak bisa 
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digunakan pada obstruksi yang diakibatkan trauma terutama pada bagian 

kanalikulus. Patensi saluran lakrimal digunakan pada prosedur DCR dengan 

dipasang Tub silikon dan dipertahankan sekitar 3 bulan untuk meningkatkan 

angka keberhasilan dari prosedur DCR 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.2 Instrumen yang diperlukan untuk dakriosistorinostomi. Palu, 
pahat, lift periosteal traquair, lift periosteal lurus, gunting, dan 
bone punch 

 
 
Pandemi COVID-19 mengubah praktiksi medis untuk mencegah penularan dan 

keselamatan medis secara global. Risiko penularan virus tinggi pada tenaga medis 

yang terlibat dalam prosedur dan operasi di sekitar daerah kepala dan leher, 

bidang oftalmologi, otorinolaringologi, dan bedah kraniomakilofasial. Bidang 

bedah okuloplastik memiliki faktor risiko tinggi sehingga pendekatan yang jelas 

untuk menangani operasi elektif, dan darurat mengikuti pedoman dari berbagai 

praktisi medis profesional yang relevan mengacu pada Asia Pacific Society of 

Ophthalmic Plastic Reconstructive Surgery (APSOPRS) untuk ahli bedah trauma 

orbit, maupun okuloplastik. 

     Prosedur yang melibatkan mukosa hidung, nasolakrimal, oral dan endotrakeal 

dianggap berisiko tinggi untuk penularan karena aerosolisasi virus. Pasien yang 

berisiko rendah terhadap infeksi COVID-19: Ahli bedah dan ahli anestesi harus 

mengenakan APD yang sesuai (gaun, topi, masker bedah atau masker N95, 

kacamata, sarung tangan dan drape) serta penggunaan povidone-iodine yaitu 
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iodine dengan polimer polivinilpirolidid yang larut dalam air memiliki aktivitas 

virucidal yang lebih tinggi termasuk SARS-Cov-2, sebagai desinfektan area 

operasi.  

     Mengacu pada General oculopastic guidelines menurut APSOPRS, tindakan 

yang membutuhkan drill atau bor sebaiknya dihindari untuk mengurangi 

kontaminasi aerosol, pada prosedur DCR yang dilakukan menggunakan teknik 

konvensional tanpa menggunakan drill untuk osteotomi. Pasien dilakukan 

tindakan DCR dengan teknik eksternal yaitu dengan membuat sayatan kulit di 

antara kantus medial dan pangkal hidung. Anestesi lokal dengan epinefrin pada 

jaringan subkutan di tempat sayatan dan ke dalam kantung (didekati dari sisi 

lateral posterior ke puncak lakrimal anterior). Posisi pembukaan untuk DCR 

berada di meatus tengah. Otot orbikularis dibuka untuk mengekspos periosteum. 

Tahapan selanjutnya yaitu probing dari pungtum bagian atas dan bawah untuk 

menentukan lokasi osteotomi. Osteotomi dilakukan menggunakan palu dan chisel 

sampai tampak adanya mukosa dari hidung, lubang diperbesar dengan rongeur 

hingga ukuran sampai 1x1 cm. insisi untuk membuat flap pada sakus lakrimal dan 

mukosa hidung dan dipasang tub silikon dari pungtum hingga ke bagian dalam 

hidung. Setelah dipastikan terbentuk saluran, flap pada sakus dan mukosa hidung 

dijahit dan dipasang tampon dari hidung. Tahapan akhir yaitu menutup 

orbikulasris dan kulit. 

 

IV. Simpulan 

           DCR merupakan prosedur untuk tatalaksana dari NLDO, indikasi utama untuk 

DCR eksternal adalah epifora yang signifikan secara klinis dengan adanya obstruksi 

duktus nasolakrimali. Eksternal DCR merupakan prosedur yang memiliki angka 

keberhasilan  tinggi sebagai tatalaksana dari obstruksi duktus nasolakrimal terkait 

dengan dakriosistitis. Mengacu pada General oculopastic guidelines menurut 

APSOPRS. tindakan DCR merupakan tindakan risiko tinggi yang dapat 

mengkontaminasi aerosol pada masa pandemi COVID-19, beberapa hal harus 

diperhatikan dengan ketat termasuk asesmen awal sebelum tindakan yaitu 

memastikan pasien bebas dari resiko menularkan, dan tindakan intraoperasi yang 
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harus dilakukan sesuai standar pengendalian dan pencegahan penularan. Adapun 

tindakan DCR yang dipilih menggunakan cara konvensional dengan menghindari 

kontaminasi aerosol.  
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